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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.Suat Günsel‟in Mesajı 

Sevgili Katılımcılarımız, 

OrtaklaĢa düzenlenecek 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresinin Yakın Doğu Üniversitesi 

evsahipliğinde organize edilecek olmasından dolayı ayrıcalık ve onur duymaktayım. 

Beden eğitimi ve sporun çocukların sağlıklı büyümelerinin yanısıra ülkelerin sosyal ve 

ekonomik yönden geliĢmelerine katkı sunmasının tüm dünyada büyük öneme sahip olduğu 

fikri genel olarak kabul görmektedir. Spor ve fiziksel aktiviteler çocukların karĢılıklı anlayıĢ, 

saygı ve her yaĢtan iĢbirliği ilkelerini kazanmaları içinde çok güçlü bir araçtır. Bu bağlamda 

bu aktiviteler, ülkelerarası barıĢın temin edilmesinede katkıda bulunmaktadır.  

Ġnancım odur ki, 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi katılımcılara konferansın konuları 

ile ilgili multidisipliner deneyim ve bilgilerini farklı ülkelerden uzmanlarla paylaĢmalarına 

mükemmel bir fırsat yaratacatır. 

Konferansın tüm katılımcılara unutulmaz ve faydalı bir deneyim olmasını dilerim. 

Saygılarımla,  

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.Suat Günsel 

 

Konferans Organizasyon Komitesi ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 

GökçekuĢ‟un Mesajı 

Organizasyon komitesi adına, 19-21 Nisan 2010 tarihleri arasında Kuzey Kıbrısta Yakın 

Doğu Üniversitesinde düzenlenecek 1.Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresinde siz değerli 

katılımcıları davet etmekten memnuniyet duymaktayım. Kongre, Yakın Doğu Universtesi ve 

Hacettepe Üniversitesi tarafından ortaklaĢa organize edilecektir. 
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Günümüzde beden eğitimi ve sporun ülkelerin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik 

geliĢmelerine olan olumlu desteği dünya genelinde fark edilmektedir. BirleĢmiĢ Milletler, 

sporun olumlu yönde öğretiminin BirleĢmiĢ Milletler Milenyum geliĢim amaçlarına ulaĢmada 

güçlü bir araç olduğunu deklere etmektedir. Spor uygulamalarının ülkelerin etnik ve kültürel 

farklılıklar arasında köprü görevi görmesinde ve iĢbirliğini ön plana çıkarmada önemli bir 

rolü bulunmaktadır. 

Aynı zamanda fiziksel aktiviteler ve spor yaĢamboyu kazanılması gereken alıĢkanlıklar olarak 

kabul edilmektedir. Çocukların farklı fiziksel aktivitelere katılımları yönetimler, ebeveynler 

ve öğretmenler tarafından desteklenmelidir. 

Kongrenin ana teması olan ‗Çocuk ve Spor‘ açıkcası çok yönlü bir konudur. Bu nedenle, 

çocukların hertürlü fiziksel aktivitelere entegre olabilmelerine ve beden eğitimi ile ilgili 

sorunlara çözüm bulma, içerisinde eğitimden sağlığa, ekonomiden politik ve hukuki birçok 

faktörün olduğu multidisipliner bir yaklaĢım gerektirmektedir. 

Tüm katılımcılara aydınlatıcı, verimli ve zevkli bir kongre dilerim, 

19-21 Nisanda Yakın Doğu Üniversitesinde sizlerle buluĢmayı heyecanla beklemekteyiz.. 

 

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin GökçekuĢ 

 

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Kemal Dürüst‟ün Mesajı 

Çocuk,  doğar ve zaman akıĢı içerisinde önce anne kucağında büyümeye baĢlar.  Bununla 

beraber motor ünite geliĢim dönemleri‘ni tamamlar ve hayata adapte olur. 

ĠĢte çocuk bir bütünsellik içerisinde spor ile 4. ay ile 1. yaĢ arasında yaptığı REFLEKSĠF 

hareketler ile tanıĢır ve devamında ilkel hareketler, temel hareketler dönemi sonrasında spor 

hareketleri dönemi ile evreyi tamamlar ve üst seviyeye  çıkar. 

Çocuğun özellikle küçük yaĢ dediğimiz 5. yaĢında yön kavramı geliĢir bu her zaman 

desteklenmelidir.  5 yaĢ spora baĢlamak için oldukça uygun bir dönemdir.  Ancak bu 

dönemde çocuğun oyuna olan gereksinimi üst seviyelerde olduğu için oyun ağırlıklı  spor 

faaliyetleri seçilmelidir.  AĢırı yorgunluk ve bitkinliğe neden olacak çalıĢmalar, bedensel 

geliĢim kadar ruhsal geliĢimi de olumsuz etkileyeceği düĢünülmelidir. 

ĠĢte bu düĢünceler sonrasında YDÜ‘nin gerçekleĢtirilecek olan bu Uluslararası Çocuk ve Spor 

Kongresi‘nde  bu olgular göz önünde bulundurulmalı,  çocukların spora yönlendirilmesinin 

nasıl ve ne Ģekilde olacağı irdelenmelidir. 

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Kemal Dürüst 

 

 

 

 



 3 

Onursal BaĢkanlar : 

Dr. Suat Ġ. Günsel                                                       Prof. Dr. Uğur Erdener     

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü                    Hacettepe Üniversitesi Rektörü 

 

Kemal Dürüst 

KKTC Milli Eğitim ve Spor Bakanı                                                                        

                                                  

BaĢkan:  

Prof. Dr. Hüseyin GökçekuĢ -Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

DanıĢma ve Organizasyon Kurulu :  

 Prof. Dr. Ümit Hassan - Rektör, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Ġrfan Günsel - Mütevelli Heyeti BaĢkanı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. ġenol BektaĢ - Rektör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. Fahreddin M. Sadıkoğlu - Rektör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. Ġhsan ÇalıĢ - Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar - Eczacılık Fakültesi Dekanı, Yakın Doğu 

Üniversitesi 

 Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey - Tıp Fakültesi Dekanı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. Ersan Ersoy- Dekan, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. Sevinç Yücecan - Sağlık Bilimleri Dekanı & Beslenme ve Diyetetik Bölüm 

BaĢkanı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Prof. Dr. Aysel Yontar - Bilgi & Belge Yönetimi Bölüm BaĢkanı, Yakın Doğu 

Üniversitesi 

 Doç. Dr. Cem Birol - Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Doç. Dr. ġahin Ahmedov - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü, Yakın 

Doğu Üniversitesi 

 Doç. Dr. Cevdet Tınazcı - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm BaĢkanı,  

Yakın Doğu Üniversitesi 

 Doç. Dr. Hasan Selçuk - Spor Yöneticiliği Bölüm BaĢkanı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Yrd. Doç. Dr. Nazım Burgul - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür 

Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Yrd. Doç. Dr. Gökçe Keçeci ġekeroğlu - Görsel ĠletiĢim ve Tasarım Bölüm BaĢkanı, 

Yakın Doğu Üniversitesi 

 Dr. Hasan UlaĢ Yavuz - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, 

Yakın Doğu Üniversitesi 

 Hakan Atamtürk - Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Ahmet SavaĢan - Dorana Turizm Müdürü  

 Tuncer Kutluhan - Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürü, Yakın Doğu 

Üniversitesi 

 Tümer Garip - Büyük Kütüphane Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi 

 Fatma Akmergiz- Dorana Turizm 
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Sekreterya :  

 Doç. Dr. Cevdet Tınazcı - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm BaĢkanı, 

    Yakın Doğu Üniversitesi                                

 Uzman Deniz Erdağ - Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, Yakın 

Doğu Üniversitesi  

 Uzman Figen Yaman Lesinger-  Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, 

Yakın Doğu Üniversitesi 

Bilim Kurulu : 

 Caner Açıkada (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) (BaĢkan) 

 Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Neil Armstrong (Exeter Üniversitesi, Ġngiltere) 

 Alper AĢçı (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Hülya AĢçı (BaĢkent Üniversitesi, Türkiye) 

 Perican Bayar (Ankara Üniversitesi, Türkiye) 

 YeĢim Bulca (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Nefise Bulgu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Haydar Demirel (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Emin Ergen (Ankara Üniversitesi, Türkiye) 

 Ulrich Hartmann (Münih Teknik Üniversitesi, Almanya) 

 Tahir Hazır (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Canan Koca (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Ziya Koruç (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 

 Fabio Pigozzi (Roma Üniversitesi, Ġtalya) 

 Willem Van Mechelen (VU Üniversitesi, Hollanda)  

 Peter Spitzenpfeil (TU Munih Üniversitesi, Almanya)  

 Margot Talbot (ICSSPE, Ġngiltere)  

 David  Paul (Idaho Üniversitesi, ABD)  

 Mike McNamee (Swansea University, Ġskoçya)  

 Deborah Tennehil (Ġrlanda)  

 Eddy van Brach (Fransa)  

 Hüsrev Turnagöl (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)  

 Perican Bayar (Ankara Üniversitesi, Türkiye)  

 Atilla Erdemli (Ġstanbul Üniversitesi, Türkiye)  

 Kamil Özer (Çanakkale 18 Ekim Üniversitesi, Türkiye)  

 Ġbrahim Yıldıran (Gazi Üniversitesi, Türkiye)  

 Levent Ġnce (ÖDTÜ Üniversitesi, Türkiye)  

 Haydar Demirel (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)  

 Ali Murat Zergeroğlu (Ankara Üniversitesi, Türkiye) 

 Hilal Mocan ( Çocuk Sağlık Merkezi, Türkiye)  
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Oturum : 19.04.2010 – CS / 2S  - 08:30-09:45 

Oturum BaĢkanı : Perican BAYAR  - Hasan SELÇUK 

 

 

SB1:SPOR YAPAN YAPMAYAN  ĠLKÖĞRETĠM  OKULU  2. KADEME 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN SÜREKLĠ ÖFKE-ÖFKE ĠFADE TARZLARI VE ARKADAġ 

BAĞLILIĞI DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ.  

Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Hüseyin KIRIMOĞLU, Yunus YILDIRIM, Ali TEMĠZ.  

 

SB2 : ADOLESAN BĠREYLERDE SPORA KATILIMIN ATILGANLIK ÜZERĠNE 

ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. 

Özhan BAVLI.  

 

SB3 : ÇOCUKLUKTAN ERGENLĠĞE GEÇĠġTE  (FĠZĠKSEL, DUYGUSAL VE BĠLĠġSEL 

GELĠġĠMLERĠNE) SPORTĠF AKTĠVĠTE VE BEDEN EĞĠTĠMĠNĠN ETKĠLERĠ.  

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Hasan SELÇUK , Turgay OġAK  

 

SB5 : SEVĠYE BELĠRLEME SINAVINA (SBS) KATILACAK OLAN ÖĞRENCĠLERE 

UYGULANAN REKREATĠF ETKĠNLĠKLERĠN ÖĞRENCĠLERĠN UMUTSUZLUK 

DÜZEYLERĠNE ETKĠSĠ..  

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.  

Deniz Devrim ġIVGIN , Betül BAYAZIT , Serap ÇOLAK 

 

SB6 : SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON 

DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ.  

Ġnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Cengiz ARSLAN , Mehmet GÜLLÜ , Varol TUTAL.  

 

SB7 : LKÖĞRETĠM OKULLARINDA DERS ĠÇĠ VE DERS DIġI "ÇOCUK ATLETĠZMĠ" 

UYGULAMALARININ OLUġTURACAĞI MOTĠVASYONEL ĠKLĠMĠN HEDEF 

YÖNELĠMLER VE BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMA ETKĠSĠ.  

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Fehime HASLOFÇA , M. Ersin ALTIPARMAK , Ercan HASLOFÇA  

 

SB8 :  ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR OYUN 

BAĞIMLILIKLARININ ĠNCELENMESĠ 

Ġnönü Üniversitesi, BESYO, 

Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Diyarbakır. 

Cengiz ARSLAN , Mehmet GÜLLÜ , Hüseyin N.ÖZALTAġ  
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Oturum : 19.04.2010 – CS/4S  08:30 – 09:45 

Oturum BaĢkanları : Ziya KORUÇ -  Hakan ATAMTÜRK 

 

SB1 : SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA SÜREKLĠ VE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ.. 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu 

Elçin YARDIM , Ziya KORUÇ , Serdar KOCAEKġĠ , Nihan ARSAN 

 

SB3 : YETĠġTĠRME YURDUNDA BARINAN ÇOCUKLARA YAPTIRILAN HALK 

OYUNLARI ETKĠNLĠKLERĠNĠN OKUL AKADEMĠK VE SOSYAL UYUM 

BECERĠLERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ.  

Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.  

Ġ. Aydın KORKMAZ,  M., Bingül MERĠÇ , B., Bayazıt, B. 

 

SB4: OTĠSTĠK ÇOCUKLARA YAPTIRILAN ARTĠSTĠK BUZ PATENĠNĠ 

AKTĠVĠTESĠNĠN SOSYAL GELĠġĠMLERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Çanakkale Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

M. AYDIN , G.GÖZAYDIN , Ö.YENĠGÜN ,  Bingül MERĠÇ  

 

SB6: ÖĞRENCĠLERĠN SPOR YAPMA VE BĠLGĠSAYAR KULLANMA 

ALIġKANLIKLARI AÇISINDAN PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, YaĢar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Hasan SÖZEN , Erol DOĞAN 

 

SB7: ÇOCUKLARIN SERBEST ZAMAN AKTĠVĠTELERĠ VE SPOR FAALĠYETLERĠNE 

KATILIMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ EBEVEYNLERĠN GÖRÜġ VE BEKLENTĠLERĠ. 

Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü. 

Gürkan ELÇĠ , Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI. 
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POSTER BĠLDĠRĠ 

OTURUM : 19-04-2010   13:30 – 14:00 

Oturum BaĢkanı : UlaĢ YAVUZ 

 
 

 

PB1: ERGEN ERKEKLERDE AEROBĠK GÜÇ ĠLE TEKRARLI SPRĠNT YETENEĞĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

BaĢkentÜniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü 

A.K. ĠġLER , B.TURGUT , C. AġICI , A.YILMAZ  
 
 

PB2:ANTRENMANLI VE ANTRENMANSIZ ERKEK ÇOCUKLARDA 20M MEKĠK 

KOġU TESTĠ.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

G.ġAHĠN ,  ġ.SERBEST  ,  H.Ö.YURDAKUL   

 

PB3: ERGENLĠK ÖNCESĠ  DÖNEMDE KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARIN YAPISAL VE 

FONKSĠYONEL ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Hüseyin Özden YURDAKUL, GülĢah ġAHĠN, Özhan BAVLI, Gülçin GÖZAYDIN, ġakir 

SERBES, Kamil ÖZER.  

 

PB4: ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPORTĠF VE BĠLGĠSAYAR 

OYUN ALIġKANLIKLARININ ARAġTIRILMASI  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu. 

K.PEBE, N. KONAR, 

 

PB5: EĞĠTĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA YAPTIRILAN ARTĠSTĠK 

BUZ PATENĠNĠ AKTĠVĠTESĠNĠN SOSYAL GELĠġĠMLERĠNE ETKĠSĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ. Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 E.ONGÜL., M.AYDIN, Ö.YENĠGÜL., B.Bingül MERĠÇ., D.DEMĠRCĠ. 

 

PB6:. AEROBĠK CĠMNASTĠK ÇALIġMALARINA KATILAN 10-12 YAġ GRUBU 

SPORCULARIN BULUNDAKLARI ANTRENMAN ORTAMININ MOTĠVASYONEL 

ĠKLĠM ANLAMINDA ALGILAMALARININ NĠTEL YÖNTEM KULLANILARAK 

ARAġTIRILMASI, 

Celal Bayar Üniversitesi ,BESYO 

 N. ER, A. ZEKĠOĞLU, G. ER, Z. AKTAġ,  

 

PB7: HAVUZ PLĠOMETRĠK EGEZERSĠZLERĠ ĠLE ALAN PLĠOMETRĠK 

EGZERSĠZLERĠNĠN ADOLESAN DÖNEM BASKETBOLCULARIN YAPISAL  VE 

BĠYOMETRĠK ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠSĠ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, ** Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı. 

Özhan BAVLI, Erkan KOZANOĞLU 

 

PB8: KARAMANDA 13-14 YAġ GRUBU ÇOCUKLARIN BAZI FĠZĠKSEL 

ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, Adıyaman Üniversitesi, BESYO 

V. ÇINAR, Y. POLAT, A. DÜNDAR, F. MURATHAN 
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PB9: 11-15 YAġ AKTĠF ERKEKLERDE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE, BEDEN KĠTLE 

ĠNDEKSĠ, VÜCUT KOMPOSĠZYONU VE AEROBĠK KAPASĠTE ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. 

BaĢkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

AyĢe KĠN-ĠġLER, Burak TURGUT. 

 

PB10: FARKLI DEĞĠġKENBLERE GÖRE ĠLK VE ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA 

OKUL SPORLARI PROFĠLĠNĠN ĠNCELENMESĠ, KIRġEHĠR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 Ahi Evran Üniversitesi, BESYO 

E.L..ĠLHAN, E.GENVER, H. ULUCAN 

 

PB11: 12-14 YAġ  ÇOCUKLARIN FĠZĠKSEL PERFORMANS PARAMETRELERĠNĠN  

ĠNCELENMESĠ 
Adnan Me nderes Üniversitesi 
Murat ÖZŞAKER 
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Oturum: 19.04.2010  CS – 2S  14:30 – 16:00 

Oturum BaĢkanları : Kamil ÖZER  -  Turgay OġAK 

 

SB9 : ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA BĠLĠNCĠ KAZANMASINDA SPOR TESĠSLERĠ 

TASARIMININ ROLÜ.  

ġebnem ERTAġ  ,  Ġlkay ÖZDEMĠR 

 

SB10 : OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠNDE BEDEN EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ, UYGULAMALARI 

VE MATARYEL ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü  

Kadir PEPE  , Tuğba YAMAN  

 

SB11 : 8-13 YAġ GRUBU KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA ESNEKLĠK NORMLARI; 

ÇANAKKALE ÖRNEKLEMĠ  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

ġakir SERBES , Hüseyin Özden Yurdakul , GülĢah ġahin  

 

SB12 : 13-16 YAġ BAYAN BASKETBOL OYUNCULARINDA GÜÇ, HIZ, YETENEK 

VE ANAEROBĠK KAPASĠTE ÜZERĠNDE FARKLI ANTRENMAN MODELLERĠNĠN 

UZUN SÜREDEKĠ ETKĠLERĠ. 

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.  

ÇaybaĢı Atatürk Ġlköğretim Okulu/ ÇaybaĢı- ORDU  

Gürkan YILMAZ  , Dr. Rüçhan ĠRĠ  , M.Serdar ÇÖZELĠ 

 

SB13 : OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDAKĠ ÇOCUKLARDA HAREKET 

EĞĠTĠMĠNĠN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKĠSĠ. 

Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.  

Hüseyin ÖZKAN  , Yakup A. AFYON , H.Evren ġENTÜRK , H.Murat KIRICI. 

 

SB14 : ÇOCUKLARI  ĠLKÖĞRETĠM 1. VE 2. SINIFA GĠDEN AĠLELERĠN 

ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDĠRMELERĠNDEKĠ BEKLENTĠLERĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ.  

Lale YILDIZ  ,  Halil Evren ġENTÜRK  

 

SB16 : 1500 M KOġU PERFORMANSI SIRASINDA BAZI ADIM 

PARAMETRELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ   

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

E .ÇETĠN , S. MURATLI , Y.ÖZDÖL 

 

SB17 : 9-10 YAS ÇOCUKLARIN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE ALIġKANLIKLARININ 

ĠNCELENMESĠ (Antalya merkez örneği) 

Akdeniz Üniversitesi BESYO ; Çanakkale 18 Mart  Üniversitesi BESYO ; Marmara 

Üniversitesi BESYO   

Y. ÖZDÖL , M. K. ÖZER , G . ġAHĠN ,  E . ÇETĠN , S. PINAR  
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Oturum : 19:04:2010  CS-2S  16:00 – 17:00 

Oturum BaĢkanları : Hülya AġÇI    -  Deniz ERDAĞ  

 

SB17 : THE IMPACT OF THE SPORT EDUCATION LESSON ON DECREASING 

AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS FROM THE 

PERSPECTIVE OF SPORT'S EDUCATION TEACHERS IN MOSUL.  

University  of Mosul , Iraq 

Safa'a ISMAEL 

 

SB18 : FROM WAAC TO GUBOG: PERSPECTIVE TRANSFORMATION IN A YOUTH 

SOCCER PROGRAMME. 

Institute of Performance Research, Department of Exercise and Sport Science, Manchester 

Metropolitan University, England 

Rick FENOGLĠO 

 

SB19 : MENTAL HEALTH AND ITS RELATIONSHIP TO THE LEVEL OF 

PERFORMANCE SKILLS OF SOME BASIC SKILLS IN SOME OF  THE ACTIVITIES 

OF THE ATHLETICS IN SOME PRĠMARY SCHOOLS IN ERBIL.  

Kareem. Koya University, Erbil, Iraq  

Farhad Ibrahim KAREEM  

 

SB20 : RECREATION PROGRAM INFLUENCE IN SWIMMING POOL IN SOME 

MOTOR-COGNITIVE  ABILITIES AND SOCIAL INTERACTION ACCORDING TO 

PUPILS BETWEEN AGES(6-7) YEARS-OLDCollege of physical Education  Salhaldeen 

University,  

College of physical Education Sulaimani University  

Safaa Al-Deen  Al HAJAR , Ms. Shokhan Omer ABDULRAHMAN  

 

SB21 : THE IMPACT OF MOTOR GAMES ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

(SENSE-MOTOR) ABILITIES FOR FIRST GRADE PRIMARY STUDENTS IN THE 

CENTER OF ERBIL PROVIDINCE. 

College of physical Education University of Salhaldeen, Iraq  

Hussein IBRAHĠM  ,  Ismael Mawlood SALEH  

 

SB22 : THE ROLE OF SPORT EDUCATION PROGRAMS  IN REDUCING   POST-

TRAUMATIC STRESS DISORDER FOR THE IRAQI  CHILDREN.  

College of Physical Education, University of Mosul. Iraq  

Nadhim Al-WATTAR  

 

SB 23 : BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SPRINT IN CHILDREN WITH DIFFERENTS 

LEVELS OF MASTERY AND THE EFFECT OF A DIDATICAL INTERVENTION.  

Mohammed. University  of Mosul. Iraq.  

Mohammed KHALĠL  
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Oturum : 19:04:2010  CS-2S  17:00 – 18:00 

Oturum BaĢkanı :Haydar DEMĠREL  -  UlaĢ YAVUZ 

 

SB24 : CROSS-SECTIONAL STUDY OF SOME BASIC MOVEMENT SKILLS FOR 

PUPILS AND STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS..  

University Of Mosul, Iraq.  

Afrah Abdel Khalek YAHYA 

 

 

SB25 : DESIGN FOOT WORK-TESTS FOR MINI-BASKETBALL PLAYERS.  

University of Mosul - College of Physical Education  

Hashim A. SULĠMAN  

 

SB26 : CHILDREN AT  PLAY. 

Boston University  Emeritus , Central Queensland University 

Ken HAWKĠNS   John CHEFFERS  

 

SB27 : RELATIONSHIP BETWEEN BODY COMPOSITION AND ENERGY COST 

ASSESSED BY MULTISENSOR ACTIVITY MONITOR AND BIA IN CHILDREN  

Ankara University School of Physical Education and Sports 

Fırat AKÇA , Cem Sinan ASLAN , Dicle ARAS , Cengiz AKALAN , Mitat KOZ , Gülfem 

ERSÖZ  

 

SB28 : THE EFFECT OF COMBINED TRAINING  ON SOME TECHNICAL  

PARAMETERS OF BASKETBALL 

Kastamonu Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Pelin AKSEN  

 

SB29 :  IMPACT OF USĠNG MOTORGAMESPROGRAM ĠN DEVOLOPĠNG THE 

INTELIGENCE OF KINDERGARTEN CHILDREN   

University of Musul  -- Tikrit University 

Asisst.Prof.Dr. Abdlwadood Khatab 

Asist.Prof.Dr. Nibras Al Murad 
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Oturum :19.04.2010   CS-S3 16:00 – 17:30 

Oturum BaĢkanı : Hasan SELÇUK   -   Halil TOKMAK 

 

SB16 : ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR OYUN BAĞIMLILIKLARININ 

ĠNCELENMESĠ  

Ġnönü Üniversitesi, BESYO 

Mehmet GÜLLÜ ; Cengiz ARSLAN  ; Aykut DÜNDAR 

 

SB17 : OKULLARARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN ve KATILMAYAN 

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUHSAL UYUM DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRMALI OLARAK ĠNCELENMESĠ   

Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Ekrem Levent ĠLHAN , Eylem GENCER , Hakkı ULUCAN 

 

SB18 : AĠLELERĠN ÇOCUKLARINI SPOR ve FĠZĠKSEL AKTĠVĠTEYE 

YÖNLENDĠRMELERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Z.F.DĠNÇ , EREN ULUÖZ  , D. SEVĠMLĠ  

 

SB19 : YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN ÇOCUKLARIN RUHSAL UYUM 

DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Eylem GENCER , Ekrem Levent ĠLHAN 

 

SB20 : HAREKETTE HIZIN RESĠMLĠ KARTLAR ARACILIĞI ĠLE ALGILANMASINA 

YÖNELĠK PĠLOT BĠR ÇALIġMA 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk GeliĢimi Bölümü-TÜRKĠYE   

Semra ġAHĠN , Çiğdem ÇĠÇEK , Sibel ÖZKIZIKLI  

 

SB21 : FARKLI HAREKET EĞĠTĠMĠ MODELLERĠ UYGULAYAN ÇOCUKLARIN 

GELĠġĠM ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ;   

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Kayseri 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/Adıyaman   

Vedat ÇINAR , Yahya POLAT , Fatih MURATHAN , Aykut DÜNDAR 

 

SB22 : ĠLKÖĞRETĠM ÇAĞINDAKĠ ÖĞRENCĠLERDE DÜZENLĠ YAPILAN SPORUN 

DĠKKAT ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI 

Ege Üniversitesi, BESYO 

Ersen ADSIZ  

 

SB23 : OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM ALAN ALTI YAġINDAKĠ ÇOCUKLARIN FARKLI 

SPOR DALLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (PĠLOT 

UYGULAMA) 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk GeliĢimi Bölümü-TÜRKĠYE  

Semra ġAHĠN , Sibel ÖZKIKLI , Sonnur IġITAN   
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Oturum :20.04.2010 CS – S3  08:30 – 10:30 

Oturum BaĢkanı : Tahir HAZIR   -   Figen Yaman LESĠNGER 

 

SB1 : ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLA ĠLGĠLĠ 

FĠZĠKSEL UYGUNLUK BĠLGĠ DÜZEYLERĠ: ÖN ÇALIġMA.   

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

D HÜNÜK , M.L. INCE 

 

SB2 : TÜRK YILDIZ BOKS MĠLLĠ TAKIMI SPORCULARINDA FĠZĠK YAPI ve 

POSTÜRAL DEĞERLENDĠRME. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Ankara, Türkiye  

Meral HAZIR , Tuğba KOCAHAN , Ayla TEKELĠOĞLU , Perihan UFUK , Banu KABAK 

 

SB3 : ÇOCUKLUK VE ADOLESAN ÇAĞINDAKĠ  ĠKĠ  BRANġ  SPORCU GRUBUNUN  

ÇÜRÜK PREVALANS ORANININ TÜRKĠYE GENELĠ ĠLE KARġILAġTIRILMASI.  

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Ankara, Türkiye 

Osman HAMAMCILAR 

 

SB4 : TÜRK GREKOROMEN GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI VE TÜRK SERBEST 

GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI SPORCULARININ ANTROPOMETRĠK, VÜCUT 

KOMPOZĠSYONU VE SOMATOTĠP ÖZELLĠKLERĠ.  

A.  TEKELĠOĞLU  

 

SB5 : 9-10 YAġ ERKEK ÇOCUKLARINDA FĠZĠKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ.  

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Ercan HASLOFÇA , Emine KUTLAY , Fehime HASLOFÇA 

 

SB6 : SPORCU EĞĠTĠM MERKEZLERĠNDE YATILI OLARAK ÖGRENĠM GÖREN 

ADOLESAN SPORCULARDA BARSAK PARAZĠTLERĠNĠN GÖRÜLME 

SIKLIĞI..GSGM, Sağlık Dairesi Baskanlığı, SESAM, ANKARA  

Tuğba KOCAHAN , Özgül KÜÇÜKAKÇA , Ramazan GENÇ , Belma HANER 

 

SB7 : BAZI KKTC SPOROKULLARINA KATILAN VE KATILMAYAN  KIZ 

ÇOCUKLARININ ESNEKLĠK DEĞERLERĠNĠN  ĠNCELENMESĠ  

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor ABD Master Öğrencisi  

Gülcan Yıldız 

 

SB8 : SPORCU EĞĠTĠM MERKEZĠNDEKĠ SPORCULARIN HEMOGLOBĠN 

DÜZEYLERĠNĠN BAZI FĠZĠKSEL VE FĠZYOLOJĠK PARAMETRELERE ETKĠSĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ  

GSGM-Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı SESAM  , Kırıkkale Üniversitesi  

IĢık BAYRAKTAR , Gökhan DELĠCEOĞLU , Erkan KAHRAMAN , Belma HANER 

 

SB9 : SPORUN ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUL BAġARILARI ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠNE ĠLĠġKĠN VELĠ GÖRÜġLERĠ  

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

Yaprak, ĠMAMOĞLU, A. Faik KALEMOĞLU 
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SB10 : ÇOCUKLARI DOĞAYLA BARIġTIRAN ALTERNATĠF SPOR BRANġI: 

ORYANTĠRĠNG  

Astsubay Meslek Yüksekokulu (Balıkesir, Türkiye) , Türkiye Oryantiring Federasyonu 

(Ankara, Türkiye) 

Serhat VAROL , Veysel GÜLER 

 

SB11 : ORTA ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORA ĠLĠġKĠN 

TUTUM ÖLÇEĞĠ   

Kırıkkale Üniversitesi  

Gökhan DELĠCEOĞLU ,  Özge ÇALIġKAN 

 

SB12 : SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠNDE DĠL'ĠN ÖNEMĠ VE ETKĠLĠ GERĠ 

BĠLDĠRĠMĠN VERME BECERĠLERĠ 

Marmara Üniversitesi, BESYO  

Turgay Biçer 

 

SB13: SPOR VE ÖZEL EĞĠTĠM BAKIġ AÇILARINDAN ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE ZORBALIK EĞĠLĠMLERĠ 

VE ZORBALIKLA BAġETME TARZLARININ ĠNCELENMESĠ.  

Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim fakültesi Özel Eğitim Öğretim Bölümü 

Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

AyĢegül ġükran ÖZ , Hüseyin KIRIMOĞLU , Ali TEMĠZ  

 

SB14 : ÇOCUKLAR ĠÇĠN, BĠR ĠLETĠġĠM VE TOPLUMSALLAġMA ARACI OLARAK 

SPOR  

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Yılmaz KAPLAN , Güney ÇETĠNKAYA 

 

SB15 : TÜRKĠYE'DE GELENEKSEL OYUNLARDA KULLANILAN BĠR MATERYAL 

TOP: YAPIM SÜRECĠ VE OYUNLARI. 

Ġnönü Üniversitesi ,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu   

Cengiz ARSLAN , Abdullah DOĞAN  ,  Mehmet GÜLLÜ , Baki YILMAZ 
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POSTER BĠLDĠRĠ 

Oturum :20.04.2010  13:30  14:00 

Oturum BaĢkanı : UlaĢ YAVUZ 

 

PB13 : ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA ATLETĠZM TEMEL EĞĠTĠMĠNĠN VE 

ATLETĠZM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAġTIRILMASI 

Adnan Menderes Üniversitesi , Ege Üniversitesi , Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı , Celal 

Bayar Üniverisitesi, Gazi Üniversitesi, BESYO  

A. GüreĢ , E. Haslofça , K. ġencan , N. Candan , F. Haslofça , H.A. Pekel 

 

PB14 : ADOLESAN BĠREYLERDE SPORA KATILIMIN ATILGANLIK ÜZERĠNE 

ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ, ,  

Çanakkale 18 Mart Üniversitei, BESYO  

Ö.BAVLI 

 

PB15 : YaĢam Tarzı- Fiziksel Aktivite Düzeyi ĠliĢkisi Çocuklarda Fiziksel Performansı 

Etkiliyor  

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O,Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve 

Spor Y.O., Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Muzaffer ÇOLAKOĞLU , Ali GÜREġ , Nurgül ÖZDEMĠR  

 

PB16 : 8-10 YAġ ÇOCUKLARDA SPORDA SALDIRGANLIK VE ġĠDDETĠN ORTAYA 

ÇIKIġ NEDENLERĠ  

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Figen Yaman LESĠNGER 

 

PB20 : ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA SPOR EĞĠTĠMĠ MODELĠ ĠLE SINIF ĠÇĠ VE 

SINIFLAR ARASI ATLETĠZM OYUNLARI UYGULAMASI:  

E. HASLOFÇA , Ali  GÜREġ , K. ġENCAN  

 

PB21 : ÇOCUKLARDA OBEZĠTE VE SPOR ĠLĠġKĠSĠ 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi BESYO            

Ferudun DORAK ,  Murat ÖZġAKER 

 

PB22 : SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ADOLESANLARIN SOSYO 

DEMOGRAFĠK PROFĠLLERĠ  

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Ferudun DORAK , Murat ÖZġAKER  

 

PB23 : LĠSANSLI SPORCU ÖĞRENCĠLER ĠLE SEDANTER ÖĞRENCĠLERĠN SAĞLIK-

EGZERSĠZ/FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE BĠLĠNÇ DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Cem Sinan ASLAN , Oğuzhan DALKIRAN , Fehmi TUNCEL 

 

PB24 :ĠLK ÖĞRETĠM  ÖĞRENCĠLERĠNĠN  (9-10 YAġ) SOSYO-EKONOMĠK 

STATÜLERĠ ĠLE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI:Ġstanbul Beykoz Ġlçesi Örneği  

Marmara Üniversitesi BESYO, Akdeniz Üniversitesi BESYO  

S. PINAR , F. KAYA ,  M.YETGĠN  KÜÇÜK , Y .ÖZDÖL  ,  B.BĠÇER  , Y. ALDEMĠR 
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PB25 : ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN (9-10 YAS GURUBU) BEDEN 

KĠTLE ĠNDEKSLERĠ ĠLE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI Ġstanbul Beykoz Ġlçesi Örneği; 

Marmara Üniversitesi BESYO  

M . KÜÇÜK YETGĠN , A. AGOPYAN , N. ÖZBAR , M . ERZEYBEK , Z. BOZDOGAN , 

Ç. TĠRYAKĠ  , S.  PINAR  

 

PB26 : ÇOCUKLARDA SPOR EĞĠTĠMĠNĠN DRAMA ĠLE ÖĞRETĠLMESĠNĠN 

YÖNTEMLERĠ  

Yakın Doğu Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu   

Figen YAMAN LESĠNGER   
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Oturum : 20.04.2010 – CS / S3  - 16:00-17:00 

Oturum BaĢkanı :Özgür M. BALLI  -  AyĢe Kin ĠġLER 

 

SB25 :  13-16 YaĢ Bayan Basketbol Oyuncularında Güç, Hız, Yetenek ve Anaerobik 

Kapasite Üzerinde Farklı Antrenman Modellerinin Uzun Süredeki Etkileri  

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu  

Rüçhan ĠRĠ , Gürkan YILMAZ , M.Serdar ÇÖZELĠ   

 

SB26 : Çoklu BranĢ Yetenek Belirleme ve GeliĢtirme Üzerine Bir Pilot ÇalıĢma  

Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , Hacettepe Üniversitesi Spor 

Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

Murat BĠLGE , Gökhan DELĠCEOĞLU , ġenay BAĞDATLI , Murat UYGURTAġ  

Özge ÇaALIġKAN  

 

SB27 : 5 YAġ GRUBU ÇOCUKLARDA EĞĠTSEL OYUNLARIN ÇOCUĞUN SOSYAL 

GELĠġĠMĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

YeĢim KÖRMÜKÇÜ  , Dilek DEMĠR  

 

SB28 : ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN KĠTLE 

ĠNDEKSLERĠNĠN BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ  

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Murat ÖZġAKER  

 

SB30 : SATRANÇ SPORU VE EĞĠTĠM ; Ġlköğretim Okulları Örnek ÇalıĢma 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Böl. 

Burdur/TURKEĠ  

Kadir PEPE  , Tuğba YAMAN 
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Oturum : 19.04.2010 – CS / 2S  - 08:30-09:45 

Oturum BaĢkanı : Perican BAYAR  - Hasan SELÇUK 

 
 

 

SB1:SPOR YAPAN YAPMAYAN  ĠLKÖĞRETĠM  OKULU  2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

SÜREKLĠ ÖFKE-ÖFKE ĠFADE TARZLARI VE ARKADAġ BAĞLILIĞI DÜZEYLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ.  

Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Hüseyin KIRIMOĞLU, Yunus YILDIRIM, Ali TEMĠZ.  

 

SPOR YAPAN – YAPMAYAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU II. KADEME 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN SÜREKLĠ ÖFKE-ÖFKE ĠFADE TARZLARI VE ARKADAġ 

BAĞLILIĞI DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Hüseyin KIRIMOĞLU* Yunus YILDIRIM   Ali TEMĠZ 
ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim okulu II. Kademe öğrencilerinin spor yapıp yapmama durumlarına göre 

sürekli öfke- öfke ifade tarzları ve arkadaĢ bağlılığı düzeylerinin incelenmesidir. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi formu, Spielberger 

ve arkadaĢları (1988) tarafından geliĢtirilen, Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan ― Sürekli Öfke - Öfke 

Ġfade Tarzı Ölçeği ‖ (Trait Anger and Anger Expression Scales) ve Armsden ve Greenberg (1987) tarafından 

geliĢtirilen,  Türkçeye uyarlanması Hortaçsu ve Oral (1991) tarafından yapılmıĢ olan ―ArkadaĢ Bağlılık Ölçeği‖ 

kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Hatay Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak 

hizmet veren 40 ilköğretim (devlet) II. kademe öğrencileri oluĢturmaktadır. Örneklem grubunu ise, 21 ilköğretim 

okuluna devam eden lisanslı olarak spor yapan 262 erkek, 149 kız öğrenci ve spor yapmayan 233 erkek, 209 kız 

öğrenci olmak üzere toplam 853 ilköğretim okulu öğrencisi oluĢturmaktadır.  

Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik paket programı 

kullanılmıĢtır. Veriler yüzde (%) ve frekans tabloları verilerek özetlenmiĢtir. Verilerin normallik sınaması One–

Sample Kolmogorov–Simirnov test ile yapılmıĢ olup verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıĢtır. 

Dolayısıyla veriler parametrik testlerden, Indenpendent sample-t testi ile analiz edilmiĢtir. Bu çalıĢmada hata 

düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiĢtir 

Sonuç olarak; araĢtırmaya katılan sporcu öğrencilerin cinsiyet değiĢkeni açısından elde edilen sürekli öfke 

ve dıĢa öfke puanlarının karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (P<0,05) tespit 

edilmiĢtir. Sporcu olmayan öğrencilerde ise, , erkeklerin içe öfke ve dıĢa öfke durumlarının kızlardan daha 

yüksek bulunmuĢtur. Sporcu olmayan öğrencilerin cinsiyet değiĢkeni açısından elde edilen arkadaĢ bağlılığı 

puanlarının karĢılaĢtırılmasında kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiĢtir (P<0,05).  
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A STUDY ON TRAIT ANGER – ANGER EXPRESSION AND FRIENDSHIP COMMITMENT 

LEVELS OF ELEMENTARY SCHOOL 2
ND

 STAGE STUDENTS WHO PLAY – DO NOT PLAY 

SPORTS 

ABSTRACT 

Aim of this study is to study trait anger – anger expression and friendship commitment levels of 

elementary school 2
nd

 Stage students depending on playing / failure to play sports. 

In the study, personal information form, which is developed by researchers, ―Trait Anger and Anger 

Expression Scale‖, which is developed by Spielberger et al. (1988) and adapted to Turkish by Özer (1994), and 

―Friendship Commitment Scale‖, which is developed by Armsden and Greenberg (1987) and adapted to Turkish 

by Hortaçsu and Oral (1991), have been used as data collection tools.  

Population of the study comprises of students attending in 40 elementary (public) schools (2
nd

 Stage), 

which provide services under Provincial Directorate of National Education in Hatay, in 2009-2010 school year. 

Sampling group comprises of a total of 853 elementary school students attending in 21 elementary schools 

including 262 male and 149 female licensed athletes and 233 male and 209 female students who do not play any 

sport.  
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SPSS 16.0 statistics package software has been used for calculation and evaluation of the obtained data. 

The data has been summarized in percentage (%) and frequency tables. Test of normality for the data has been 

performed through One–Sample Kolmogorov–Simirnov test and it is assumed that the data shows normal 

distribution. Therefore, the data has been analyzed from parametric tests through independent sample-t test. In 

this study, error level has been accepted as 0.05. 

Consequently, it is observed that there is a statistically significant difference (P<0.05) with regard to 

comparison of trait anger and overt anger scores obtained in terms of gender variable for the athlete students, 

who participate in the study. As for the students, who do not play any sport, it is suggested that covert anger and 

overt anger levels of male students are higher than those of female students. It is stated that there is a statistically 

significant difference (P<0.05) between male and female students in relation to comparison of friendship 

commitment scores obtained for students, who do not play any sport, in terms of gender variable.  

_________________________________________________________________________________ 
*
Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hatay /Türkiye 

 

GĠRĠġ 

Ergenlik dönemi çocukluğun hızla geride kaldığı ve hayatın hızlı bir Ģekilde değiĢtiği 

bir dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliği; bütün hayatı etkileyen önemli geliĢmeleri 

barındırmasıdır. Bu dönemde kazanılan olumlu ve olumsuz özellikleri kiĢi ömür boyu 

taĢıyabilir. Toplam 5–6 yıl süren bu dönemdeki etkiler 50–60 yıl devam edebilir. Elbette ki, 

çocukluk yılları, özellikle ilk beĢ yaĢ oldukça önemlidir; ancak insanın karakter ve kiĢilik 

geliĢiminde ergenlik döneminin etkisi bilinen bir bilimsel gerçektir Abalı(2004). 

Ergenlik, cinsel geliĢimin baĢlangıcından tamamlanmasına kadar geçen bir süreç Saygılı 

(2004), çocuklukla eriĢkinlik arasında kalan bir ―ara dönem Kulaksızoğlu, (1999), bireyin, 

öğrenim gördüğü ve hayatını kazanmaya çalıĢtığı için ekonomik bağımsızlığına kavuĢamadığı 

medeni durum olarak da evli olmadığı bir geliĢim dönemi Koç,(2004), bireyin içinde 

bulunduğu toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi bıraktığı, fakat ona henüz yetiĢkin 

statüsünü, rolünü ve iĢlevini tümüyle vermediği yaĢam dönemi Yavuzer (2001), en hızlı 

değiĢmenin olduğu ikinci geliĢim dönemi Söylemez (2005), bir geçiĢ, bir değiĢim dönemi 

Bıçakcı (2000), olarak
 
tarif edilmektedir.  

Tanımlamalar değiĢik bakıĢ açılarını yansıtıyor olsa da ortak noktalarının bir geliĢim ve 

değiĢimi yansıttığı, yetiĢkinlik ve olgunluğa ulaĢmada kat edilen bir süreç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu bakıĢlar müĢterek olarak birleĢtiğinde ergenliği; bireyin çocukluktan çıkarak 

bedensel, ruhsal, zihinsel, cinsel ve sosyal açılardan geliĢim ve değiĢim evrelerini geçirerek, 

olgunluğa eriĢmedeki kat ettiği süreç olarak tanımlayabiliriz Kırımoğlu (2007).  

Ġlköğretim dönemi, çocukların aileden çıkıp, dıĢ dünyaya açıldığı, toplumsal çevreye 

karıĢtığı dönemdir (Yörükoglu,1993). Okul ise, yepyeni bir sosyal çevre ve sosyalleĢme 

sürecinde ilk toplumsal kurumdur. Okula baĢlayan çocuk, okul öncesine oranla, daha çok 

sayıda arkadaĢla iliĢki kurduğu ve bu dönemde ailenin ikinci plana geçtiği, bireysel oyunun 

yerini grup oyunlarının aldığı görülür (Yavuzer,1996). 

Ergenlik dönemi içerisinde çeĢitli duyguların geliĢtiği ve bu duyguların Cüceloğlu, 

(2000) korku, kızgınlık, neĢe, hüzün, yakınlık, nefret, umut ve hayret olmak üzere sekiz temel 

duygu olduğunu aktarmaktadır. Bu duygulardan biri olan öfke hakkında çeĢitli tanımlamalar 

yapılmıĢtır. Bu tanımların bir kısmı öfkeyi olumsuz bir duygu olarak ele alırken, diğer bir 

kısmı ise öfkeyi olumlu bir duygu olarak ele almıĢlardır. Bunun nedeni ise öfkenin farklı 

boyutlardan kaynaklanmasıdır. Kısaç (1999)‘a göre bu boyutlar; öfkenin fiziksel ve fizyolojik 

boyutu, öfkenin sosyal ve biliĢsel boyutu, öfkenin davranıĢ ve tepki boyutu olarak ele alınmıĢtır. 

Öfke kavramıyla ilgili olarak yapılmıĢ olan çalıĢmalar incelendiğinde, bilimsel anlamda 

bu kavrama duyulan ilginin, 1975 yılında Novaco ile baĢladığı ve günümüzde de devam ettiği 

Özmen (2006) ifade edilmektedir.  

Öfke, bireyin bir tehlikeyle ya da engellenmeyle karĢılaĢtığında yaĢadığı çaresizliğin, 

güçsüzlüğün, yetersizliğin yarattığı kaygıdan kurtulmak amacıyla hoĢnutsuzluktan, kızgınlık 
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ve Ģiddete kadar değiĢebilen bir duygu olarak Doğan ve Ark. (2005) aktarılmaktadır. Öfkenin 

nasıl ifade edildiği çok önemlidir. Öfke, ifade edilme tarzına göre yorumlanmakta ve ifade 

ediliĢindeki sonuçları nedeniyle sorun yaĢanmaktadır (Batıgün 2004; Erkek ve ark. 2006). Bu 

duruma iliĢkin olarak ön ergenlik ve ergenlik dönemi oldukça önemlidir. Çünkü yoğun 

duyguların yaĢandığı bu dönemlerde, ergen bireylerin seçimlerini yaptıklarında aileleriyle ters 

düĢmesi, sosyal ve fiziksel aktivitelerinin kısıtlanması, özerkliği, özgürlüğü ve sorumluluğu 

arasındaki sınırın belirlenmesinde sorunlar yaĢaması, ergenin kendinden memnuniyetsizliği, 

kimlik kazanma çabalarını sekteye uğratacağını, benliğine tehdit olacağını düĢündüğü her 

Ģeye ve herkese öfkelenebileceği Yıldırım, (2006) aktarılmaktadır.  

ArkadaĢ grupları, ergenin geliĢiminde en uygun ve yararlı bir çevredir. Çocuğu etkileyen 

diğer çevreler gibi, bu çevrenin zararlı etkileri de vardır. Ama yararları daha ağır basar. Ergen 

ortak ilgi ve gereksinimleri, eğilimleri, coĢku ve umutları aynı olan akran grupları içinde 

kendisini daha özgür bulur. Ġçten iliĢkiler içinde bedensel ve zihinsel yetenekleri geliĢme 

olanağı bulur Rahmi (2000). Kulaksızoğlu (1999)‘a göre arkadaĢlık, ortak davranıĢ kalıpları 

ve tutumlarının paylaĢıldığı, yeni davranıĢ kalıbı ve tutumlarının oluĢturulduğu en küçük 

toplumsal birim olarak tanımlanmaktadır. 

Okul öncesi dönemde baĢlayan akranla iletiĢim, çocuğun dıĢ dünyayı anlayarak, 

çevresel uyaranlara uyum sağlamasını kolaylaĢtırır. Ergenlik döneminde yoğunlaĢan ait olma, 

kabul görme, bağlanma gibi sosyal gereksinimler, gencin tümüyle akran grubunun kontrolüne 

girmesine yol açabilir Aydın (2003). Ergenlik döneminde, aileden uzaklaĢılarak akranla daha 

fazla zaman geçirilmeye baĢlanır Akt: Kıran (2003). Akranlarının çocuk üzerindeki etkisi 

çoğu kez, ailenin etkisi kadardır Cüceloğlu (1992). Bu nedenle ergenlik döneminde duygusal 

geliĢim açısından arkadaĢlığın önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu dönemde 

ergen için en önemli geri bildirimler ve mesajlar öğretmenleri ve anne babaları tarafından 

değil, arkadaĢları tarafından verilir. Bu nedenle ergenlik döneminde arkadaĢlık iliĢkileri 

önemli bir yere sahiptir Saçar (2007).  

Beden eğitimi ve spor yetiĢmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve duygusal geliĢimini amaç edinen ve genel eğitimin tamamlayıcısı ve 

ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetler Yıldıran&Yetim (1996) 

bütünü olarak kabul edilmektedir. 

Bu noktadan hareketle ilköğretim okullarında spor yapan – yapmayan ilköğretim okulu 

II. Kademe öğrencilerinin öfke-öfke ifade tarzları ve arkadaĢ bağlılıkları düzeylerine katkı 

sağlayıp sağlamadığının araĢtırılması önemlidir.   

 

AMAÇ 

Bu çalıĢmanın amacını, 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Hatay il merkezinde spor 

yapan – yapmayan ilköğretim okulu, II. kademe öğrencilerinin sürekli öfke-öfke ifade tarzları 

ve arkadaĢ bağlılığı düzeylerinin karĢılaĢtırılması oluĢturmaktadır.  

Öğrencilerin öfke düzeylerini ölçmek için, orijinali Spielberger ve arkadaĢları (1988) 

tarafından geliĢtirilen ―Sürekli Öfke ve Öfke Ġfade Tarz Ölçeği‖ (Trait Anger and Anger  

Expression Scales) ve öğrencilerin arkadaĢ bağlılığını belirlemek için de, ―ArkadaĢ Bağlılık 

Ölçeği‖ kullanılmıĢtır (Akt. Özer, 1994).  

 

YÖNTEM 

 

1. Model 

Bu araĢtırmada, betimsel araĢtırma yöntemlerinden biri olan genel tarama modeli 

kullanılmıĢtır. Karasar (2005) tarama modelini; var olan bir durumu, var olduğu Ģekliyle 

tanımlamayı amaçlayan araĢtırma yaklaĢımı olarak tanımlanmaktadır.  
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2. AraĢtırmanın Evreni 

AraĢtırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Hatay il merkezinde, Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü‘ne bağlı olarak hizmet veren 40 Ġlköğretim (devlet) II. Kademede 

öğrencileri oluĢturmaktadır. Örneklem grubunu ise, 21 ilköğretim okuluna devam eden 

lisanslı olarak spor yapan 262 erkek, 149 kız ve spor yapmayan 233 erkek, 209 kız olmak 

üzere toplam 853 ilköğretim okulu öğrencisi oluĢturmaktadır. Örneklem grubuna ulaĢmak için 

gerekli mercilerden izin alınmıĢ ve okul spor takımlarında lisanslı ve aktif olarak 

müsabakalara katılan kız ve erkek öğrenciler sporcu olarak kabul edilmiĢtir.  

 

3. Veri Toplama Aracı  

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak; araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi 

formu, Spielberger ve arkadaĢları (1988) tarafından geliĢtirilen, Özer (1994) tarafından 

Türkçeye uyarlanan ― Sürekli Öfke - Öfke Ġfade Tarzı Ölçeği ‖ (Trait Anger and Anger 

Expression Scales) ve Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliĢtirilen,  Türkçeye 

uyarlanması Hortaçsu ve Oral (1991) tarafından yapılmıĢ olan ―ArkadaĢ Bağlılık Ölçeği‖ 

kullanılmıĢtır.  

 

Sürekli Öfke Ve Öfke Ġfade Tarzı Ölçeği 

 Ölçeğin orjinali Spielberger (1983, The State Trait Anger Scale-STAS) tarafından 

geliĢtirilmiĢ, Türkçe uyarlaması ise Özer (1994) tarafından yapılmıĢtır. Ergen ve yetiĢkinlerde 

öfke düzeyini ve öfke ifade tarzlarını belirlemeye yönelik ölçek, toplam 34 maddeden 

oluĢmaktadır. Ölçeğin yanıtlanmasında dörtlü derecelendirme (Hiç:1, Tümüyle: 4) 

kullanılmaktadır. Ölçekten toplam puan elde edilememekte, alt boyutlara göre puanlama 

yapılabilmektedir. Ölçeğin alt boyutlarından Sürekli Öfke (10 madde) boyutunda alınan 

yüksek puanlar öfke düzeyinin yüksek olduğunu yansıtmaktadır. Öfke Kontrol (8 madde) 

puanının yüksekliği öfkenin kontrol edilebildiğini yansıtmaktadır. Bunun yanında Öfke DıĢta 

(8 madde) öfkenin kolayca ifade edildiğini, Öfke Ġçte (8 madde) ise bastırılmıĢ öfkeyi ifade 

etmektedir.  

Ölçeğin uyarlama çalıĢmasında, ölçüt bağıntılı geçerlik ve faktör analizi çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Güvenirlik çalıĢmasında ise madde toplam puan korelasyonları, .14 ile .56 

arasında, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise .73 ile .84 arasında bulunmuĢtur (SavaĢır ve 

ġahin, 1997).  

 

ArkadaĢ Bağlılık Ölçeği 

ArkadaĢ Bağlılık Ölçeği, Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Ölçek ergenlerin arkadaĢlarıyla arasındaki biliĢsel-duyuĢsal bağlılığın boyutlarını ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Ölçeğin Türkçe‘ye uyarlanması Hortaçsu ve Oral (1991) tarafından 

yapılmıĢtır. ArkadaĢ Bağlılık Ölçeği, 25 maddeden oluĢan 5‘li likert tipi bir ölçektir. Toplam 

puan ranjı 25-125 arasındadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, arkadaĢlara olan güçlü 

bağlılığa iĢaret etmektedir. Ölçeğin orijinal formunda; Saygı, Anlama ve Güven alt boyutları 

bulunmaktadır. Ancak ölçeğin Türkçe‘ye uyarlanmasının yapıldığı çalıĢmada faktör analizi 

değerleri orijinal formun sonuçlarıyla uyumlu bulunmadığından sadece toplam puanlar 

kullanılmaktadır (Löker, 1999). Löker (1999) yaptığı geçerlik-güvenirlik çalıĢmasında, 

ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını .92 olarak hesaplamıĢtır. Maddelerin birbiriyle 

korelasyonu .51 ile .75 arasında dağılım göstermiĢtir. Akkapulu‘nun (2005) yaptığı 

araĢtırmalarda iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91, testi yarılama yöntemiyle .95, testin tekrarı 

yöntemiyle ise .71 olarak bulunmuĢtur. Madde toplam puan katsayıları ise .09 ile .67 arasında 

değiĢmektedir. Akkapulu‘nun (2005) geçerlik çalıĢmalarında ise ABÖ‘nün SYBÖ ile .44, 

OBĠÖ ile .25 ve ABBÖ ile ise .25 düzeyinde korelasyon gösterdiği bulunmuĢtur. 
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4. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik 

paket programı kullanılmıĢtır. Veriler yüzde (%) ve frekans tabloları verilerek özetlenmiĢtir. 

Verilerin normallik sınaması One–Sample Kolmogorov–Simirnov test ile yapılmıĢ olup 

verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıĢtır. Dolayısıyla veriler parametrik 

testlerden, Indenpendent sample-t testi ile analiz edilmiĢtir. Bu çalıĢmada hata düzeyi 0,05 

olarak kabul edilmiĢtir 
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Adolesan Bireylerde Spora Katılımın Atılganlık Üzerine 
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ÖZET 
 

Bu çalıĢma geliĢim çağındaki bireylerde düzenli spor aktivitelerine katılımın atılgan davranıĢlar üzerine 

etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya yaĢ ortalamaları 15,8±1 yıl olan en az 1 yıldır bir 

kulüpte lisanslı olarak spor yapan 75 öğrenci (47 erkek, 28 bayan) ve lisanslı sporcu olmayan 75 öğrenci (46 

erkek, 29 bayan) olmak üzere toplam 150 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır.  Sporculara demografik özelliklerini 

belirleyen kiĢisel anket formu ile öğrencilerin atılganlık düzeylerini belirlemek için Rathus (1973) tarafından 

geliĢtirilen ―Rathus Atılganlık Envanteri‖(RAE) uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik 

programında, bağımsız guruplar için T-Testi analizine göre değerlendirilmiĢtir. Analiz sonucunda; lisanslı olarak 

spor yapan bireylerin atılganlık puanları ortalaması 13,9±10.2 iken spor yapmayan bireylerin puanları 1,6±9,3 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu iki gurup arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise spor yapan bireylerin lehine atılganlık 

puanların, yapmayanlara göre istatistiksel anlamda farklılaĢtığı belirlenmiĢtir (p<0,05). ÇalıĢma sonucunda spor 

yapan bireylerin, yapmayan bireylere göre daha atılgan oldukları belirlenmiĢtir. Buna göre geliĢim çağındaki 

bireylerde spora katılımın atılgan davranıĢlar üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler:  Spor, Atılganlık, Adolesan 

 

ABSTRACT 

Investigation The Effect Of Sport Participation On Assertiveness In Adolescents 

 

The aim of this study was to investigate the effect of sport participation on assertiveness in adolescents. 

Totally 150 (75 licensed and 75 sedantery) student -average age was 15,8±1 year and m,inimu 1 year licensed in 

a team, participated in to study volunteer. Rathus Assertiveness Schedule used for evaluating assertiveness and 

survey sheet performed to investigate demographic variables. SPSS 11,5 statistical program used for analyzing 

data. T-Test for independent samples used for investigating differences between variables. According to analyze 

assertiveness point of licensed students was 13,9±10.2 and of sedntery student was 1,6±9,3. T-Test showed that 

there was significant differences between assertiveness point of the students (p<0,05). Survey showed that 

licensed students were statistically more assertive than the sedantery students. As a result of the study, it is 

possible to say that; there was association  detected between sport participation and assetiveness in adolescent. 

 

Key words: Sport, Assertiveness, Adolescent 

 

GĠRĠġ 

 

Atılganlık, kiĢilerarası iletiĢim ve etkileĢimi kurmadaki sağlıklı davranıĢ biçimlerinden 

birisi olarak gösterilmektedir (1). Atılganlığı; güvenli giriĢkenlik, kendine güvenli davranıĢ, 

bireyin haklarını korumada, düĢüncelerini, duygularını ve inançlarını doğrudan, dürüst, uygun 

yollarla vs de baĢkalarının haklarını gözeterek ortaya koyma biçimi olarak tanımlamak 

mümkündür (2). Atılgan bir kiĢi etkin bir biçimde dinler, tartıĢır ve baĢkalarında, iĢbirliği 

içinde olma isteği uyandırır (3). Atılgan kiĢilerin; baĢkalarından bağımsız olarak iĢ yapabilme, 

açık ve içlerinden geldiği gibi davranabilme, iyimser ve esnek olma, yaĢamaktan ve mücadele 

etmekten zevk alma; baĢkalarına ve kendilerine cesaret verebilme, hayatın her yönüne 

katılma; doğrudan ve açık iletiĢimi tercih etme, kendi sorunlarını, duygularını, sezgilerini, 
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hırslarını sahiplenme, çevreyle ilgili ve aksiliklere karĢı hoĢgörülü olma, fiziksel olarak 

önemli sağlık sorunlarının bulunmama, kendilerine güvendikleri ve değer verme gibi 

özelliklere sahip oldukları görülmektedir (4). 

Atılganlığın bireyler arası iletiĢimde istenen bir özellik olduğunu bilen ebeveynler 

çocuklarını bu özelliği kazanmaları için spora yönlendirebilir. Çünkü; çeĢitli araĢtırmalarda 

bireylerin spor etkinliklerine katılımının beden, ruh ve kiĢilik yapısını geliĢtirdiğini, iradeyi 

güçlü kılma, grup çalıĢmasını kolaylaĢtırma, karĢılıklı dayanıĢma sağlama, özgüven 

geliĢtirme, kendini kontrol etme, baĢkalarına saygıyı öğrenmede önemli katkılar sağlandığını 

ve atılgan birey olmalarında rol oynadığını ortaya koymaktadır. (5-7). Buna ek olarak; Spor 

yapanlar ve yapmayanlar arasında yapılan çalıĢmalarda spor yapanların spor yapmayanlara 

göre daha canlı, dıĢa dönük, daha çalıĢkan, daha sabırlı, toplumsal iliĢki kurmaya daha hazır, 

yeni bir duruma uyum sağlamalarının daha kolay, duygusal yönden daha dengeli oldukları 

bulunmuĢtur (8). Atılganlığın bireyler arası iletiĢime olumlu etkisini gösteren çalıĢmalara 

literatürde rastlamakla beraber, bu özelliğin geliĢim çağındaki bireylerde spora katılım ile 

iliĢkisini açıklamada daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu çalıĢma 

geliĢim çağındaki bireylerin spora katılımı ile atılganlık arasındaki iliĢkiyi incelemeyi 

amaçlamıĢtır. 

 

Materyal ve yöntem 

ÇalıĢmaya yaĢ ortalamaları 15,8±1 yıl olan en az 1 yıldır bir kulüpte lisanslı olarak 

spor yapan 75 öğrenci (47 erkek, 28 bayan) ve lisanslı sporcu olmayan 75 öğrenci (46 erkek, 

29 bayan) olmak üzere toplam 150 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır.  Sporculara demografik 

özelliklerini belirleyen kiĢisel anket formu ile öğrencilerin atılganlık düzeylerini belirlemek 

için Rathus (1973) tarafından geliĢtirilen ―Rathus Atılganlık Envanteri‖(RAE) uygulanmıĢtır. 

Öğrenci seçimi; Rastgele seçilen farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip 4 orta öğretim 

kurumundaki (2 devlet okulu, 2 özel okul) beden eğitimi öğretmenlerince istenen kriterlere 

uygun öğrencilere beden eğitimi dersinde duyuru yapıldı. Ankete katılmak isteyen öğrenciler 

rastgele örnekleme yöntemi ile seçilip gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra 15 dakika süre 

içerisinde anketleri doldurmaları istendi. 

Ölçme aracı; Rathus Atılganlık Envanteri, -3‘ten +3‘e doğru sıralanmıĢ 6 dereceli olan 

30 maddeden oluĢmaktadır. AraĢtırmada öğrencilerin alacakları toplam puan -90 ile + 90 

arasında olup; -90 en yüksek derecede atılgan olmamayı (çekingenliği), + 90 ise en yüksek 

derecede atılganlığı ifade etmektedir. Ortalamada +10 ve üzeri puanlar atılganlığı 

göstermektedir (11). Voltan, envanterin alfa tutarlılık katsayısını r=0.70 olarak ve test tekrar 

test güvenirliliğini r=0.92 olarak bulmuĢtur. 

Ġstatistiksel analiz; Guruplar arasındaki karĢılaĢtırmalar SPPS 11,5 istatistik analiz 

programında ―Bağımsız guruplar için T-testi‖ analizine göre değerlendirilmiĢ ve P<0,05 

düzeyinde anlamlı kabul edilmiĢtir. 

 

Bulgular 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ve anket sorularına verdikleri 

cevaplara yönelik analiz sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri 

 

 Demogafik özellikler 

  

SPORCU Toplam 

 Evet  Hayır  

CINSIYET Erkek(n)  47 46 93 

  Kız (n) 28 29 57 

Toplam  75 75 150 

YaĢ (Ort±SS) 15,8±1 15,8±1 15,8±1 
 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ait bulgular Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir. Buna göre çalıĢmaya yaĢ ortalaması 15,8±1 yıl olan toplam 150 öğrencinin 

katıldığı, bunların 75‘inin lisanslı olarak spor yaptığı 75‘inin ise düzenli olarak spor 

yapmadığı belirlenmiĢtir. Buna ek olarak çalıĢmaya katılan öğrencilerin 93‘ünün erkek, 

57‘sinin ise bayan olduğu belirlenmiĢtir.  
 

 

 Tablo 2. Öğrencilerin Atılganlık puanlarının karĢılaĢtırılması 

 

Sporcu N Ort±SS 
F t p 

Evet 75 13,9±10,2 
1,576 7,616 0,001 

Hayır 75 1,6±9,3 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin sporcu olma durumuna göre atılganlık düzeylerinin 

karĢılaĢtırılması amaçlı yapılan ―Bağımsız Guruplar T-Testi‖ analizi sonuçları Tablo 2‘de 

gösterilmiĢtir. Buna göre lisanslı spor yapan sporcuların atılganlık puanlarının aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri 13,9±10,2 iken, lisanslı olarak spor yapmaya sporcuların 

atılganlık puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 1,6±9,3 olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu farklılığın guruplar arasındaki anlamlılık analizi sonucuna göre; atılganlık 

puanın lisanslı spor yapan öğrenciler lehine istatistiksel anlamda farklı olduğu belirlenmiĢtir 

(p=0,001). Bu sonuca göre lisanslı spor yapan öğrencilerin, lisanslı spor yapan öğrencilere 

göre daha atılgan oldukları söylenebilir. 

TartıĢma ve Sonuç 

 

Spora katılımın bireyin fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik özellikleri üzerine olumlu etkisinin 

gösterildiği çalıĢmalara ek olarak, çalıĢmalar, kiĢiler arası baĢarılı iletiĢimde önemli bir 

özellik olan atılganlığın, sportif aktivitelere katılan bireylerde yüksek olduğu ve sporcuların 

sedanterlere oranla atılganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtmektedir. (9-11). Ancak 

bu durum bireylerin tercih ettikleri mücadele sporlarına göre de farklılık göstermektedir. Bazı 

çalıĢmalar, bireysel ve takım sporları ile uğraĢan sporcuların farklı kiĢilik özelliklerine sahip 

olduğunu bununla birlikte farklı atılganlık düzeylerine sahip olduklarını göstermiĢtir. 

ÇalıĢmalar; takım sporu yapan bireylerin atılganlık puanlarının bireysel spor yapan bireylere 

göre daha yüksek olduğunu göstermektedir (12,13). Sporcu ve sedanter bireylerin atılganlık 

puanları cinsiyete göre değerlendirildiğinde; sedanter bireylerin atılganlık puanları cinsiyetler 

açısından istatistiksel anlamda farklılık göstermemektedir (14,15). Ancak bu durumun sporcu 

bireylerde değiĢiklik gösterdiği ve çalıĢmalarda bayan sporcuların erkek sporculardan daha 

atılgan olduğu tespit edilmiĢtir (9,16). Bu çalıĢmada da literatürdeki bulgulara paralel olarak, 

geliĢim çağındaki bireylerde, spor yapanların, spor yapmayan bireylere oaranla atılganlık 

puanlarının daha yüksek olduğu ve bu puanların spor yapmayanlarla karĢılaĢtırıldığında 
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istatistiksel anlamda spor yapanların lehine farklılaĢtığı (tablo 2, p=0.001) belirlenmiĢtir. Bu 

bulgu sonucunda geliĢim çağındaki bireylerin spora yönlendirilmesi, onların atılganlık 

düzeyleri üzerine olumlu etki yapacağı söylenebilir. 
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ÖZET  

Bu araĢtırma da düzenli olarak uygulanan ―Beden Eğitimi ve Sportif karakterli aktivitelerin, 

geliĢmekte olan ergen dönemi bireylerde psiko-motor, duyuĢsal ve biliĢsel bakımlardan, 

antropometrik (vücut yapısı) ve davranıĢsal boyutlarına olan olumlu ve olumsuz etkileri 

araĢtırılmıĢtır. GeliĢim safhaları esnasında oluĢan durumlar, sosyal açıdan bireylerin 

kendilerini gerçekleĢtirmeleri ve olumlu bir benlik tasarımı oluĢturmalarıyla ilgili olguları 

kapsamakla beraber, çocukluktan ergenliğe geçiĢ döneminde bireylerin hareket ihtiyaçlarını 

sportif bağlamda karĢılayacak aktivite ve egzersizlerin analiz edilip endojen (kalıtım 

faktörleri) ve egzojen (çevresel faktörler) durumlarınıda göz önünde tutmak gereklidir. 

Dolayısıyla, çocukluktan ergenliğe geçiĢ gerçekleĢirken gerek psikolojik açıdan gerekse 

fizyolojik ve morfolojik olarak bu algıyı ne Ģekilde yaĢayacakları önem arz eder. 

Çocukluktan ergenliğe geçiĢ dönemindeki psikolojik getirilerin ―Rehberlik Psikolojik 

Uzmanları tarafından irdelenirken; fizyolojik değiĢim ve geliĢimleri ―Beden Eğitimi ve Spor 

Bilimci‖ler tarafından araĢtırıldığı da göz önünde bulundurulursa bu iki uzmanlık alanının 

birbirleriyle oluĢturacakları koordinatif yapının ne derece önemli olacağı anlaĢılmıĢtır. 

Bu bağlamda P.D.R Bölümü adaylarının bu dönemdeki bireylerin geliĢiminde sportif aktivite 

ve Beden Eğitimi faaliyetlerinin öneminin anlatılması, geliĢim üzerine etkilerinin bilgi, 

kavrama, uygulama, analiz ve sentez özellikleriyle farkındalık düzeylerini artırmayı 

içermektedir. Verilerin analizinde ―Betimsel Analiz Tekniği‖ kullanılmıĢtır. Bu yaklaĢıma 

göre elde edilen veriler, önceden belirlenen izleklere göre özetlenerek ve yorumlanmıĢtır. 

Daha sonra tanımlanan bulgular açıklanarak ve bulgular arasında neden sonuç iliĢkisi 

kurulumuĢtur. AraĢtırma bulguları, görüĢme soruları temel alınarak tema kabul edilmiĢtir ve 

araĢtırmaya katılanların sorulara verdikleri yanıtlardan alt tema oluĢturularak veri analizleri 

yapılmıĢtır. Verilen cevapların betimsel analizinden sonra alt temaların hangi sıklıkta tekrar 

edildiği hesaplanarak en sık tekrar eden öğrenci görüĢleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Öğrenciler tarafından belirtilme sıklığına göre alt baĢlıklara ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) 

çizelgeleri hazırlanmıĢ ve daha sonra her soru tek tek yorumlanmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi, psikoloji, spor, aktivite, çocuk. 
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GĠRĠġ 

GeliĢim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar geçen 

bir süreç olarak tanımlanır.  Çocukluk süreci, 18.yüzyıldan itibaren yaĢamın farklı ve özel bir 

bölümü olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. 19.yüzyılda eğitimciler ve ahlakçılar çocuklara 

kendilerini ifade etme olanağı verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, davranıĢlarında 

sosyal sorumluluk taĢıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk geliĢimi ve davranıĢlarının 

yönlendirilmesi gerektiğini savundular. Günümüze kadar süregelen geliĢmeler, çocuk ve 

ergenlere özgün bir dünya yaratmıĢtır. Anne-baba ve eğitimciler, ilk ve ortaçağın aksine daha 

‗‘empatik‘‘ olmuĢlardır. Çocukların duygusallaĢtırılması olarak nitelenebilecek bu eğilim, 20. 

yüzyılı gerçek bir çocuk çağı yapmıĢtır. (Muratlı, 2003) 

‗‘Çocukluk Döneminde Spor‘‘ kavramı da yine bu yüzyılda oluĢmuĢtur. Ġkinci dünya savaĢı 

sonrası seçkinci spor anlayıĢı, çocukların bir kısmını performansa yönelik yarıĢma sporu 

içerisine çekmiĢtir. Seçkinci spor anlayıĢı bugün de etkisini sürdürmektedir. Bu anlayıĢın 

cazibesine kapılan öğretmen, antrenör ile ana-babalar çoğu zaman çocuğa kapasitelerinin 

üzerinde yüklenmeler uygulayarak kendilerine prestij sağlama yollarını seçmektedirler. 

Yeteneklerin karĢılaĢtırıldığı, çocukların ne olursa olsun baĢarılı olmalarının beklendiği bu 

tarz, bazı çevrelerce eleĢtirildi. (Muratlı, 2003) 

Ergenliğin baĢlama yaĢı, ortalama olarak kızlarda 12-13, erkeklerde 14-15 dir. Buna karĢın 

ergenlik yaĢı 3-4 yaĢlarından baĢlayarak 18-19 yaĢ yaĢ aralığının herhangi bir yerinde de 

ortaya çıkabilmektedir. Erken ve geç olgunlaĢmanın ise, ergenin psikolojik yapısında önemli 

belirtilere, belirleyici etkilere neden olduğu saptanmıĢtır. Örneğin erken ya da çabuk 

olgunlaĢanlarda uyumsuzluk, dengesizlik, ĢaĢkınlık gibi özelliklerin daha baskın olduğu, 

yavaĢ ya da geç büyüyenlerde ise, bu tip davranıĢların daha az olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Üstelik erken ya da geç ergenliğe girme olayı, ergenin benlik ya da toplumsal geliĢimini de 

olumlu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Erken ve geç geliĢim olgusu, ergenlik öncesinde, 

ergenlik dönemi sırasında ortaya çıkar. Bu dönemde, kronolojik yaĢ ile biyolojik yaĢ 

(Psikofiziksel olgunluk derecesi) arasında, 4 seneye varabilecek önemli bireysel farklılıklar 

söz konusu olabilmektedir. Bu farklılıkların nedeni, hızlanmalar (Akselerasyon) ya da 

gecikmelerdir (Retardasyonlar)   (Muratlı, 1997) 

Erkek idrarında, meni ve androgen (kortikotrop) hormonunun bulunması, buna karĢılık creatin 

hormonunun çekilmesi önemli bir ergenlik dönemi özelliği, bir çeĢit baĢlangıç belirtisi ya da 

ölçütü olarak kabul edilir. Çünkü creatin hormonu çocuk idrarında bulunur ve ergenlik 

öncesinde ergenliğin oluĢumunu engeller. Ġdrarda kaybolduğu zamanda ergenlik baĢlamıĢ 

demektir. Erkeklerdeki androgen hormonuna karĢılık, kızlarda ortaya çıkan ostrogen 

(gonadotrop) hormonu, gene önemli bir ergenlik ölçütü olarak kabul edilir. Bu hormonlar 

beyindeki hipofiz (pitüiter) bezinin salgıları sonucu ortaya çıkarlar. (Ataman, 2004) 

GeliĢim, döllenme anından ölüme kadar süren ve bireyin yaĢamı boyunca geçirdiği her türden 

değiĢmeleri ifade eden bir kavramdır. GeliĢim, bir organizmada döllenmeden ölüme kadar 

olan süreçte ortaya çıkan sistemli ve birbirini izleyen değiĢmeler olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak, geliĢim ve değiĢme, tamamıyla eĢit kavramlar değillerdir. Her ne kadar geliĢimde, 

değiĢim var olmakla birlikte, tüm değiĢmeler geliĢimsel durumlar içermemektedir. Raslantı ile 

ya da geliĢigüzel oluĢmuĢ karıĢık, düzensiz, organize olmamıĢ değiĢmeler, geliĢimsel 

değiĢmeler olarak görülmemektedir. DeğiĢmeleri, geliĢimsel olarak nitelendirebilmek için, 

değiĢmelerin sistematik, organize ve birbirini izleyen bir özelliğe sahip olması gerekmektedir. 

Ġnsan geliĢimlerine iliĢkin yapılan çalıĢmalar, insanların varoluĢundaki değiĢmelerin iki 

türünü ortaya koymuĢtur. Bunlar; 

1.Niceliksel DeğiĢme; insan geliĢiminde miktardaki, sıklıktaki, büyüklükteki ve süredeki 

kolaylıkla ölçülebilen ve gözlenebilen değiĢmelerdir. 
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2.Niteliksel DeğiĢme; yaĢam boyunca insanların fonksiyonlarındaki değiĢmelere karĢılık 

gelmektedir. 

GeliĢimde ortaya çıkan bu değiĢmeler, fiziksel, biliĢsel ce psiko-sosyal geliĢim alanlarında 

gerçekleĢmektedir. (Can, 2004) 

Bloom (1964)‘te yaptığı araĢtırmalara göre 17 yaĢına kadar olan zihinsel geliĢmelerin %50‟si 

4 yaĢına, %30‟u 8 yaĢına, %20‟si ise 17 yaĢına kadar oluĢmaktadır. Ayrıca çocukların 18 

yaĢına kadar gösterdikleri okul baĢarısının %33‟ü 0-6 yaĢ arasındaki kazanımlarla 

açıklanabilmektedir. (YeĢilyaprak, B. 2007) Ġç zihinsel süreçlerin psikolojik geliĢimindeki 

yeri ve rolü artık kabul edilmekte ve araĢtırılmaktadır. Aynı bağlamda psikolojik geliĢimde 

bir baĢka sorunda, “normatif” geliĢimin mi, “idiyografik” geliĢimin mi vurgulanacağı 

konusudur. Kimi psikologlar bütün çocuklarda var olan ortak yönler anlamına gelen 

”normatif (normative) geliĢimle” ilgilenirler; Kimi psikologlar da çocuklar arasındaki 

bireysel farklılıkları anlamayı amaçlayan ―(idiographik) idiyografik geliĢimi” vurgularlar. 

Normatif araĢtırmalar, genellikle geliĢimin biyolojik temellerine dayanır. (Onur, 2004) 

Çocuk dünyaya gözlerini benlik bilinçsizliğiyle açar. Benlik bilincinin temeli 0–6 yaĢları 

arasında atılır. Benlik bilincinin geliĢmesi; ―Ben, ben olduğum için değerliyim, sevilmeye 

layığım ve ben yaĢamda karĢılaĢabileceğim sorunların üstesinden gelme konusunda 

yeterliyim.‖ Mesajını öncelikle anne-babasından veya onunla en çok vakit geçiren 

yetiĢkinlerin davranıĢlarından, söylediklerinden ve çocuğa duygusal yaklaĢımlarından alır. 

Böylece çocuk bilinç kazanmaya baĢlar. Benlik bilinci öz-saygı, öz-deger, öz-sevgi, öz-

sorumluluk, öz-güven kavramlarının tümünü içerir. (Gün, 2006) 

Benlik kavramı geliĢmediğinde yani ben‘in bilinçlenmediği durumlarda, “negatif ego” 

geliĢir. Birey ben olarak onay, kabul ve sevgi görmediğinde, baĢkalarından onay, kabul ve 

sevgi görebileceğini düĢündüğü bir maske, sahte benlik geliĢtirir. Zamanla bu benliği kendisi 

sanmaya baĢlar, böylece özdeĢim kurduğu Ģey düĢük benlik bilinci, yabancılaĢma ve 

nevrozun temelini atar. Öz-değer; ukalalık, üstünlük duygusu ya da aĢagılık duygusuna ve 

acizlige, öz-sorumluluk; benmerkezcilik ve bencillige, öz-sevgi; çıkarcılık ya da aĢırı 

fedakârlıga, öz-güven; kibir, despotluk ya da boyun eğicilige, öz-saygı; para, konum, unvan 

ya da bir gurubun seçilmiĢ üyesi olmak gibi dıĢsal değerlerle kendini var etme çabasıyla 

kendini kandırmacaya, insanın benine ait olan onuru; negatif egosuna ait olan gurura dönüĢür.              

Olumlu benlik bilincine sahip olmak, insanın kendine değer vermesine, kendine güvenmesine 

ve yeteneklerini geliĢtirmesine katkıda bulunur. Olumlu benlik bilinci, kendini değerli ve 

güvende hissetme, yetkin olma, bir insanın baĢarı potansiyelini, iliĢkilerini, kiĢisel hedeflerini 

doğrudan etkiler. (Gün, 2006) 

Genelde bir çocuk, kendisini baĢarılı hissetmesini sağlayacak, baĢarılı olmadığı zamanlarda 

iyi olduğu konusunda olumlu düĢünmesini sürdürmeye yarayacak etkinlikler ve etkileĢimler 

arar.  Yüksek benlik saygısına sahip olan bir çocuk kendisini, gerçekçi hedefler koyabilen ve 

bunları gerçekleĢtirebilen yetenekli bir birey olarak algılayacaktır. DüĢük benlik saygısı olan 

çocuk okulda ve hayatının geri kalanında kapasitesinin altında baĢarılar hedefleme eğiliminde 

olacaktır. (Gün, 2006) Rogers‘a göre birey, kendisinin merkez olduğu, deneyimlerle dolu, 

değiĢken bir dünyada yaĢamaktadır. YaĢandığı ve algılandığı için organizma bu alana tepki 

göstermektedir. Birey için bu algılanan alan gerçekliktir. Organizma bu olağanüstü alana karĢı 

organize edilmiĢ bir bütün olarak tepki gösterir. Bireyin tek bir eğilimi ve çabası vardır; kendini 

gerçekleĢtirmek, gerçekleĢtirmeyi sürdürmek ve çoğaltmaktır. DavranıĢlar ihtiyaçları karĢılamak 

için amaca yönelik tutumlardır. (Karahan ve diğerleri, 1994)  

Vücut yapısı ve kiĢilik arasında, anlamlı bir iliĢki vardır. Fiziksel bakımdan kuvvetli olma, 

çocuklar ve gençler için baĢarı ve onur kazandırır. Bu özellikleri taĢıma, olumlu benlik 

kavramı geliĢtirme için bir avantajdır. Buna karĢılık zayıf ve çelimsiz görünüĢlü çocuklar da 

kendilerini akranlarıyla karĢılaĢtırdıklarında, olumsuz benlik kavramı geliĢtirirler. Bunun yanı 

sıra bedensel geliĢimi iyi olan ama okul baĢarısı düĢük olan çocuk ve gençlerin, olumlu benlik 
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kavramı geliĢtirmeleri güçtür. Okul baĢarıları çok iyi olan çocuklar, çelimsiz de olsa olumlu 

benlik kavramı geliĢtirebilirler. (Gün, 2006) 

Sporun, çocuk ve ergen geliĢimi üzerine yarattığı etkiler konusunda (özellikle boy ve ağırlık 

geliĢimi üzerine) birçok araĢtırma bulunmaktadır. (http://www.beslenme.saglik.gov.tr)  Malina‘ya 

göre, fiziksel aktiviteler organizmada azot ve protein sentezini artırmakta, sonuç olarak lataral 

büyümeyi uyarmaktadır. Sporsal aktivitelerin kemik geliĢimi üzerine etkisi birçok 

araĢtırmacıya konu olmuĢtur. Larson‘a göre sınırlı stres, kemiklerin geliĢimi için faydalıdır. 

Hareketsizlik, kemik büyümesine zararlı sonuçlar verirken, aĢırı ve Ģiddetli stres de kırıklara 

neden olur. Yüklenmede strese gösterilen tepkilerde strese göre değiĢir. Egzersiz kemik 

geliĢimini ve mineralizasyonunu artırırken hareketsizlik kısıtlar. Bu azalma en çok 

kalsiyumda görülür. Aktiviteye dönüldüğünde normal haline döner. Demineralize kemikler, 

normal kemiklere oranla daha zayıf olduklarından kolayca kırılabilirler. Aktivitenin Ģiddet ve 

süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alıĢkanlık kazandırması daha önemlidir. Ergenler haftada en 

az 3 kez 20 dakika veya daha uzun süren orta veya yüksek Ģiddette egzersiz (tempolu yürüyüĢ, basketbol, dans, 

yüzme, bisiklet gibi) yapmalıdır. Bunun için ergenlere yeterli toplumsal destek, çevre planlaması, spor alanları 

sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliĢtirilmelidir.  
Parizkova, 11-18 yaĢ arası çocuklar üzerinde 7 yıl süreyle yaptığı araĢtırmada, spor yapanların 

boy ve kilo geliĢimlerinin daha yüksek olduğunu göstermiĢtir. Optimal bir süre ve Ģiddette 

kemiklerin epifiz bölgelerine yapılan basınç etkisinin büyümeyi uyarıcı sonuçlar doğurduğu, 

ancak uzun süreli Ģiddetli egzersizlerin tam tersine etki yaptığını savunan birçok araĢtırma 

bulunmaktadır. (Muratlı, 1997) Düzenli sportif aktivite sadece egzersiz ve genel sağlık 

durumunun düzeltilmesini değil, aynı zamanda çocuk ve gençlerin eğlenme, hoĢça vakit 

geçirme, yarıĢma ve kendilerini iyi hissetmelerini (rekreasyonel faaliyetler) sağlamaktadır. 

Çocukluk çağında büyüme, progresif olarak artan ve değiĢik yaĢlarda farklı hızlarda olan bir 

süreçtir. Boy ve kilo artıĢları puberteye kadar sabit bir seyir izlemektedir. Puberteyle birlikte 

büyüme hızlarında belirgin değiĢiklikler oluĢur. Prebubertal dönemde, vücut yağ kütlesi 

kızlarda erkeklerden biraz daha fazladır. Puberteyle birlikte kızlarda yağ oranı artarken 

erkeklerde azalmaktadır. Buna karĢın kas, kemik ve yağ dokusunu içine alan yağ dıĢı vücut 

kütlesi ise puberte ile birlikte artmaktadır. Vücut kütlesi açısından, kızlar eriĢkin düzeye 16 

yaĢ civarında ulaĢırken, erkekler bu düzeylere 20 yaĢlarına kadar ulaĢamamaktadırlar. EriĢkin 

dönemde, kadınların total aerobik kapasiteleri erkeklerden %40 kadar daha düĢüktür. Yani 

maksimum oksijen tüketme kapasitesi (VO2maks)  kadın ve erkekler arasında belirgin 

biçimde farklıdır. Bununla birlikte, yağ dıĢı vücut kütlesine göre değerlendirildiğinde, 

VO2maks‘ın her iki cins arasındaki farkı %10‘a inmektedir. (Kozanoğlu, 2005) 

Psikolojik açıdan bakıldığında; sportif aktivite ve fiziksel egzersizlerin adolesanlarda kendine 

saygı ve düĢük stres düzeyleri ile genel iyilik haline katkıda bulunduğu, pozitif sosyal etkiler 

sağladığı, psiko-motor geliĢimi hızlandırdığı, hafif anksiyete ve depresyonu düzelttiği, 

pubertedeki agresiviteyi azalttığı, öğrenme güçlüğü olan bireylerde tedaviye yardımcı olduğu 

bildirilmektedir. Görüldüğü gibi, düzenli fiziksel aktivitenin özellikle de çocukluk ve 

adolesan döneminde baĢlanan ve daha sonra da devam ettirilen egzersizlerin sağladığı birçok 

yarar mevcuttur. Bundan dolayı, uzun süre televizyon seyretme, bilgisayar ve masa baĢında 

fazla zaman harcama gibi nedenlerle daha az egzersiz yapan çocuk ve gençlerin yeterince 

aktif hale getirilebilmesi için aileler, öğretmenler ve genel olarak toplumun bilinçlendirilmesi 

gerekmekte, bu konuda hekimlere önemli görevler düĢmektedir. Ayrıca, sportif aktivitelerin 

desteklenmesi ile uygun ortamların oluĢturulması da sağlıklı adolesan ve yetiĢkinlerin 

sayısının artmasına ve toplumun daha ileri sağlık düzeyine ulaĢmasına katkıda bulunacaktır. 

Fiziksel Aktivite, iskelet kasları tarafından oluĢturulan ve enerji tüketimine yol açan her hangi 

bir vücut hareketi, Fiziksel Uygunluk (Fitness), ise kasta yeteri düzeyde iĢ oluĢturabilme 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır. 
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Adolesan dönemi prebubertal, pubertal ve postpubertal dönemleri kapsar ve bu dönemlerde 

fiziksel aktivite ve uygunluk, geliĢim durumuna göre değiĢiklik göstermektedir. Örneğin 

prebutertal dönemdeki çocuklar diğer adolesan dönemindeki ergenlere göre aerobik 

egzersizlere daha az istekli olabilmektedirler. Yine de adolesanların %80‘i yukarıda 

tanımlanan fiziksel aktivite kavramına uygun biçimde günlük yaĢamda fiziksel olarak aktif 

olup hemen hemen her gün ev, okul ve iĢ yaĢamında değiĢik aktivitelere katılmaktadırlar. 

(Kozanoğlu, 2005) 

Fiziksel uygunluk (fitness) tüm fiziksel aktivitelerin ana hedeflerinden biridir, dört temel 

komponent tarafından oluĢturulur. Bunlar; 

-Vücut kompozisyonu (antropometrik yapı) 

-Kardiovasküler uygunluk (VO2maks temel öğe olmak üzere) 

-Kuvvet 

-Flexibilitedir (esneklik) (Kozanoğlu, 2005) 

 Dünya Sağlık Örgütü, eriĢkinler için küresel fiziksel inaktivite prevelansının %17 olduğunu 

ve yılda 1.9 milyon ölümün fiziksel inaktivite ile iliĢkilendirildiğini bildirmiĢtir. (Arıkan ve 

diğerleri 2008) Çocuk ve ergenlerde total kollesterolün 170 mg/dl‘nin üzerinde olması 

koroner kalp hastalığı için risk etmeni sayılmaktadır. Sierragel (1994)‘in yaptığı bir 

çalıĢmada, kan basıncı ile vücut ağırlığı arasında iliĢkinin olduğu ve beden kitle indeksindeki 

artıĢın arteriyel kan basıncını artıracağı ifade edilmiĢtir. (Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005) 

Ġstirahat halinde kalp dakika volümü (KDV) olgunluktan sonra yılda yaklaĢık olarak % 1 

düĢer. Buna neden olarak ta kalp kasının kuvvetinde görülen aynı orandaki azalma gösterilir. 

Maksimal egzersiz sırasındaki KDV‘de istirahat halinde KDV gibi aynı oranda azalır. 

Çocuklarda kalbin her kg vücut ağırlığı baĢına atım gücü (bir kasılmada pompanladığı kan 

miktarı) ve bir dk.da pompalayabildiği kan miktarı yaĢla ters orantılıdır. Bu nedenle, 

dinlenme halinde çocuklarda dolaĢım sistemi, yetiĢkinlere oranla daha çok çalıĢarak vücudun 

gereksinimlerini karĢılamak durumundadır. Bir baĢka deyiĢle, yaĢ ilerledikçe, kalp daha 

kuvvetli bir kasa dönüĢürken, aynı zamanda daha da etkili bir organ haline dönüĢmektedir. 

Normal kalplerde yaĢla birlikte koroner damarların lümenlerinin kesitine alanlarında azalma 

olur. Kan akımına açık arter alanı 40-59 yaĢları arasında, 10-29 yaĢlarına göre % 29 daha 

azdır. (Günay ve diğerleri, 2001)             

Bunun yanında, spor türlerinin adolesan dönemindeki ve yetiĢkin bireylerin psikolojik 

sorunları araĢtırılırken, sporda karĢılaĢılan psikolojik sorunlar nelerdir? sorusuna öncelikle 

cevap bulunması gerekmektedir. Bu maksatla öncelikle insanın kiĢilik yapısını ve 

geliĢimindeki olguları tanımamız önem arz etmektedir. 

Son 20 yıl içerisinde spor dünyasında inanılmayacak büyüklükte ilerlemeler meydana gelmiĢ 

ve bunun sonucu olarak, hem bireysel ve hem de takım performansları akıl almaz boyutlara 

ulaĢmıĢtır. GeliĢen günümüz teknolojisi ve laboratuvar yöntemleri, insan performansının yeni 

boyutlarda arttırılmasına ıĢık tutarken, ortaya atılan yeni bilgi ve malzemeyle teknik 

antrenman oldukça büyük bilimsel boyutlar kazanmıĢ, performansı etkileyen beslenme, 

kuvvet çalıĢmaları ve benzeri etkenler, antrenörler tarafından iyi bilinir hale gelmiĢtir. Ancak 

meydana gelen bu etkiye kıyasla yeni değiĢmeler, spor bilimcileri ve antrenörlerin iĢini pek 

kolaylaĢtırmamıĢ, tam aksine, daha karmaĢık ve zor hale getirmiĢtir. KarĢılaĢılan önemli 

problemlerden birisi, günümüz sporcularındaki kiĢilik sorunudur. Günümüz değer ölçüleri ve 

bu değer ölçülerinden etkilenme ve yönlenme, 20 yıl öncesine oranla daha farklıdır. Günümüz 

beklentileri farklılaĢmaya uğramıĢtır. Bunu yaratan faktörlerin baĢında; Ģimdiki gençlerimizin 

eskiye oranla daha fazla algılayıcı, sorgulayıcı, daha geniĢ ilgi alanı ve daha erken yaĢlarda 

daha çok deneyimlerinin olabilmesi gelmektedir. Bunların doğal sonucu olarak günümüz spor 

bilimcileri, psikologları ve antrenörleri; bir kısım kiĢisel davranıĢlara ve psikolojik 

motivasyona karĢı duyarlı olmak zorundadırlar. (Açıkada ve diğerleri, 1990) 

 



 33 

YÖNTEM 

Bu araĢtırmada verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel (qualıtatıve) bir 

araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmada amaç genelleme yapmak değil, bütüncül 

bir resim elde etmektir. Nitel araĢtırma, çalıĢılan konuyu derinlemesine ve ayrıntılı bir 

biçimde incelemeyi amaç edinmektedir. Nitel yöntemlerden en sık kullanılanı, görüĢmedir. 

GörüĢmenin, nitel araĢtırmada kullanılan en yaygın veri toplama yöntemlerinden biri 

olmasının nedeni, bu yöntemin bireylerin verilerini, görüĢlerini, deneyim ve duygularını 

ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlü olması ve konuĢmayı temel almasıdır. Bu yönüyle 

testlerde ya da sormacalarda var olan sınırlık ve yapaylık ortadan kalkmıĢ olmaktadır 

(Yıldırım, 2005) 

BULGULAR 

Burada verilen analizlerden elde edilen bulgular safhalar halinde sunulmuĢ ve tablolar göre 

yorumlarda bulunulmuĢtur. 

AraĢtırma gurubunun branĢa göre dağılımı 

                                      

 

 

 

AraĢtırma gurubunun cinsiyet dağılımı 

 

 

 

 

 

AraĢtırma gurubunun yaĢa göre dağılımı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenlerin aralarındaki koordinasyon ve iĢbirliğine yönelik dağılımları. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen cevaplar Frekans % 

 P.D.R 30 100 

Verilen cevaplar Frekans % 

Erkek 5 16.6666 

Kız 25 83.3333 

Verilen cevaplar Frekans % 

21 21 70 

22 5 16.6666 

23 2 6.6666 

24 2 6.6666 

Verilen cevaplar Frekans % 

Koordinasyon Uyumu 13 24.0740 

ĠĢbirliği 10 18.5185 

Yönlendirme 8 14.8181 

GeliĢim Düzeyi 7 12.9629 

Ġlgi ve Ġhtiyaç 6 11.1111 

Olumlu  5 9.2592 

Yetenek 2 3.7037 

Sağlıklı YaĢam 2 3.7037 

Özgüven 1 1.8518 
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Spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki geliĢim farkları dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedensel faaliyetlerin duyuĢsal yönlerinin dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergenlerin KiĢilik GeliĢimlerine Spor Faaliyetlerinin etkisi dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen cevaplar Frekans % 

Bedensel GeliĢim 15 19.4805 

Sosyal GeliĢim 14 18.1818 

Sağlıklı GeliĢim 13 16.8831 

Özgüven 9 11.6883 

Benlik Saygısı 6 7.7922 

Olumlu 6 7.7922 

BaĢarılı 5 6.4935 

Mutlu 5 6.4935 

Zeka Düzeyi 4 5.1948 

Verilen cevaplar Frekans % 

Rahatlama 20 47.6190 

Olumlu 13 30.9523 

Özgüven 3 7.1428 

Farkındalık 2 4.7619 

DuyuĢsal GeliĢim 2 4.7619 

PaylaĢım 1 2.3809 

Zeka ve Yetenek 1 2.3809 

Verilen cevaplar Frekans % 

Olumlu 13 17.1052 

KiĢilik GeliĢimi 11 14.4736 

SosyalleĢme 10 13.1578 

Güven ve BaĢarı Duygusu 9 11.8421 

Ġlgi ve Yeteneklerin Belirlenmesi 8 10.5263 

Sağlıklı Vücut GeliĢimi 7 9.2105 

Kötü AlıĢkanlıklardan Kurtulma 6 7.8947 

Zihinsel GeliĢim 4 5.2631 

Grup Dinamiği 3 3.9473 

GeliĢim Görevleri 2 2.6315 

Sorumluluk 1 1.3157 

YardımlaĢma 1 1.3157 

Disiplin GeliĢimi 1 1.3157 



 35 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

AraĢtırma gurubunun yaĢ dağılımı 21 kiĢi 21 (%70), 5 kiĢi 22 (%16.6666), 2 kiĢi 23 

(%6.6666), 2 kiĢi de 24 (%6.6666) Ģeklindedir. Gurubun uyruk dağılımı 29 yanıtla K.K.T.C 

(%96.6666), 1 yanıtla K.K.T.C/T.C (%3.3333) oluĢmuĢtur. Öğretmenlerin kendi aralarındaki 

koordinasyon ve iĢbirliğine yönelik dağılımları. Beden eğitimi öğretmenlerinin ve Rehberlik 

Psikolojik DanıĢmanların, öğrencilerin geliĢimi açısından beden eğitimi dersi içeriği 

bağlamında koordineli çalıĢmaları nasıl anlam ifade eder sorusuyla pekiĢtirilmiĢtir. 13 yanıtla 

Koordinasyon Uyumu (%24.0740), 10 yanıtla ĠĢbirliği (%18.5185), 8 yanıtla Yönlendirme 

(%14.8181), 7 yanıtla GeliĢim Düzeyi (%12.9629), 6 yanıtla Ġlgi ve Ġhtiyaç (%11.1111), 5 

yanıtla Olumlu (%9.2592), 2 Ģer yanıtla Yetenek ve Sağlıklı YaĢam (%3.7037), 1 yanıtla 

Özgüven (%1.8518) değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Okul rehberlik hizmetleri ekip çalıĢmasını 

gerektirir. Bu ekibin içinde öğretmenlere önemli rollerin düĢtüğü pek çok uzman tarafından 

benimsenmektedir (Baker, 1993; Harrison, 1993; Loesch ve diğerleri 1993; Myrick, 1997; 

Erkan, 1999; Doğan, 2000; YeĢilyaprak, 2000). Amerika BirleĢik Devletleri‘nde (ABD) 

öğretmenler, psikolojik danıĢman mevcudu yetersizliğinden dolayı, uzun yıllar okul rehberlik 

hizmetlerinden birinci derecede sorumlu tutulmuĢlardır. 1960‘lı yıllara kadar, rehberlik ile 

ilgili kitaplar öğretmenlere dönük olarak yazılmıĢtır. (Doğan, 2000) Tavsiye programı 

(advisor program/mentoring program), öğretmen tavsiye programı (teacher as advisor 

program) adları ile öğretmenlerin 15-20 öğrenciye her türlü konuda yardımcı olması 

beklenilmiĢtir. (Gonzales ve Myrick, 1993). Ülkemizde de öğretmenlere rehberlik 

hizmetlerinde görevler uzun yıllardır verilmektedir. 1939 yılında ilkokul müfredat 

programında, 1948 yılında ortaokul müfredat programında öğretmenlere öğrencilerin baĢarılı 

olmaları için rehberlik etme görevi verilmiĢtir. (Tan, 2000) 1962 yılında toplanan 7. Milli 

Eğitim ġurasında her sınıf için ―sınıf öğretmenliği‖ uygulaması getirilmiĢtir (Milli Eğitim 

Bakanlığı [MEB], 1962) 7. Milli Eğitim ġurasında ve sonra çıkan çeĢitli yönetmeliklerde sınıf 

öğretmenlerinin rehberlik ile ilgili görevleri belirlenmiĢtir. Bu yönetmeliklerde sınıf 

öğretmenlerine öğrencileri tanıma, uyum sağlamalarında yardımcı olma, öğrenci 

problemlerini çözme vb. gibi görevler verilmiĢtir. Eğitimde geliĢimsel rehberlik anlayıĢına 

göre rehberlik hizmetlerinin üç temel alanı vardır. 1) Bireyin yaĢamayı öğrendiği KiĢisel-

Sosyal GeliĢim, 2) Bireyin öğrenmeyi öğrendiği Eğitimsel GeliĢim, 3) Bireyin çalıĢmayı 

öğrendiği Mesleki GeliĢim. GeliĢimsel yaklaĢım ―KiĢisel-Sosyal GeliĢim‖i sağlamak için 

bireyin; kendi ve baĢkalarını kabul etme, baĢkalarını anlama, aile değerlerini anlama, toplum 

olgusunu anlama ve uyum sağlama, karar verme, plan yapma ve yürütme, kiĢisel güvenliği 

sağlama ve sosyal beceriler kazanma gibi yaĢam hedeflerini gerçekleĢtirmesini sağlamaya 

çalıĢmaktadır. (Gökçakan, 2008) 

ÖNERĠLER 

Ergenlerin geliĢimlerinde zihinsel (cognitive) unsurların yanında, duyuĢsal (effective), 

psikomotor ve sosyal faaliyetlerin birbirinden hem bağımsız hem de bir bütün olarak ele 

alınmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır. 
Aktivitenin Ģiddet ve süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alıĢkanlık kazandırması daha 

önemlidir. Adolesanlar haftada en az 3 kez 20 dakika veya daha uzun süren orta veya yüksek Ģiddette egzersiz 

(tempolu yürüyüĢ, basketbol, dans, yüzme, bisiklet gibi) yapmalıdır. Bunun için adolesanlara yeterli toplumsal 

destek, çevre planlaması, spor alanları sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliĢtirilmelidir.  

Yapılan araĢtırmada göstermiĢtir ki, eğitim uzmanlarının kendi alanlarının dıĢında bilgi düzeyleri sınırlıdır, bu 

haseple eğitim-öğretim kurumlarında geliĢimin istenilen seviyelerde çok kapsamlı olarak yapılandırılması eğitim 

uzmanları arasında ki koordinasyon ve iĢbirliği çalıĢmalarına daha fazla itina gösterilmesi gerekliliği 

vurgulanmalıdır.  

Çocuk ve Ergenlerin benlik oluĢumlarında sportif faaliyetlerdeki yetkinliğin ne denli önem arz ettiği 

araĢtırmanın birçok yerinde vurgulanmıĢtır. Bedensel aktiviteler, bu ihtiyaçları karĢılayacak Ģekillerde 

sunulmalıdır. 

Bunlarla birlikte çocuk ve ergenlerin geliĢimlerini etkilyecek, olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyabilecek 

çalıĢmaların yapılması önem arzetmektedir. Örneğin; 

1Birden çok alanda uzmanlığı olan eğitimcilerden faydalanılabilir.  
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2BranĢlar arası koordinasyon kurulu oluĢturulabilir. Yabancı ülkelerdeki branĢlar arası koordinasyon yapıları 

incelenebilir. 

3Birden çok alanda geliĢimleri sağlanan ergenlerle tek bir alanda geliĢim göstermiĢ ergenler karĢılaĢtırmalı 

sonuçları alınabilir. 

4Ergenlerin geliĢimlerindeki psiko-sosyal ve fiziksel olarak en etkili yöntemlerin araĢtırılması anlamlı olabilir. 
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SB5 : SEVĠYE BELĠRLEME SINAVINA (SBS) KATILACAK OLAN ÖĞRENCĠLERE 

UYGULANAN REKREATĠF ETKĠNLĠKLERĠN ÖĞRENCĠLERĠN UMUTSUZLUK 

DÜZEYLERĠNE ETKĠSĠ..  

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.  

Deniz Devrim ġIVGIN , Betül BAYAZIT , Serap ÇOLAK 

 

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVINA (SBS) KATILACAK OLAN ÖĞRENCĠLERE 

UYGULANAN REKREATĠF ETKĠNLĠKLERĠN ÖĞRENCĠLERĠN UMUTSUZLUK 

DÜZEYLERĠNE ETKĠSĠ 

 

Deniz Devrim ġIVGIN, Betül BAYAZIT, Serap ÇOLAK 

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

ÖZET 

   Bu çalıĢmanın amacı, Seviye Belirleme Sınavına (SBS) katılacak olan 12 yaĢ grubu 

öğrencilere uygulanan rekreatif etkinliklerin çocukların umutsuzluk düzeylerine etkisinin 

incelenmesi ve değerlendirilmesidir.  

Bu çalıĢma, Yalova ili‘nde bulunan Kaytazdere Ġlköğretim Okulu‘nda eğitimlerine 

devam eden çocuklardan rastgele seçilmiĢ 10 kız, 10 erkek olmak üzere toplam 20 çocuğu 

kapsamaktadır. Çocuklara uygulanan serbest zaman etkinlikleri (bowling, modern dans, doğa 

yürüyüĢü, yaratıcı drama, buz pateni, oyunlu yarıĢmalar, eğitsel oyunlar,  masa tenisi, satranç, 

petanga) haftada 2 gün, günde 1 saat olmak üzere toplam 8 hafta devam etmiĢtir.  

Etkinliklere katılan öğrencilere etkinlikler öncesinde ve sonrasında, 20 sorudan oluĢan 

―BECK Umutsuzluk Ölçeği‖ (BUÖ)  (Beck, 1974) uygulanmıĢtır. Türkiye uyarlaması Durak 

(1994) tarafından yapılmıĢtır.  

AraĢtırmada elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolar haline 

getirilmiĢtir. Etkinlikler sonrasında elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında; Geleceğe 

baktığımda Ģimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum 18(%90.0), gelecekte iyi 

fırsatlar yakalayabileceğime inanıyorum 14(%70.0) Ģeklinde belirlenmiĢtir.  

KiĢilerde özgüveni sarsarak umutsuzluğa yol açan nedenler karĢısında rekreasyonun 

sağlayacağı yaĢam deneyimleri, çocukların ve gençlerin toplumda karĢılaĢtıkları sorunları 

çözmelerine, yaratıcı düĢüncelerini geliĢtirebilmelerine ve toplumla bütünleĢmelerine en 

büyük fırsatı sağlayacağı düĢüncesini taĢımaktayız.  

Anahtar Kelimeler: rekreatif etkinlikler, umutsuzluk, çocuk 

 
 

DETERMINING PLACEMENT EXAM (LPT) STUDENTS ATTEND TO BE 

THE EVENT OF STUDENTS APPLIED RECREATIONAL THE EFFECT OF 

LEVEL DESPAIR 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study, Level Placement Test (LPT) will join the students who 

applied to 12 age group, recreational activities for children to investigate and evaluate the 

effect of hopelessness. 

This study contained in the Yalova province Kaytazdere continue their education at 

primary school children randomly selected from 10 girls and 10 boys, includes a total of 20 

children. Children underwent free-time activities (bowling, modern dance, nature walks, 

creative drama, skating, game competitions, educational games, table tennis, chess, petanga) 2 

days a week, days 1 hour to 8 weeks continued. 
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Students participating in activities before and after events, consisting of 20 questions 

"BECK Hopelessness Scale (BHS) (Beck, 1974) was applied. Turkey adaptation Durak 

(1994) were made by. 

The data obtained in this study, the frequency and percentage values into the tables 

were taken. Events after the obtained some results were as follows: Looking to the future 

when the current one than I will be happy I hope that 18 (90.0%), the next best opportunities I 

believe I can 14 (% 70.0) as determined. 

In people self-confidence shaken by hopeless causes in the face of recreation will 

provide life experiences, children and young people in the community faced the problem 

solving to creative thinking to develop and society all greatest opportunity to the thought of 

bears are. 

 Key Words:  recreational activities, hopelessness, child 

GĠRĠġ 

 GeniĢ bir yaĢ dönemini kapsayan ve son derece çeĢitli gereksinimleri, yetenekleri ve 

potansiyelleri içeren çocukluk; oyun, öğrenim ve yetiĢme çağıdır. Bu nedenle çocuğun gün 

boyu çalıĢmaya zorlanması onun eğitimini, sağlığını, beden ve kiĢilik geliĢimini olumsuz 

yönde etkilemektedir (Akarslan, 1997). 

         Çocuğun sağlıklı bir kiĢilik geliĢtirmesi için fizyolojik ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının 

yerinde ve zamanında karĢılanması gerekir (Aral ve ark., 2001). 

Bir sorunun sınırı geniĢledikçe ve çözülmesi ivedileĢtikçe zorlaĢır ve karmaĢıklaĢır 

(BaĢaran, 1983). 

Sorun çözmede elde edilen çözümün etkili olmasının tek kanıtı, olumsuz duyguların, 

üzüntülerin ve çatıĢmaların ortadan kalkmasıdır (Gordon, 1996). 

Sorunun çözümü bir amaca eriĢmekte karĢılaĢılan güçlükleri yenme sürecidir. Bu süreç, 

koĢullara uymak ya da engelleri azaltmak yolu ile gerginlikten kurtulmanın ve organizmayı 

bir iç dengeye kavuĢturmanın yollarını arar. Bu bakımdan sorun çözme, öğretilmesi ve elde 

edilmesi gereken bilgi-beceri ve kapsamlı bir yetenektir. Sürekli geliĢtirilmeyi ve çok yönlü 

olması bakımından da yaratıcı düĢünmeyi gerektirir (Sungur, 1992). 

 ÇalıĢma ile oynama arasındaki tek fark tutumdaki değiĢikliktir. Spordaki tutum oyun 

tutumudur; onu yaĢarken duyulan zevktir; önemli olan sonuç değil, katılımcıya verdiği haz ve 

mutluluktur (Özbaydar, 1983). 

 Rekreasyon eğitiminin amacı, farklılaĢmıĢ değerleri ve becerileri olan bir toplum 

yetiĢtirmek için kiĢiyi kapsamlı deneyimlerden geçirmektir (Corbin, 1970). 

Rekreasyon, hızlı toplumsal ve kültürel değiĢim içindeki toplumlarda gençlerin, hem 

okul içinde hem de okul dıĢındaki kiĢilik geliĢimlerini ve toplumla bütünleĢmelerini 

sağlayabilir. Aksi halde çocukluktan yetiĢkinliğe geçerken genç kendisine uygun rolleri 

oynayamamaktan, yetiĢkin dünyasında yerini alamamaktan dolayı umutsuzluğa kapılabilir, 
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sapkın davranıĢlar gösterebilir ve kural dıĢı grupların üyesi olarak toplumun dıĢına düĢebilir 

(Skovholt, 1986).  

Örgün eğitim ve öğretim programları içerisinde yer alan ve onun bir parçası 

durumundaki eğitsel etkinlikler, bir rekreasyon uzmanı rehberliğinde öğrencinin birey olarak 

kendisini istediği gibi biçimlendirebilmesine, ifade edebilmesine ve kendisini 

gerçekleĢtirebilmesine olanak tanıyabilecek ortamlar ve uygulamalar haline dönüĢebilir. 

 

MATERYAL ve METOD 

 

Bu çalıĢmaya Yalova ili Kaytazdere Ġlçesi‘nde bulunan Kaytazdere Ġlköğretim Okulu 

12 yaĢ öğrencilerinden 10 kız 10 erkek olmak üzere toplam 20 öğrenci katılmıĢtır. 

ÇalıĢmalara baĢlamadan önce çalıĢmanın yapılacağı kurumdan izin alınarak çalıĢmaya 

katılacak öğrencilere çalıĢmanın amacı, içeriği ve kapsamı ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. Konu 

hakkında kaynaklar taranmıĢtır. Öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin etkinliklerle ne Ģekilde 

değiĢebileceği amacıyla yapılan çalıĢma; haftada 2 gün, günde 1 saat olmak üzere toplam 8 

hafta devam etmiĢtir. Öğrenciler etkinliklere düzenli ve istekli olarak katılmıĢtır. Etkinlikler 

okulun bahçesinde, sınıfta ve bazı kulüp merkezlerinde gerçekleĢmiĢtir.  

Etkinliklere katılan öğrencilere etkinlikler öncesinde ve sonrasında, 20 sorudan oluĢan 

―BECK Umutsuzluk Ölçeği‖ (BUÖ)  (Beck, 1974) uygulanmıĢtır. Türkiye uyarlaması 

(Durak, 1994) tarafından yapılmıĢtır.  

Elde edilen veriler, SPSS 15.00 paket programında BUÖ ölçeğine göre 

değerlendirildikten sonra frekans ve yüzde değerlerine iliĢkin dağılımları tablolar haline 

getirilmiĢtir.  

 

BULGULAR 

            AraĢtırmanın genel amacı doğrultusunda elde edilen bulgular aĢağıdadır. 

Tablo 1.  Geleceğe Umut ve CoĢku ile Bakılmasına Göre Dağılım                                                 

ÖN-TEST SON-TEST 

DEĞĠġKENLER  N % N % 

EVET 15 75,0 18 90,0 

HAYIR 5 25,0 2 10,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 2. Kendim ile Ġlgili ġeyleri Düzeltemediğime Göre Çabalamayı Bırakmaya Göre Dağılım                                                                                               

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 12 60,0 9 45,0 

HAYIR 8 40,0 11 55,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 
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Tablo 3. ĠĢler Kötüye Giderken Bile Her ġeyin Böyle Kalmayacağını Bilmeye Göre Dağılım 

 

Tablo 4. Gelecek On Yıl Ġçinde Hayatımın Nasıl Olacağını Hayal Edememeye Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 13 65,0 10 50,0 

HAYIR 7 35,0 10 50,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 5. Yapmayı En Çok Ġstediğim ġeyleri GerçekleĢtirmek Ġçin Yeterli Zamanım Vara Göre  

                Dağılım                                                                                                                  

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 16 80,0 16 80,0 

HAYIR 4 20,0 4 20,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

 

Tablo 6. Benim Ġçin Çok Önemli Olan Konularda Ġleride BaĢarılı Olacağımı Ummaya Göre Dağılım                          

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 16 80,0 19 95,0 

HAYIR 4 20,0 1 5,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 7.Geleceğimi Karanlık Görmeye Göre Dağılım  

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 8 40,0 2 10,0 

HAYIR 12 60,0 18 90,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 8. Dünya Nimetlerinden Sıradan Bir Ġnsandan Daha Çok Yararlanacağımı Ummaya Göre  

               Dağılım  

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N 

 

% N % 

EVET 2 10,0 3 15,0 

HAYIR 18 290,0 17 85,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

 

 

 

 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 18 90,0 17 85,0 

HAYIR 2 10,0 3 15,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 
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Tablo 9. Ġyi Fırsatlar Yakalayamıyorum. Gelecekte Yakalayabileceğime Ġnanmam Ġçin de Hiçbir  

              Neden Yoka Göre Dağılım    

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 14 70,0 6 30,0 

HAYIR 6 30,0 14 70,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 10. GeçmiĢ Deneyimlerimin Beni Geleceğe Ġyi Hazırlamasına Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 11 55,0 15 75,0 

HAYIR 9 45,0 5 25,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 11. Gelecek Benim Ġçin HoĢ ġeylerden Çok Tatsızlıklarla Dolu Görünüyora Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 2 10,0 4 20,0 

HAYIR 18 90,0 16 80,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 12. Gerçekten Özlediğim ġeylere KavuĢabileceğimi Ummuyoruma Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 5 25,0 8 40,0 

HAYIR 15 75,0 12 60,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

 

 

Tablo 13. Geleceğe Baktığımda ġimdikine Oranla Daha Mutlu Olacağımı Umuyoruma Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 15 75,0 18 90,0 

HAYIR 5 25,0 2 10,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 14. ĠĢler Bir Türlü Benim Ġstediğim Gibi Gitmiyora Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 10 50,0 6 30,0 

HAYIR 10 50,0 14 70,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 
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Tablo 15. Geleceğe Büyük Ġnancım Vara Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 16 80,0 17 85,0 

HAYIR 4 20,0 3 15,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 16. Arzu Ettiğim ġeyleri Elde Edemediğime Göre Bir ġeyler Ġstemek Aptallık Olura Göre 

                 Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 16 80,0 1 5,0 

HAYIR 4 20,0 19 95,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 17. Gelecekte Gerçek Doyuma UlaĢmam Olanaksız Gibiye Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 13 65,0 2 10,0 

HAYIR 7 35,0 18 90,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 18. Gelecek Bana Bulanık ve Belirsiz Görünüyora göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 7 35,0 2 10,0 

HAYIR 13 65,0 18 90,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

Tablo 19. Kötü Günlerden Çok, Ġyi Günler Bekliyoruma Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 16 80,0 18 90,0 

HAYIR 4 20,0 2 10,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 

 

 

 

 

 

Tablo 20. Ġstediğim Her ġeyi Elde Etmek Ġçin Çaba Göstermenin Gerçekten Yararı Yok, Nasıl Olsa  

                 Onu Elde Edemeyeceğime Göre Dağılım 

ÖNTEST SONTEST 

DEĞĠġKENLER N % N % 

EVET 15 75,0 1 5,0 

HAYIR 5 25,0 19 95,0 

TOPLAM 20 100,0 20 100,0 
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TARTIġMA 

         AraĢtırmada elde edilen bulguların genelinde; öğrencilerde belirli bir oranda umutsuzluk 

belirtisi olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma öncesindeki umutsuzluğun yüksek olmasının 

nedenini; öğrencilerin sınav kaygı ve korkusunu belirgin bir Ģekilde yaĢamalarına ve ergenlik 

döneminin getirmiĢ olduğu olumsuzluklara bağlamak mümkün olabilir.  

Gözaydın ve arkadaĢlarının (2007) yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmada öğrencilerin ders 

dıĢında uygulamıĢ oldukları aktivitelerin onların sosyal geliĢimine olumlu katkı sağladığı 

sonucu elde edilmiĢtir (Gözaydın ve ark., 2007). 

Togo ve arkadaĢlarının (2006) yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada; rekreatif içerikli 

basketbol oyununun öğrencilerin kiĢiliklerinin geliĢimine olumlu katkı sağladığı sonucu 

ortaya çıkmıĢtır 

Güven (1999) depresyon ve kiĢilik özellikleri üzerine yaptığı araĢtırmada, kiĢilik ve 

depresyon özelliklerinin kültüre çok açık olduğu, çevresel etmenlerin bireyin davranıĢ 

geliĢimini hemen her evrede etkilediğini, dolayısıyla kültürün psikolojik testler üzerindeki 

etkisinin kaçınılmaz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Sayar ve ark. (2000) yaptığı çalıĢmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı 

ölçüde yüksek depresyon ve stres skorları gösterdiğini, ayrıca erkek öğrencilerin de kız 

öğrencilere göre anlamlı ölçüde yüksek umutsuzluk ve dıĢa dönük öfke skorları 

gösterdiklerini bulmuĢlardır. 

Soyer ve ark. (2003) ergenlerde umutsuzluğun, sağlık davranıĢları ve geliĢim algısı 

açısından incelenmesi amacıyla yapılan çalıĢmada, farklı beslenme durumuna sahip 

öğrencilerin umutsuzluk puanları arasında fark olup olmadığına bakılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda, düzensiz ve dengesiz beslenenlerin umutsuzluk düzeyi anlamlı bir Ģekilde düzenli 

ve dengeli beslenenlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada, hiç spor veya egzersiz 

yapmayanların umutsuzluk puanı, bir sporu sürekli olarak yapanlar ve haftada belirli süre 

egzersiz yapanlardan anlamlı bir Ģekilde yüksek bulunmuĢtur. Bir sporu sürekli olarak 

yapanlar ve haftada belirli süre egzersiz yapanlar arasında ise umutsuzluk puanı açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Öğrencilerden sırlarını paylaĢacak arkadaĢı olmayanların 

umutsuzluk puanı, arkadaĢı olup boĢ zamanlarını ailesi ile geçirmekten hoĢlananlar ve 

arkadaĢı olup boĢ zamanlarını arkadaĢları ile geçirmekten hoĢlananlardan anlamlı bir Ģekilde 

yüksek bulunmuĢtur. Öğrencilerden sigara ve alkol kullananların umutsuzluk puanı, sigara ve 

alkol kullanmayanlardan anlamlı bir Ģekilde yüksek bulunmuĢtur.  

Toplumsal değiĢim sonucunda, bireylerin geleneksel rol ve iĢlevleri de değiĢime 

zorlanmakta, toplum yaĢamında açığa çıkan uzmanlaĢma ve iĢbölümü, toplum yaĢamına yeni 
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toplumsal değerlerin girmesini getirmektedir. Bu geliĢme ise okulların rekreasyon eğitimine 

ve uygulamalarına önem vermesini gerektirmektedir.  

Öğrencilerin ya da grupların iletiĢim ve etkileĢim boyutunu engellediğimizde öğrenci 

ya da grubun tepkileri hiçbir neden olmasa bile negatif yönlü olabilmektedir (Espelie, 2004). 

Özellikle çocuk, beden eğitimi dersi yanında rekreatif uzman tarafından yürütülen 

etkinliklere katılarak monoton yaĢamını olumlu faaliyetlerle değiĢtirebilmenin yanında, 

zararlı alıĢkanlıklardan uzak kalma, sosyalleĢme, benlik kazanma, kendine güven duyma, 

kendini ifade etme, sorumluluk kazanma, paylaĢma, kiĢilik geliĢimi gibi birçok olumlu yönlü 

özellikleri de bu ortamla kazanabilmektedir.  

Daha bilinçli toplum oluĢturabilmek için küçük yaĢlarda bunun temelini atmak 

gerektiğini bilmeliyiz. Bilmekle de kalmayıp bunu uygulamaya koyduğumuz sürece bireyler 

üzerinde bir farkındalık yaratarak yönlendirmeliyiz. Bunun da en güzel ve en güvenilir 

ortamları eğitim kurumlarıdır.  

Ġlköğretim ve ortaöğretim döneminde aktif yaĢam etkinliklerine katılımın aktif 

yetiĢkinliğe neden olduğu yapılan araĢtırmalarla ortaya çıkarılmıĢtır. Özellikle sağlıklı ve 

aktif yaĢam için rekreasyon etkinliklerinin tercih edilmesi gün geçtikçe artmaktadır (Gray, 

2003). 

Ayrıca sağlıklı aktif yaĢam için rekreatif etkinliklerin tercih edilmesi obezite ve sigara 

kullanımını azaltmakta,  mental sağlığı daha da arttırarak sağlıklı ve bilinçli bir birey 

yetiĢtirmede etkin olmaktadır (Oslin, 2003). 

AraĢtırmacılar son zamanlarda rekreatif çalıĢmaların öğrencilere sağladığı yararlar 

üzerinde çalıĢmakta ve rekreatif etkinliklerin olumlu sonucu üzerinde birleĢmektedirler. 

Eğitimciler için temel sorun, okulun öğrencinin ruhsal durumuna olumlu etki edecek rekreatif 

etkinliklere sahip olup olmadığıdır. Çünkü okul, öğrenci için akademik olduğu kadar 

akademik olmayan etkinlikleri de düzenlemekle yükümlüdür (KılbaĢ, 2001). 

Rekreatif etkinlikler, çocuğu gelecekteki yetiĢkin yaĢamına daha yaratıcı bir birey 

olarak hazırlarken aynı zamanda tüm vücut kaslarını da çalıĢtırmasına olanak sağlayan 

aktivitelerdir.  

Okul yaĢamı, çocukları gelecekteki yaĢama hazırlamada toplumsal bir sorumluluğu 

yerine getirmekse, hiç kuĢkusuz bu sorumluluk rekreasyon anlayıĢını da içerecektir (KılbaĢ, 

2001). 

Allen ve Ruhston (1983), gönüllü öğrenci organizasyonlarına katılımın son yıllarda 

arttığını gösterirken, gönüllü katılanların özellikleri üzerinde de yoğunlaĢmıĢtır. Öğrenci 

organizasyonlarına gönüllü katılanlarla gönüllü katılmayanlar üzerinde yapılan araĢtırmada, 
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gönüllü olanlar daha empatik, moral değerleri daha fazla içselleĢtirilmiĢ, kendilerine iliĢkin 

daha olumlu tutumlara sahip, duygularında daha istikrarlı, kendilerini daha etkin ve uzman 

olarak algıladıkları sonucuna varılmıĢtır. 

Ortaöğretimde fiziksel aktivitelere katılımın öğrencilerde farklı ilgi ve beceri 

düzeylerini geliĢtirmek üzere uygulanması bu etkinlere daha fazla öğrencilerin katılımının 

artmasına yol açmıĢtır. Öğrencinin etkinliklere katılması sonrasında fiziksel baĢarının yanı 

sıra ruhsal sağlık açısından da önemli geliĢmeler sağlanmıĢtır (Gray, 2003).  

Öğretim programlarının öğrencileri ilgi ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda 

yetiĢtirecek; onlara ezbere bilgiler aktarmak yerine öğrenmeyi öğretecek Ģekilde olması 

gerekir. Temel kavramları anlama, yorumlama ve uygulayabilme imkanı vererek, sorun 

çözme yetenek ve davranıĢları ile bilimsel düĢünme alıĢkanlığı kazandırmalıdır. AraĢtırma 

yapmayı, ekip halinde çalıĢmayı, konuĢma, tartıĢma ve yazıĢma yolu ile iletiĢim kurmayı 

teĢvik edecek biçimde yenileĢtirilmelidir (Baloğlu, 1990). 

 ÇalıĢma sonrasında öğrencilerin öğretmenleriyle görüĢülmüĢ; öğrencilerin, SBS deneme 

sınavlarında, ders içi ve ders dıĢı davranıĢlarında, sosyal iliĢkilerinde ve kendilerini ifade etme 

Ģekillerinde olumlu görüĢler belirtilmiĢtir. 

Bireyler yeteneklerini olumlu bir Ģekilde yansıttıklarında ve gösterdikleri çabanın 

karĢılığını aldıklarında, sorunları yaĢamın bir parçası olarak görüp çözüm için zorluktan 

kaçınmama aĢamasına gelebilirler. Ġnsanlar arası iliĢkileri daha güvenilir, değiĢime ve 

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. 

 Sonuç olarak; Çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal geliĢimine önemli katkısı 

olduğunu düĢündüğümüz ve eğitimin ayrılmaz bir parçası olan serbest zaman etkinliklerini 

kullanarak gerek çocukların yaĢam kalitelerini gerekse sınavlardaki baĢarılarını arttırmada 

önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz.   

ÖNERĠLER 
AraĢtırma sonuçlarının ıĢığı altında; 

1. Okul binalarının çocukların rekreatif etkinliklere katılmalarına olanak verecek 

biçimde projelendirilmesi, mevcut okulların bu amaç için yeniden 

örgütlendirilmesi, 
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2. Öğretmen ve yöneticilerin rekreasyon ve rekreatif etkinlikler konularında hizmet 

içi eğitime alınması, 

3. Yapılan rekreatif etkinliklerin zamanının ve yerinin iyi tespit edilmesi ve 

çocuklara faydalı olacak Ģekilde düzenlenmesi,  

4. Üniversitelerin Rekreasyon Bölümleri‘nden mezun olan öğrencilerin Milli Eğitim 

Bakanlığı‘na bağlı okullarda rekreasyon uzmanı olarak görevlendirilmesi, 

5. Devlet bütçesinden rekreasyon hizmetleri için daha fazla ödenek ayrılması, 

6. Çocuğun bedensel, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımı ve baĢarısının 

da akademik değerlendirmenin yanı sıra dikkate alınmasının eğitim politikasında 

yer alması, 

7. Rekreatif uzman gözetiminde etkinliklere katılarak monoton yaĢamını olumlu 

faaliyetlerle değiĢtirebilme, zararlı alıĢkanlıklardan uzak kalma, sosyalleĢme, 

benlik kazanma gibi olumlu yönlerinin geliĢmesinin sağlanması,  

8. Okul saatleri dıĢında da okulların saha ve salonlarının öğrencilere açık olması, 

okul saatlerinin tam güne çıkarılması öğleden sonra rekreatif faaliyetlerle 

öğrencilerin fiziksel, sosyal, psikolojik geliĢimlerinin desteklenmesi, 

9. Okul ve okul çevresine ait alanları ve rekreasyon etkinliklerini planlayacak, 

organize edebilecek ve yürütebilecek donanıma sahip rekreasyon uzmanının gerek 

öğrenci gerekse öğretmen ve idari personelin serbest zamanlarını etkin biçimde 

değerlendirebilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON 

DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ 
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Ġnönü Üniversitesi, BESYO 

 

ÖZET 

ĠliĢkiler: Çocuk Psikolojisi ve Spor 

Bu çalıĢmanın amacı spor yapan ve yapmayan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin 

depresyon durumlarını bazı değiĢkenlere göre incelemektir. 

AraĢtırma grubunu Malatya il merkezi ilköğretim okullarında spor yapan (amatör 

sporcu, okul takımlarında oynayan vb.) 251 öğrenci ve spor yapmayan 251 öğrenci olmak 

üzere toplam 502 öğrenci oluĢturmaktadır.  AraĢtırmada veri toplama aracı olarak  Kovacs 

(1985) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye uyarlaması Öy (1991) tarafından yapılan 

―Çocukların Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)‖ kullanılmıĢtır. Çocuklar için Depresyon Ölçeği, 6-17 

yaĢ çocuklarına uygulanabilen, 27 maddelik bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Çocuktan 

son iki hafta için kendisine en uygun cümleyi seçmesi istenir. Örneğin; 1. Kendimi arada 

sırada üzgün hissederim. 2. Kendimi sık sık üzgün hissederim.  3. Kendimi her zaman üzgün 

hissederim. Her madde belirtinin Ģiddetine göre 0, 1 ya da 2 puan alır. Maksimum puan 54'tür. 

Alınan puan ne kadar yüksekse, depresyon o kadar ağır demektir. Ölçekte 19 puan depresyon 

durumu bakımından bir kesim noktasıdır. AraĢtırma verilerine Kolmogorov-Smirnov testi 

uygulanmıĢ ve bu test sonucunda değiĢkenlerin normal dağılım göstermedikleri görülmüĢtür. 

Bu nedenle araĢtırmada ikili karĢılaĢtırmalar için Kruskal Wallis ve Çoklu KarĢılaĢtırmalar 

için Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmada kızların depresyon puanları (X=14.61) ile erkek öğrencilerin puanları 

(X=12.77) arasında anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüĢtür. Spor yapan öğrencilerin 

depresyon puanları (X=12.44) ile spor yapmayan öğrencilerin puanları (X=14.70) arasında 

anlamlı düzeyde fark olduğu bulunurken spor yapan öğrencilerin branĢları ile depresyon 

puanları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı bulunmuĢtur. Ayrıca öğrencilerin ailedeki 

birey sayısına, babalarının mesleklerine ve ailenin gelir durumlarına göre depresyon puanları 

arasında anlamlı düzeyde fark olduğu bulunurken; öğrencilerin sınıflarına, yaĢlarına ve 

annelerinin mesleklerine göre depresyon puanları arasında fark olmadığı tespit edilmiĢtir.  
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AraĢtırma bulgularına göre ilköğretim öğrencilerinin, genel olarak, depresyon 

puanlarının çok düĢük olduğu görüĢmüĢ ve spor yapan öğrencilerin spor yapmayanlara göre 

depresyon puanlarının anlamlı düzeyde düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu sonuç dâhilinde 

ilköğretim öğrencilerine depresyona girmemeleri veya depresyonu atlatmak için spor 

yapmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Ġlköğretim, öğrenciler, depresyon. 

SEARCHĠNG THE DEPRESSĠON OF PRĠMARY SCHOOL STUDENTS, WHO DO 

SPORTS AND DON‟T  DO SPORTS, DUE TO THE SOME VARĠABLES 

Doç.Dr.Cengiz ARSLAN*; Yr.Doç.Dr.Mehmet GÜLLÜ*; Varol TUTAL* 

ĠNÖNÜ UNĠVERSTY, BESYO, 

ABSTRACT 

Relations:Children Psychology and sports 

 The aim of this study is to search the deprssion of primary school students, who do 

sports and dodn‘t do sports due to the some variables. 

 The search group includes 251 students who do sports(play as amateur,play in 

schoolteam….) and 251 students who don‘t do sports: totaly 502 students in Malatya city 

center. ―Children Depression Scale‖which was developed by Kovacs (1985) and adapted into 

Türkish by Öy(1991) was used in order to collect data. Depression Scale for children can be 

applied to the children aged 6-17. And it is a self-evaluation scale of 27 items. The child is 

asked to choose the suuitable sentence for him/her fort he last two weeks. For example: 1-I 

sometimes feel sad, 2-I often feel sad: 3- Ialways feel sad. 

 Every item is scored as 0,1 or 2 according to the stres of the symptom. The maximum 

score is 54. The high score is, the high depression is. The scare 19 is the cutting point in the 

depression in the scale. 

 The Kalmogorav- Smirnov Test was applied to research data and it has seen that the 

dissolution of variables aren‘t normal. 

 Fort hat reason Kruskal Wallis Test for Dual Comparison, Mann-Whitney Test for 

multiple comparision were used in the study. A=0,005 is determined as signifance level. 

 It is seen that there was a significant variety between the depression score of the girls 

(X=14.61) and boys (x=12.77) 

 An important a inequality of depression scores between the students who do sports 

(x=12.44) and don‘t do sports (X=14.70 ) was seen. But it is noticed that there wasn‘t 

considerable variety between students branch and depression scores. 

  Furthermore, there was a significant variety among the students family 

members number, fathers profession, income with the depression score. At the some time, it 
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was established that there wasn‘t any difference between the students ages, grades, mothers 

profession and depression score. 

 According to the study findings: as general Primary School Students‘ depression score 

is reasonably low and the depressionscore of the students who do sports is low in signifance 

level. Doing sports is suqqested to the Primary School students in order not to have 

depression org et rid of depression. 

 Key Words: Sports,Primary School,students, depression 

   

1.GĠRĠġ 

 BiliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor alanlardaki değiĢik bozukluk ve belirtileri kapsayan 

depresyon, çok güçlü bir ruh sağlığı sorunu olarak nitelendirilmektedir. Uyumlu bir bireyin 

her Ģeyden önce kendi kendisiyle barıĢık olması önemli bir gerçektir. KiĢinin kendi ihtiyaçları 

ile çevresi arasında olumlu iliĢkiler kurması ve devam ettirmesi ancak sağlıklı bir benlik 

kavramı ile mümkündür. 

 Öztürk(1988) depresyonu derin üzüntülü bir duygu ya da durum içinde düĢünce, 

konuĢma ve hareketlerde yavaĢlama ve durgunluk, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, 

isteksizlik, karamsarlık duygu ve düĢünceleri ile fizyolojik iĢlevlerde yavaĢlama gibi belirtiler 

içeren bir sendrom olarak tanımlamaktadır. Beck,Rush, Shaw, Emery(1979), Celeman (1976) 

depresyonda belirgin olan özellikleri yalnızlık, hüzün, keder ve isteksizlik duygularında artıĢ, 

kendini suçlama ve aĢağılama ile birlikte bulunan değersizlik duygusu, kendini cezalandırma 

arzusu ve eğilimi, sosyal iliĢkilerden kaçınma ve içe çekilme, isteksizlik, uykusuzluk ve kilo 

kaybı, cinsel iliĢkilerde azalma, fiziksel enerjide belirgin bir azalma, ölüm isteği ve intihar 

isteği olarak özetlemektedir. Brendt ve Brendt(1980), depresyon biliĢsel güçlük, dünyaya 

kötümser bir bakıĢ açısı, kederli duygu durumu, sosyal iliĢkilerde içe dönüklük, fiziksel enerji 

düzeyinde düĢme, huzursuzluk, düĢük benlik değeri, kendine iliĢkin suçluluk duygularında 

artma, araçsal çaresizlik ve öğrenilmiĢ çaresizlik gibi çok yönlü belirtiler içerdiğini öne 

sürmüĢtür. 

 Ruh sağlığı, kiĢinin kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde 

olmasıdır. Yapılan tanımlardan da anlaĢıldığı üzere depresyonun insanın ruh yapısının çeĢitli 

nedenlerden dolayı etkilediği görülmektedir. Bundan en çok etkilenenler ise çocuklardır. 

Küçük yaĢlarda birtakım nedenlerden dolayı, sorunlarla karĢı karĢıya kalan çocuklar buna 

bağlı olarak depresif hareketler sergilemekte ve yaĢam boyu kalıcı izler bırakabilmektedir. 

Bunun için çocuklarda ki depresyonun tedavi edilmesinin en önemli yöntemlerinden birisi de 

spordur 
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Ġnsanlık tarihinin baĢlangıcına değin uzanan bir geçmiĢe sahip olan spor toplumsal 

yaĢantının önemli parçası olarak dikkat çekmektedir. Spor geliĢen ekonomik koĢullar, 

sanayileĢme, yoğun kentleĢme, serbest zamanda oluĢan artıĢ, bireylerin kiĢilik sağlık kaygıları 

gibi nedenlerle, yeni anlamlar kazanarak günlük yaĢamda önemli bir yer almaya baĢlamıĢtır. 

Spor performans amaçlı yapılıĢının yanında, sağlıklı yaĢam için ya da diğer değiĢik yaĢam 

kalitesini yükseltmek amaçlı yapılıĢıyla da hızla öne çıkmaktadır(Koruç, Z. Bayar,P. 2004).  

 Özellikle performans sporunun geliĢimi ve spor branĢlarında ki baĢarı çıtasını 

yükseltmek, bunun yanında sağlıklı bir ruh yapısı ve stresten uzak bir hayata kavuĢmak için 

ilköğretimlerde hatta anaokullarında baĢlayarak öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda spora 

ve egzersizlere yönlendirilmeleri gerekmektedir. 

 Egzersize katılımın fiziksel ve fizyolojik yararlarının yanında gerginliği azalttığı, 

psikolojik iyilik sağladığı ve psikiyatrik rehabilitasyon programların tedavi yöntemleri 

arasında yer aldığı bilinmektedir(Morgan, P.M. Roberts, J.A. Feinerman, A.D. 1971) 

 Egzersizin sağlık üzerine etkilerini inceleyen çalıĢmalar genellikle kalp damar sağlığı, 

kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik ve beden kompozisyonu gibi sağlık bileĢenleri üzerinde 

yoğunlaĢırken(Capersen,C.J. Powel, K.E. Christenson,G.M. 1985; Corbin, C.B. Lindsey, 

R.1988), egzersizin stresle baĢa çıkma kapasitesini artırdığı(Pollatschek,J.L. 

O‘Hagan,F.J.1989; Johnsgard,K.1985;Brown,J.D. Siegel,J.M. 1988;Koruç,Z. 

1997;Pelitbas,A.J.2000), depresyonu azalttığı (Uluslararası Spor Psikolojsi Derneği, 1992) ve 

durumluluk kaygıyı azalttığı da (Abele ,A. Brehm, W.1993; Morgan,1985) bildirilmiĢtir. 

 Duygular sporcu performansını artırabilir ya da engelleyebilir. KiĢilik ile sportif 

eylemler arasındaki iliĢkiyi ele alan bir araĢtırmada O.Neumann genç performans sporcuları 

ile sporcu olmayanları karĢılaĢtırdığında spor yapanların yapmayanlara göre daha çalıĢkan, 

daha canlı, iliĢki kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koĢullarda ortama uymalarının daha iyi 

olduğunu belirlemiĢtir. Yapılan araĢtırmada spor yapanların yapmayanlara göre daha dıĢa 

dönük ve duygusal olarak  dengeli oldukları belirlenmiĢtir.(Tiryaki,ġ.1991)   ) 

ABD‘de yapılan bir araĢtırmada pratisyen hekimlerin vizitelerinin %50‘sini stresle 

ilgili sebepler teĢkil etmektedir. Geleneksel olmayan programlardan biri kısa süreli veya 

kronik egzersiz uygulamalarıdır. AraĢtırmanın sonuçları egzersizin anksiyete ve depresyonda 

düzelme ile birlikte olduğunu göstermektedir( Artal,M. 1998)  ) 

 Akandere‘nin,(2003) yaptığı bir araĢtırmada spor yapan ve yapmayan üniversite 

öğrencilerinin depresyon düzeyleri arasında önemli bir fark olduğu, spor yapanların 

yapmayanlara oranla depresyon düzeylerinin daha düĢük olduğu görülmüĢtür. 
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Spor ya da fiziksel etkinliğin, depresyon ve zihinsel sağlık üzerinde etkisi ve depresif 

durumlarda bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını yapılan araĢtırmalar göstermektedir. 

Yapılan araĢtırmalardan görüldüğü üzere spor yapanlar ve yapmayanlar arasında depresyonun 

görülme sıklığı arasında belirgin farklar bulunmaktadır 

Bu araĢtırmada ise ana hatlarıyla ilköğretim okullarında okuyan 11-15 yaĢ arası, spor 

yapan ve spor yapmayan öğrencilerin depresyon düzeyleri ele alınmıĢtır 

2.METOD 

2.1.AraĢtırmanın Modeli 

 AraĢtırma Malatya merkezde bulunan Ġlköğretim ikinci kademede okuyan, spor yapan 

ve spor yapmayan öğrencilerden bazı değiĢkenlere göre depresyon durumlarının incelenmesi 

amacıyla tanımlayıcı ve betimsel olarak yapılmıĢtır. 

2.2.Evren 

 AraĢtırmanın evrenini, Malatya‘da merkeze bağlı 82‘ilköğretim okulundan, 6,7 ve 8. 

sınıfında okuyan  24273  öğrenci oluĢturmaktadır (M.E.M. Ġstatistik Bölümü, 2010). 

2.3.Örneklem 

 AraĢtırmanın örneklemini, Malatya merkezde bulunan 11 ilköğretim okulundan 502 

öğrenci oluĢturmaktadır. Bu okulların 8 tanesi Ģehir merkezine yakın, 3 tanesi de merkeze 

yakın kırsal kesimlerdeki okullar olup, bu okullardan 251 spor yapan, 251 spor yapmayan 

toplam 502 öğrenci seçilmiĢtir.  

2.4.Veri Toplama Tekniği 

 Veriler, sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 9 soruluk anket formu ile Kovacs 

(1985) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye uyarlaması Öy (1991) tarafından yapılan 

―Çocukların Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)‖ kullanılmıĢtır. Çocuklar için Depresyon Ölçeği, 6-17 

yaĢ çocuklarına uygulanabilen, 27 maddelik bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Çocuktan 

son iki hafta için kendisine en uygun cümleyi seçmesi istenir. Örneğin; 1. Kendimi arada 

sırada üzgün hissederim. 2. Kendimi sık sık üzgün hissederim.  3. Kendimi her zaman üzgün 

hissederim. Her madde belirtinin Ģiddetine göre 0, 1 ya da 2 puan alır. Maksimum puan 54'tür. 

Alınan puan ne kadar yüksekse, depresyon o kadar ağır demektir. Ölçekte 19 puan depresyon 

durumu bakımından bir kesim noktasıdır. 

Anket ve ölçek, okullarda spor yapan öğrenciler belirlendikten sonra okulların toplantı 

salonlarında, bazı okulların da sınıflarında, spor yapmayan öğrencilere ise okullarda rastgele  

öğrenci grubu seçilerek  uygulanmıĢtır 
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2.5.Veri Toplama Analizi 

AraĢtırma verilerine Kolmogorov-Smirnov testi uygulama sonucunda değiĢkenlerin 

normal dağılım göstermedikleri görülmüĢtür. Bu nedenle araĢtırmada ikili karĢılaĢtırmalar 

için Kruskal Wallis ve Çoklu KarĢılaĢtırmalar için Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır. 

Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 belirlenmiĢtir. 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

 Ġlköğretim ikinci kademede spor yapan ve spor yapmayan öğrenciler üzerinde 

gerçekleĢtirilen bu araĢtırma da araĢtırmacıların hazırladığı sosyo-demografik özelliklerini 

belirleyen 9 soruluk anket formu ve Kovacs (1985) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye 

uyarlaması Öy (1991) tarafından yapılan ―Çocukların Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)‖ ile elde 

edilen istatistiksel analizlerin sonuçları aĢağıda tablolar halinde sunulmuĢtur. 

ÇDÖ‘den alınan puanlar bu analizlerin temel verilerini oluĢturmuĢtur. 

 

TABLO-1 Ġlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Depresyon Durumları 

 

Cinsiyet 

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

    M.W.T F % 

 Kız 218 43.4 14.61 8.10  

     0.016  Erkek 284 56.6 12.77 7.22 

Toplam 502 100 13.57 7.66 

P<0.05 

 Tablo-1‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan kız öğrencilerin (X=14.61) ve erkek 

öğrencilerin (X=12.77) depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu sonucu 

çıkmıĢtır     ( p<0.05)  

 AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre araĢtırmaya katılan kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre depresyon durumlarını daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bunu da kız 

öğrencilerin daha duygusal ve içe kapanık, özellikle sınav stresini daha çok yaĢayan, bireyler 

olduğuna bağlayabiliriz.   

 Ergenlerde yapılan araĢtırmaların çoğunda cinsiyet farkı gözlenmektedir.(Kandel ve 

Davis,1986, Kashani ve Ark.1987,Gür,1996). Bu çalıĢmalarda hem depresif belirtilerin hem 

de depresyon bozukluğunun kızlarda erkeklerden daha sık göründüğü saptanmıĢtır. (Cohen ve 

Diğ,1993.Gür,1996). Bu bulgular araĢtırmamızın bulgularını destekler niteliktedir. 

AraĢtırmamızın bu bulguları Friedrich (1988)‘in,yaptığı araĢtırmada elde ettikleri bulguyla da 

paralellik göstermektedir. AraĢtırmacılar Beck Depresyon Envanterinden erkeklerin kızlara 

oranla daha düĢük puan aldıkları, kızların depresyona daha yatkın olduklarını saptamıĢlardır. 

Gjerde, B.(1988) nin yaptıkları araĢtırmalarda da kız erkekler erkek ergenlere göre daha 

depresif bulunmuĢtur. Marcotte(1996), yaptığı araĢtırmada ergenliğe girerken kızların 
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erkeklere oranla daha depresyon gösterdiklerini bulmuĢtur. Bu araĢtırmaların bulguları da 

araĢtırmamızın bulgularını destekler niteliktedir. 

 Bu araĢtırmada elde edilen bulgu Aydın (1988)‘in yaptığı araĢtırmada elde ettiği 

bulgularla örtüĢmemektedir. Aydın(1988)‘ın Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 439 kız ve 

359 erkek öğrenci üzerinde ―Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Açıklama Biçimi ve 

Akademik BaĢarı‖ konulu araĢtırmasında öğrencilerin depresif belirtilerinde cinsiyete bağlı 

bir değiĢiklik göstermediği bulunmuĢtur. Yiğit (2008)‘in Ġlköğretim ikinci kademe erkek ve 

kız öğrencilerin depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı sonucu ç6ıkmıĢtır. Bu da araĢtırmamızda ki bulguyla örtüĢmemektedir. 

   TABLO-2 Ġlköğretim Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Depresyon Durumları 

 

Sınıf 

        N      _ 

     X 

 

Ss. 

 

       K.W  f % 

6 132 26.3 13.75 7.85  

 

     0.292 

7 164 32.7 12.73 7.15 

8 206 41.0 14.12 7.90 

Toplam 502 100 13.57 7.66 

p>0.05 

 Tablo 2‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

6.sınıf(X==13.75), 7.sınıf(X=12.73), 8.sınıf(X=14.12)depresyon puanları arasında anlamlı 

düzeyde bir fark bulunmamıĢtır (p>0.05) 

 AraĢtırmamıza katılan 6.7. ve 8. sınıf öğrencilerinin depresyon puan ortalamalarında 

sınıf farkına göre anlamlı düzeyde fark bulunmamıĢtır. Ancak Öğrencilerin sınıf değiĢkenine 

göre depresyon puan ortalamalarının farklılaĢtığı gözlemlenmiĢtir. En yüksek depresyon 

puanının 8.sınıf öğrencilerinde, ikinci olarak 7.sınıf öğrencilerinde, en düĢük puan ise 6.sınıf 

öğrencilerinde olduğu görülmektedir. 

 8.sınıf öğrencilerinin puan ortalamasının,  6.ve 7. sınıflara göre yüksek olması, 8. sınıf 

öğrencilerinin 6 ve 7. sınıflara göre ergenliğe geçiĢi daha yoğun bir Ģekilde yaĢadıkları, 

ergenliğe geçiĢle birlikte gelen sorunlarla daha mücadele içinde oldukları değerlendirilmiĢtir. 

Ayrıca yıl sonunda girecekleri SBS sınavıyla birlikte lise ve dengi okullardan hangilerine 

devam edebileceklerinin kaygı ve stresi olduğu düĢünülmektedir. Birçok mesleğe yönelik 

okullara da bu sınavlarla girebildiğinden aile ve çevrenin öğrencilerden beklenti ve talepleri 

de puanın yüksek olmasına sebep olduğu söylenebilir. 

 Yiğit (2008)‘de yaptığı araĢtırmada Ġlköğretim 6.7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

depresyon puan ortalamalarında sınıf farkına göre depresyon puan ortalamalarının 

farklılaĢtığını bulmuĢtur.  
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TABLO-3 Ġlköğretim Öğrencilerinin YaĢlarına göre Depresyon Durumları 

 

YaĢ 

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

 K.W. F % 

11 19 3.8 14.26 7.15  

 

    0.588 
12 113 22.5 13.59 7.78 

13 161 32.1 12.90 7.50 

14 190 37.8 13.88 7.70 

15 19 3.8 15.42 8.58 

Toplam 502 100 0.13 7.66 

                                                                                    p>0.05 

 Tablo-3‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢlarına göre 11 yaĢ 

(X=14.26), 12 yaĢ (X=13.59), 13 yaĢ (X=12.90), 14 yaĢ (X=13.88), 15 yaĢ (X=15.42) 

depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıĢtır (p>0.05) 

 AraĢtırmamızda öğrencilerin yaĢlarına göre depresyon puanları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıĢ ancak 15 yaĢ grubunun araĢtırmamızdaki diğer yaĢ gruplarına göre daha 

depresyon düzeyleri yüksek görünmektedir. Bunu da 15 yaĢ grubu öğrencilerinin göre 

ergenliğe geçiĢi daha yoğun bir Ģekilde yaĢadıkları, ergenliğe geçiĢle birlikte gelen sorunlarla 

daha mücadele içinde olduklar, SBS sınav stresinin daha fazla yoğun yaĢadıkları ile 

örtüĢtürmek mümkündür. 

 

TABLO-4 Ġlköğretim Öğrencilerinin Ailedeki Birey sayısına Göre Depresyon Durumları 

 

Birey 

Sayısı 

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

  K.W.         

 

          M.W.T. f % 

1-3 birey 116 23.1 12.21 7.35  

0.011* 

 

 

1-3,4-6 birey 0.01** 

4-6 birey 329 65.5 14.35 7.92 1-3, 7 ve üzeri 0.94 

7 ve üzeri 57 11.4 11.82 6.02   4-6, 7 ve 

üzeri 
0.03 

Toplam 502 100 13.57 7.66 

                                                 P<0.05*                 (Benfonili Düzeltmeli P Değeri 

0.013**) 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin ailedeki birey sayısına 

göre, 1-3 birey (X=12.21), 4-6 birey (X=14.35), 7 ve üzeri (X=11.82) depresyon puanları 

arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu sonucu çıkmıĢtır (p<0.05)  

 Görüldüğü üzere kardeĢ sayısının depresyon düzeyini etkilediği gözlenmektedir. 

KardeĢ sayısı arttıkça öğrencilerin depresif hareketler sergilemesi, paylaĢılmak istenmediği 

duygusu, ilginin azaldığı hissi ve bununla beraber diğer problemlerin etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. AraĢtırmamızda K. W testine göre birey sayıları arasında anlamlı düzeyde fark 

olduğu görülmüĢtür(p<0.05).M.W.Testine göre aĢtırmamızda 1-3, 4-6 birey sayıları ile 4-6, 7 
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ve üzeri birey sayıları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuĢ olup, 1-3,4-6 birey sayıları 

arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıĢtır. 

 AraĢtırmamızın bulgusu Gür(1996)‘ün yaptığı araĢtırmanın bulgusunu 

desteklemektedir. Gür yaptığı araĢtırmada kardeĢ sayısının depresyon düzeyini etkilediğini 

bulmuĢtur. AraĢtırmada, tek çocuk olan ya da iki kardeĢ olan çocuğun anne, baba tarafından 

daha çok korunması, igilenilmesi, isteklerinin daha fazla yerine gelmesiyle depresyon 

yaĢamayacağı buna karĢılık kardeĢ sayısı fazlalaĢtıkça anne, babanın ilgisinin azalacağı, 

istediklerinin daha az yerine gelmesiyle depresyon meydana gelebileceği düĢünülmüĢtür 

 Reinherz ve diğ.(1993) yaptıkları araĢtırmada bireylerin kardeĢ sayıları arttıkça 

depresif belirti gösterme oranının da arttığı gözlemlenmiĢtir. Aile nüfusundaki artıĢın mevcut 

kaynakların kullanımında bir bölünmeye neden olduğu düĢünülürse, tek çocuk olma 

durumuna göre, çok kardeĢli olma durumu, bu kaynaklardan daha az ve belli miktarlarda 

yararlanmayı gerektirebilir. Özellikle dar gelirli aileler için bu durumun beraberinde zor 

yaĢam koĢulları ile birlikte depresif belirtileri gösterme oranı da artabileceği söylenebilir. 

Yiğit(2008) yaptığı araĢtırmada kardeĢ sayıları ile depresyon düzeyi arasında anlamlı bir 

düzeyde farklılaĢma olmadığını bulmuĢtur.    

TABLO-5 Ġlköğretim Öğrencilerinin Anne Mesleğine Göre Depresyon Durumları 

 

Anne Mesleği 

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

     K.W. F % 

Ev Hanımı 428 85.3 13.50 7.51  

 

    0.872 

 

Memur 42 8.4 14.83 8.87 

ĠĢçi 15 3.0 12.40 8.60 

Diğer(Emekli vs.) 13 2.6 13.84 8.77 

YaĢamıyor 4 0.8 11.75 2.87 

Toplam 502 100 13.57 7.66 

p>0.05 

 Tablo 5‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre ev 

hanımı (X=13.50), memur (X=14.83), ĠĢçi (X=12.40), diğer (X=13.84) depresyon puanları  

arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıĢtır(p>0.05) 

 Öğrencilerin annelerinin mesleklerinin depresyon düzeyleri bakımından anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢmanın olup olmadığı incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular anne mesleği 

depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢmanın olmadığı 

bulunmuĢtur(p>0.05). Annesi çalıĢmayan öğrencilerin çoğunluğunun babasının çalıĢtığı ve 

ekonomik koĢulların babası tarafından sağlandığı, ayrıca annesi çalıĢan öğrencilerin çalıĢma 

zamanı dıĢında annelerinden yeterince psikolojik ve sosyal destek gördükleri söylenebilir. 

Yiğit(2008) yaptığı araĢtırmada, Ġlköğretim öğrencilerinden annesi çalıĢanlar ile 
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çalıĢmayanların depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢmanın 

olmadığını bulmuĢtur. Bu da araĢtırmamızı desteklemektedir.   

  

 TABLO-6 Ġlköğretim Öğrencilerinin Baba Mesleğine Göre Depresyon Durumları 

 

Baba Mesleği 

              N    

       X 

 

    SS. 

 

        K.W. 

                    

                         M.W.T. f % 

ĠĢsiz 25 5.0 16.28 7.83  

 

 

 

 

           0.013* 

 

 

 

 

ĠĢsiz-Memur 0.028 

ĠĢsiz-ĠĢçi 0.048 

Memur 118 23.5 12.67 8.55 ĠĢsiz-S.Meslek 0.127 

ĠĢsiz Emekli 0.308 

ĠĢçi 141 28.1 13.00 7.61 ĠĢsiz-YaĢamıyor 0.485 

Memur-ĠĢçi 0.406 

Serbest Meslek 153 30.5 13.62 6.76 Memur-S.Meslek 0.062 

Memur-Emekli 0.180 

Emekli 45 9.0 14.20 7.67 Memur-

YaĢamıyor 

0.005** 

ĠĢçi-S.Meslek 0.0249 

YaĢamıyor 20 4.0 17.75 7.39 ĠĢçi-Emekli 0.294 

ĠĢçi-YaĢamıyor 0.007** 

 

Toplam 

 

502 

 

100 

 

13.57 

 

7.66 

S.Meslek-Emekli 0.666 
S.Meslek-

YaĢamıyor 
0.022 

Emekli-YaĢamıyor 0.086 
                                        P<0.05*                                      (Benfonili Düzeltmeli P Değeri  0.0083)** 

  

Tablo 6‘da görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre iĢsiz 

(X=16.28),memur(X=12.67), ĠĢçi (X=13.00), serbest meslek (X=13.62), emekli (X=14.20), 

yaĢamıyor (X=17.75)depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuĢtur 

(p<0.05).M.W.T. göre Memur-YaĢamıyor ve ĠĢçi YaĢamıyor karĢılaĢtırmalarında anlamlı 

düzeyde fark bulunmuĢtur. 

 Öğrencilerin babalarının mesleklerinin depresyon düzeyleri bakımından anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢmanın olup olmadığı incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular baba mesleği 

depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢmanın olduğu bulunmuĢtur. 

Aile içerisinde ekonomik ihtiyaçların yerine getirilmesi yükümlülüğü büyük oranda babanın 

üzerindedir. Babanın çalıĢmadığı durumlarda ve baba ailenin ekonomik durumu düĢük olması 

nedeni ile çocuğun birtakım arzuları yerine getirilemez. Bu da çocuğun kendini güven içinde 

hissetmemesi gibi olumsuz sonuç verebilir. Kendini güvende hissetmeyen çocuk ta kendine 

saygı düĢebilir ve bu da depresyona yol açabilmektedir(Yavuzer,1988). Yiğit(2008) yaptığı 

araĢtırmada, Ġlköğretim öğrencilerinden babası çalıĢanlar ile çalıĢmayanların depresyon puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢmanın olduğunu bulmuĢtur. Bu da 

araĢtırmamızı desteklemektedir 
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TABLO-7 Ġlköğretim Öğrencilerinin Ailelerinin Gelir Durumuna Göre Depresyon 

Durumları 

Ailenin Gelir 

Durumu  

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

   K.W. 

 

          M.W.T. F % 

Asgari-1000 273 54.4 14.27 7.14  

 

0.000* 

 

 

Asgari-1000, 1001-2000 0.002** 

1001-2000 179 35.7 12.48 7.98 Asgari-1000, 2001-3000 0.005** 

2001-3000 28 5.6 11.21 9.25 Asgari-1000, 3001-Üzeri 0.126** 

3001-Üzeri 22 4.4 16.77 7.32 1001-2000, 2001-3000 0.211 

Toplam 502 100 13.57 7.66 1001-2000, 3001-Üzeri 0.009** 

P<0.05*          (Benfonili Düzeltmeli P Değeri 0.0125**) 

Tablo 7‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin gelir durumları 

Asgari-1000(X=14.27), 1001-2000 (12.48), 2001-3000 (11.21), 3001 ve üzeri (16.77) 

depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuĢtur(p<0.05). M.W.T.U testine 

göre asgari-1000,1001-2000, Asgari-1000, 2001-3000,Asgari-1000,3001 ve üzeri, 1001-

2000,3001 ve Üzeri gelir durumları arasında anlamlı düzeyde bir fark vardır. 

 AraĢtırmamızda sosyo ekonomik düzeyi düĢük olan öğrencilerin, sosyo ekonomik 

düzeyi yüksek olan ancak 3001 ve üzeri gelir düzeyi öğrenci grubunun dıĢında depresyon 

düzeyleri daha yüksektir.  

 Ergenin ilgi ve faaliyetleri ve bu ilgi ve faaliyetlerle ne kadar ilgilenebileceği bir 

ölçüde yetiĢtiği ortamın ekonomik düzey yükseldikçe çocuk ilgisini çektiği faaliyetlerle daha 

fazla ilgilenebilmektedir. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düĢük olması sonucunda çocuk 

arzularını yerine getiremez, bu da çocuğun kendini güven içinde hissetmemesi gibi olumsuz 

bir sonuç verir(Yavuzer,1998). Kendini güvende hissetmeyen çocukta depresyon durumu 

gözlemlenebilir. Bunun yanında ailesinin çok geliri olup doyum noktasına ulaĢan çocuklar, 

daha fazlasını isteyebilmekte ve farklı Ģeyler yapmak isteyebilmektedir. Buda çocuklarda 

depresyon durumunu yükseltebilir.  

 Ayrıca çocuğun iliĢki içinde bulunduğu arkadaĢ çevresiyle arasında sosyo ekonomik 

düzey bakımından büyük farklar varsa, çocukta aĢağılık duygusu geliĢebilir. Ergen bu 

duyguyu daha Ģiddetli yaĢar. Çünkü bu dönemin ergenin arkadaĢları tarafından benimsendiği 

ve kabul edildiği bir dönemdir(Yavuzer,1998). DüĢük sosyo-ekonomik düzeydeki 

öğrencilerin üst sosyo ekonomik düzeydeki öğrenciler tarafından kabul edilmemesiyle 

çocukta aĢağılık duygusu geliĢebilmekte ve bu da depresyona yol açabilmektedir. 

 Schoenbach ve arkadaĢları(1982) ve Ayverdi (1990)‘ nin yaptıkları araĢtırma bulguları 

da araĢtırmamızın bulgularıyla paralellik arz etmektedir. DüĢük sosyo ekonomik düzeyden 
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gelen ergenlerde depresif belirtilerin yaygın olduğunu bulmuĢlardır. Gökçakan(1997)‘in 

yaptığı araĢtırmanın bulguları da araĢtırmamızın bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. 

Gökçakan araĢtırmasında depresyonun en çok düĢük sosyo-ekonomik düzeyli öğrencilerde en 

azda orta sosyo ekonomik düzeydeki öğrencilerde olduğu bulunmuĢtur. Yiğit (2008) yaptığı 

araĢtırmada ilköğretim öğrencilerinin depresyon puan ortalamalarında ailenin ortalama aylık 

geliri değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢma olduğu görülmüĢtür. 

    TABLO-8 Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ġlköğretim Öğrencilerinin Depresyon 

Durumları 

Spor Yapıyor 

mu 

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

    K.W.   F % 

Evet 251 50       12.4

4 

7.38  

   0.001 

Hayır 251 50 14.7

0 

7.77 

Toplam 502 100 13.5

7 

7.66 

P<0.05 

 Tablo 8‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan spor yapan öğrencilerin (X=12.44) ve 

spor yapmayan öğrencilerin(14.70) depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmuĢtur(p<0.005) 

 Spor yapan ilköğretim öğrenciler ile spor yapmayan ilköğretim öğrencilerinin 

depresyon puanları arasında anlamlı bir düzeyde fark bulunmuĢtur. Spor ile birlikte birey, 

üzerindeki stresi, kaygıyı, üzüntüyü, düĢünceyi vb. büyük ölçüde atabildiğini söyleyebiliriz. 

Spor ve beraberinde gelen fiziksel hareketlilik bireylerin negatif yöndeki duygu ve 

düĢüncelerinden arındırdığını ve daha rahat, mantıklı düĢünmeye sevkettiğini, bireyi ruhen 

zihnen, fikren ve en önemlisi kiĢilik ve karakterini geliĢtirdiğini söylemek mümkündür.  

KiĢilik ile sportif eylemler arasındaki iliĢkiyi ele alan bir araĢtırmada O.Neumann, genç 

performans sporcuları ile sporcu olmayanları karĢılaĢtırdığında spor yapanların yapmayanlara 

göre daha çalıĢkan, daha canlı, iliĢki kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koĢullarda ortama 

uymalarının daha iyi olduğunu belirlemiĢtir. Yapılan araĢtırmada spor yapanların 

yapmayanlara göre daha dıĢa dönük ve duygusal olarak  dengeli oldukları 

belirlenmiĢtir.(Tiryaki,ġ.1991)  ABD‘de yapılan bir araĢtırmada pratisyen hekimlerin 

vizitelerinin %50‘sini stresle ilgili sebepler teĢkil etmektedir. Geleneksel olmayan 

programlardan biri kısa süreli veya kronik egzersiz uygulamalarıdır. AraĢtırmanın sonuçları 

egzersizin anksiyete ve depresyonda düzelme ile birlikte olduğunu göstermektedir ( Artal,M. 

1998) Akandere‘nin,(2003) yaptığı bir araĢtırmada spor yapan ve yapmayan üniversite 

öğrencilerinin depresyon düzeyleri arasında önemli bir fark olduğu, spor yapanların 
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yapmayanlara oranla depresyon düzeylerinin daha düĢük olduğu görülmüĢtür. (Koruç,  

Bayar,2004) yaptıkları çalıĢmada egzersizin depresyon, kaygı vb. gibi duyguların 

bozukluklarında etkin tedavi edici özelliğinin olabileceğini, depresyon tedavisinde özellikle 

fizyolojik ve fiziksel hareketsizlik, isteksizlik, toplumsal uzaklaĢma, eve kapanma, benlik 

saygısının azalması gibi belirtilerin toplu olarak yapılan egzersizler yardımıyla hafifletilmesi 

ve yaĢanabilir Ģekle getirmesi, Egzersizin farklı yaĢ gruplarında ve çok ağır tablolar içeren 

vakalar dıĢında depresyon sorunu olan hastaların önemli bir bölümünde kullanımının söz 

konusu olabileceğini bulmuĢlardır.Zeis, Lewinsohn ve Munoz(1979) yaptıkları araĢtırmada 

egzersizin depresyon tedavisindeki yeri konusunda araĢtırmaya katılan 44 hastanın depresyon 

düzeyini ölçmek için Minnesota Çok YönĢü KiĢilik Envanterinin depresyon ölçeğini 

kullanmıĢlar ve tekrar edilen ölçümler sonrası hastaların depresyon düzeylerinde anlamlı 

oranda bir azalma olduğunu rapor etmiĢlerdir.Boylamsal bir çalıĢma yapan Camacho, Roberts 

ve Lazarus(1991) 9 yıl süren çalıĢma sonrasında spor yapmayan bireylerde depresyon 

geliĢtirme riski artarken, spor yapan bireylerde depresyon belirtilerinde azalma olduğunu 

göstermiĢlerdir. Nakagoni ve Suziki de benzer sonuçlar elde ederek sporun ya da hareket 

terapisinin çeĢitli psikiyatrik koĢullarda özellikle de depresyon durumunda tedavi edici 

özelliğin olduğunu onaylamıĢlardır(Antonelli,1982). Weinstein ve Meyers(1983) yaĢları 18-

23 arasında değiĢen erkek kolej öğrencilerini bir dönem süresince haftada iki gün 45 dakikalık 

aerobik koĢu ve egzersize almıĢlar ve çalıĢma sonrası depresyon puanlarında dönem öncesine 

oranla düĢüĢ olduğu görülmüĢtür. Wolfgang(1985) spor ortamından nesnel olarak keyif 

alındığını belirtmektedir. Sporda önemle olan kural, yapılan iĢin kiĢiye zarar vermemesidir. 

Grup halinde yapılan spor, bir tür kendini unutma ve ruhsal krizleri azaltma olanağı sağlar. Bu 

Ģekliyle sporun bir grup tedavisi görevini üstlendiği söylenmektedir. 

 Spor ya da fiziksel etkinliğin, depresyon ve zihinsel sağlık üzerinde etkisi ve depresif 

durumlarda bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını yapılan araĢtırmalar göstermektedir ve 

bulgularımızı desteklemektedir.  

TABLO-9 Spor Yapan Ġlköğretim Öğrencilerin Yaptıkları Spor BranĢlarına Göre 

Depresyon Durumları 

 

BranĢı 

     N     _ 

    X 

 

  Ss 

 

 K.W. F % 

Basketbol 45 9.0 11.04 7.49  

 

 

    0.165 

 

 

Voleybol 31 6.2 15.77 8.22 

Futbol 89 17.7 11.96 6.48 

Taekwondo 36 7.2 12.52 7.34 

Badmınton 19 3.8 12.84 8.71 

Diğer 31 6.2 12.16 7.58 
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Toplam 251 50 12.44 7.38  

p>0.05 

 Tablo 9‘da görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan, spor yapan öğrencilerin branĢlarına 

göre, basketbol(X=11.04), voleybol (15.77), futbol (11.96), taekwondo (12.52), badminton 

(12.84), diğer (12.16) depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmamıĢtır(p>0.005) 

 Spor yapan ilköğretim öğrencilerinin branĢlarına göre depresyon düzeyleri arasında bir 

fark bulunamamıĢtır. Burada da sporun önemini, stresi, kaygı düzeyini azalttığı, bireyi 

psikolojik olarak rahatlattığını söyleyebiliriz. Bir takip çalıĢmasında spor dallarına göre 

depresyonun azaltılması konusunu inceleyen Sexton, Maere ve Dahl (1989) spor dallarından 

herhangi birisinin diğerine göre avantaj oluĢturmadığını ama depresyonu azalttığını rapor 

etmiĢlerdir. 

4. SONUÇLAR 

 Bu araĢtırma, spor yapan ve spor yapmayan ilköğretim öğrencilerin bazı 

değiĢkenlere göre depresyon düzeylerinin incelenmesi için yapılmıĢtır. Buna göre araĢtırmada 

spor yapan ilköğretim öğrencileri ile spor yapmayan ilköğretim öğrencilerin depresyon 

düzeyleri arasında anlamlı bir düzeyde fark bulunmuĢtur(p<0.05). Spor yapan ve spor 

yapmayan 6-7-8. sınıf ilköğretim öğrencilerin depresyon düzeyleri arasında bir fark olmadığı 

tespit edilmiĢtir(p>0.05). Yine öğrencilerin yaĢları ile depresyon düzeylerinin arasında bir 

fark bulunmamıĢtır(p>0.05). Ailelerindeki birey sayısının depresyon düzeylerinin 

belirlenmesi arasında anlamlı bir düzeyde bir fark olduğu bulunmuĢtur(p<0.05). Depresyon 

düzeyinin annenin mesleği ile arasında fark olmadığı(p>0.05) ancak baba mesleği ile anlamlı 

bir düzeyde fark olduğu tespit edilmiĢtir(p<0.05). Depresyon düzeylerinin ile ailelerinin gelir 

durumu arasında anlamlı bir düzeyde fark olduğu tespit edilmiĢtir(p<0.05).  

Bu sonuçlar dahilinde sporun depresyon düzeyini azalttığını ve tedavi konusunda 

önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Depresyonun belirtileri olan, üzüntülü bir duygu ya da 

durum içinde düĢünce, konuĢma, hareketlerde yavaĢlama ve durgunluk, güçsüzlük, isteksizlik, 

karamsarlık duygu ve düĢünceleri ile fiziksel ve fizyolojik iĢlevlerde yavaĢlama gibi 

davranıĢların sporla birlikte üstesinden gelebileceği mümkündür.Sporun depresyon 

durumunun azaltılmasında farklı yaĢ gruplarında da kullanılması olasıdır.Bu nedenle gerek 

ilköğretim gerek orta öğretim gerekse de üniversite de spor aktivitelerine, spor egzersizlerine 

önem verilmelidir.  

Bu sonuçlar dahilinde aĢağıdaki öneriler sıralanmıĢtır. 
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1.Depresyon düzeyi yüksek olan öğrencilerin spora yönlendirmek için gerekli 

önlemlerin alınması, 

2. Öğrenci velilerine, sporun önemi, gereksinimi ve genel eğitimin bir tamalayıcısı 

olduğu, öncelikle okul idarecileri, rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler tarafından seminer 

verilerek anlatılmalı, 

3.Öğrencilere psikolojik destek verilmeli, 

4. Öğrencileri sınav stresinden uzaklaĢtırmak için sosyal faaliyetlere yönlendirmeli, 

5. Bu araĢtırmanın orta öğretim, üniversite hatta yetiĢkinlere de uygulanması 

gerekliliği, 

6. Öğrenciyi aktif tutacak eğitim stratejilerin geliĢtirilmesi, 

7. Beden eğitimi ve Spor Dersinin gerekliliği ve ilköğretim ders saati hazırlanırken 

bunu dikkate alınması  
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SB7 : ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA DERS ĠÇĠ VE DERS DIġI "ÇOCUK ATLETĠZMĠ" 

UYGULAMALARININ OLUġTURACAĞI MOTĠVASYONEL ĠKLĠMĠN HEDEF 

YÖNELĠMLER VE BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMA ETKĠSĠ.  

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Fehime HASLOFÇA , M. Ersin ALTIPARMAK , Ercan HASLOFÇA  

 

Ġlköğretim Okullarında Ders Ġçi ve Ders DıĢı 

“Çocuk Atletizmi” Uygulamalarının OluĢturacağı Motivasyonel Ġklimin  

Hedef Yönelimler ve Beden Eğitimi Dersine ĠliĢkin Tutuma Etkisi 

Fehime Haslofça*         M. Ersin Altıparmak*                 Ercan Haslofça* 

 

*Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

ÖZET 

 Amaç: Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin hazırladığı ―Çocuk Atletizmi‖ 

programı birçok ülkede olduğu gibi Ülkemizdeki ilköğretim okullarında da uygulanma 

sürecindedir. Bu araĢtırma, ilköğretim beden eğitimi derslerinde ‗Çocuk Atletizmi‘ 

programının oluĢturacağı motivasyonel iklim çevresi ile algılanan bu çevre içerisinde 

çocukların hedef yönelimleri ve beden eğitimi derslerine iliĢkin tutumlarındaki değiĢiklikleri 

incelemek amacıyla gerçekleĢtirildi.  

 

Yöntem: AraĢtırma Ġzmir ilinde bulunan Ġlköğretim Okullarının BeĢinci (11 yaĢ), Altıncı 

(12 yaĢ) ve Yedinci (13 yaĢ) sınıflarında öğrenim gören çocuklar üzerinde yapıldı. Katılımcı 

grupta kız (n=94) ve erkek (n=82) toplam 176 öğrenci ve kontrol grubunda ise kız (n=45) ve 

erkek (n=43) toplam 88 öğrenci yer aldı.  

Katılımcı gruba altı hafta süre ile ‗Çocuk Atletizmi‘ programı uygulandı. Kontrol grubu 

aynı süre içerisinde rutin Beden Eğitimi derslerine katıldı. Uygulama öncesi ve sonrasında 

gerekli veriler, ―The Learning and Performance Orientations in Physical Education Classes 

Questionnaire (LAPOPECQ)‖, ―The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 

(TEOSQ)‖ ve ―The Attitude in Physical Education Scale‖ kullanılarak elde edildi.  

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için, SPSS 15,0 Windows programı kullanılarak 

Paired T – Test uygulandı. Veriler arasındaki iliĢkiye bakıldı.  

 

Bulgular: Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde ―Çocuk Atletizmi‖ 

uygulamalarına katılan çocuklarda uygulama sonunda; ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ algısı geliĢtiği 

ve buna bağlı olarak ‗Görev Yönelimi‘nin yüksek düzeye ulaĢtığı görüldü.  Görev 

yönelimindeki geliĢime paralel olarak; Beden Eğitime karĢı olumlu tutumun tüm 

faktörlerinde, uygulama öncesinde orta düzeyin biraz üzerinde bulunan değerlerin uygulama 

sonrasında yüksek düzeyin üzerine çıktığı belirlendi.  

  ―Çocuk Atletizmi‖ uygulamalarına katılan çocuklarda, belirli bir süreç içerisinde, 

performans iklimi algısında ve ego yönelimindeki azalmaya, buna karĢılık öğrenme iklimi 

algısında ve görev yönelimindeki artıĢa paralel Beden Eğitime KarĢı Tutumun tüm 

faktörlerindeki olumlu geliĢme istatistiksel açıdan anlamlıdır.  

 

 Sonuç: Bu verilere göre en az altı hafta süreyle uygulanan ―Çocuk Atletizmi‖ 

programının, duyuĢsal alana iliĢkin faktörlere yönelik değerlerin olumlu biçimde 

geliĢtirilmesinde oldukça etkili bir araç olduğu söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Atletizmi, Motivasyonel Ġklim, Hedef Yönelimler, Tutum 
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Effects on Goal Orientations and Students‟ Behaviours Relating to P.E. Classes of the 

Motivation Climate Initiated by the Implemention of the “Kids‟ Athletics” Program in 

Turkish Primary Schools‟ P.E. Classes, Both in Class Settings and  

in out-of-School Environments 

 

Fehime Haslofça*         M. Ersin Altıparmak*                Ercan Haslofça* 

 

*Ege University School of Physical Education and Sports 

 

ABSTRACT 

Aim: This study examines the environmental motivation climate created in the process 

of implementing the ―IAAF Kids‘ Athletics‖ Program in Turkish Primary schools and reviews 

changes  consequently occuring in students‘ goal orientations as well as in their attitudes 

towards P.E. lessons. 

   

 Metod: Girls (n=94) and boys (n=82) In all 176 participants, joined in the program 

while 88 students, girls (n=45) and boys  (n=43) were set as control group. Children from 

Primary Schools in Ġzmir (students in grades 5, 6 and 7) were involved in ―Kids‘ Athletics‖ 

for a period of six weeks while the Control Goup proceeded with their routine P.E lessons.  

  

Three instruments were used to evaluate the Data needed in connection with ‗the situation at 

hand’ as well as for information on ’the pre-implementation period’ and ‗on the changes 

having occured after implementation’. Construct Validity and Reliability checks were 

included in the research.  

  

Paired T – Test was performed using the SPSS 15,0 Windows Program for the Statistical 

Analysis of obtained Data, the relationship between such data having also been examined.  

 

Results: The study clearly observed that, in relation to participants in the ―Kids‘ 

Athletics‖ Program, perception of a Learning oriented climate was clearly enhanced, equally 

pushing Task Orientation towards high levels of perception.  

 

In line with this tendency, signs that, prior to students‘ participation in the Program, indicated 

slightly above average values concerning all the elements of a positive disposition towards 

P.E, swiftly reached superior values. 

 

Conlusion: To sum up, it was estimated that ―Kids‘ Athletics‖, as applied on a 

minimum six-week stretch has proved to affect positively values attached to those elements. 

 

 

Key Words: Kids‘ Athletics, Motivational Climate, Goal Orientations, Attitude 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

GiriĢ  

Okulda spora harcanan zamanın, sağlık ve eğitim alanlarında önemle vurgulanması 

gereken kazanımlara yol açtığı; spor aracılığıyla kazanılan değerlerin bilgi, motivasyon, 

beceri ve kiĢisel çaba göstermeye hazır olmayı geliĢtirdiği belirtilmektedir.
(10)

  

Okulda spor, eğitimin ilk yıllarında, özellikle sosyal geliĢim açısından anahtar rol 

oynamaktadır.
 

Bunun yanında, saldırganlık potansiyelini azalttığı, etkinliği arttırdığı ve 

konsantrasyon gücünü yükselttiğinden, spor paha biçilmez bir eğitim aracı olarak 

görülmektedir.
(2) 

Ġyi bir spor eğitimi, kazanmanın da kaybetmenin de doğal olduğu, tüm öğrencilerin 

sosyal ve kiĢisel geliĢmelerine uygun, onlara sevinç ve baĢarma duygusunu tattıran, disiplin, 

iĢbirliği, hoĢgörü, nefsine hâkimiyet ve baĢkalarına saygı gibi sportif değerleri 

özümsemelerini sağlayacak bir öğretiye dayalı olmalıdır. Beden Eğitimi öğretmenleri 

öğrencilerine, zevkli bir spor programı sunmakla okul dıĢında da uzun süreli olarak spor 

faaliyetlerinde bulunmalarını teĢvik edebilirler.
(2)

 

Bu hedeflere ulaĢabilmek için, beden eğitimi derslerinin ve ders dıĢı spor etkinliklerinin 

olumlu bir motivasyonel iklim yaratacak Ģekilde düzenlenmesi önem taĢımaktadır. Özellikle 

öğretmen davranıĢları,  bu etkinlikler sırasında olumlu bir motivasyonel iklim yaratılmasında 

çok önemli bir iĢleve sahiptir ve kiĢisel eğilimlerin önüne geçebilir.
(31)

 Beden eğitimi 

alanındaki araĢtırma sonuçlarına göre sınıfta belirli bir iklimin yaratılması ve algılanması, 

öğrencilerin öğrenme ve motivasyonları açısından önemlidir.
(32)

 

Motivasyon, davranıĢı harekete geçiren ve yönlendiren bir istek olarak tanımlanabilir. 

Ayrıca motivasyon, kiĢinin çabasının yönünü ve yoğunluğunu anlatmaktadır.
(56)

 Motivasyonel 

iklim ise, var olan bir durumun yarattığı ve bir eylemin hedef yönünü tayin edecek olan 

psikolojik ortam olarak tanımlanır.
(32)

 

Ames‘e (1984a & b; 1992a & b) göre iki tür motivasyon iklimi etkili olmaktadır. 

Bunlar: ĠĢe odaklı bir bakıĢ açısına yol açan öğrenme iklimi ile daha yoğun ego özelliği 

taĢıyan performans iklimidir. Beden Eğitimi alanında yapılmıĢ diğer araĢtırmalar (Carpenter 

& Morgan, 1999; Papaioannou & Kouli, 1999; Parish & Treasure, 2003) öğrenme iklimi 

algılanmasıyla, kiĢide daha iyisini yapma arzusu,  memnun olma duygusu,  daha az sıkılma, 

daha yüksek ölçüde yapabilirlik algılaması, içsel motivasyon, gayret ve yeterliliğin baĢarı 

getirdiği inancı ile bedensel faaliyete karĢı daha olumlu tavır gibi uyumsal motivasyon 

tepkileri arasında iliĢki bulunduğunu ortaya koymuĢtur. 
(27) (32) (33) (38) (42) (59) 

Bunun aksine performans iklimi algılanmasının, daha fazla can sıkıntısı, daha ağır 

ölçüde somatik endiĢelilik, baĢarıya çaba ile değil yetenekle ulaĢıldığı inancı ve beden 

eğitimine karĢı olumsuz tutumla iliĢkili olduğu görülmüĢtür (Carpenter & Morgan 1999; 

Duda, 1996; Papaioannou, 1995; Treasure, 1997). Bu nedenle, beden eğitimi öğretmenleri 

için, öğrenme iklimini anlamak ve oluĢturmak, öğrencilerin motivasyonunu ve bedensel 

etkinlik düzeylerini yükseltmenin anahtar öğesi olabilir. 
(23) (27) (30) (32) (33) (38) (59)

 

Buna ek olarak, Goudas & Biddle (1994); Goudas v. d., (1995) içinde bulundukları 

iklimi öğrenme iklimi olarak algılayan öğrencilerin içsel motivasyon ve görev yöneliminin 

diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu ve iĢten kaçma eğiliminin daha düĢük olduğunu 

görmüĢlerdir. 
(3) 29) (30) (38)

 

Beden Eğitimi ve benzeri baĢarı odaklı ortamlarda da baĢlıca iki hedef öne çıkar: Görev 

ve Ego yönelimi. Nicholls‘a (1989) göre görev yönelimli bireyler, görevle ilgili ustalık 

geliĢtirme, bu geliĢmeyi ve edinilmiĢ becerileri ortaya koyma, gayret sarf etme ve ilerleme 

kaydetme gibi konulara odaklanırlar. 
(3) (15) (23) (27) (30) (38) (53)

 

Buna karĢılık, bireyler ego yönelimli olduklarında, toplumdaki saygınlığını yükseltme 

düĢüncesiyle, en az gayretle baĢkalarından üstün performans sergilemeye odaklanırlar. 
(9)

 Ego 

yönelimli birey, baĢkalarına göre üstünlük sağladığında baĢarı hissi elde eder. Onun için ―en 
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iyi‖ nitelendirilmek zevktir ve tartıĢılmaz sürekli en iyi olmak ister. Walling ve Duda‘nın 

(1995) yaptığı araĢtırmaya göre, ego yönelimi yüksek olan sporcular, baĢaramayacaklarını 

hissettiklerinde yarıĢmada isteksiz olurlar. Bu tür sporcular, kazanmayı veya üstünlüğün 

sağlanmasını büyüklük olarak görürler ve kazanmak için yapılması gereken her Ģeyi kurallara 

uymamak pahasına olsa bile yapmak isterler. 
(3) (15) (53) (58)

 

Nicholls (1989), bir kiĢinin belli bir ortam içindeki hedef yöneliminin, onun belirli 

baĢarı hedeflerine olan doğal yönelimine (hedef yönelimleri) ve var olan Ģartlara 

(motivasyonel iklime) bağlı olduğunu belirtmektedir. 
(31, 46)

 

Motivasyon düzeyleri araĢtırılırken, bedensel etkinliğe katılma veya katılmama ile 

potansiyel bağlantısı nedeniyle, tutum faktörünün incelenmesi gerekmektedir. Ġnsanın temel 

algıları tutumunun biçimlenmesinde etkilidir (Ajzen,1988, 1993).
(1)

 Algılamalar ve tutumlar, 

öğretmenin hareketleriyle öğrencilerin öğrendikleri ve yaptıkları arasında önemli ölçüde 

aracılık yapar (Solmon, 2003). 
(45)

 

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

yanlılığa neden olan bir olgudur. Bir obje ya da bir olaya yönelik geliĢtirdiğimiz tutum, 

eğer olumlu ise, onunla ilgili kararlarımızın olumlu olma olasılığı; eğer tutumumuz 

olumsuzsa onunla ilgili kararlarımızın olumsuz olma olasılığı vardır. Genel anlamda 

tutum, bireyin belli bir objeye karĢı gösterdiği önyargılı bir tepkidir (Ülgen; 1997). 
(57)

 

  Silverman ve Subramaniam‗a göre de (1999), insanın belirli bir objeye veya duruma 

karĢı tutumunu değiĢtirmenin zor olmakla beraber, imkânsız olmadığını savunurlar. Bu 

değiĢikliği sağlayabilmek için, öncelikle söz konusu olumsuz tutumun nedenini anlamak, 

sonra da kiĢinin düĢünce tarzını değiĢtirebilecek yeni olumlu tecrübelere yer vermek 

gerekmektedir. Bu araĢtırmacılara göre, olumsuzluktan olumluluğa doğru seyreden bir süreç 

mevcuttur. Olumlu deneyimlerin olumlu bakıĢ açısına kaynak oluĢturabileceği 

belirtilmektedir. Böyle bir durum ise, beden eğitimine karĢı olumsuz tutum sergileyen 

öğrencilere yakınlaĢmaya çalıĢan Beden Eğitimi Öğretmenleri açısından önem taĢır.
(44)

   

Spor dalları arasında Atletizm, içerdiği çeĢitli branĢ alanları nedeniyle temel spor dalı 

olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan Atletizm, çocuklara uyarlanmıĢ programlarla, onların 

dünyasına uygun bir biçimde sunulabilirse, bu tarz etkileĢimlere olanak tanıyan mükemmel 

bir ortam yaratabilir.
(19)

  

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Atletizmin okul sporu olarak tüm 

dünyada yaygın biçimde kullanılması hedefiyle ―çocuk atletizmi‖ adını verdiği bir program 

hazırlamıĢtır.
(1)

 Bu program birliğe üye diğer ülkelerle birlikte bizim okullarımızda da 

yaygınlaĢma sürecindedir.  

Çocuk Atletizmi programı, çocuklara ―Atletizm Oyunu” oynama zevkini vermek için 

tasarlanmıĢtır. Yeni oyunlar, yeni sunumlar içinde çocuklarımıza koĢular, atmalar, atlamalarla 

ilgili, akla gelebilecek küçük büyük her tür ortamda (okul bahçesi, oyun alanı, salon, park, 

arsa ve çeĢitli boĢ alanlar) yeni Ģeyler öğrenme, keĢfetme ve uygulama olanağı yaratmaktadır. 

Sunulan oyunlar, atletizm yapmanın sağlık, eğitim ve kiĢisel geliĢim açısından getireceği 

kazanımlardan bütün çocukların yararlanmasını sağlayacaktır.
(19) 

Çocuk Atletizmi 

programıyla ilgili organizasyon hedefleri Ģöyle sıralanmıĢtır:  

o Çok sayıda çocuğun aynı anda uygulama içinde bulunabilmesi, 

o Atletizmin temel branĢlarının tüm formlarının denenebilmesi,  

o Atletizmin, karma takım (kız – erkek karıĢık) oyunları formatında uygulanması. 

o Ġyi sonuçları elde eden çocukların hep en süratliler veya en güçlüler olmaması,             

o Oyunları uygulamanın basit olması ve puanlamanın takımların bitiriĢ sırasına göre 

yapılması,  

o Teknik Ģartların, çocukların yaĢlarına göre değiĢmesi ve farklı koordinasyon ve 

becerileri geliĢtirmesi,  

o Çocuklara Atletizm cazip gösterecek bir yaklaĢım sağlaması.  
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o Yardımcı personel ve hakemlik görevlerini çocuklarla anne babaların üstlenmesi. 

Bu yapısı ile Çocuk Atletizmi uygulamalarına katılan çocuklarda zamanla öğrenme 

eğilimli iklim algısı geliĢebilir. Bununla ve birbiriyle iliĢkili olarak, görev yöneliminin 

artması, beden eğitimi dersine karĢı olumlu tutum geliĢmesi beklenmektedir. 

Bu araĢtırma ile ―çocuk atletizmi‖ programına ders içi ve ders dıĢı etkinliklerde yer 

verilmesinin, belirli bir süreç içerisinde oluĢturacağı motivasyonel iklim çevresi ile algılanan 

bu çevre içerisinde çocukların hedef yönelimi ve beden eğitimi derslerine iliĢkin 

tutumlarındaki değiĢiklikler incelenecektir. 

 

Yöntem: 

AraĢtırma Ġzmir ilinde bulunan Ġlköğretim Okullarının BeĢinci, Altıncı ve Yedinci 

sınıflarında öğrenim gören çocuklar üzerinde yapıldı. Kullanılan üç adet ölçeğin yapı 

geçerliği ve güvenirlik çalıĢması ilköğretim okullarının beĢ, altı ve yedinci sınıflarda öğrenim 

gören kız (n=338) ve erkek (n=357) toplam 695 öğrencinin katılımıyla gerçekleĢtirildi. Çocuk 

Atletizmi uygulamalarına katılan kız (n=94) ve erkek (n=82) toplam 176 öğrenci katılımcı 

grubu oluĢturdu. Katılımcı gruba paralel olarak aynı süre içerisinde yalnızca okul beden 

eğitimi derslerine katılan kız (n=45) ve erkek (n=43) toplam 88 öğrenci de kontrol grubunu 

oluĢturdu. 

  ÇalıĢmada ölçüm araçları olarak, beden eğitimi alanında Ülkemiz ilköğretim okullarında 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması tarafımızdan yapılan üç adet ölçek kullanıldı. Birincisi 

Papaioannou (1994) tarafından geliĢtirilen The Learning and Performance Orientations in 

Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ) ölçeğidir.
(36)

 Bu ölçek kuramsal 

olarak motivasyon ikliminin, ya öğrenme ya da performans algısı yansıtacağını 

varsaymaktadır. 27 Madde ve beĢ faktörlü yapıdan oluĢan ölçek, beĢli likert üzerinden 

yanıtlanmaktadır.
(2)

 Bu ölçekte bir puan ‗kesinlikle katılmamayı‘, beĢ puan da ‗tamamıyla 

katılmayı‘ ifade etmektedir. Ölçeğin tespitine göre öğrenme faktörü, iki ayrı belirgin alanı 

inceler. Bunlar ‗3, 5, 11, 13, 17 ve 19‘uncu maddelerle ölçülen ‗öğretmen kaynaklı öğrenme‘  

ve 14, 16, 18, 21, 4, 24 ve 26‘ncı maddelerle ölçülen ‗öğrencilerin öğrenme eğilimi‘dir. 

Performans faktörü ise, birbirine benzemeyen kendine özgü üç ayrı alanla ilgilenir. Bunlar 2, 

12, 20, 22 ve 25‘inci maddelerle ölçülen ‗öğrencilerin yarıĢmacı eğilimleri‘, 6, 9, 10, 15 ve 

27‘nci maddelerle ölçülen ‗öğrencilerin hata yapma endiĢeleri‘ ile 1, 7, 18 ve 23‘üncü 

maddelerle ölçülen ‗çaba sarf etmeden sonuç alma eğilimi‘dir. 
(36)

 

  Papaioannou (1994) ölçeklerin çeĢitli Beden Eğitimi sınıflarındaki öğrencilerin algılama 

farklılıklarını ayırt edebildiğini gözlemlemiĢtir. Beden Eğitimi dersleri kullanılarak yapılmıĢ 

olan diğer araĢtırmalar, ölçeklerin tatmin edici geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu ortaya 

koymuĢtur (Ferrer-Caja & Weiss, 2000; Parish & Treasure, 2003).
(16) (37)

 

Ġkincisi, Duda ve Nikols (1992) tarafından geliĢtirilen Task & Ego Orientations in Sport 

Questionnaire (TEOSQ)
 (3)

 13 Madde ve iki faktörlü yapıdan oluĢan ölçek, beĢli likert 

üzerinden yanıtlanmaktadır. Bu ölçekte de bir puan ‗kesinlikle katılmamayı‘, beĢ puan da 

‗tamamıyla katılmayı‘ ifade etmektedir. 2, 5, 7, 8, 10, 12 ve 13‘üncü maddeler iĢe yönelimi, 

1, 3, 4, 6, 9 ve 11‘inci maddeler ise egoya yönelimi ortaya koyar. 
(14)

 

Üçüncü ölçek ise, Subramaniam ve Silverman (2000) tarafından geliĢtirilen The 

Attitude in Physical Education Scale (APES)‘dır. 20 Madde ve dört faktörlü yapıdan oluĢan 

ölçek, beĢli likert üzerinden yanıtlanmaktadır.
 

Bu ölçekte de bir puan ‗kesinlikle 

katılmamayı‘, beĢ puan da ‗tamamıyla katılmayı‘ ifade etmektedir. 1, 2, 3, 5 ve 20‘nci 

maddeler ‗programa iliĢkin tutumun hoĢlanma boyutunu‘, 6, 7, 10, 13 ve 14‘üncü maddeler 

‗programa iliĢkin tutumun yarar boyutunu, 9, 11, 12, 15 ve 19‘uncu maddeler ‗beden eğitimi 

öğretmenine iliĢkin tutumun hoĢlanma boyutunu‘, 4, 8, 16, 17 ve 18 inci maddeler de ‗beden 

eğitimi öğretmenine iliĢkin tutumun yarar boyutu‘nu ortaya koyar.
 (4)

 Olumsuz maddeler 

bulgu analizinden önce ters kodlamaya tabi tutuldu. 
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Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulandı. 

Söz konusu analiz LISREL 8.54 adlı program kullanılarak yapıldı. Ölçeklerin güvenirliğini 

belirlemek için Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayılarının yanında, güvenirliği daha detaylı 

biçimde yansıtan Spearman-Brown Coefficient ve Guttman Split-Half Coefficient güvenirlik 

katsayılarına bakıldı.  

Uygulama öncesinde ve sonrasında ölçekler aracılığı ile katılımcı grubun son test 

verileri alındı. Kontrol grubundan da aynı ölçekler kullanılarak ve aynı süreler içerisinde ön 

test ve son test verileri alındı. Ölçek uygulamaları sırasında beden eğitimi öğretmenleri sınıfın 

dıĢında tutuldu. Katılımcı gruba okul bahçesinde altı hafta süre ile ‗Çocuk Atletizmi‘ 

programında yer alan dört oyun uygulandı. Ġlk iki hafta, programda yer alan oyunlar, iki 

saatlik Beden Eğitimi derslerinin birer saatinde öğrencilere öğretildi. Üçüncü ve dördüncü 

hafta, sınıf içinde dengeli biçimde oluĢturulan takımlar arasında ‗Sınıf içi Atletizm Oyunları 

ġampiyonası‘ yapıldı. Üçüncü hafta ‖Sprint/Hurdle Shuttle Relay‖ ve ―Forward Squat Jumps― 

oyunu, dördüncü hafta ―Knee-throwing‖ ve ―Formula-1 Relay‖ oyunu uygulandı. ġampiyona 

sonunda oyunlara katılan tüm çocuklara katılım belgesi, takımlara baĢarı belgesi verildi.  

BeĢinci ve altıncı hafta, Sınıf içi Atletizm Oyunları ġampiyonasında birinci olan 

takımlar arasında ‗Sınıflar arası Atletizm Oyunları ġampiyonası‘ yapıldı. Hakemlik, kayıt 

tutma, saha hazırlama gibi organizasyon görevlerini sınıf takımlarında yer almayan öğrenciler 

yerine getirdiler. ġampiyona sonunda oyunlara katılan tüm çocuklara sembolik madalyalar, 

katılım belgesi, takımlara baĢarı belgesi verildi.  

Ölçekleri kullanarak elde edilen verilerin istatistiksel analizi için, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Bioistatistik ve Tıbbi BiliĢim Anabilim Dalına kayıtlı SPSS 15.0 Windows programı 

kullanılarak Paired T – Test uygulandı. Ölçekler aracılığı ile toplanan veriler arasındaki 

iliĢkiye bakıldı. 

 

Bulgular 
Yapı geçerliği kapsamında, Beden Eğitimi Dersleriyle Ġlgili Öğrenme ve Performans 

Yönelimleri Ölçeği‖ için yapılan DFA analizi sonuçları χ
2
=672,41 serbestlik derecesi sd=314 

P=0,00, GFI=0,93, AGFI=0,92, CFI=0,96, S-RMR=0,047 ve RMSEA=0,042 olarak elde 

edilmiĢtir. Analizlerin devam eden aĢamasında ilk üç faktör bu ölçeğin ‗Performans‘ üst 

boyutunu ve diğer iki faktör ise ‗Öğrenme‘ üst boyutunu oluĢturduğundan yeni bir ikinci 

düzey doğrulayıcı faktör analizi (Second Order Confirmatory Factor Analysis) modeli 

kurulmuĢtur. Ġkinci düzey DFA modeline ait uyum iyiliği indeksleri ise χ
2
= 699,36 sd=318, 

p<0,00 ve GFI=0,93, AGFI=0,91, CFI=0,96, S-RMR=0,051 ve RMSEA=0,043 olarak elde 

edilmiĢtir. Beden Eğitiminde Göreve ve Egoya Yönelimler Ölçeği için yapılan DFA analizi 

sonucunda, test edilen modelin uyum iyiliği indeksleri χ
2
=167,86 sd=62 p=0,00, GFI=0,96, 

AGFI=0,95, CFI=0,97, S-RMR=0,057 ve RMSEA=0,050 olarak elde edilmiĢtir. 

Beden Eğitimi Tutum Ölçeği için yapılan DFA sonuçları; χ
2
=473,92, sd=148 p=0,00, 

GFI=0,93, AGFI=0,90, CFI=0,97, S-RMR=0,071 ve RMSEA=0,059 olarak elde edilmiĢtir. 

Analizlerin devam eden aĢamasında ilk iki faktör, ölçeğin ‗Beden Eğitimi Öğretmenine ĠliĢkin 

Tutum‘ üst boyutunu ve diğer iki faktör ise ölçeğin ‗Ders Programına ĠliĢkin Tutum‘ üst 

boyutunu oluĢturduğundan, yeni bir ikinci düzey DFA modeli kurulmuĢtur. Ġkinci düzey DFA 

modeline ait uyum iyiliği indeksleri, χ
2
= 474,78 sd=149 p=0,00 ve GFI=0,93, AGFI=0,90, 

CFI=0,97, S-RMR=0,071 ve RMSEA=0,059 olarak elde edilmiĢtir.  

Ölçeklerin güvenirliği kapsamında ‗Performans Eğilimli Ġklim Algısı‘nı yansıtan 

maddelerin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayıları 59,3 ile 66,1 arasında, Spearman-Brown 

Coefficient güvenirlik katsayıları 64,3 ile 65,3 arasında ve Guttman Split-Half Coefficient 

güvenirlik katsayıları ise 61,9 ile 65,2 arasında belirlenmiĢtir. ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim 

Algısı‘nı yansıtan maddelerin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayıları 71,7 ve 81,6, Spearman-
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Brown Coefficient güvenirlik katsayıları 76,5 ve 78,6 ve Guttman Split-Half Coefficient güvenirlik 

katsayıları ise 75,8 ve 76,4 arasında belirlenmiĢtir. ‗Ego Yönelimi‘ni yansıtan maddelerin 

Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 72,0, Spearman-Brown Coefficient güvenirlik katsayısı 72,5 

ve Guttman Split-Half Coefficient güvenirlik katsayısı 72,3, ‗Görev Yönelimi‘ni yansıtan 

maddelerin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 77,4, Spearman-Brown Coefficient güvenirlik 

katsayısı 75,6 ve Guttman Split-Half Coefficient güvenirlik katsayısı ise 74,0 olarak 

belirlenmiĢtir. 

‗Ders Programına ĠliĢkin Tutum‘u yansıtan maddelerin Cronbach's Alpha güvenirlik 

katsayıları 67,8 ve 76,2, Spearman-Brown Coefficient güvenirlik katsayıları 74,1 ve 80,3 Guttman 

Split-Half Coefficient güvenirlik katsayıları 71,9 ve 77,4, ‗Öğretmene ĠliĢkin Tutum‘u yansıtan 

maddelerin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayıları 65,9 ve 59,0, Spearman-Brown Coefficient 

güvenirlik katsayıları 70,6 ve 69,8, Guttman Split-Half güvenirlik katsayıları ise 66,0 ve 66,9 

olarak belirlenmiĢtir. Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde çocuk atletizmi 

uygulamalarına katılan (Katılımcı Grup) ve katılmayan (Kontrol Grubu) çocuklarda geliĢen 

motivasyonel iklim algısına iliĢkin veriler Tablo 1‘de yer almaktadır. Katılımcı Gruba ve 

Kontrol Grubuna ait öntest – sontest ortalama değerleri incelendiğinde:    

Katılımcı Grupta, Performans Eğilimli Ġklimin alt faktörlerinden Çabasız Sonuç Elde Etme 

ve Hata Yapma EndiĢesine ait değerlerde istatistiksel olarak anlamlı azalma bulunmuĢtur. 

YarıĢmacı Eğilime ait değerlerde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Öğrenme Eğilimli Ġklimin alt faktörlerinden Öğretmen Kaynaklı Eğilim ve Öğrenci Kaynaklı Eğilim 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artıĢ bulunmuĢtur. Kontrol Grubunda ise, Performans 

Eğilimli Ġklim ve Öğrenme Eğilimli Ġklime iliĢkin alt faktörlerin tüm değerleri arasındaki 

değiĢiklikler istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Katılımcı grubun ve Kontrol grubunun ‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ne iliĢkin 

öntest ve sontest değerleri Tablo 2‘de yer almaktadır. Veriler incelendiğinde, Katılımcı 

Grubun ‗Ego Yönelimi‘ değerlerindeki gerileme ve ‗Görev Yönelimi‘ değerlerindeki artıĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Kontrol Grubunda ise, ‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ 

değerlerindeki değiĢiklikler istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

 Katılımcı grupta yer alan çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri ile ‗Ego 

Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri arasındaki iliĢkiler Tablo 3‘te yer 

almaktadır.  

 Bulgulara göre ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ değerleri ile ‗Görev Yönelimi‘ değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliĢki, ‗Ego Yönelimi‘ değerleri arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan negatif bir iliĢki vardır. ‗Ego Yönelimi‘ değerleri ile 

‗Görev Yönelimi‘ değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı olmayan negatif bir iliĢki 

olduğu gözlenmiĢtir. 

Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde ‗Çocuk Atletizmi‘ uygulamalarına katılan 

ve katılmayan çocukların beden eğitimi dersine karĢı tutumlarını yansıtan öntest ve sontest 

verileri Tablo 4‘de verilmiĢtir.  

 Bulgulara göre Katılımcı Grupta, ‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ ile ‗Ders 

Programına ĠliĢkin Tutum‘ ve ‗Öğretmene ĠliĢkin Genel Tutum‘un hem ‗HoĢlanma Boyutu‘ hem 

de ‗Yarar Boyutu‘ öntest – sontest ortalama değerleri arasındaki artıĢlar istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Kontrol Grubunda ise öntest – sontest ortalama değerleri arasındaki değiĢiklikler 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. 

 Hedef Yönelimler (Ego ve Görev Yönelimi) ile Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum 

arasındaki iliĢki Tablo 5‘te verilmiĢtir. 

 Buna göre, ‗Görev Yönelimi‘ ile Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum arasındaki pozitif 

iliĢki ile ‗Ego Yönelimi‘ ile Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum arasındaki negatif iliĢki 

istatistiksel açıdan anlamlıdır. 
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 Tablo 1: Beden Eğitimi Dersi ve Ders DıĢı Etkinliklerde Çocuk Atletizmi Uygulamalarına Katılan ve Katılmayan     

                                 Çocuklarda GeliĢen Motivasyonel Ġklim Algısı 

 

Ġk
lim

 Faktör 

Katılımcı Grup Kontrol Grubu 

N 
Ön Test Son Test 

P N 
Ön Test Son Test 

p 
Ort ss Ort ss Ort ss Ort ss 

P
erfo

rm
a
n

s 

Çabasız Sonuç 

Elde Etme 
176 2,57 0,94 2,19 0,89 ,000* 88 2,87 0,91 2,97 0,91 0,281 

Hata Yapma 

EndiĢesi 
176 3,71 0,94 3,49 0,90 ,015* 88 3,73 0,81 3,69 0,81 0,549 

YarıĢmacı Eğilim 176 3,37 0,99 3,35 0,82 ,873 88 3,65 0,78 3,60 0,81 0,548 

Ö
ğ
ren

m
e 

Öğretmen 

Kaynaklı Eğilim 
176 3,40 0,72 3,76 0,76 ,000* 88 3,51 0,89 3,56 0,83 0,488 

Öğrenci Kaynaklı 

Eğilim 
176 3,75 0,75 4,15 0,58 ,000* 88 3,79 0,86 3,77 0,82 0,730 

G
en

el 

Performans 

Eğilimli Ġklim 
176 3,26 0,63 3,07 0,63 ,001* 88 3,46 0,60 3,45 0,65 0,912 

Öğrenme Eğilimli 

Ġklim 
176 3,59 0,65 3,97 0,58 ,000* 88 3,66 0,79 3,67 0,75 0,895 

 

*p < 0,05 
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  Tablo 2: Katılımcı Grup ve Kontrol Grubu Çocukların „Ego Yönelimi‟ ve „Görev Yönelimi‟ne ĠliĢkin 

                   Öntest ve Sontest Değerleri 

 

Faktör 

Katılımcı Grup Kontrol Grubu 

N 

Ön Test Son Test 

p N 

Ön Test Son Test 

p 
Ort ss Ort ss Ort ss Ort ss 

Ego Yönelimi 176 3,26 0,92 3,01 0,93 ,001* 88 3,34 0,95 3,28 0,96 0,372 

Görev Yönelimi 176 3,95 0,63 4,12 0,58 ,002* 88 3,99 0,79 3,97 0,82 0,743 

 

*p < 0,05 

 

Tablo 3: Katılımcı Grupta Yer Alan Çocukların „Öğrenme Eğilimli Ġklim‟ Sontest Değerleri Ġle „Ego Yönelimi‟ ve „Görev 

                         Yönelimi‟ne ĠliĢkin Sontest Değerleri 

 

Faktör N Ort ss 1 2 3 

1- Öğrenme Eğilimli Ġklim 176 3,97 0,58 1     

2- Ego Yönelimi 176 3,01 0,93 -0,017 1   

3- Görev Yönelimi 176 4,12 0,58 ,507** -0,010 1 

 

**p < 0,01 
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Tablo 4: Beden Eğitimi Dersi ve Ders DıĢı Etkinliklerde „Çocuk Atletizmi‟ Uygulamalarına Katılan ve Katılmayan Çocukların 

                      Beden Eğitimi Dersine KarĢı Tutumlarını Yansıtan Öntest ve Sontest Verileri 

T
u

tu
m

 

Faktör 

Katılımcı Grup Kontrol Grubu 

N 
Ön Test Son Test 

p N 
Ön Test Son Test 

p 
Ort ss Ort ss Ort ss Ort ss 

D
ers 

P
ro

g
ra

m
ın

a
 

ĠliĢk
in

 

T
u

tu
m

 

HoĢlanma Boyutu 176 3,49 0,98 4,21 0,72 ,000* 88 3,51 0,94 3,45 0,97 0,419 

Yarar Boyutu 176 3,41 1,06 4,15 0,72 ,000* 88 3,58 1,03 3,50 1,01 0,364 

Ö
ğ
retm

en
e 

ĠliĢk
in

  

T
u

tu
m

 

HoĢlanma Boyutu 176 3,13 0,92 4,11 0,71 ,000* 88 3,44 0,95 3,36 0,95 0,381 

Yarar Boyutu 176 3,39 0,92 4,10 0,66 ,000* 88 3,51 0,98 3,50 0,99 0,893 

G
en

el 

Ders Programına ĠliĢkin Tutum 176 3,45 0,95 4,18 0,69 ,000* 88 3,55 0,95 3,48 0,95 0,345 

Öğretmene ĠliĢkin Tutum 176 3,26 0,87 4,10 0,65 ,000* 88 3,47 0,91 3,43 0,93 0,588 

HoĢlanma Boyutu 176 3,31 0,87 4,16 0,67 ,000* 88 3,47 0,89 3,41 0,92 0,338 

Yarar Boyutu 176 3,40 0,91 4,12 0,65 ,000* 88 3,54 0,96 3,50 0,96 0,579 

Beden Eğitimine KarĢı Tutum 176 3,35 0,85 4,14 0,64 ,000* 88 3,51 0,90 3,45 0,91 0,423 

 

*p<0,05 

                                                  Tablo 5: Hedef Yönelimler Ġle Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum Arasındaki  

                                                                  ĠliĢki 

 Faktör N Ort ss 1 2 3 

Hedef 

Yönelimler 

1-Ego Yönelimi 176 3,01 0,93 1     

2-Görev Yönelimi 176 4,12 0,58 -0,01 1   

Tutum 
3-Beden Eğitimine 

KarĢı Genel Tutum 
176 4,14 0,64 -,216** ,487** 1 

              

                   **p<0,01
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TartıĢma 

Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde Çocuk Atletizmi uygulamalarına 

katılan çocuklarda (katılımcı grup), istatistiksel olarak anlamlı biçimde (p < 0,05), 

performans eğilimli iklim algısında azalma, Öğrenme Eğilimli iklim algısında ise artıĢ 

saptanmıĢtı (Tablo 1). Morgan ve Kingston (2005)
(5)

 yaĢ ortalaması 13.65 ±0,48 olan 

çocuklar  (n= 80) üzerinde yaptığı çalıĢmada Performans Eğilimli Ġklim algısının 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde arttığını (ön test değerleri 2.21 ± 0,63, son test 

değerleri 2.46 ±0,66), Öğrenme Eğilimli Ġklim algısında ise istatistiksel olarak anlamlı 

bir değiĢiklik olmadığını belirlemiĢtir (ön test değerleri 3.87 ± 0,58, son test değerleri 

3.94 ± 0,52). Bu sonuçlar, çocuk atletizmi uygulamalarının, Performans Eğilimli Ġklim‘ 

algısının azaltılmasında ve ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‟ algısının geliĢtirilmesinde etkili bir 

araç olduğunu göstermektedir. 

 Katılımcı grupta belirlenen Ego Yönelimindeki gerileme ve Görev Yönelimindeki 

artıĢ istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 2).  

Morgan, ve Carpenter (2002) 
(6)

, yaĢ ortalaması 13,6 ±0,64 olan çocuklar  (n= 

153) üzerinde yaptığı çalıĢmada istatistiksel olarak, Ego Yönelimine anlamlı bir azalma 

bulamamıĢ (ön test değerleri 2,96 ± 1,00, son test değerleri 2,94 ±1,10), ancak Görev 

Yöneliminde yükselme olduğunu belirlemiĢtir (ön test değerleri 3,71 ± 0,59, son test 

değerleri 3,93 ±0,60). Bu sonuçlar, çocuk atletizmi uygulamalarının çocuklarda egoya 

yönelimi azalttığını buna karĢılık görev yönelimini önemli ölçüde arttırdığını 

göstermektedir.   

Katılımcı grupta yer alan çocuklarda; ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri 

ile ‗Ego Yönelimi‘ sontest değerleri arasında istatistiksel olarak anlamsız negatif iliĢki, 

‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri ile ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri 

arasında ise anlamlı pozitif iliĢki (p<0,05) olduğu görülmüĢtü (Tablo 3). 

Theodosiou ve Papaioannou (2005) 
(7)

, yaĢ ortalaması 14,23 ±2,02 olan çocuklarla 

(n= 782), Theodosiou, Mantis ve Papaioannou (2008) 
(8)

, beĢ ve onikinci sınıf 

öğrencileriyle (n=510), Sally, Kavussanu ve Shannon (1998) 
(9)

 10–14 yaĢ çocuklarla 

(n=132), Sproule ve ark. (2007) 
(10)

 13,4 yaĢ çocuklarla (n=802), Digelidis, Della ve 

Papaioannou da (2005) 
(11)

 10–15 yaĢ çocuklarla (n=674) yaptıkları çalıĢmalarda 

Öğrenme Eğilimli Ġklim algısı ile Görev Yönelimi arasında istatistiksel anlamı olan 

pozitif bir iliĢki olduğunu belirlemiĢtir (p<0,001).   

Bu sonuçlara göre; çocuk atletizmi uygulamalarına katılan çocuklarda ‗Öğrenme 

Eğilimli Ġklim‟ algısının geliĢmesine paralel olarak Görev Yöneliminde önemli artıĢlar 

olacağı söylenebilir 

‗Çocuk Atletizmi‘ uygulamalarına katılan çocukların beden eğitimi dersine karĢı 

tutumlarını yansıtan veriler değerlendirildiğinde (Tablo 4): ‗Ders Programına ĠliĢkin Genel 

Tutum‘ ve ‗Öğretmene ĠliĢkin Genel Tutum‘ ile Genel ‗HoĢlanma Boyutu‟ ve Genel ‗Yarar 

Boyutu‘ öntest – sontest ortalama değerlerindeki artıĢlar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtu (p<0,05).  

Morgan ve Carpenter‘ın (2002) 
(6)

 çalıĢmasında Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum 

Ön test ve son test değerleri arasında (ön test değerleri 3,46 ± 0,98, son test değerleri 

3,83 ±0,90) istatistiksel olarak anlamlı artıĢ bulunmuĢtur (p<0,001).  

 ‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ ile ‗Hedef Yönelimler‘ arasındaki iliĢkiye 

bakıldığında (Tablo 5): ‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ ile ‗Ego Yönelimi‘ arasında 

görülen negatif iliĢki ve ‗Görev Yönelimi‘ arasında görülen pozitif iliĢki istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0,05). 

 Bu sonuçlar; ‗Çocuk Atletizmi‘ uygulamalarına katılan çocuklarda, belirli bir 

süreç içerisinde ‗ego yönelimi‘nin anlamlı biçimde azalacağı, buna karĢılık ‗görev 
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yönelimi‘nin önemli düzeyde artacağı, Görev yönelimindeki artıĢa paralel olarak; 

Beden Eğitime KarĢı olumlu tutum geliĢeceğini göstermektedir.    

 Bu araĢtırma sonuçları; oluĢturulacak motivasyonel iklim çevresi öğrenme eğilimini 

arttıracak biçimde düzenlenebilirse, çocuklarda hedef yönelimi açısından görev 

yöneliminin geliĢmesine uygun ortamın yaratılacağını ve buna bağlı olarak beden 

eğitimine karĢı olumlu tutumlarının geliĢeceğini göstermektedir.  

 Buna göre, en az altı hafta süreyle uygulanacak ‗Çocuk Atletizmi‘ programının, bu 

faktörlere yönelik değerlerin olumlu biçimde geliĢtirilmesinde oldukça etkili bir araç 

olduğu sonucuna varılmıĢtır.  
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ÖZET 

ĠliĢkiler: Medya, Spor ve Çocuk 

Bu çalıĢma ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerinin bilgisayar oyun 

bağımlılıkları incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırma grubunu Diyarbakır il merkezinde çeĢitli liselerde öğrenim gören 

682‘i erkek ve 816‘ı kız olmak üzere toplam 1498 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada 

veri toplama aracı olarak AyaĢ, Horzum ve Balta (2008) tarafından geliĢtirilen 

―Ergenler Ġçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçek ergenlerin 

bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerini ölçmeye yönelik 26 maddeden oluĢmaktadır. 

Ölçek beĢli Likert tipi bir ölçek olup, maddelere verilecek tepkiler ―hiçbir zaman (1)‖, 

―nadiren (2)‖, ―bazen (3)‖, ―sık sık (4)‖ ve ―her zaman (5)‖ Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

Ölçeğin tamamından alınabilecek puanlar 26-130 arasında değiĢmektedir. Alınan 

yüksek puanlar bilgisayar oyun bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunu, düĢük puanlar 

ise bağımlılığın olmadığını göstermektedir. Verilerin analizinde SPSS 13.0 paket 

programı kullanılmıĢ elde edilen veriler ―t‖ testi, Anova ve Scheffe testiyle 

çözümlenmiĢtir. Sonuçların yorumlanmasında 0,05 anlamlılık düzeyi üst değer olarak 

alınmıĢtır. 

AraĢtırmada ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ortalama 

puanlarına bakıldığında öğrencilerin bilgisayar oyunlarına düĢük düzeyde bağımlı 

olduğu ( X =40,14) görülmüĢtür. Öğrencilerin cinsiyet, okul türü, ailenin gelir düzeyi, 

boĢ zaman süreleri, bilgisayara sahip olma durumu ve günlük bilgisayarda oyun oynama 

sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p<0,05) 

fark olduğu görülmüĢtür. Ancak öğrencilerin spor yapma durumları ve günlük spor 

yapma sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde 

(p>0,05) fark olmadığı görülmüĢtür. Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar 

oyunlarına karĢı bağımlılıklarının düĢük olduğu bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, öğrenciler, oyun,  bilgisayar, bağımlılık. 
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OBSERVING THE COMPUTER GAME DEPANDANCY LEVEL OF 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

ABSTRACT 

Associations: Media, sport, child 

 

     This study was done in order to observe the computer game dependency of 

secondary school students. 

    Research group was consisted of 1498 students who are instructed in various 

high schools in Diyarbakır. 682 those students were boys and the others were girls. The 

computer game dependency scale for teenagers –developed by Ayas, Horzum and 

Balta- was used as the means of getting data for the study. The scale was a quintet likert 

style one whose items could be replied as ―(1)never‖, ―(2)rarely‖, ―(3)sometimes‖, 

―(4)occasionally‖ and ―(5)always‖. The points that might be gained for the whole scale 

could be ranged between 26 and 130 . The possible high points would indicate to a high 

level dependency and the low points would indicate a low level dependency or no 

dependency. The SPSS V. 13.0 packet program was used to analyse the data. The 

results were negotiated via―t‖ testi, Anova ve Scheffe test. For making interpretation on 

results 0,05 meaningful level was regarded as the top level. 

 When considering the secondary school students‘ average points of computer 

game dependency, a low level ( X =40,14) dependency was observed. A meaningful 

difference (p<0,05) was observed between pc game dependency points of students when 

considering their sexes , school types, family incomes, leisure time, the time they spend 

for games, and pc ownership. But a meaningful difference (p<0,05) wasn‘t observed  

between computer game dependency points and students‘ state of doing sport and the 

time they spend for sport.  

  To sum up, a low level computer game dependency was observed among 

secondary school students.  

 

Key words: Secondary school, student, game, computer, dependency.  

 

1. GĠRĠġ 

 

               YetiĢkinler tarafından boĢa geçen zaman olarak görülebilen oyun, 

çocuğun kendini, duygularını ifade edebildiği, yeteneklerini geliĢtirebildiği, en önemli 

fırsattır. Kısaca oyun, çocuk için en doğal ve en aktif öğrenme ortamıdır.‖ (Mangır ve 

AktaĢ, 1993). 

  Oyun çocuğa kendini ifade edebileceği rahat bir ortam sağlarken aynı zamanda 

bedensel, zihinsel, duygusal yönlerini de geliĢtirecek bir yöntemdir (Avcı, 2005). 

Çocuklar oyun aracılığıyla sosyalleĢmeyi, insanlarla iliĢki kurmayı, sevgiyi, paylaĢımı 

öğrenirler. Bir araya gelen çocuklar henüz birbirinin adını öğrenmeden oynamaya 

baĢlarlar; oyun onların ortak dilidir (Kale, 1997). 

   Oyun çocuğa araĢtırma, gözlem yapma, keĢfetme, yeni beceriler geliĢtirme 

olanağı sağlar. Ayrıca arkadaĢlarıyla birlikte oyun oynayan çocuklar paylaĢma, 

yardımlaĢma, çevre ile olumlu iliĢkiler kurma, kurallara uyma, baĢkalarının haklarına 

saygı gösterme ve sorumluluk alma gibi toplumsal kuralları öğrenmektedir (Mangır ve 

AktaĢ, 1993).  
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  Son yıllarda teknolojinin hızla geliĢmesiyle oyunların Ģekli de değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Günümüz dünyasının en ileri teknoloji araçlarından biri olan bilgisayarların 

insan hayatına olan etkisi tartıĢılmaz bir olgudur. 

   Elektronik oyunlar geliĢen bilgisayar teknolojisinin de beraberinde getirdiği, 

dünya üzerinde milyonlarca insanın içerisine dahil olduğu büyük bir sektör olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 1970‘li yıllarda üretilen ilk ticari bilgisayar oyunlarından sonra 

grafik teknolojilerinin kaydettiği ilerlemeler sayesinde oyun kavramı da değiĢmiĢ, 

bilgisayar oyunları hayatın bir parçası olmuĢ ve gerçek dünyanın sanal ortama 

aktarılması ile daha farklı boyutlara ulaĢmıĢtır. Buna paralel olarak da oyun bağımlılığı 

artmıĢ ve birçok insanın gününün büyük bölümünü bilgisayar baĢında sanal bir dünyada 

geçirmesine neden olmuĢtur. 

  Literatürde oyunların yararları ve zararları olduğunu iddia eden çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Özellikle Ģiddet unsurlarını içeren oyunların bireylerde agresif 

davranıĢlara neden olup olmadığı, bilgisayar oyunlarının bağımlılık yapma olasılıkları 

ve yine bilgisayar oyunlarını sıklıkla oynayan bireylerin karĢılaĢabilecekleri sağlık 

sorunları araĢtırma yapılan konulardandır. Bunun yanında oyunların yararlı 

özelliklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Bireylerde kritik 

düĢünme, görsel hafıza geliĢimine katkısı ve kalıcı öğrenme ortamı yaratmak gibi 

yararlara da sebep olabileceği belirtilmektedir (İnal ve Çağıltay, 2005). 

 Bilgisayar oyunlarının ―Atari‖yle baĢlayan ―Tetris‖le devam eden geliĢim 

süreci, günümüzde ―Counter Strike‖ gibi Ģiddet içeren oyunlar ve ―Sim‖ler gibi 

bilgisayar insanları ile devam etmektedir. Bilgisayar oyunlarının cep telefonlarıyla, 

etkileĢimli televizyonlarla, internette yalnız ve grup halinde oynanabilir hale gelmesiyle, 

çocuklar ve gençler oyunlara daha fazla vakit harcamaya baĢlamıĢtır. Ġngiltere de 

yayınlanan Becta (2006) raporuna göre, bilgisayar oyunları bugün çocukların, hatta her 

yaĢtan insanın boĢ zamanlarının önemli bir parçası olmuĢtur (AkbaĢ, Usta ve Çakır, 

2009). 

    Ġnternet ve bilgisayar oyunları gençlerin ve çocukların doğasında bulunan 

oyun oynama kabiliyetleri ile bağımlılığa neden olabilmekte ve açık cinselliğe eğilimi 

iĢareti ile suçların olgunlaĢmasını sağlamaktadır (Suhail ve Bargees 2006). 

    Günümüzde internet ve bilgisayar bağımlılığı gibi bir tanımlama mevcut 

değildir. Ancak araĢtırmacılar aĢırı internet kullanımını diğer bağımlılıklara 

benzetmekte, aĢırı bilgisayar oyunları ve internetin kullanıcılarda bir çeĢit bağımlılık 

oluĢturduğunu belirtmektedirler (Young, 1997).. 

    Olumsuz bir durumu ifade eden bağımlılık kavramı, bir madde ya da davranıĢı 

kullanmayı bırakamama veya kontrol edememe Ģeklinde tanımlanabilmektedir (Egger 

ve Rauterberg, 1996). Madde bağımlılığı, kiĢinin aldığı alkol, ilaç, uyuĢturucu gibi 

maddeleri yaĢamında vazgeçilmez bir hale getirmesidir. Bireyler sadece bir maddeye 

değil, aynı zamanda problemli bir davranıĢa da bağımlı olabilirler. Fiziksel bir maddeye 

dayandırılamayan bağımlılıklar, davranıĢ tabanlı bağımlılıklar olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlar arasında; yeme bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, televizyon 

bağımlılığı, alıĢveriĢ bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi davranıĢlar örnek olarak 

gösterilebilir (Kim ve Kim, 2002). 

     Ġnternet bağımlılığı bilimsel anlamda 1995‘li yıllarda incelenmeye baĢlanmıĢ 

ve temelde, internet baĢında uzun zaman geçirmeyi ifade etmektedir (Simkova ve 

Cincera, 2004; Leung, 2004; Yellowlees ve Marks, 2007). 
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     Ġnternet bağımlılığına farklı kültürlerde rastlanmakla birlikte (Cao ve Su, 

2007), en fazla risk altında bulunan grup ergenler olarak belirtilmiĢtir (ġendağ ve 

OdabaĢı, 2007; Mossbarger, 2008; Yen ve diğ., 2008). Bundan ötürü, ergen bireylerin 

ev, okul ve internet kafe ortamlarındaki internet kullanımları, bağımlılığın oluĢumuna 

alt yapı oluĢturabilmektedir (Lim ve diğ., 2004). OluĢan bağımlılığın bir yansıması 

olarak, ergen bireyler, aile ortamında ebeveynleri ile sorunlar yaĢamakta ve aile 

iliĢkileri bozulabilmektedir (Esen, 2007; ġendağ ve OdabaĢı, 2007).  

              Bağımlılık Belirtileri:  

 •     Ġnternet ile ilgili aĢırı zihinsel uğraĢ içinde olma.  

 •  Ġnternete bağlı kalma süresinde artıĢa ihtiyaç duyma. Yani istenen keyfin 

alınabilmesi için belirgin olarak artmıĢ bir süreye ihtiyaç duyma ya da sürekli olarak 

aynı sürelerde internet kullanımı ile alınan keyifte azalma olması. 

        •  Bilgisayar/internet kullanımının genellikle planlandığından daha uzun 

süreler alması ya da bilgisayarın baĢındayken zamanın farkında olmamak. Örneğin 

yalnızca bir kaç dakika niyetiyle bilgisayarın baĢına oturup saatlerce kalkmamak. 

  •   Bilgisayar/internet kullanımını azaltmaya, bırakmaya ya da denetim altına 

almaya yönelik sürekli baĢarısız giriĢimlerde bulunmak.  

      •    Bilgisayar/internet kullanımının azaltılması durumunda yoksunluk 

belirtilerinin ortaya çıkması. Örneğin huzursuzluk, bunaltı, internette neler oluyor 

hakkında takıntılı düĢünceler, isteyerek veya istemeyerek tuĢlara basma hareketi 

yapmak vs. 

      •  AĢırı kullanım nedeniyle sosyal çevre ile problemler yaĢamak (aile, okul, 

iĢ, arkadaĢlar).  

      •   Bilgisayar/internet dıĢı uğraĢlara ilginin kaybolması. Bu alıĢkanlık 

nedeniyle önemli toplumsal, akademik, mesleki ya da boĢ zamanları değerlendirme 

etkinliklerinin bırakılması veya azaltılması. Bilgisayar/internette vakit geçirmek için 

yemek öğünlerine, derslere vs. boĢ vermek gibi. 

      •     Ġnternette bağlı kalabilmek veya internete bağlanabilmek için dürüst 

olmayan giriĢimlerde bulunmak (yalan söylemek, hırsızlık yapmak gibi).  

      •     Bilgisayar/internet kullanımının yol açtığı sorunlara (sağlık, okul, ailevi 

vb.). rağmen aĢırı olarak devam etmesi. 

      •  Bilgisayarın baĢında saatlerce kalmaktan kaynaklanan sağlık sorunları 

yaĢanması.  

      •    Bilgisayarın baĢında çok fazla zaman geçirmekten kaynaklanan suçluluk 

duyma ve büyük bir zevk alma arasında gidip gelme.  

      Bu çalıĢma, Türkiye‘de ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bilgisayar 

oyunlarına bağımlılık düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bilgisayar oyunlarına bağımlılığı 

var mıdır, öğrencilerin sahip oldukları ekonomik durumlarına göre bilgisayar oyunlarına 

bağımlılık düzeyleri arasında fark var mıdır, öğrencilerin evde bilgisayar sahibi 

olmalarına göre bağımlılık düzeylerinde fark var mıdır, öğrencilerin cinsiyetlerine göre 

bağımlılık düzeylerinde fark var mıdır, okul türünün ve sınıf farklılığının öğrencilerin 
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cinsiyetlerine göre bağımlılık düzeylerinde fark var mıdır, gibi soruların cevapları 

aranmıĢtır.                    

                                                        

    2. YÖNTEM 

2.1 Evren-Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini, 2009-2010 ikinci döneminde Diyarbakır il merkezinde 

bulunan ortaöğretim okullarının 9-10-11 ve 12.  sınıflarında okuyan öğrenciler 

oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın örneklemini Diyarbakır il merkezinde 682‘i erkek ve 816‘ı kız 

olmak üzere toplam 1498 öğrenci oluĢturmaktadır. Okulların sosyoekonomik düzeyleri 

okulun bulunmuĢ olduğu çevredeki ailelerin sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

2.2 Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak demografik özellikleri belirlemek için 8 

maddelik bilgi formu ile Horzum, AyaĢ ve Balta (2008) tarafından geliĢtirilen ―Ergenler 

Ġçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçek 26 maddeli bir yapıya 

sahip olup ölçekte yer alan maddelerle ilgili görüĢler için 5‘li Likert tipi dereceleme 

kullanılmıĢtır. Bu dereceleme ―Her zaman(5), Sık Sık(4), Bazen(3), Nadiren(2) ve 

Hiçbir Zaman(1)‖ Ģeklindedir. 

Anket, okullarda spor yapan öğrenciler belirlendikten sonra okulların toplantı 

salonlarında, bazı okulların da sınıflarında, spor yapmayan öğrencilere ise okullarda 

rastgele öğrenci grubu seçilerek uygulanmıĢtır. 

2.2 Verilerin Analizi 

Veri toplama aracından elde edilen veriler SPSS 15.00 for windows paket 

programına istatistiksel iĢlemlerin yapılabilmesi için yüklenmiĢtir. Verilerin analizinde 

SPSS 13.0 paket programı kullanılmıĢ elde edilen veriler ―t‖ testi ve Anova testiyle 

çözümlenmiĢtir.  Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 belirlenmiĢtir. 

                           

                                         3. BULGULAR ve TARTIġMA 

 

Tablo 1: Ortaöğretim öğrencilerin cinsiyetlerine göre bilgisayar oyun bağımlılığı 

değerleri 

Cinsiyet n X  ss. T P 

Erkek 682 45,68 21,86 

10,08 0,00* Kız 816 35,52 15,98 

Toplam 1498 40.14 19.54 

               *P<0,05 

Tablo 1‘e göre öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X  = 40.14) 

normal bulunmuĢtur. Bu sonuca göre ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun 

bağımlılıklarının düĢük düzeyde olduğu söylenebilir.  Ayrıca tabloda erkeklerin 

bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X  = 45.68), kızlara göre ( X  = 35.52) yüksek olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre oyun bağımlılık düzeyleri aralarındaki 

bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05). 
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 Yılmaz‘ın (2008) ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapmıĢ olduğu 

çalıĢma incelendiğinde cinsiyet yönünden bilgisayar bağımlılık eğilimlerinin anlamlı 

fark gösterdiği görülmektedir [t(414)=3.85, p<0.01]. Erkek öğrencilerin ( X = 2.81) 

bilgisayar bağımlılık eğilimleri kız öğrencilere ( X = 2.48) göre daha yüksektir. 

 Üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alıĢkanlıklarını belirlemek 

için Onay, Tüfekçi ve Çağıltay (2005) tarafından yapılan çalıĢmada, üniversite 

öğrencileri arasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre oyun oynama seviyelerinin 

daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. 

    Ġnal ve Çağıltay‘ın (2005) ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama 

alıĢkanlıklarını ele aldığı çalıĢmada cinsiyet farkının etkili olduğu ve erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere oranla daha fazla oyun oynadıklarını tespit etmiĢlerdir. 

  Kelleci, Güler, Sezer ve GölbaĢı‘nın (2009) lise öğrencileri üzerinde yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada internet kullanım süresi incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde fark olduğu, özellikle 5 saat ve üzeri internet kullanma sıklığı 

kız öğrencilerde %4,5 iken erkeklerde bu oranın %16,8 olduğu belirlenmiĢtir (p<0.01). 

 Cinsiyet yönünden bakıldığında literatürdeki çalıĢmalar ile bizim yaptığımız 

çalıĢma sonuçları paralellik göstermektedir. 

 

     Tablo 2: Öğrencilerin okul türlerine göre bilgisayar oyun bağımlılığı değerleri 

*P<0,05     

**P<0,01 (Benfonili Düzeltmeli P değeri 0,05/5=0,01)      

   Tablo 2‘ye göre öğrencilerin okul türlerinin tümüne göre bilgisayar oyun 

bağımlılık düzeyi ( X  = 40.14) normal bulunmuĢtur. Bununla beraber, okul türlerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmıĢtır (p<0.05). Bu fark Fen Lisesi 

öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığının daha yüksek çıkmasından 

kaynaklanmıĢtır.  

  Yılmaz‘ın 2008) ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada yer alan bulgulara göre özel okul ve devlet okulu öğrencileri arasında 

bilgisayar bağımlılık eğilimi açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.01). Özel 

Okul 

Türü 

Tanımlayıcı Bilgiler Anova Testi Scheffe testi 

n X  ss. F P Gruplar p 

Düz lise 583 38,44 17,00 

15,51  0,00* 

Düz lise-Anadolu 0,07 

Düz –Fen 0,00** 

Anadolu 355 42,23 21,82 Düz- kız 0,17 

Düz-Teknik lise 0,82 

Fen 165 48,91 24,99 Anadolu- Fen 0,00** 

Anadolu-kız 0,00** 

Kız 

meslek 

229 34,67 15,38 Anadolu-Teknik 0,92 

Fen-Kız 0,00** 

Teknik 

lise 

166 40,52 18,36 Fen-Teknik 0,00** 

Kız –Teknik 0,63 

Toplam 1498 40,14 19,54  
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okulda okuyan öğrencilerin ( X = 2.77) bilgisayar bağımlılık eğilimleri devlet okulunda 

okuyan öğrencilere ( X = 2.46) göre daha yüksektir. 

Literatürdeki çalıĢmayla bizim çalıĢmamızdaki bulgular birbirini destekler 

niteliktedir.  

   

 Tablo 3: Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre bilgisayar oyun bağımlılığı değerleri 

              Tablo 3‘e göre öğrencilerin sınıf seviyelerine göre bilgisayar oyun 

bağımlılık düzeyi normal değerde bulunmuĢtur. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyeleri 

arasında da istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıĢtır (p>0.05). 

  Yılmaz‘ın (2008) ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapmıĢ olduğu 

çalıĢma incelendiğinde, öğrencilerin bilgisayar bağımlılık eğilimlerinde yaĢ gruplarına 

göre anlamlı fark olmadığı görülmüĢtür. 

            Literatürdeki çalıĢmayla bizim çalıĢmamızdaki bulgular birbirini 

destekler niteliktedir.  

 

Tablo 4: Öğrencilerin aile gelirlerine göre bilgisayar oyun bağımlılığı değerleri  

*P<0,05         

**P<0,01  (Benfonili Düzeltmeli P değeri 0,05/4=0,0125) 

 

     Tablo 4‘e göre öğrencilerin aile gelirlerine göre bilgisayar oyun bağımlılık 

düzeyleri normal değerde ( X  = 40.14) bulunmuĢtur. Ayrıca öğrencilerin aile gelirlerine 

göre bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

Sınıf 
Tanımlayıcı Bilgiler Anova Testi Scheffe testi 

n X  ss. F P Gruplar p 

9 408 40,88 20,34 

2.05 0,10 

  9. sınıf- 10. sınıf 0,95 

  9. sınıf- 11. sınıf 0,65 

10 396 41,67 18,73   9. sınıf- 12. sınıf 0,47 

10. sınıf- 11. sınıf 0,35 

11 356 39,08 18,65 10. sınıf- 12. sınıf 0,21 

11. sınıf- 12. sınıf 0,99 

12 338 38,59 20,29  

Toplam 1498 40,14 19,54 

Aile Aylık 

gelir 

Tanımlayıcı Bilgiler Anova Testi Scheffe testi 

n X  ss. F P gruplar p 

500-1000 

tl 

826 37,16 16,88 

20,19 0,00* 

 500-1000 tl -1000-1500tl   0,00** 

 500-1000 tl -1500-2000tl   0,00** 

1000-1500 391 42,05 21,22  500-1000 tl- 2000 ve üstü  0,00** 

1000-1500tl- 1500-2000tl   0,95 

1500-2000 144 43,09 20,87 1000-1500tl- 2000 ve üstü   0,00** 

1500-2000tl- 2000 ve üstü   0,04* 

2000 ve 

üzeri 

137 49,60 23,68  

Toplam 1498 40,14 19,54 
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bulunmuĢtur (p<0.05).  Bu fark aile geliri düĢük olan öğrencilerin  bilgisayar oyun 

bağımlılığının daha düĢük çıkmasından kaynaklanmıĢtır.   

     Ġnal ve Çağıltay‘ın (2005) ilköğretim öğrencileriyle ilgili yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada aile aylık gelirlerinin bilgisayar oyunlarını oynamalarını etkilediği, düĢük 

gelirli ailelerin çocuklarının bilgisayar oyunlarına düĢkünlüğünün olasılığı yüksek 

gelirli ailelerin çocuklarına göre daha az olduğu belirlenmiĢtir.  

          Literatürdeki çalıĢmalarla bizim çalıĢmamızdaki bulgular birbirini destekler 

niteliktedir.  

 

Tablo 5: Öğrencilerin boĢ zamanlarına göre bilgisayar oyun bağımlılığı değerleri 

*P<0,05         

**P<0,01  (Benfonili Düzeltmeli P değeri 0,05/5=0,01) 

               Tablo 5 ‘e göre öğrencilerin boĢ zamanlarına göre bilgisayar oyun bağımlılık 

düzeyi ( X  = 40.14) normal bulunmuĢtur. Bununla beraber,  öğrencilerin boĢ 

zamanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmıĢtır (p<0.05). Bu fark 5 saat ve 

üstü boĢ zamanı olan öğrencilerde bilgisayar oyun bağımlılığının daha yüksek 

çıkmasından kaynaklanmıĢtır.     

   

              Tablo 6: Öğrencilerin evinde bilgisayar olma durumlarına göre bilgisayar oyun 

bağımlılığı değerleri 

Bilgisayar  var 

mı 
n X  ss. T P 

Evet 810 44,28 22,37 

9,44 0,00* Hayır 688 35,28 14,11 

Toplam 1498 40.14 19.54 

                *P<0,05 

 

Tablo 6‘ya göre öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X  = 40.14) 

normal bulunmuĢtur. Bu sonuca göre ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun 

bağımlılıklarının düĢük düzeyde olduğu söylenebilir.  Ayrıca tabloda öğrencilerin 

evinde bilgisayar olma durumlarına göre bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X = 44.28), 

olmayanlara göre ( X  = 35.28) yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin evinde 

bilgisayar olma durumlarına göre oyun bağımlılık düzeyleri aralarındaki bu fark 

istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05). 

BoĢzaman 
Tanımlayıcı Bilgiler Anova Testi Scheffe testi 

n X  ss. F P gruplar p 

1-2 saat 521 37,97 17,60 

9,50 0,00* 

 1-2 saat  –  2-3 saat 0,99 

 1-2 saat  –  3-4 saat 0,42 

2-3 saat 435 38,41 17,00  1-2 saat  –  4-5 saat 0,02* 

 1-2 saat  –  5 saat ve üstü 0,00** 

3-4 saat 248 40,90 19,48  2-3 saat  –  3-4 saat 0,62 

 2-3 saat  –  4-5 saat 0,05 

4-5 saat 121 44,47 22,79  2-3 saat  –  5 saat ve üstü 0,00** 

 3-4 saat  –  4-5 saat 0,59 

5 saat ve 

üstü 

173 46,95 25,84  3-4 saat  –  5 saat ve üstü 0,04* 

 4-5 saat  –  5 saat ve üstü 0,88 

Toplam 1498 40,14 19,54  
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 Yılmaz‘ın (2008) ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapmıĢ olduğu 

çalıĢma incelendiğinde evdeki bilgisayarı diğer aile fertleri ile paylaĢan ve paylaĢmayan 

öğrencilerin bilgisayar bağımlılık değerleri arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir 

(p<0.01). Kendi bilgisayarına sahip olan ve baĢkalarıyla paylaĢmayan öğrencilerin ( X = 

2.85) bilgisayar bağımlılık eğilimleri paylaĢan öğrencilere ( X = 2.56) göre daha 

yüksektir. Çünkü bilgisayarı olmayan kiĢinin bilgisayarlara eriĢimi diğerine göre çok 

daha azdır. 

          Literatürdeki çalıĢmalarla bizim çalıĢmamızdaki bulgular birbirini destekler 

niteliktedir.  

 

Tablo 7: Öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama sürelerine göre bilgisayar oyun  

                     bağımlılığı değerleri     

 *P<0,05         

**P<0,01  (Benfonili Düzeltmeli P değeri 0,05/6=0,0083) 

                

                 Tablo 7‘ye göre öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama sürelerine göre 

bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X = 40.14) normal bulunmuĢtur. Bununla beraber,  

öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama sürelerinin karĢılaĢtırılmasına göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark çıkmıĢtır (p<0.05). Oyun süresi arttıkça bağımlılığın da arttığı 

görülmüĢtür. 

     Kathleen, Scherer‘den aktarılan (1997) Austin‘deki Texas üniversitesinde 

531 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırmayı haftada en az bir kez bağlanan 381 öğrenci ile 

devam ettirdi. Deneklere sorulan on sorudan en az üçünü olumlu yanıtlayan 49 kiĢi 

(%13) bağımlı olarak kabul edilmiĢ, onların haftada ortalama 11 saat bağlı oldukları, 

diğerlerinin ise haftada ortalama 8 saat internete bağlandıklarını belirlemiĢtir (Holmes, 

1997).  

   Yılmaz‘ın (2008) ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapmıĢ olduğu 

çalıĢma incelendiğinde, öğrencilerin bilgisayar bağımlılık eğilimlerinde bilgisayar 

kullanma sürelerine göre anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<0.01). BaĢka bir deyiĢle, 

öğrencilerin bilgisayar bağımlılık eğilimleri kullanma sürelerine bağlı olarak anlamlı 

Bilgisayar 

Oyun 

Süresi  

Tanımlayıcı Bilgiler Anova Testi Scheffe testi 

n X  ss. F P Gruplar p 

0-1 saat 968 34,66 13,66 

103,02 0,00* 

 0-1 saat  –  1-2 saat 0,00** 

 0-1 saat  –  2-3 saat 0,00** 

1-2 saat 388 44,40 19,19  0-1 saat  –  3-4 saat 0,00** 

 0-1 saat  –  4-5 saat 0,00** 

2-3 saat 68 56,57 24,11  0-1 saat  –  5 saat ve üstü 0,00** 

 1-2 saat  –  2-3 saat 0,00** 

3-4 saat 23 63,82 26,73  1-2 saat  –  3-4 saat 0,00** 

 1-2 saat  –  4-5 saat 0,00** 

4-5 saat  21 72,57 29,63  1-2 saat  –  5 saat ve üstü 0,00** 

 2-3 saat  –  3-4 saat  0,67 

5 saat ve 

üstü  

30 83,86 32,03  2-3 saat  –  4-5 saat 0,01 

 2-3 saat  –  5 saat üstü 0,00** 

Toplam 1498 40,14 19,54  3-4 saat  –  4-5 saat 0,70 

 3-4 saat  –  5 saat ve üstü 

 4-5 saat   – 5 saat ve üstü 

0,00** 

0,35 



 89 

Ģekilde değiĢmektedir. Kullanma süreleri arası farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, en fazla bağımlık 

eğilimi günde ―3 saat ve fazla‖ bilgisayar kullananlarda görülürken ( X = 3.55), günde ―2 

ilâ 3 saat‖ kullananlarda daha az ( X = 2.63) ve ―günde 1 saat ve az ― kullananlarda en az 

( X = 2.12) bilgisayar bağımlılığı eğilimi söz konusudur. 

Morahan-Martin ve Schumacher‗den aktarılan (1997) baĢka bir çalıĢmada 277 

kolej öğrencisinde patolojik internet kullanımı (PĠK) olarak adlandırdıkları davranıĢı 

incelemiĢlerdir. Bağımlı olarak değerlendirilen kullanıcıların haftada ortalama 8.48 saat 

nete bağlı kaldıkları görülmüĢtür (Cengizhan, 2005). Ayrıca bu kiĢiler UCLA Yalnızlık 

ölçeğine göre daha yalnız kiĢiler olarak bulunmuĢlardır.(Griffiths, 1999).    

Scherer ve Bost‘tan aktarılan (1997), Ġnternet kullanımı açısından 531 öğrenciyi 

incelemiĢler ve madde istismarı ve bağımlılığı belirtilerine paralel 10 klinik belirtiyi 

içeren bir kontrol listesi (checklist) geliĢtirmiĢlerdir. Üç ya da daha fazla belirtiyi 

iĢaretleyenler "Ġnternet bağımlısı" olarak sınıflandırılmıĢlardır. AraĢtırmalarında elde 

edilen sonuçlara göre, internette harcanan süre haftada ortalama 8.1 saat olarak 

bulunmuĢtur (Cengizhan, 2005). 

(Chou ve Hsiao, 2000) Tayvan‘da 12 üniversite ve kolejdeki 910 geçerli sonuç 

veren öğrenci üzerinde yaptıkları araĢtırmada Brenner‘ın (―Internet-Related Addictive 

Behavior Inventory‖)(IRABI) doğru yanlıĢ tipindeki ölçeğini 4 lü likete çevirerek 

adapte etmiĢler, Young'ın 9 adet internet bağımlılık sorusunu da D/Y Ģeklinde ikinci 

bölümde kullanmıĢlardır. Ölçekten en yüksek puanı alan %10 luk (110 ve üstü) 

dilimdekiler ve soru listesinde beĢ ve daha fazla evet yanıtı verenler seçilerek toplam 54 

kiĢi (%6) bağımlı olarak belirlenmiĢtir. Bu grubun internet kullanım oranı haftada 20-25 

saat iken, diğerleri 5-10 saat kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

          Literatürdeki çalıĢmalarla bizim çalıĢmamızdaki bulgular birbirini 

destekler niteliktedir.  

           Tablo 8: Öğrencilerin spor yapma durumuna göre bilgisayar oyun bağımlılığı 

değerleri 

Spor yapıyor 

musunuz 
n X  ss. T P 

Evet 889 40,93 19,57 

1,88 0,06 Hayır 609 39,00 19,46 

Toplam 1498 40.14 19.54 

                *P<0, 05 

   Tablo 8‘e göre öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X  = 40.14) 

normal bulunmuĢtur. Bu sonuca göre ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun 

bağımlılıklarının düĢük düzeyde olduğu söylenebilir.  Ayrıca tabloda öğrencilerin spor 

yapma durumlarına göre bilgisayar oyun bağımlılık düzeyi ( X = 40.93), olmayanlara 

göre ( X  = 39.00) yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin spor yapma durumlarına 

göre oyun bağımlılık düzeyleri aralarındaki bu fark istatistiksel olarak da anlamlı 

değildir. (p>0.05). 

 

         Tablo 9: Öğrencilerin spor yapma sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılığı 

değerleri 

Spor Tanımlayıcı Bilgiler Anova Testi Scheffe testi 
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*P<0,05         

**P<0,01  (Benfonili Düzeltmeli P değeri 0,05/4=0,01) 

                Tablo 9‘a göre öğrencilerin spor yapma sürelerine göre bilgisayar 

oyun bağımlılık düzeyi ( X = 40.93) normal bulunmuĢtur. Bununla beraber, öğrencilerin 

spor yapma süreleri ile bilgisayar bağımlılık düzeyleri arasında  istatistiksel olarak 

anlamlı fark çıkmamıĢtır (p>0.05).  

      Bilgisayar oyunları ve internet çocuk ve gencin arkadaĢının yerini alarak 

sosyal izolasyona neden olmaktadır. Ġlk kez Selnow tarafından ―elektronik arkadaĢ‖ 

hipotezi ileri sürülmüĢtür (Selnow, 1984). Selnow, çocukların bilgisayar oyunları 

sırasında zamanlarını en iyi Ģekilde harcadıklarını düĢündükleri, sosyal iliĢki kurmakta 

güçlük yaĢadıkları, çevrelerinde sınırlı sayıda arkadaĢları olduğu ve sınırlı sayıda olan 

arkadaĢları ile paylaĢtıkları konuların video oyunlarını içerdiğini belirtmektedir. 12-13 

yaĢ arası çocuklarla yapılan bir diğer çalıĢmada çarpıcı olarak Ģu sonuçları elde 

etmiĢlerdir: ―bilgisayar oyunlarını oynamak insanlarla birlikte olmaktan daha iyidir‖, 

―zamanı en iyi Ģekilde geçirmenin yolu bilgisayar oyunları oynamaktır‖, ―bilgisayar 

oyunu ile arkadaĢımla geçireceğim zamandan daha iyi zaman geçiriyorum‖, ―bilgisayar 

oyunu oynarken kendimi daha aktif ve canlı hissediyorum‖, ―bilgisayar oyunu oynamak 

benim yalnızlığımı unutmama yardım ediyor‖ (Colwell ve Kato, 2003)  

         Bazı çalıĢmalarda internet kullanım süresi arttıkça çocuk ve gençlerde 

yalnızlık, sosyal yalıtım, saldırganlık gibi duygusal ve davranıĢsal sorunların daha fazla 

görüldüğü, genel sağlık düzeylerinin düĢtüğü ve depresif belirtiler görülme oranının 

arttığı belirlenmiĢtir. 

      (Horman ve ark 2005) tarafından yapılan çalıĢmada ise yaygın internet 

kullanan ve bilgisayar oyunları ile zamanını geçiren çocukların sosyal geliĢimlerinin 

önemli ölçüde gerilediği, bu çocukların öz güvenlerinin düĢük, sosyal kaygı 

düzeylerinin ve saldırganlık davranıĢlarının yüksek olduğu bulunmuĢtur. (Colwell ve 

Payne, 2000) özgüven ve bilgisayar oyunlarını oynama sıklığı arasında olumsuz iliĢki 

olduğunu belirlemiĢlerdir. (Anderson ve Bushman, 2001) bilgisayar oyunlarının çocuk 

ve gençlerde saldırganlığa neden olduğunu ileri sürmektedirler. Çocuk ve gençte Ģiddet 

eğiliminin oluĢmasında oynanan oyunun türünün, oyun oynama sıklığı ve süresinin 

etkili olduğunu belirtmektedirler. Bir çalıĢmada haftada 11.18 saatten daha fazla 

internet kullanan üniversite öğrencilerinin haftada 3.84 saat ve altında internet 

kullananlara göre okul performanslarının ve akademik baĢarılarının daha düĢük 

olduğunu belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢmada internete bağımlı olan öğrenciler, internet 

yapma 

süresi 
n X  ss. F P Gruplar p 

0-1 saat 350 40,19 18,74 

1,29 0,27 

 0-1 saat  –  1-2 saat 0,99 

 0-1 saat  –  2-3 saat 0,86 

1-2 saat 429 40,86 19,56  0-1 saat  –  3-4 saat 0,99 

 0-1 saat  –  4 saat ve üstü 0,41 

2-3 saat 67 43,14 17,48  1-2 saat  –  2-3 saat 0,94 

 1-2 saat  –  3-4 saat 0,98 

3-4 saat 16 38,06 11,07  1-2 saat  –  4 saat ve üstü 0,50 

 2-3 saat  –  3-4 saat 0,92 

4 saat ve 

üstü 

27 47,92 33,69  2-3 saat  –  4 saat ve üstü 0,88 

 3-4 saat  –  4 saat ve üstü      0,63 

 Toplam 889 40,93 19,57 
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kullanmadıkları zaman büyük sıkıntı yaĢadıklarını, internete daha az sürelerle 

girdiklerinde kendilerinde büyük bir eksiklik hissettiklerini, internete girme davranıĢını 

kontrol edemediklerini, internette az zaman geçirdiklerinde kendilerini kızgın 

hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

    YaĢ ortalaması 11 olan 535 öğrenci üzerinde yapılan bir çalıĢmada ise, 

öğrencilerin %14,9‘unun internet bağımlılığı kriterlerini karĢıladığı ve bunların da 

hiperaktivite bozukluğu kriterlerini taĢıdığı saptanmıĢtır (Jeong ve ark., 2004).  

    (Özmenler, 2001) yaĢadığı deneyimde lise öğrencisi ergenin evdeki 

bilgisayara internet bağlantısı sağlandıktan sonra belirgin derecede artan bilgisayar ve 

internet kullanımı ile bunların ardından görülen ders baĢarısızlığı dikkati çekmektedir. 

Diğer bir olgu ise belirgin sosyal ve mesleki iĢlev bozukluğuna yol açmamakla birlikte 

kısa süreli de olsa hemen her gece önlenemez internet kullanımı isteği ve ertesi güne 

sarkan yorgunluk hissi ile karakterizedir 

 

                                                 4. SONUÇLAR 

 

          Bu araĢtırma, Türkiye‘de ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bilgisayar 

oyunlarına bağımlılık düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada 

ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ortalama puanlarına bakıldığında 

öğrencilerin bilgisayar oyunlarına düĢük düzeyde bağımlı olduğu ( X =40,14) 

görülmüĢtür. Öğrencilerin cinsiyet, okul türü, ailenin gelir düzeyi, boĢ zaman süreleri, 

bilgisayara sahip olma durumu ve günlük bilgisayarda oyun oynama sürelerine göre 

bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p<0,05) fark olduğu 

görülmüĢtür. Ancak öğrencilerin spor yapma durumları ve günlük spor yapma 

sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p>0,05) 

fark olmadığı görülmüĢtür. Sonuç olarak ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar 

oyunlarına karĢı bağımlılıklarının düĢük olduğu bulunmuĢtur.  

Ancak elde edilen bulguları daha da genelleyebilmek için bu ve benzeri tarzda 

çalıĢmaların farklı bölge ve seviyelerde, teknolojik ve sosyal unsurların da göz önüne 

alınması suretiyle farklı zamanlarda yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca özellikle erkek çocuk ve gençlerin bilgisayar oyun bağımlılığını 

engellemek için okul aile iĢbirliği ile ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi, okulda 

bu konuda aile ve öğrenciler için seminerler ve toplantıların yapılması, bilgisayar ve 

Ġnternetten yararlanma yollarının öğretilmesi uygun olacaktır.  

Diğer önerileride Ģöyle sıralayabiliriz: 

 • Gençlerin internetten nasıl faydalanmaları gerektiği öğrenmelidirler, belirli amaçla 

internet ve bilgisayar kullanmalıdırlar. 

• Ġnternete giriĢ ve çıkıĢ saatleri için çizelge yapılarak belirlenmeli ve bu kurallara 

uyulmalıdır 

• ArkadaĢlarına sosyal ortamlarda daha fazla zaman ayırmaları sağlanmalıdır. 

• Sosyal aktiviteler sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler zaman ayırmalıdır. 

• ArkadaĢları ile internet dıĢı yollarla iletiĢim kurması özendirilmelidir. 

• Aileler gençlere daha fazla (kaliteli) zaman ayırmalı, sorunları ile ilgilenmelidir. 

• Okul ve arkadaĢ çevreleri hakkında bilgi almak üzere gençle sohbet etmeli hoĢlandığı, 

ilgi duyduğu konular ile kaygı ve sorunlarını aile ile konuĢması için teĢvik edilmelidir. 

• Ġnternette iken gençlerin genellikle hangi sitelere girdiklerini öğrenmek eğilimleri 

hakkında fikir verebilir. Bilgisayar ve Internet hakkında konuĢmak faydalı olabilir. 

• Gençlerin bilgisayar ve internet dıĢında da hobi geliĢtirmeleri teĢvik edilmeli, kitap 

okuma alıĢkanlığı aileden örnek alınarak kazanılmalıdır. 
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• Gençlerden aile sorumlulukları paylaĢmaları istenmeli belirli görevleri yerine 

getirmeleri istenmelidir. 

• Bilgisayarda uzun süreli çalıĢırken zihninizi parazitlerden boĢaltacak anlık yöntemler 

geliĢtirin, bir manzara, bir görüntü, bir anı size böyle bir yöntem geliĢtirmek için 

anahtar görevi görebilir. 

• Uzun çalıĢma saatleri arasında molalar vererek el, kol, parmak, boyun ve belinizi 

dinlendirin.  
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Spor Yapan Çocuklarda Sürekli ve Durumluk Kaygı Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢki 

Elçin YARDIM*, Ziya KORUÇ*, Serdar KOCAEKġĠ*, Nihan ARSAN* 

*Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu 
 

 Bu araĢtırmanın amacı, spor yapan çocuklarda sürekli ve durumluk yarıĢma 

kaygıları arasındaki iliĢkileri incelemektir.  AraĢtırmaya çeĢitli spor dallarına katılan 

228 (126 kız, 102 erkek) sporcu katılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak; 

YarıĢma Sürekli Kaygı Ölçeği-Çocuk formu (SCAT-C) ve YarıĢma Durumluk Kaygısı-

Çocuk formu (CSAI-2C), kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, 

yarıĢma durumluk ve sürekli kaygısı arasındaki iliĢkileri belirlemek için Pearson 

korelasyon çarpımı ve cinsiyetin sporcuların kaygı düzeylerinde fark yaratıp 

yaratmadığını belirlemek amacı ile MANOVA kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına 

göre, çocuk sporcuların durumluk kaygı puanları ile sürekli kaygı puanları arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur (p<.05). Cinsiyete göre sadece SCAT-C‘de 

anlamlı bir fark gözlenmiĢtir (F(1,226)=4.206, p=.041; eta=.018). Buna göre, çocuk 

sporcuların sürekli kaygı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermektedir. 

Çocuk sporlarında, kız sporcuların sürekli kaygı puanları erkek sporculara göre daha 

yüksektir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk, durumluk kaygı, sürekli kaygı.  

 Çocukluk dönemi doğumdan itibaren 11-12 yaĢına kadar süren bir zamanı 

kapsar ve bu yaĢlar insan yaĢamının en kızlı geliĢim yıllarıdır. Bu yıllarda fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve duygusal geliĢimin temelleri atılır. GeliĢim çağında olan çocuklarda 

spor ve fiziksel etkinlik genel olarak çocukların zihinsel ve fiziksel geliĢiminde 

önemlidir (Gallahue ve Ozmun, 2006). Genel olarak spor ve fiziksel etkinlik çocukların 

zihinsel ve fiziksel geliĢimine büyük yararlar sağlamaktadır. Örneğin; koordinasyonu 

geliĢmekte, vücuda iliĢkin farkındalığı artmakta, konsantrasyon kapasitesi iyileĢmekte, 

sorumluluk almakta ve kendine olan güveni yükselmektedir (Davis ve Cox, 2002). Bu 

geliĢim sürecinde çocuğun içinde bulunduğu çevresel koĢullara göre kaygı düzeyi de 

Ģekillenmeye baĢlar. Özellikle çocukların çok erken yaĢlarda yoğun antrenman 

programı altına girmeleri, yüksek performans beklentileri ve kazanmayı birincil amaç 
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olarak algılamaları kaygı yaĢantılarının ortaya çıkmasına neden olur (Yılmaz, 2005). 

Genç sporcuların kaygı düzeyini etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Bunlar  

arasında sosyal değerler ve ailenin etkisi önemli yer tutmaktadır (Brustad, 1993).  

 Cox (1986) kaygıyı kiĢinin subjektif korku hissi ve artan fizyoloyik uyarılmıĢlık 

düzeyi olarak tanımlamaktadır. Kaygıyı tanımlamak için de beĢ öğeden bahsetmektedir. 

Bunlar; ego tehdidi, fiziksel tehlike, karmaĢıklık, günlük yaĢamın bozulması ve sosyal 

değerlendirilme korkusudur. Spielberger, kaygıyı durumluk ve sürekli kaygı olarak 

ayıran ilk kiĢidir (Anshel, 1994). Tehlikeli koĢulların yarattığı korku ve tedirginlik, 

bireyin yaĢadığı geçici ve normal kaygı olarak kabul edilir. Buna ―Durumluk Kaygı‖ adı 

verilmektedir. Kimi insanlar ise sürekli huzursuz ve mutsuzdur. Doğrudan doğruya 

çevreden gelen tehlikelere bağlı olmayan bu kaygı türü içten kaynaklanır. Öz 

değerlerinin tehdit edildiğini zannetmesi ya da içinde bulunduğu durumları stres verici 

olarak yorumlaması sonucu birey kaygı duyar. Buna da ―Sürekli Kaygı‖ denir. Sürekli 

kaygı sabittir ve genellikle kiĢisel bir özellik olarak yorumlanır (Martens, 1977). Bir 

insanın sürekli kaygı derecesini bilmek o insanın yarıĢmada, değerlendirmede ve tehdit 

edici durumlarda nasl tepki göstereceğini tahmin etmek konusunda yardımcı olabilir 

(Weinberg ve Gould, 1995).  

 YarıĢma ortamında sporcu gerek yarıĢmadan önce gerekse yarıĢma sırasında 

zaman zaman veya sürekli olarak gerginlik hissedebilir. YarıĢma ortamından 

kaynaklanan bu durum da yarıĢma kaygısı olarak tanımlanır. YarıĢma kaygısı, yarıĢma 

ortamının yarattığı özel bir kaygı sürecidir. YarıĢmada kaybetmekten dolayı endiĢeli ve 

huzursuz olma eğilimi veya kybetmekten kaçınma güdüsü olarak da tanımlanabilir 

(Gill, 1986). Sürekli yarıĢma kaygısı, yarıĢma ortamının baskısını algılama ve bu 

ortamlarda korku ve gerginlikle tepki verme eğilimidir. Her yarıĢma ortamında yaĢanan 

gerginlik, endiĢe duygusudur. Durumluk yarıĢma kaygısı ise bu duyguların bazı yarıĢma 

ortamlarında yaĢanması olarak tanımlanabilir (AĢçı ve Gökmen, 1995).  

 Martens, Vealey ve Burton (1990), durumluk kaygının; biliĢsel kaygı, bedensel 

kaygı ve kendine güven olmak üzere üç farklı bileĢeni içerdiğini öne sürmüĢlerdir. 

Bedensel kaygı; kaygının fizyolojik yönüdür. Doğrudan fizyolojik uyarılmıĢlıkla 

ilgilidir. BiliĢsel kaygı ise kendini olumsuz değerlendirme ve benlik kaygısını tehdit 

eden korku tarafından meydana getirilen durumluk kaygının biliĢsel bileĢenidir. 

Kendine Güven; değiĢen biliĢsel ve bedensel kaygıdaki değiĢmeye bağlı olarak 

sporcunun kendine güven düzeyindeki değiĢimi ele alan bileĢenidir. 
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 Genellikle kaygı gelecek yarıĢma nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu hisler 

yarıĢma öncesi kaygı olarak adlandırılmaktadır. AraĢtırmalar, yarıĢma öncesi kaygının 

genellikle Ters V‘nin bir formunu içine aldığını bildirmektedirler (Martens, Vealey ve 

Burton, 1990). Sporcular yarıĢmadan bir kaç gün önce düĢük seviyelerde kaygı 

gösterme eğilimindedirler. YarıĢmanın baĢlamasına az bir zaman kala, kaygı seviyeleri 

yükselir ve yarıĢmadan önceki bir kaç dakika içinde en yüksek seviyeye ulaĢır. YarıĢma 

baĢladığında ise kaygıları düĢmeye baĢlar. Sonuç olarak yarıĢma süresince yaĢanan 

kaygı, genellikle olaydan hemen önce yaĢanan yarıĢma öncesi kaygıdan daha düĢüktür 

(Wann, 1997).  

 YarıĢma kaygısının orta çocukluk döneminde baĢlayıp ergenlik dönemi boyunca 

devam ettiği ortaya konulmuĢtur. Özellikle de erken çocukluk ve ergenlik dönemi 

bpyunca sosyal karĢılaĢtırmanın artması ve çocukların kendi yetenekleri konusunda 

Ģüpheye düĢmeleri, yapılan değerlendirmelere karĢı daha duygusal olmalarına yol 

açmakta ve kaygı yaĢantısına sebep olmaktadır. Tüm bunlar çocukların yaptıkları spora 

da yansımakta ve erken yaĢlarda sporu bırakma fenomeninin ortaya çıkmasına ortam 

hazırlamaktadır (Martens, 1977).  

 Bu araĢtırmanın amacı, spor yapan çocuklarda sürekli ve durumluk yarıĢma 

kaygıları arasındaki iliĢkilerini incelemek ve cinsiyete göre kaygı düzeylerinin 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını araĢtırmaktır.  

 

YÖNTEM 

AraĢtırma Grubu: AraĢtırmaya M.T.A tenis kulübünde, Gazi Üniversitesi yüzme 

havuzunda, YeniĢehir Cimnastik kulübünde ve Emlak TOKĠ Spor Kulübü voleybol 

takımında aktif olarak spor yapan 10-12 yaĢ arası çocuklar katılmıĢtır. 126 kız ve 102 

erkek olmak üzere toplam 228 çocuk sporcu katılmıĢtır.  

Veri Toplama Araçları: 

SPORDA YARIġMA KAYGISI TESTĠ ÇOCUK FORMU (SCAT-C): Martens, Vealey ve 

Burton (1990) tarafından geliĢtirilen ―Sporda YarıĢma Kaygısı Testi Çocuk Formu 

(SCAT-C)‖ 10 ve 14 yaĢları arasındaki çocuklar için geliĢtirilmiĢtir. Testte 15 soru 

maddesi bulunmaktadır. Tüm maddeler üçlü ölçek (Hiçbir Zaman, Bazen, Sık Sık) 

kullanılarak cevaplandırılmaktadır. SCAT-C‘deki toplam puan 10 (düĢük yarıĢma 

durumluk kaygısı) ile 30 (yüksek yarıĢma durumluk kaygısı) arasında değiĢmektedir. 

Türk çocukları için uyarlaması Koruç ve Yılmaz (2004a) tarafından yapılmıĢtır. SCAT-
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C‘de yer alan bütün maddelerin toplam puanı yordama gücü r= .67 (15. madde) 

arasındadır. Cronbach Alfa Ġç Tutarlık katsayısı .76 olarak bulunmuĢtur.  

YARIġMA DURUMLUK KAYGISI ENVANTERĠ – ÇOCUK FORMU (CSAI-2C): Martens, 

Burton, Vealey, Bump ve Smith (1990) tarafından geliĢtirilen spora özgü durumluk 

kaygısının çok boyutlu ölçümü olan YarıĢma Durumluk Kaygı Envanteri-2 (CSAI-2) 10 ve 12 

yaĢları arasındaki çocuklar için yeniden düzenlenmiĢtir (Stadulis, MacCracken, Eidson ve 

Severance, 2002).  Ölçekte 15 soru maddesi bulunmaktadır. Çok boyutlu yarıĢma kaygı 

modeline göre BiliĢsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven olmak üzere üç alt ölçek 

bulunmaktadır. Tüm maddeler dörtlü likert tipinde değerlendirilmektedir (Hiçbir Zaman, 

Bazen, Sıkça, Daima) kullanılarak cevaplandırılmaktadır. Envanter, Koruç ve Yılmaz (2004b) 

tarafından Türkçe‘ye çevrilmiĢ ve uyarlama çalıĢması yapılmıĢtır. CSAI-2C‘de yer alan bütün 

maddelerin toplam puan ile korelasyonu ya da toplam puanı yordama gücü r= .47 (12. madde) 

ile r= .88 (4. madde) arasında bulunmuĢtur. Varimax dönüĢtürmesine göre yürütülen Temel 

BileĢenler Faktör Analizi sonuçlarına göre 3 faktör belirlenmiĢtir. Bu 3 faktör envanterin % 

52.57‘sini açıklamaktadır. Chronbach Alfa Ġç Tutarlık Katsayısı alt ölçeklere göre, BiliĢsel 

Kaygı için .80, Bedensel Kaygı .87 ve Kendine Güven .85 olarak bulunmuĢtur. Envanterin 

toplam Ġç Tutarlık Katsayısı .89 olarak bulunmuĢtur. Envanterin testin tekrarı güvenirliği (üç 

hafta arayla) .88 olarak bulunmuĢtur. 

Verilerin Toplanması: AraĢtırma grubunu oluĢturan çocuk sporculara antrenman 

öncesinde SCAT-C ve CSAI-2C uygulanmıĢtır.  

Verilerin Analizi: Ölçekler arasındaki iliĢkiyi saptamak amacı ile elde edilen verilere 

Pearson Momentler Korelasyon Çarpımı uygulanmıĢtır. Ölçekler arası iliĢkinin yüksek 

olmasından ve CSAI-2C‘nin alt boyutları arasınraki etkileĢimden dolayı, çocukların 

cinsiyetlerinin durumluk ve yarıĢma sürekli kaygı düzeylerinde farklılığa neden olup 

olmadığını belirlemek amacı ile MANOVA kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 Çocuk sporcuların durumluk ve sürekli kaygı puanları arasındaki iliĢkiyi 

saptamak amacı ile uygulanan Pearson Momentler Korelasyon Çarpımı sonuçları Tablo 

1‘de verilmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 1. Çocuk Sporcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Puanları Arasındaki ĠliĢki 
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N=228 BiliĢsel Kaygı Bedensel Kaygı Kendine Güven 

SCAT-C .518** 

.000 

.501** 

.000 

-.453** 

.000 

BiliĢsel Kaygı 1.0   

Bedensel Kaygı .469** 

.000 

1.0  

Kendine Güven -.479** 

.000 

-.325** 

.000 

1.0 

 

**p<.01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 1 incelendiğinde SCAT-C, BiliĢsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ile anlamlı 

pozitif bir iliĢki gösterirken (p<.01), Kendine Güven ile anlamlı negatif iliĢki 

göstermektedir (p<.01).  

Çocuk sporcularda durumluk ve sürekli yarıĢma kaygısı puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile elde edilen verilere 

MANOVA analizi uygulanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Çocuk sporcuların cinsiyetlerine göre durumluk ve sürekli kaygı puanlarına 

iliĢkin MANOVA sonuçları. 

 

 Wilk‟s λ F (4,223) p η² 

Cinsiyet .943 3.374 .011 .057 

 

 Tablo 2 incelendiğinde durumluk ve sürekli kaygı puanlarında cinsiyete göre 

farklılık olduğu görülmektedir. MANOVA sonucunda elde edilen tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Tablo 3‘te verilmiĢtir.  
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Tablo 3. Cinsiyete göre durumluk ve sürekli kaygı puanlarına iliĢkin tek yönlü varyans 

analizi sonuçları 

Alt 

Ölçekler 

Kız (N=126) 

X               S                          

Erkek (N=102) 

 X                  S   

F(1,228) p η² 

 

SCAT-C 

 

18.72 

 

4.79 

 

17.50 

 

4.05 

 

4.206 

 

.041 

 

.018 

BiliĢsel 

Kaygı 

9.17 3.05 9.25 2.90 .041 .840 .000 

Bedensel 

Kaygı 

8.63 2.96 9.23 3.51 1.952 .164 .009 

Kendine 

Güven 

15.98 3.91 16.49 3.42 1.055 .306 .005 

 

 Tablo 3 incelendiğinde cinsiyete göre SCAT-C puanları anlamlı farklılık 

gösterirken (p<.05), BiliĢsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven puanları anlamlı 

bir fark göstermemektedir (p>.05). Buna göre, çocuk sporcuların sürekli kaygı düzeyleri 

cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermektedir. Çocuk sporlarında, kız sporcuların 

sürekli kaygı puanları erkek sporculara göre daha yüksektir.  

 

TARTIġMA ve YORUM 

 AraĢtırma sonucuna göre durumluk kaygı ile sürekli kaygı arasında pozitif ve 

anlamlı bir iliĢki bulnmuĢtur. Spielberger‘in (1989) durumluk ve sürekli kaygı 

kuramında sürekli kaygısı yüksek olan bireylerin durumluk kaygıyı diğerlerinden daha 

sık ve yoğun yaĢadığı savunulmaktadır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bu bulgu 

durumluk ve sürekli kaygı kuramını destekler niteliktedir.  

 Sanderson ve Reilly (1983) koĢucularla yaptıkları araĢtırmada kadın sporcuların 

sürekli kaygı düzeyleri ile durumluk kaygı düzeyleri arasında .47 düzeyinde anlamlı bir 

iliĢki bulmuĢtur. 
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Koruç ve Yılmaz (2004a) yaptıkları çalıĢmada SCAT-C yarıĢmadan 2 saat önce 

için  elde edilen bulgular  CSAI-2C nin alt ölçeği biliĢsel kaygı ile .74, kendine güven 

ile -.69 düzeyinde iliĢki göstermiĢtir. Albrecht ve Feltz (1987) SCAT ile CSAI-2‘nin alt 

ölçeği biliĢsel kaygı ile .37, bedensel kaygı ile .22 ve kendine güven ile -.33 düzeyinde 

anlamlı iliĢki gösterdiğini bulmuĢtur. KiĢinin sürekli ve durumluk kaygı seviyeleri 

arasında direk bir iliĢki bulunmamaktadır. Sürekli kaygı ölçümleri yüksek olanların, 

yüksek oranda rekabete dayalı değerlendirme durumlarında daha fazla durumluk kaygı 

yaĢadıklarını göstermektedir. Bu iliĢki, buna rağmen mükemmel değildir. Yüksek 

derecede sürekli kaygı yaĢayan sporcu, özel bir anda müthiĢ bir deneyime sahip 

olabilmektedir. Bundan dolayı tehdidi ve bununla ilgili yüksek durumluk kaygıyı kabul 

etmemektedir. Aynı Ģekilde bazı yüksek sürekli kaygı yaĢayan insanlar, değerlendirme 

durumlarında bulunduklarında, durumluk kaygınlarını indirgemelerinde yardımcı olacak 

becerileri kullanabilirler (Weinberg ve Gould, 1995).  

Vealey (1986) sürekli  yarıĢma kaygısı ile sürekli kendine güven arasında 

negatif ve anlamlı (r=-.28, p<.001) bir iliĢki bulmuĢtur. Gould, Horn ve Spreeman 

(1983) düĢük sürekli yarıĢma kaygısına sahip olan bireylerin, yüksek yarıĢma kaygısına 

sahip olan bireylere göre kendine güvenlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Passer (1983) ve Brustad ve Weiss (1987) beyzbol ve basketbolcularla yaptıkları 

araĢtırmalarda yüksek sürekli yarıĢma kaygısına sahip olan bireylerle düĢük sürekli 

yarıĢma kaygısına sahip olan bireylerin kendine güven düzeyleri arasında bir farklılık 

bulamamıĢtır. 

 AraĢtırmanın bir diğer bulgusu ise çocukların sürekli yarıĢma kaygısı 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı fark gösterdiği yönündedir. Kız çocukların sürekli 

kaygı düzeyleri, erkek çocuklara göre daha yüksektir. Martens (1977) kız çocukların 

tüm yaĢ gruplarında erkek çocuklara göre daha yüksek sürekli yarıĢma kaygısı 

yaĢadıklarını bulmuĢtur. Hogg (1980), Krotee (1980) ve Gill (1988) kadınların sürekli 

yarıĢma kaygılarının erkeklere göre daha yüksek olduğuna yönelik sonuçlara ulaĢırken, 

Smith (1983), Feltz ve Albrecht (1986), Rainey, Conklin ve Rainey (1987), Rainey ve 

Cunningham (1988) ve Burhans, Richman ve Bergery (1988) yarıĢma sürekli kaygı 

düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediğini bulmuĢtur (Akt. Martens, Burton, 

Vealey, Bump & Smith, 1990). Durtschi ve Weiss elit kadın koĢucuların, elit erkek 

koĢuculara göre sürekli yarıĢma kaygı düzeylerinin daha düĢük olduğunu bulmuĢtur 

(Akt. Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith, 1990). AraĢtırmalarda elde edilen bu 

karmaĢık bulgular cinsiyet rollerinin kaygı düzeyinde etkili olduğuna yönelik araĢtırma 
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bulguları (Wark ve Wittig, 1979) ile açıklanabilir. Erkeksi özelliklere sahip erkeklerin 

kaygı düzeyleri, kadınsı özelliklere sahip kadınların kaygı düzeylerinden daha düĢüktür. 

Wittig, Duncan ve Schurr (1987) erkek ve kadın sporcuların yarıĢma sürekli kaygı 

puanları arasında anlamlı bir farklılık bulamazken,erkeksi özelliklere sahip bireylerin 

kadınsı özelliklere sahip olanlara göre daha düĢük yarıĢma kaygısına sahip olduklarını 

bulmuĢtur.  
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YETĠġTĠRME YURDUNDA BARINAN ÇOCUKLARA YAPTIRILAN 

REKREATĠF FAALĠYETLERDEN HALK OYUNLARI, DANS 

ETKĠNLĠKLERĠNĠN OKUL AKADEMĠK VE SOSYAL UYUM 

BECERĠLERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Aydın,M.,Korkmaz,Ġ., Bingül Meriç,B., Bayazıt, B. 

 

Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

ÖZET 

ÇalıĢmanın amacı, yetiĢtirme yurdunda barınan çocuklara serbest zaman 

etkinlikleri olarak yaptırılan halk oyunları etkinliklerinin çocukların okuldaki akademik 

baĢarıları ve sosyal geliĢimlere etkisinin araĢtırılmasıdır. 

Kocaeli KASSEL Çocuk Köyü‘nde barınan çocuklara bahar döneminde haftada 

4 gün, 2 saat olmak üzere 24 haftalık halk oyunları çalıĢması yaptırılmıĢtır. Etkinliğe 

katılan çocukların güz ve bahar dönemi ders ortalamaları alınarak SPSS 16.0 programı 

ile analiz yapılıp iki dönem arasında değerlerin frekans analizi ile güz ve bahar dönemi 

not ortalamaları arasındaki farklılığın belirlenmesine Wilcoxon Signed Test 

kullanılmıĢtır.  

Sonuç olarak; çocuk yuvasında barınan çocuklara yaptırılan halk oyunları, dans 

etkinliklerinin okul akademik baĢarıları ve sosyal uyum becerilerinden okuldaki sosyal 

etkinlikler programlarına katılımlarında anlamlı farklılık yarattığı görülmüĢtür (p<0,05). 

Bu da bize çocuk yuvasında barınan çocukların yaptırılan halk oyunları, dans vb. 

aktivitelerin çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, sosyalleĢmeleri ve ders 

konsantrasyonlarını arttırmasında önemli katkılarından dolayı tüm çocuk yuvalarında 

programlı bir Ģekilde yapılmasıdır. 

Anahtar kelimeler: YetiĢtirme yurdu, sosyal uyum, halk oyunları 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 

Çocuk her toplumun istikbalidir ve onun geleceğinin tayin edicisi gibi 

görülmelidir (Çağlar, 2010). Bir çocuğun en iyi bakılıp korunacağı yerin, hiç kuĢkusuz 



 105 

sağlıklı bir aile ortamı olmasına karĢın bu her zaman mümkün olamamaktadır. Terk, 

kimsesizlik, ailenin ihmal ve istismarı, sosyo-ekonomik yetersizlikler, ailenin 

parçalanması gibi sorunlar nedeniyle her toplumda korunmaya muhtaç çocuk ve 

gençlerle karĢı karĢıya kalınmaktadır. Bu gibi durumlarda çocuğun bakımı ve eğitim 

görevleri devlete düĢer (Tufan, Sökezoğlu, 2009).  

Devletin korumaya aldığı çocuklar; SHÇEKK. m. 3/e, bent 1‘ göre; ―0–12 yaĢ 

arası ve  gerektiğinde 12 yaĢını dolduran kız çocukların bedensel, eğitsel, psiko–sosyal 

geliĢimlerini sağlıklı bir kiĢilik ve iyi alıĢkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve 

yükümlü yatılı çocuk yuvalarında barındırılırlar‖. SHÇEKK. m. 3/e, bent 2 göre; yine 

aynı kanunda yetiĢtirme yurtları da tarif edilmiĢtir. Buna göre yetiĢtirme yurtları, ―13–

18 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek 

sahibi edilmelerini ve topluma faydalı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli 

ve yükümlü olan yatılı yetiştirme yurtlarında barındırılırlar (ġenocak, 08.04.2010). 

Çocuğun sağlıklı geliĢimlerinde asıl amaç onun fiziksel, zihinsel ve sosyal 

yönden bütün olarak ele alınması gerekmektedir (www.dergiler.ankara.edu.tr, 2010). 

Ailesi olan çocukların velileri çocukların becerilerini geliĢtirme, sağlığına destek olma, 

kendi kendini yönetme, sorumluluk sahibi olma ve yaĢamda özerk davranıĢlar 

sergileyebilme beklentisiyle çocuklarını değiĢik etkinliklere yönlendirmektedirler 

(Pehlivan, 2009). ÇeĢitli nedenlerle yurtlarda barınan çocukların geleceğe 

hazırlanmasında ilgili kurum, okullar sadece yeterli olmamaktadır. Bunun için 

yetiĢtirme yurtlarında barınan çocukların sportif ve rekreatif etkinliklerle kendi 

yeteneklerini ortaya koymaları ve bunu ifade etmeleri, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden 

geliĢmelerinin yanı sıra okuldaki akademik ve sosyal uyum becerilerinin geliĢimine 

katkıda bulunacaktır.   

ÇalıĢmanın amacı, yetiĢtirme yurdunda barınan çocuklara serbest zaman 

etkinlikleri olarak yaptırılan halk oyunları etkinliklerinin çocukların okuldaki akademik 

baĢarıları ve soysal uyum becerilerinin geliĢimlerine etkisinin araĢtırılmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Kocaeli Kassel Çocuk Köyü‘nde barınan yaĢ ortalamaları 12 kız ve 12 erkek 

toplam 24 ilköğretime devam eden çocuklara   bahar döneminde haftada 2 gün, 2 saat 

olmak üzere 14 hafta boyunca Kırklareli ve Karadeniz yöresi halk oyunları çalıĢması 

yaptırılmıĢtır. OluĢturulan ekipler SHÇEK kurumlar arası yarıĢmalara ve dönem sonu 

gösterilere katılmıĢlardır.  
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Etkinliğe katılan çocukların güz ve bahar dönemi ders ortalamaları ile sosyal 

uyum becerileri alınarak SPSS 16.0 programı ile analiz yapılıp iki dönem arasında 

değerlerin aritmetik ortalamaları ve frekans sapmalarına bakılmıĢ, güz ve bahar dönemi 

not ortalamaları arasındaki farklılığın belirlenmesine Wilcoxon Signed Test 

kullanılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

Tablo 1. Aktiviteye katılan öğrencilerin bahar ve güz dönemi akademik baĢarılarının 

ortalamaları ve satndart sapmaları 

 

 N Minimum Maximum Ortalama 

Standart 

sapma 

 

GÜZ DÖNEMĠ 

AKADEMĠK BAġARI 
24 2 5 3,6125 0,68987 

 

BAHAR DÖNEMĠ 

AKADEMĠK BAġARI 24 2,1 4,8 3,8083 0,68138 

Valid N (listwise) 

24         

 

 

Tablo 2. Aktiviteye katılan öğrencilerin bahar ve güz akademik baĢarılarının Wilcoxon 

Signed Ranks Test sonuçları 

 

    

 

 

 

 

 

               p<0,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Aktiviteye katılan öğrencilerin bahar ve güz sosyal uyum becerileri Wilcoxon 

Signed Ranks Test sonuçları 

 

 GÜZ / BAHAR  

 
Z -2,843(a) 
  
P ,004 
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OK.KÜL.UY.2 
- OK.KÜL.UY 
1 
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TANI 2 
- 
KEND. 
TANI 1 

ÝL.SOS 
ETKÝL 2 
- 
ÝL.SOS 
ETKÝL.1 

ORT DEÐ 
UY. 2 - 
ORT.DEÐ.UY 
1 

ÇÖZ OD OL 
2 - 
ÇÖZ.OD.OL 
1 

SOS 
FAAL.KAT 
2 - SOS 
FAAL.KATL 
1 

TAK 
ÇAL 
SORUM 
2 - 
TAKÇAL 
SORUM 
1 

VER.ÇAL 
2 - VER 
ÇAL 

ÇEVR DUY 
2 - 
ÇEVRE.DUY 
1 

Z 
-,816(a) 

-
,378(a) 

-
2,138(b) ,000(c) -1,667(a) -1,732(b) 

-
,707(b) 

-
1,897(b) ,000(c) 

P ,414 ,705 ,033 1,000 ,096 ,083 ,480 ,058 1,000 

 

TARTIġMA 

Vayne Dennis, Tahran bir yetiĢtirme yurdunda yaptığı bir araĢtırmada 

(çocukların anneye en ihtiyaç duydukları bir yaĢta) bu yurtta büyümekte olan çocukların 

büyük geliĢim bozuklukları gösterdiklerini ortaya koymuĢtur. Yurtlarda büyümekte olan 

çocuklar sadece zekâ geliĢimi ve konuĢma alanında gerilikler göstermekle kalmamıĢlar, 

aynı zamanda hareket becerilerinde de yaĢıtlarına kıyasla büyük geliĢim eksiklikleri 

göstermiĢlerdir (www.ilkogretim-online.org.tr, 2003). 

Ailede anne yoksunluğunun etkilerini inceleyen Spitz ve Bowlby yaptıkları 

araĢtırmada, anne bakımından yoksun büyüyen çocukların hem fizik hem de ruhi 

geliĢmelerinin gerileyeceğini hatta yaĢamlarının tehlikeye düĢeceğini saptamıĢlardır 

(www.ilkogretim-online.org.tr, 2003). Bu da çocuğun okuldaki sosyal uyum becerilerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Koruma altındaki çocukların bağımsız yasama 

yeteneklerini artırabilmek için eğitimleri zorunlu olduğu gibi baĢarılarını artırıcı 

çalıĢmaların yapılması da gereklidir (Çetin, 2008).  

Anne ve babası tarafından yeterli bakım sağlanamayan ve devletin açtığı bir 

bakımevi ya da yetiĢtirme yurduna kabul edilen bu çocuklar en az bakım ve en önemlisi 

sevgi yoksunluğu çekerek büyüdüklerinden, aradan geçen yıllar süresince gösterdiği 

fiziksel, biliĢsel, duygusal ve sosyal geliĢme, aile ortamı içinde yaĢayan çocuklardan 

daha düĢük düzeyde olmaktadır (Çapri, 2005). Özellikle ergenlik döneminde özel bir 

sorumluluk ve ilgi gerektiren ergenlik döneminde ergenin aile ortamından uzak ve anne-

baba modellerinden yoksun olarak kurumlarda büyümek zorunda kalması, geliĢiminde 

çeĢitli problemler yaratabilmektedir (Aral ve ark., 2006). 

YavaĢ ve KarataĢ (2006: 7), özellikle ilköğretim öğrencilerinin eğitimlerinde, 

sağlıklı bir kiĢilik oluĢması için zararlı alıĢkanlıklara yönelmemelerinde, ruh ve beden 

sağlıklarının korunmasında, boĢ zaman değerlendirmenin çok önemli bir nokta 

olduğunu vurgulamaktadır (Erkan, Saföz, 2009). 

Serbest zaman etkinlikleri sağlık ve zindelik kazandırarak insanın yeteneklerini 

geliĢtirirken fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmasına yardımcı olan, çabuk ve doğru 

http://www.ilkogretim/
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karar verme inceliği isteyen, dikkati, algılama özelliğini arttırarak, zihinsel ve hareketsel 

yetenekleri geliĢtiren faaliyetler zinciridir (Erkan, Saföz, 2009). Sağlık zindelik kiĢide 

bağımlılığın, otoritenin, statü kazanmanın ve grup değerlerine uyumun, bağımsız 

(independent) birey olma (Aslan, Cansever, 2007) yeteneği kazandırmaktadır. Resmi 

kurumlarda barınan çocukların  

 serbest zaman etkinliklerine katılması bu anlamda daha fazla önem kazanmaktadır.  

Her bireyin kendini ifade etme becerisi, tarzı ve alanı bir birinden farklıdır (Koç, 

2007).Yapıcı boĢ zaman aktivitelerine katılımın gençlerde çok yönlü geliĢim sağladığı 

bilinen bir gerçektir. Yapılan son çalıĢmalarda, okul dıĢı aktivitelere katılımın, 

akademik baĢarıyı elde etmede, sosyal bağları destekleyerek bireyi sosyalleĢtirmede 

büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermiĢtir.   

Gilman, Meyers, Perez, (2004) yaptıkları çalıĢmada; daha fazla deneysel 

çalıĢmaya ihtiyaç duyulsa da, mevcut çalıĢmalarda elde edilen bulgular, okul dıĢı 

aktivitelerin akademik açıdan baĢarısız ve kiĢiler arası etkileĢimlerde riskli olan 

bireylerin ruh sağlığını olumlu önde etkilediğine dair bulgular bulunduğunu belirtmiĢtir 

(Erkan, Saföz, 2009).  

Bizim araĢtırmamızda da aktiviteye katılan çocukların aktivite öncesi ve aktivite 

sonrası akademik baĢarılarında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüĢtür (p<0,05) 

AraĢtırma sonucuna göre anlamlı farklılığın olması; yapılan etkinliklerin yurtta barınan 

çocukların kendini ifade edebilme, sosyalleĢmeleri ve ders konsantrasyonlarını 

arttırmasından kaynaklandığını düĢündürmüĢtür. 

Sosyal uyum becerilerinde sosyal etkinliklere katılmada (0,03) anlamlı farklılık 

bulunmuĢ (p<0,05) ancak diğer sosyal uyum becerilerinde sayısal olarak  geliĢim 

olmasına karĢın anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). Bu da bize yetiĢtirme 

yurdunda barınan çocuklara uygulanan serbest zaman aktivitelerinden halk oyunları 

çalıĢmalarının çocukların okuldaki diğer sosyal etkinliklere katılma isteğinin arttığını 

göstermektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Halk Oyunları oynayan gruba uygulanan gözlem Wilcoxon Signed Ranks Testi 

sonucunda akademik baĢarı (,003) ile sosyal uyum becerilerinde sosyal etkinliklere 

katılmada (0,04) anlamlı farklılık bulunmuĢtur (p<0,05). 

Bu araĢtırmanın sonuçları ıĢığı altında; 
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1. YetiĢtirme yurtlarında ders dıĢı zamanlarını verimli bir Ģekilde 

değerlendirebilmesi için sosyal aktivitelere yer verilmeli, bu alanlarda 

rekreasyon uzmanlarına görev verilmelidir. 

2. YetiĢtirme Yurdunda Barınan Çocukların öz güven ve becerilerini kazanabilmesi 

için rekreasyon aktiviteleri uygulanmalı ve bu aktiviteler çeĢitlendirilmelidir. 

3. Çocukların sosyal uyum becerilerini geliĢtirmeleri için yaptırılan etkinliklerde 

görev almaları sağlanmalı ve sorumluluk bilinci geliĢtirilmelidir 

4. Çocukların genel davranıĢ özelliklerinin geliĢtirilmesi için yurt içindeki 

aktiviteler kültürel aktivitelerle desteklenmelidir. 
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OTĠSTĠK ÇOCUKLARA YAPTIRILAN ARTĠSTĠK BUZ PATENĠ 

AKTĠVĠTESĠNĠN SOSYAL GELĠġĠMLERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Çelik,B.*, Aydın, M**., Gözaydın, G.**,Yenigün,Ö.*, Bingül Meriç, B.* 

*Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

**Çanakkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

ÇalıĢmada otistik çocuklara yaptırılan buz pateni aktivitesinin aktiviteye katılan 

çocukların sosyal geliĢimlerine etkilerinin incelenmesidir.  

Özel bir otistik çocuklar spor liderliği merkezine kayıtlı 5-20 yaĢ arası 9 

öğrenciye, haftada 2 gün 2 saat toplam 6 hafta buz pateni aktivitesi yaptırılmıĢtır. 

Uygulama evresinde araĢtırmacılar tarafından uygulanan gözlem formları ve otizmli 

bireylerin spor liderleri tarafından uygulanan sosyal beceri testi yapılmıĢtır. Program 

baĢlangıç ve bitiminde tüm parametrelerdeki değerlendirmede 3 parametrede anlamlı 

fark bulunmazken (p>0,05), diğer tüm parametrelerde anlamlı farklar bulunmuĢtur 

(p<0,05). 

  Sonuç olarak otistik çocukların buz pateni vb sosyal aktiviteleri katılmaları 

sosyal geliĢimlerinde olumlu katkıları olmaktadır. 

 

Anahtar kelime: Otizm, artistik buz pateni, sosyal geliĢim 

 

1.GĠRĠġ 

Otizm ilk olarak çocuk psikiyatrisi Leo Kanner tarafından; yaĢam boyu süren, 

sosyalleĢme, dil, iletiĢim ve diğer birçok etkinlik alanını etkileyen bir hastalık tablosu 

olarak tanımlanmıĢtır. Otizm, duygusal ve sosyal iliĢkilerde kısıtlılık, dilin geliĢiminde 

gecikme ve tekrarlayıcı garip davranıĢlarla karakterize olan bir bozukluk olarak da 

tanımlanabilir(Fazlıoğlu,2004). 

Bu belirtileri; toplumsal iliĢkilerin geliĢiminde bozukluk, sözel ve sözel olmayan 

iletiĢimde bozukluk, takıntılı, tekrarlayıcı davranıĢlar, ilgi alanının kısıtlılığı ve dar 

Ģeklinde temel gruplarda toplamak mümkündür. Çocukta normal dil geliĢiminin 

yetersizliği ve gecikmesi ile birlikte görülen sosyal, zihinsel, davranıĢsal ve iletiĢimsel 
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yetersizlikler ve farklılıklar bir geliĢme özrü olan otizm‘in en önemli 

belirtileridir(Koçbeker&Saban,2008). 

Otizmli çocuklarda beden algısında, bir hareketin taklit edilmesinde, hareketin 

ardıĢık ve amaçlı olarak yapılmasında, amaçlı yönergeye uygun oynama becerilerinde 

zayıflık, karĢılıklı etkileĢime girememe, stereotipik davranıĢlar sergileme gibi 

problemler görülmektedir. Bu problemlerin kaynaklarından birisinin çocukların 

duyusal sistemlerindeki bozukluklar olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle otizmli 

çocukların tedavilerinde duyu-algı becerilerini geliĢtirici programlara yer verilmesi bu 

çocukların tedavisindeki amaç; onların farklılıklarının kabul edilerek, kısıtlılıklarının 

en aza indirgenmesi ve dünyayı biraz daha iyi anlamalarına yardımcı olmak olmalıdır. 

Otistik çocuklarda karĢılıklı sosyal iletiĢimdeki yetersizlik de oldukça yaygındır. 

Çocukların bazıları iletiĢim kurmada soğuk davranırken, diğerleri iletiĢim kurmak 

isteyen kiĢilerden kaçma eğilimindedir. Bazı çocuklar ise iletiĢim kurmak isteyebilir 

ama bu iletiĢimi baĢlatmada ve devam ettirmede zorlanırlar(Günal,2007). 

Günümüzde otizm, ciddi boyutlarda engel teĢkil edici bir rahatsızlık olsa da, 

tedavi edebilmekte ve daha etkin müdahalelerin ve daha uygun sosyal hizmetlerin 

geliĢmesiyle birlikte otistik insanlar için sonuçlar daha iyi hale gelebilmektedir. Erken 

teĢhis ve müdahale bilhassa çocukların gelecekte geliĢim kaydetmeleri açısından son 

derece önemlidir. Birçok otistik insan gizil güçlerini ortaya çıkarmayı baĢardığında 

gelecekte normal bir yaĢama sahip olabilmektedir(Koçbeker&Saban,2008). 

Programlar çocuk merkezli olmalı, öncelikle sosyal ve iletiĢim becerilerini 

geliĢtirme hedeflenmelidir. Programlarda ayrıca otistik çocukların yaĢıtlarını ve diğer 

bireyleri gözlemleme ve taklit etmelerini sağlamak amacıyla taklit becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik becerilerde yer almalıdır. Programların genel amacı, geliĢimi her 

alanda desteklemek ve çocuğun potansiyelini arttırmaktır. Bunu sağlayabilmek 

amacıyla çocuk için stresi ve kaygıyı azaltacak güvenli bir ortam sağlanması, 

öğrenmeyi öğrenmesi için fırsatlar yaratılması gerekmektedir. Bu çocuklarla çalıĢacak 

eğitimcilerin çocukların özelliklerini ve davranıĢlarını tanımalı ve çocukları 

anlamalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamalıdırlar. Sosyal iliĢki güçlüğü, 

otizmi en iyi tanımlayan bulgudur. Bu bozuklukta, sosyal geliĢim alanındaki güçlükler 

belirgindir ve dil ya da zihinsel geliĢim alanındaki gecikme ya da sapmalardan 

bağımsızdır(DıĢlıklı,2007). 

Bu çalıĢmanın amacı, otistik çocuklara yaptırılan artistik buz pateni aktivitesinin 

sosyal geliĢimlerine etkisinin incelenmesidir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1 AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmaya Sportizm Otizm Gençlik ve Spor Kulübü merkezinde 1 yıldır 

eğitim gören otizmli bireylerden; yaĢ ortalaması x=12,66±5,36 olan 2 kız 7 erkek 

toplam 9 öğrenci katılmıĢtır. 

Denek grubunun genel olarak özellikleri; dikkat ve algı eksikliği, çevreye karĢı 

ilgisizlik ve takıntılı davranıĢlarda bulunmalarıdır. 

2.2 AraĢtırmanın Yöntemi 

Program baĢlamadan önce çocukların aileleri ve öğretmenleriyle toplantı 

düzenlenerek uygulanacak program hakkında bilgi verilerek çalıĢmaya gönüllü olarak 

katılım sağlanmıĢtır. Değerlendirme sırasında çocuğun performansını tam olarak 

ortaya koyabilmesi için çalıĢmalar haftada iki saat olacak Ģekilde toplam 6 hafta 

süresince uygulanmıĢtır. Çocukların patene ve yeni tanıĢtıkları bu spora adapte 

olabilmeleri için buz pateni eğitimi ilk üç hafta Sapanca Güral otelde bulunan sentetik 

buz pistinde yapılmıĢtır. Sonraki üç haftalık süreçte ise Ġzmitte bulunan Sporevim Buz 

pateni salonunda gerçek buz üzerinde çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmalar sırasında grup çalıĢmaları yapıldığında öğrencilerin yerlerinin sürekli 

değiĢtirilmesine dikkat edilmiĢtir. Engellilikte kiĢilik özellikleri ve fiziksel özellikleri 

göz önünde bulundurularak bazı aktivitelerde eĢli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bazen de 

birbirlerini tutup kaldırmaları, birbirlerini çağırmaları, elinden tutup yönlendirmeleri 

için eĢli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Çocukların buz pateni eğitimindeki geliĢmeleri ve sosyal geliĢimleri gözlem ve 

test yöntemi kullanılarak belirlenmiĢtir. Programa katılan otistik çocuklara Sosyal 

Beceri Değerlendirme formu Tekin‘in(1987) 5‘li Likert skalası formuna göre 

düzenlenmiĢ ve çalıĢmaya katılan öğrencilerin değerlendirilmesi gözlemci tarafından 

yapılmıĢtır. 

2.3 Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiĢtir. Deneklerin 

ön test son test ölçümleri arasındaki farklılıkları ve gözlemlerdeki geliĢimleri 

belirlemek için Wilcoxon Signed Ranks testi uygulanmıĢtır. 

 

3. BULGULAR 

3.1 ÇalıĢmaya katılan otizmli bireylerin 6 haftalık ön test ve son test değerlendirmeleri 
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 Z P 

1. Kendi dünyasında yaĢar ona 

ulaĢamazsınız 
-2,456 0,014 

2. Çevresindeki insanları görmezden 

gelir, önemsemez 
-2,271 0,023 

3. Kendisine ilgi gösterildiğinde az ilgi 

gösterir veya göstermez 
-2,762 0,006 

4. ĠĢ birliği yapmaz ve dirençli bir tavır 

içindedir. 
-2,401 0,016 

5. Göz kontağı yoktur -2,588 0,010 

6. Yalnız kalmayı tercih eder -2,041 0,016 

7. Hiç sevgi göstermez -1,983 0,047 

8. Anne babasını selamlamaz -2,414 0,016 

9. BaĢkaları ile temas kurmaktan sakınır -2,214 0,027 

10. Taklit etmez -1,933 0,053 

11. Kucaklamaktan ve tutulmaktan 

hoĢlanmaz 
-2,271 0,023 

12. PaylaĢmaz ve göstermez -2,111 0,035 

13. Güle güle anlamında el sallamaz -2,232 0,026 

14. AnlaĢmaz/uyumlu değil -2,121 0,034 

15. Sinir krizleri geçirir -1,342 0,180 

16. ArkadaĢları yok -2,754 0,006 

17. Çok nadir gülümser -1,651 0,099 

18. BaĢkalarının duygularına karĢı 

hissiz, tepki vermez 
-1,890 0,059 

19. Beğenilmeye karĢı kayıtsızdır -2,588 0,010 

20. Anne babasının yanına gitmesine 

tepki vermez 
-2,588 0,010 

 

 

ÇalıĢmaya katılan otizimli bireylerin 6 haftalık ön test ve son test 

değerlendirilmelerinde yapılan Wilcoxon Signed Ranks Test sonuçlarına göre 12, 15 
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ve 18. Sorularda anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), diğer parametrelerde anlamlı 

farklar bulunmuĢtur. 

 

3.2 ÇalıĢmaya katılan otizimli bireylerin 6 haftalık gözlem değerlendirmeleri 

GÖZLEM FORMU 

 Z P 

1. Buz ile tanıĢma, görevliden 

paten isteme 

-2,041 0,041 

2. Pateni tanıma -2,271 0,023 

3. Pateni yardımla giyme ve 

çıkarma 

-2,258 0,011 

4. Pateni tek baĢına giymeye 

çalıĢma 

-2,598 0,009 

5. Karada paten ile yürüme -2,414 0,016 

6. Buzda yürüme -2,126 0,033 

7. Buzda boarda tutunarak 

yürüme  

-2,333 0,020 

 

8. Buzda kayma teknikleri -1,387 0,165 

9. Buzda oyun -1,604 0,109 

10. Pateni tek baĢına çıkarmaya 

çalıĢma 

-1,633 0,102 

11. Pateni görevliye teslim 

etme  

-1,633 0,102 

 

ÇalıĢmaya katılan otizmli bireylerin 6 haftalık gözlem değerlendirmeleri 

Wilcoxon Signed Ranks test sonuçlarına göre 8,9,10,11. Sorularda anlamlı farklar 

bulmazken (p>0,05), diğer parametrelerde anlamlı farklar bulunmuĢtur(p<0,05). 

 

 

 

 

4. TARTIġMA 
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Engelli bireyler için özenle desenlenmiĢ beden eğitimi ve spor etkinliklerinin 

tüm geliĢim yönlerini destekleyici özelliği göz önüne bulundurulduğunda, bu etkin 

mekanizmanın söz konusu kurumlarda vazgeçilmez bir araç olarak kullanılması 

kaçınılmazdır(Ġlhan,2008). 

Otizmli çocuklarda motor becerilerini geliĢtirmeye yönelik yapılan çalıĢmalar 

sonucunda, algıda aĢırı seçicilik problemlerinin azaltılmasında, sakinleĢmeyi sağladığı, 

pozitif yaklaĢımlar sergilediği, uyarıcı davranıĢlara yönelmelerinde öğretimle birlikte 

bir azalma görüldüğü saptanmıĢtır(Fazlıoğlu,2007). 

Otistik çocukların kaba motor, ince motor hem ince hem kaba motor 

becerilerden aldıkları puanlar düĢük bulunmuĢtur. Bulduğumuz sonuçlar, otizmi 

sadece davranıĢlarda ve sosyal iletiĢim yeteneklerinde yaĢanan bir takım zorluklarla 

karakterize bie problem olmaktan öteye hem ince hem de kaba motor becerilerde 

yetersizliklerin yaĢandığı bir sendrom olarak düĢünülen görüĢleri 

desteklemektedir(Günal,2007). 

Sapanca Kırkpınar‘da bulunan Sportizm Otizm Gençlik ve Spor kulübünde 

eğitim gören otizmli bireylerin buz pateni etkinliğine katılımı sonucu bu öğrencilerin 

bireylerin sosyal becerilerin kazandırılmasında örneğin; grupla bir iĢi yapma ve 

yürütme, iliĢkiyi baĢlatma ve sürdürme ile kendini kontrol etme sosyal becerilere 

etkisinin belirlenmesini amaçladık. 

6 haftalık buz pateni çalıĢmamız sonucunda, sosyal beceri değerlendirme 

formuna göre; taklit etmez, sinir krizleri geçirir, çok nadir gülümser, baĢkalarının 

duygularına karĢı hissiz, tepki vermez seçeneklerinde anlamlı farklar 

bulunmazken(p>0,005), grupla bir iĢi yapma ve yürütme, iliĢkiyi baĢlatma ve 

sürdürme ile kendini kontrol etme sosyal becerilerinde geliĢme görülmüĢtür. 

5. SONUÇ 

Elde edilen veriler otizmli bireylerin düzenli olarak katıldıkları aktiviteler 

sonucunda beceri düzeylerinde anlamlı düzeyde geliĢmeler olduğunu göstermiĢtir. 

Engelli bireylerin yapılan etkinliklere adapte olmaları ve uyum sağlamaları, grupla 

eğitim yapılması bu süreyi kısaltmıĢtır. Buda çocukların birbirlerini görerek, iyi olanı 

örnek alarak birbirleri üzerindeki olumlu etkilerden kaynaklanmaktadır.  

Bu tür etkinliklerin çocukların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 

düzenlenerek yaygın hale getirilmesinin çocukların geliĢimine önemli düzeyde katkılar 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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ÇalıĢmaya katılan otizmli bireylerin Spor liderleri tarafından uygulanan sosyal 

beceri testinde ön teste ait değerler ile son teste ait değerler Wilcoxon Signed Ranks 

Testine göre olumlu yönde geliĢme olduğunu göstermiĢtir. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the relationship between the secondary school 

students‘ problem – solving skills and their habits of using computer and doing sports in 

Samsun city. The research group consists of six secondary schools in Samsun during 

2009 – 2010 academic years.  There are 576 participants in this research.  Sampling 

method was determined randomly. The mean age of students participating in the study 

is 16, 35 ±2. In the study,   ―Problem – solving inventory‖ was used as a means of data 

collecting tool to measure problem solving skill level of the individual. As personal 

information sheet, questions were asked about  their ages, how often they did sports a 

week (those who were not doing sports, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days and over), and 

how often they used computers (those who were not using computers, 1 day, 2 days, 3 

days, 4 days, and over). The questions in the research inventory were analyzed by 

computing and the data obtained from the analyses were interpreted by utilizing 

frequencies (f) and average points. According to the result of the study ; it was 

determined that those who did sports three days a week and used computers three days 

perceived themselves to be the most efficient  ones in terms of problem – solving skills. 

The average point gained by these students is 76, 83. According to the obtained  data, it 

was determined that the secondary school students who made physical activities within 

the average period and used computers perceived themselves not to be sufficient in 

terms of problem - solving skills. 

 

Key Words: Habit of Doing Sports, Habit of Using Computers, Problem Solving Skill 
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INTRODUCTION 

 

In a world of constant change and development, and in parallel to this, the problems and 

difficulties people encounter in their daily lives are also developing and becoming more 

complex. These events creating difficulties to people may be important or trivial 

matters. Yet, the physical and psychological complications of these important or 

unimportant events on people are the same (Hepper and Baker, 1997). Development of 

people‘s problem – solving skills make them more ready and less affected against these 

complications. 

 

Exercise has been used in therapy in many fields. Exercise in adolescence is mostly 

used as a therapy method in order to keep the adolescents‘ health under control (Pronk 

and Wing, 1994; Epstein et al., 1996). Furthermore, sport adds more complicated 

problems on individuals and it is thought to cause them to face more problems 

(Pehlivan and Özsüzoğlu, 2006). 

 

Together with ongoing technological developments in our age, computer takes priority 

over our social, active and leisure lives and over our work responsibilities (Kraut et al., 

1998; Samuel and Tatia, 2001). Human beings have began to experience more 

sedentary lives because of computers. The increased duration of using computer has 

affected people‘s social and psychological lives badly (Brenner, 1997; Black et al., 

1999). The most intense negative effects of computer in age groups are in children, it 

has been observed that especially the children having the habit of prolonged use of 

computers in adolescences experience not only some social and psychological effects 

but also  some physical problems such as being overweight likely to affect all  aspects 

of their lives  (Hernandez et al., 1999; Stettler et al., 2004; Kautiainen et al., 2005). 

Besides the studies showing the negative effects of computer, Rocheleau concluded in 

his five-year study that the children using computer had better academic success and 

better cognitive functions (Rocheleau, 1995). 

 

The aim of this study; is to determine the relationship between the secondary school 

Students‘ problem – solving skills and their habits of using computer and doing sports 

in Samsun city. 
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Problem Sentence: 

How is the effect of secondary school students‘ habits of doing sports and using 

computer on their problem-solving skills? 

 

METHOD 

 

Sampling: 

The sample consists of six secondary schools in Samsun city during 2009-2010 

academic year There are 576 participants in this study. The sampling was determined 

randomly.  

The mean age of students participating in the study is 16, 35 ±2.  

 

Data-Collecting Tools:  

In the study, Problem-Solving Inventory originally developed by Hepper and Peterson 

(1982) was used to measure the problem-solving skill level of the individual. 

Adaptation of Problem Solving Inventory to Turkish was made by ġahin, ġahin and 

Hepper (1993). Problem-solving Inventory is a kind of six - point likert scale consisting 

of thirty-five items evaluating the perceptions and the methods of approach of the 

individual about problem solving.  

 

Process and Analyses of Data:  

The options in data collecting tool are as follows; ―I always behave like this.‖ I mostly 

behave like this‖, ―I often behave like this‖, ―I sometimes behave like this‖, ―Every now 

and then I behave like this‖ and I never behave like this‖. The answers are graded by 

points varying from one to six. During grading, articles the 9th, the 22nd and the 29th 

are excluded. The 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th , the 11th, the 13th, the 14th,  the 15th, 

the 17th, the 21st, the 25th, the 26th, the 30th and the 34th are the articles which are 

graded inversely. It is assumed that the articles in the inventory represent sufficient 

problem solving skills..   The grading range which can be taken from the scale is 32-

192. The height of the total points taken from the scale reveals that the individual 

perceives himself to be insufficient about problem solving abilities. 

 

The Cronbach Alpha (α) reliability coefficient obtained from pre-test data which were 

applied in order to determine the reliability of the research was determined as .80. As 
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personal information sheet, questions were asked about  their ages, how often they did 

sports a week (not doing sports, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days and over), and how often 

they used computers (not using computers, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, and over). 

The questions in the research inventory were analyzed by computing and the data 

obtained from the analyses were interpreted by utilizing frequencies (f) and average 

points. 

FINDINGS 

Table: The Average Points of Obtained From Problem-Solving Skills Inventory and 

Frequencies of Habits of Doing Sports and Using Computer 

The Habit of Doing 

Sports      

The habit of Using  

Computers        
f              average point 

not doing sports    

not using computers     4 93,5 

1 day                                                34 100,64 

2 day                                                18 109,44 

3 day                                                24 106,25 

4 days and over                                  46 98,65 

1 day                                                

not using computers     4 99,5 

1 day                                                30 95,6 

2 day                                                24 99,75 

3 day                                                12 101,16 

4 days and over                                  16 96,00 

2 day                                                

not using computers     28 99,5 

1 day                                                10 94,8 

2 day                                                40 102,1 

3 day                                                24 101,41 

4 days and over                                  42 108,95 

3 day                                                

not using computers     27 87,55 

1 day                                                2 92,5 

2 day                                                33 105,39 

3 day                                                24 76,83** 

4 days and over                                  32 94,43 

4 days and over                                  

not using computers     24 98,5 

1 day                                                4 113* 

2 day                                                12 83,83 

3 day                                                16 96,75 

4 days and over                                  46 99,30 

TOTAL 576 98,24 
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The average point the students participating in the study got from Problem Solving 

Inventory is 98,24.  The students who do sports four times a week and over and use 

computers one day perceive themselves to be the most insufficient about problem 

solving skills. The average point of these students is 113(*).  The students who do 

sports and use computers three days a week perceive themselves to be the most 

sufficient about problem solving skills. The mean point of these students is 76,83(**). 

DISCUSSION AND CONCLUSION   

Studies have indicated that sport has negative or positive effects on personality and 

performance and emphasized that the frequency and duration of sport are the most 

important factors affecting these drawbacks (Hansen et al., 2001). Several researchers 

have searched the relationship between personality and performance for many years and 

concluded that those who do sports have different traits in personality compared to 

those who do not do sports. It is accepted that those who do sports have different 

personality traits compared to those who do not, such as being more independent, more 

objective and less nervous (Pehlivan and Konukman, 2004). In addition to this, in a 

study carried out by Mitchell,  those who use computers very often have been 

determined as isolated, having less cognitive functions and  psychological  problems 

(Mitchell, 2000).  

According to the date obtained from the study; the secondary school students using 

computers and doing physical activities within an average period perceive themselves to 

be sufficient about problem solving skills. The excess or shortfall of the duration of 

using computer and doing sports has affected their perceptions about problem solving 

skills negatively.   
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SB7: ÇOCUKLARIN SERBEST ZAMAN AKTĠVĠTELERĠ VE SPOR FAALĠYETLERĠNE 

KATILIMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ EBEVEYNLERĠN GÖRÜġ VE BEKLENTĠLERĠ. 

Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon 

Bölümü. 

Gürkan ELÇĠ , Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI. 

 

Çocukların Serbest Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılımları Ġle 

Ġlgili Ebeveynlerin GörüĢ ve Beklentileri 

Gürkan ELÇĠ* ve Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI* 

*Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, Denizli / 

Türkiye 

Bu araĢtırmanın amacı ebeveynlerin çocuklarının serbest zaman aktiviteleri ve spora 

katılımları hakkındaki görüĢ ve beklentilerinin belirlenmesidir. AraĢtırmaya Pamukkale 

Üniversitesi‘nde görev yapmakta olan ve en az bir çocuk sahibi 100 erkek ve 79 kadın 

olmak üzere toplam 179 ( X yaĢ=37.37, SS= 6.32) akademik ve idari personel katılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada araĢtırmacılar tarafından hazırlanan ―Genel Bilgi Formu‖ ve ―Çocukların 

Serbest Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılımları Ġle Ġlgili Ailelerin GörüĢ 

ve Beklenti Anketi‖ veri toplama aracı olarak kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde 

ortalama, standart sapma, yüzde, frekans dağılımları ve iki bağımsız örneklemli t-test 

analizi kullanılmıĢtır.  

AraĢtırma bulguları, ebeveyn görüĢlerine göre çocukların en çok tercih ettiği serbest 

zaman etkinliklerinin sırasıyla TV izlemek (%74.3),  müzik dinlemek (%58.1), 

bilgisayar ve internet ile vakit geçirmek (%50.3) ve 4. sırada ise spor yapmak (%48.6) 

olduğunu göstermiĢtir. Ebeveynlerin kendi görüĢlerine göre ise çocuklarının serbest 

zaman aktivitesi olarak 1. sırada spor yapmaları gerektiği (%72.6) ve daha sonra 

sırasıyla kitap ve dergi okumaları (%71.5), müzik enstrümanları ile ilgilenmeleri 

(%58.7) ve zeka oyunları ile uğraĢmaları (%57.5) gerektiği görüĢünde oldukları tespit 

edilmiĢtir. Ebeveynlerin serbest zaman etkinliklerinin çocuklar üzerindeki etkilerini 

tespit etmek için hazırlanan 13 sorudan 12 sine verilen cevaplar ―kesinlikle katılıyorum‖ 

puan aralığına denk gelecek Ģekilde olduğu saptanmıĢtır. Bunlardan bazıları; geliĢim ve 

büyümelerine olumlu yönde etki eder ( X =4.64, SS=0.54), çocukların arkadaĢlık 

iliĢkilerini geliĢtirir ( X =4.58, SS=0.58), sosyal kiĢilik kazandırır ( X =4.57, SS=0.55), 

çocukların stres atmalarına olanak sağlar ( X =4.55, SS=0.55), düĢüncelerine 

ulaĢılmıĢtır. Katılımcılar, ―serbest zaman aktivitelerinin çocuğuma hiçbir yararı yoktur‖ 
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sorusuna ise ―kesinlikle katılmıyorum‖ ( X =1.40, SS=0.96), puan aralığına denk 

gelecek Ģekilde cevap vermiĢlerdir.  

Ebeveynlere göre çocukların serbest zaman aktiviteleri için günde ortalama 

ayırdıkları saat ve ayırmaları gereken saat ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur [T(315)=3.729, p=0.000)]. Buna göre, ebeveynler çocuklarının günde 

X =2.81 (SS=1.63) ayırdıklarını fakat günde X =2.19 (SS=1.29) olmak üzere daha az 

saat ayırmaları gerektiğini düĢünmektedirler. Bununla beraber, ebeveynlere göre 

çocukların serbest zaman aktiviteleri için haftada ortalama ayırdıkları gün ile ayırmaları 

gereken gün ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur [T(309)=-2.350, 

p=019]. Fakat ebeveynler çocuklarının haftada X =4.37 (SS=2.05) gün ayırdıklarını, 

bununda haftada X =4.92 (SS=2.05) gün ile daha fazla gün ayırmaları gerektiğini 

düĢünmektedirler.  

Çocuklarının gelecekte sportif etkinliklere hangi düzeyde katılmalarını istedikleri ile 

ilgili soruda, ebeveynlerin %29.6‘sı elit düzeyde, %36.9‘u serbest zamanlarını 

değerlendirme Ģeklinde ve %25.1 kulüp takımları seviyesinde katılmasını istediklerini 

bildirmiĢlerdir.  

Sonuç olarak, araĢtırma bulguları göstermektedir ki, bu çalıĢmaya katılan 

ebeveynler çocuklarının serbest zamanlarında daha fazla sportif etkinliklere 

katılmalarını istediklerini ve serbest zaman etkinliklerinin çocukları üzerinde olumlu 

etkileri olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunun yanında, ebeveynlerin verdikleri cevaplara 

göre; çocuklarının günde daha az ama haftada daha fazla gün sportif etkinlik yapmaları 

gerektiği ve spora daha çok serbest zaman değerlendirme amaçlı katılmalarını 

istedikleri tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, spor, çocuk ve aile etkileĢimi 
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SB8: ÇOCUK, AĠLE VE SPOR. 

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

G.HERGÜNER , Ç.YAMAN, M.YAMAN, M.KUL. 

 

ÇOCUK, AĠLE VE SPOR 

G.HERGÜNER
1
,M.YAMAN

2
,Ç.YAMAN

3
,M.KUL

4 

1
 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ, EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

BÖLÜMÜ, 
2 

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, BESYO 
3
 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ, BESYO, 

4 
BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, BESYO  

 

Özet 

 
Günümüzdeki hızı ve çeĢitliliği katlanarak artan teknolojik geliĢmelerin olumsuz 

etkisini ne yazık ki hareketliliğimizi kısıtlayarak yaĢıyoruz. Doğal olarak ta bu 

geliĢmelere çabuk uyum sağlayan ve zamanının çoğunu hareketsiz, sporsuz geçirenlerin 

baĢında gençler ve çocuklar gelmektedir. 

Çocuk, aile ve spor baĢlıklı çalıĢmamızın amacı çocukların sporla tanıĢmaları ve sporu 

hayatlarının bir parçası haline getirerek düzenli spor yapmalarını sağlamada aile 

faktörünün yerini ve önemini ortaya koymaktır. ÇalıĢmamız arĢiv tarama yöntemiyle 

yapılmıĢ olup ulaĢılabilen kaynaklarla sınırlıdır. 

Çocuk, doğumdan itibaren okul dönemine kadar öncelikle aile üyeleri ile iliĢki 

içerisindedir. Her Ģeyi onları taklit ederek öğrenir. Bu nedenle anne babasını kitap 

okurken gören çocuk kitap okumaya yatkın olacak, diĢlerini fırçaladığını gördüğünde 

diĢ fırçalama alıĢkanlığı kazanacak, spor yaptığını gördüğünde de aktif olarak spora 

katılacaktır (Öztürk 1998). 

KiĢilerin spor yapmaları üzerinde nisbi olarak kuvvetli etki gösteren faktörler; aile, 

birincil guruplar, referans gurupları, meslekleri, gelirleri, yaĢları, cinsiyetleri ve serbest 

zaman faaliyetlerine imkân verecek ortamın varlığı Ģeklinde sıralanabilir (Seraslan 

1997). Görüldüğü gibi spor yapma üzerinde en büyük etken ailedir. 

Ġlk eğitim gibi spor sevgisi de çocuğa ailede verilmelidir. Örneğin ebeveynler okul 

yaĢından önce çocuklarının elinden tutup, spor salonlarına, yarıĢmalara, maçlara 

götürebilmelidir. Çocuklarını önce izleyici olarak spora motive etmeli, spor yapan akran 

grupları izletilerek kendilerinin de sportif çalıĢmalar yapabileceği konusunda cesaret 

verilmelidir. Çocuk küçük yaĢta spor yapmaya yönlendirilmeli ve spor faaliyetleri de 

okul döneminde de devam ettirilmelidir. Aileler çocuklarını derslerinde baĢarısız 

olacağı endiĢesi ile spordan uzaklaĢtıracaklarına, onlara günlük hayatlarını iyi organize 

etmelerini, zamanlarını israf etmeden faydalı amaçlarda kullanmayı öğretmelidirler. 

Dolayısıyla dersine, spora, dinlenmeye, eğlenmeye vs. zamanlarını iyi ayarlayan 

çocuklar ve gençler hem derslerinde hem de spor faaliyetlerinde baĢarılı 

olabileceklerdir. Böylelikle de ailelerin spora bakıĢ açıları daha olumlu olacaktır 

(Hergüner 1991). 

Günümüzde aileler eskiye göre spora daha olumlu yaklaĢmakta ve çocuklarını spora 

yönlendirmektedir. Halen spor aktivitelerinin çocuğunun derslerdeki baĢarısını 

engellediğini düĢünen aileler bulunmakla birlikte çok sayıda aile de belli bir ücret 

ödemeyi göze alarak çocuklarını sporla ilgili kurslara kayıt ettirmektedir. Aile sosyal 

dünyayı ve spor dünyasını görmeyi sağlayan ilk birimdir (Öztürk 1998). 

Anahtar kelimeler: Çocuk, aile, spor.  
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PB1: ERGEN ERKEKLERDE AEROBĠK GÜÇ ĠLE TEKRARLI SPRĠNT YETENEĞĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

BaĢkentÜniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü 

A.K. ĠġLER , B.TURGUT , C. AġICI , A.YILMAZ  
 
 

ERGEN ERKEKLERDE AEROBĠK GÜÇ ĠLE TEKRARLI SPRĠNT YETENEĞĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

 

AyĢe KĠN-ĠġLER, Burak TURGUT, Can AġICI, Atakan YILMAZ 

BaĢkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

Bu çalıĢma ergen erkeklerde aerobik güç ile tekrarlı sprint yeteneği arasındaki iliĢkinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçla haftada iki gün basketbol oynayan 30 

aktif ergen erkek (yaĢ: 12.5±1.3 yıl) çalıĢmaya gönüllü olarak katılmıĢtır. Katılımcıların 

ergenliğe girip girmedikleri kiĢisel bilgi formuyla belirlenirken, aerobik güçleri 20 

metre mekik koĢusu testiyle belirlenmiĢ ve maksimal oksijen tüketimi (VO2maks) 

Fernhall ve ark. (1998) geliĢtirdiği formül ile hesaplanmıĢtır. Tekrarlı sprint yeteneğinin 

belirlenmesinde ise tekrarlı 20 metre sprint testi kullanılmıĢ ve katılımcılar 30 sn 

dinlenme aralıklarıyla 12 x 20m tekrarlı sprint testine katılmıĢlardır. 12 x 20m tekrarlı 

sprint testi sonucunda katılımcıların 0-10m, 10-20m ve 0-20m mesafeleri için en iyi 

sprint zamanı, toplam sprint zamanı ve performans düĢüĢ yüzdeleri hesaplanmıĢtır. 

Yapılan Pearson Çarpım Momentler korelasyonu VO2maks ile 0-10m (r=-.674; p=.000), 

10-20m (r=-.766; p=.000) ve 0-20m (r=-.770; p=.000) en iyi sprint zamanı arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Benzer Ģekilde VO2maks ile 0-10m (r=-.717; 

p=.000), 10-20m (r=-.771; p=.000) ve 0-20m (r=-.767; p=.000) toplam sprint zamanları 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Performans düĢüĢ yüzdesi ile VO2maks 

arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise VO2maks‘ın sadece 10-20m mesafesindeki 

performans düĢüĢ yüzdesi ile iliĢkili olduğu gözlenmiĢtir (r=-.363; p=.049).Sonuç 

olarak en iyi sprint zamanı ve toplam sprint zamanı ele alındığında ergen erkeklerde 

aerobik gücün tekrarlı sprint yeteneğinin güçlü bir belirleyicisi olduğu görülmüĢtür.   
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PB2:ANTRENMANLI VE ANTRENMANSIZ ERKEK ÇOCUKLARDA 20M MEKĠK 

KOġU TESTĠ.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

G.ġAHĠN ,  ġ.SERBEST  ,  H.Ö.YURDAKUL   

 

Antrenmanlı ve Antrenmansız Erkek Çocuklarda 20m Mekik KoĢu Testi   

ġahin G*.,  Serbes ġ*., Yurdakul H.Ö*. 
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ÖZET 

Amaç:  Düzenli antrenman yapan ve yapmayan 10-12 yaĢ grubu erkek 

çocukların 20m mekik koĢu testi ile tahmini max.VO2‘değerlereni saptamak, 2 grup 

arasındaki farkı belirlenmek ve sonuçların verilmesinde kullanılan tahmini max.VO2‘yi 

belirleme yöntemleri arasında farklılıkları incelemektir.  

Yöntem: AraĢtırmaya; ortalama 2 yıldır futbol antrenmanı yapan (yaĢ ort: 11.55 

± 0.64 yıl; boy ort: 148,14± 7,64cm; ağırlık  ort: 40,29 ± 4.72kg; BKĠ: 18,32 ±  

1,37kg/cm
2
) 27 erkek çocuk  Ġlköğretim okulundan düzenli antrenman yapmayan 25 

erkek (yaĢ ort:11.24 ± 0.83 yıl; boy: 147,96± 6,36cm; ağırlık: 40.88 ± 6.54kg; 

BKĠ:18,63 ±2,55kg/cm
2
), toplam 52 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıĢtır. 20 m koĢu 

testi sonucunda çocukların tur sayıları not edilmiĢ ve tahmini Max.VO2 değerleri 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen tüm veriler SPSS 11.0 istatistik programında kaydedilerek, 

tanımlayıcı analizleri ve 2 grup arasındaki fark (p<0.05 anlamlılık) bağımsız iki grup 

arasındaki farkın anlamlılığı testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Sonuç: Düzenli antrenman yapan ve yapmayan grupların mekik sayısı, hız 

süreleri, seviyeleri ve toplam mesafe ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur 

(p<0.05).   

 Anahtar kelimeler: çocuk, max.VO2, 20 m mekik koĢu test 

GĠRĠġ VE AMAÇ 

Maksimal oksijen tüketimi,  büyük kas gruplarının artan bir Ģekilde 

dinamik aktiviteyi devam ettirebilmesi için dokularda kullanılmak üzere 

atmosferden transfer ettiği oksijeni maksimal derecede kullanım miktarını ifade 

eder(1). Maksimal oksijen tüketimi önemli ölçüde aerobik metabolizmaya bağlı 

olan dayanıklılık performansının bir fizyolojik ölçütüdür. Çocuklarda büyümeye 
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bağlı olarak artan anatomik ve fonksiyonel özelliklere paralel olarak maksimal 

oksijen tüketimini belirleyen kalp, akciğer, kan ve iskelet kası kapasite ve 

büyüklükleri de artar. Görece değer olarak kilogram vücut ağırlığı baĢına ifade 

edildiğinde maksimal oksijen tüketim değerlerinde 6-16 yaĢları arasında anlamlı 

bir değiĢiklik görülmez. Kız ve erkek çocukları arasında da büyümeye bağlı 

olarak cinsiyet farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çocuklarda gözlenen 

maksimal oksijen tüketim değerlerinin büyüklüğü ve büyümeye bağlı 

değiĢikliklerin, oksijen taĢıma sisteminin değiĢen büyüklüğü ile yakından ilgili 

olduğu bilinmelidir (2). 

Maksimal oksijen tüketim kapasitesini belirlemek için bisiklet ve yürüme 

gibi geçerli olan ve tavsiye edilen farklı test yöntemleri olmasına rağmen, 

özellikle okul çağındaki çocuklarda ve adölesan dönemindeki çocuklarda koĢu 

testleri tercih edilmektedir. KoĢu testleri böyle gruplarda daha kolay 

uygulanabilir ve kalp-damar dayanıklılığının daha iyi değerlendirilmesini sağlar 

(3). Maksimal oksijen tüketiminin ölçümü için önemli miktarda test ölçüm 

yöntemi geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan aerobik kapasitenin değerlendirilmesinde 

kullanılan en iyi yöntem laboratuar testleridir. Ancak bu test yöntemleri çoğu 

zaman uygulanması için ortam bulamayan gruplar için pratik olmayan bir 

yöntemdir. Buna karĢın indirekt yöntemler böyle gruplar için daha kolay 

uygulanabilir. Bu testler laboratuar testleri ile paralel sonuçlar vermesine rağmen 

bazı gruplarda özellikle çocuklarda değerlendirilme eksiklikleri olduğu 

görülmektedir. 

Genellikle düzenli ve tedricen artan ağırlıkta yapılan aerobik 

antrenmanlar Max VO2 yi artırır. Çocuklarda düzenli antrenmanlarla Max VO2 

artırılabilir. Prebuperte çocuklar düĢük kan oksijen taĢıma kapasitesi ve düĢük 

maksimal oksijen tüketim kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte antrenmanlı 

sporcu çocuklar ve antrenmanlı olmayan çocuklar karĢılaĢtırıldığında, 

antrenmanlı çocukların antrenmana daha iyi uygum gösterdikleri gözlenmiĢtir. 

Yalnız bu artma bireysel değiĢiklik gösterir. Bazıları antrenmana baĢladığında 

zaten yüksek bir Max VO2 düzeyindedirler. Bu gibilerde antrenman Max VO2 

‗yi fazla artırmaz. Genellikle çocuklar hareketli olduklarından Max VO2 de 

antrenmanlarla bir artmayı göstermek zor olabilir (4). Ya da bazılarında genetik 

faktörler daha fazla artmadan ilave bir faktör olarak kendisini gösterir. Öyle 
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görünüyor ki Max VO2‘ si 48-55 cc/Kg/dk. civarında olan çocuklar 

potansiyellerinin üst sınırlarına zaten yakın bulunmakta ve bunlarda antrenmanın 

Max VO2 ye etkisi az olmaktadır (4). Ancak genetik yatkınlığı ya da fiziksel 

aktiviteye katılımı yeterli olmayan çocuklar için antrenman etkisini göz ardı 

etmek pek mümkün değildir. 

Bu araĢtırmanın amacı düzenli antrenman yapan ve yapmayan erkek 

çocuklarda 20 m mekik koĢu testi ile tahmini maksimal oksijen tüketim 

kapasitelerini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Sporcu Seçimi; AraĢtırmaya; ortalama 2 yıldır futbol antrenmanı yapan  

(yaĢ ort: 11.55 ± 0.64 yıl; boy ort: 148,14± 7,64cm; ağırlık  ort: 40,29 ± 4.72kg; 

BKĠ: 18,32 ±  1,37kg/cm
2
) 27,  Ġlköğretim okulundan düzenli antrenman 

yapmayan 25 erkek (yaĢ ort:11.24 ± 0.83 yıl; boy: 147,96± 6,36cm; ağırlık: 

40.88 ± 6.54kg; BKĠ:18,63 ±2,55kg/cm
2
), toplam 52 erkek çocuk gönüllü olarak 

katılmıĢtır. 

Uygulanan testler; Testlerin ne amaçla kullanıldığı ve test sırasında 

gerçekleĢecek sakatlıklara engel olabilmek için iyi ısınmaları konusunda bilgi 

verilmiĢtir. Testten önce ısınmaları sağlanmıĢtır. Boy ölçümü; çocukların boyu,  

topuklar bitiĢik, vücut dik, baĢ frankfort düzleminde ve derin inspirasyonda 

olacak Ģekilde ve ayakkabısız olarak, verteks noktası-zemin arasındaki mesafe 

0.1cm seca marca boy ölçer hassasiyetle ölçülmüĢtür. Ağırlık ölçümü; ağırlıkları 

çıplak ayak dik pozisyonda iken bosh hassas tartı ile ölçülmüĢtür (5). 20m mekik 

koĢu testi;  20m mekik koĢu testi aerobik kapasiteyi değerlendiren ve tahmini 

maksimal oksijen tüketim kapasitesini belirlemek için kullanılan bir testtir. Bu 

test 20metrelik mesafeyi bant kaydından verilen sinyal sesine uygun olarak 

koĢmayı içerir. Birey bant kaydından gelen ilk sinyal sesinde 20m‘lik mesafeyi 

koĢmaya baĢlar ve ikinci sinyal sesinde diğer çizgide olmaya çalıĢır. Test 

ilerledikçe sinyal sesi arasındaki süre giderek kısalır ve birey daha hızlı koĢmak 

için koĢu temposunu arttırır. Her sinyal sesinde çizgiye varmak zorunda olan 

birey, çizgiye sinyal sesinden sonra vardığında testi sona erer(6). 

20 m koĢu testi sonucunda çocukların tur sayıları not edilmiĢ ve tahmini 

Max.VO2 değerleri hesaplanmıĢtır. AraĢtırma sonunda düzenli antrenman yapan 
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ve düzenli antrenman yapmayan gruplar arasında tur sayısı, eriĢtikleri son 

seviye, koĢu hızları ve toplam mesafeleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Max. VO2 değerleri 

2 farklı tahmin tablosuna göre hesaplanmıĢ ve verilmiĢtir. Max. VO2 değerleri 3 

farklı tahmin tablosuna göre hesaplanmıĢ ve verilmiĢtir. Max. VO2 tüketim 

kapasitesi ‗VO2 max = 31.025+(3.238xhız)-(3.248×yaĢ)+(0.1536×yaĢ×hız)’ 

formülü, ve seviye ve mekik sayısını belirleyici olarak kullanan ve yaĢı 

değerlendirmeye almayan formül ile değerlendirilmiĢtir (7). Elde edilen tüm 

veriler SPSS 11.0 istatistik programında kaydedilerek, tanımlayıcı analizleri ve 2 

grup arasındaki fark (p<0.05 anlamlılık) bağımsız iki grup arasındaki farkın 

anlamlılığı testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Verilerin Analizi; Bu araĢtırmada, antrenmanlı ve antrenmansız 

gruplardan elde edilen veriler, Microsoft Office Excel programında kaydedilmiĢ 

ve düzenlenmiĢtir. Düzenlenen test sonuçları SPSS 10.0 istatistik paket 

programında, Independent samples T-testi kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Anlamlılık değeri 0.05 olarak seçilmiĢtir.  

BULGULAR 

AraĢtırmaya; ortalama 2 yıldır futbol antrenmanı yapan  (yaĢ ort: 11.55 ± 

0.64 yıl; boy ort: 148,14± 7,64cm; ağırlık  ort: 40,29 ± 4.72kg; BKĠ: 18,32 ±  

1,37kg/cm
2
) 27,   Ġlköğretim okulundan düzenli antrenman yapmayan 25 erkek 

(yaĢ ort:11.24 ± 0.83 yıl; boy: 147,96± 6,36cm; ağırlık: 40.88 ± 6.54kg; 

BKĠ:18,63 ±2,55kg/cm
2
), toplam 52 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıĢtır 

(Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1. AraĢtırmaya katılan sporcuların özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antrenmanlı grup 

n=27 

Antrenmansız  grup 

n=25 

 AO ± AO ± 

YaĢ (yıl) 11,55 0,64 11,24 0,83 

Boy (cm) 148,14 7,64 147,96 6,36 

Ağırlık (kg) 40,29 4,72 40,88 6,54 

BKĠ (kg/m
2
) 18,32 1,37 18,63 2,55 
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Çocukların baĢlangıç değerleri arasında yaĢ 11,55 ± 0,64, 11,24 ± 0,83; 

(p= 0.130) boy 148,14 ± 7,64, 147,96 ± 6,36 (p=0.924); ağırlık 40,29 ± 4,72, 

40,88 ± 6,54 (p=0.712); BKĠ 18,32 ± 1,37, 18,63 ± 2,55 (p=0.587) anlamlı fark 

bulunmamıĢtır (p>0.05).  

Çizelge 3.2. AraĢtırmaya katılan sporcuların 20 m mekik koĢu testi sonuçları  

 

 

 

Antrenmanlı grup Antrenmansız grup Toplam  

n=27 n=25 n=52 

AO ± AO ± AO± 

Tur sayısı (sayı) 44,96 7,75 29,44 10,16 37,50±11,85 

Seviye  5,85 0,86 4,04 1,05 4,98±1,32 

Hız (km/saat) 10,33 0,45 9,52 0,52 9,94±,63 

Toplam mesafe (m) 899,25 155,16 588,80 203,31 750,00±237,18 

Max.VO2 (hız –yaĢ) 

(ml/kg/dk) 45,27 2,47 

 

41,78 2,78 43,59±3,13 

Max VO2(seviye-mekik) 

(ml/kg/dk) 48,68 5,05 

 

37,65 6,94 43,37±8,16 

 

Antrenmanlı grup ile antrenmansız grubun mekik koĢusu tur sayısı, 

seviye, hız ve toplam mesafe ortalamaları 44,96 ± 7,75-29,44 ± 10,16; 5,85 

±0,86 - 4,04 ± 1,05; 10,33 ± 0,45-  9,52 ± 0,52;  899,25 ± 155,16-588,80 ± 

203,31ortalamalar arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (sırasıyla, p=0,000;  

p=0,000; p=0,000; p=0,000) (p<0.05). 

Antrenmanlı grup ile antrenmansız grubun tahmini maksimal oksijen 

tüketim ortalamaları  kullanılan 2 ayrı hesaplama Ģekline gore  45,27±2,47-41,78 

± 2,78 ve 48,68 ± 5,05- 37,65 ± 6,94 ve  2 farklı grubun ortalamaları arasındaki 

fark anlamlı bulunmuĢtur (sırasıyla,  p=0,000;  p=0,000) (p<0.05). 

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırmaya; ortalama 2 yıldır futbol antrenmanı yapan  (yaĢ ort: 11.55 ± 

0.64 yıl; boy ort: 148,14± 7,64cm; ağırlık  ort: 40,29 ± 4.72kg; BKĠ: 18,32 ±  

1,37kg/cm
2
) 27, fiziksel özellikler ve yaĢ açısından anlamlı fark bulunmayan,  

Ġlköğretim okulundan düzenli antrenman yapmayan 25 erkek (yaĢ ort:11.24 ± 

0.83 yıl; boy: 147,96± 6,36cm; ağırlık: 40.88 ± 6.54kg; BKĠ:18,63 

±2,55kg/cm
2
), toplam 52 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıĢtır.  
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Maksimal oksijen tüketimi genellikle aerobik uygunluğun altın standardı 

olarak kabul edilir (8) ve çocuklarda düzenli antrenmanlarla Max VO2 

artırılabilir. Serbescu ve ark yaptığı bir araĢtırmada, benzer yaĢ grubunda 6 aylık 

bir antrenman programının bazı motor performans üzerindeki etkilerine bakılmıĢ 

ve antrenman dönemi sonunda, antrenmanlı grupta 20m mekik koĢu testi 

sonuçlarının antrenmansız çocuklara göre daha iyi sonuçlar verdiğini tespit 

edilmiĢtir (9).   

Düzenli antrenman yapan ve yapmayan çocukların tahmini maksimal 

oksijen tüketim kapasitesini belirlemek amacıyla yapılan bizim çalıĢma 

sonuçlarımız da kullanılan 20m mekik koĢu testi sonucunda, düzenli antrenman 

yapan ve yapmayan grupların mekik sayısı, hızları, seviyeleri ve toplam mesafe 

ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05).   

Benzer yaĢ gruplarında yapılan çalıĢmalarda, normal beden kütle 

indeksine sahip ve antrenmansız sadece okul içi ve okul ıĢı aktiviteler yapan 8-

11 (ort 9 yaĢ) yaĢ arası çocuklarda mekik koĢusu ile max.VO2 ‗yi 47.6 (46.1-

49.9) ± 2.8 ml/kg/dk bulmuĢlardır (10). Sonuçlara bakıldığında ve araĢtırmalar 

incelendiğinde, elde edilen maksimal oksijen tüketim kapasitesinin yaĢla birlikte 

arttığının görülmesinin yanında  dayanıklılığın geliĢtirilmesinde antrenman 

yoğunluğu, sıklığı ve süresinin yeterli olduğu koĢullarda çocuklarda da 

maksimal oksijen tüketim kapasitesinin belli oranda arttığı gözlenmiĢtir(11,12).  

Birçok araĢtırma da çocuklarda uygun antrenman yoğunluğu, sıklık ve 

sürede olduğunda, antrenmandan sonra aerobik kapasitenin geliĢtiği 

gösterilmiĢtir (13,14,15). Bizim çalıĢmamızda da yaklaĢık 2 yıldır düzenli futbol 

antrenmanı yapan çocuklarda, aralarında beden ağırlığı ve beden kütle indeksi 

açısından anlamlı fark olmayan ve antrenman yapmayan grup ile 

karĢılaĢtırıldığında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiĢtir. Linda ve ark 

(1999) yaptığı araĢtırmada benzer yaĢ grubunda antrenman uygulattıkları 

çocuklarda antrenman öncesi 47.1 ± 4.3 olan maksimal oksijen tüketim 

kapasitesinin antrenman sonunda 50.1 ± 0.5 olduğu tespit edilmiĢtir (16). 

20 m mekik koĢu testi sonuçlarına göre, antrenmanlı grup içinde mekik 

sayısı ve seviye dikkate alınarak hesaplandığında tahmini max.VO2‘nin yüksek, 

yaĢ değiĢkeni ile hesaplandığında ise tahmini max.VO2‘nin düĢük değer 
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gösterdiği ortalamalardan tespit edilmiĢtir. Mekik sayısı ve seviyesine göre 

değerlendirilen, yaĢın değerlendirmeye alındığı baĢka bir formül ile tahmini 

max.VO2 değiĢik sonuçlar vermektedir.  

Özellikle çocuklarda kullanılacak tahmini max.VO2 hesaplamasında yaĢ 

faktörünü içine alan formüllerin ya da tabloların kullanılmasının, araĢtırmalar 

arasında yapılan iliĢkilendirmeler ve karĢılaĢtırmalarda bu farklıkların göz 

önünde bulundurulmasının, literatüre daha sağlıklı sonuçlar kazandıracağı 

düĢünülmektedir. 
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PB3: ERGENLĠK ÖNCESĠ  DÖNEMDE KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARIN YAPISAL VE 

FONKSĠYONEL ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 

Hüseyin Özden YURDAKUL, GülĢah ġAHĠN, Özhan BAVLI, Gülçin GÖZAYDIN, ġakir 

SERBES, Kamil ÖZER.  

 

Ergenlik öncesi  dönemde kız ve erkek çocukların yapısal ve fonksiyonel 

özelliklerinin karĢılaĢtırılması 

Hüseyin Özden Yurdakul, GülĢah ġahin, Özhan Bavlı, Gülçin Gözaydın, ġakir 

Serbes, KamilÖzer 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 17100 

Bu çalıĢmada, ergenlik öncesi dönem olarak tanımlanan, iki cinsin benzer büyüme ve 

geliĢim özelliği gösteren, ergenliğe hazırlık diye nitelenebilecek dönemde yapısal ve 

fonksiyonel özelliklerin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmaya yaĢ ortalaması 11,00 

±0,73(yıl), boy 150,19 ±6,57 (cm) ve ağırlığı 40,88 ±5,26 (kg), antrenman yaĢları 

4,26±0,7 yıl olan 47 yüzücü kız, yaĢ ortalaması 11,11 ±0,76 (yıl), boy 148,87 ±7,39(cm) 

ve ağırlığı 41,38 ±6,86 (kg), antrenman yaĢları 4,65±1,33 yıl olan 40 yüzücü erkek 

katılmıĢtır.  

Yüzücülerin antropometrik ölçümleri (uzunluk, çevre, geniĢlik ve deri kıvrım 

kalınlıkları), kuvvet testleri (dikey sıçrama, durarak uzun atlama, pençe, bacak ve sırt 

kuvveti) ve esneklik (otur eriĢ) testleri yapılmıĢtır. Cinsiyet faktörüne göre yapılan 

istatistik uygulamasında (ANOVA) 0,95 güven aralığında iki cins arasında 

antropometrik açıdan; ayak bileği geniĢliği (p=0,001), boyun çevresi (p=0,002), karın 

çevresi (p=0,005) ve göğüs deri kıvrım kalınlığı erkeklerde daha yüksek 

bulunmuĢtur(p=0,007). Motor testlerde de kızlar esneklik değerlerinde erkeklerden 

yüksek değerler sergilerken(p=0,003), erkekler dikey sıçrama(p=0,001), durarak uzun 

atlama ve dinamometrik bacak kuvvetinde kızlara göre yüksek değerlerde 

bulunmuĢtur(p=0,035). Diğer tüm ölçülerde bu yaĢ döneminde anlamlı farklar 

bulunmamıĢtır(p>0,05). 

Anahtar kelimeler: yüzücü, ergenlik öncesi, antropometri, motor test.  

 

GiriĢ 

Sportif performans bir bileĢenler bütünüdür. Bu bütün içinde yer alan çeĢitli bileĢenlerin 

karĢılıklı etkileĢimlerinin yönü ve derecesi performansı belirler. 

Gelecekte ülkeyi temsil edebilecek sporcuların önceden belirlenmesi giderek önem 

kazanmaktadır. Çünkü, elit sporcu yetiĢtirmek uzun vadeli ve pahalı bir yatırım 

gerektirmektedir. Eğitime dayalı olarak ortaya çıkan performans faktörlerinin de 

önceden kestirilmesi ile ilgili bir takım kriterler olmasına karĢılık, sporcunun öncelikle 

genetik oluĢumuna dayalı, genellikle değiĢmez görünen yapısal durumunun analizi ele 

alınmaktadır. Uzun süreli araĢtırma verilerinin ıĢığı altında spor branĢlarında avantaj 

sağlayacak morfolojik parametreler incelenmiĢ, her, branĢ için ortalama modeller 

belirlenmiĢtir. Bu modellerin büyüme ve geliĢim sürecindeki varyasyonları da çeĢitli 

etkenlere göre değerlendirilmektedir (Özer 2009).  

Yüzme branĢı, üzerinde en çok araĢtırma yapılan spor dallarından biri olmakla birlikte 

ülkemize özgü araĢtırmalar oldukça sınırlıdır.  

AraĢtırma bulgularına göre yüzücülerin fiziksel özellikleri iyi biçimde tanımlanmıĢtır. 

Yüzücüler diğer sporculardan çok farklı özelliklere sahiptirler. Günümüz yüzücüleri 

secular trend dikkate alındığında önceki dönemlere göre daha uzun ve iri oldukları 

görülmektedir. Yüzücülerin yapısal özellikleri yaĢ ve antrenmana göre değiĢim 
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göstermektedir. Bu değiĢim cinsiyete göre de farklılık göstermektedir. Yapısal 

özelliklerin yüzme dalının farklı disiplinlerine göre de farklılık gösterdiği bilinmektedir 

(Carter and Ackland 1991). Bu yüzden özel yüzme antrenmanına alınan geleceğin 

yetenekli sporcularının sürekli izlenmesi gereği vardır. Bu izlemede cinsiyetler arası 

farklılıklar, branĢa özgü temel motor özellikler ve performans dikkate alınmalıdır.  

ÇalıĢmamızda Marmara Bölgesinde yüzme branĢı için seçilmiĢ kız ve erkek çocukların 

yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi kapsamında yer alan cinsiyete göre 

karĢılaĢtırma konu edilmiĢtir. On ile on iki yaĢlarındaki yüzücülerin yapısal ve 

fonksiyonel ölçüm değerleri hedef çalıĢmalar için dikkate alınacak önemli veriler 

olacaktır. 

 

Gereç ve Yöntem 

 

AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmaya Olimpiyatlar için Yetenek Seçimi Kapsamında Ġstanbulda seçilmiĢ yaĢarı 

9-12 arasında değiĢen 47 kız, 40 erkek olmak üzere toplam 87 gönüllü sporcu 

katılmıĢtır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Antropometrik ölçümler; çevreler, 7mm geniĢliğinde elastik olmayan mesura ile 

ölçülmüĢtür. GeniĢlikler kayan kaliperle, uzunluklar holtain antropometrik kit 

kullanılarak, deri kıvrım kalınlıkları holtain marka skinfold kaliperiyle yapılmıĢtır.  

Pençe, bacak ve sırt kuvveti ölçümleri bilgisayarlı dinamometre (Sportexpert) ile 

yapılmıĢtır. 

 

Verilerin Toplanması 

ÇalıĢmaya katılan tüm sporcuların esneklik ölçümleri aynı kiĢiler tarafından yapılmıĢtır. 

Antropometrik Ölçümler (uzunluk, çevre, geniĢlik ve deri kıvrım kalınlıkları) 

―Anthropometric Standardization Manual‘e uygun olarak yapılmıĢtır (Ozer, 2009). 

Kuvvet Testleri; (dikey sıçrama, durarak uzun atlama, pençe, bacak ve sırt kuvveti) 

Dikey Sıçrama: sporculardan çıplak ayakla duvar kenarında durmaları istenmiĢ ve 

durdukları noktadan adım almaksızın dizlerini bükerek yukarı doğru sıçramaları ve en 

üst noktada boyanmıĢ olan el parmaklarıyla duvar belirlenmiĢ olan alana dokunmaları 

istenmiĢtir 

Durarak Uzun Atlama: Sporcu, iĢaretlenmiĢ çizginin arkasından çift ayak ile maksimal 

efor kullanarak en uzun mesafeye atlamaya çalıĢır. BaĢlangıç çizgisi ile sporcunun 

çizgiye en yakın bıraktığı iz arasındaki mesafe metre (m) cinsinden ölçülmüĢtür. 

Pençe Kuvveti: El tutma ölçüsü bireyin rahat edebileceği biçimde ayarlandı. El 

uzunluğu kaliperle ölçülerek bulunan değer optimal kavrama ölçüsü için kullanıldı. 

Katılımcıdan ayakta, kolları yanda, dinamometre yanda bedene paralel bir konumda 

tutulurken olabildiğince güçlü bir biçimde sıkması istendi. Her iki elde denemeler 

arasında 1 dakika verilerek 3 deneme yapıldı, en iyi değer dikkate alındı. 

Bacak Kuvveti: Sırt düz, dizler 130-140 dereceler arasında bükülü durumda, tutamak 

avuç içleri bedene bakar durumda kavranarak, zincir istenilen diz açısını oluĢturacak 

biçimde ayarlandı, sırt kasları kullanılmadan, dizlerini yavaĢ fakat güçlü olarak germesi 

istendi. Bir dakika ara ile 3 deneme yaptırıldı, en iyi değer dikkate alındı. 

Katılımcıdan sırtı düz, baĢı dik ve dizleri gergin olarak dinamometre platformunun 

üzerinde durması, Tutamağı, sağ avuç içi bedene bakar, sol el sırtı bedene bakar 

durumda kavraması istendi, zincir istenilen dikliği oluĢturacak biçimde ayarlandı .  
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Geriye bükülmeksizin sırt kaslarını kullanarak tutamağı yukarıya doğru güçlü olarak 

çekmesi istendi. Bir dakika ara ile 3 deneme yapıldı, en iyi değer dikkate alındı.  

Esneklik (otur eriĢ) Ölçümleri: Katılımcılardan yere oturarak çıplak ayak tabanlarını 

düz bir Ģekilde test sehpasına dayamaları istenmiĢtir. Gövde ileri doğru eğilerek, dizleri 

bükülmeden eller vücudun önünde olacak Ģekilde uzanabildiği kadar öne doğru 

uzanmaları istenmiĢtir. En uzak noktada öne ya da geriye esnemeden 1-2 saniye 

bekletilerek ölçümler gerçekleĢtirilmiĢtir. Test iki defa tekrar edilmiĢ, en yüksek değer 

esneklik değeri olarak kabul edilmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için SPSS 16 istatistik programı kullanılmıĢtır. Tüm değiĢkenlerin 

betimleyici istatistikleri hesaplanmıĢtır. DeğiĢkenlerin cinsiyet farklılığı tek yönlü 

varyans analiziyle (ANOVA) test edilmiĢtir. 

 

Bulgular 

AraĢtırmaya katılan kız ve erkek çocukların yaĢ, antrenman yaĢı, boy, ağırlık, beden 

kitle indeksi ve yağ yüzdelerine iliĢkin betimleyici istatistikler Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

Buna göre boy (150,19 cm) ve yağ yüzdesi (20,50) değerleri kızlarda yüksek çıkarken 

(p<0.05) erkeklerin ağırlık (41,38 kg) ve beden kitle indeksi (18,64) değerleri kızlara 

göre daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>0.05). 

Tablo 1. Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin yaĢ, antrenman yaĢı, boy, ağırlık, 

beden kitle indeksi ve % yağ ortalama ve standart sapma değerleri  

 

 Cins N Ort Ss 

YaĢ (yıl) KIZ  46 11,00 0,73 

 ERKEK 40 11,13 0,76 

Ant.YaĢı(yıl) KIZ  46 4,26 1,71 

 ERKEK 40 4,65 1,33 

Boy (cm) KIZ  46 150,19 6,56 

 ERKEK 40 148,87 7,39 

Ağırlık (kg) KIZ  46 40,88 5,25 

 ERKEK 40 41,38 6,85 

BKĠ  (ağ/boy
2
) KIZ  46 18,11 1,38 

 ERKEK 40 18,64 1,74 

*%yağ KIZ  46 20,50 4,72 

 ERKEK 40 16,32 4,65 

*p<0,001 bayanlar erkeklerden yüksek değerde bulunmuĢtur  

 

Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin uzunluk ölçümlerinin ortalamaları Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. Uzunluk ölçümleri karĢılaĢtırıldığında kız yüzücülerin oturma yüksekliği 

(77,49 cm ±3,80), üst kol uzunluğu (29,84 ±2,86), ön kol uzunluğu (41,14 cm ±2,54), 

kol uzunluğu (70,98 cm ±4,63), el uzunluğu (16,35 cm ±0,84), üst bacak uzunluğu 

(42,88 cm ±2,80) değerleri erkek yüzücülerin değerlerine göre yüksek çıkarken erkek 

yüzücülerin bacak uzunluğu (89,11 cm ±5,50) ve ayak uzunluğu (23,25 cm ±1,40) 

değerleri kız yüzücülere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Uzunluk ölçümleri 

karĢılaĢtırması cinsiyet bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. 
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Tablo 2. Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin uzunluk ölçümlerinin ortalama ve 

standart sapma değerleri 

 

 Cins N Ort Ss  

OTY KIZ 47 77,49 3,80 

 ERKEK 40 76,70 3,86 

UKOL KIZ 47 29,84 2,86 

 ERKEK 40 29,43 1,94 

ÖKOL KIZ 47 41,14 2,54 

 ERKEK 40 40,48 2,30 

KOLUZ KIZ 47 70,98 4,63 

 ERKEK 40 69,91 4,08 

ELUZ KIZ 47 16,35 0,84 

 ERKEK 40 16,20 0,85 

BACU KIZ 46 88,86 5,19 

 ERKEK 40 89,11 5,50 

USTBA KIZ 47 42,88 2,80 

 ERKEK 40 42,64 3,17 

AYUZ KIZ 47 23,23 1,18 

 ERKEK 40 23,25 1,40 

 

OTY=Oturma yüksekliği, UKOL=üst kol uzunluğu, ÖKOL= önkol 

uzunluğu, KOLU= kol uzunluğu, ELUZ= el uzunluğu, BACU=bacak 

uzunluğu, AYUZ= ayak uzunluğu  

 

AraĢtırmaya katılan kız ve erkek çocukların geniĢlik ve çevre ölçümlerine iliĢkin 

betimleyici istatistikler Tablo 1‘de verilmiĢtir.  Buna göre kız yüzücülerin el geniĢliği 

(7,10 cm ± 0,43) ve ayak bileği geniĢliği (20,15 cm ± 1,20) değerleri erkek yüzücülere 

göre daha yüksek bulunurken, erkek yüzücülerin ayak bileği geniĢliği (6,49 cm ± 0,31), 

ayak geniĢliği (8,69 cm ± 0,53), boyun çevresi (29,65 cm ± 1,35), göğüs çevresi (75,15 

cm ± 5,85), karın çevresi (65,18 cm ± 5,72), biseps çevresi (22,73 cm ± 2,10), önkol 

çevresi (21,45 cm ± 1,54), el bileği çevresi (14,55 cm ± 0,96), uyluk çevresi (44,65 cm 

± 3,57), baldır çevresi (30,25 cm ± 2,35) değerleri kız yüzücülere göre daha yüksek 

bulunmuĢtur. Cinsler arasındaki ayak bileği geniĢliği, boyun çevresi, karın çevresi 

ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 
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Tablo 3. Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin geniĢlik ve çevre ölçümlerinin 

ortalama ve standart sapma değerleri  

 

 Cins  N Ort  Ss  

*AYB GN KIZ  47 6,16 0,32 

 ERKEK  40 6,49 0,31 

EL GEN KIZ  47 7,10 0,43 

 ERKEK  40 7,09 0,45 

AYGEN KIZ  47 8,49 0,61 

 ERKEK  40 8,69 0,53 

*BYN KIZ  47 28,81 1,17 

 ERKEK  40 29,65 1,35 

GOG KIZ  47 74,66 4,88 

 ERKEK  40 75,15 5,85 

*KAR KIZ  47 62,30 3,57 

 ERKEK  40 65,18 5,72 

BIC KIZ  47 22,51 1,56 

 ERKEK  40 22,73 2,10 

ONKC KIZ  47 21,17 1,17 

 ERKEK  40 21,45 1,54 

ELBC KIZ  47 14,28 0,80 

 ERKEK  40 14,55 0,96 

UYLC KIZ  47 44,34 3,06 

 ERKEK  40 44,65 3,57 

CLC KIZ  47 30,13 1,95 

 ERKEK  40 30,25 2,35 

ABLC KIZ  47 20,15 1,20 

 ERKEK  40 20,10 1,61 

*p<0,001 erkekler bayanlardan yüksek değerde bulunmuĢtur 

 

AYB GN= ayakbileği geniĢliği, ELGEN= el geniĢliği, AYGEN= ayak geniĢliği, 

BYN= boyun çevresi, GOG= göğüs çevresi, KAR= karın çevresi, BIC= biseps 

çevresi, ONKC= önkol çevresi, ELBC= el bileği çevresi, UYLC= uyluk çevresi, 

CLC= baldır çevresi, ABL= ayak bileği çevresi.                      

 

Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinin ortalama 

değerleri Tablo 4‘de verilmiĢtir. Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri karĢılaĢtırıldığında 

erkek yüzücülerin biseps (6,22 cm ± 1,62), göğüs (8,94 cm ± 4,44), triseps (10,86 cm ± 

2,94), midaxilla (9,66cm ± 4,68) bölgeleri deri kıvrım kalınlığı değerleri kız yüzücülere 

göre daha yüksek bulunurken, kız yüzücülerin Suprailiak (7,92 cm ± 2,58),  Abdominal 

(13,52 cm ± 3,92), Calf (12,53 cm ± 3,50),  Uyluk (19,19 cm ± 4,96) bölgeleri deri 

kıvrım kalınlığı değerleri erkek yüzücülere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Göğüs deri 

kıvrım kalınlığı dıĢında hiçbir ölçüm istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4. Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinin 

ortalama ve standart sapma değerleri 

 

  

Deri 

kıvrımı Cins 

n Ort  Ss     

Biceps KIZ 46 5,88 1,44 

 ERKEK 40 6,22 1,62 

*Göğüs KIZ 46 6,93 2,02 

 ERKEK 40 8,94 4,44 

Triseps KIZ 46 10,32 2,31 

 ERKEK 40 10,86 2,94 

Midaxilla  KIZ 46 9,15 3,49 

 ERKEK 40 9,66 4,68 

Suprailiak  KIZ 46 7,92 2,58 

 ERKEK 40 7,26 3,39 

Abdominal  KIZ 46 13,52 3,92 

 ERKEK 40 13,25 5,89 

Calf  KIZ 46 12,53 3,50 

 ERKEK 40 12,39 3,33 

Uyluk  KIZ 46 19,19 4,96 

 ERKEK 40 18,39 5,58 

 *p<0,001 erkekler bayanlardan yüksek değerde bulunmuĢtur 

 

Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin pençe, bacak, sırt kuvveti, durarak uzun 

atlama ve dikey sıçrama ve otur eriĢ ölçümlerinin ortalama değerleri Tablo 5‘de 

verilmiĢtir. Buna göre erkek yüzücülerin sol el pençe kuvveti (18,44 cm ± 4,16), sağ el 

pençe kuvveti (19,63 cm ± 4,57), bacak kuvveti (82,94 cm ± 21,01, p <0.05) ile dikey 

sıçrama (31,33 cm ± 4,59, p <0.05), durarak uzun atlama (1,59 cm ± 0,20, p <0.05), top 

atma (5,16 m ± 0,75) değerleri kız yüzücülerden yüksek çıkarken, kız yüzücülerin sırt 

kuvveti (67,89 cm ± 21,01) ile otur-eriĢ testi (29,36 cm ± 6,19, p <0.05) değerleri erkek 

yüzücülere göre daha yüksek bulunmuĢtur. 
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Tablo 5. Ergenlik öncesi kız ve erkek yüzücülerin pençe, bacak, sırt kuvveti, durarak 

uzun atlama ve dikey sıçrama ve otur eriĢ ölçümlerinin ortalama ve standart sapma 

değerleri 

 

Kuvvet Cins  N Ort Ss   .  

Sol el pk  KIZ 47 17,93 3,91 

  ERKEK 40 18,44 4,16 

Sag el pk KIZ 47 19,10 4,14 

  ERKEK 40 19,63 4,57 

*Bacak kv KIZ 47 69,86 12,78 

  ERKEK 40 82,94 21,01 

Sırt     kv  KIZ 47 67,89 13,04 

  ERKEK 40 67,28 11,51 

*Dikey s     KIZ 47 28,36 3,73 

  ERKEK 40 31,33 4,59 

*D.U.A  KIZ 47 1,50 0,19 

  ERKEK 40 1,59 0,20 

Top atm.  KIZ 47 4,93 0,72 

  ERKEK 40 5,16 0,75 

≠Otur EriĢ KIZ 47 29,36 6,19 

.  ERKEK 40 25,30 6,25 

*p<0.05 erkekler bayanlardan yüksek değerde bulunmuĢtur. 

≠ p<0.05 kızlar erkeklerden yüksek değerlerde bulunmuĢtur. 

 

 

TartıĢma ve sonuç 

AraĢtırmanın amacı yüzme sporu için seçilmiĢ puberte öncesi 10-12 yaĢ grubu kız ve 

erkek çocukların yapısal ve motor özelliklerinin farklılıklarının incelenmesidir. Ġki 

cinsin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılmasında antropometrik özelliklerden % yağ 

bakımından kızların yüksek değerler verdikleri gözlenmiĢtir. Birçok çalıĢmada da 

kızların genellikle bu yaĢlardan baĢlayarak yağ oranlarının erkeklerden yüksek olduğu 

(p<0.05) görülmektedir(Özer 2009). Buna karĢılık göğüs deri kıvrımı erkeklerde yüksek 

bulunmuĢtur (p<0.05). Kemik geniĢliklerinden ayak bileği geniĢliği, boyun ve karın 

çevresi erkeklerde yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Kız yüzücülerin boyları erkeklerden 

uzun, erkeklerin kızlara göre daha ağır olmasına karĢılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0.05). erkeklerin antropometrik ölçüm sonuçlarının çoğunda kızlara 

göre yüksek değerler sergiledikleri gözlenmiĢtir ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıĢtır. Erkeklerin motor testlerde bacak kuvveti, dikey sıçrama, 

durarak uzun atlama performansı kızlardan daha iyidir (p<0.05). Kızların otur eriĢ 

esneklik değerleri de erkeklerden yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Diğer tüm testlerde 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, erkekler kızlara göre daha yüksek 

değerler sergileme eğilimindedirler.  

Avustralya‘nın Pert Ģehrinde düzenlenen 1991 Dünya ġampiyonası yüzme branĢında o 

güne kadar yapılan en önemli kinantropometri çalıĢması da baĢarılı bir biçimde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma verilerine göre baĢarılı erkek yüzücülerin diğerlerinden 

boyca, alt ve üst üyeler olarak daha uzun ölçülere sahip oldukları, baĢarılı kadın 

yüzücülerin de özellikle daha uzun bacaklara ve geniĢ biiliocristal çapa sahip oldukları 

bulunmuĢtur (Carter and Ackland, 1994).  Yüzme disiplinleri içinde de beden yapısının 
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baskın olduğu ölçüler bulunmaktadır. Yüzücüler, atlayıcılar, senkronize yüzücüler, su 

topçular farklı özelliklere sahiptirler. Erkeklerde 50 ve 100 m serbest yüzücülerin diğer 

mesafe yüzücülerinden daha uzun boya, geniĢ çap ve çevrelere sahip oldukları 

gözlenmektedir.   Her iki cinste de serbest ve sırtüstü yüzücülerin, kurbağalama ve 

kelebekçilerden daha büyük uzunluk, çevre ve geniĢliklere, sahip oldukları 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar günümüzde de yaygın biçimde 

kullanılmaktadır. Elit sporcuların ölçüleri genellikle toplum normlarının üst persentil 

değerleri (>75-80) içinde yer aldığına göre ülkeyi temsil etmek üzere yatırım yapılacak 

yüzücülerin seçiminde bu yüzde değerler dikkate alınmalıdır. 

Ölçümünü yaptığımız Marmara Bölgesi 10-12 yaĢ yüzücülerini yapısal olarak 

karĢılaĢtırdığımızda; boy bakımında hem kız hem de erkek yüzücülerin Eurofit ve WHO 

normlarına göre 80. Persentilde, ağırlık bakımından erkeklerin 60. Kızların 75. 

Persentilde yer aldıkları gözlenmiĢtir(Eston ve Reilly 2004).  Beden kitle indeksi ve 

%yağ CDC değerlerine göre de sağlıklı aralık içinde (%5-85) yer almaktadırlar. 

Polonyalı erkek yüzücü çocuklar üzerindeki çalıĢmadaki antropometrik ölçüm sonuçları 

bulgularımızdan yüksek bulunmuĢtur (Ostrowska ve ark, 2006). Split‘te yapılan bir 

çalıĢmada 11-12 yaĢ erkek çocuklarının top atma (18,48±6,96) ve otur eriĢ (63,04±12,6) 

değerleri çalıĢmamızdaki bulguların çok üzerindedir. Bu farklılığın atma tekniği ve top 

ağırlığındaki farktan kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Durarak uzun atlama 

(161,22±15,5) değerleri benzer bulunmuĢtur (Pavlic ve ark, 2008). Mameletzi ve Siatras 

(2003) çalıĢmasındaki boy değerleri (erk; 146,7±6,2, kız; 144,9±6,5), antrenman yaĢları 

(erk; 3,2±1,1: kız;3,1±0,9) bulgularımızdan düĢük, %yağ değerleri 

(erk;23,9±5,8:25,5±4,6) ise yüksek bulunmuĢtur.    Shneider ve Meyer (2005)‘in 

çalıĢmasındaki boy (erk;1.44±0,08, kız;1,48±0,07), %yağ (erk; 21,0±8,4: kız;20,7±6,8), 

BKI (erk;18,3±2,5:kız;17,2±3,1) değerleri çalıĢmamızla benzer bulunmuĢtur.  

KarĢılaĢtırma yaptığımız kaynaklardaki sonuçlarda da puberte öncesi dönemde kız ve 

erkekler arasındaki farkların sınırlı olduğu gözlenmektedir. Antropometrik ölçüm 

sonuçları değerlendirildiğinde iki cinsi ayıran en önemli özelliklerin %yağ oranı, ayak 

bileği geniĢliği ve boyun çevresi olduğu görülmektedir. Motor testler bakımından da 

kızların lehine esneklik, erkekler lehine bacak kuvveti, durarak uzun atlama ve dikey 

sıçrama özellikleridir.  Erkekler tüm motor özellikler yönünden kızlardan bir miktar 

daha yüksek değerlerde olmalarına karĢın bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Erkeklerin kızlardan anlamlı biçimde farklı olabilmeleri için 2-3 yıl daha 

beklemeleri gerekecektir.  
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PB4: ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPORTĠF VE 
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ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPORTĠF VE 

BĠLGĠSAYAR OYUN ALIġKANLIKLARININ ARAġTIRILMASI 

(Burdur Ġli Örnek ÇalıĢma) 

Yard.Doç.Dr. Kadir PEPE*   Yard.Doç. Dr. Nurettin KONAR** 

  

AraĢtırma, ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerin okul içi ve dıĢı 

tatillerde oynadıkları sportif ve bilgisayar oyun alıĢkanlıkları ve tercihlerinin 

araĢtırılması amacıyla yapılmıĢtır.  

AraĢtırmanın evrenini Burdur il merkezinde bulunan ilköğretim okulları, 

örneklem grubunu ise sosyoekonomik ve geliĢmiĢlik düzeyine göre evreni temsil 

edecek Ģekilde seçilmiĢ olan 6. ilköğretim okulu 6,7 ve 8 sınıflarda okuyan 

öğrencilerdir.  

AraĢtırmada veriler literatür taraması ve anket yöntemiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın amacına dönük geliĢtirilen anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği ve 

güvenirliği sağlandıktan sonra araĢtırma evreninde bulunan örneklem grubunun 

tamamına uygulanmıĢtır.  

Elde edilen veriler istatistik iĢlem için bilgisayar ortamında uygun istatistik 

programında kodlanmıĢtır. Ġstatistik iĢlem olarak, frekans(f) ve yüzde (%),  çapraz tablo 

(Croostab), X2 (KĠ-KARE) iĢlemleri uygulanmıĢtır. ĠĢlem sonucunda her soru için (%) 

dağılımları incelenerek yorumlar yapılmıĢtır.  

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; 

Katılımcıların evlerinde genel olarak bilgisayar ve internet bağlantısının 

olduğunu, okul içi ve dıĢı tatillerde sportif oyunlardan, erkelerin genelinin Futbol ve M 

tenisi oynadığını, kızların ise çoğunluğunun sportif oyun oynamadığını, oynayanlarında 

voleybol oynadıklarını; 

Diğer oyunlardan, kızların erkeklere göre daha çok ip atlama oyunu 

oynadıklarını; 
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Ġnternet oyunlarından ise, kız öğrencilerin erkeklere göre daha çok zekâ oyunları 

oynadıkları, erkelerin, sportif oyunlar, mücadele ve strateji oyunları oynadıklarını, 

genellikle de internet oyunlarını evlerinde ve haftada 1-2 saat oynadıklarını; 

Katılımcı ailelerinin çocuklarının sportif oyunları oynamalarını desteklediklerini, 

bilgisayar oyunları oynamalarına iliĢkin ise çoğunlukla tarafsız kaldıklarını;  

Oynanan oyunların öğrencilerin, derslerini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemediğini, öğrencilerin yeteneklerini geliĢtirdiğini, enerjilerini harcatıp 

rahatladıklarını söyleyebiliriz. 

Katılımcıların cinsiyet ve okulların bulunduğu yer değiĢkenleri arası 

farklılıklarının tespiti için yapılan istatistik sonuçta da 0,05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Anahtar kelime: Ġlköğretim, Oyun, AlıĢkanlık, Tercih 

*Mehmet Akif Ersoy Üniv, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Böl. 

Burdur/TURKEI 

**Ġstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ġstanbul/TURKEI 

  k_pepe@yahoo.com ,   konar@web.de 

THE RESEARCH FOR INVESTIGATING THE SPORTIVE AND COMPUTER 

GAME HABITS OF SECOND GRADE STUDENTS AT ELEMENTARY 

SCHOOLS 

(Burdur City Sample Work) 

Asst. Prof. Dr. Kadir PEPE*   Asst. Prof. Dr. Nurettin KONAR** 

 

The research has been done with the aim of investigating sportive and computer 

game habits and preferences, both during the school time and on holiday, of second 

grade students studying at elementary schools. 

The population of the research is primary schools in Burdur city centers, while 

the sample group is the students studying at 6
th

,7
th

 and 8
th

 grades who were chosen as to 

represent the universe according to the socio-economic and developmental levels. 

Data in the research has been obtained through literature scanning and poll 

techniques. The survey has been applied to whole sample group after providing the 

intelligibility, scope validity and reliability of the survey which has been developed in 

order to support the result of the research. 

The data obtained has been coded to appropriate statistic program in computer 

environment. As a statistic operation frequency (f), Percentage (%) and Cross table 

mailto:k_pepe@yahoo.com
mailto:konar@web.de
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(crosstab), X2 (KĠ-KARE)  has been applied to the data. At the end of the operation, the 

percentage (%) distribution for each question has been examined and comments made. 

As a result of evaluating data we can say that; 

Participators have mostly computer and internet connections at their homes, of 

sportive games both during and off-school times, boys mostly play Football and Table 

Tennis, while girls do not have sportive activity, if not volleyball; 

Of the other games, girls, compared to boys, mostly play rope jumping; 

Of internet games, girls mostly play mind games when they are compared to 

boys; boys, on the other hand, mostly play sportive, competitive and strategy games and 

they generally play 1-2 hours at their homes; 

Participators‘ families support their children to play sportive games; they are 

mostly neutral on giving any opinion on playing computer games; 

Games played do not affect neither negatively nor positively of the lessons of 

students, but developing students‘ skills, relieving them by spending energy. 

On statistical research to determine the differences between genders and 

locations of schools, meaningful relations have been found in 0,05 significance level. 

Key Words: Elementary School, Game, Habits, Preference 

*Mehmet Akif Ersoy University, Department of Burdur/TURKEI 

**Ġstanbul University, High School of Physical Education and Sports, Ġstanbul/TURKEI 

GĠRĠġ 

 Bilindiği gibi çocukların en önemli özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır. 

Hareket edip akranlarıyla oyunlar oynasınlar ki fiziksel, zihinsel ve psiko-sosyal yönden 

geliĢim sağlayabilsinler. Oyunlar çocuklar için bir laboratuar gibidir. Birbirlerini, hatta 

kendilerini bile oyun yolu ile tanırlar ve yeni yönlerini keĢfederek geliĢtiririler. Beden 

eğitimi ve oyun çocukların önem verdikleri ve ciddi gördükleri bir iĢtir. 

Özellikle günümüzde sanayileĢme ile birlikte artan kentleĢme ve buna bağlı 

olarak meydana gelen göçler yanlıĢ ve çarpık yapılanmalara neden olmuĢtur. Bu 

durumda çocukların hareket alanlarını son derece azaltmıĢtır.  

Apartman dairelerinde yaĢayan, okula servisle giden, televizyon ve bilgisayar 

karĢısında vakit geçiren çocuk, çarpık kentleĢme nedeniyle çocuk oyun alanı ve 

parklarına hasret kalmıĢtır. Bu durumda hareket ihtiyacını karĢılayacak, enerjisini 

boĢaltacak ders dıĢı sportif etkinlikler ve beden eğitimi dersleri çocuklar için giderek 

önem kazanmıĢtır.  

Günümüz öğrencilerinin birçoğu eskilere göre oldukça farklı bir ortamda 

büyümektedirler. Onlar teknolojinin ve özellikle bilgisayarın yoğun olarak kullanıldığı 

bir zamanda doğmuĢlardır. Onlar, müziğin dijital olmadığı ve televizyonun olmadığı 

zamanları yaĢamamıĢlardır. En önemlisi günümüz öğrencileri bilgisayarsız, internetsiz 

ve bilgisayar oyunsuz bir dünyanın nasıl bir yer olduğunu hiç bilmemektedirler 

(Prensky, 2001).  
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YaĢamları boyunca sürekli teknolojik araçları kullanmıĢlar ve bu durum onların 

dünyaya bakıĢ açılarını, yaĢam tarzlarını ve beklentilerini yoğun bir Ģekilde etkilemiĢtir. 

Yeni dijital teknolojiler ve medyanın neden olduğu biliĢsel değiĢim, gençlerin, 

ihtiyaçlarının ve tercihlerinin de değiĢmesine sebep olmuĢtur. Gençlerin özellikle eğitim 

alanındaki tercihleri ve ihtiyaçları değiĢmiĢtir. Tapscott‘un (1997) yaptığı araĢtırmaya 

göre, günümüz gençleri, öğrenme, oynama, iletiĢim kurma, çalıĢma ve topluluklar 

yaratma gibi konularda velilerinden çok daha farklıdırlar. Bu durum daha önce tarihte 

hiç yaĢanmamıĢ büyük bir değiĢimdir. 

Tüm dünyada çocukluk süreci, özellikle 18. yüzyıldan itibaren yaĢamın farklı ve 

özel bir bölümü olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. 19. yüzyılda eğitimciler ve ahlakçılar, 

çocuklara kendilerini ifade etme olanağı verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, 

davranıĢlarında sosyal sorumluluk taĢıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk geliĢimi ve 

davranıĢlarının yönlendirilmesi gerektiğini savunmuĢlardır.  

Bugün bu geliĢmeler ve görüĢler, günümüzde çocuklara özgü bir dünya 

yaratmıĢtır. Çocukların bu ayrı dünyasında, onların gereksinmelerini karĢılayacak, 

ilgilerine ve yeteneklerine göre bir takım etkinlikler, okullar, kitaplar, alıĢveriĢ 

merkezleri, oyun alanları, yiyecekler gibi pek çok etkinlikler ve mekânlar 

hazırlanmıĢtır. 

 Günümüzde de anne, baba ve eğitimciler, çocuklara karĢı ilk ve ortaçağın 

aksine daha ―empatik‖ olmuĢlardır. Çocukların duygusallaĢtırılması olarak 

nitelenebilecek bu eğilim, 20. yüzyılı gerçek bir çocuk yüzyılı yapmıĢtır. ―Çocukluk 

dönemi beden eğitimi ve spor‖ kavramı da yine bu yüzyılda 

geliĢmiĢtir(Muratlı,1997.s.2). 

Oyun çocuğun her alanda serpilmesine ve kiĢilik kazanmasına olanak sağlayan 

bir etkinliktir. Oyunun çocuklar arasında ortak bir anlaĢma yolu olduğu bilinmektedir. 

Oyun, bir yandan çocuğun fiziksel ve zihinsel yapısını geliĢtirirken, diğer yandan da 

onun nesneler dünyasıyla iliĢki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanmasını 

sağlayan, daha sonra da toplumsallaĢmasına büyük ölçüde yardımcı olan çok önemli bir 

etkinliktir(Gürün,1984,s.120).  

Birçok araĢtırmacıya göre, oyun çocuğun sağlıklı bir sosyal, fiziksel ve zihinsel 

geliĢimi için baĢlıca bileĢendir. Çocuğun yaparken öğrendiği, sosyal ve fiziksel çevreyle 

uzlaĢtığı bir iĢlemdir. Oyun oynarken de çocuğun zamanını ve enerjisini hangi kalitede 

kullandığı önemlidir. Nitelikli oyun fırsatını elde eden çocuğun yaratıcı olduğu, 

problem çözme konusuna esnek yaklaĢtığı, daha iyi sosyal iliĢkilere sahip olduğu ve 

fiziksel olarak daha sağlıklı olduğu görülmüĢtür(Jaspert, Cavanagh and Debono.1988, 

Heseltine and. Holborn 1987, Hart.1993). 

Kas geliĢimi için olanak sağlayan tırmanma, atlama, koĢma gibi kuralsız oyunlar 

ve basketbol, futbol gibi kurallı oyunlardan oluĢan fiziksel-motor oyun; nesneleri ya da 

çevreyi kullanarak yapılan aktiviteleri içeren biliĢsel-zihinsel oyun; rol ve dramatik 

oyunlar, organize edilmiĢ oyunlar, konuĢma, yürüyüĢ, gözlem gibi oyunları içeren 

sosyal oyunlar olmak üzere üç tür oyun vardır(Cohen,1994). Bir beceri bileĢenlerinin 

tecrübe edildiği ve kaslarını egzersiz ettikleri "iĢlevsel oyun"; bir Ģeyin inĢa edildiği 

"inĢaat oyun"; yöneltilmiĢ ya da kendiliğinden olan "dramatik oyun"; önceden 

düzenlenmiĢ kurallara uymak zorunda olunan "kurallı oyunlar" ise biliĢsel açıdan 



 152 

yapılan oyun sınıflamasıdır ( Hart,1993).  

Ġki ya da daha fazla çocuk aynı zamanda aynı tip oyunu oynuyor ve sözlü ya da 

fiziksel olarak fazla temas etmiyorlarsa bu paralel oyun tipidir. Erken çocuklukta diğer 

çocukların aktiviteye nasıl katıldıklarını öğrenmek için oyunlar genellikle paraleldir; 

kum oyunu gibi. Çocuk büyüdükçe, grup aktivitesine girebilmek için diğerlerinin 

yanında oynar. Grup oyunu genellikle sözlü ya da fiziksel etkileĢim yoluyla rol ve oyun 

araçlarını paylaĢmayı içerir. Oyun tarafından sağlanan bağlam paylaĢma, birlikte 

hareket edebilme, sıra bekleme ve oyunun kurallarını anlama gibi çok önemli sosyal 

becerilerle tanıĢmayı sağlar(Hart,1993). 

AraĢtırmamızda çocukların geliĢimlerinde bu derece önemli olan oyunu, 

ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerin okul içi ve dıĢı, teneffüslerde ve boĢ 

saatlerde, tatillerde ne tür oyunları tercih edip oynadıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

MATERYAL VE METOT 

AraĢtırma, ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerin okul içi ve dıĢı 

tatillerde oynadıkları sportif ve bilgisayar oyun alıĢkanlıkları ve tercihlerinin 

araĢtırılması amacıyla yapılmıĢtır.  

AraĢtırmanın evrenini Burdur il merkezinde bulunan ilköğretim okulları, 

örneklem grubunu ise sosyoekonomik ve geliĢmiĢlik düzeyine göre evreni temsil 

edecek Ģekilde seçilmiĢ olan 6. ilköğretim okulu 6,7 ve 8 sınıflarda okuyan 

öğrencilerdir.  

AraĢtırmada veriler literatür taraması ve anket yöntemiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın amacına dönük geliĢtirilen anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği ve 

güvenirliği sağlandıktan sonra araĢtırma evreninde bulunan örneklem grubuna tesadüfi 

örneklem yöntemiyle uygulanmıĢtır. Bu Ģekliyle araĢtırmaya 299 öğrenci katılmıĢtır. 

Bazı katılımcılar anket sorularından bazılarına cevap vermemiĢlerdir. Bu nedenle 

katılımcı sayısı eksik gözükmektedir. 

Elde edilen veriler istatistik iĢlem için bilgisayar ortamında uygun istatistik 

programında kodlanmıĢtır. Ġstatistik iĢlem olarak, frekans(f) ve yüzde (%), çapraz tablo 

(Croostab), X
2
 (KĠ-KARE) iĢlemleri yapılmıĢtır. Elde edilen veriler her bir sorunun % 

dağılımları ve değiĢkenler arası farklılıkların tespiti için de 0,05 güven aralığı kabul 

edilerek yorumlanmıĢtır.  
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BULGULAR 

 
Tablo 1‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya 144 erkek,137 kız olmak üzere toplam 281 

öğrenci katılmıĢtır. YaĢları dağılımı ise %68,3‘ü 12–13, %31,7‘si 14–15 yaĢlarında 

oldukları görülmektedir. 

 

 

Tablo 2. Katılımcıların Baba Eğitim Dağılımı 

 

 
        X

2
=

 
5,606 P=,132        P>0,05 

Tablo 2‘de katılımcıların baba eğitim durumları sorgulanmıĢtır. Bu sorguya göre 

%31,5‘i üniversite,%27,5‘i lise ve dengi, %22,4‘ü ilkokul,%18,6‘sı ortaokul 

mezunudur. Cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde anlamlı bir farlılık 

görülmemektedir(P>0,05).
            

 

  Tablo 3.  Katılımcıların Anne Eğitim Dağılımları 

 
X

2
=2,381        P=,497           P>0,05 

 

Tablo 3‘ de de görüldüğü gibi katılımcıların anne eğitimlerinin %36,7‘si 

ilkokul,%26,2‘si lise ve dengi, %20,4‘ü ortaokul,%16,2‘si üniversite mezunu olarak 

görülmektedir. Cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde anlamlı bir farlılık 

görülmemektedir(P>0,05).
  

 

98 46 144 
68,1% 31,9% 100,0% 

94 43 137 
68,6% 31,4% 100,0% 

192 89 281 
68,3% 31,7% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

12-13 14-15 

 Toplam 

37 21 43 53 154 

24,0% 13,6% 27,9% 34,4% 100,0% 

29 34 38 40 141 

20,6% 24,1% 27,0% 28,4% 100,0% 

66 55 81 93 295 

22,4% 18,6% 27,5% 31,5% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Ġlkokul Ortaokul Lise ve dengi Üniversite Toplam 

60 26 39 26 151 

39,7% 17,2% 25,8% 17,2% 100,0% 

48 34 38 23 143 

33,6% 23,8% 26,6% 16,1% 100,0% 

108 60 77 49 294 

36,7% 20,4% 26,2% 16,7% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Ġlkokul Ortaokul Lise ve dengi Üniversite Toplam 

Tablo 1.Katılımcıların YaĢları Dağılımı 
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Tablo 4.Katılımcıların Baba Meslekleri Dağılımı 

 
    X2

=8,594         P=,126           P>0,05 
Tablo 4‘de katılımcıların baba meslekleri dağılımları sorgulanmaktadır. Bu sorguya 

göre toplamda bakıldığında %32,2‘si memur,%18‘i serbest meslek,%16,3‘ü 

esnaf,%15,3‘ü iĢçi,%6,8‘i çiftçi,%11,5‘i diğer meslek gruplarından oldukları 

görülmektedir. Cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde anlamlı bir farlılık 

görülmemektedir(P>0,05).
            

 

Tablo 5. Katılımcıların Anne Meslek Dağılımı  

 
    X2

= 1,331         P=,856        P>0,05 

Tablo 5‘de katılımcıların anne mesleklerine yönelik cevapları dağılımı görülmektedir. 

Bu dağılıma göre toplamda baktığımızda, % 72,6‘sı ev hanımı,%15,4‘ü memur,%4,3‘ü 

iĢçi, %1,7‘si esnaf,%6‘sı diğer mesleklerden görülmektedir. Cinsiyet değiĢkenine göre 

verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde anlamlı bir farlılık 

görülmemektedir(P>0,05).
           

   
 

Tablo 6. Katılımcıların Evlerinde Bilgisayar Bulunma Dağılımı 

 
Tablo 6‘da katılımcıların evlerinde bilgisayar bulunma durumu sorgulanmıĢtır. Bu 

sorguya katılımcıların %84,6‘sında evet,%15,4‘ü hayır cevabını vermiĢlerdir. Yani 

katılımcıların genelinin evlerinde bilgisayar bulunmaktadır. 

 

12 22 48 25 22 24 153 

7,8% 14,4% 31,4% 16,3% 14,4% 15,7% 100,0% 

8 31 47 20 26 10 142 

5,6% 21,8% 33,1% 14,1% 18,3% 7,0% 100,0% 
20 53 95 45 48 34 295 

6,8% 18,0% 32,2% 15,3% 16,3% 11,5% 100,0% 

DeğiĢlenler 

Erkek 

Kız 

Total 

Çiftci Serbest meslek Memur   ĠĢci 
 

Esnaf   Diğer Toplam 

115 23 5 3 10 156 

73,7% 14,7% 3,2% 1,9% 6,4% 100,0% 

102 23 8 2 8 143 

71,3% 16,1% 5,6% 1,4% 5,6% 100,0% 
217 46 13 5 18 299 

72,6% 15,4% 4,3% 1,7% 6,0% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Ev hanımı Memur ĠĢçi 
 

Esnaf   Diğer Toplam 

136 19 155 

87,7% 12,3% 100,0% 

116 27 143 

81,1% 18,9% 100,0% 

252 46 298 

84,6% 15,4% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Evet Hayır Toplam 
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Tablo 7. Katılımcıların Evlerinde Ġnternet Bağlantısının Bulunma Dağılımı 

 
Tablo 7‘de görüldüğü gibi katılımcıların evlerinde internet bağlantısının bulunma 

durumu sorgulanmıĢtır. Bu sorguya katılımcıların cevaplarına toplamda bakıldığında 

%69,8‘i evet,%30,2‘si hayır dediğini görüyoruz.  Verilere göre genel olarak 

katılımcıların evlerinde internet bağlantısının olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Tablo 8. Katılımcıların Derslerindeki BaĢarı Ortalamaları 

 
    X2

= 9,696   P=,046        P<0,05 

Tablo 8‘de katılımcıların okuldaki ders baĢarı ortalamaları sorgulanmıĢtır. Bu sorguya 

iliĢkin katılımcı cevapları toplamda değerlendirdiğimizde,%43,4‘ünün 85-100=5, 

%41,4‘ünün 70-84=4,%12,2‘sinin 55-69=3,%2,4‘ünün 45-54=2,%0,7‘sinin 25-44=1 

olduğunu görüyoruz. Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 

analizinde X
2
 değeri 9,696 bulunmuĢtur. Bu değerde anlamlı bir farlılığın olduğunu 

göstermektedir(P<0,05).
           

   
 

Tablo 9.Katılımcıların  (SBS) Seviye Belirleme ve (OKS) Orta öğretim Kurumları 

Sınavlarından Aldıkları Puan Dağılımı  

 
  X2 =4,481   P=,482         P>0,05 

 

Tablo 9‘da da görüldüğü gibi katılımcıların SBS ve OKS, sınavlarından aldıkları not 

puanları sorgulanmaktadır.  Verilen cevaplar toplamda irdelediğimizde  %29,7‘si 351-

400, %25,1‘i 401-450,%19,7‘si 301-350,%14,6‘sı 251-300,%7,1‘i 451 ve üzeri,%3,8‘i 

 

 

 

 

55 70 22 5 2 154 

35,7% 45,5% 14,3% 3,2% 1,3% 100,0% 
73 52 14 2 0 141 

51,8% 36,9% 9,9% 1,4% ,0% 100,0% 

128 122 36 7 2 295 

43,4% 41,4% 12,2% 2,4% ,7% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

85-100=5 70-84=4 55-69=3 45-54=2 25-44=1 Toplam 

107 48 155 

69,0% 31,0% 100,0% 

101 42 143 

70,6% 29,4% 100,0% 

208 90 298 

69,8% 30,2% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Evet Hayır Toplam 

7 15 28 37 32 9 128 

5,5% 11,7% 21,9% 28,9% 25,0% 7,0% 100,0% 

2 20 19 34 28 8 111 

1,8% 18,0% 17,1% 30,6% 25,2% 7,2% 100,0% 

9 35 47 71 60 17 239 

3,8% 14,6% 19,7% 29,7% 25,1% 7,1% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

200-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451 ve üzeri Toplam 
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200-250 puanlarında olduklarını görüyoruz. Cinsiyet değiĢkenine göre verilen 

cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde ise anlamlı bir farlılık 

görülmemektedir(P>0,05).
       

  
    

Tablo 10. Katılımcıların Okullarında Teneffüslerde ve Ders BoĢluklarında 

Oynadıkları Sportif Oyun Dağılımı 

 
  X2 = 181,762      P=,000            P<0,05 

 

Tablo 10‘da katılımcıların okulda, teneffüslerde ve boĢ ders saatlerinde oynadıkları 

sportif oyunları sorgulanmıĢtır. Bu sorguya iliĢkin katılımcı cevapları toplamda 

irdelendiğinde, %38,7‘ futbol,%17,1‘i voleybol,%7,3‘ü basketbol,%6,6‘sı masa 

tenisi,%8,7‘si diğer sportif 

oyunlar oynarken,%21,6‘sı da sportif oyun oynamadığını görüyoruz. Cinsiyet 

değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 181,762 

bulunmuĢtur. Bu değerde önemli bir farlılığın olduğunu göstermektedir(P<0,05).
   

     
 

Tablo 11. Katılımcıların Okullarında Teneffüslerde ve Ders BoĢluklarında 

Oynadıkları Diğer Oyun Dağılımları 

 
X2 =35,372       P=,000            P<0,05 

11.tabloda katılımcıların sportif oyun dıĢı oynadıkları diğer oyunlar sorgulanmıĢtır. 

Toplamda verilen cevaplara göre ,%33,3‘ünün ip atlama,%14,6‘ sının kelime 

oyunları,%13,6‘sının yakan top,%5,6‘sının elim sende,%0,5‘nin seksek 

oyunları,%32,3‘ü de diğer oyunlardan oynadıkları görülmektedir. Cinsiyet değiĢkenine 

göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 35,372 bulunmuĢtur. Bu 

değerde 0,05 manidarlık düzeyinde önemli bir farlılığın olduğunu 

göstermektedir(P<0,05).
   

 

 

 

 

108 2 12 16 13 4 155 

69,7% 1,3% 7,7% 10,3% 8,4% 2,6% 100,0% 

3 47 9 3 49 21 132 

2,3% 35,6% 6,8% 2,3% 37,1% 15,9% 100,0% 

111 49 21 19 62 25 287 

38,7% 17,1% 7,3% 6,6% 21,6% 8,7% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Total 

Futbol Voleybol Basketbol m.tenisi 
Sportif oyun 

oynamıyorum Diðer Toplam 

17 0 8 18 8 45 96 

17,7% ,0% 8,3% 18,8% 8,3% 46,9% 100,0% 

49 1 3 11 19 19 102 

48,0% 1,0% 2,9% 10,8% 18,6% 18,6% 100,0% 

66 1 11 29 27 64 198 

33,3% ,5% 5,6% 14,6% 13,6% 32,3% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Ġp atlama Seksek Elim sende 
Kelime 

oyunları Yakan top Diğer Toplam 
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Tablo 12. Katılımcıların Bilgisayarda Oynadıkları Oyun Dağılımı 

 
X2 =35,224 P=,000        P<0,05 

Tablo 12‘de katılımcıların bilgisayarda oynadıkları oyunlar sorgulanmıĢtır. Bu soruya 

yönelik katılımcıların toplamda verdikleri cevaplarına göre,%38,6‘sının zekâ 

,%24,4‘ünün sportif ,%20,5‘inin strateji,%16,5‘i mücadele oyunları oynadıkları 

görülmektedir. Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 

analizinde X
2
 değeri 35,224 bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık düzeyinde 

oldukça anlamlıdır(P<0,05).
   

 
Tablo 13. Katılımcıların Bilgisayar Oyunlarını Nerede Oynadıkları Dağılımı 

 
X2 =7,169 P=,028         P<0,05 

 

Tablo 13‘ de de katılımcıların bilgisayar oyunlarını nerede oynadıkları sorgulanmıĢtır. 

Bu sorguya yönelik katılımcı görüĢlerinin toplamda verdikleri cevaplara göre,%75‘i 

evde,%12,7‘si internet salonlarında ,%12,3‘ü okulda bilgisayar laboratuarında 

oynadıklarını görüyoruz. Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 

analizinde X
2
 değeri 7,169 bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık 

anlamlıdır(P<0,05).
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 37 33 40 143 

23,1% 25,9% 23,1% 28,0% 100,0% 

65 15 9 22 111 

58,6% 13,5% 8,1% 19,8% 100,0% 

98 52 42 62 254 

38,6% 20,5% 16,5% 24,4% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Zeka oyunları 
Strateji 

oyunları 
Mücadele  

oyunları Sportif oyunlar Toplam 

109 27 18 154 

70,8% 17,5% 11,7% 100,0% 

104 9 17 130 

80,0% 6,9% 13,1% 100,0% 

213 36 35 284 

75,0% 12,7% 12,3% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Evde Ġnternet kafede 

Okulda 
bilgisayar 

laboratuvarında Toplam 
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Tablo 14. Katılımcıların Bilgisayar Oyunlarını Ne Sıklıkla Oynadıkları Dağılımları 

 
X2 =12,425 P=,002      P<0,05 

 

Tablo 14‘de katılımcıların bilgisayar oyunlarını ne sıklıkla oynadıkları 

sorulmuĢtur. Katılımcıların toplamda verdikleri cevaplara göre,%50,3‘ü haftada 1-2 

saat,% 32,6‘sı günde 1-2 saat, %17‘si 2.günde 1-2 saat oynadıklarını görüyoruz. 

Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 

12,425 bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık düzeyinde oldukça 

anlamlıdır(P<0,05).
   

 

Tablo 15. Katılımcıların Ailelerinin Sportif Oyunları Oynamalarına ĠliĢkin 

Tutumları Dağılımı 

 
X2 =8,305 P=,016       P<0,05 

 

Tablo 15‘de katılımcıların ailelerinin sportif oyunları oynamalarına iliĢkin tutumları 

sorgulanmıĢtır. Bu soruya toplamda verilen cevaplara göre ailelerin %51,9‘u 

desteklediğini, 

%36,9‘unun tarafsız kaldığını,%11,2‘sinin karĢı geldiğini görüyoruz. Cinsiyet 

değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 8,305 

bulunmuĢtur. Bu değerde anlamlı bir farlılığın olduğunu göstermektedir(P<0,05).
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 78 52 155 

16,1% 50,3% 33,5% 100,0% 
8 75 57 140 

5,7% 53,6% 40,7% 100,0% 

33 153 109 295 

11,2% 51,9% 36,9% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

KarĢı geliyor 
Oynamamı 
destekliyor 

Tarafsız 
kalıyor Toplam 

64 26 65 155 

41,3% 16,8% 41,9% 100,0% 

30 23 80 133 

22,6% 17,3% 60,2% 100,0% 

94 49 145 288 

32,6% 17,0% 50,3% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Günde 1-2 saat 
2-günde 
1-2 saat 

Haftada 
1-2 saat Toplam 
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Tablo 16.Katılımcıların Ailelerinin Bilgisayar Oyunları Oynamalarına ĠliĢkin 

Tutumları Dağılımı 

 
X2 =7,646 P=,022   P<0,05 

 

Tablo 16‘da da katılımcı ailelerinin bilgisayar oynamaya iliĢkin tavırları sorgulanmıĢtır. 

Bu sorguya katılımcıların toplamda verdikleri cevaplara göre,%53,1‘inin tarafsız 

kaldığını, %35,7‘sinin karĢı geldiğini,%11,2‘sinin desteklediğini görüyoruz. Cinsiyet 

değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 7,646 

bulunmuĢtur. Bu değerde anlamlı bir farlılığın olduğunu göstermektedir(P<0,05).
   

 

Tablo 17. Katılımcıların Oynadığınız Oyunların Ders BaĢarınızı Nasıl Etkiliyor 

Sorusuna ĠliĢkin GörüĢleri Dağılımı 

 
X2 =3,924     P=,141    P>0,05 

 

Tablo 17‘de ―oynadığınız oyunlar ders baĢarınızı nasıl etkiliyor‖ önermesi 

sorgulanmıĢtır. Bu sorguya iliĢkin katılımcıların verdikleri cevapları toplamda 

değerlendirildiğinde, %69,5‘i etkilemiyor,%17,6‘sı ders baĢarımı olumsuz 

etkiliyor,%12,9‘u ders baĢarımı arttırıyor seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz. 

Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 

3,924 bulunmuĢtur. Bu değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı değildir(P>0,05).
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 31 100 155 

15,5% 20,0% 64,5% 100,0% 

14 21 105 140 

10,0% 15,0% 75,0% 100,0% 

38 52 205 295 

12,9% 17,6% 69,5% 100,0% 

 

 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

Ders 

baĢarımı 

arttırıyor 
 

 
 
 

Ders 

baĢarımı 

olumsuz 

etkiliyor 
Etkilemiyor Toplam 

63 21 70 154 

40,9% 13,6% 45,5% 100,0% 

42 12 86 140 

30,0% 8,6% 61,4% 100,0% 
105 33 156 294 

35,7% 11,2% 53,1% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

KarĢı geliyor 
Oynamamı 
destekliyor 

Tarafsız 
kalıyor Toplam 
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Tablo 18. Katılımcıların “Oynadığınız Oyunlar Sizi Ne Yönde Destekliyor” 

Sorusuna ĠliĢkin GörüĢleri Dağılımı 

 
X2 =1,080 P= ,583       P>0,05 

 

18. tabloda ―oynadığınız oyunlar sizi ne yönde destekliyor‖ önermesi sorgulanmıĢtır. 

Bu sorguya yönelik katılımcılar toplamda  ,%62,8‘i yeteneklerimi geliĢtiriyor,%30,4‘ü 

enerjimi harcıyorum rahatlıyorum,%6,8‘i oyunla arkadaĢlarımı tanıyorum seçeneklerini 

iĢaretlediklerini görüyoruz. Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı 

X
2
 analizinde elde edilen değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı değildir(P>0,05). 

 

Tablo 19. Okulların Bulunduğu Yere Göre Oynanan Sportif Oyun Dağılımı 

 
X2 =9,821 P=,080     P>0,05 

 

Tablo 19‘da okulların bulunduğu yere göre oynanan sportif oyunlar sorgulanmaktadır. 

Bu sorguya yönelik katılımcıların toplamda verdikleri cevaplara göre, %38,7‘si 

futbol,%17,1‘i voleybol,%7,3‘ü basketbol,%6,6‘sı masa tenisi, %8,7‘si diğer 

oyunlardan oynarken, %21,6‘sıda sportif oyun oynamamaktadır. Okulların bulunduğu 

yere göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 9,821 bulunmuĢtur. 

Elde edilen bu değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı değildir(P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 5 1 5 12 7 59 

49,2% 8,5% 1,7% 8,5% 20,3% 11,9% 100,0% 

82 44 20 14 50 18 228 

36,0% 19,3% 8,8% 6,1% 21,9% 7,9% 100,0% 
111 49 21 19 62 25 287 

38,7% 17,1% 7,3% 6,6% 21,6% 8,7% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Kener semp 

Merkez 

Toplam 

Futbol Voleybol 
 

Basketbol  

M. 

tenisi 
Sportif oyun 

oynamıyorum Diğer Toplam 

102 9 45 156 

65,4% 5,8% 28,8% 100,0% 

84 11 45 140 

60,0% 7,9% 32,1% 100,0% 

186 20 90 296 

62,8% 6,8% 30,4% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Erkek 

Kız 

Toplam 

 Yeteneklerimi 

geliĢtiriyor 

 Oyunla 

arkadaĢlarımı 

daha iyi 

tanıyorum 

 

 

Enerjimi 
harcıyorum 

rahatlıyorum Toplam 
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Tablo 20. Okulların Bulunduğu Yere Göre Oynanan Sportif Oyunlar DıĢı Oyun 

Türleri Dağılımı 

 

 
X2 =15,012 P=,010         

P<0,05 

 

Tablo 20‘de okulların bulunduğu yere göre ―oynanan sportif oyun dıĢı diğer oyunlar‖ 

sorgulanmıĢtır. Bu sorguya iliĢkin katılımcıların toplamda verdikleri cevaplara 

göre,%33,3‘ü Ġp atlama,%14,6‘sı kelime oyunları,%13,6‘sı yakan top,%5,6‘sı elim 

sende,%0,5‘i seksek ,% 32,3‘ü de diğer oyunlardan oynadığı görülmektedir. Okulların 

bulunduğu yere göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 15,012 

bulunmuĢtur. Elde edilen bu değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlıdır(P<0,05). 

 

 

Tablo 21. Okulların Bulunduğu Yere Göre Oynanan Bilgisayar Oyunları Dağılımı 

 

 
      X2 =8,074 P=,045              P<0,05 

21. tabloda okulların bulunduğu yere göre ―oynanan bilgisayar oyunları‖ sorgulanmıĢtır. 

Bu sorguya katılımcıların toplamda verdikleri cevaplara göre,%38,6‘sı zekâ ,%24,4‘ü 

sportif ,%20,5‘i strateji,%16,5‘i mücadele oyunları oynadıklarını görüyoruz. Okulların 

bulunduğu yere göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 8,074 

bulunmuĢtur. Elde edilen bu değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlıdır(P<0,05). 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırma, ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerin okul içi ve dıĢı 

tatillerde oynadıkları sportif ve bilgisayar oyun alıĢkanlıkları ve tercihlerinin 

araĢtırılması amacıyla yapılmıĢtır.  

AraĢtırmaya toplam 299 öğrenci katılmıĢtır. YaĢları dağılımı ise %68,3‘ü 12–13, 

%31,7‘si 14–15 yaĢlarında oldukları görülmektedir(Tablo 1). 

29 6 7 11 53 

54,7% 11,3% 13,2% 20,8% 100,0% 

69 46 35 51 201 
34,3% 22,9% 17,4% 25,4% 100,0% 

98 52 42 62 254 

38,6% 20,5% 16,5% 24,4% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Kener semp 

Merkez 

Toplam 

Zeka oyunları 
Strateji 

oyunları 
Mücadele 

oyunları   Sportif oyunlar Toplam 

25 0 4 4 2 12 47 

53,2% ,0% 8,5% 8,5% 4,3% 25,5% 100,0% 

41 1 7 25 25 52 151 

27,2% ,7% 4,6% 16,6% 16,6% 34,4% 100,0% 
66 1 11 29 27 64 198 

33,3% ,5% 5,6% 14,6% 13,6% 32,3% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Kener semp 

Merkez 

Toplam 

Ġp atlama Seksek Elim sende 
Kelime 

oyunları Yakan top Diğer Toplam 
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Katılımcıların aile eğitim durumlarından, baba eğitimlerinin, %31,5‘i üniversite, 

%27,5‘i lise ve dengi, %22,4‘ü ilkokul,%18,6‘sı ortaokul, anne eğitimlerinin
 
 %36,7‘si 

ilkokul,%26,2‘si lise ve dengi, %20,4‘ü ortaokul,%16,2‘si üniversite mezunu olarak 

görülmektedir( Tablo 2,3). Bu verilere göre katılımcıların baba eğitimlerinin genel 

olarak üniversite ve lise, anne eğitimlerinin ilkokul ve lise olduğunu söyleyebiliriz. 

Katılımcıların ailelerinden baba mesleklerinin %32,2‘si memur,%18‘i serbest 

meslek,%16,3‘ü esnaf,%15,3‘ü iĢçi,%6,8‘i çiftçi,%11,5‘i diğer meslek gruplarından, 

anne mesleklerinin % 72,6‘sı ev hanımı,%15,4‘ü memur,%4,3‘ü iĢçi, %1,7‘si 

esnaf,%6‘sı diğer mesleklerden oldukları görülmektedir(Tablo 4,5).Bu verilerin 

sonucunda katılımcıların baba mesleklerinin çoğunlukla memur, anne mesleklerinin ev 

hanımı olduğunu söyleyebiliriz. 

Katılımcıların genelinin evlerinde %84,4‘ünde bilgisayar ve %69,8‘inde de 

internet bağlantısı bulunmaktadır(Tablo.6,7). 

Katılımcı öğrencilerin okullarındaki ders baĢarılarının ,%43,4‘ünün 85-100=5, 

%41,4‘ünün 70-84=4,%12,2‘sinin 55-69=3, %2,4‘ünün 45-54=2, %0,7‘sinin 25-44=1 

olduğunu görüyoruz( Tablo.8) Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların 

karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 9,696 bulunmuĢtur. Bu değerde anlamlı bir 

farlılığın olduğunu göstermektedir(P<0,05).
        

 

Katılımcıların (SBS) seviye belirleme ve (OKS) ortaöğretim kurumları, 

sınavlarından aldıkları not puanları toplamda irdelediğimizde  %29,7‘si 351–400, 

%25,1‘i 401–450, %19,7‘si 301–350, %14,6‘sı 251–300,%7,1‘i 451 ve üzeri,%3,8‘i 

200–250 puanlarında oldukları görülmektedir(Tablo.9). Cinsiyet değiĢkenine göre 

verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde ise anlamlı bir farlılık 

görülmemektedir(P>0,05). 

Katılımcıların okulda, teneffüslerde ve boĢ ders saatlerinde oynadıkları sportif 

oyunların, %38,7‘ futbol,%17,1‘i voleybol,%7,3‘ü basketbol,%6,6‘sı masa 

tenisi,%8,7‘si diğer sportif
 
oyunlar olduğunu ve %21,6‘sı da sportif oyun oynamadığını 

görüyoruz (Tablo.10).Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 

analizinde X
2
 değeri 181,762 bulunmuĢtur. Bu değerde önemli bir farlılığın olduğunu 

göstermektedir(P<0,05). 

Katılımcıların sportif oyun dıĢı oynadıkları diğer oyunların ,%33,3‘ünün ip 

atlama,%14,6‘ sının kelime oyunları,%13,6‘sının yakan top,%5,6‘sının elim 

sende,%0,5‘nin seksek oyunları olduğunu ve ,%32,3‘ü de diğer oyunlardan 

oynadıklarını görülmektedir( Tablo.11). Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların 

karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 35,372 bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık 

düzeyinde önemli bir farlılığın olduğunu göstermektedir(P<0,05).
   

Katılımcı öğrencilerin bilgisayarda oynadıkları oyunlarının ,%38,6‘sının zekâ 

,%24,4‘ünün sportif ,%20,5‘inin strateji,%16,5‘i mücadele oyunları oynadıkları 

görülmektedir( Tablo.12). Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı 

X
2
 analizinde X

2
 değeri 35,224 bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık düzeyinde 

oldukça anlamlıdır(P<0,05).
   

Katılımcıların bilgisayar oyunlarını da,%75‘i evde,%12,7‘si internet salonlarında 

,%12,3‘ü okulda bilgisayar laboratuarında oynadıklarını görüyoruz( Tablo.13). Cinsiyet 

değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 7,169 

bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık anlamlıdır(P<0,05) 

Bilgisayar oyunlarını katılımcıların
 
, %50,3‘ü haftada 1-2 saat,% 32,6‘sı günde 

1-2 saat, %17‘si 2.günde 1-2 saat oynadıklarını görüyoruz(Tablo.14). Cinsiyet 

değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 12,425 

bulunmuĢtur. Bu değerde 0,05 manidarlık düzeyinde oldukça anlamlıdır(P<0,05).
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Katılımcıların sportif oyun oynamalarına iliĢkin aile tutumlarının %51,9‘u 

desteklediğini, %36,9‘unun tarafsız kaldığını,%11,2‘sinin karĢı geldiğini görüyoruz( 

Tablo.15). Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 

değeri 8,305 bulunmuĢtur. Bu değerde anlamlı bir farlılığın olduğunu 

göstermektedir(P<0,05).
  
 

 Katılımcıların bilgisayar oyunu oynamalarına iliĢkin aile 

tutumlarının,%53,1‘inin tarafsız kaldığını, %35,7‘sinin karĢı geldiğini,%11,2‘sinin 

desteklediğini görüyoruz (Tablo.16). Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların 

karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 7,646 bulunmuĢtur. Bu değerde anlamlı bir 

farlılığın olduğunu göstermektedir (P<0,05).
  
 

 Katılımcılar oynanan oyunların ders baĢarılarını nasıl etkilediğine iliĢkin, 

%69,5‘i etkilemiyor,%17,6‘sı ders baĢarımı olumsuz etkiliyor,%12,9‘u ders baĢarımı 

arttırıyor seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz(Tablo.17). Cinsiyet değiĢkenine göre 

verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 3,924 bulunmuĢtur. Bu değer 

0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı değildir(P>0,05). Bu sonuca göre genel olarak 

çocukların oynadığı oyunların ders baĢarı durumunu etkilemediğini söyleyebiliriz.
 
(Roe 

ve Muijs, 1998; aktaran, Mitchell & Savill-Smith, 2004). Yaptıkları araĢtırmada, 

oynanan oyunlardan bilgisayar oyununu sıklıkla oynayanların okula olan ilgisinin az 

olduğu ve ödevler için gerekli zamanı azalttığı, akademik baĢarıyı da negatif olarak 

etkilediği ve ders baĢarısını düĢürdüğü bulguları, araĢtırma bulgumuzla 

örtüĢmemektedir. 

Oynanan oyunların katılımcıları ne yönde etkilediğine iliĢkin  ,%62,8‘i 

yeteneklerimi geliĢtiriyor,%30,4‘ü enerjimi harcıyorum rahatlıyorum,%6,8‘i oyunla 

arkadaĢlarımı tanıyorum demektedirler(Tablo.18). Cinsiyet değiĢkenine göre verilen 

cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde elde edilen değer 0,05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı değildir(P>0,05). 

 Okulların bulunduğu yere göre oynanan oyunlar sorgulanmıĢtır. Bu soruya 

toplamda verilen cevaplara göre %38,7‘si futbol,%17,1‘i voleybol,%7,3‘ü 

basketbol,%6,6‘sı masa tenisi, %8,7‘si diğer oyunlardan oynarken, %21,6‘sıda sportif 

oyun oynamadıkları görülmektedir( Tablo.19). Okulların bulunduğu yere göre verilen 

cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 9,821 bulunmuĢtur. Elde edilen bu 

değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı değildir(P>0,05). 

Katılımcılar sportif oyun dıĢı oynadıkları diğer oyunlara ,%33,3‘ü Ġp 

atlama,%14,6‘sı kelime oyunları,%13,6‘sı yakan top,%5,6‘sı elim sende,%0,5‘i seksek 

,% 32,3‘ü de diğer oyunlar dediklerini görüyoruz( Tablo.20). Okulların bulunduğu yere 

göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 15,012 bulunmuĢtur. 

Elde edilen bu değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlıdır(P<0,05). 

Okulların bulunduğu yere göre katılımcıların oynadıkları bilgisayar oyunlarının 

%38,6‘sı zekâ ,%24,4‘ü sportif ,%20,5‘i strateji,%16,5‘i mücadele oyunları dediklerini 

görüyoruz. Okulların bulunduğu yere göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı X
2
 

analizinde X
2
 değeri 8,074 bulunmuĢtur. Elde edilen bu değer 0,05 manidarlık 

düzeyinde anlamlıdır(P<0,05). 

Elde edilen tüm bu verilerin sonucunda; 

Katılımcıların evlerinde genel olarak bilgisayar ve internet bağlantısının 

olduğunu, okul içi ve dıĢı tatillerde sportif oyunlardan, erkelerin genelinin Futbol ve M 

tenisi oynadığını, kızların ise çoğunluğunun sportif oyun oynamadığını, oynayanlarında 

voleybol oynadıklarını; 

Diğer oyunlardan, kızların erkeklere göre daha çok ip atlama oyunu 

oynadıklarını; 
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Ġnternet oyunlarından ise, kız öğrencilerin erkeklere göre daha çok zekâ oyunları 

oynadıkları, erkelerin, sportif oyunlar, mücadele ve strateji oyunları oynadıklarını, 

genellikle de internet oyunlarını evlerinde ve haftada 1-2 saat oynadıklarını; 

Katılımcı ailelerinin çocuklarının sportif oyunları oynamalarını desteklediklerini, 

bilgisayar oyunları oynamalarına iliĢkin ise çoğunlukla tarafsız kaldıklarını;  

Oynanan oyunların öğrencilerin, derslerini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemediğini, öğrencilerin yeteneklerini geliĢtirdiğini, enerjilerini harcatıp 

rahatladıklarını söyleyebiliriz. 
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PB5: EĞĠTĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA YAPTIRILAN ARTĠSTĠK 

BUZ PATENĠNĠ AKTĠVĠTESĠNĠN SOSYAL GELĠġĠMLERĠNE ETKĠSĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ. Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 E.ONGÜL., M.AYDIN, Ö.YENĠGÜL., B.Bingül MERĠÇ., D.DEMĠRCĠ. 

 

EĞĠTĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA YAPTIRILAN 

ARTĠSTĠK BUZ PATENĠNĠ AKTĠVĠTESĠNĠN SOSYAL GELĠġĠMLERĠNE 

ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Ongül, E., Aydın, M., Yenigün,Ö., Bingül Meriç, B., Demirci,D. 

Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

1.GĠRĠġ: 

Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların zeka puanları (IQ) 45-74) olup zihinsel 

engelliler grubu içinde normale en yakın olanlarıdır. Bu gruba giren çocuklar 

eğitilebilirler. Ġ.Ġlköğretim okullarında ya da normal okulların özel sınıflarında I. 

kademede okuma, yazma ve aritmetik gibi temel akademik konulara, II. kademede ise  

orta öğretimdeki mesleki eğitim ve iĢ çalıĢma programlarına katılabilirler (AkkuĢ, 

2007). 

Bireyin topluma uyum becerilerinde en fazla yetersizliğe sahip zihinsel geriliği 

olan bireyler olduğu görülmektedir. Bu yetersizlikleri bireyin topluma sosyal uyumu 

güçleĢtirmekte, gerekli destek eğitimleri alınmadığı takdirde kalıcı engellilik haline 

gelmektedir (Ġlhan,2008). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda iyi planlanmıĢ ve 

düzenli yapılan rekreatif etkinliklerle sosyal geliĢim özellikleri arttırmada katkı 

sağlanabilir. 

ÇalıĢmada eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara yaptırılan buz pateni aktivitesine 

katılan çocukların sosyal geliĢimlerine etkilerinin incelenmesidir. 

2.MATERYAL METOD 

AraĢtırmaya Özel YeĢil Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi‘nde bir 

yıldır eğitim gören dikkat ve algı eksikliği, içe kapanıklık, sosyal uyum ve iletiĢim 

bozukluğu, güven eksikliği olan eğitilebilir özel gereksinimli öğrencilerden yaĢ 

ortalaması x=9,14±3,38 olan 5 kız, 2 erkek toplam 7 öğrenci katılmıĢtır. 

ÇalıĢma programı baĢlamadan önce çocukların aileleri ve öğretmenlerine 

çalıĢma hakkında bilgi verilerek gönüllü katılım sağlanmıĢ ve eğitilebilir özel 

gereksinimli çocuklara sosyal ve sportif beceriye uyum sağlamak amacıyla Spor Evim 

Buz Pateni Tesisleri‘nde haftada 2 gün ,1 saat , toplam 6 hafta Buz pateni çalıĢmaları 

yaptırılmıĢtır. ÇalıĢma programında grup çalıĢmalarında sürekli yer değiĢimlerine, 

öğrencilerin kiĢilik özelliklerine göre bazı aktivitelerin eĢli yapılmasına da ayrıca özen 

gösterilmiĢtir. 
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AraĢtırmada buz pateni eğitimindeki geliĢmelerin değerlendirilmesi için sosyal 

uyum testi ile gözlem formu Tekin‘in (1987) 5‘li likert skalası formuna göre 

düzenlenerek öğrencilerdeki geliĢim gözlemci tarafından her çalıĢmada tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen veriler SPSS 11,5 paket programına aktarılarak , sosyal uyum testinin ön-

test ve son-test ölçümleri arasındaki farklılığın belirlenmesinde ve gözlemlerdeki 

geliĢmelerin değerlendirilmesinde Wilcoxın Signed Rank testi kullanılmıĢtır.. 

3.BULGULAR 

Çizelge 1: ÇalıĢmaya katılan özel gereksinimli öğrencilerinin 6 haftalık ön test ve son 

test sonuçları 

SOSYAL UYUM ÖLÇEĞĠ 

 

 Z P 

1. BaĢkaları ile tartıĢmaya kalkıĢınca rahatsız olur mu? (BaĢkaları ile tartıĢmaktan 

kaçınır mı?) 

-1,732 0,083 

2. Bir toplantıda veya gurupta ilk defa karĢılaĢtığı insanlarla tanıĢmakta güçlük 

çeker mi? 

-1,732 0,083 

3. Bazen hiç kimsenin onu anlayamadığını düĢündüğünü sandığınız olur mu? -1,732 0,083 

4. ArkadaĢları ile dıĢarıda evinde geçirdiği zamandan fazla zaman geçirir mi? 0,000 1,000 

5. Aile içinde kararlar alınırken kararlara katılmak ister mi? -1,414 0,157 

6. Diğer insanlarla kolayca tanıĢır iliĢki kurar mı? -1,414 0,157 

7. Diğer insanlardan uzak durma eğilimi gözlenir mi? -1,414 0,157 

8. Yeni tanıĢtığı birisine dostça davranır mı? -1,732 0,083 

9. Kendisine kötü davrananlardan ne olursa olsun öç almak ister mi? -1,732 0,083 

10. Sahibine izin vermeden istediği bir Ģeyi izinsiz olarak alır mı? -1,414 0,157 

11. Çevresindeki adet ve geleneklere uymak ta zorluk çeker mi? -2.000 0,046* 

12. Kendini zor durumlardan kurtarmak için zararsız yalanlar söyler mi? -1,732 0,083 

13. Ġstekleri yerine gelmediğinde, engellendiğinde sık sık sinirlenir mi? -1,732 0,083 

14. Çok çabuk çevresindekilere küser mi? -1,732 0,083 

15. YaĢıtı olan arkadaĢları ile sık sık kavga eder mi? -1,414 0,157 

16. Daha çok kendinden küçük çocuklarla  oynamayı tercih eder mi? -1,000 0,317 

17. Tanımadığı kiĢilerle veya çocuklarla birlikte iken sıkılganlık gösterir mi? -1,414 0,157 

18. Ġnsan iliĢkilerinde utangaç mıdır? 0,000 1,000 

19. Çok çabuk alınganlık gösterir mi? -1,732 0,083 

20. Çabuk arkadaĢ edinebilir mi? -1,414 0,157 
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21. YanlıĢ bir Ģey yaptığı zaman yanlıĢını düzeltmek için ikaz edildiğinde yanlıĢını 

kabul eder mi? 

0,000 1,000 

22. Diğer çocuklarla veya insanlarla konuĢurken heyecanlanır mı? -1,414 0,157 

23. ArkadaĢları  onun istemediği bir davranıĢta bulunduğunda bunu onlara 

söylemekten çekinir mi? 

-0,577 0,564 

24. Ġçinde bulunduğu toplulukla hemen kaynaĢır mı? -1,732 0,083 

25. Kendinden küçüklere veya hayvanlara eziyet eder mi? 0,000 1,000 

26. AteĢle oynar mı ? Yangın çıkardı mı? 0,000 1,000 

27. Sık yalan söyler mi? -1,414 0,157 

28. Çok inatçı davranır mı? -1,732 0,083 

29. Dikkati çabuk dağılır ve genellikle dikkatsiz midir? -1,342 0,180 

30. EleĢtirildiğinde incinir, gücenir mi? -2,449 0,014* 

*p<0,05 

Çizelge 2: ÇalıĢmaya katılan özel gereksinimli öğrencilerinin 6 haftalık gözlem 

formlarının değerlendirilmesi 

  Z P 

1. Buz ile tanıĢma, görevliden paten isteme -2,414 0,016* 

2. Pateni tanıma -2,388 0,017* 

3.Pateni yardımla giyme çıkarma -2,388 0,017* 

4.Pateni kendi baĢına giymeye çalıĢma -2,414 0,016* 

5. Karada paten ile yürüme -2,456 0,014* 

6. Buzda yürüme -2,646 0,008* 

7. Buzda board tutunarak yürüme -2,251 0,024* 

8. Buzda kayma teknikleri -2,46 0,014* 

9. Buzda oyun 2,264 0,008* 

10. Pateni tek baĢına çıkarmaya çalıĢma ve görevliye teslim  -2,428 0,015* 

*p<0,05 

4.TARTIġMA 

Eğitilebilir zihinsel engellilerde yapılan çalıĢmalara bakıldığında; zihinsel 

engellilerde normal çocukların morfolojik yapıları (Özer ve ark, 1999), zihinsel 

engelli çocukların eğitimlerinin değerlendirilmesi (Tekeli, 1999), zihinsel engelli 

çocukların duygusal geliĢimleri vb konularda yapılan çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Düzenli yapılan antrenman veya sportif faaliyetlerin zihinsel engellilerde bazı 
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davranıĢ değiĢikliğine ve motor geliĢimlerine etkisi olduğu belirtilmiĢtir (ġahin ve 

ark., 2007). ÇalıĢmada da eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara yaptırılan buz 

pateni aktivitesinin çocuklarda davranıĢ değiĢikliği meydana getirdiği 

görülmektedir (p<0,05). 

3-6 yaĢ arasındaki down sendromlu çocukların büyük kas gruplarında motor 

beceri performanslarını geliĢtirilmesinde hareket eğitiminin etkisinin incelendiği 

çalıĢmada; yürüme, koĢma, sıçrama, minder, top, denge,seti,  engel bisiklet ve merdiven 

kategorilerindeki hareket eğitimlerinde çocukların kaba motor geliĢimlerini kazanmada 

etkili olduğu bulunmuĢtur (Bayazıt, 2006). 

AraĢtırmamızda gözlem sonuçlarına göre ;temel adımlar, kayıĢlar, dik durma, 

çökme, kalkma, sıçrama, lokomotor ve lokomotor olmayan hareketler  çalıĢmaya katılan 

çocuklarda paten kayma ve buz paten sahasını etkin kullanmada anlamlı geliĢme 

sağladığını göstermiĢtir  (p<0,05). Bu da bize buz pateni çalıĢmalarının çocuklarda kaba 

motor geliĢimleri üzerine olumlu etkinsin olduğunu göstermektedir. 

Ġlhan ve Yılmaz (2007) 16 eğitilebilir zihinsel engelli çocuğa yapılan düzenli 

bedensel aktivite programının ―kendini yönetme‖ özelliklerine etkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalıĢmada anlamlı geliĢmeler olduğunu göstermiĢtir. 

Bizim çalıĢmamızın baĢında çekingen tavır sergileyen çocukların etkinliklere düzenli 

katılımları sonucunda   ilerleyen haftalarda olumlu yönde geliĢtikleri ve daha istekli 

çalıĢmalara katıldıkları gözlemlenmiĢtir. 

Eğitilebilir zihinsel engellilerde spor eğitimi verilirken , zihinsel, fonksiyonel 

yetersizlikleri ve çocukların istekleri göz önünde bulundurularak programlar 

hazırlanması ve bu programlara göre yönlendirilmeler yapılmasının programının 

verimliliğini arttırıcı bir etken olabileceği belirtilmiĢtir (ġahin ve ark, 2007). Bizim 

çalıĢmamızda da çocukların çalıĢmadaki istekleri sözlü olarak dile getirilerek 

yapılmasına özen gösterilmiĢ ve olumlu sonuçlar alınmıĢtır. ÇalıĢmalarda çocukların 

sıkılmadan faaliyet yapmaları için programda çeĢitlilik, oyun tarzı eğitim yapılmasına 

özen gösterilmiĢtir. Bayazıt (2006) yaptığı bir çalıĢmasında , oyun formunda verilen 

sportif beceri eğitiminin hem motor davranıĢları hem de  iletiĢim becerilerini artırdığını 

belirtmiĢtir. 

Yaptığımız literatür çalıĢmasında; dans çalıĢmalarının çocuğun sosyal geliĢimine 

etkisi (Gözaydın ve ark, 2007), el göz koordinasyonları ve reaksiyon sürelerine etkisi 

(Çelik ve ark, 2007) ve problem çözme becerisini olumlu yönde etkilediği (Pehlivan, 
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2007) sonuçlarına iliĢkin bulguların elde edildiği görülmüĢtür. Biz de çalıĢmamızda 6 

haftalık buz paten etkinliğinin eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sosyal beceri 

kazanımındaki etkisinin belirlenmesinde iliĢki ve iletiĢim kurma, kendine ve 

arkadaĢlarına sağlayabilme parametrelerinde geliĢim olduğu gözlenmiĢtir. 

AraĢtırmadaki eğitilebilir özel gereksinimli çocuklarda uyum testi 

değerlendirilmesinde sadece ―eleĢtirildiğinde  incinir, gücenir mi?‖,‖ çevresindeki adet 

ve geleneklere uymakta zorluk çeker mi?‖ sorularına yanıtlarında anlamlı fark olduğu 

(p<0,05), diğer parametrelerde olumlu geliĢimler olmakla birlikte anlamlı farklar 

bulunmamıĢtır (p>0,05). Bu da bize çocuklara yapılan buz pateni etkinliğinin çocukların 

sosyal geliĢimlerinde önemli katkısının olduğunu göstermektedir. 

5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin düzenli olarak katıldıkları aktiviteler 

sonucunda beceri düzeylerinin geliĢiminin incelendiği gözlem formunun tüm 

parametrelerinde anlamlı geliĢmeler olmuĢtur (p<0,05). Sosyal geliĢimlerin incelendiği 

ön test ve son test  sonuçlarına göre sadece iki parametrede anlamlı geliĢmeler  olmuĢ 

(p<0,05), diğer parametrelerde olumlu geliĢmeler olmakla birlikte anlamlı farklılıklar 

görülmemiĢtir (p>0,05). 

Bu çalıĢmaların daha geniĢ gruplarla ve daha uzun süre yapılması, Ölçüm olarak 

farklı parametrelere bakılması, kaynaĢtırma spor eğitimleri yapılarak engelli çocukların 

normal çocuklardan örnek almaları, normal çocukların da engelli bireylerle ilgili bilinç 

kazanmaları sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı 10-12 yaĢ grubunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 2 

sporcunun, hedef yönelimlerinin ve  antrenman ortamını motivasyonel iklim anlamında 

nasıl algıladıklarının nitel yöntem kullanılarak araĢtırılmasıdır.Bu çalıĢmada kolay 

ulaĢılabilir durum örneklemesi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada görüĢme yöntemi (yarı 

yapılandırılmıĢ) kullanılmıĢtır. Ġçerik analizi ve betimleme analizi yapılmıĢtır. Bu analiz 

sonucunda da belirli temalar oluĢturulmuĢtur.  Sonuç olarak 10-12 yaĢ grubunda aerobik 

cimnastik sporu ile uğrasan 2 sporcunun görev yönelimli ve motivasyonel iklimi ustalık 

hedef yönelimli olarak algıladıklarını söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: Motivasyonel iklim, hedef yönelimi, sporcu  

 

SUMMARY 

To Investigate The Goal Orientations and Training Environments in Their 

Motivational Climate of The Aerobic Gymnastic Athlets Between The Age of 10-12 

Years 

 The aim of this study was to investigate how to perceive the goal orientation and 

training environments in their motivational climate of 2 aerobic gymnastic athlets 

between the age of 10-12, by using qualitative methot. In this study easily reachable 

condition sample methot used. And in this study also interview method (semi-

structured) was used. Content analyze and descriptive analyzes  were done. After this 

analyzessome specific themes were done. Results of this study suggest that 2 aerobic 

gymnastics athlets between the age of 10-12 perceive the task orientation and 

motivational climate in a manner of majority goal orientation. 

Key Words: Motivational climate, goal orientation, athlete 

 

GĠRĠġ  

Sporcunun veya antrenörün kendine özgü spor branĢında bireysel olarak ne 

kadar baĢarılı ve baĢarısız olduğu birçok etmene bağlıdır. Bu etmenlerden birisi de 

hedef yönelimleri (goal orıentatıons—task ve ego orıentatıons) ve algılanan  

motivasyonel iklim olarak düĢünülmektedir.  

 Hedef yönelim kuramı üzerine yapılan araĢtırmalar, iki bağımsız baĢarı 

düĢüncesinin olduğunu göstermiĢtir. Bunlar görev yönelimli hedefler ve ego yönelimli 
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hedefler olarak adlandırılmaktadır (Duda ve Nicholls, 1992; Nicholls ve ark., 1989; 

Nicholls, ve ark., 1990).  

Stephens ve Bredilmer (1995), görev yönelimi yüksek olan sporcuların, 

kendilerini becerikli gördüklerini ve sporda yer almaktan hoĢnut olduklarını 

belirtmektedirler. Görev yönelimi yüksek olan sporcu, yarıĢmaları becerisini geliĢtirmek 

için bir Ģans olarak görür.  

Ego yönelimli sporcu, baĢkalarına göre üstünlük sağladığında baĢarı hissi elde 

eder. Onun için ―en iyi‖ nitelendirilmek zevktir, tartıĢılmaz sürekli olarak en iyi olmak 

ister. Walling ve Duda‘nın (1995) yaptığı araĢtırmaya göre, ego yönelimi yüksek olan 

sporcular, baĢaramayacaklarını hissettiklerinde yarıĢmada isteksiz olurlar. Bu tür 

sporcular ve kazanmak için yapılması gereken her Ģeyi kurallara uymamak pahasına 

olsa bile yapmak isterler (Duda, 1992).  

Motivasyonel iklim, ustalık ve performans hedefleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

Ustalık yönelimli bir iklim, sosyal sorumluluğa yönlendirir, hayat boyu beceriyi artırır, 

deneyerek öğrenme isteği verir ve ısrarcılığı yaratır (Roberts ve Ommundsen, 1996; 

Solmon, 1996). Roberts ve Ommundsen (1996) ‘e göre, performans yönelimli iklim, 

takım üyelerinin veya rakibin becerisine üstünlükten elde edilen tatmin hissini 

kolaylaĢtırır.Bu çalıĢmanın amacı 10-12 yaĢ grubunda aerobik cimnastik sporu ile 

uğrasan 2 sporcunun  antrenman ortamını motivasyonel iklim anlamında nasıl 

algıladıklarının nitel yöntem kullanılarak araĢtırılmasıdır.   

YÖNTEM  

 Bu araĢtırmada nitel araĢtırma tekniği kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamıza hız 

kazandırmak için kolayda ulaĢılabilir durum örneklemesi kullanılmıĢtır. Örneklemi 

Celal Bayar Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü sporcularından 2 bayan sporcu 

oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi ile elde edilmiĢtir. 

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunda kullanılacak sorular için ―beden eğitimi 

derslerinde öğrencilerin algıladıkları güdüsel iklim ölçeği‖nden faydalanılmıĢtır. 

Kullanılacak sorular için, 10-12 yaĢ grubuna uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla öncelikle uzman görüĢü alınmıĢtır. Uzman görüĢü sonucunda görüĢme formu 

son halini almıĢtır.  GörüĢmeler için önceden randevu alınıp gün ve saat belirlenmiĢtir. 

KarĢılıklı görüĢmeler haftada 1 kez olmak üzere iki defa uygulanmıĢtır. GörüĢmelerin 

her biri 40-45 dakika arasında sürmüĢtür. GörüĢmeler birebir araĢtırmacı tarafından, tek 

baĢına uygulanmıĢtır. Denklerin her birine aynı sorular sorulmuĢtur. GörüĢmeler ses 

kayıt cihazı ile kaydedilmiĢtir. Ayrıca deneklerden haftada 2 antrenman sonunda 

tutacakları günlükler istenmiĢtir. GörüĢmelerdeki ses kayıtları ve deneklerden istenen 

günlüklerden elde edilen verilerde anlamsallığı kaybetmemek amacıyla bilgisayar 

ortamında yazılı metne dönüĢtürülmüĢtür. AraĢtırma sonuçlarında deneklerin isimleri 

açık olarak verilmemiĢtir, kod kullanılmıĢtır.  

 

SONUÇLAR 

1- Antrenör Memnuniyeti: Antrenör sporcu yeni bir Ģeyler öğrendiğinde memnun 

olur. 

2- Kaygı:  BaĢarısızlığın sporcularda endiĢe- kaygı uyandırmadığını göstermektedir. 

3- Rekabet: Sporcuların antrenman ortamında rekabete girmediklerini ve 

antrenmanlarda kendilerinin bir öncekinden daha iyi olması için çalıĢtıklarını 

göstermektedir. 

4-Sporcu Memnuniyeti: Antrenman ortamında sporcunun memnuniyetinin önemini 

göstermektedir. 

5- Çaba: Çok çaba ile baĢarı sağlamanın önemli olduğunu içermektedir. 
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6-Hata: Antrenmanlarda hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu içermektedir. 

7-EĢitlik: Antrenörün her bir sporcunun becerilerinin geliĢip geliĢmediğine özel dikkat 

gösterdiğini içermektedir. 

8- Ġstekli Olma: Sporcuların öğrenmeye istekli olmalarının öğrenmeyi çabuklaĢtırdığını 

içermektedir.  

 

TARTIġMA 

Sporcunun veya antrenörün kendine özgü spor branĢında bireysel olarak ne 

kadar baĢarılı ve baĢarısız olduğu birçok etmene bağlıdır. Bu etmenlerden birisi de 

hedef yönelimleri ve algılanan  motivasyonel iklim olarak düĢünülmektedir. Bu 

çalıĢmada Celal Bayar Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü Sporcuları örneği ile hedef 

yönelimleri ve motivasyonel iklimi nasıl algıladıkları sorusunun yanıtı verilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

  Bu çalıĢmada analiz sonucunda 8 alt kategori elde edilmiĢtir. Bu kategoriler  

birbirleri ile bağlantılıdır. Bu kategoriler iki temada birleĢtirilmiĢtir.  

1- Hedef yönelimleri (Ego yönelimi ile ilgili kategoriler 2-3 - Görev yönelimi 

ile ilgili kategoriler 1 4 5 6 7 8 )  

2- Motivasyonel iklim (Ustalık Yönelimli Ġklim ile ilgili kategoriler 1 4 5 6 7 8 

- Performans Yönelimli Ġklim ile ilgili kategoriler  2-3) 

 

1-Hedef yönelimleri 

Stephens ve Bredilmer (1995), görev yönelimi yüksek olan sporcuların, 

kendilerini becerikli gördüklerini ve sporda yer almaktan hoĢnut olduklarını 

belirtmektedirler. Görev yönelimi yüksek olan sporcu, yarıĢmaları becerisini geliĢtirmek 

için bir Ģans olarak görür. Rakip ne kadar iyi olursa, geliĢim için bireysel becerisini 

artırmak da o kadar büyüktür. Görev yönelimli hedeflere sahip sporcu için baĢarısızlık, 

en iyi performanstan daha azını yapmaktır. (Turhan Toros, Ziya Koruç, 2004)Bu 

çalıĢmada da buna paralel olarak, sporcuların verdikleri cevaplarla yaptıkları iĢten 

hoĢnut olduklarını, kendilerini becerikli gördüklerini, yarıĢmaları kaybetseler dahi  

kendilerine tecrübe kazandırdığını, baĢarısızlıklarının sahip oldukları en iyi 

performanstan daha düĢüğünü yapmıĢ olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Dolayısıyla sporcuların görev yönelimlerinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Bu 

çalıĢmada elde edilen verilere göre sporcuların ego yönelimlerinin düĢük olduğu 

sonucuna varılabilir.Sporcuların verdikleri cevaplara göre diğer sporculara karĢı 

üstünlük sağlamanın baĢarılı olmayı gerektirmediğini, baĢarı sağlamak için çaba sarf 

etmek gerektiğini belirtmiĢlerdir.  

2-Motivasyonel iklim 

Ames (1992), yaptığı bir araĢtırmaya göre motivasyonel iklimlerini, ustalık 

hedef yönelimli olarak algılayan öğrenciler, çabayı kullanmaya daha yatkın, zorlayıcı 

hedefleri tercih ediyor, baĢarı ve çabanın önemli derecede anlamlı olduğuna inanıyorlar. 

(Turhan Toros, Ziya Koruç,2004)Bu çalıĢmada sporcuların baĢarı için çabanın 

gerekliliğini, her geçen gün daha zor hareketlerin öğrenilmesinden hoĢnut olduklarını, 

çaba ile kazanılan baĢarının baĢarı sayılabileceğini, beceriyi arttırmanın önemli 

olduğunu, öğrenmenin deneyerek olacağını, yapılan hataların öğrenmenin bir parçası 

olduğunu belirttikleri görülmektedir. Bu verilerden elde edilen bulgulara göre, 

sporcuların  motivasyonel iklimi, ustalık hedef yönelimli olarak algıladıkları sonucuna 

varılabilir. Toros ve Yetim yaptıkları bir çalıĢmada (2000), Türkiye‘de farklı spor 

branĢlarında, hedef yönelimleri ile algılanan motivasyonel iklim değiĢkenleri arasında 

yüksek bir iliĢki olduğunu bulmuĢlardır ve ayrıca algılanan motivasyonel iklimin, hedef 

yönelimi ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. (Toros T., Yetim Ü. 2000)  Bu çalıĢmadan 
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elde edilen verilere göre,  Toros ve Yetimin yaptıkları çalıĢmaya paralel olarak hedef 

yönelimleri ile algılanan motivasyonel iklim arasında iliĢki olduğu söylenebilir.  

 Sonuç olarak bu çalıĢmada daha önce yapılmıĢ olan çalıĢmalara paralellik 

göstermektedir. Elde edilen verilere göre 10-12 yaĢ grubunda aerobik cimnastik sporu 

ile uğrasan 2 sporcunun görev yönelimli olduklarını ve motivasyonel iklimi ustalık 

hedef yönelimli olarak algıladıklarını söyleyebiliriz. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, havuz pliometrik egzersizleri ile alan pliometrik 

egzersizlerinin adolesan dönem basketbol oyuncularının yapısal ve biyomotorik özellikleri 

üzerine etkisini araĢtırmaktır. 

ÇalıĢmaya yaĢları 13-18 arasında en az iki yıllık spor yaĢına sahip toplam 91 

lisanslı basketbol sporcusu (48 erkek, 43 kız) gönüllü olarak katılmıĢtır. Sporculara 12 

hafta boyunca haftada 3 gün basketbol teknik antrenmanı ile beraber pliometrik egzersiz 

programı uygulanmıĢtır. Sporcular, havuz pliometrik grubu (n:31), alan pliometrik grubu 

(n:30) ve kontrol grubu (n:30) olmak üzere, torbadan kura çekme yöntemine göre üç gruba 

ayrılmıĢtır. Havuz pliometrik grubu ile alan pliometrik grubu basketbol teknik 

antrenmanının ardından pliometrik egzersizler yapmıĢ, kontrol grubu ise sadece basketbol 

antrenmanı uygulamıĢtır. Egzersizler öncesinde ve sonrasında sporcuların yapısal 

özellikleri ve biyomotorik performansları belirlenmiĢtir. Verilerin analizinde SPSS 11.5 

istatistik programı kullanılmıĢtır. Gruplar arasındaki ön test-son test fark puanlarının 

karĢılaĢtırılması için ―Tek Yönlü ANOVA‖, cinsiyet ve gruplar arasındaki ön test-son 

test fark puanlarının karĢılaĢtırılmasında ise ― ĠliĢkisiz Ölçümler Ġçin Ġki Faktörlü 

ANOVA‖ modeli kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlarda p<0.05 değerleri istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiĢtir.  

ÇalıĢma sonucunda; 12 haftalık alan pliometrik ve havuz pliometrik 

çalıĢmalarının, sporcuların yapısal özellikleri ve biyomotorik performanslarının ön test-

son test fark puanlarına istatistiksel anlamda olumlu etki yaptığı ancak, gruplar birbirleri 

ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamda farklılık olmadığı bulunmuĢtur. Bununla 

birlike, alan ve havuz pliometrik antrenmanları kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında, 

sporcuların yapısal özellikleri ve biyomotorik performansları açısından istatistiksel 

anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 

Bu çalıĢma, havuz pliometrik egzersizlerinin biyomotorik performansın 

geliĢtirilmesi açısından alan egzersizleri kadar etkili bir yöntem olduğu ve geliĢme 

çağındaki sporcularda uygulanabileceği kanaatine varılmıĢtır. 

 

Anahtar sözcükler: Pliometrik egzersiz, havuz pliometrik, adolesan, basketbol 

 

 

ABSTRACT 
The Effect of Aquatic Plyometrics and Land Plyometrics On Structural And 

Biomotorical Features of Adolescent Basketball Players 

mailto:ozhanbavli@hotmail.com
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The aim of this study was to investigate the effects of aquatic plyometrics and 

land plyometrics on structural and biomotorical features of adolescent basketball 

players. 

Ninety-one adolescent basketball players (48 male, 43 female) between the ages 

of 13-18 were enrolled in the study. Athletes were randomly allocated in to three 

groups; aquatic plyometric exercise group (n:31), land plyometric exercise group (n:30) 

and control group n:30). Study period was 12 weeks. All groups had standardized 

basketball training exercise. Aquatic and land exercise groups also had plyometrics 

three times a week. Structural and biomotorical features including; body mass index, 

one repetition maximum leg strength, 30 meter sprint, vertical jump, flexibility were 

measured. SPSS 11,5 version was used for the data analysis. ‖ One Way ANOVA‖ was 

used to compare pretest and post test findings of study groups. Diffrences between 

pretest and psottest findings of genders and groups were analyzed by ―Two Way 

ANOVA For Independent Sapmles‖. Significance was set at p<.05 

Significant differences were detected on structural and biomotorical features 

between pretest and posttest results in both aquatic and land plyometric exercise groups. 

But there were no statistically significant differences between both groups. After the 

study period there were also statistically significant differences between control and 

plyometric exercise groups. 

Both aquatic and land plyometric exercises can be used to improve the sportive 

perfromance of adolescent athletes. Further studies are need to determine the effects of 

these type of exercises on different age and athlete groups. 

 

Key words: Plyometric exercise, aquatic plyometrics, adolescent, basketball 

1. GĠRĠġ 

Genç sporculara yaptırılan antrenman uygulamalarının, genel geliĢim ilkelerine bağlı 

kalınarak seçilen branĢa özgü yüklenmelerin müsabaka ortamına uygun bir biçimde 

antrenman uygulamalarına katılması önerilmektedir (1-3). Temel motorik özellikler 

sportif performans kapasitesinin önemli elementleridir. Çocuk ve gençlerin fiziksel 

performans kapasitesindeki geliĢim, onların biyolojik geliĢimleri ve antrenman 

seviyeleri ile kuvvetli bir Ģekilde ilgilidir. Bütün fiziksel ve motorik özelliklerin 

tamamen geliĢmesi ergenlik çağında olur
1
. Bu nedenle, genç sporcuların sportif 

performanslarını korumada ve geliĢtirmede uygulanacak antrenman yöntemlerinin 

uygunluğu bir kat daha önem kazanmaktadır.  

  Pliometrik çalıĢmaların sıçramalar, ani koĢular ve yön değiĢtirmeler gibi kuvvet ve 

sürat gerektiren futbol, voleybol, basketbol, cimnastik, sürat koĢuları gibi branĢlar için 

müsabaka ortamına uygun yüklenmeleri içeren ve branĢa özgü motorik özellikleri 

geliĢtiren etkili bir antrenman yöntemi olduğunu gösteren çalıĢmalara literatürde 

bulunmaktadır (4-12).  

Pliometrik çalıĢmalar özellikle çabuk kuvvetin ön planda olduğu spor dalları için 

yararlıdır ( atletizm, atlamalar, atmalar ve sprint koĢuları; voleybol, basketbol, futbol, 

hentbol, ve tramplenle atlama vb.). AraĢtırmacılar çabuk kuvvet antrenmanlarının 

sportif performans üzerine olumlu etkilerini bildirirken, pliometrik alıĢtırmaların 

motorik özellikler üzerine etkisinin erken dönemde beklenmesinin hata olabileceğini 

vurgulamaktadır. Bununla birlikte, alıĢtırmaların özellikle balistik yapısından 

kaynaklanabilecek yaralanmalar için potansiyel tehlike oldukları da öne sürülmektedir. 

Pliometrik alıĢtırmalar patlayıcı kuvvetin ve daha hızlı tepkilerin geliĢmesini sağlayan 

önemli bir antrenman biçimi olduğu söylenebilir. Ancak pliometrik egzersizler ile 
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görülen sakatlanmalar (stres kırıkları, burkulmalar, tendinit vb.) sonucunda alternatif bir 

yöntem olarak havuz pliometrik egzersizleri uygulanmaya baĢlanmıĢır (13-16).  

Havuz pliometrik egzersizleri, bel veya göğüs seviyesindeki su derinliğinde uygulanan 

pliometrik egzersiz protokollerinden oluĢmaktadır. Bu alandaki çalıĢmalar oldukça sınırlı 

olmakla beraber bazı çalıĢmalar havuz pliometrik egzersizlerinin alan pliometrik 

egzersizlere oranla bazı biyomotorik özellikleri geliĢtirmede ve egzersize bağlı sakatlıkları 

önlemede daha etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir (13-16). 

Bu çalıĢmanın amacı, havuz pliometrik antrenmanları ile alan pliometrik 

antrenmanlarının adolesan dönem sporcuların dikey sıçrama, sürat, maksimal bacak 

kuvveti, esneklik ve vücut kitle indeksi (VKĠ) değerleri üzerine etkisini incelemektir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalıĢmanın amacı, havuz pliometrik antrenmanları ile alan pliometrik 

antrenmanlarının adolesan dönem basketbol oyuncularının yapısal ve biyomotorik 

özellikleri üzerine etkisini incelemektir. ÇalıĢmaya yaĢları 13-18 arasında en az 2 yıllık 

spor yaĢına sahip toplam 91 lisanslı basketbol sporcusu (48 erkek, 43 kız) gönüllü olarak 

katılmıĢtır. Sporculara 12 hafta boyunca haftada 3 gün basketbol teknik antrenmanı ile 

beraber pliometrik egzersiz programı uygulanmıĢtır. Egzersizler öncesinde ve sonrasında 

sporcuların yapısal özellikleri ve biyomotorik performansları belirlenmiĢtir. 

 

Verilerin Toplanması  

 ÇalıĢmalara baĢlamadan önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik 

Kurulu‘ndan onay formu ile sporcuların velilerinden, çocuklarının bu çalıĢmaya gönüllü 

olarak katılmalarına izin verdiklerine dair izin belgesi alınmıĢtır. ÇalıĢmanın baĢında 

sporcuların demografik özelliklerini belirleyen anket formu doldurulmuĢtur. Erkek ve kız 

sporcular ayrı günlerde spor salonunda toplanıp, yapılacak ölçümler hakkında bilgi 

verildikten sonra, yapısal özellikleri ve biyomotorik performansları belirlenmiĢtir. 

 Yapısal özelliklerin belirlenmesi; 1 mm hassasiyetle ölçüm yapabilen boy ölçer 

ile boyları, hassaslığı 0,01 kg olan dijital baskül ile kiloları belirlenip, elde dilen 

verilerle vücut kitle endeksi (VKĠ= kg/m
2
) değerleri belirlendi. Sporcular Ģort ve tiĢört 

giymiĢ ve yalın ayak Ģekilde basküle çıkmıĢlardır. 

 Biyomotorik performansın belirlenmesi:  

30 m sürat performansı: Kapalı alanda dijital kronometre (Protech 8376R-USA) ile 

her tekrar arasında tam toparlanma sağlanması için 2 dk dinlenme verilerek 3 tekrarın 

ardından en iyi derece sn cinsinden kaydedildi. Sporcu sahada belirlenen 30m‘lik baĢlangıç 

ve bitiĢ noktalarının, baĢlangıç noktasında hazır bekletilip, bitiĢ noktasındaki antrenörün 

komutuyla hız almadan koĢu performansını gerçekleĢtirmesi istendi. Tüm ölçümler aynı 

antrenör tarafından kaydedildi 

Dikey sıçrama performansı:  Jumpmetre ( Takei-TAK004-JAPAN) kullanılarak 

her tekrar arasında 1 dk dinlenme süresi verilerek 3 tekrarın ardından en iyi performans cm 

cinsinden kaydedildi. Sporcular ellerini savurmadan çıplak ayakla performansı 

gerçekleĢtirdi. 

Esneklik peformansı : Otur eriĢ aleti (Sit and reach box-Acuflex-USA) kullanılarak 

her tekrar arasında 1 dk dinlenme süresi verilerek, 3 tekrarın ardından en iyi performans 

cm cinsinden kaydedildi. 

 Bacak kuvveti performansı:  Leg press aletinde ( Profitness - USA) maksimum bir 

tekrar yöntemi ile kg cinsinden hesapladı. (maksimum 1 tekrar = ağırlık/(1,0278-(0,0278 x 

tekrar sayısı)) (Brzycki M. 1995). Sporcular teste girmeden önce 5 dk süreyle aktif 

ısınma yaptılar. Ardından boĢ ağırlıklarla leg press aletinde15 tekrar yaptılar. 

Erkeklerde 60 kg, kızlarda 40 kg baĢlangıçlı ve sporcunun kaldırabildiği ağırlığın 10 
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tekrardan fazla olacağı durumlarda, mevcut ağırlığa 2,5 kg eklenerek maksimum 10 

tekrar ve altında kaldırabileceği ağırlık tespit edildi. 

 

Egzersiz Protokolü  
Haftada üç gün gruplara teknik içerikli basketbol antrenmanı (10 dk ısınma 40 dk 

esas devre ve 10 dk esnetme) uygulandı. Alan pliometrik ile havuz pliometrik gruplarına 

basketbol antrenmanı sonrası pliometrik egzersizler (10 dk esnetme 20 dk esas devre ve 10 

dk esnetme) uygulandı. Gruplar basketbol çalıĢmalarını ve pliometrik egzersizleri 

Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı‘nda gerçekleĢtirdi. Havuz 

pliometrik egzersizleri ise aynı yerde ancak kapalı bir alanda, geniĢliği 457cm olan su 

seviyesi 122cm ve su sıcaklığı ortalama 27C° olan portatif havuzda (Intex Easyset, Fransa) 

gerçekleĢtirildi. Kontrol grubu sadece basketbol antrenmanına katıldı.  

Alan pliometrik ve havuz pliometrik grupları aynı gün salona gelip basketbol 

antrenmanını beraber yaptılar. Pliometrik egzersizler için ayrılıp yardımcı antrenörler 

yardımı ile pliometrik egzersizler yaptılar. Pliometrik egzersizlere hazırlık için alan 

grubuna 15 dk esnetme hareketi yaptırıldı, havuz grubuna ise mayolarını giyinmeleri ve 

hazırlık için 10 dk süre verildi. Havuz grubuna suya girmeden önce egzersizler gösterilip 

bir defa yaptırıldı. Ardından 3‘erli gruplar halinde havuza girip 3 dk suya alıĢma 

hareketlerinin (suda yürüme, suda oturma, tek ayak dengede durma) ardından pliometrik 

egzersizleri uyguladılar. 

Uygulanan pliometrik egzersizler: Sporcular ilk ay 2 X 10 X 2 dk , sonraki ay 3 X 

10 X 2 dk ve son ay 4X 10 X 2 dk Ģeklindeki yüklenmelerle, Çizgilerde ileri-geri sıçrama, 

Çizgilerde yanlara sıçrama, Çift bacak dizleri göğse çekme, Split squat sıçrama, Squat 

sıçrama, egzersizlerini yüksek Ģiddette uyguladılar 

 

 Ġstatistiksel Analiz 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 11,5 istatistik programından faydalanıldı. 

Sporcuların yapısal ve biyomotorik özelliklerinin ön test-sontest fark puanları 

arasındaki farkın gruplar arasındaki karĢılaĢtrılması için ―Tek Yönlü ANOVA‖ modeli 

kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiĢtir. 

 

3.BULGULAR 

 

Tablo 1. Sporcuların demografik özellikleri  

Demografik 

özellikler  

Alan P. 

(n: 30) 

x±ss 

Havuz P. 

(n: 31) 

x±ss 

Kontrol 

(n: 30) 

x±ss 

Toplam 

(n: 91) 

x±ss 

YaĢ (yıl) 16,3± 1,2 15,8± 0,7 16± 1 16± 1 

Spor yaĢı (yıl) 2,7±0,8 2,7±1,2 2,3±1 2,6±1 

Boy(cm) 
176,2 ± 

12,4 
172,9±9,8 171,7±10,1 173,5±10,9 

Kilo(kg) 
69,3 ± 

15,1 
65,8±14,8 66,5±18,2 67,2±16 

VKĠ (kg/m
2
) 22,2± 3,5 21,8± 3,6 22,2± 4,2 22,1± 3,7 

 

ÇalıĢmaya katılan sporcuların çalıĢma guruplarına göre demografik özellikleri 

Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. Tablo 1 incelendiğinde çalıĢmaya toplam 91 sporcunun 

katıldığı, bu sporcuların yaĢları ortalamasının 16± 1 yıl, spor yaĢı ortalamasının 2,6±1 

yıl ve vücut kitle indeksi (VKĠ) ortalamalarının 22,1± 3,7 kg/m
2  

olduğu belirlenmiĢtir. 



 181 

 

Tablo 2. Sporcuların yapısal ve biyomotorik özelliklerinin öntest-sontest sonuçları 

 

Yapısal ve 

Biyomotorik 

özelikler 

Havuz Pliometrik Alan pliometrik Kontrol 

Öntest Sontest Öntest Sontest Öntest Sontest 

x±s x±s x±s x±s x±s x±s 

Kuvvet (kg) 135,7±44,9 200,7±45,7 134,5±41 197,5±51,3 126,5±56,3 159,1±73 

Sürat (sn) 5±0,5 4,9±0,5 4,9±0,6 4,8±0,5 5±0,7 5±0,7 

Dikey sıçrama 

(cm) 

47,2±5,2 51,7±5,2 48±9,3 52,6±8,8 43,7±8,2 45,3±8,8 

Esneklik (cm) 21,2±7,5 25±7,5 20,7±5,5 24,5±4,7 20,3±5,7 22±5,2 

VKĠ (kg/m
2
) 21,8±3,6 21,1±3,5 22,2±3,5 21,3±3,1 22,2±4,2 22,5±4,1 

 

Sporcuların çalıĢma guruplarına göre yapısal ve biyomotorik özelliklerinin 

öntest-sontest ölçümlerinin sonuçları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Bu ölçümler arasındaki 

farkın guruplar arsında karĢılaĢtırılmasına yönelik analiz sonuçları ise Tablo 3‘te 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3 . Sporcuların yapısal ve biyomotorik özelliklerinin öntest-sontest 

karĢılaĢtırılması 

 

Motorik 

özellikler 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark 

Kuvvet 

Guruplar 

arası 

19891,49 2 9945,74 14,26 0,01 A>K 

H>K 

Guruplar içi 61357,94 88 697,24  

Toplam 81249,44 90   

Sürat 

Guruplar 

arası 

,48 2 0,24 5,47 0,01 A>K 

H>K 

Guruplar içi 3,89 88 0,04  

Toplam 4,38 90   

Dikey 

sıçrama 

Guruplar 

arası 

170,38 2 85,19 9,52 0,01 A>K 

H>K 

Guruplar içi 786,71 88 8,94  

Toplam 957,10 90   

Esneklik 

Guruplar 

arası 

87,11 2 43,55 6,59 0,01 A>K 

H>K 

Guruplar içi 581,40 88 6,60 

Toplam 668,51 90  

VKĠ 

Guruplar 

arası 

22,66 2 11,33 24,29 0,01 A>K 

H>K 

Guruplar içi 41,03 88 0,46 

Toplam 63,69 90  

     A: Alan grubu   H: Havuz grubu    K: Kontrol grubu 

 

ÇalıĢmaya katılan sporcuların çalıĢma guruplarına göre yapısal ve biyomotorik 

özelliklerinin öntest-sontest ölçümleri arasındaki farkın anlamlılık analizine dair 

Tekyönlü ANOVA analiz sonucu Tablo 3‘te görülmektedir. Buna göre çalıĢma 

guruplarının yapısal ve biyomotorik özelliklerinin öntest-sontest ölçümleri arasında 
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istatistiksel anlamda fark olduğu görülmektedir. Alan ve havuz pliometrik gurubu 

kontrol gurubu ile karĢılaĢtırıldığında yapısal ve biyomotorik özelliklerin tümünde, daha 

fazla değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. Ancak havuz ve pliometrik gurubu kendi 

aralarında karĢılaĢtırıldığında öntes-sontest ölçümleri arasındaki fark göz önüne 

alındığında istatistiksel anlamda anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir. Bu bulgular 

12 haftalık pliometrik egzersizin alan ve havuz gurubunda benzer etkiler oluĢturduğu 

sonucu çıkarmaktadır. 

 

4.TARTIġMA VE SONUÇ 

 

ÇalıĢmada, sporcuların boy ve kilo değerlerinden elde verilerle yapısal 

özellikleri hakkında bize ipucu vermesini beklediğimiz vücut kitle indeksi (VKĠ) 

değerleri belirlendi. VKĠ çok kolay hesap edilen (ağırlık [kg]/boy
2
 [m]) ve klinik 

değerlendirmede deri altı ve toplam vücut yağının iyi bir göstergesi olarak kabul edilen 

bir ölçüttür (18).  ÇalıĢmaya katılan sporcuların VKĠ değerlerinde 12 haftalık pliometrik 

egzersizler sonunda istatistiksel anlamda azalma olduğu belirlenmiĢtir 

(önce:22,1±3,7kg/m
2
, sonra:21,6±3,6 kg/m

2
, p=0,000). Bu değerlere sahip bireylerin 

toplam vücut ağırlığının boylarına oranının normal olarak tanımlandığı için, çalıĢmaya 

katılan sporcuların normal kiloda oldukları söylenebilir. Buna ek olarak pliometrik 

egzersizlerin sporcuların vücut kitle indeksi değerlerine olumlu etki yaptığı tespit 

edilmiĢtir. Literatürde bu bulguları destekler nitelikte olan (AteĢ 2007, Potteiger 1999, 

ve Witzke 2000) çalıĢmaların olduğu da belirlenmiĢtir.  

Sporcuların yapısal özelliklerine alan pliometrik egzersizleri ile havuz 

pliometrik egzersizlerinin etkisinin karĢılaĢtırıldığı bu çalıĢmada; 12 haftalık alan ve 

havuz pliometrik egzersizlerin sporcuların yapısal özelliklerinin ön test-sontest puanları 

bakımından karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamda fark yaratmadığı belirlenmiĢtir 

(p>0,05). Bu bulgu neticesinde alan ve havuz pliometrik egzersizlerinin adolesan 

dönem basketbolcuların yapısal özellikleri üzerine benzer etkiler yaptığı söylenebilir. 

Litertür incelendiğinde alan ve havuz pliometrik egzersizlerin yapısal özellikler üzerine 

etkisinin incelendiği çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢma sonunda ise havuz 

pliometrik egzersizleri sonrasında sporcuların VKĠ değerlerinin ön test-sontest puanları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamda farklılık olmamakla birlikte, VKĠ değerleri 

üzerine etkisinin olduğu bulunmuĢtur. (önce;21,8±3,6kg/m
2
, sonra; 21,1±3,5 kg/m

2
). 

Elde edilen veriler neticesinde; sporcuların biyomotorik performanslarının öntst-

sontest puanları arasında istatistiksel anlamda fark olduğu tespit edilmiĢtir. Pliometrik 

egzersizlerin sporcuların 30m sürat performansı üzerine istatistiksel anlamda olumlu 

etki yaptığı belirlenmiĢtir.(önce;5±0,6sn, sonra; 4,9±0,6sn, p=0,000). Literatür 

incelendiğinde bu bulguyu destekler nitelikte çalıĢmalara rastlamak mümkündür; 

Rimmer (2000) 26 erkek sporcunun katıldığı 8 haftalık pliometrik egzersizler 

sonucunda, sporcuların 40m sürat performansında istatistiksel anlamda olumlu 

değiĢimler olduğunu belirlemiĢtir. Bonetto (1997) 25 erkek sporcunun katıldığı 10 

haftalık pliometrik egzersizlerin sporcuların 30m sürat performanslarına istatistiksel 

anlamda olumlu etki yaptığını bulmuĢtur. Bu bulgular bu çalıĢmada elde edilen 

bulgularla paralellik göstermektedir. 

Alan pliometrik ve havuz pliometrik egzersizlerinin 30m sürat performansı 

üzerine etkisinin karĢılaĢtırılması sonucunda her iki gruptaki sporcuların 30m sürat 

performanslarında geliĢme görülürken, bu durum gruplar arasında karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel anlamda fark oluĢturmadığı görülmüĢtür. 12 haftalık alan ve havuz 

pliometrik egzersizlerinin 30m sürat performansına benzer etkiler yarattığı söylenebilir. 

Literatür incelendiğinde bu bulguları destekler nitelikte olan; Robinson (2004) yaĢ 
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ortalaması 20 olan 32 kızın katıldığı 8 haftalık alan ve havuz pliometrik egzersizler 

sonrasında, bireylerin 40m sürat performanslarına alan ve havuz egzersizlerinin 

etkilerinde istatistiksel anlamda fark bulamamıĢtır. Starley (1999) 18-41 yaĢları arasında 

62 sağlıklı bireyin katıldığı 11 haftalık alan ve havuz pliometrik egzersizlerin 30m sürat 

performansına alan ve havuz pliometrik egzersizlerinin etkisinde anlamlı fark 

bulamamıĢtır. Bu bulgular çalıĢmamızdaki bulgulara paralellik göstermekle birlikte, 

Shiran (2008) yaĢ ortalamaları 20 olan 21 erkek güreĢçinin katıldığı 5 haftalık alan ve 

havuz pliometrik egzersizleri sonucunda, 20m sürat performansının  alan pliometrik 

grubu lehine istatistiksel anlamda farklı olduğunu belirlemiĢtir. Bu bulgu bizim 

çalıĢmamızdaki bulguları desteklememektedir. 

Bu çalıĢma sonunda; 12 haftalık pliometrik egzersizlerin sporcuların dikey 

sıçrama performanslarının ön test-sontest puanları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel 

anlamda fark olduğu belirlenmiĢtir. Pliometrik egzersizler sporcuların dikey sıçrama 

performansı üzerine istatistiksel anlamda olumlu etki yapmıĢtır (önce;46,3±7,9cm, 

sonra; 49,9±8,3cm, p=0,000). Önceki çalıĢmalar bu bulguyu destekler niteliktedir; 

Toumi (2004), Matavulj (2001), Kotzamanidis (2006), Kubo (2007), Diallo (2001), 

Chimera (2004) pliometrik egzersizlerin dikey sıçrama performansı üzerine etkisini 

araĢtırdıkları çalıĢmalarında, pliometrik egzersiz grupları lehine istatistiksel anlamda 

olumlu geliĢmeler kaydetmiĢlerdir. Bu bulgular bu çalıĢmadaki bulgularla paralellik 

göstermektedir. 

Alan pliometrik ve havuz pliometrik egzersizlerin dikey sıçrama performansı 

üzerine etkisini incelendiğinde bu çalıĢma sonunda her iki gruptaki sporcuların dikey 

sıçrama performanslarında geliĢme olduğu tespit edilmiĢ ancak iki grup arasında 

yapılan karĢılaĢtırma sonucunda sporcuların ön test ve sontest puanları arasında 

istatistiksel anlamda fark bulunamamıĢtır. Bu bilgilere dayanarak alan pliometrik 

egzersizleri ve havuz pliometrik egzersizleri dikey sıçrama performansı üzerine benzer 

etki yaptığı söylenebilir. Literatür incelendiğinde; Miller (2002), Stemm (2007), 

Robinson (2004) havuz pliometrik egzersizleri ile alan pliometrik egzersizlerinin dikey 

sıçrama performansı üzerine etkilerini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, gruplar arasında 

dikey sıçrama performansı bakımından istatistiksel anlamda fark bulamamıĢlardır. Bu 

bulgular çalıĢmamızdaki bulgularla paralellik göstermektedir. 

ÇalıĢmamız gösteriyor ki; 12 haftalık pliometrik egzersizler adolesan dönem 

sporcuların maksimal bacak kuvveti üzerine ön test-sontest puanları karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel anlamda olumlu etki yapmıĢtır (önce:132,3±47,4kg, sonra: 186±60,2kg, 

p=0,000). Pliometrik egzersizler uygulama yöntemi bakımından bir kuvvet antrenmanı 

olma özelliği taĢımasından dolayı beklenen bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Literatür 

incelendiğinde;  Brown (2007), Wilkerson (2004), Faigenbaum (2007), Witzke (2000), 

AteĢ (2007) Masamato (2003), pliometrik egzersizlerin maksimal bacak kuvveti üzerine 

olumlu etkisi olduğunu bulmuĢlardır. Bu bulgular çalıĢmadaki bulguları 

desteklemektedir. 

Alan pliometrik ve havuz pliometrik çalıĢmalarının maksimal bacak kuvveti 

üzerine etkisinin incelenmesi amaçlı bu çalıĢma sonucunda; her iki gruptaki sporcuların 

maksimal bacak kuvvet performanslarında artıĢ görülmüĢtür. Ancak çalıĢmaya katılan 

sporcuların ön test-sontest puanları arasında çalıĢtıkları gruplar açısından yapılan 

karĢılaĢtırmada istatistiksel anlamda fark bulunamamıĢtır. Alan ve havuz pliometrik 

çalıĢmaları adolesan dönem sporcuların maksimal bacak kuvveti üzerine benzer etkiler 

yaptığı söylenebilir. Önceki çalıĢmalar göstermektedir ki; Martel (2005), Harmer (2002) 

havuz pliometrik egzersizleri alt ekstremite bacak kuvveti üzerine olumlu etki 

yapmaktadır. Bununla birlikte, Robinson (2004), Miller (2002), Shiran (2008) alan ve 

havuz pliometrik egzersizlerin bacak kuvveti üzerine etkisini araĢtırdıkları 
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çalıĢmalarında istatistiksel anlamda fark bulamamıĢlardır. Bu bulgular çalıĢmamızdaki 

bulgulara paralellik göstermektedir. Bu bulgulara karĢılık Starley (1999) çalıĢmasında 

11 haftalık havuz egzersizlerinin bacak kuvveti performansına alan çalıĢmaları ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamda daha fazla etki yaptığını bulmuĢtur. 

12 haftalık pliometrik egzersizler sonrasında sporcuların esneklik 

performanslarının ön test-sontest puanları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamda fark 

olduğu belirlenmiĢtir. Pliometrik egzersizler sporcuların esneklik performansı üzerine 

olumlu etki yaptığı belirlenmiĢtir (önce:20,7±6,2cm, sonra: 23,8±6cm, 

p=0,000).literatür incelendiğinde bu bulguyu detekler nitelikte çalıĢmalara rastlandığı 

belirlenmiĢtir. AteĢ (2007), Faigenbaum (2007) pliometrik egzersizlerin esneklik 

performansı üzerine olumlu etkileri olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Alan pliometrik ve havuz pliometrik çalıĢmalarının esneklik performansı 

açısından karĢılaĢtırıldığında sporcuların ön test-sontest  puanlarına göre gruplar 

arasında istatistiksel anlamda fark olmadığı belirlenmiĢtir.alan ve havuz pliometrik 

egzersizlerinin esneklik performansına benzer etkiler yaptığı söylenebilir. Önceki 

çalıĢmalar incelendiğinde alan ve havuz pliometrik egzersizlerinin esneklik performansı 

üzerine etkisini inceleyen çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmadaki bulgular ileriki 

çalıĢmalar için örnek temsil edecektir. 

ÇalıĢma sonucunda 12 haftalık alan ve havuz pliometrik egzersizlerinin geliĢim 

çağındaki sporcularda yapısal ve biyomotorik özellikler üzerine benzer etkiler yarattığı 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle havuz pliometrik egzersizlerinin geliĢim çağındaki 

sporcularda yapısal ve biyomotorik özelliklerin geliĢiminde kullanılabilecek alternatif 

bir antrenman metodu olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırma Karamandaki 13-14 yaĢ grubundaki çocukların bazı fiziksel 

özelliklerinin ölçülerek elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırma karamanda 13-14 yaĢlarında ilköğretim okullarında okuyan 142 erkek 

öğrenci 76 kız öğrenci üzerinde uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmada öğrencilerin boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut yağ oranları ve 

BKI(Vücut kitle indeksleri) hesaplanarak araĢtırmaya ait bulgular elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin adı geçen fiziksel özelliklerinin ortalama değerleri ve 

standart sapma değerleri hesaplanarak değerlendirildi. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin boy uzunlukları ayaklar çıplak veya çorap ile 

kantarda bulunan boy skalası vasıtasıyla 0.01 cm hassasiyette, beden ağırlıkları Ģortlu 

iken kantar ile 0.01 kg hassasiyette ölçülmüĢtür. Beden Kitle Ġndeksi elde edilen 

ağırlığın, boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle belirlenmiĢtir. Vücut yağ ölçümleri 

Skinfold yağ ölçüm aracı ile ölçülerek doğu formülü ile hesaplandı. 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda araĢtırmaya katılan çocukların 

boy uzunluklarının erkeklerde 1,56 ± 0,08 kız öğrencilerde 1,52 ± 0,06 olarak 

hesaplanmıĢtır. Vücut ağırlıklarına bakıldığında erkek öğrencilerin 46,2±9,20 kız 

öğrencilerin 42,5±10,30 olarak bulunmuĢtur. Vücut yağ yüzdelerine bakıldığında erkek 

öğrencilerin 16,20 ±7,10 kız öğrencilerin 17,90 ± 9,20 olarak bulunmuĢtur. BKI(Vücut 

kitle indeksleri) değerlerine bakıldığında erkek öğrencilerin 19,8 ± 2,7 kız öğrencilerin 

21,3± 3,1 olduğu tespit edilmiĢtir. 

Sonuç olarak araĢtırma grubuna katılan kız ve erkek çocukların boy 

uzunluklarının Türkiye ortalamalarına göre normal ancak Avrupa ortalamalarına göre 

düĢük olduğu bulunmuĢtur. Vücut ağırlıkları bakımından elde edilen sonuçların normal 

olduğu görülmüĢtür. Vücut yağ oranları açısından yurt içindeki diğer çalıĢma 

sonuçlarıyla benzer özellikler gösterdiği görülmektedir. Vücut kitle indeksleri 

değerlendirildiğinde elde edilen bulguların normal olduğu söylenebilir. 

Sonuçta elde edilen verilen Türkiye ortalaması ili benzer özellikler taĢımaktadır. 

Bu yüzden çocuklar üzerine beslenme ve fiziksel aktivite programlarının düzenlenerek 

gelecek nesillerin daha iyi fiziksel uygunluk derecelerine sahip olmalarına katkı 

sağlayacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Çocuk, Fiziksel Uygunluk, Aktivite 
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ĠNDEKSĠ, VÜCUT KOMPOSĠZYONU VE AEROBĠK KAPASĠTE ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. 

BaĢkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

AyĢe KĠN-ĠġLER, Burak TURGUT. 

 

11-15 YAġ AKTĠF ERKEKLERDE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE, BEDEN KĠTLE 

ĠNDEKSĠ, VÜCUT KOMPOSĠZYONU VE AEROBĠK KAPASĠTE 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

 

AyĢe KĠN-ĠġLER, Burak TURGUT 

BaĢkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

  

Bu çalıĢma 11-15 yaĢları arasındaki aktif erkeklerde fiziksel aktivite, beden kitle 

indeksi, vücut komposizyonu ve aerobik kapasite arasındaki iliĢkinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya yaĢları 11-15 arasında olan ve düzenli olarak haftada 

iki gün basketbol okuluna devam eden 35 aktif erkek gönüllü olarak katılmıĢtır. 

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi Sallis ve ark (1993) Fiziksel Aktivite Düzeyi 

Anketi ile, vücut komposizyonu ise ayaktan ayağa bioeletrik impedans analizi ile 

belirlenmiĢtir. Aerobik kapasitenin belirlenmesinde ise 20 metre mekik koĢusu 

kullanılmıĢ ve maksimal oksijen tüketimi (VO2maks) Fernhall ve ark. (1998) geliĢtirdiği 

formül ile hesaplanmıĢtır. Pearson Çarpım Momentler korelasyon analizi, VO2 maks ile 

beden kitle indeksi (r=-.399, p=.018), yağ yüzdesi (r=-.640; p=.000) ve yağsız beden 

kitlesi (r=.460; p=.006) arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu gösterirken, fiziksel aktivite 

düzeyinin ölçülen hiçbir parametre ile iliĢkili olmadığı belirlenmiĢtir (p>.05).Sonuç 

olarak bu çalıĢmanın bulguları beden kitle indeksi ve vücut komposizyonunun 11-15 

yaĢları arasındaki aktif erkeklerde aerobik kapasitenin güçlü belirleyicisi olduğunu 

gösterirken, fiziksel aktivite düzeyinin aerobik kapasite üzerinde bir etkisi olmadığı 

belirlenmiĢtir.  
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PB10: FARKLI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠLK VE ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA 

OKUL SPORLARI PROFĠLĠNĠN ĠNCELENMESĠ, KIRġEHĠR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 Ahi Evran Üniversitesi, BESYO 

E.L..ĠLHAN, E.GENVER, H. ULUCAN 

 

FARKLI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠLK VE ORTA ÖĞRETĠM 

KURUMLARINDA OKUL SPORLARI PROFĠLĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ: KırĢehir Ġli Örneği 
 

*Ekrem Levent ĠLHAN, *Eylem GENCER, *Hakkı ULUCAN 

 

ÖZET 

AraĢtırmada KırĢehir ilindeki ilköğretim ve liselerin okul sporları profilinin farklı 

değiĢkenlere ( merkez/ ilçe, öğrenci sayısı, beden eğitimi öğretmeninin statüsü-hizmet 

yılı-antrenörlük sertifikasyonu, sporla iliĢkili fiziksel Ģartlar, okul spor kulübü, kızlarda 

ve erkelerde katılım branĢları) göre incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 

belirlenen değiĢkenlerle ilgili bir anket formu oluĢturularak, Milli Eğitim il Müdürlüğü 

iĢbirliğiyle il sınırları içinde bulunan toplam 124 okuldan (93 ilköğretim, 31 lise ) 

gerekli veriler toplanmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 10 programından yararlanılarak, 

frekans ve yüzdeler hesaplanmıĢtır. DeğiĢkenler arası iliĢkilerin test edilmesi amacıyla 

ki-kare testine baĢvurulmuĢtur. Ġl genelindeki okulların %63,7‘sinin okullar arası 

müsabakalara katılım gösterdiği belirlenmiĢtir. Ġlköretim okullarında erkeklerde: en çok 

futbol (%35,5), en az basketbol, taekwondo ve halk oyunları (%3,2), kızlarda: en çok 

atletizm ve masa tenisi (%19,4), en az taekwondo (%1,1) branĢlarında katılım olduğu 

bulunmuĢtur. liselerde erkeklerde: en çok futbol (%35,5), en az basketbol, taekwondo 

ve halk oyunları (%3,2), kızlarda: en çok atletizm ve masa tenisi (%19,4), en az 

taekwondo (%1,1) branĢlarında katılım olduğu bulunmuĢtur. Okulların il merkezi yada 

ilçede bulunma durumlarıyla müsabakalara katılım arasında anlamlı bir iliĢki yoktur 

[x
2

(1) =.024, p>.05]. Okul kademesinin ilköğretim yada lise olma durumuyla katılım 

arasındaki iliĢkinin anlamlı olduğu bulunmuĢtur [x
2

(1)=5.127, p<.05]. 

 

Anahtar Kelimeler: okul sporları, beden eğitimi öğretmeni, spor branĢları.  

 

*Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu  
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PB11: 12-14 YAġ  ÇOCUKLARIN FĠZĠKSEL PERFORMANS PARAMETRELERĠNĠN  

ĠNCELENMESĠ 

Adnan Me nderes Üniversitesi 

Murat ÖZġAKER 

 

12-14 YAġ ÇOCUKLARIN FĠZĠKSEL PERFORMANS PARAMETRELERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

 

               Murat ÖZġAKER* 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, Ġzmir ili devlet okulları ikinci kademede okuyan 12-14 yaĢ 

çocukların fiziksel performans parametrelerinin değerlendirilmesi ve profillerinin 

belirlenmesi olarak amaçlanmıĢtır.ÇalıĢmaya, 6.,7. ve 8. sınıflarında okuyan 323 kız, 

327 erkek olmak üzere toplam 650 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır. Öğrencilerin 

fiziksel performans parametreleri,  Fitnessgram, American Alliance for Health, Physical 

Education, Recration and Dance (AAHPERD) ve Eurofit test  Bataryasından seçilen 

testlerle (Kassal kuvvet; hand grip - el kavrama kuvveti ve durarak uzun atlama, Kassal 

dayanıklılık; mekik, Esneklik; otur-eriĢ testi,  kardiyovasküler dayanıklılık; 1 mil koĢ-

yürü testi (1609 m dayanıklılık koĢusu),  sürat; 30 m hız koĢusu değerlendirilmiĢtir.  

Verilerin istatistiki analizinde SPSS 15.0 programında iki yönlü varyans analizi, 

yaĢ için ileri analiz Bonferroni analizi testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda 12-14 yaĢ çocukların performans değerlerinin aynı yaĢ 

grubuna yönelik benzer yapılan çalıĢmalardan daha düĢük düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bunun nedenleri arasında fiziksel aktivite azlığı, hareketsiz yaĢam tarzının 

benimsenmesi, okullardaki beden eğitimi ve spor ders saatinin azlığı ve eğitim 

sisteminin yansımaları olarak görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Fiziksel Performans, fiziksel uygunluk, Adolesan 

 Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

 

GĠRĠġ 

Motor terimi tek baĢına kullanıldığında hareketi etkileyen biyolojik ve mekanik 

faktörler anlamına gelmektedir. Motor geliĢim,  motor becerilerinin performansının 
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giderek artmasını sağlayan sinir-kas mekanizmasının olgunlaĢma biçimidir. Fiziksel 

büyüme ve merkezi sinir sisteminin geliĢimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı 

olarak hareketlilik kazanmasıdır(1). 

Çocuk ve gençlerde motorsal geliĢim, takvim yaĢına bağlı olarak olası biyolojik 

geliĢimle doğrudan iliĢkilidir. DeğiĢik yaĢlarda hareket verimliliği; kas, merkezi sinir 

sistemi, solunum ve dolaĢım sisteminin yeterlilik düzeyi ile doğrudan iliĢkilidir. Motorsal 

özelliklerin geliĢimi değiĢik geliĢim hızında ve birbirinden bağımsız olarak oluĢur(2). 

Çocukların motor davranıĢlarının geliĢimi, çok basit reflekslerle baĢlayan ve üst 

düzeyde koordine edilmiĢ motor becerilerle sonuçlanan bir süreç takip etmektedir. 

Çocukların hareketleri; refleksler, duruĢa ait hareketler, yürüme, koĢma ve atlama gibi 

becerilerin kazanılmasına doğru ilerlemektedir. Tüm çocukların motor geliĢimi, baĢtan 

aĢağı ve merkezden dıĢa olarak sıra takip etmektedir. Sinir sistemi ve kasların geliĢimi 

motor becerilerin kazanılması için gerekli temeli hazırlamaktadırlar(1). 

Ergenlik döneminde en önemli değiĢikliklerden biri puberta1 büyüme 

atağıdır (adolesan büyüme atağı). Çocukluk döneminde kız ve erkekler arasında Ģekil 

açısından çok az farklılık varken, ergenlik döneminde puberta1 büyüme atağı ile 

birlikte bu farklılık giderek artmaktadır(3). 

Ergenlik, çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ döneminde çok kritik bir süreçtir ve 

aynı zamanda fiziksel ve mental geliĢim için en önemli periyottur. Bu dönemdeki 

bedensel geliĢim bir anlamda duygusal ve biliĢsel olgunlukların da temelini 

oluĢturmaktadır.  Dolayısıyla, bu çağda optimal büyüme ve geliĢme gerçekleĢtiği 

taktirde mutlu ve sağlıklı bir yetiĢkinlik için de sağlam temellerin atılmıĢ olacağı 

belirtilmektedir(4). 

Ergenlik dönemindeki çocukların büyüme ve olgunlaĢma ile meydana gelen 

geliĢimler izlenmeli ve yetenekli çocuklar belirlenerek aktif spora katılımı 

sağlanılmalıdır.Bu araĢtırmada, ilköğretim okulları ikinci kademeki öğrencilerin 

performans parametrelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu araĢtırma, Ġzmir Ġli devlet okulları ikinci kademede okuyan, 12-14 yaĢ 

grubundaki 323 kız, 327 erkek olmak üzere toplam 650 öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilerin 

motorsal performans parametreleri,  Fitnessgram, American Alliance for Health, 

Physical Education, Recration and Dance (AAHPERD) ve Eurofit test  Bataryasından 

seçilen testlerle (Kassal kuvvet; hand grip - el kavrama kuvveti ve durarak uzun atlama, 
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Kassal dayanıklılık; mekik, Esneklik; otur-eriĢ testi,  kardiyovasküler dayanıklılık; 1 mil 

koĢ-yürü testi (1609 m dayanıklılık koĢusu),  sürat; 30 m hız koĢusu değerlendirilmiĢtir.  

Vücut kompozisyonu, esneklik, kas kuvveti belirlemeye yönelik olarak yapılan 

testler, beden eğitimi ve spor dersi için ayrılan spor salonunda veya kapalı bir mekanda, 

sürat ve  kardiyovasküler dayanıklılığı belirlemeye yönelik olarak yapılan 30 metre hız 

koĢu testi ve 1 mil koĢ-yürü (1609 m) testi ise Fitnessgram‘ın test protokolüne uygun 

olarak okulların bahçesinde düzgün ve temiz beton zemin üzerinde  gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Denekler spor yapmayan, sadece beden eğitimi dersine giren öğrencilerden 

oluĢmaktadır. 

Deneklerin boy uzunluğu, duvara takılan bir mezura aracılığıyla ölçülmüĢtür. 

Elde edilen değerler cm. cinsinden bilgi formuna kayıt edilmiĢtir.  

Vücut ağırlığı hassaslık derecesi 0.01 kg olan Tefal marka dijital banyo baskülü 

kullanılarak ölçülmüĢtür. Elde edilen değerler kg. cinsinden bilgi formuna kayıt 

edilmiĢtir.  

Vücut Kitle Ġndeksi öğrencilerin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine 

bölünerek hesaplanmıĢtır.  

Öğrencilerin kassal kuvveti el dinamometresiyle ölçülen kavrama kuvveti ile 

değerlendirilmiĢtir.Kavrama kuvveti, Takei Marka TKK 5101Grip-D model el 

dinamometresi ile sağ ve sol el ayrı ayrı ölçülmüĢtür. Test 30 sn aralıklarla iki kez 

tekrarlanarak en yüksek skor kayıt edilmiĢtir. Öğrencilerin patlayıcı kuvveti Durarak 

uzun atlama testi ile değerlendirilmiĢtir. 

Deneklerin kassal dayanıklılığını (karın kası dayanıklılığı) ölçmek amacıyla 30 sn 

mekik çekme testi uygulanmıĢtır. Testle ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra 

kontrol amacıyla öğrencilerin hareketi bir defa yapmalarına izin verilmiĢtir. 

Öğrencilerin 30 sn süreyle yaptığı mekik sayısı bilgi formuna kayıt edilmiĢtir. 

Deneklerin esnekliğini belirlemek için otur-eriĢ testi kullanılmıĢtır. Test iki defa 

tekrar edilmiĢ ve büyük olan değer kayda alınmıĢtır. 

 30 metre hız koĢu testi, zemini düzgün asfalt mesafesi önceden belirlenmiĢ 30 

metrelik alanda, testin baĢlama ve bitiĢ noktalarına 0,01 hassasiyetli fotosel 

yerleĢtirilerek, dinlenme aralıklı 2 denemenin en iyisi alınarak yapılmıĢtır. 

Öğrencilerin kardiyovasküler dayanıklılıkları 1 mil koĢ-yürü (1609 metre) koĢu 

testi ile belirlenmiĢtir. Öğrenciler daha önceden belirlenen 1 mil (1609 metre) mesafeyi  

mümkün olduğu kadar hızlı bir Ģekilde koĢarak tamamlanması istenmiĢtir. BaĢla 

komutuyla öğrencilerin koĢuya baĢlaması sağlanmıĢ kronometre ile koĢu süresi 
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kaydedilmiĢtir. 

Ortalama mesafe bitirme süresinden maksimal oksijen tüketimini tahmin etmek 

mümkündür. Kardiovasküler dayanıklılık (MaxVO2); yaĢ, cinsiyet, vücut kitle indeksi 

ve 1 mil bitirme süresinin dikkate alınarak yapılan Cureton tarafından geliĢtirilen eĢitlik 

aracılığıyla tahmin edilmiĢtir. Bu formül çocuklar ve adolesanlar gibi geniĢ bir grupta 

kullanılabilmektedir(5). Cureton tarafından geliĢtirilen formül: 

          MaxVO2 = 0.21 (YaĢ x Cinsiyet kodu) – 0.84 (vücut kitle indeksi)- 8.41 (KoĢu  

                             süresi) + 0.34 (vücut kitle indeksi)
2
 + 108.94  

          Cinsiyet kodu: Erkekler için 1, Kızlar için 0 kullanılır. 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplama aĢamasında; deneklere uygulanan Test Bataryaları 

öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların sınıf ve bahçelerinde yapılmıĢtır. Deneklere 

testlere katılmadan önce uygulanacak her ölçüm aracı ve test prosedürü hakkında 

gerekli bilgiler verilmiĢ, testlerde kullanılan aletler tanıtılmıĢ ve test esnasında 

motivasyonları sağlanmıĢtır. Deneklere testlere katılmadan en az bir hafta önce haber 

verilmiĢ; sağlık durumları hakkında gerekli bilgiler edinilmiĢtir. Testlerden önce 

deneklere Test Bataryaları uygulama kurallarına göre hiçbir ısınma yaptırılmamıĢtır. 

ÇalıĢma grubu sporcu olmayan gruptan oluĢmaktadır. sadece haftada 1 saat beden 

eğitimi ve spor derslerine girme özelliği taĢıyan öğrenciler oluĢturmuĢtur. 

Verilerin Analizi  

AraĢtırmadan elde edilen veriler; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyoistatistik ve Tıbbi BiliĢim Anabilim Dalı‟nda Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) for Windows 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.  

Tanımlayıcı istatistik olarak verilerin ortalaması ve standart sapması 

hesaplanmıĢtır. Ġki yönlü varyans analizi, yaĢ için ileri analiz Bonferroni analizi testi 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada hata düzeyi 0.05 ve 0.01 olarak alınmıĢtır.  
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BULGULAR 

Tablo 1. Kız ve Erkek Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre Sağ El Kavrama Kuvveti 

Sonuçları  

 
Sağ el kavrama kuvveti bakımından yaĢ grupları (12,13 ve 14 yaĢ) arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=1,223, P=.000). Yapılan çoklu 

karĢılaĢtırma testi sonucunda hem 12-13, hem 12-14, hem de 13-14 yaĢ grupları 

arasındaki farkın hem yaĢ hem de cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiĢtir (p<.001) (Tablo 2). 

Tablo 2. YaĢ Gruplarına Göre Sağ El Kavrama Kuvveti Bakımından Çoklu 

KarĢılaĢtırma Testi 

 

Tablo 3. Kız ve Erkek Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre Otur-EriĢ Testi (Esneklik) 

Sonuçları (cm) 
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Tablo 4. YaĢ Gruplarına Göre Otur-EriĢ Testi Bakımından Çoklu KarĢılaĢtırma Testi 

 
Varyans analizi sonucunda otur-eriĢ testi sonuçları bakımından yaĢlar arasında 

anlamlı farklılık bulunmazken, cinsiyetler arasında anlamlı fark  bulunmuĢtur 

(F=33,582, P=,00).  

Tablo 5. Kız ve Erkek Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre 30 sn Mekik Testi 

Sonuçları (sayı). 

 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi mekik testleri 12 yaĢ kızlarda 17.65, erkeklerde 

19.95; 13 yaĢ kızlarda 16.11, erkeklerde 19.56; 14 yaĢ kızlarda 16.73, erkeklerde 20.77 

değerlerindedir. 

Tablo 6. YaĢ Gruplarına Göre 30 sn Mekik Testi Bakımından Çoklu KarĢılaĢtırma 

Testi 

 
 

30 sn Mekik Testi bakımından yaĢ grupları (13 ve 14 yaĢ) arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=4,622, P=.,01). Yapılan çoklu karĢılaĢtırma 

testi sonucunda 13-14 yaĢ grupları arasındaki farkın hem yaĢ hem de cinsiyet açısından 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (p<.001) (Tablo 6). 
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Tablo 7. Kız ve Erkek Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre Durarak Uzun Atlama  

 
 

Tablo 7‘de Durarak uzun atlama testin de 12 yaĢ kızlar 134,37 cm, erkekler 

146,51cm; 13yaĢ kızlar 130,44cm, erkekler 147,31cm; 14 yaĢ kızlar 137,15 cm, 

erkekler 160,05 cm olarak atlamıĢlardır. 

Tablo 8. YaĢ Gruplarına Göre Durarak Uzun Atlama Bakımından Çoklu 

KarĢılaĢtırma Testi 

 

Durarak uzun atlama testi bakımından yaĢ grupları (12,13 ve 14 yaĢ) arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F= 13,898, P=.000). Yapılan çoklu 

karĢılaĢtırma testi sonucunda hem 12-14, hem de 13-14 yaĢ grupları arasındaki farkın 

hem yaĢ hem de cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir 

(p<.000) (Tablo 8). 

Tablo 9. Kız ve Erkek Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre 30 Metre KoĢu Testi 

Sonuçları  (sn) 

 



 197 

Tablo10. YaĢ Gruplarına Göre 30 Metre KoĢu Testi Değerleri Bakımından Çoklu 

KarĢılaĢtırma Testi 

 

30 metre koĢu süreleri bakımından 12, 13, 14 yaĢ grupları arasındaki fark 

anlamlı bulunmuĢtur (F=18,534,P=.000). Yapılan çoklu karĢılaĢtırma testi sonucunda 

hem 12-14, hem de 13-14 yaĢ grupları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıĢtır 

(p<.000). 12-13 yaĢ grupları arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (Tablo 10). 

Tablo 11. Kız ve Erkek Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre 1609 Metre KoĢu Testi 

Sonuçları 

 

Tablo12. YaĢ Gruplarına Göre 1609 Metre KoĢu Testi Değerleri Bakımından 

Çoklu KarĢılaĢtırma Testi 

 

1609 metre koĢu süreleri bakımından 12, 13, 14 yaĢ grupları arasındaki fark 

anlamlı bulunmuĢtur (F=12,114,P=.000).Aynı Ģekilde cinsiyetler arasında da fark 

anlamlı bulunmuĢtur (F=193,811, P=.000). Yapılan çoklu karĢılaĢtırma testi sonucunda 

hem 12-14, hem de 13-14 yaĢ grupları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıĢtır 

(p<.001). 12-13 yaĢ grupları arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (Tablo 11,12). 

TARTIġMA VE SONUÇ 
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Bu çalıĢmada, otur eriĢ testi ile ölçülen esnekliğin dıĢında diğer motorik testlerde 

erkeklerin kızlardan daha iyi bir performans gösterdiği gözlenmiĢtir. Sadece otur-eriĢ 

testinde kız öğrencilerin ortalama değerleri erkeklerden daha yüksek bulunmuĢtur.  

Erkek öğrencilerin Sağ el kavrama kuvveti, Sol el kavrama kuvveti, Durarak 

uzun atlama testi, 30 sn mekik testi, 30 metre hız koĢu testi ve 1 mil (1609 m) koĢu testi 

performansları kız öğrencilerden daha yüksek bulunmuĢtur.  

 Elde edilen bu sonuçlara göre kızların ortalama esneklik değerleri erkeklerden 

daha iyi olduğu ifade edilmiĢtir. 

Yapılan benzer araĢtırmalarda, kızların ortalama esneklik değerlerinin 

erkeklerden daha iyi olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca diğer fiziksel performans testlerinde 

kızların daha düĢük performans değerlerine sahip olduğunu bildiren çok sayıda 

çalıĢmada bulunmaktadır (6,7,8,9). Yapılan bu çalıĢmada kız ve erkek öğrencilerin 

ölçümlerinden elde edilen sonuçlar literatürle paralellik içersindedir. 

Pangarazi ve ark. (1990) fiziksel uygunluk test performanslarına yaĢın ve 

cinsiyetin etkisini belirlemek için otur uzan testi ile yaptıkları çalıĢmada; esnekliğin 

kızlarda erkeklere göre daha fazla olduğu ve yaĢa bağlı değiĢiminde anlamlı bir farklılık 

bulunmadığını ifade etmiĢlerdir(12). 

Talema ve Yang (2000), erkeklerin kızlara göre daha yüksek aktivite seviyelerini 

gösterdiklerini ifade etmiĢlerdir. Fiziksel aktivite seviyesindeki düĢüĢlerin görülmeye 

baĢlandığı dönemin, adolesan  dönemi ile iliĢkili olduğunu da  belirtmiĢlerdir(10). 

Yapılan birçok çalıĢmada vücut kompozisyonu ve yapısının fiziksel 

performansla iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalar, aĢırı vücut yağının 

egzersiz performansı ve fiziksel verimlilik üzerine negatif etkiye sahip olduğunu 

göstermiĢtir (11). 

 Bu çalıĢmada da, esneklik dıĢında diğer Fiziksel performans testlerinde görülen 

cinsiyet farklılıklarının fiziksel aktivite düzeyi, kas kitlesi ve vücut yağ ağırlığından 

kaynaklandığı,otur eriĢ performans farklılıklarının ise vücut oranlarında görülen 

cinsiyete özgü farklılıkların neden olduğu söylenebilinir. 

Öğrencilerin FĠTNESSGRAM‘ın standart sağlık değerleri ve daha önce yapılmıĢ 

çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında motorsal performanslarının oldukça düĢük düzeyde 

olduğu ortaya çıkmıĢtır.Bunun nedeni olarak Milli Eğitim sistemindeki eğitim 

programında yer alan beden eğitimi dersinin ders  saatlerinin azaltılmasıyla birlikte, 

beden eğitimine ayrılan sürenin sadece 1 saat olduğu (12) ve hareketsiz sedanter 
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yaĢamdan kaynaklandığı düĢünülebilir. 12-14 yaĢ grubunun karĢılığı olan 6. 7. ve 8. 

sınıflarda uygulamaya geçirilen SBS (Seviye Belirleme Sınavı) ile öğrenciler tamamıyla 

okulda ve okul dıĢında sınava endeksli yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Öğrenciler okul içinde 

sadece haftada 1 saat beden eğitimi dersiyle, okul dıĢında da dershanelere koĢturarak 

hareketsiz bir yaĢamla obezite riski yüksek sağlıksız bir toplum haline gelmektedir. Bu 

sonuç ülkemizin geleceği için son derece endiĢe vericidir. Yapılacak olan program ve 

giriĢimlerle geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı geliĢimlerinin sürdürülmesi, aynı 

zamanda  okullara spor ve hareket kabiliyetinin kazandırılmasıyla daha sağlıklı birey ve 

toplumun hazırlayıcı unsuru olacaktır. 
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SB9 : ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA BĠLĠNCĠ KAZANMASINDA SPOR TESĠSLERĠ 

TASARIMININ ROLÜ.  
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Çocukların Spor Yapma Bilinci Kazanmasında Spor Tesisleri Tasarımının Rolü 
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Doç Dr. Ġlkay ÖZDEMĠR 

ilkayozdemir61@hotmail.com 

 

*Çocuk, Aile, Okul ve Çevre EtkileĢimleri 

 

 

Her türlü bedensel ve sosyal geliĢimin temelinde sportif aktivitenin önemi yıllardır 

bilinmektedir. Ġnsan organizması hareket için yaratılmıĢ, düzeni ona göre kurulmuĢtur. 

Bu düzenin geliĢimini özellikle çocukluk döneminde edinilen bilincin etkilediği 

araĢtırmacılarca ortaya konmuĢtur. Son derece önemli olan bu bilincin ülkemizde hala 

yeterli düzeyde kazanılmıĢ olduğu söylenemez.  

Spor yapma bilincinin çocukluk döneminde verilmesi gerekliliğinden yola çıkarak ve 

spor yapılacak mekanın öneminin de bu bilincin geliĢtirilmesinde önemli olduğu 

düĢünülerek,  çalıĢma spor tesisi tasarımı açısından ele alınacaktır. 

 Bilindiği gibi sportif kiĢilik geliĢimine, aynı zamanda spor baĢarısına katkı sağlayacak 

olan önemli kurumlar öncelikle aile ve sonrasında okuldur. Günümüzde içinde farklı 

biçimlenmeleri de beraberinde getiren spor tesisleri, çocuklar için de özel bir 

planlamayı ortaya çıkarmıĢtır. Önceleri belli bir branĢa göre tasarlanan tekil alanlar 

zamanla tüm branĢları içeren tesislere dönüĢmüĢtür. Son yıllarda tesislerin içeriğindeki 

değiĢim, çocuk ve spor kavramını da etkilemiĢtir. Bu etkileĢim hem ders programlarını 

hem de bu programlar için tasarlanan mekanları ve donatıları biçimlendirmiĢtir.  Böyle 

bir ortamda spor yapmanın çocukların geliĢlim sürecini olumlu yönde etkileyeceği, bu 

dönemde spor yapma bilinci kazandırmada etkin rol oynayacağı düĢünülmektedir. Bu 

temellere dayanarak, bu çalıĢmada çocuk spor tesisleri tasarımını belirleyen bir konsept 

önerilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve GeliĢim, Spor Bilinci, Çocuk Spor Tesisi 
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SB10 : OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠNDE BEDEN EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ, 

UYGULAMALARI VE MATARYEL ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü  

Kadir PEPE  , Tuğba YAMAN  

 

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠNDE BEDEN EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ, 

UYGULAMALARI VE MATARYEL ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI 

*Yard. Doç. Dr. Kadir PEPE                *Tuğba YAMAN 

  

ÖZET 

 AraĢtırmada okul öncesi eğitiminde Beden eğitimi dersinin önemi ve 

uygulamalarına iliĢkin öğretmen görüĢleri ile donanım çeĢitliliğinin araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın evreni Burdur ili merkez ilköğretim okulları ve bağımsız 

anaokulları, örneklem grubu ise bu okullarda öğretmenlik yapan anaokulu 

öğretmenleridir. 

AraĢtırma verileri literatür, anket ve yerinde gözlem yöntemiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın amacına dönük geliĢtirilen anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği ve 

güvenirliği sağlandıktan sonra araĢtırma evreninde bulunan tüm okullara ve 

öğretmenlere birebir görüĢülerek uygulanmıĢtır. 

 Elde edilen verilere istatistik iĢlem olarak, frekans(f) ve yüzde (%),  çapraz tablo 

(Croostab), iĢlemleri uygulanmıĢtır. ĠĢlem sonucunda her soru için (%) dağılımları 

incelenerek yorumlar yapılmıĢtır.  

Veriler sonucunda; katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunun hizmet yıllarının 1-5 yıl 

arasında olduğunu, öğretmenlerin okul öncesinde beden eğitimi uygulamalarını 

önemli bulduklarını, eğitim-öğretim süresince beden eğitimi ve oyuna çok yer 

verdiklerini, okul öncesi müfredatında ise beden eğitimi uygulamalarına fazla yer 

verilmediğini, okullarda sınıf dıĢı beden eğitimi uygulamalarına iliĢkin oyun salonu 

bulunmadığını; öğrencilerin küçük kas grubunu geliĢtirmeye yönelik materyallerin 

genel olarak bulunduğunu, büyük kas grubuna yönelik materyal ve malzemelerin ise 

yeterince olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Anahtar kelime: Okul öncesi, Beden eğitimi uygulamaları, Materyal 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Böl. 

Burdur/TURKEI 

 tugbayaman_32@hotmail.com  ,  k_pepe@yahoo.com  

 

RESEARCHING THE IMPORTANCE, APPLICATION AND MATERIAL 

DIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION  

*Assist. Prof. Kadir PEPE       *Tuğba YAMAN 

          

 SUMMARY 

      The aim of the research is to define teachers‘ opinion about the importance and 

application of physical education classes and to define the diversity of equipments used. 

The population of the research is the central elementary schools and independent pre-

schools; the sampling group of the research is composed of the teachers who are 

working in these schools. 

 

mailto:tugbayaman_32@hotmail.com
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 The data of the research has been obtained from literature, questionnaire and 

observation on-site. An expedient questionnaire has been prepared . The, 

comprehensibility, content validity and reliability of the questionnaire has been checked 

and it has been applied to each school in the population of the research and to teachers 

of these schools by meeting face to face. 

As a statistic operation frequency (f), Percentage (%) and Cross table (crosstab) has 

been applied to the data. At the end of the operation, the percentage (%) distribution 

for each question has been examined and comments made. 

Consequently, based on the data, it can be said that; The teachers who participated to 

the questionnaire have 1-5 years of experience in teaching and they regard physical 

education as important in pre-school education and they apply physical education 

activities frequently. In the curriculum of pre-school education there are not many 

physical education activities and there are no play rooms to realize physical 

education activities. There are materials which help the students‘ to develop their 

small muscle however, for the development of their big muscles there are not 

sufficient materials. 

Key Words: Pre-School, Physical Education activities, Material 

*Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Physical Education and Sports 

Department. Burdur/TURKEI 

 

GĠRĠġ 

  20.yy. da hızla geliĢen teknolojik yenilikler ve sanayileĢmeye bağlı olarak 

ortaya çıkan ĢehirleĢme birçok yenilikleri, ihtiyaçları ve problemleri de beraberinde 

getirmiĢtir. DeğiĢen iĢ kolları ve insanların yaĢam biçimleri, ihtiyaç duyulan insan 

modelini de değiĢtirmiĢtir. Ġhtiyaç duyulan insan modeline dönük olarak da eğitim 

kurumları ve modelleri oluĢturulmuĢtur. 

 Diğer yandan, sanayileĢmeye bağlı olarak köylerden kentlere baĢlayan göçlerle 

birlikte oluĢan yeni yapılanma ve çarpıklıkları giderebilmek ve endüstrileĢmenin 

getirdiği yeni tip aile yapısında kadının çalıĢma hayatına aktif katılımıyla birlikte ortaya 

çıkan çocuk bakımı problemine, çözümler getirebilmek, ancak yeni eğitim sistemi, 

kurumları, yöntem ve araçları ile mümkün olmuĢtur. Bu nedenle okul öncesi eğitime, 

eğitim sistemi içerisinde belirgin bir önem verilmeye baĢlanmıĢtır( Baykan,1994).  

Ġnsanoğlunun hayatının ilk altı yılı, geliĢimin en hızlı, en etkili, içinde yaĢanılan 

çevreyle etkileĢimin en fazla olduğu yıllardır. Bu yıllardaki eğitimin, çocuğun özellik ve 

ihtiyaçlarına uygun Ģekilde verilmesi gerekmektedir. Bu gereklilikten dolayı ülkemizde 

milli eğitim bakanlığı 0-6 yaĢ çocukları kapsayan okul öncesi eğitimini baĢlatmıĢtır. 

Okul öncesi eğitimin tüm yönleriyle ele alındığı XIV. Milli Eğitim ġurası‘nda 

(1993) okul öncesi eğitimin tanım ve kapsamı Ģu Ģekilde belirtilmektedir: ―Okul öncesi 

eğitimi, 0-72 ay grubundaki çocukların geliĢim düzeylerine ve bireysel özelliklerine 

uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkânları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal 

ve sosyal yönden geliĢmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri 

doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitimin 

bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.‖(T.E.D,2007). 

Okulöncesi eğitim, çocuğun ilerideki hayatını etkileyecek önemli bir süreçtir. 

Yapılan bilimsel araĢtırmalar ve çağdaĢ eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli, sağlıklı 

ve istenilen davranıĢlara sahip nesilleri yetiĢtirmek için eğitimin çok küçük yaĢlarda 

baĢlanılmasının gerekli olduğunu ortaya koymuĢtur (Seçkin- Koç, 1997:5). 
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Çocuk doğası gereği geliĢmek ve hareket etmek ihtiyacında olan bir varlıktır. Onun 

bu ihtiyacına engel olunmamalıdır. Engel olunduğu takdirde, çocukta öfke gibi 

anormal heyecanların oluĢmasına zemin hazırlanmıĢ olur. Hareket yapan çocuğun 

hareketlerine engel olmak yerine harekete teĢvik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir 

(BinbaĢıoğlu,1970). 

 

"0-6 yaĢlar arası çocuğun geliĢiminin hızla yönlendiği, kritik yıllardır. Bu 

yıllarda temeli atılan beden sağlığı ve kiĢilik yapısının, ileri yaĢlarda, yön 

değiĢtirmekten daha çok, yani aynı yönde geliĢmesi Ģansı yüksektir. Uzun yıllara dayalı 

araĢtırmalarla, çocukluk yıllarında kazanılan davranıĢların büyük bir kısmının 

yetiĢkinlikte, bireyin kiĢilik yapısını, tavır, alıĢkanlık, inanç ve değer yargılarını 

biçimlendirdiği gözlenmiĢtir" (Mussen,1963). 

Çocukların en önemli özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır. Çocuklar için 

hareket yeme ve içme kadar önemlidir. Her yönden (fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve 

zihinsel ) dengeli bir geliĢim için hareket etmelidirler. 

Çocuk için bu kadar önemli ve yararlı olduğunu ifade ettiğimiz oyun, ona 

araĢtırma, gözlem yapma, keĢfetme, yeni beceriler geliĢtirme ve baĢarısızlık endiĢesi 

duymadan yeni ve değiĢik roller alma imkânı sağlar. 

Ayrıca çocuk, arkadaĢlarıyla birlikte oynadığı oyunda paylaĢma, yardımlaĢma, 

çevre ile olumlu iliĢkiler kurma, kurallara uyma, baĢkalarının haklarına saygı gösterme 

ve sorumluluk alma gibi temel toplumsal kuralları da öğrenmektedir. Çocuk için yaĢamı 

öğrenme aracı olan oyun, onun fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil geliĢimi 

açısından çok büyük öneme sahiptir. 

Çocuğun koĢma, atlama sıçrama, tırmanma, sürünme gibi fiziksel güç gerektiren 

oyunlar oynaması, onun dolaĢım, solunum, sindirim ve boĢaltım gibi sistemlerinin 

düzenli çalıĢmasını sağlamasının yanı sıra, oksijen alımı, kan dolaĢımı ve dokulara 

besin taĢınmasını da artırmaktadır Ayrıca, oyun sırasında çocuğun bazı hareketleri 

sürekli olarak yapması, onun kas geliĢimini de hızlandırmaktadır. Çocuğun yaĢamında 

önemli bir yer tutan ve yaĢamını etkileyen bu hareketlerin tümü, büyük kasların motor 

geliĢimiyle ilgili becerilerin kazanılması sonucunda meydana gelmektedir.  

Çocukların yürüme, koĢma, atlama, tırmanma, kayma, inme, çıkma, fırlatma, 

yakalama, sıçrama, zıplama, sürüklenme, sallama gibi faaliyetlerle sürekli hareket 

halinde olmaları, onların büyük kas motor becerilerinin geliĢimini desteklemektedir. 

Çocukların yaĢamlarının birinci yılından sonra hızlanan ve çocukların el ve 

parmak kaslarının geliĢimi olan küçük kasların geliĢimi ise; çocuğun koparma, kesme, 

tutma, bağlama, çözme, düğmeleme, yoğurma, delme, boyama, dikme, örme ve geçirme 

gibi etkinliklerde bulunması ve bu etkinlikleri tekrar, tekrar yapması oranında artmakta 

ve bunun sonucunda da günlük hayatta kullanılan birçok becerinin geliĢmesini 

sağlamaktadır (Sel 1983, Baykoç 1988, Seyrek ve Sun 1991). 

Freud ve Walder gibi psiko analitik kuramcılar oyunu, gerçeğin baskısından, 

geriliminden, çatıĢmalarından kurtulma ve haz verici aktivitelerin tekrarlanması, 

yasaklanan güdülerin ifadesi olarak tanımlamıĢlardır (Hughes ve Noppe 1985). 

Çocuklar yaĢam içerisindeki karĢılaĢtıkları problemlerden ve buna bağlı olarak 

duydukları kaygılarından oyun yoluyla kurtulabilmektedir (Yörükoğlu 1983). 

Ayrıca, çocuk oyun sırasında yenme ve yenilme, mutluluk, sevinç, acıma, korku, 

kaygı, dostluk, düĢmanlık, kin, nefret, sevgi, sevilme, sevme, güven duyma, ayrılık,  

gibi birçok duygusal tepkiyi öğrenirken, aynı zamanda bazı duygusal tepkilerini kontrol 

etmeyi ve denetim altına almayı da öğrenmektedir. 
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Çocuk oyun yoluyla grup arkadaĢlarını ve rakip grubun üyelerini tanıyarak, oyun 

kurallarına uyarak ve arkadaĢlarıyla birlikte hareket ederek sosyalleĢmesini de 

sağlamaktadır. 

SosyalleĢme ise, kiĢinin grubun kural ve değerlerine uymayı öğrenmesi ve bu 

değerler düzenini benimsemesidir (Yavuzer, 1982). 

 

Çocuğun sosyal geliĢiminde oyunun etkilerini Ģu Ģekilde sıralayabilir. 

• Çocuk, oyunda aile içindeki rolleri üstlenerek, aile bireylerinin görevlerini, 

sorumluluklarını, davranıĢ biçimlerini öğrenebilir ve kendine uygun gördüklerini 

tekrarlayarak, pekiĢtirebilir. 

• Oyun, çocuğun kiĢisel ve toplumsal alıĢkanlıkları kazanmasında çok etkili bir 

yöntemdir. 

• Oyunda, çeĢitli meslek gruplarını taklit ederek, o rolün kurallarını öğrenebilir. 

• Diğer insanlarla iletiĢim kurmayı, gözlem, iĢbirliği yapmayı ve yardımlaĢma, 

paylaĢma, birlikte hareket etme duygularını geliĢtirir. 

• Oyun yoluyla teĢekkür etme, günaydın, iyi geceler deme gibi sözel kuralları ve sıra 

bekleme, konuĢan birini dinlemeyi öğrenir. 

• Doğru-yanlıĢ, iyi-kötü, güzel çirkin, haklı-haksız gibi ahlaki kavramları pekiĢtirir. 

• Ayrıca, baĢkalarına saygı gösterme, baĢkalarının ve kendi haklarını koruma, verilen 

görevleri üstlenme, karar verip uygulayabilme, iĢbirliği yapabilme gibi toplumsal 

kuralları öğrenir. 

Çocuğun zihin ve dil geliĢiminde oyunun etkileri; 

Oyun, çocuğa araĢtırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkânları 

sağlamaktadır. Bu yolla çocuk, büyüklük, Ģekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, 

sayma, zaman, mekân, uzaklık, uzay gibi pek çok kavramı ve eĢleĢtirme, sınıflandırma, 

sıralama, analiz, sentez ve problem çözme gibi birçok zihinsel iĢlemi öğrenebilir(Seyrek 

ve Sun 1991). 

Yapılan araĢtırmalarda; çocukların oyunları ve zihinsel geliĢimleri arasında 

paralel bir iliĢkinin bulunduğunu ve bebeklikteki araĢtırıcı oyunun, daha sonraki 

zihinsel geliĢim üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuĢlardır (Schickedanz vd. 1982, 

Carusa 1984). 

Oyun, çocukların tüm geliĢim alanlarında olduğu gibi dil geliĢimlerini de 

destekleyicidir. Çünkü çocuk oyunlarının çoğunluğu, dil kullanımını gerektirmektedir.  

Çocuklar oyun sırasında dili kullanarak, yeni sözcükler kazanabilmekte ve dil 

yoluyla birbirlerine bilgiler aktarabilmektedirler. 

Oyun materyalleri  ve oyunun, çocuk için hem eğlenme hem de öğrenme ortamı 

olması nedeniyle, çocuğun yaĢamında oyunun önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu 

nedenle, çocuğu oyundan ve oyunun temel taĢlarını teĢkil eden oyun materyallerinden 

ayrı düĢünemeyiz.  

Oyuncak adını verdiğimiz oyun materyalleri, çocuğun seçme, değerlendirme 

duygusunu ve yaratıcılığı geliĢtirirken, aynı zamanda da kendi kendine karar verebilme 

ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına da imkânlar hazırlamaktadır. ÇeĢitli boyut ve 

renklerdeki oyun malzemeleri, çocukların oynarken hem eğlenmesine hem de renk, 

boyut, biçim, Ģekil gibi kavramları öğrenmesine yardımcı olmaktadır. 

Okulöncesi döneminde çocuklar oyun malzemelerine çok büyük ilgi gösterirler. 

Bu noktada okul öncesi öğretmen ve idarecilere, anne-babaya düĢen en büyük görev, 

öğrenmeye hazır olan çocuğa, uygun oyun materyallerini sunmaktır. Okul öncesi 

kurumları çocukların geliĢim özelliklerine uygun oyun materyallerini ve ihtiyaç 

duyduğu ortamı sağlamaktan sorumludurlar. 
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Bu araĢtırma, okul öncesi eğitiminde çocukların geliĢimi için önemli olan beden 

eğitimi ve oyunun  ―Burdur ili okul öncesi eğitim kurumlarındaki uygulamalarının ve 

materyal çeĢitliliğinin‖ belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

 

MATERYAL VE METOT 

AraĢtırmada okul öncesi eğitiminde beden eğitimi ve oyunun önemi ve materyal 

çeĢitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaca dönük bir anket geliĢtirilip 

geçerlilik ve güvenirliliği, anlaĢabilirliliği sağlandıktan sonra araĢtırma evrenindeki 

örneklem grubunun tamamına uygulanmıĢtır. AraĢtırma survey tarama modelinde bir 

araĢtırma olup veriler yazılı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini Burdur ili il merkezinde bulunan ilköğretim anasınıfı ile bağımsız 

anaokulları, örneklem grubunu ise bu okullarda görev yapan anaokulları 

öğretmenleridir. Anketler araĢtırma kapsamındaki okullarda görev yapan 68 bayan, 12 

erkek olmak üzere toplam 80 kiĢiye birebir görüĢülerek yaptırılmıĢtır. 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında kodlanarak uygun istatistik iĢleme hazır 

hale getirilmiĢtir. Ġstatistik iĢlem olarak (f) frekans, (%) de dağılım ve (Crostab) çapraz 

tablo iĢlemi yapılmıĢtır. Veriler her bir soru için cevap gözenekleri irdelenerek 

yorumlanmıĢtır. 

 

BULGULAR  

 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetlere Göre Hizmet Yılı Dağılımı 

 
 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi katılımcıların cinsiyetlere göre hizmet yılları 

sorgulanmıĢtır. Bu sorguya verilen cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde 

katılımcıların %45‘i 10 yıl ve üzeri, %25‘i 1-2 yıl, %15‘i 3-5 yıl, %10‘u 8-9 yıl ve %5‘i 

6-7 yıl seçeneklerini iĢaretledikleri görülmektedir. 

Cinsiyet değiĢkenine göre incelediğimizde ise bayanların %52,9‘u 10 yıl ve 

üzeri, erkeklerin %33,3‘ü 1-9 yıl arasını kapsayan seçenekleri iĢaretledikleri 

görülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 8 4 4 36 68 

23,5% 11,8% 5,9% 5,9% 52,9% 100,0% 

4 4 0 4 0 12 

33,3% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 100,0% 

20 12 4 8 36 80 
25,0% 15,0% 5,0% 10,0% 45,0% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Bayan 

Erkek 

Toplam 

1-2 yıl 3-5 yıl 6-7 yıl 8-9 yıl 10 yıl ve üzeri Toplam 
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Tablo 2. Katılımcıların „Okul Öncesi Eğitiminde Beden Eğitimi Ve Oyun 

Uygulamaları Çocukların GeliĢiminde Önemlidir‟ Sorgusuna ĠliĢkin Verdikleri 

Cevap Dağılımı 

  
Tablo 2‘de görüldüğü gibi katılımcıların ‗Okul Öncesi Eğitiminde Beden 

Eğitimi ve Oyun Uygulamalarının Çocukların GeliĢimindeki Önemine‘ iliĢkin görüĢleri 

sorgulanmıĢtır. Bu sorguya dönük katılımcıların verdikleri cevaplar toplamda 

değerlendirildiğinde %80‘i ‗pek çok‘ , %20‘si ‗çok‘ seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir. 

Cinsiyetler arası verilen cevap dağılımlarında ise; bayanların %76,5‘i ‗pek çok‘  

derken erkeklerin ise %100‘ünün  ‗pek çok‘ seçeneğini iĢaretledikleri görülmektedir. 

 

 

Tablo 3. Katılımcıların „Sınıfınızda Beden Eğitimi Ve Oyun Uygulamalarına Ne 

Oranda Yer Veriyorsunuz?‟ Sorgusuna Verdikleri Cevap Dağılımı 

 
  Yukarıda ki tabloda görüldüğü gibi katılımcıların ‗Sınıfınızda Beden Eğitimi Ve 

Oyun Uygulamalarına Ne Oranda Yer Veriyorsunuz?‘ sorgusuna iliĢkin görüĢleri 

sorgulanmıĢtır. Bu sorguya dönük katılımcıların toplamda verdikleri cevaplar 

irdelendiğinde katılımcıların %63,2‘si ‗çok‘ ,  %21,1‘i ‗pek çok‘  ve %15,8‘i ‗az‘  

seçeneklerini iĢaretledikleri görülmektedir.  

 Cinsiyetler arası verilen cevap dağılımında ise bayanların %58,8‘i ‗çok‘ derken 

erkek katılımcıların %100‘nün ‗çok‘ seçeneğini iĢaretlediği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 40 12 68 

23,5% 58,8% 17,6% 100,0% 

0 8 0 8 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

16 48 12 76 
21,1% 63,2% 15,8% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Bayan 

Erkek 

Toplam 

Pek çok Çok Az Toplam 

 

 

52 16 68 

76,5% 23,5% 100,0% 

12 0 12 
100,0% ,0% 100,0% 

64 16 80 

80,0% 20,0% 100,0% 

 DeğiĢkenler 

Bayan 

Erkek 

Toplam 

Pek çok Çok Toplam 
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Tablo 4. Katılımcıların „Anasınıfı Müfredatında Oyun Etkinliği Ġçin Ayrılan Ders 

Saati Yeterlidir.‟ Sorgusuna Verdikleri Cevap Dağılımı 

 
Tablo 4 de görüldüğü gibi katılımcıların‗Anasınıfı Müfredatında Oyun Etkinliği 

Ġçin Ayrılan Ders Saati Yeterlidir.‘ sorgusuna iliĢkin görüĢleri sorgulanmıĢtır. Bu 

sorguya verilen cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde katılımcıların %50‘sinin 

‗evet‘, %50‘sinin ‗kısmen‘ seçeneğini iĢaretlediği görülmektedir. 

Cinsiyetler arası verilen cevap dağılımında ise bayan katılımcıların %58,8‘i 

‗evet‘ seçeneğini iĢaretlerken erkek katılımcıların %100‘ünün ‗kısmen‘ seçeneğini 

iĢaretlediği görülmektedir. 

 

 

Tablo 5.  Katılımcıların Okul Türüne Göre „Okul Öncesi Eğitiminde Beden 

Eğitimi Ve Oyun Uygulamaları Çocukların GeliĢiminde Önemlidir‟ Sorgusuna 

ĠliĢkin Verdikleri Cevap Dağılımı 

 
 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi katılımcıların okul türüne göre ‗Okul Öncesi 

Eğitiminde Beden Eğitimi Ve Oyun Uygulamaları Çocukların GeliĢiminde Önemlidir‘ 

sorgusuna iliĢkin görüĢleri sorgulanmıĢtır. Bu sorguya verilen cevaplar toplamda 

değerlendirildiğinde katılımcıların %80‘i ‗pek çok‘, %20‘si ‗çok‘ seçeneğini 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sorguya iliĢkin cevaplar okul türüne göre irdelendiğinde ise, 

ilköğretim anasınıfında görev alan katılımcıların %71,4‘ü ‗pek çok‘ , %28,6‘sı ‗çok‘ 

görüĢünde olurken, bağımsız anaokulunda görev alan katılımcıların  %84,6‘sı ‗pek çok‘, 

%15,4‘ünün ‗çok‘ seçeneğini iĢaretlediği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

20 8 28 
71,4% 28,6% 100,0% 

44 8 52 

84,6% 15,4% 100,0% 

64 16 80 

80,0% 20,0% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Ilköğretim anasınıfı 
 

Bağımsız anaokulu 

 

Toplam 

Pek çok Çok Toplam 

40 28 68 

58,8% 41,2% 100,0% 

0 12 12 

,0% 100,0% 100,0% 
40 40 80 

50,0% 50,0% 100,0% 

DeğiĢkenler 

 

Bayan 

Erkek 

Toplam 

Evet Kısmen Toplam 
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Tablo 6. Katılımcıların Okul Türüne Göre „Sınıfınızda Beden Eğitimi Ve Oyun 

Uygulamalarına Ne Oranda Yer Veriyorsunuz?‟ Sorgusuna Verdikleri Cevap 

Dağılımı 

 
 

Yukarıda ki tabloda görüldüğü gibi katılımcıların okul türüne göre ‗Sınıfınızda 

Beden Eğitimi Ve Oyun Uygulamalarına Ne Oranda Yer Veriyorsunuz?‘ sorgusuna 

iliĢkin görüĢleri sorgulanmıĢtır. Bu sorguya dönük katılımcıların toplamda verdikleri 

cevaplar irdelendiğinde  %21,1‘i  ‗pek çok‘ , %63,2‘si ‗çok‘ ve %15,8‘si ‗az‘ seçeneğini 

iĢaretlediği görülmektedir. 

Katılımcıların görev aldıkları okul çeĢidine göre irdelendiğinde ise ilköğretim 

anasınıfında görev alan katılımcıların %14,3‘ü ‗pek çok‘ , %57,1‘i ‗çok‘ ve %28,6‘sı 

‗az‘ görüĢünde olurken, bağımsız anaokulunda görev alan katılımcıların  %25‘Ģi ‗pek 

çok‘ , %66,7‘si  ‗çok‘ ve %8,3‘ü ‗az‘ seçeneğini iĢaretlediği görülmektedir. 

 

Tablo 7. AraĢtırma Kapsamındaki Okulların Okul Türüne Göre Küçük Kas 

Gruplarına Dönük Materyal ÇeĢitliliği Dağılımı 

 

DeğiĢkenler 

 

Evet Hayır Toplam 

 

Bez oyuncak 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

- 28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

- 52 

100,0% 

Toplam 80 

100,0% 

- 80 

100,0% 

 

 

BoĢ kutular 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

12 

42,9% 

16 

57,1% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

92,3% 

4 

7,7% 

52 

100,0% 

Toplam 60 

75,0% 

20 

25,0% 

80 

100,0% 

 

 

Büyük 

Renkli 

Küpler 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

40 

76,9% 

12 

23,1% 

52 

100,0% 

Toplam 64 

80,0% 

16 

20,0% 

80 

100,0% 

 

Büyük tahta 

çivilerle 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

8 

28,6% 

20 

71,4% 

28 

100,0% 

Bağımsız 28 20 48 

4 16 8 28 

14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

12 32 4 48 

25,0% 66,7% 8,3% 100,0% 

16 48 12 76 
21,1% 63,2% 15,8% 100,0% 

DeğiĢkenler 

Ġlköğretim anasınıfı 
  

Bağımsız anaokulu 

Toplam 

Pek çok Çok Az Toplam 
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geçmeli 

oyuncaklar 

anaokulu 58,3% 41,7% 100,0% 

Toplam 36 

47,4% 

40 

52,6% 

76 

100,0% 

 

 

Basit bloklar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

100,0% 

- 24 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

- 52 

100,0% 

Toplam 76 

100,0% 

- 76 

100,0% 

 

Takıp 

sökmek için 

plastik 

cıvata ve 

somunlar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

16 

57,1% 

12 

42,9% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

32 

66,7% 

16 

33,3% 

48 

100,0% 

Toplam 48 

63,2% 

28 

36,8% 

76 

100,0% 

 

BoĢ tahta ve 

mukavva 

kutular 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

8 

28,6% 

20 

71,4% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

36 

75,0% 

12 

25,0% 

48 

100,0% 

Toplam 44 

57,9% 

32 

42,1% 

76 

100,0% 
 

 

Tablo 7 de araĢtırma kapsamındaki okullardaki küçük kas geliĢimine dönük materyal 

çeĢitliliği sorgulanmaktadır. 

Bu sorgulardan; 

„Bez oyuncak‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplamda 

bakıldığında %100‘ünün evet cevabını verdikleri görülmektedir. Yani her iki okul 

türünde de bez oyuncak materyalleri bulunmaktadır. 

„BoĢ kutular‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %75‘i evet, %25‘i hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne göre 

değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %42‘si evet derken bağımsız 

anaokullarında %92,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Büyük renkli küpler‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam 

olarak değerlendirildiğinde %80‘i evet, %20‘si hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %85,7‘si evet derken bağımsız 

anaokullarında %20‘si evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

‗Büyük tahta çivilerle geçmeli oyuncaklar‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen 

cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %47,4‘ü evet, %52,6‘ü hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında 

%28,6‘sı evet derken bağımsız anaokullarında %58,3‘ü evet cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

„Basit bloklar‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplamda 

bakıldığında %100‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. Yani her iki okul türünde 

de basit bloklar materyalleri bulunmaktadır. 

„Takıp sökmek için plastik cıvata ve somunlar‟ materyali sorgusuna iliĢkin 

verilen cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %63,2‘si evet, %36,8‘i hayır 

cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında 

%57,1‘i evet derken bağımsız anaokullarında %66,7‘si evet cevabını verdikleri 

görülmektedir. 
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„BoĢ tahta ve mukavva kutular‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar 

toplam olarak değerlendirildiğinde %57,9‘u evet, %42,1‘i hayır cevabını vermiĢlerdir. 

Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %28,6 evet derken 

bağımsız anaokullarında %75,0‘ı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 7 devamı 

DeğiĢkenler Evet Hayır Toplam 

Tahta, bez 

veya plastik 

hayvanlar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

100,0% 

0 

,0% 

48 

100,0% 

Toplam 72 

94,7% 

4 

5,3% 

76 

100,0% 

 

Kum 

havuzu ve 

kum 

oyuncakları 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

0 

,0% 

28 

100,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

44 

84,6% 

8 

15,4% 

52 

100,0% 

Toplam 44 

55,0% 

36 

45,0% 

80 

100,0% 

 

Müzik 

aletleri, zil, 

tef, davul 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

0 

,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

92,3% 

4 

7,7% 

52 

100,0% 

Toplam 76 

95,0% 

4 

5,0% 

80 

100,0% 

 

 

 

‗Tahta, bez veya plastik hayvanlar‘ materyali sorgusuna iliĢkin verilen 

cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %94,7‘si evet, %5,3‘ü hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında 

%85,7‘si evet derken bağımsız anaokullarında %100‘ü evet cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

„Kum havuzu ve kum oyuncakları‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen 

cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %55,0‘ı evet, %45,0‘ı hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %0‘ı 

evet derken bağımsız anaokullarında %84,6‘sı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Müzik aletleri, zil, tef, davul‟ materyalleri sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar 

toplam olarak değerlendirildiğinde %95,0‘ı evet, %5,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. 

Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %100‘ü evet derken 

bağımsız anaokullarında %92,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 7. Devamı 

 

 

Boncuklar 

ve ip 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

20 

71,4% 

8 

28,6% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

0 

,0% 

52 

100,0% 

Toplam 72 

90,0% 

8 

10,0% 

80 

100,0% 

 

 

Parmak 

boyası 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

92,3% 

4 

7,7% 

52 

100,0% 

Toplam 72 

90,0% 

8 

10,0% 

80 

100,0% 

 

 

Bağlama 

oyuncaklar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

44 

84,6% 

8 

15,4% 

52 

100,0% 

Toplam 68 

85,0% 

12 

15,0% 

80 

100,0% 

Düğmeli-

fermuarlı 

giysileri 

olan 

giydirilecek 

bebekler 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

8 

28,6% 

20 

71,4% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

36 

75,0% 

12 

25,0% 

48 

100,0% 

Toplam 44 

57,9% 

32 

42,1% 

76 

100,0% 

 

„Boncuklar ve ip‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %90,0‘I evet, %10,0‘u hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %71,4‘ü evet derken bağımsız 

anaokullarında %100‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Parmak boyası‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %90,0‘ı evet, %10,02ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %85,7‘si evet derken bağımsız 

anaokullarında %92,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Bağlama oyuncaklar‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam 

olarak değerlendirildiğinde %85,0‘ı evet, %15,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul 

türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %85,7‘si evet derken 

bağımsız anaokullarında %84,6‘sı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Düğmeli-fermuarlı giysileri olan giydirilecek bebekler‟ materyali sorgusuna 

iliĢkin verilen cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %57,9‘u evet, %42,1‘i hayır 

cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında 

%28,6‘sı evet derken bağımsız anaokullarında %75,0‘ı evet cevabını verdikleri 

görülmektedir. 
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Tablo 7 devamı 

 

Kavram 

geliĢtirici 

oyuncaklar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

92,3% 

4 

7,7% 

52 

100,0% 

Toplam 72 

90,0% 

8 

10,0% 

80 

100,0% 

 

Öykü 

kitapları ve 

masallar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

0 

,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

92,3% 

4 

7,7% 

52 

100,0% 

Toplam 76 

95,0% 

4 

5,0% 

80 

100,0% 

 

 

El kuklaları 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

0 

,0% 

52 

100,0% 

Toplam 76 

95,0% 

4 

5,0% 

80 

100,0% 

 

Yap – boz 

oyuncaklar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

- 28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

- 52 

100,0% 

Toplam 80 

100,0% 

- 80 

100,0% 

 

Ġp bağlama 

ve çeĢitli 

kâğıt iĢler 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

- 28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

- 52 

100,0% 

Toplam 80 

100,0% 

- 80 

100,0% 

Kolâj 

çalıĢması, 

artık kağıt 

ve kumaĢ 

parçaları 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

0 

,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

48 

92,3% 

4 

7,7% 

52 

100,0% 

Toplam 76 

95,0% 

4 

5,0% 

80 

100,0% 

 

 „Kavram geliĢtirici‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %90,0‘ı evet, %10,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %85,7‘si evet derken bağımsız 

anaokullarında %92,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Öykü kitapları ve masallar‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar 

toplam olarak değerlendirildiğinde %95,0‘ı evet, %5,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. 

Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %100,0‘ı evet derken 

bağımsız anaokullarında %92,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„El kuklaları‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %95,0‘ı evet, %5,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne göre 
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değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %85,7‘si evet derken bağımsız 

anaokullarında %100‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Yap-boz oyuncaklar‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplamda 

bakıldığında %100‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. Yani her iki okul türünde 

de yap-boz oyuncaklar materyalleri bulunmaktadır. 

‗Ġp bağlama ve çeĢitli kâğıt iĢler‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar 

toplamda bakıldığında %100‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. Yani her iki okul 

türünde de ip bağlama ve çeĢitli kâğıt iĢler materyalleri bulunmaktadır. 

„Kolâj çalıĢması, artık kâğıt ve kumaĢ parçaları‟ materyali sorgusuna iliĢkin 

verilen cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %95,0‘ı evet, %5,0‘ı hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında 

%100,0‘ü evet derken bağımsız anaokullarında %92,3‘ü evet cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 7. Devamı 

Keskin 

olmayan 

makas ve 

kâğıtlar 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

24 

85,7% 

4 

14,3% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

0 

,0% 

52 

100,0% 

Toplam 76 

95,0% 

4 

5,0% 

80 

100,0% 

Domino Ġlköğretim 

anasınıfı 

20 

71,4% 

8 

28,6% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

40 

76,9% 

12 

23,1% 

52 

100,0% 

Toplam 60 

75,0% 

20 

25,0% 

80 

100,0% 

Basit resim, 

harf ve sayı 

oyunları 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

20 

71,4% 

8 

28,6% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

40 

76,9% 

12 

23,1% 

52 

100,0% 

Toplam 60 

75,0% 

20 

25,0% 

80 

100,0% 

Oyun 

hamuru 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

28 

100,0% 

- 28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

52 

100,0% 

- 52 

100,0% 

Toplam 80 

100,0% 

- 80 

100,0% 

 

 „Keskin olmayan makas ve kâğıtlar‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen 

cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %95,0‘ı evet, %5,0‘ı hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında 

%85,7‘si evet derken bağımsız anaokullarında %100‘ü evet cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

„Domino‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %75,0‘ı evet, %25,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %71,4‘ü evet derken bağımsız 

anaokullarında %76,9‘u evet cevabını verdikleri görülmektedir. 
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„Basit resim, harf ve sayı oyunları‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen 

cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %75,0‘ı evet, %25,0‘ı hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %71,4‘ü 

evet derken bağımsız anaokullarında %76,9‘u evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Oyun hamuru‟ materyali sorgusuna iliĢkin verilen cevaplar toplamda 

bakıldığında %100‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. Yani her iki okul türünde 

de oyun hamuru materyali bulunmaktadır. 

 

Tablo 8. AraĢtırma Kapsamındaki Okullarda Büyük Kas GeliĢimine Yönelik 

Materyal ÇeĢitliliğinin Dağılımı 

 

ÇeĢitli 

sportif 

toplar. 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

16 

57,1% 

12 

42,9% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

28 

53,8% 

24 

46,2% 

52 

100,0% 

Toplam 44 

55,0% 

36 

45,0% 

80 

100,0% 

 

 

Halat  

Ġlköğretim 

anasınıfı 

0 

,0% 

28 

100,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

24 

46,2% 

28 

53,8% 

52 

100,0% 

Toplam 24 

30,0% 

56 

70,0% 

80 

100,0% 

 

Çemberler 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

12 

42,9% 

16 

57,1% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

40 

76,9% 

12 

23,1% 

52 

100,0% 

Toplam 52 

65,0% 

28 

35,0% 

80 

100,0% 

 

 

BoĢ variller 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

0 

,0% 

28 

100,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

12 

25,0% 

36 

75,0% 

48 

100,0% 

Toplam 12 

15,8% 

64 

84,2% 

76 

100,0% 

 

 

Tablo 8. de araĢtırma kapsamındaki okullardaki büyük kas geliĢimine dönük materyal 

çeĢitliliği sorgulanmaktadır. 

Bu sorgulardan; 

 „ÇeĢitli toplar‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %55,0‘ı evet, %45,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %57,1‘i evet derken bağımsız 

anaokullarında %53,8‘i evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Halat‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %30,0‘ı evet, %70,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %0‘ı evet derken bağımsız 

anaokullarında %46,2‘si evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Çemberler‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %65,0‘ı evet, 35,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne göre 
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değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %42,9‘u evet derken bağımsız 

anaokullarında %76,9‘u evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„BoĢ variller‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %15,8 evet, %84,2‘si hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne göre 

değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında hiç olmadığı belirtilirken, bağımsız 

anaokullarında %25,0‘ı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

 

Tablo 8. Devamı 

 

 

Jimnastik 

minderleri 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

8 

28,6% 

20 

71,4% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

24 

50,0% 

24 

50,0% 

48 

100,0% 

Toplam 32 

42,1% 

44 

57,9% 

76 

100,0% 

 

Ġp merdiven 

ya da 

tırmanma 

merdiveni 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

0 

,0% 

28 

100,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

16 

33,3% 

32 

66,7% 

48 

100,0% 

Toplam 16 

21,1% 

60 

78,9% 

76 

100,0% 

Cimnastik 

sırası 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

0 

,0% 

28 

100,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

12 

27,3% 

32 

72,7% 

44 

100,0% 

Toplam 12 

16,7% 

60 

83,3% 

72 

100,0% 

 

„Cimnastik minderleri‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %42,1‘i evet, %57,9‘u hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %28,6‘sı evet derken bağımsız 

anaokullarında %50,0‘ı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Ġp merdiven ya da tırmanma merdiveni‟ materyalleri sorgusuna verilen 

cevaplar toplam olarak değerlendirildiğinde %21,1‘i evet, %78,9‘u hayır cevabını 

vermiĢlerdir. Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %0,0‘ı 

evet derken bağımsız anaokullarında %33,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Cimnastik sırası‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %16,7‘si evet, %83,3‘ü hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %0,0‘ı evet derken bağımsız 

anaokullarında %27,3‘ü evet cevabını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 8.Devamı 

 

 

Denge 

tahtası 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

0 

,0% 

28 

100,0% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

12 

25,0% 

36 

75,0% 

48 

100,0% 

Toplam 12 

15,8% 

64 

84,2% 

76 

100,0% 

 

Atlama 

ipleri 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

4 

14,3% 

24 

85,7% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

36 

69,2% 

16 

30,8% 

52 

100,0% 

Toplam 40 

50,0% 

40 

50,0% 

80 

100,0% 

Kaydırak, 

salıncak, 

tahterevalli 

gibi bahçe 

oyuncakları 

Ġlköğretim 

anasınıfı 

12 

42,9% 

16 

57,1% 

28 

100,0% 

Bağımsız 

anaokulu 

44 

84,6% 

8 

15,4% 

52 

100,0% 

Toplam 56 

70,0% 

24 

30,0% 

80 

100,0% 

 

 

„Denge tahtası‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %15,8‘i evet, %84,2‘si hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %0,0‘ı evet derken bağımsız 

anaokullarında %25,0‘ı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Atlama ipleri‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar toplam olarak 

değerlendirildiğinde %50,0‘ı evet, %50,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. Okul türüne 

göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %14,3‘ü evet derken bağımsız 

anaokullarında %69,2‘si evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

„Kaydırak, salıncak, tahterevalli ‟ materyalleri sorgusuna verilen cevaplar 

toplam olarak değerlendirildiğinde %70,0‘ı evet, %30,0‘ı hayır cevabını vermiĢlerdir. 

Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ilköğretim anasınıflarında %42,9‘u evet derken 

bağımsız anaokullarında %84,6‘sı evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırma okul öncesi eğitiminde beden eğitimi ve oyunun önemi ve materyal 

çeĢitliliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmaya toplam 80 okul öncesi öğretmeni katılmıĢ olup, bunların 68‘i bayan 

12‘si erkektir. Katılımcıların hizmet yıllarının çoğunlukla 10 yıl ve üzeri olduğunu, 

cinsiyetlere göre ise bayanların hizmet yıllarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

Erkeklerin hizmet yıllarının az olmasını okul öncesi eğitiminde öğretmen olarak yeni 

yer almalarına bağlayabiliriz (Tablo1). 

 Katılımcılar genel olarak beden eğitimi ve oyun uygulamalarını çocukların 

geliĢiminde önemli görürlerken, cinsiyetler arası görüĢte ise erkekler bayanlara göre 

daha önemli görmektedirler (Tablo2). Okul türüne göre görüĢte ise bağımsız 

anaokullarında görev alan öğretmenler ilköğretim anasınıflarında görev alan 

öğretmenlerden daha önemli görmektedirler (Tablo5).GeçmiĢte ve günümüzde birçok 

araĢtırmacı ve düĢünür (Platon, Aristoteles, F. Rabelais, Fenelon…) tarafından beden 

eğitimi ve oyunun okullarda önemli olduğu vurgulanmıĢ hatta oyunla eğitim 
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yapılabileceği savunulmuĢtur(Ergün,1980). Bu görüĢlerde araĢtırma bulgularıyla 

paralellik göstermektedir. 

Katılımcıların okul öncesi eğitiminde  beden eğitimi ve oyun uygulamalarına 

çok yer verdikleri görülmektedir.(Tablo3). Okul türüne göre değerlendirdiğimizde ise 

bağımsız anaokullarında görev alan katılımcıların ilköğretim anasınıflarında görev alan 

katılımcılara göre daha çok yer verdiğini görüyoruz  (Tablo6). 

   Katılımcılar genel olarak anasınıfı müfredatında oyun etkinliği için ayrılan ders 

saatini yeterli görmektedirler, cinsiyetler arası görüĢte ise erkekler, bayanlara göre oyun 

etkinliği için ayrılan ders saatini yeterli bulmamaktadırlar (Tablo4). 

AraĢtırma kapsamında ki okullarda oyun materyallerinden küçük kas grubuna 

yönelik materyaller genel olarak tüm okullarda bulunurken, büyük kas grubuna yönelik 

materyallerin ise genel olarak bulunmadığını, okul türü değiĢkenine göre bakıldığında 

ise ilköğretim anasınıflarına kıyasla bağımsız anaokullarında materyallerin daha fazla 

bulunduğu görülmektedir (Tablo7). 

Çocuğun yaĢamında kritik bir dönem olan okulöncesi yıllarının en etkili ve 

verimli bir Ģekilde yönlendirilmesi, bir baĢka deyiĢle okulöncesi eğitiminin baĢarısı 

eğitimci-öğretmen, program, fiziksel koĢullar, materyal, aile ve diğer kurumlarla 

iliĢkilerin niteliği gibi bir takım özelliklere bağlıdır. Nitelikli bir eğitim ve iyi 

planlanmıĢ bir anaokul programının hedeflerine ulaĢabilmesi için fiziksel koĢulların da 

dikkate alınması gerekir (Miller and Deyer,1970). 

Çocuğa sunulacak oyun ortamı ve oyun materyalleri çocuk için uygun ve çekici 

değilse, yeterli uyarıcı donanım yoksa oyuncağı nasıl kullanılacağı konusunda çocuğa 

rehberlik edilmezse, çocuk oyundan sıkılabilir ve tatminsizlik gösterebilir (Hurlock, 

1980). 

Okul öncesinde çocukların oyuncak ve materyallerin renk, boyut, Ģekil, yapı ve 

fonksiyon olarak çocukların geliĢimlerine ve yaĢlarına uygun olması gerekir. Güvenli, 

sağlam, geliĢimin çeĢitli alanlarını birden destekleyen, yaratıcılığı teĢvik edici 

niteliklerde olmalarına özen gösterilmelidir(
 
Demirel,1996, MEB, 1997). 

Elde edilen tüm verilerin sonucunda 

AraĢtırma kapsamındaki okullarda görev alan katılımcıların beden eğitimi ve 

oyun uygulamalarını önemli bulup derslerinde çok yer verdiklerini; 

Beden eğitimi ve oyun materyallerinden küçük kas grubuna yönelik 

materyallerin genelde tüm okullarda bulunduğunu, büyük kas grubuna yönelik 

materyallerin ise genel olarak bulunmadığını; 

Okul türünde baktığımızda ilköğretim anasınıflarına göre bağımsız 

anaokullarında materyal çeĢitliliğinin daha fazla olduğunu;  

Oyun salonu ve alanlarının da genelde bulunmadığını fakat bağımsız 

anaokullarında ilköğretim anaokullarına göre iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. 

ÖNERĠLER  

 

 -Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim materyallerinin çocukların geliĢimine 

ve  

Ġhtiyaçlarına yönelik (küçük ve büyük kas grubu) materyallerin bulundurulması ve 

tüm okullarda yaygınlaĢtırılması sağlanmalı 

             -Okul öncesi eğitim kurumlarında açık ve kapalı oyun salonu ve alanlarına yer 

verilmeli 
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 - Okul öncesi öğretmenliği lisans programında beden eğitimi ve oyun uygulama 

derslerine önem verilmeli 

-Okul öncesi eğitim kurumlarında beden eğitimi ve oyun uygulamaları için 

beden eğitimi ve spor öğretmenleri görevlendirilmeli 

-Okul öncesi öğretmenleri beden eğitim ve oyun uygulamalarına yönelik hizmet 

içi eğitimlerle yetiĢtirilmesi sağlanmalı 

-Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitiminde teoriden daha çok uygulama 

alanları ile ilgilenmeli 
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ÖZET 

Ġlköğretim okulları beden eğitimi öğretim programı ve seçmeli spor dersi programında 

yer alan bölümlerden biri de ölçme ve değerlendirmeye iliĢkindir. 

Özellikle beden eğitimi derslerine iliĢkin olarak öğretim süreci ve sonunda 

gerçekleĢtirilmesi gereken ölçme değerlendirme alanlarından birisi de motor geliĢime 

yönelik fiziksel uygunluk testleridir. 

Fiziksel uygunluk, fiziksel etkinlikleri baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirebilme yeteneği 

olarak tanımlanır. Fiziksel uygunluğun belirlenmesinde dayanıklılık, kuvvet, vücut 

kompozisyonu, esneklik, çeviklik, güç, hız ve denge testlerinden yararlanılır.  

Beden eğitimine iliĢkin bireydeki geliĢimi süreç ve ürün açısından değerlendirmede 

kullanılacak ölçütlerden birisi olan fiziksel uygunluğa yönelik standardize edilmiĢ bazı 

ölçme araçları mevcuttur. Ancak ülkemizde fiziksel uygunluk unsurları ile ilgili bir 

ölçme aracı oluĢturulmuĢ değildir.  

Bu araĢtırma esneklik özelliğine iliĢkin bir ölçüt oluĢturma çalıĢmasıdır. ÇalıĢmanın 

örneklemi Çanakkale il merkezinde yer alan tüm ilköğretim okullarında okuyan yaĢları 

8-13 arasında değiĢen 2164 kız öğrenci, 2580 erkek öğrenci olmak üzere toplam 4714 

gönüllü öğrenciden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada esneklik özelliği otur eriĢ testi kullanılarak ölçülmüĢ olup verilerin analizi 

için SPSS-15.0 istatistik programı kullanılmıĢtır. Tüm verilerin yaĢ gruplarına göre 

betimleyici istatistikleri hesaplanmıĢ, cinsiyet ve yaĢ grupları arasındaki farklılık t-test 

ve One-Vay- Anova / Bonferroni ile araĢtırılmıĢtır. Normların oluĢturulmasında kız ve 

erkek çocukların esneklik dağılım  aralıkları belirlenerek bir interval olabilmesi için 10 

bölünmüĢtür. Elde edilen sınıfların farklı olup olmadı TYVA ne göre araĢtırılmıĢtır. 

Sonuç olarak 8-13 yaĢ grubunda yer alan 4714 öğrencinin esneklik geliĢimine iliĢkin 

norm değerleri tespit edilmiĢ, cinsiyet ve yaĢ grupları arasında farklılık bulunmuĢtur 

(P≤0,05). 

 Anahtar Kelimeler: Fiziksel uygunluk, Esneklik, Ölçme ve Değerlendirme. 
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GİRİŞ 

Günümüzde geliĢen teknolojiye bağlı olarak fiziksel aktivite düzeyinin alarm verici düzeyde azaldığı ve 

acil önlemler alınması gerektiği bildirilmektedir (Sluijs EM ve diğerleri 2008). Bu nedenle halk sağlığı 

planlaması için her ülkeye ait verilere ihtiyaç duyulduğu yapılan araĢtırmalarla tespit edilmiĢtir (Samdal 

ve diğerleri 2007). Ġnaktivitenin ve enerji alımının artması sonucunda hem yetiĢkinlerin, hem de 

çocukların kardiovasküler hastalıklar olmak üzere çeĢitli sağlık problemleri yaĢadıkları belirtilmiĢtir 

(Hager 2006).  

Çocukların ve gençlerin sağlık ve fiziksel uygunlukları, birçok ülkenin temel ilgi odağı olmuĢtur. Çocuk 

sağlığı da yetiĢkin nüfusun geleceği ve sağlık durumu hakkında bir anahtar görevi görmektedir (Pangrazi 

ve diğerleri 1996). 

Fiziksel uygunluk hem sağlıkla, hem de beceri ile iliĢkili öğeleri kapsamaktadır. Sağlıkla ilgili fiziksel 

uygunluk bileĢenleri kardiovasküler dayanıklılık, kassal kuvvet ve dayanıklılık, vücut kompozisyonu ve 

esneklik olarak kabul edilirken, performansla iliĢkili fiziksel uygunluk bileĢenleri bunlara ilaveten 

çeviklik, güç, hız ve denge bileĢenlerini de içermektedir. (ACSM 2000, Bouchard ve Shephard 1994, 

Freedson ve diğerleri 2000, Gutin, ve diğerleri 1992, Güler 2003, Looney ve Plowman 1990, Özer 2001, 

Pate 1983,     Tekelioğlu 1999). 

Fiziksel geliĢim ve insan davranıĢları arasında sıkı bir bağlantı mevcuttur. Fiziksel geliĢimde görülen 

bozukluklar, dengesizlikler ve gerilemeler davranıĢları da etkisi altına almaktadır (BaĢaran 1982). Eğitim 

sürecinde öğrenci davranıĢlarının hangi düzeyde olduğu, ne tür yetersizliklerin bulunduğu hatta 

istenmeyen davranıĢların olup olmadığı ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile yapılacak gözlemler 

sayesinde belirlenebilir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir 

(Kutlu 2003). 

Ġlköğretim okulları beden eğitimi öğretim programı ve seçmeli spor ders programında yer alan 

bölümlerden biri de ölçme ve değerlendirmeye iliĢkindir.  

Ġlköğretim Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin performanslarını ölçmek üzere öz değerlendirme, akran 

değerlendirme, grup değerlendirme, tutum ölçekleri, gözlem formları, kontrol listeleri, dereceli puanlama 

anahtarları, proje ve performans ödevleri, öğrenci ürün dosyaları, beceri ve fiziksel uygunluk testleri gibi 

araçlar kullanılır.(MEB 2006) 

Beden eğitimine iliĢkin bireydeki geliĢimi süreç ve ürün açısından değerlendirmede kullanılacak 

ölçütlerden birisi olan fiziksel uygunluğa yönelik standardize edilmiĢ bazı ölçme araçları mevcuttur. 

Ancak ülkemizde fiziksel uygunluk unsurları ile ilgili bir ölçme aracı oluĢturulmuĢ değildir. Fiziksel 

uygunluğun belirlenmesinde dayanıklılık, kuvvet, beden kompozisyonu, esneklik, çeviklik, güç, hız ve 

denge testlerinden yararlanılır. Sporda ve günlük fiziksel aktivitede esneklik fiziksel performans için 

önemli bir faktördür. 

Esneklik, hareketin nitelik ve nicelik yönünden istenilen Ģekilde uygulanması için temel koĢullardan 

biridir (Harre 1978). Fiziksel performansı belirleyen öğelerin (sürat, kuvvet gibi) geliĢtirilmesinde ve 

tekniklerin mükemmelleĢtirilmesinde belirleyici rol oynar. Esneklik; fiziki uyumun eklemlerin normal 

açıklığı çerçevesinde, fonksiyonel yapabilme kapasitesine ait komponenti Ģeklinde tanımlanmaktadır 

(Updyke ve diğerleri 1970). BaĢka bir değiĢle; eklemin normal hareket geniĢliği içerisinde serbest olarak 

hareket etme açısıdır denebilir (Cratty ve Hutton 1969). Wear (1963) ise esnekliği eklemlerin hareket 

açıklığı ile fonksiyonel hareket kapasitesi Ģeklinde ifade etmektedir. Özer(2006), esnekliği bir eklemin ya 

da bir dizi eklemin tüm hareket geniĢliğinde hareket edebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Esneklik 

çeĢitli yaĢ gruplarına ve cinse göre farklılık gösterir. Her iki cinste de yaĢ ilerledikçe, biyolojik geliĢimin 

paralelinde esneklik ve esnekliğin artabilme özellikleri azalmaktadır (Kasap 1987). Özer ve Özer (2009) 

Çocuklarda esnekliğin 5 yaĢından 8 yaĢına kadar sabit bulunduğunu ve 12-13 yaĢlarında en uç noktaya 

ulaĢarak yaĢla birlikte azaldığını ifade etmiĢtir.  

Alter‘a(1996) göre esneklik iç ve dıĢ etkenler tarafından sınırlandırılır. Ġç etkenler; Eklem çeĢidi, eklem 

açısından iç direnç, hareketi etkileyen kemiksi yapılar, kas dokusunun esnekliği, tendon ve dokuların 

elastikliği, derinin elastikliği, bir kasın gevĢeme ve kasılmayı gerçekleĢtirmesi, eklemin ve ilgili dokunun 
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ısısı ve kasın kasılmasını sağlayan sinir sistemidir. DıĢ etkenler ise; Egzersiz yapılan bölgenin ısısı, günün 

zaman dilimi, geçirilmiĢ sakatlıklar, yaĢ, cinsiyet, kiĢinin belli bir egzersizi yapabilme yeteneği, alet ve 

giysiden kaynaklanan yetersizlik olarak dikkate alınmalıdır. 

Özer (2006), esnekliği sınırlayan faktörleri; eklem kapsülü %47, kas ve faysa %41, tendonlar ve 

ligamentler %10 ve  %2 deri olarak tanımlamıĢtır. 

Omurga, kalça ve omuz eklemlerinin esnekliği, yalnızca çalıĢmanın yapıldığı yönde geliĢir (Gürtler 

1979). Böylelikle esnekliğin kanıtlanabilir Ģekilde antrene olabildiği en son geliĢim aĢaması, çocukluk 

dönemidir. Bundan sonra ancak eriĢilen düzeyin korunması mümkündür (Mainel ve Schnabel 1976). 

Dolayısıyla bu dönemde gerekli olan esneklik düzeyine eriĢilmiĢ olması, büyük öneme sahiptir. 

 Bu araĢtırma, 8-13 yaĢ kız ve erkek çocukların esneklik normlarının oluĢturmasına katkıda bulunmak ve 

bu bilgileri Beden eğitimi öğretmenlerine sunabilmek amacıyla planlanmıĢtır. 

MATERYAL VE METOD 

AraĢtırma grubu  

AraĢtırmaya, Çanakkale il merkezinde yer alan tüm ilköğretim okullarında okuyan 

yaĢları 8-13 arasında değiĢen 2164 kız öğrenci, 2580 erkek öğrenci olmak üzere toplam 

4744 gönüllü öğrenci katılmıĢtır. 

Veri toplama araçları 

Deneklerin esneklik ölçümleri Sit and reach box (otur-eriĢ sehpası) ile ölçülmüĢtür. Test 

sehpasının uzunluğu 35 cm, geniĢliği 45 cm, yükseklik 32 cm‘dir. Sehpanın üst yüzey boyutları; uzunluk 

55 cm, geniĢlik 45 cm dir. Üst yüzey, ayakların dayandığı yüzeyden 15 cm daha dıĢarıdadır. 0-50 cm‘ lik 

ölçüm cetveli, üst yüzeyde 5 er cm‘lik paralel çizgi aralıklarıyla belirlenmiĢtir (Tamer 1990, Zorba 2000).  

Verilerin Toplanması 

ÇalıĢmaya katılan tüm deneklerin esneklik ölçümleri aynı kiĢi tarafından yapılmıĢtır. 

Esneklik ölçümleri: Deneklerden yere oturarak çıplak ayak tabanlarını düz bir Ģekilde test sehpasına 

dayamaları istenmiĢtir. Gövde ileri doğru eğilerek, dizleri bükülmeden eller vücudun önünde olacak 

Ģekilde uzanabildiği kadar öne doğru uzanmaları istenmiĢtir. En uzak noktada öne ya da geriye 

esnemeden 1-2 saniye bekletilerek ölçümler gerçekleĢtirilmiĢtir. Test iki defa tekrar edilmiĢ, en yüksek 

değer esneklik değeri olarak kabul edilmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin istatiksel analizi için SPSS 15 istatistik programı kullanılmıĢtır. Kutu ve çizgi 

grafiğinden yararlanılarak cinsiyet ve yaĢa göre aykırı uç değerleri analizden 

çıkartılarak örneklem 5000‘den 4714‘de öğrenciye indirilmiĢ ve betimleyici istatistikler 

elde edilmiĢtir. Cinsiyete göre çocukların esneklik değerleri arasında fark olup 

olmadığı, örneklem hacminin yeteri kadar büyük olmasından dolayı parametrik bir test 

olan Bağımsız Çift Örneklem t Testine baĢvurulmuĢtur. YaĢlara göre esneklik değerleri 

arasında fark olup olup olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi (TYVA), guruplar 

arasında farklılıklar ise çoklu karĢılaĢtırma testlerinden Bonferroni Post Hoc Teststine 

göre araĢtırılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın amacı Çanakkale il merkez okullarında okuyan  8-13 yaĢ kız ve erkek 

öğrencilerin esnekliklerini değerlendirmeye yönelik bir standart (ölçek) norm 
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oluĢturmak olduğundan, her iki cinsiyet için yaĢlara göre esneklik değerlerinin dağılım 

(değiĢim) aralıkları belirlenmiĢtir. Bu aralıklar eĢit olacak Ģekilde bir interval ölçek 

olabilmesi için 10‘a bölünmüĢtür. Esnekliğin, 10 yada 100 üzerinden 

değerlendirilebilmesi için dağlım 10‘a bölünmüĢtür. Belirlenen esneklik norm değerleri 

arasında (sınıflar ) farklılığı görebilmek için TYVA baĢvurulmuĢtur. Ġstatiksel 

analizlerde anlamlılık düzeyi p≤,05 olarak alınmıĢtır. OluĢturulan normların 

değerlendirilmesinde; MEB tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik, öğrenci 

baĢarısının değerlendirilmesine iliĢkin genel esaslarda belirtilen ölçme ve değerlendirme 

dereceleri kabul edilmiĢtir. Buna göre; 

 %20‘lik değerin altındaki skorlar zayıf,  

 %30-40 aralık arasındaki değerler geçer, 

 %50-60 aralık arasındaki değerler orta, 

 %70-80 aralık arasındaki değerler iyi ve  

% 80‘ni üzerindeki skorlar pekiyi olarak değerlendirilir. 

BULGULAR 

AraĢtırmaya katılan kız ve erkek çocukların yaĢ gruplarına göre esneklik özelliklerine 

iliĢkin betimleyici istatistikler Tablo1‘ de verilmiĢtir. 

 Tablo1 den görüldüğü üzere araĢtırmaya 2580 erkek, 2164 kız toplam 4714 gönüllü 

öğrenci katılmıĢtır. Kızlarda 8 yaĢ hariç minimum değerlerine bakıldığında kız 

öğrencilerin tüm yaĢlarda erkek öğrencilere göre daha yüksek esneklik değerlerine sahip 

olduğu görülmektedir. Maksimum esneklik değerleri açısından da kızların tüm yaĢlarda 

erkelerden daha esnek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 1. 8-13 YaĢ Kız ve Erkek çocukların esneklik özelliklerine iliĢkin minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri. 
Erkekler Kızlar 

Yaş N MinX - MaxX  X ± Sd N MinX - MaxX  X ± Sd 

8 493 5cm 32cm 18,37±5,351 cm 458 5 cm 34 cm 20,39± 5,436 cm 

9 359 5cm 31cm 17,14±5,157 cm 316 6 cm 33 cm 19,50±5,311 cm 

10 374 5cm 31cm 17,50±5,592 cm 306 6 cm 32 cm 19,62±5,552 cm 

11 389 3cm 33cm 17,55±5,777 cm 350 5 cm 34 cm 20,01±6,402 cm 

12 529 2cm 32cm 15,27±6,037 cm 411 4 cm 34 cm 18,74±6,599 cm 

13 436 2cm 33cm 15,80±6,235 cm 323 5 cm 34 cm 20,19±6,453 cm 

Toplam 2580 2cm 33cm 16,88±5,831cm 2164 4 cm 34 cm 19,75±6,008 cm 

         

Cinsiyete göre çocukların ortalama esneklik değerleri arasında fark olup olmadığı 

Bağımsız Çift Örneklem t testine göre araĢtırılmıĢ ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur (Tablo 2). Tablo 2 ye göre kız öğrencilerin ortalama esneklik değerleri 

(19,75±6,008cm) erkek öğrencilerin ortalama esneklik değerlerinden (16,88±5,831cm)  

daha yüksek bulunmuĢtur ( t=16,630;  P =,0001).  
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Tablo 2. 8-13 YaĢ kız ve erkek çocukların cinsiyete göre esneklik değerleri 

arasında   farklılık testi. 

 

Değişken Cinsiyet N 
X  

Sd t P 

Esneklik 

 

Erkek 2580 16,88 5,831 
-16,630 ,0001 

Kız 2164 19,75 6,008 

Cinsiyete göre çocukların esneklik değerleri arasında farklılık bulunduğundan tüm veri 

seti için yaĢlara göre farklılıklar yerine sadece hem erkek hem de kız öğrencilerin 

yaĢlarına göre esneklik değerleri arasındaki farklılıklar ayrı ayrı araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmanın amacına da uygun olan farklılık testinin cinsiyete göre ayrı ayrı 

araĢtırılmasıdır. Sadece erkek öğrencilerin yaĢlarına göre esneklik değerleri arasında 

fark olup olmadığı TYVA ile araĢtırılmıĢ ve çocukların yaĢlarına göre ortalama esneklik 

değerleri arasında farklılık bulunmuĢtur (F=20,219; P= 0,0001). Sonuçlar Tablo 3‗te 

verilmiĢtir. Tablo 3‘te Farklı yaĢlar sütunu hangi yaĢlar arasında farklılık bulunduğunu 

göstermektedir. Özellikle 12 ve 13 yaĢlarda çocukların ortalama esneklik değerlerinde 

düĢüĢ gözlenmektedir. 

Kız öğrencilerin yaĢlarına göre esneklik değerleri arasında fark olup olmadığı TYVA ile 

araĢtırılmıĢ ve çocukların yaĢlarına göre ortalama esneklik değerleri arasında farklılık 

bulunmuĢtur (F=3,995; P= 0,0001 ]. Sonuçlar Tablo 4‘te verilmiĢtir. Tablo 4‘te farklı 

yaĢlar sütunu hangi yaĢlar arasında farklılık bulunduğunu göstermektedir. Kızlarda 

sadece 8_12 yaĢ ve 12_13 yaĢlar arası çocukların ortalama esneklik değerleri arasında 

farklılık bulunmuĢtur. 

Tablo 3.Erkek çocukların yaĢlara göre ortalama esneklik değerleri arasında 

farklılık testi. 

Yaş N X ± Sd Farklı yaslar F P 

8 493 18,37±5,351cm 8_9 ve 8_12 

20,219 ,0001 

9 359 17,14±5,157 cm 8_13 

10 374 17,50±5,592 cm 9_12 ve9_13 

11 389 17,55±5,777 cm 10_12  

12 529 15,27±6,037cm 10_13 

13 436 15,80±6,235 cm 11_12 

Toplam 2580 16,88±5,831 cm 11_13 

Çocukların esneklik değerleri eĢit aralıklı olarak (interval) 10 gruba bölünmüĢtür. Bu 

gruplara göre öğrencilerin esneklik puanlarının farklı olup olmadığı cinsiyet ve yaĢ 

gruplarına göre ayrı ayrı analiz edilmiĢtir. Farklılık testi tek yönlü varyans analizine 

göre araĢtırılmıĢ çoklu karĢılaĢtırma testlerinden Bonferroni çoklu karĢılaĢtırma testi 

kullanılmıĢtır. 8-13 yaĢ Kız ve Erkeklerde norm değerlerine göre tüm kategoriler için 

çocukların esneklik performansları farklılık göstermiĢtir (p<0.0001).    
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Tablo 4. Kız çocukların yaĢlara göre ortalama esneklik değerleri arasında farklılık 

testi. 

 

 
Yaş 

N X ± Sd Farklı yaslar F P 

8 458 20,39±5,436 cm 

8_12 

3,995 ,0001 

9 316 19,50±5,311 cm 

10 306 19,62±5,552 cm 

11 350 20,01±6,402 cm 

12 411 18,74±6,599 cm 

12_13 13 323 20,19±6,453 cm 

Toplam 2164 19,75±6,008 cm 

 

Tablo 5,6‘da 8-13 yaĢ kız ve erkek öğrencilere yönelik geliĢtirilmiĢ esneklik 

normları verilmiĢtir. 

 

Tablo 5. 8-13 YaĢ Erkek Çocukların Esneklik Normları 

Y
a
Ģ ZAYIF GEÇER ORTA ĠYĠ PEKĠYĠ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8 <7,6 7,7-10,3 
10,4-

13,0 

13,1-

15,7 

15,8-

18,4 

18,5-

21,4 

21,5-

23,8 

23,9-

26,5 

26,6-

29,2 
>29,3  

9 <7,5 7,6-10,1 
10,2-

12,7 

12,8-

14,3 

14,4-

16,9 

17,0-

19,5 

19,6-

22,1 

22,2-

24,7 

24,8-

27,3 
>27,4 

10 <7,5 7,6-10,1 
10,2-

12,7 

12,8-

14,3 

14,4-

16,9 

17,0-

19,5 

19,6-

22,1 

22,2-

24,7 

24,8-

27,3 
>27,4 

11 <5,9 6- 8,9 9-11,9 12-14,9 15-17,9 18-20,9 21-23,9 24-26,9 27-29,9 >30 

12 <4,9 5-7,9 8-10,9 11-13,9 14-16,9 17-19,9 20-22,9 23-25,9 26-28,9 >29 

13 <5,0 5,1-8,1 8,2-11,2 
11.3-
14,3 

14,4-
17,4 

17,5-
20,5 

20,6-
23,6 

23,7-
26,7 

26,8-
29,8 

>29,9 

 

 

Tablo 6. 8-13 YaĢ Kız Çocukların Esneklik Normları 

Y
a
Ģ ZAYIF GEÇER ORTA ĠYĠ PEKĠYĠ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8 <7,8 7,9-10,7 
10,8-

13,6 

13,7-

16,5 

16,6-

19,4 

19,5-

22,3 

22,4-

25,2 

25,3-

28,1 

28,2-

31,0 
>31,1 

9 <8,6 8,7-11,3 
11,4-
14,0 

14,1-
16,7 

16,8-
19,4 

19,5-
22,1 

22,2-
24,8 

24,9-
27,5 

27,6-
30,2 

>30,3 

10 <8,5 8,6-11,1 
11,2-

13,7 

13,8-

16,3 

16,4-

18,9 

19,0-

21,5 

21,6-

24,1 

24,2-

26,7 

26,8-

29,3 
>29,4 

11 <7,8 7,9-10,7 
10,8-
13,6 

13,7-
16,5 

16,6-
19,4 

19,5-
22,3 

22,4-
25,2 

25,3-
28,1 

28,2-
31,0 

>31,1 

12 <6,9 7-9,9 10-12,9 13-15,9 16-18,9 19-21,9 22-24,9 25-27,9 28-30,9 >31 

13 <7,8 7,9-10,7 
10,8-

13,6 

13,7-

16,5 

16,6-

19,4 

19,5-

22,3 

22,4-

25,2 

25,3-

28,1 

28,2-

31,0 
>31,1 

TARTIġMA 

AraĢtırmada 8-13 yaĢ kız çocukların ortalama esneklikleri 19,75 ±6,008 cm, erkeklerin 

ise 16,88±5,831cm olduğu sonucuna ulaĢılmıĢ ve cinsiyetler arasında istatiksel olarak 

fark bulunmuĢtur (Tablo2). Bu durum kız çocukların aynı yaĢ erkek çocuklarından daha 

esnek olduğunu göstermektedir.  



 227 

Kirchner ve Glines (1957), Ġlkokul çağındaki kızların erkeklerden daha esnek olduğunu 

söyleyerek, bu farkın ilerideki yaĢlarda da devam ettiğini eklemektedirler. Buxton 

(1957) 10-12 yaĢ gruplarında esnekliğin en düĢük noktada olduğunu ileri sürmektedir. 

AraĢtırmacıya göre bu yaĢtan sonra gençliğe doğru esneklikte belirli bir düzelme 

Ģekillenir ve ilerleyen yaĢla birlikte esneklikte yeniden azalma görülür. Bucher (1983), 

cinsiyet, aktivite, yaĢ, ısı ve dengesiz beden yapısı gibi faktörlerin esnekliği azaltıcı 

unsurlar olduğunu bildirmiĢtir. Yapılan çoğu fiziksel uygunluk çalıĢmalarında 

bayanların erkeklere oranla daha esnek olduğu tespit edilmiĢtir (Sharkey 1984, Raithel 

1987, Bouchard et al.1990, Tekelioğlu 1999,Karadeniz 2001,).   

Demirel ve arkadaĢları (1990), 11 yaĢ grubu erkek öğrencilerin esneklik değerlerini 

19.21 ± 5.63 cm. olarak bulmuĢlardır. Uzuncan (1991), 12 yaĢ grubu erkek öğrencilerin 

esneklik değerlerini 21.96 ± 4.63 cm bulmuĢtur. Malina ve  Bouchard (1991)‘ a göre, 

otur-eriĢ testi performansının, kızlarda, 5-11 yasları arasında sabit olup, 14 yaslarına 

kadar artıĢ göstermekte ve daha sonra yükseliĢini tamamlayarak düz bir seyir izlemekte, 

11 yasından sonraki yükselisin ise ergenliğe bağlı hızlı büyümeyle oluĢan gövde 

uzunluğuyla (oturma yüksekliği) iliĢkilendirilmektedir. 

ġenel (1995), 13-16 yaĢ grubu erkek öğrencilerin esneklik değerlerini 23.4 ±5.48 cm 

olarak bulmuĢtur. Güler ve arkadaĢları(2004) erkek öğrencilerin esnekliklerini 8 yaĢında 

21,58±4,97cm, 9 yaĢında 21,76±5,34cm ve 10 yaĢında 19,93±5,96cm olarak tespit 

etmiĢtir. Can ve Polat (2004) ise, 13 yaĢındaki ilköğretim öğrencilerin esnekliklerini 

24,85±2,36cm olduğunu tespit etmiĢlerdir. Baydil (2006) yaptığı araĢtırmada, 12-14 yaĢ 

erkek öğrencilerin esnekliğini 22,0±5,2cm olarak belirlemiĢlerdir. Güler ve arkadaĢları 

(2007) kız öğrencilerle yaptıkları araĢtırmada esnekliklerini, 8 yaĢında 22,42±4,91cm, 9 

yaĢında 22,35±5,31cm ve 10 yaĢında 22,71±5,19cm olarak tespit etmiĢlerdir.  

Pekel (2007), erkek çocukların esnekliklerini 10 yaĢında 17,3±5,4cm, 11 yaĢında 

17,6±6,0 ve 12 yaĢında 18,4±5,6cm olarak tespit etmiĢ olup, kız çocuklarında 10 

yaĢında 18,7±5,3cm, 11 yaĢında 18,2±5,7cm ve 12 yaĢında 20,0±6,4cm olduğunu 

bulmuĢtur. Balcı ve arkadaĢları (2008) ise, 9-11 yaĢ kız ve erkek çocukları ile yaptıkları 

araĢtırmada kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha esnek olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢ, erkeklerde 9-10, 9-11, ve 10-11 kız çocuklarında ise sadece 9-11 yaĢta 

istatiksel olarak yaĢ grupları arasında fark olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

Saygın ve Dükancı (2009)  9-11 yaĢındaki kız çocukların esnekliğini 19,41±4,14cm 

bulmuĢtur. Bu sonuçlar araĢtırmamız bulguları ile paralellik göstermektedir (Tablo 1).  

Armstrong (2009) Güney Afrika da beyaz ve siyah 6-13 kız ve erkek çocuklara yönelik 

yaptığı araĢtırmada kız çocukların esnekliklerini 8 yaĢlarda 25,0±6,8cm, dokuz yaĢlarda 

24,4±6,8cm, 10 yaĢlarda 23,8±6,9cm,11 yaĢlarda 24,2±7,1cm, 12 yaĢlarda 24,1±8,2cm 

ve 13 yaĢlarda 25,0±7,8cm, erkek çocukların esnekliklerini ise; 8-11 yaĢlarda 

21,4±7,4cm, 21,6±7,4cm, 21,5±7,2cm, 21,6±7,3cm ve 12-13 yaĢlarda 20,3±7,6cm, 

20,2±7,5cm olduğunu tespit etmiĢtir. Tespit edilen bu değerler araĢtırmamız sonuçları 

ile kıyaslandığında daha yüksek değerler olduğu görülmüĢtür (Tablo 1). 

Amerikan Saglık, Beden Egitimi, Rekreasyon ve Dans Birliği‘nin  (AAHPERD) 

geliĢtirdiği  8-13 yaĢ kız ve erkek çocukları esneklik normlarına bakıldığında erkeklerde 

50. yüzdeliğe denk gelen değerleri 8 yaĢlarda 14inç (35,55cm), 9 yaĢlarda 14inç 

(35,55cm),10 yaĢlarda 14,5 inç (36,82cm), 11 yaĢlarda 15 inç (38,09cm), 12 yaĢlarda 
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15,5 inç (39,36cm) ve 13 yaĢlarda 16 inç (40,63cm) olarak görülmektedir. Erkek 

öğrencilerde bu değerler 8,10 yaĢlarda 13,5 inç (34,28cm), 9,10,11,12 ve 13 yaĢlarda 13 

inç (33,01cm) olduğunu görüyoruz (Morrow et al. 2000).  GeliĢtirilen bu norm değerler 

çalıĢmamız norm değerleri ile karĢılaĢtırıldığında, her yaĢ için oldukça büyük bir fark 

gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmamız norm değerleri her yaĢ için AAHPERD esneklik 

normlarda ancak 10. yüzdeliğe denk geldiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

1985 PCPFS National School Population Fitness Survey sit-and-reach (otur eriĢ) kız ve 

erkek 8-13 yaĢ grubu standartlarına  bakıldığında; erkeklerde  Presidential Award 

standardının 85.yüzdelik değeri 8,9 yaĢlarda 31,33cm, 10-12 yaĢlarda 30,31,31cm ve 13 

yaĢlarda 33cm olarak tespit edilmiĢtir. Kızlarda ise bu değerler 8,9,10 yaĢlarda 33cm, 

11-13 yaĢlarda 34,36 ve 38cm dir. National Avard standardının 50. yüzdelik değeri 

ereklerde 8-11 yaĢlarda 25cm, 12-13 yaĢlarda 26cm belirlenmiĢ olup, kızlarda bu 

değerler 8-10 yaĢlarda 28cm, 11-13 yaĢlarda 29,30 ve 31cm dir. Health Fitness Avard 

standartları ise tüm yaĢ grupları için erkek öğrencilerde 21cm kız öğrencilerde 8-12 

yaĢlarda 23cm ve 13 yaĢlarda 25cm olarak tespit edilmiĢtir ( Baumgartner at al. 2003). 

Bu norm değerlerde araĢtırmamız norm değerlerine göre 80-100. yüzdeliğe (Ġyi- Pekiyi) 

denk düĢen oldukça yüksek değerlerdir. 

Her iki araĢtırma bulguları ile araĢtırmamız bulguları arasında gözlenen farklılığın 

öncelikle kullanılan ölçme araçlarından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

AraĢtırmamızda kullanılan otur eriĢ sehpasının üst yüzeyi ayakların dayandığı yerden 

15cm dıĢarıdadır. AAHPERD (Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon ve Dans 

Birliği)  ve PCPFS (National School Population Fitness Survey)‘de kullanılan veri 

toplama aracı üst yüzeyi  (otur eriĢ sehpası) ayakların dayandığı yerden uzaklığı ise 

23cm dir. Bu durum ölçümlerde 8cm‘lik bir farka neden olmaktadır.  

EUROFIT test bataryası kullanılarak 11-13 yaĢ Ġngiliz kız ve erkek çocukları üzerinde 

yapılan bir çalıĢmada erkek çocukların ortalama esneklik performansları 11 yaĢlarda 

16,5±6,0cm, 12 yaĢlarda 15,0±6,5cm ve 13 yaĢlarda 16,0±7,0cm olarak tespit edilmiĢtir. 

Kız çocuklarında bu değerler 11 yaĢlarda 20,5±6,5cm, 12 yaĢlarda 20,5±6,0cm ve 13 

yaĢlarda 21,5±5cm dir. Aynı araĢtırmada kız ve erkek çocuklara yönelik yaĢ gruplarına 

göre oluĢturulan normlara bakıldığında sırasıyla 20,50ve 80 yüzdeliğe denk gelen 

esneklik performans değeri erkek çocuklarda 11,5-9,5-10,0cm;  16,0-15,0-16,0cm; 21,5- 

21,0-22,5cm dir. Kızlarda ise bu değerler 15,5-15,5-16cm; 21,0,21,0-22,0cm; 26,5-25,5-

27,0cm olduğu görülmüĢtür. Bu araĢtırmada kız ve erkeklerde elde edilen ortalama 

esneklik değerleri, araĢtırmamızda elde ettiğimiz ortalama değerlerle karĢılaĢtırıldığında 

12-13 yaĢındaki kız çocukları hariç benzer olduğu görülmektedir (Tablo 1). Norm 

değerleri açısından bakıldığında Ġngiliz kız ve erkek çocuklarına yönelik geliĢtirilen 

normların 20. yüzdelik norm değeri araĢtırmamızda erkeklerde 30‘cu (geçer) kızlara 

40‘cı (geçer) yüzdeliğe denk geldiği tespit edilmiĢtir. Orta performans norm değerlerine 

bakıldığında (50. yüzdelik), araĢtırmamız normları, erkeklerde örtüĢtüğü kız 

çocuklarında ise 60. (orta) yüzdeliğe karĢılık geldiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 80. yüzdelik 

açısından iki araĢtırma normları karĢılaĢtırıldığında, Ġngiliz erkek çocukların esneklik 

performansları araĢtırmamızda 70. yüzdelikte  (iyi) yer aldığı, kız çocuklarında (13 yaĢ 

hariç-90.yüzdelik) esneklik performansları aynı norm değerlerde (80. Ġyi) olduğu 

görülmüĢtür. Ġngiliz erkek ve kız çocuklarına yönelik geliĢtirilen bu norm değerlerin 

araĢtırmamız norm değerleri ile belirli ölçüde örtüĢtüğü söylenebilir(Eston and Realy 

2001). 
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Güler ve arkadaĢları (2007) 8-10 yaĢ kız çocuklarına yönelik oluĢturdukları esneklik 

normları ile çalıĢmamız normları kıyaslandığında 50. yüzdeliğe denk gelen değerler 8 

yaĢlarda 23cm, 9 yaĢlarda 23cm ve 10 yaĢlarda 22,5cm olduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırmamızda bu esneklik değerleri 70. yüzdeliğe (Ġyi) denk gelen değerlerdir. 8-10 

yaĢ erkek öğrencilere yönelik olarak oluĢturulan normlara göre 50. yüzdeliğe denk 

gelen değerler 8 yaĢlarda 22cm, 9 yaĢlarda 22cm ve 10 yaĢlarda 20,5cm dir (Güler ve 

arkadaĢları 2004). AraĢtırmamız normlarına göre bu değerler 70 yüzdeliğe (Ġyi) geldiği 

görülmüĢtür. Bu araĢtırmada oluĢturulan normların 50. yüzdelik değerleri her iki 

araĢtırmanın 20.yüzdelik değerlerine geldiği görülmüĢtür.  

Pekel‘in (2007) 10-12 yaĢ kız ve erkek çocuklarına yönelik oluĢturduğu esneklik normları, 

çalıĢmamız normları ile karĢılaĢtırıldığında kız ve erkek öğrencilerin 50. yüzdeliğe (normal) 

denk gelen değerleri yaĢ sırasına göre kızlarda 19cm, 18cm ve 20cm, erkeklerde ise 17cm, 

18cm ve 18cm dir. Bu esneklik değerleri araĢtırmamızda 50. yüzdeliğe (orta) denk düĢen 

değerlerdir. AraĢtırmamız orta değerleri (50-60. yüzdelik) altındaki değerler Pekel‘in 

oluĢturduğu normlara göre daha düĢük, üzerindeki değerler ise çalıĢmamız normları ile 

paralellik gösterdiği söylenebilir (Tablo 2,3.).  

Ülkemizde Ulusal düzeyde fiziksel uygunlukla ilgili norm çalıĢmalarına rastlanmamıĢ olup, 

bölgesel çalıĢmaların olduğu görülmüĢtür. Bu çalıĢmada 8-13 yaĢ kız ve erkek öğrencilere 
yönelik normlar onluk yüzdelikler halinde geliĢtirilmiĢtir. 

Sonuç olarak ilgili yaĢ grubuna yönelik geliĢtirilen bu esneklik normlarının uluslar arası 

normlara göre daha düĢük düzeyde olduğu söylenebilir. Ġl düzeyinde yapılan norm 

geliĢtirme çalıĢmalarında bazı araĢtırmalar araĢtırmamızla kısmen paralellik göstermiĢ 
olmasına rağmen geliĢtirilen norm değerlerin düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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SB12 : 13-16 YAġ BAYAN BASKETBOL OYUNCULARINDA GÜÇ, HIZ, YETENEK 

VE ANAEROBĠK KAPASĠTE ÜZERĠNDE FARKLI ANTRENMAN MODELLERĠNĠN 

UZUN SÜREDEKĠ ETKĠLERĠ. 
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13–16 YaĢ Bayan Basketbol Oyuncularında Güç, Hız, Yetenek ve Anaerobik 

Kapasite Üzerinde Farklı Antrenman Modellerinin Uzun Süredeki Etkileri 

 

ÖZET 
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 Bu çalıĢmanın amacı 13-16 yaĢındaki bayan basketbolcularda güç, hız, yetenek 

ve aerobik kapasite açıcından 16 haftalık farklı antrenman modellerini incelemektir. 20 

bayan basketbolcu Güç dayanıklılık ve Genel  dayanıklılık olmak üzere iki gruba 

ayrıldı. Her iki gruba da 16 hafta boyunca ve hafta da üç gün 90 dakikalık farklı 

antrenman modelleri uygulanmıĢtır. 1. gruba (Güç Dayanıklılık PE) interval antrenman 

metodu, 2. gruba  (Genel Dayanıklılık GE) sürekli koĢular metodu uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmaya katılan gruplara egzersiz öncesinde ve sonrasında; 20m sürat koĢusu, squat 

jump, countermovement jump, koĢu temelli aerobik sürat koĢusu testleri uygulandı. 

Aritmetik ortalama, standart sapmaları ve gruplar arasındaki değerlendirmede, paired-

samples T testi, iki gurubun karĢılaĢtırılmasında nanparametrik test Mann-Whitney U 

testi uygulanmıĢtır. Ġstatistiksel olarak guruplar E.Ö ve E.S değerlendirmelerinde, P.E. 

gurubunda toplu mekik testi, 35 m. KoĢu testinin 5. koĢusunda istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilirken diğer değerlerinde anlamlı fark bulunmamaktadır(P>0,005). 

G.E. gurubunda ise geçerli Ģut testi, 2.koĢu, 5.koĢu ve 6 koĢularda E.S lehine anlamlı 

fark tespit edilmiĢtir. Ġki gurubun değerlendirilmesinde ise atılan Ģut egzersiz sonrası, 

toplu mekik testi, geçerli Ģut testi, koĢu testlerinde 1ve 2 koĢu testlerinde egzersiz öncesi 

ve sonrasında 3.4.5.6 koĢu sonrasında ise E.S. güç dayanıklılık lehinde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. 

 Sonuç olarak her iki antrenman modelinde baĢlangıçtaki güç ve hız değerleri 

korunmuĢtur. Aerobik kapasite ve yetenek PE guruplarında yükseldi. Bu nedenle, 

çocuklarda dayanıklılığın geliĢmesinde kardiovasküler ve metabolik spesifik etkenlerin 

yanında interval antrenman metodunun uygulanmasının faydalı olabileceği 

düĢünülebilir. 
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SB13 : OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDAKĠ ÇOCUKLARDA HAREKET 

EĞĠTĠMĠNĠN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKĠSĠ. 
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ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, özel okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4–6 yaĢ 

çocuklara yönelik uygulanan 8 haftalık hareket eğitiminin çocukların motor 

performanslarına etkisini bulmaktır. 

 AraĢtırmaya denek olarak Ġzmir‘de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu‘na bağlı rasgele seçilmiĢ 8 özel okulöncesi eğitim 

kurumuna devam eden 240 öğrenci katılmıĢtır. Denekler hareket eğitimi uygulanan grup 

(deney grubu n=120) ve hareket eğitimi uygulanmayan grup (kontrol grubu n=120) 

olarak ikiye ayrılmıĢtır. 

ÇalıĢmada veri toplama yöntemi olarak okulöncesi çocukların motor 

performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Wilmore‘un 1980 

yılında geliĢtirdikleri motor performans test protokolü uygulanmıĢtır. Test protokolü; 

çabukluk, durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, 

sürat koĢusu ve yakalama olmak üzere 6 unsurdan oluĢmuĢtur. 

Elde edilen veriler SPSS for Windows 10.0 paket programı ortamında; ön test ile 

son test arasındaki bağımlı örneklemler için t testi (Paired- Samples t Test), deney ile 

kontrol grubu arasındaki farklar için ise bağımsız örneklemler t testi(Ġndependent-

Samples t Testi) kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Her grubun deney öncesi değerleri ile son değerlerin karĢılaĢtırılmasında; 

hareket eğitimi uygulayan grubun tüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur.(p<0,05). Hareket eğitimi uygulamayan grubun ise tenis topu 

fırlatma performansı dıĢındaki performans değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmuĢtur(p<0,05).Her iki grubun ön testleri arasındaki karĢılaĢtırmada 
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(p>0,05) düzeyinde anlamlı fark bulunamamıĢtır. Son testleri arasında ise (p<0,05) 

düzeyinde deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuĢtur.  

Sonuç olarak 8 haftalık hareket eğitimi 4–6 yaĢ çocukların motor 

performanslarını olumlu yönde arttırmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Hareket Eğitimi, Okulöncesi, Spor, Motor Performans 

THE EFFECTS OF MOVEMENT EDUCATION TO MOTOR 

PERFORMANCES ON CHILDREN AT PRE-SCHOOL EDUCATIONS 

INSTITUTIONS 

ABSTRACT 

 The aim of this study is investigating to the effects of movement education for 8 

weeks to motor performances on children who are 4-6 years old and attend pre-school 

education institutions. 

 The subjects in the investigating are randomly selected 240 students who attend 

8 different pre-school education institutions that depended on ―the National Education 

Ministry‖ and ―the Society for the Protection of Children‖ in Ġzmir and they have joined 

this investigation. The subjects are tumbled to two groups such as the first group which 

enforced movement education (experiment group n=120) and the second group which 

hasn‘t enforced movement education (control group n=120). 

 In this study, the motor performance test protocol which are developed in 1980 

by Morris, Atwater, Williams and Wilmore was enforced in order to measure the motor 

performances of pre-school children for data collection method. Test protocol was 

composed 6 components such like quickness, standings broad jumps, balance on one 

leg, throwing a tennis ball, sprint and catching. 

 All gathered data were analyzed by ―the SPSS for Windows 10,0‖ (paired-

samples ―t‖ test for between first test and last test)(Independent-samples ―t‖ test for 

differences between experiment group and control group). 

 In comparing pre-test values and post-test values of each of these groups, it was 

found a significant variety between all values of first group (p<0,05). In second group, it 

was also statistically found a significant variety between performance values except 

performance of throwing a tennis ball (p<0,05). In comparing between first test of each 

of these groups, it wasn‘t found a significant variety in level of (p>0,05). Between last 

test of each of these groups, it was found a significant variety in favor of experiment 

group in level of (p<0,05). 
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 In conclusion, the movement education for 8 weeks has positively redoubled 

motor performances of children who are 4-6 years old. 

 Keywords: movement, education, pre-school, sport, motor performance. 

 

GĠRĠġ 

Bu araĢtırmanın amacı, özel okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4–6 yaĢ 

çocukların düzenli hareket eğitimi uygulayan deney grubu ile olağan programlarını 

uygulayan kontrol grubunun karĢılaĢtırılarak hareket eğitiminin motor performansa 

etkisini araĢtırmaktır. 

Okulöncesi dönem, çocukların gelecekteki yaĢantıları için temel oluĢturan 

biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor alanda yeterli düzeye eriĢebilmeleri açısından çok 

önemli bir dönemdir. Bu sebeple çocukların motor performanslarının geliĢim 

seviyelerine uygun geliĢip geliĢmediği ve bu geliĢim üzerinde hareket eğitimi 

çalıĢmalarının etkili olup olmadığının tespit edilerek hareket eğitiminde uygulama 

hatalarının ortadan kaldırmak büyük önem taĢımaktadır. 

Okul öncesi çağı çocukların en belirin özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır. 

Çocuğun hareket ihtiyacını karĢılayacak en uygun etkinliklerden biride hareket eğitimi 

çalıĢmalarıdır. Bu çalıĢmalar çocuğun motor beceri performanslarını geliĢtirmenin yanı 

sıra onu daha sağlıklı daha mutlu bir birey yapar. Çocuğun kendi kendine bir Ģeyler 

yaptığını fark etmesi onun daha güvenli ve bağımsız olmasını sağlar (Özer, 2004).
 

Fiziksel aktivitenin, hareket eğitiminin ve beden eğitimi ve spor aktivitelerinin 

motor performans, sonlum, dolaĢım, iskelet, kas sistemi ve organizmaya ait diğer 

fizyolojik özellikler üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir (Savucu, 2005). 

Çocuklar doğumdan itibaren artarak devam eden bir hareket eğitimi 

içerisindedir. Ġlk baĢlarda refleksif, sonraları istemli olarak hareket etme özellikleri 

gösterirler. Hareket etme özelliği geliĢim aĢamalarıyla doğru orantılı olarak geliĢir 

(Muratlı, 97). 

Hareket eğitimi; çocukların, günümüze kadar yapılan araĢtırmalarla belirlenen 

normal geliĢim aĢamalarında sergilemeleri gereken davranıĢlar ve hareket etme 

yetenekleri doğrultusunda yeterli düzeye eriĢmeleri için planlanan, oyun vb. 

etkinliklerle motor beceriler kazandırmayı ve motor performans arttırmayı hedefleyen 

bütünsel bir eğitimdir (Çamlıyer, 2001) 

Çocukların motor becerilerinin geliĢtirilmesi ve motor performanslarının 

arttırılması oyun içerisinde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak temel hareketler 
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dönemi olgunluk evresi çocukların motorik geliĢim düzeyleri; hem günlük iĢlerde hem 

de gelecekte devam edecek spor yaĢantılarında büyük önem taĢımaktadır.  Dolayısıyla 

çocukların motorik geliĢimlerini etkileyen hareket eğitimi çalıĢmalarının etkililik düzeyi 

bu araĢtırmanın asıl konusudur. 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın yöntemi öntest-sontest desenli deneyseldir. AraĢtırmanın evrenini 

Türkiye‘de okulöncesi eğitim kurumlarına(Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu‘na bağlı) devam eden 4-6 yaĢ çocuklardan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmanın örneklemi ise Ġzmir‘de rasgele seçilmiĢ sekiz okulöncesi eğitim kurumuna 

devam eden 4-6 yaĢ grubu 240 sağlıklı çocuktan oluĢmuĢtur.Deney grubu (70 Erkek 50 

Kız) 120 ,Kontrol grubu (70 Erkek 50 Kız) 120 Çocuktan oluĢmaktadır. 

ÇalıĢmada veri toplama yöntemi olarak okulöncesi çocukların motor 

performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Wilmore‘un 1980 

yılında geliĢtirdikleri motor performans test protokolü uygulanmıĢtır. Test protokolü; 

çabukluk, durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, 

sürat koĢusu ve yakalama olmak üzere 6 unsurdan oluĢmuĢtur. 

Elde edilen veriler SPSS for Windows 10.0 paket programı ortamında; ön test ile 

son test arasındaki bağımlı örneklemler için t testi (Paired- Samples t Test), deney ile 

kontrol grubu arasındaki farklar için ise bağımsız örneklemler t testi(Ġndependent-

Samples t Testi) kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde motor perfromans testi ile elde edilen verilerin istatistiksel analiz 

sonuçları tablolar halinde gösterilmiĢtir. 

 Tablo 1‘ de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ön test değerleri 

bağımsız örneklemler için t Testi ile analiz edilmiĢtir. Çabukluk, durarak uzun atlama, 

tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, sürat koĢusu ve yakalama 

testlerinin analiz sonuçlarına göre kontrol ve deney grupları arasındaki fark istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıĢtır.(P>0,05). 
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Tablo1: Deney ve Kontrol Grupları Ön Testleri Ġçin Bağımsız Örneklemler t 

(Ġndependent-Samples) Testi Sonuçları 

 

TESTLER GRUP 
DENEK 

SAYISI 

ORTALAMA 

(X) 
S.S t p 

Çabukluk 
Kontrol 120 5.4825 1,0119 

0,446 0,656 P>0,05 
Deney 120 5.5342 0,7674 

Durarak 

Uzun atlama 

Kontrol 120 82,6761 24,7666 
1,885 0,061 P>0,05 

Deney 120 77,5682 16,3560 

Tek ayak 

Üzerinde 

dengede 

Durma 

Kontrol 

 

120 11,2007 9,5937 

1,603 0,110 P>0,05 

Deney 120 12,7967 5,1863 

Tenis topu 

Fırlatma 

Kontrol 120 4,7211 1,8386 
0,947 0.345 P>0,05 

Deney 120 4,5160 1,4981 

Sürat koĢusu 
Kontrol 120 3,8597 0,8163 

0,356 0,722 P>0,05 
Deney 120 3,8890 0,3743 

Yakalama 
Kontrol 120 2,1367 0,5056 

1,958 0,051 P>0,05 
Deney 120 2,0100 0,4966 
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Tablo2: Kontrol Grubu Ön Test-Son Test ĠliĢkili t (Paired-Samples t Test) 

Testi Sonuçları (P<0,05) 

Kontrol grubuna ait ön test ve son test arasındaki fark eĢleĢtirilmiĢ t testi ile 

analiz edilmiĢtir. Tablo 2‘deki analiz sonuçlarına göre tenis topu fırlatma dıĢındaki 

diğer testler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur.(p<0,05). Tenis topu 

fırlatma testi arasındaki fark ise istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. 

 

 

 

 

TESTLER 
DENEK 

SAYISI 
Ortalama S.S S.D t p 

Çabukluk Ön Test 120 5,4825 1,0119 
119 10,555 0,000 

Çabukluk Son Test 120 5,3657 1,0112 

Durarak Uzun Atlama 

Ön Test 
120 82,6761 24,7666 

 

119 
7,872 0,000 

Durarak Uzun Atlama 

Son Test 
120 83,6564 24,9631 

Tek Ayak Üzerinde 

Dengede Durma 

Ön Test 

120 11,2007 9,5937 

119 5,868 0,000 
Tek Ayak Üzerinde 

Dengede Durma 

Son Test 

120 14,3819 9,5542 

Tenis Topu Fırlatma 

Ön Test 
120 4,7211 1,8386 

119 0,786 0,433 
Tenis Topu Fırlatma 

Son Test 
120 4,9048 1,8799 

Sürat KoĢusu Ön Test 120 3,8597 0,8163 
119 10,104 0,000 

Sürat KoĢusu Son Test 120 3,7407 0,8117 

Yakalama Ön Test 120 2,1367 0,5056 
119 11,257 0,000 

Yakalama Son Test 120 2,3192 0,4595 
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Tablo3: Grubu Ön Test-Son Test ĠliĢkili t (Paired-Samples t Test) Testi  

                          Sonuçları (p<0,05) 

TESTLER 
Denek 

Sayısı 

Ortalama 

(X) 
S.S S.D T P 

Çabukluk Ön Test 120 5,5342 0,7674 
119 17,489 0,000 

Çabukluk Son Test 120 4,8475 0,7460 

Durarak Uzun Atlama 

Ön Test 
120 77,5682 16,3560 

119 11,272 0,000 
Durarak Uzun Atlama 

Son Test 
120 90,8231 18,0333 

Tek Ayak Üzerinde 

Dengede Durma 

Ön Test 

120 12,7967 5,1863 

119 16,542 0,000 
Tek Ayak Üzerinde 

Dengede Durma 

Son Test 

120 46,2447 22,2927 

Tenis Topu Fırlatma 

Ön Test 
120 4,5160 1,4981 

119 12,113 0,000 
Tenis Topu Fırlatma 

Son Test 
120 5,6765 1,7535 

Sürat KoĢusu Ön Test 120 3,8890 0,3743 
119 18,759 0,000 

Sürat KoĢusu Son Test 120 3,3973 0,3930 

Yakalama Ön Test 120 2,0100 0,4966 
119 17,468 0,000 

Yakalama Son Test 120 2,7025 0,3190 

 

Deney grubuna ait ön test ve son test arasındaki fark eĢleĢtirilmiĢ t testi (Paired-

Samples t Test) ile analiz edilmiĢtir. Tablo 3‘deki analiz sonuçlarına göre testler 

arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (p<0,005). 
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            Tablo 4: Deney ve Kontrol Grupları Son Testleri Ġçin Bağımsız 

Örneklemler t  

                           (Ġndependent-Samples t Test) Testi Sonuçları (p<0,005). 

 

TESTLER GRUP 
DENEK 

SAYISI 
ORTALAMA S.S t p 

Çabukluk 
Kontrol 120 5,3657 1,0112 

4,518 P<0,05 
Deney 120 4,8475 0,7460 

Durarak Uzun 

Atlama 

Kontrol 120 83,6564 24,9631 
2,549 P<0,05 

Deney 120 90,8231 18,0333 

Tek Ayak 

Üzerinde 

Dengede 

Durma 

Kontrol 120 14,3819 9,5542 

14,391 P<0,05 
Deney 

120 46,2447 22,2927 

Tenis Topu 

Fırlatma 

Kontrol 120 4,9048 1,8799 
3,288 P<0.05 

Deney 120 5,6765 1,7535 

Sürat KoĢusu 
Kontrol 120 3,7404 0,8117 

4,168 P<0,05 
Deney 120 3,3973 0,3930 

Yakalama 
Kontrol 120 2,3192 0,4595 

7,507 P<0,05 
Deney 120 2,7025  0,3190 

 

Deney ve kontrol grupların son test değerleri (Tablo 4) bağımsız örneklemler için t 

testi(Ġndependent-Samples t Test) ile analiz edilmiĢtir. Çabukluk, durarak uzun atlama, 

tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, sürat koĢusu ve yakalama 

testlerinin analiz sonuçlarına göre kontrol ve deney grupları arasındaki fark istatistiksel 

olarak önemli bulunmuĢtur. (p<0,05). Farklılık deney grubu lehinedir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Özel okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4–6 yaĢ çocuklara yönelik 

uygulanan 8 haftalık hareket eğitiminin çocukların motor performanslarını etkileyip 

etkilemediğini bulmak amacıyla yapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada elde ettiğimiz verileri 

incelediğimizde;  
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Her iki grubunda baĢlangıç değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıĢtır (p>0,05). Bu sonuçların alınmasında, test uygulamasından önceki 

dönemde çocukların okula devam etmeleri, benzer aktivitelere katılması ve okul 

ortamlarının benzer olmasının etkili olduğu düĢünülmektedir. Hareket eğitimi öncesinde 

çalıĢmaya katılan tüm çocukların motor performans değerlerinin benzer olduğu 

görülmektedir. Son değerlerinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). 

Ön test çabukluk performansı ortalama 5,50 ±0,50 sn. olarak bulunmuĢtur. 

Çabukluk performansının her iki grubun ön test ve son testleri arasındaki farklılıkların 

analizinde, değiĢimler son test lehine istatiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). 

Sevimay(1986) 4-6 yaĢ çocuklarda çabukluk performansını 5,25±0,70 sn. olarak 

bulmuĢtur. 

Durarak uzun atlama testi için her iki grubun baĢlangıç değerleri arasında 

(p>0,05) düzeyinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. BaĢlangıçta durarak 

uzun atlama performansı ortalama 80,12±20,00cm. olarak bulunmuĢtur. Altınkök(2006) 

çalıĢmasında durarak uzun atlama testi için beden eğitimi programı uygulanan grup ile 

uygulanmayan grup arasında (p<0,05) anlamlı bir fark bulamamıĢtır.  

 Tek ayak üzerinde dengede durma testi için her iki grubun baĢlangıç değerleri 

arasında p>0,05 düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

BaĢlangıçta her iki grubun tek ayak üzerinde durma testi için performans değerleri 

ortalama 12,00±7,39 sn. olarak bulunmuĢtur. Sevimay (1986) çalıĢmasında tek ayak 

üzerinde dengede durma performansı ortalama 8,02±1,53 sn. olarak bulmuĢtur.  

Tenis topu fırlatma testi için her iki grubun baĢlangıç değerleri arasında p>0,05 

düzeyinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. BaĢlangıçta her iki grubun 

tenis topu fırlatma testi için performans değerleri ortalama 4,62±1,67 m. olarak 

bulunmuĢtur. Altınkök (2006) ön testte tenis topu fırlatma performansını ortalama 

6,83±2,05 m olarak bulmuĢtur. 

 Sürat koĢusu testi için grupların baĢlangıç değerleri arasında p>0,05 düzeyinde 

anlamlı fark bulunmamıĢtır. Yakalama testi için ise her iki grubun baĢlangıç değerleri 

arasında p>0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıĢtır.  

 Literatür bilgi incelendiğinde, hareket eğitimi, beden eğitimi, fiziksel aktivite ve 

spor faaliyetlerinin çeĢitli fiziksel ve fizyolojik parametrelerine olan pozitif etkisini 

destekleyen çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu‘na devam eden 6 yaĢ grubundan 54 

öğrenci üzerinde yapılan araĢtırmada beden eğitimi programının çocukların motor 
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performansları üzerine yapılan araĢtırmada beden eğitimi programının çocukların motor 

performansları üzerine etkisi incelenmiĢtir. Sonuç olarak beden eğitimi programı 

uygulayan grubun motor performans değerleri, uygulamayan grubun motor performans 

değerlerinden daha iyi bulunmuĢtur p< 0,05. (Çoban, 2007) 

Zachopoulou ve arkadaĢları motor performans üzerine geliĢimsel olarak uygun 

müzik ve hareket programının etkilerini araĢtırmıĢlardır. GeliĢimsel olarak uygun müzik 

ve hareket programının okulöncesi 4-6 yaĢ çocukların sıçrama ve dinamik denge 

performanslarını pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır.(Evridiki, 2004) 

Ankara ili sınırları içerisinde bulunan gecekondu bölgelerindeki sosyo ekonomik 

açıdan Ģansız 0-3 çocuklara erken yaĢlardan itibaren baĢlatılacak bir eğitim programının 

çocukların geliĢim düzeylerine katkılarını belirlemek üzere yapılan bir araĢtırmaya göre 

kontrol grubu ile deney grubu ön test sonuçları arasındaki farklar anlamlı bulunmazken 

her iki grubun son test sonuçları arasındaki farklar anlamlı bulunmuĢtur.(Temel, 1991)  

Savucu ve arkadaĢları tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada atletizmci 10-12 

yaĢ erkek çocukların 12 haftalık oyunlu ve oyunsuz uygulanan atletizm eğitiminin 

fiziksel uygunluklarına etkisi incelenmiĢ ve kilo, uzun atlama ve VO2 parametrelerinde 

p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuĢtur. 

Tansel (2006) 5 haftalık Nordic Hamstring Kuvvet Antrenmanının 10-12 YaĢ 

Arası Erkek Basketbol‘culara Etkisi konulu araĢtırmasında yapılan antrenmanın, bacak 

kuvvetine ve dikey sıçramaya olumlu etkisi olduğu bulunmuĢtur. 

Saygın ve arkadaĢları tarafından 10-12 yaĢ çocuklar üzerinde 16 hafta süresince 

uygulanan hareket eğitiminin fiziksel uygunluk özelliklerine etkisini inceledikleri 

çalıĢmada; deney ve kontrol grubu son testleri arasında bacak kuvveti parametrelerinde 

(p<0,05), maks. VO2, esneklik, dikey sıçrama, anaerobik güç, Beden Kitle Endeksi ve 

vücut yağ yüzdesi parametrelerinde (p<0,01) düzeyinde anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Yapılan bu çalıĢmanın da gösterdiği gibi düzenli uygulanan hareket eğitimi, 4-6 

yaĢ çocukların motor performanslarını pozitif yönde geliĢtirir.4-6 yaĢ çocukları doğum 

sonrasına göre biraz yavaĢlayan geliĢimlerini devam ettirirler. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, uygulanmakta olan okulöncesi eğitim 

programlarında yer alan fiziksel aktivite programının yeniden gözden geçirilmesi ve 

yeni hareket eğitimi programlarının geliĢtirilerek uygulanmaya konulması 

önerilmektedir. Hareket eğitimi faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin; güneĢ alan, 

havalandırılabilir, temiz ve yeterli büyüklükte çocukların güvenliğini tehlikeye 

atmayacak nitelikte olması önerilmektedir. 
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Okulöncesi eğitim kurumlarının yukarıda belirtilen koĢulları gerçekleĢtirebilecek 

fiziki Ģartları oluĢturmaları sağlanmalıdır. 

Bir sonraki araĢtırma her yaĢ dönemine ait hareket eğitim programlarının 

etkinliği üzerine yapılabilir. Hareket eğitiminin çocukların diğer geliĢim alanlarına 

etkisi araĢtırılacak diğer bir konudur.   

Sonuç olarak yapılan düzenli egzersizler 4-6 yaĢ arasındaki çocukların motor 

beceri performanslarını pozitif olarak etkilemiĢtir. 
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SB14 : ÇOCUKLARI  ĠLKÖĞRETĠM 1. VE 2. SINIFA GĠDEN AĠLELERĠN 

ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDĠRMELERĠNDEKĠ BEKLENTĠLERĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ.  

Lale YILDIZ  ,  Halil Evren ġENTÜRK  

 

Çocukları Ġlköğretim 1. ve 2. Sınıfa Giden Ailelerin Çocuklarını Spora 

Yönlendirmelerindeki Beklentilerinin Belirlenmesi 

Lale Yıldız
10

 Halil Evren ġentürk
11

 

Bu çalıĢma ile Muğla ilinde ikamet eden ve çocukları ilköğretim 1. ve 2. sınıfa 

giden ailelerin çocuklarını spora yönlendirmelerindeki beklentilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın evrenini 2010 yılında Muğla ilinde çocukları ilköğretim 1. ve 2. 

sınıfta okuyan veliler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise Muğla ilinde 

bulunan 4 farklı ilköğretim okulundan (Emir Beyazıt Ġlköğretim Okulu, Türdü 

Ġlköğretim Okulu, Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu, Kavaklıdere Ġlköğretim Okulu) sosyo-

ekonomik gelir düzeyleri göz önüne alınarak rastgele seçilmiĢ ilköğretim 1. ve 2. 

sınıflarda öğrenim görmekte olan spor yapıp yapmadığı gözetilmeyen toplam 308 

öğrencinin velileri oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan %41,6‘sı erkek (n:128) ve %58,4‘ü bayan (n:180) veliye 44 

sorudan oluĢan anket formu uygulanmıĢtır. Anketlerin değerlendirilmesi, SPSS 14,0 for 

Windows Evaluation Version paket programında frekans, yüzde (%) dağılımı ile 

iliĢkilendirmede ki-kare (x2) analizi yapılmıĢ, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Çocuklarını spora yönlendirme istek ve beklentileri incelenen ailelerin eğitim 

seviyeleri %35,1 ile ilkokul mezunu olarak yoğunluk göstermektedir. Ailelerin aylık 

kazançları incelendiğinde, %40,6 oranında 500-1500 YTL aralığında orta ve dar gelirli 

ailelerden oluĢmaktadır. Velilerin yaĢ grupları dikkate alındığında ise %9,4 oranında 35 

yaĢ çoğunlukta olup 30 – 39 yaĢ aralığında yoğunluk göstermektedir. Velilerin 

yetiĢtikleri yerleĢim biriminin, anketin Muğla ilinde yapılmıĢ olmasına paralel olarak 

%41,9 oran ile ―kent‖ olduğu görülmüĢtür.  

AraĢtırmaya katılan erkeklerin %86,7‘si, bayanların ise %92,8‘i çocuklarının 

serbest zamanlarını sporla geçirmelerini istemektedirler. Velilerin eğitim seviyeleri 

dikkate alındığında ise lisansüstü eğitim yapmıĢ olanların tamamı (%100) çocuklarının 

serbest zamanlarını sporla geçirmelerini isterken, diger eğitim seviyelerine göre 

istatistiksel olarak 0,05 seviyesinde anlamlılık ifade etmektedir (P<0,05). Gelir 

seviyeleri 0-500 TL olan ailelerin çocuklarını gelecekte iyi bir maddi kazanca sahip 

olması için spora yönlendirdiklerini belirtenlerin oranı %10,2 iken tüm gelir gruplarında 

aynı oran %13,3‘tür. 

Ailelerinde bir kız çocuk bulunan 162 veliden 40‘ı (%24,7) çocuğunu spora 

yönlendirmekten kaçınırken, bir erkek çocuk sahibi 157 velinin de 26‘sı (%16,6) 

çocuğunu spora yönlendirmeyeceğini belirtmiĢtir. 2 çocuğa sahip ailelerden 2 çocuğunu 

da spora yönlendirmek istemeyen ailelerin oranı %7,2 olarak tespit edilirken, 3 çocuğa 

sahip ailelerden 3 çoçuğunu da spora göndermeyeceğini belirten velilerin oranının ise 

%4,9 olduğu bulunmuĢtur. 

Sonuç olarak, ailelerin sporla çocuklarının bedenen, ruhen ve sosyal yönden 

daha dengeli bir geliĢim geçirecekleri konusundaki görüĢleri paralellik göstermektedir. 

                                                 
10

 AraĢ.Gör.Lale Yıldız, Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
11

 AraĢ.Gör.Halil Evren ġentürk, Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
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ÇalıĢmaya katılan eğitim seviyesi düĢük ve dar gelirli ailelerin, çocuklarının ileride çok 

kazanmasını ve ünlü birer sporcu olmalarını istemeleri beklenirken, eğitim ve gelir 

seviyeleri farklılık gösteren aileler ile çok da farklılık gözlemlenmediği gibi 

çocuklarının boĢ vakitlerini spor ile geçirmelerinin faydalı olacağını her iki grubun da 

düĢündüğü gözlemlenmektedir. Bu durum onların, gelecekte statü atlayarak sosyo-

ekonomik durumlarını çocukları aracılığı ile düzeltme arzusunda olmadıklarıyla ifade 

edilebilir. Ayrıca ailelerin çocuklarını spora yönlendirmede ailedeki çocuk sayısının da 

etkileyici bir etken olduğu bu çalıĢma sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Ailedeki çocuk sayısı 

arttıkça ailenin çocuklarını daha fazla spora yönlendirdiği ve tek çocuğa sahip ailelerin 

de çocuklarını spora yönlendirmede tereddüt ettikleri gözlemlenmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: çocuk, spor, aile, beklenti. 

 

1. GiriĢ 

Çocukluk süreci, 18. yüzyıldan itibaren yasamın farklı ve özel bir bölümü olarak 

algılanmaya baslandı. 19. yüzyılda egitimciler, çocuklara kendilerini ifade etme olanagı 

verilirse, saglıklı büyüme göstereceklerini ileri sürerek, çocuk gelisimi ve 

davranıslarının yönlendirilmesi gerektigini savundular. Çocukların duygusallastırılması 

olarak nitelenebilecek bu egilim, 20. yüzyılı gerçek bir çocuk yüzyılı yapmıstır. 

―Çocukluk Döneminde Spor‖ kavramı da yine bu yüzyılda olgunlasmıstır (Öztürk, s.9). 

“Singapur‘da kres ögretmenlerinin okul öncesi çocukların spora katılımlarının önemi 

hakkındaki görüsleri, çocukların spora katılımları onların hayat boyu çesitli fiziksel 

konuları kavramalarını ve sosyal haklarını korumayı gelistirir. Okul öncesi çocukların 

spora katılımlarının gelisimindeki ana basarı ögretmenlerin ve ailelerin bilinçlilik 

düzeyleridir‖(Nonis, 2005). 

 Sporun bilinçli olarak yaygınlasmasında, toplumsal bir boyut kazanmasında ve 

saglıklı nesillerin yetismesinde ailelerin spora olan ilgi ve bilgi düzeyleri etkili 

olmaktadır (Yetim, 2005). 

 Çocugunun psiko-sosyal gelisimine, fiziksel gelisimine ve serbest zamanlarının 

degerlendirilmesine yarar saglayacagını düsünen aile; çocuklarını, çocugun kendi 

istedigi bir spor bransına veya kendilerinin belirledikleri bir spor bransına 

yönlendirmektedirler (Kılcıgil, s.27). Günümüzde spora duyulan ilginin her geçen gün 

artması sonucu büyük bir spor kamuoyu olusmustur. Kitle iletisim araçları, bu 

kamuoyunun olusmasında, bilgilenmesinde, yönlenmesinde büyük pay sahibi olmustur. 

Bunun sonucu kitle iletisim araçları, spora ihtiyaç duyarken spor olayları ve 

organizasyonlarında kendilerini topluma anlatabilmeleri açısından kitle iletisim 

araçlarına büyük ihtiyaçları vardır (ġahan, Çınar, 2004). Günümüz dünyasında, spor 

organizasyonları ve sportif etkinlikler kitle iletisim araçlarının vasıtasıyla bütün 

dünyadan milyonlarca kisi tarafından yakından takip edilmektedir. Sporun popileritesi 

ve sporcuların çok fazla ilgi görmesi, çok iyi kazanmaları ve dünyada söhret olmaları 

özellikle alt gelir seviyesine sahip ailelerin çocuklarını spora yönlendirilmesinde önemli 

bir etken olusturmaktadır. 

 Aile, biyolojik iliskiler sonucu türünün devamını saglayan, toplumsallasma 

sürecinin ilk ortaya çıktıgı, karsılıklı iliskilerin belli kurallara baglandıgı o güne dek 

toplumda olusturulmus maddi ve manevi zenginlikleri kusaktan kusaga aktaran 

biyolojik, psikolojik, ekonomik, hukuksal ve benzeri yönleri bulunan toplumsal bir 

kurumdur (Doğan, 2000:s.168). Aile bir vasıta oldugu için degil, tabi ve gaye oldugu 

için ferdin mutlulugunun, üzüntülerin ilk paylasıldıgı yer oldugu için temeldir. Aile 
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içinde karsılıklı saygı, sevgi, dayanısma baglılık ve isbölümü esastır (Öztürk, 

1998:s.21). 

 Aile içindeki iliskilerin temelini ana ve babanın birbirine karsı tutumu olusturur. 

Uyumlu ve sıcak iliskiler, ana babadan çocuga dogu yayılır (Yörükoğlu, 1994:s.131). 

Çocuklarda olusacak düsünce ve davranıs modelleri bakımından aile hayatı ve ailede 

yer alan kisilerin davranıs ve iliskileri ne kadar saglıklı olursa, topluma kazandırılacak 

gelecek nesillerde o denli saglıklı ve yararlı kisilerden olusur (Tümer 2001). 

 Spor açısından bakıldıgında, çocugun gelisiminin büyük bir bölümünün aile 

içinde sekillenmesi, ilgi, yetenek ve kapasitesinin bu ortamda olusması, çocugun spora 

yönlenmesinden ve bu yönelmenin hangi spor bransı olacagına kadar uzanan bir dizi 

kararda, ailenin önemli roller üstlenecegini tahmin etmek zor degildir (Ġkizler, 

2000:s.3). 

 Aile sosyal dünyayı ve spor dünyasını görmeyi saglayan ilk birimdir. Ailenin 

sosyalizasyon üzerindeki ilk etkisi, çocugun spora katılıp katılmayacagını ve katılıyorsa 

nasıl spor yapacagını belirlemektir. Aileler tarafından spora pozitif deger biçme, nesiller 

arasında spora ilgiyi arttırır. Bundan baska, aileler de spora katılıyor ya da geçmiste 

sporla ilgilenmislerse, çocuklarını spora aktif katılımları için cesaretlendiriyorlarsa ve 

spor aile içinde genel bir konuysa, çocuklar sporla daha fazla ilgileneceklerdir (Öztürk, 

1998:s.48). Aileler sporu hem çocuklarının bedensel, sosyal ve psikolojik gelisimini 

saglayan, hem de ileride belki bir meslek sahibi olabilir umudunu tasıyan bir yasam 

tarzı, bir kültür olarak görmektedir. 

 Çocukluk, dogumdan itibaren 11–12 yasına kadar süren bir zamanı kapsar. Bu 

dönemler 0–1 süt çocuklugu, 1–3 yas küçük çocukluk, 3–6 yas okul öncesi çagı, 6–10 

yas birinci okul çocugu çagı, 10–12 yas ikinci okul çocuklugu çagı olarak kabul edilir. 

Ancak yasa baglı kalmadan, dogumdan itibaren çocugun, fiziksel, zihinsel ve psikolojik 

gelisimindeki seyrine bakarak cinsel olgunluga erismesine kadar olan sürecin çocukluk 

dönemi olarak ele alınması gerekir. Çünkü kimi çocuk akranlarına göre, daha erken 

veya daha geç gelisebilir (Kuter, Öztürk, 1999). 

 Bugün sporun bir egitim aracı olarak hem de çocugun bedensel ve ruhsal yönden 

gelismesinde büyük rol oynadıgı bilinmektedir. Özellikle spor, kemik ve kas gelisiminin 

saglıklı olması yanında bütün vücudun kan akımının düzenlenmesi de ve çocukların 

beden saglıklarının gelismesine olanak saglamaktadır. Zihinsel gelisimde çocuklar 

yeteneklerini ögrenirken, reflekslerini ve düsünme kapasitelerini gelistirmekte, çabuk 

karar verebilme, kararı uygulayabilme ve verdigi kararın sonuçlarını üstlenebilme 

alıskanlıklarını edinebilmektedir. Arkadasları ile birlikte grup edinimi kazanmakta, 

sosyallesmekte kendisini ifade edebilme yetenegi kazanmakta ve en önemlisi yenmeyi 

ve yenilmeyi her ikisini de kabullenebilme yetisini kazanmaktadır (Yurdakul, 

2001:s40). 

 Spor yapan çocukların zamanın önemini ögrenmeleri ve disiplin kazanmaları 

çok daha kolay olacaktır. Öyle ki bu disiplini ögrenip yasamlarında uyguladıkları zaman 

ders çalısma ve insan iliskileri konusunda olsun disiplinli bir birey haline gelecek ve 

kendi hayatının sorumlulugunu üstlenebilmeyi ögreneceklerdir. Spor sayesinde serbest 

zamanını doldurma problemi olmayacak ve televizyon karsısında saatler geçirme 

alıskanlıgından kurtulmus olacak ve kötü alıskanlıklardan uzak durması daha kolay 

olacaktır (Yurdakul, 2001:s.43 ). 

 Ülkemiz de kitlelerin spora yönlendirilmesi anayasamızın 59. maddesi ile 

güvence altına alınmıstır. Anayasamızın 59. maddesine göre ― Devlet, her yastaki Türk 

vatandaslarının beden ve ruh saglıgını gelistirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere 

yayılmasını tesvik eder. Devlet basarılı sporcuyu korur‖ denilmektedir (T.C. Anayasa, 

1982). 
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 Bireyin sosyal yasantısı ile ilgili olarak almıs oldugu egitim ve yöneltiler vardır. 

Bunların kisi üzerindeki etkilerini degistirmek ve tamamen kaldırmak oldukça zordur ve 

genis zaman gerektirmektedir. Bu ve bunlardan kaynaklanan diger sebepler insanı 

yönlendirirken karsımıza problem olarak ortay çıkar (Tümer, 2001). 

 Çocugun yasamında önemli rolü olan ilgiler, ögrenilmis birer motivasyondur. 

Çocuk bir seylerden yararlanacagını görünce, onunla ilgilenir, bu da ögrenmeyi güdüler. 

Çocukta ihtiyaç ne kadar güçlü olursa, ilgide o derece gülcü ve uzun süreli olur 

(Yavuzer, 2002:s.155-156). 

 Her anne ve baba çocugunu saglıklı, mutlu, çevresiyle uyumlu ve 

sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetistirmek ister. Spor, saglıklı bir kusagın 

yetistirilmesinde ana egitim aracıdır. Çocukların, refahı ve mutlulugu bir bakıma beden 

ve ruh saglıgının tam ve devamlı olmasına baglıdır. Çocukta beden ve ruh saglıgının 

dengeli bir sekilde gelismesinde sporun yeri büyüktür. 

 Ülkemizde yapılan çalısmalar genel olarak çocugun spora yönelmesinde etkisi 

olan (aile, sosyal çevre, arkadas vb.) ögeleri arastırmıslardır. Ayrıca, sporun çocugun 

sosyallesmesinde, toplumsallasmasında, stresle basa çıkabilmesinde ve organizma 

üzerindeki etkilerini incelemislerdir. Bu çalısmada çocukların spora yönlenmesinde 

veya yönlendirilmesinde önemli bir etken olan ailelerin ne gibi beklentiler içerisinde 

olduklarını tespit etme noktasında önemlidir. 

 

2. Gereç ve yöntem 

AraĢtırmanın evrenini 2010 yılında Muğla ilinde çocukları ilköğretim 1. ve 2. 

sınıfta okuyan veliler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise Muğla ilinde 

bulunan 4 farklı ilköğretim okulundan (Emir Beyazıt Ġlköğretim Okulu, Türdü 

Ġlköğretim Okulu, Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu, Kavaklıdere Ġlköğretim Okulu) sosyo-

ekonomik gelir düzeyleri göz önüne alınarak rastgele seçilmiĢ ilköğretim 1. ve 2. 

sınıflarda öğrenim görmekte olan spor yapıp yapmadığı gözetilmeyen toplam 308 

öğrencinin velileri oluĢturmaktadır. 

 Çocuklarını spora yönlendiren ya da çocuklarının spora yönelmelerini 

destekleyen ailelerin, sporun insan organizması üzerindeki fiziksel, sosyal, psikolojik ve 

zihinsel gelisimlerine yönelik görüsleri, serbest zaman degerlendirmeyle ilgili 

tutumlarını ve gelecekte çocuklarının ünlü bir sporcu olmalarına dair beklentilerini 

tespit etmeye yönelik olarak anket uygulanmıstır. 

 Anket iki bölümden olusmaktadır. Ġlk bölümde deneklerin ayırt edici özellikleri, 

ikinci bölümde ise ailenin çocugunun spora yönelmesindeki beklentilerini tanımlamaya 

çalısmıstır. Anket Likert tipi ölçekli olup geçerlilik ve güvenirlilik çalısmaları yapılmıs, 

elde edilen sonuçlar dogrultusunda ankete son sekli verilmistir. Anketin alfa degeri (⍺) 

%93‘tür. 

 Anketlerin degerlendirilmesi, SPSS 14,00 paket programında frekans, yüzde (%) 

dagılımı ile iliskilendirmede ki-kare (x2) analizi yapılmıs, anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak belirlenmistir. 



 249 

3. Bulgular  

3.1. Çocuklarını spora yönlendiren velilerin cinsiyet, yaĢ,eğitim durumu, aylık gelir ve 

meslekleri ile ilgili frekans dagılımları 

3.1.1. Cinsiyet 
Tablo 1 

Cinsiyet frekans % 

 

Erkek 128 41,6 

Kadın 180 58,4 

Toplam 308 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan %41,6‘sı erkek (n:128) ve %58,4‘ü bayan (n:180) veliye 44 

sorudan oluĢan anket formu uygulanmıĢtır. 

 

 
 

3.1.2. Aylık gelir 
Tablo 2 

Aylık gelir Frekans % 

 0 - 500 TL 59 19,2 

 501 - 1500 TL 125 40,6 

 1501 - 3000 TL 93 30,2 

 3001 TL ve üzeri 31 10,1 

 Toplam 308 100,0 

 

Ailelerin aylık kazançları incelendiğinde, %40,6 oranında 500-1500 YTL 

aralığında orta ve dar gelirli ailelerden oluĢmaktadır. 
 

3.1.3.  Yaş grupları 
Tablo 3 

Yaş Frekans % 

 24 2 ,6 

 25 1 ,3 

 26 4 1,3 

 27 11 3,6 

 28 5 1,6 

 29 9 2,9 

 30 15 4,9 

 31 12 3,9 

 32 17 5,5 

 33 13 4,2 

 34 19 6,2 

 35 29 9,4 

 36 21 6,8 

 37 17 5,5 

 38 18 5,8 

 39 27 8,8 
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 40 23 7,5 

 41 10 3,2 

 42 12 3,9 

 43 6 1,9 

 44 6 1,9 

 45 9 2,9 

 46 9 2,9 

 47 3 1,0 

 48 3 1,0 

 49 3 1,0 

 50 1 ,3 

 51 2 ,6 

 71 1 ,3 

 Total 308 100,0 

 

Velilerin yaĢ grupları dikkate alındığında ise %9,4 oranında 35 yaĢ çoğunlukta 

olup 30 – 39 yaĢ aralığında yoğunluk göstermektedir. 

 

3.1.4. Eğitim seviyeleri 
Tablo 4 

Eğitim seviyeleri Frekans % 

 ilkokul 108 35,1 

  ortaokul 13 4,2 

  lise 73 23,7 

  ön lisans 43 14,0 

  lisans 58 18,8 

  yüksek lisans 10 3,2 

  doktora 3 1,0 

  Total 308 100,0 

  

 Çocuklarını spora yönlendirme istek ve beklentileri incelenen ailelerin 

eğitim seviyeleri %35,1 ile ilkokul mezunu olarak yoğunluk göstermektedir. 

3.1.5. Yetiştiğiniz yerleşim birimi 

Tablo 5 

Yerleşim birimi Frekans % 

 köy 98 31,8 

  kasaba 35 11,4 

  kent 129 41,9 

  büyükşehir 45 14,6 

  yurtdışı 1 ,3 

  Total 308 100,0 

   

Velilerin yetiĢtikleri yerleĢim biriminin, anketin Muğla ilinde yapılmıĢ 

olmasına paralel olarak %41,9 oran ile ―kent‖ olduğu görülmüĢtür. 
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3.2. Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babaların, cinsiyetlerine göre ki-

kare test sonuçları 

3.2.1. Anne ve babaların cinsiyetlerine göre “çocuğumun serbest zamanlarını 

sportif etkinliklerle geçirmesini istiyorum” görüĢleri 
Tablo 6 

  
 cinsiyetiniz; 

“serbest zamanlarını sportif etkinliklerle geçirmesini istiyorum” Total 

Kesinlikle 
katılmıyorum Katılmıyorum  

Fikrim 
yok Katılıyorum 

Kesinlikle 
katılıyorum   

 erkek n 7 2 8 58 53 128 

    % 5,5% 1,6% 6,3% 45,3% 41,4% 100,0% 

  kadın n 1 5 7 73 94 180 

    % ,6% 2,8% 3,9% 40,6% 52,2% 100,0% 

Toplam n 8 7 15 131 147 308 

  % 2,6% 2,3% 4,9% 42,5% 47,7% 100,0% 

         

*P<0,05 

AraĢtırmaya katılan erkeklerin %86,7‘si, bayanların ise %92,8‘i çocuklarının 

serbest zamanlarını sporla geçirmelerini istemektedirler ve bu durum anlamlılık ifade 

etmektedir (P<0,05). 

3.2.2. Anne ve babaların eğitim durumlarına göre “çocuğumun serbest 

zamanlarını sportif etkinliklerle geçirmesini istiyorum” görüĢleri 

Tablo 7 

 eğitim durumunuz; 
  

“serbest zamanlarını sportif etkinliklerle geçirmesini istiyorum” Total 

Kesinlikle 
katılmıyorum Katılmıyorum  

Fikrim 
yok Katılıyorum 

Kesinlikle 
katılıyorum   

 ilkokul n 6 5 14 42 41 108 

    %  
5,6% 4,6% 13,0% 38,9% 38,0% 100,0% 

  ortaokul n 0 0 0 6 7 13 

    %  
,0% ,0% ,0% 46,2% 53,8% 100,0% 

  lise n 1 2 0 38 32 73 

    %  
1,4% 2,7% ,0% 52,1% 43,8% 100,0% 

  önlisans n 1 0 0 19 23 43 

    %  
2,3% ,0% ,0% 44,2% 53,5% 100,0% 

  lisans n 0 0 1 24 33 58 

    %  
,0% ,0% 1,7% 41,4% 56,9% 100,0% 

  yüksek lisans n 0 0 0 2 8 10 

    %  
,0% ,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

  doktora n 0 0 0 0 3 3 

    %  
,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total n 8 7 15 131 147 308 

  %  
2,6% 2,3% 4,9% 42,5% 47,7% 100,0% 
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*P<0,05 

Velilerin eğitim seviyeleri dikkate alındığında ise lisansüstü eğitim yapmıĢ 

olanların tamamı (%100) çocuklarının serbest zamanlarını sporla geçirmelerini isterken, 

diger eğitim seviyelerine göre istatistiksel olarak 0,05 seviyesinde anlamlılık ifade 

etmektedir (P<0,05). 

3.2.3. Ailelerin gelir durumlarına göre “Çocuğumun gelecekte iyi kazanç elde 

etmesini düĢündüğüm için spora yönlendirdim.” GörüĢleri 

 

Tablo 8‘de gelir seviyeleri 0-500 TL olan ailelerin çocuklarını gelecekte iyi bir 

maddi kazanca sahip olması için spora yönlendirdiklerini belirtenlerin oranı %10,2 iken 

tüm gelir gruplarında aynı oran %13,3‘tür. Bu durum istatistiksel olarak 0,05 

seviyesinde anlamlılık ifade etmemektedir (P>0,05). 

Tablo 8 

 ailenin gelir durumu; 
  

“gelecekte iyi kazanç elde etmesini düşündüğüm için spora 
yönlendirdim” Total 

1 2 3 4 5   

 0 - 500 TL n 14 29 10 4 2 59 

    %  
23,7% 49,2% 16,9% 6,8% 3,4% 100,0% 

  501 - 1500 TL n 22 57 24 15 7 125 

    %  
17,6% 45,6% 19,2% 12,0% 5,6% 100,0% 

  1501 - 3000 TL n 24 49 8 11 1 93 

    %  
25,8% 52,7% 8,6% 11,8% 1,1% 100,0% 

  3001 - 3001+ TL n 10 17 3 1 0 31 

    %  
32,3% 54,8% 9,7% 3,2% ,0% 100,0% 

Total n 70 152 45 31 10 308 

  %  
22,7% 49,4% 14,6% 10,1% 3,2% 100,0% 

         

P>0,05 

3.2.4. Ailelerinde kız çocuk olan velilerin spora yönlendirdikleri kız çocuk 

oranları 
Tablo 9 

Çocuk sayıları; 
“Spora yönlendirilen kız cocuk sayısı” Total 

0 1 2   

 0 n 76 0 0 76 

    %  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

  1 n 40 122 0 162 

    %  24,7% 75,3% ,0% 100,0% 

  2 n 8 18 41 67 

    %  11,9% 26,9% 61,2% 100,0% 

  3 n 0 3 0 3 

    %  ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Total n 124 143 41 308 

  %  40,3% 46,4% 13,3% 100,0% 

       

   *P<0,05 
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Tablo 9‘da ailelerinde bir kız çocuk bulunan 162 veliden 40‘ı (%24,7) çocuğunu 

spora yönlendirmekten kaçınırken, bu durum istatistiksel olarak anlamlılık ifade 

etmektedir (P<0,05). 

3.2.5. Ailelerinde erkek çocuk olan velilerin spora yönlendirdikleri erkek 

çocuk oranları 

Tablo 10‘da bir erkek çocuk sahibi 157 velinin de 26‘sı (%16,6) çocuğunu spora 

yönlendirmeyeceğini belirtmiĢtir. Bu durum anlamlılık ifade etmektedir (P<0,05). 
Tablo 10 

Çocuk sayısı; 
“Spora yönlendirilen erkek çocuk sayısı” Total 

0 1 2 3   

 0 n 91 0 0 0 91 

    %  100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

  1 n 26 131 0 0 157 

    %  16,6% 83,4% ,0% ,0% 100,0% 

  2 n 5 15 36 0 56 

    %  8,9% 26,8% 64,3% ,0% 100,0% 

  3 n 1 1 1 1 4 

    %  25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Total n 123 147 37 1 308 

  %  39,9% 47,7% 12,0% ,3% 100,0% 

        

  *P<0,05 

3.2.6. Ailelerin çocuk sayılarına göre spora yönlendirdikleri çocuk sayıları 
Tablo 11 

Çocuk sayısı; 
“Spora yönlendirilen çocuk sayısı” Total 

,00 1,00 2,00 3,00   

 1,00 n 3 78 0 0 81 

    %  3,7% 96,3% ,0% ,0% 100,0% 

  2,00 n 13 52 116 0 181 

    %  7,2% 28,7% 64,1% ,0% 100,0% 

  3,00 n 2 8 21 10 41 

    %  4,9% 19,5% 51,2% 24,4% 100,0% 

  4,00 n 0 3 2 0 5 

    %  ,0% 60,0% 40,0% ,0% 100,0% 

Total n 18 141 139 10 308 

  %  5,8% 45,8% 45,1% 3,2% 100,0% 

        

*P<0,05 

 

Tablo 11‘de 2 çocuğa sahip ailelerden 2 çocuğunu da spora yönlendirmek 

istemeyen ailelerin oranı %7,2 olarak tespit edilirken, 3 çocuğa sahip ailelerden 3 

çoçuğunu da spora göndermeyeceğini belirten velilerin oranının ise %4,9 olduğu 

bulunmuĢtur. Bu durum da istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmektedir (P<0,05). 

4. TartıĢma 

Bu arastırmada 2010 yılında Muğla ilinde ikamet eden ve çocuklarını spora 

yönlendiren veya yönlendirme potansiyeli olan anne ve babalara, sporun insan 
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organizması üzerindeki sosyal, psikolojik, bedensel ve zihinsel gelisime olan etkilerine 

iliskin görüsleriyle birlikte gelecekte çocuklarının elit sporcu veya iyi maddi kazanç 

saglamlarına yönelik beklentilerini tespit etmeye yönelik anket uygulanmıstır. 

 Çocuklarının serbest zamanlarını sportif etkinliklerle geçirmesini istedigini 

belirten erkeklerin %86.7, bayanların ise %92.8 oranlarında oldugu tespit edilmistir. Bu 

oran göstermektedir ki aileler çocuklarının serbest zamanlarını sporla geçirmelerini 

istemektedirler. 

 Ailelerin egitim seviyeleri dikkate alındıgında lisansüstü egitim yapıs olanların 

tamamı (%100) çocuklarının serbest zamanlarını sporla geçirmelerini isterken, diger 

egitim seviyelerine göre istatistiksel olarak 0,05 seviyesinde anlamlık ifade etmektedir 

(P<0,05). 

 Çon ve arkadasları yapmıs oldukları çalısmada Ortaögretimde uygulanan beden 

egitimi dersine iliskin velilerinin birinci sırayı alan amaçlarını ―beden egitimi ve sporun 

saglıga yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleri ile degerlendirmeye 

istekli olduklarını‖ ifade etmislerdir (Çon ve ark., 1997:s.41). 

 Gerek bu çalısmada, gerekse diger arastırmancıların çalısmaları ile arastırma 

sonuçlarımız paralellik göstermektedir. Bu arastırmada, arastırmaya katılan veliler 

çocuklarının serbest zamanlarını sportif etkinliklerle geçirilmesi konusunda tercihte 

bulunması dikkati çekmektedir. 

 Erkekler %20,4‘ü, bayanlar ise %20,6 oranında çocuklarının ünlü ve basarılı bir 

sporcu olmaları için spora yönlendirdiklerini ifade etmislerdir. Bu durum istatistiksel 

olarak 0,05 düzeyinde anlamlılık ifade etmemektedir (P>0,05). 

 Eğitim durumlarına bakıldığında ise lisans ve üzeri eğitim seviyesinde bulunan 

veliler (%9,5) ile  önlisans ve altı eğitim seviyesinde bulunan velilerin (%12,1), 

çocuklarının ünlü ve baĢarılı bir sporcu olmaları için spora yönlendirdiklerini 

gözlemlemekteyiz. Bu durum da istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlamlılık ifade 

etmemektedir (P>0,05). 

 Ayrıca aylık kazançları 0-500 YTL aralıgında olan aileler %10,2 oranında, 501-

1500 YTL aralıgında olan aileler %17,6 oranında, 1501-3000 YTL aralıgında olan 

aileler %12,9 oranında ve 3001 YTL ve üzeri aralıgında olan aileler %3,2 oranında 

çocuklarını maddi kazanç saglamak için spora yönlendirdiklerini belirtmislerdir. Bu 

durum 0,05 düzeyinde anlamlılık ifade etmemektedir (P>0,05). 

 Tüm bu bulgular göstermektedir ki, egitim seviyesi düsük ve dar gelirli 

aileler,beklenilenin aksine, çocuklarını spora yönlendirirken onların ileride çok 

kazanma ve ünlü birer sporcu olmaları amacını gütmemektedirler. Bu onların gelecekte 

statü atlayarak sosyoekonomik durumlarını çocukları aracılıgı ile düzeltme arzusunda 

olmadıklarıyla ifade edilebilir. 

 Ailelerinde bir kız çocuk bulunan 162 veliden 40‘ı (%24,7) çocuğunu spora 

yönlendirmekten kaçınırken, bir erkek çocuk sahibi 157 velinin de 26‘sı (%16,6) 

çocuğunu spora yönlendirmeyeceğini belirtmiĢtir. 2 çocuğa sahip ailelerden 2 çocuğunu 

da spora yönlendirmek istemeyen ailelerin oranı %7,2 olarak tespit edilirken, 3 çocuğa 

sahip ailelerden 3 çoçuğunu da spora göndermeyeceğini belirten velilerin oranının ise 

%4,9 olduğu bulunmuĢtur. Bu durumlar istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmektedir 

(P<0,05). 

 Genel olarak ailelerin görüsleri sporla çocuklarının gelisimlerine olumlu katkısı 

olacagı yönündedir. Hatta egitim seviyesi düsük dar gelirli aileler, diger egitim ve gelir 

düzeyine sahip ailelerle ortak görüĢte olup, çocuklarını spora yönlendirmelerinde maddi 

kazanç beklentisinde olmadıkları görülmektedir. Ayrıca dar gelirli aileler, ileride çok 

kazanan ve ünlü birer sporcu olmalarını amacını gütmemektedirler. Bu onların 

gelecekte statü atlayarak sosyo-ekonomik durumlarını çocukları aracılıgı ile düzeltme 
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arzusunda olmadıklarıyla ifade edilebilir. Ayrıca ailelerin çocuklarını spora 

yönlendirmede ailedeki çocuk sayısının da etkileyici bir etken olduğu bu çalıĢma 

sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Ailedeki çocuk sayısı arttıkça ailenin çocuklarını daha fazla 

spora yönlendirdiği ve tek çocuğa sahip ailelerin de çocuklarını spora yönlendirmede 

tereddüt ettikleri gözlemlenmiĢtir. 

 

5. Sonuç 

Arastırmaya katılan velilerin cinsiyet, yas, egitim ve aylık gelir seviyelerine 

göre, ankete vermis oldukları cevaplar dogrultusunda bu çalısma sekillenmistir.  

Arastırmaya katılan veliler çocuklarının serbest zamanlarını sporla geçirmelerini 

istemektedirler. Ailelerin egitim seviyeleri dikkate alındıgında lisansüstü egitim yapmıs 

olanların tamamı (%100) çocuklarının serbest zamanlarını sporla geçirmelerini 

istemektedir. Bu da dikkat çekici bir orandır. 

Aylık kazançları 0-500 YTL aralıgında olan aileler ve ilkokul mezunu olan 

aileler, çocuklarını maddi kazanç saglamak için spora yönlendirdiklerini 

belirtmemiĢlerdir. Bu da ailenin ne kadar zor Ģartlarda çocuklarını büyütseler de onların 

üzerinden sosyoekonomik durumlarını düzeltmek istemediklerini sonucunu ortaya 

koymuĢtur. Bu da günümüz Ģartlarında oldukça dikkat çekici bir sonuçtur. 

 

 Aileler çocuklarını basarılı birer sporcu olmaları için, yetenek testlerine tabi 

tutarak, çocugun ilgisi dogrultusunda bir bransa yönlendirmelidirler. 

 Spordan maddi kazanç beklentisiyle büyük spor kulüplerinde yapılan 

elemelerde, aileler çocukların psikolojik yapılarının olumsuz etkilenebilecegini 

göz önünde bulundurmalıdırlar. 

 Ailelerin erkek çocuğa olduğu kadar kız çocuklarına da spor yapma özgürlüğü 

tanımaları, ailedeki tüm çocukların bedensel ve zihinsel bir engeli bulunmadığı 

sürece spora yönlendirilmeleri konusunda uyarılmaları ve teĢvik edilmeleri 

gerekmektedir. 

 Aileler sportif organizasyonlarda görev alan beden egitimi ögretmeni, antrenör, 

monitör vb. kisilerle isbirligi içerisinde olmalıdırlar. 

 Bu tür çalısmalar degisik bölgelerde, toplumun farklı kesimlerinde ve daha çok sayıda 
katılımlarla tekrarlanmalıdır. 
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GiriĢ: Adım uzunluğu ve adım frekansı koĢu performansının en önemli 

parametrelerindendir. Adım uzunluğu hız artıĢını lineer bir Ģekilde etkilemektedir.  

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, genç bayan atletlerin 1500 m koĢu performans 

değerleri ile bazı adım özelliklerinin incelenmesidir.  

Yöntem: AraĢtırmaya 7 bayan atlet (yaĢ:16,21±0,64; antrenman yaĢı: 

63,71±28,72 ay) ile 7 bayan öğrenci (yaĢ:15,97±0,01; antrenman yaĢı: 0) olmak üzere 

14 kiĢi katılmıĢtır. ÇalıĢma grubu, 1500 m mesafeyi kendi en iyi derecelerini yapacak 

biçimde koĢmuĢ ve iki kamera (50 Hz) ile koĢu performansları kaydedilmiĢtir. 

Kameralardan bir tanesi 90-100 m‘yi, diğeri ise 250-260 m‘yi görecek Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir. Katılımcılar her kameranın önünden dört defa geçmiĢ, böylelikle 90-

100 m, 250-260 m, 490-500 m, 650-660 m, 890-900 m, 1050-1060 m; 1290-1300 m ve 

1450-1460 m arasındaki geçiĢler kaydedilmiĢtir. Elde edilen kayıt verileri Videopoint 

2.0 analiz programı ile çözümlenmiĢ, adım parametreleri değerlendirilmiĢtir. Aynı 

zamanda katılımcılara 1500 m‘lik koĢu performansları sırasında üç eksende dakikalık 

kayıtlar alabilen accelerometer (StayHealty-RT3) takılmıĢ, hareket miktarları 

belirlenmiĢtir. 

Ġstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 10.0 for Windows istatistik paket 

programı kullanılmıĢ, anlamlılık düzeyi p<.05 seviyesinde değerlendirilmiĢtir. Gruplar 

arasındaki farkın anlamlılığı Mann-Whitney U testi ile belirlenmiĢtir.  

Sonuç ve TartıĢma: Antrene grubun adım uzunluk değerleri ve ortalama hız 

değerleri (Vort)diğer gruba göre daha büyük belirlenirken, X ekseninde yaptıkları 

hareket miktarları daha düĢük belirlenmiĢ gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur (p<.05).  

Anahtar kelimeler: adım uzunluğu, adım frekansı, koĢu ekonomisi 

mailto:emelcetin@akdeniz.edu.tr
mailto:sedatmuratli@yahoo.com
mailto:yelizozdol@akdeniz.edu.tr
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GiriĢ 

 KoĢu performansının temel parametresi olan koĢu hızı, adım uzunluğu ve adım 

frekansının sonucu olarak ortaya çıkar. Yapılan çalıĢmalar bu parametrelerden bir 

tanesinin ya da her ikisinin geliĢtirilmesiyle koĢu hızının da artacağını belirtmektedirler. 

Adım uzunluğu, adım frekansı ve koĢu hızı arasındaki iliĢki birçok çalıĢmanın konusu 

olmuĢtur. Yapılan çalıĢmalarda yetiĢkinlerde ve elit atletlerde koĢu ekonomisiyle 

performans arasında yüksek iliĢkiler bulunmaktadır . KoĢu ekonomisi, orta mesafe 

koĢusundan maraton koĢusuna kadar yarıĢ performansını etkileyen özelliklerden bir 

tanesidir. KoĢu performansını etkileyen önemli kinematik bileĢenler olarak bilinen adım 

uzunluğu ve adım frekansı açıkça ekonomiyi etkilemektedir. Adım uzunluğu ve 

frekansındaki optimum değerden sapmalar daha zayıf bir ekonomi oluĢmasına neden 

olacaktır (Hunter ve diğ.,2007). GeliĢmiĢ bir koĢu ekonomisi, sporcunun seçtiği bir 

adım frekansı ve uzunluğuna (Cavanagh ve Williams, 1982), daha az dikey yer 

değiĢtirmeye(Cavanagh ve diğ., 1997) ve daha az bir destek evresi zamanına 

(Paavolainnen ve diğ., 1999) bağlıdır.  

 Yorgunluk, fizyolojik ve biomekanik parametreleri etkilen faktörlerden bir 

diğeridir. Yorgunlukla birlikte vücutta oluĢan değiĢiklikler, koĢu sırasında kinematik ve 

kinetik değiĢikliklere neden olur. Bu değiĢiklikler de adım parametrelerini etkiler ve 

dolayısıyla koĢu ekonomisi bozulur. 

Bu çalıĢmanın amacı da, antrenman yapan ve yapmayan iki grupta bu adım 

parametrelerinin değiĢimlerini 1500 m koĢu performansında incelemektir. 

 

Yöntem  

 

AraĢtırma Grubu 

 AraĢtırmaya Spor Lisesi öğrencisi 7 bayan sporcu ile (Grup 1-yaĢ:16,21±0,64; 

antrenman yaĢı: 63,71±28,72 ay) ile spor yapmayan 7 bayan lise öğrencisi (Grup 2-

yaĢ:15,97±0,01) olmak üzere toplam 14 kiĢi katılmıĢtır. 

Veri Toplama Araçları 

ÇalıĢma grubu, 1500 m mesafeyi kendi en iyi derecelerini yapacak biçimde 

koĢmuĢ ve iki adet kamera (50 Hz) ile koĢu performansları kaydedilmiĢtir. 

Kameralardan bir tanesi 90 m ve 100 m arasına, diğeri ise 250 m ve 260 m arasını 

görecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Katılımcılar her kameranın önünden dört defa geçmiĢ, 

böylelikle 90-100 m, 250-260 m, 490-500 m, 650-660 m, 890-900 m, 1050-1060 m; 

1290-1300 m ve 1450-1460 m arasındaki geçiĢler kaydedilmiĢtir. KoĢu sırasında 
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katılımcılara, üç eksendeki (x,y,z) hareket miktarlarını belirlemek amacıyla 

accelerometer (hareket sayacı) (StayHealty-RT3) takılmıĢtır.  

Verilerin Toplanması 

 

Katılımcıların 1500 m koĢu performansları öncesinde antrenörlerinin eĢliğinde 

ısınma evresi tamamlandı. Performans sırasında adım parametrelerinin belirlenmesi 

amacıyla, 16 anatomik noktaya iĢaret yerleĢtirildi ve verilerinin elde edilmesinden sonra 

bilgisayar ortamında sayısallaĢtırıldı (Videopoint 2.0). KoĢu sırasında, alan içerisine 

yerleĢtirilen iki kamera sporcuların her geçiĢinde 10 m‘lik bir koĢu alanını kaydetmiĢtir. 

Bu verilerden adım uzunluğu ve adım frekans değerleri hesaplanmıĢ, performans 

boyunca değiĢimleri değerlendirilmiĢtir. KoĢu performansı sonunda katılımcıların, 

accelerometer yardımıyla (x,y,z) eksenlerindeki hareket miktarları elde edilmiĢ ve buna 

bağlı olarak total kalori miktarları belirlenmiĢtir. 

Ġstatistik 

 Ġstatistik değerlendirmeler SPSS 10,0 for Windows istatistik paket programı ile 

yapılmıĢtır. Parametrelerin gruplar arasındaki farklılıklarının belirlenmesinde Mann-

Whitney U testi kullanılmıĢ, sonuçlar p<.05 seviyesinde değerlendirilmiĢtir. 

 

Bulgular 

 

Tablo 1. Katılımcıların bazı fiziksel özellikleri 

 

 Grup 1 Grup 2 p 

YaĢ (yıl) 16.21±0.64 15.97±0.01 0.701 

Ağırlık (kg) 53.56±4.80 51.46±4.67 0.710 
Boy (cm) 164.97±3.78 160.21±6.88 0.097 
BMI(kg/m

2
) 19.74±2.02 19.97±0.93 0.259 

Toplam bacak uzunluğu (cm) 77.21±2.94 73.14±3.80 0.073 
 

Grup 1 ve Grup 2 katılımcılarının, yaĢ, ağırlık, boy, BMI ve toplam bacak 

uzunluk değerleri arasında gruplar arasında anlamlı farklılık belirlenmemiĢtir. 

 

1500 m koĢu performansı boyunca antrene grup (Grup 1) diğer gruba göre daha 

büyük adım uzunluğu oluĢturmuĢ ve performansın son evresinde adım uzunluklarını 

arttırmıĢlardır. Grup 2 ise, belirli bir adım uzunluğu kullanarak performanslarını 

tamamlamıĢlar, ancak değiĢken adım frekans değerleri kullanmıĢlardır. 
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Tablo 2. KoĢu performansı sırasında farklı noktalardaki adım uzunluğu ve adım 

frekans değerlerinin grup ortalamaları ve standart sapmaları 

 

 

 

 Adım Uzunluğu(m) Adım frekansı(adım.s
-1

) 

Grup 1 Grup 2 p Grup 1 Grup 2 p 

90 m-100 m 1.39±0.11 1.15±0.04 0.001* 1.69±0.30 2.41±0.23 0.002* 

250 m-260 m 1.29±0.07 1.05±0.12 0.005* 1.10±0.24 1.68±0.34 0.007* 

490 m-500 m 1.35±0.10 1.03±0.03 0.001* 1.42±0.48 3.0±0.34 0.001* 

650 m-660 m 1.21±0.08 0.97±0.07 0.002* 1.42±0.48 2.07±0.35 0.013* 

890 m-900 m 1.32±0.11 1.08±0.14 0.017* 1.96±0.43 2.52±0.65 0.059* 

1050 m-1060 m 1.23±0.10 1.01±0.10 0.010* 1.29±0.31 1.87±0.31 0.009* 

1290 m-1300 m 1.45±0.20 1.02±0.15 0.002* 1.86±0.36 2.67±0.47 0.008* 

1450 m-1460 m 1.41±0.15 1.12±0.10 0.004* 1.04±0.21 1.42±0.41 0.080* 
* p<.05 

 

 

 

1500 m koĢu performansını Grup 1 daha büyük bir ortalama hız(Vort) ile 

tamamlamıĢtır. Grup 2 koĢuya çok hızlı baĢlamıĢ ve bitiriĢ evresine kadar hızlarını 

koruyamamıĢlardır.  

 

 

 

Tablo 3. 1500m koĢu performansı ara hız değerleri ve ortalama hız değerleri 

 

 V (m/s) 

Grup 1 Grup 2 p 

90 m-100 m 2.37±0.49 2.78±0.29 0.048* 

250 m-260 m 1.42±0.25 1.76±0.31 0.085 

490 m-500 m 1.87±0.64 3.01±0.39 0.006* 

650 m-660 m 1.70±0.50 1.99±0.26 0.338 

890 m-900 m 2.56±0.53 2.68±0.58 0.338 

1050 m-1060 m 1.57±0.31 1.88±0.24 0.110 

1290 m-1300 m 2.65±0.30 1.0±0.15 0.406 

1450 m-1460 m 1.43±0.14 1.57±0.35 0.280 

Vort  4.35 3.45 0.00* 
* p<.05 

 

 

 

Her iki grubun x-eksenindeki hareket sayıları arasında, istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuĢtur (p<.05). Diğer eksenlerde gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunamazken, dikey ekseninde Grup 2‘nin hareket sayılarının daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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Tablo 4: Grupların koĢu sırasındaki total kalori miktarları ve eksenlere göre hareket 

sayıları ortalama ve standart sapma değerleri 

 

 Hareket sayıları Total 

kalori(sn) 
x y z 

Grup 

1 

28715.00±5664.94 19090.86±2107.30 23125.90±2457.90 97.01±19.77 

Grup 

2 

33058.14±4379.31 21716.86±3152.29 22230.86±5291.17 104.17±18.13 

p 0.048* 0.085 0.482 0.338 

* p<.05 

 

TartıĢma 

 

Her iki kameradan alınan ara kayıt verilerinden elde edilen adım uzunluğu ve 

adım frekans değerlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

belirlenmiĢtir (p<.05).  Antrene grup olan Grup 1‘in, adım uzunluk değerlerini 

baĢlangıçtan itibaren son iki tura kadar düĢürdüğü, son iki turda ise baĢlangıç 

değerlerinden daha fazla değerlere yükselttiği görülmektedir. Hızın son turlarda 

artmasının nedeni bitiĢ noktasına yaklaĢmadan kaynaklanmaktadır.  

Orta ve uzun mesafe koĢucularında, hızın arttırılması adım uzunluğunun lineer 

olarak arttırılması ile sağlanır(Weyand ve diğ., 2000). Bu yaĢ gruplarındaki bayanların 

değerleri ile yetiĢkin bayanların değerleri farklılık gösterir. Genç sporcuların koĢu 

özelliği değiĢken iken, yetiĢkinlerde bu bir istikrar içindedir. Bu sonuç adım frekansının 

arttırılmasından ziyade yerle temas sırasında daha fazla kuvvet uygulanmasından 

oluĢmaktadır  

Ara hız değerlerine baktığımızda da adım uzunluğunun en yüksek değere 

ulaĢtığı anda sahip olunan hız değerinin de en yüksek değere ulaĢtığı görülmektedir. Bu 

da adım uzunluğu değiĢmesiyle aynı zamanda koĢu hızının da arttığını göstermektedir 

(Mercer ve diğ., 2005).  

Grup 2‘nin adım uzunluk değerleri ise 650.m‘ye gelene kadar sürekli azalmaya 

devam etmiĢ daha sonra değiĢken bir adım ritmi görülmesine rağmen çok fazla bir artıĢ 

göstermemiĢtir. Daha önceki çalıĢmalar, kinematik parametrelerdeki değiĢikliklerin, 

adım uzunluğunun azalması (Elliott ve diğ., 1980) ve  bununla birlikte yorgunlukla 

(Hayes ve diğ., 2004; Elliott ve Roberts, 1980)birlikte ortaya çıkan koĢu tekniğindeki 

değiĢikliklerden meydana geldiğini göstermektedir. 



 262 

 KoĢu hareketinde hız, optimal adım frekansının devam ettirilmesine ve adım 

uzunluğundaki değiĢiklikle birlikte adım frekansının korunmasına dayalıdır. Grup 2 tüm 

koĢu performansı boyunca benzer adım uzunluğu fakat değiĢken bir adım frekansı 

oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmada Grup 1, diğer gruba göre adım frekans değerlerininin 

devamını sağlayabilmiĢlerdir. Mercer ve ark.a göre (2005), adım frekansının devamını 

sağlamak, alt ekstremite hareketlerinin koordinasyonu için en uygun hareket 

patternlerinin seçiminin önemiyle iliĢkilidir.  

Her iki grubun total kalori değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken, her iki grup arasında x-ekseninde meydana getirdikleri hareket sayıları 

açısından anlamlı farklılık belirlenmiĢtir. Y- ekseninde gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamasına rağmen, Grup 2‘nin dikey eksen boyunca daha fazla hareket sayısı 

elde ettikleri görülmektedir. Dikey eksendeki hareket miktarının çok olması dikey 

yöndeki hareketinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Grup 2‘nin adım 

uzunluk değerlerinin diğer gruba göre daha az olmasını açıklamaktadır.  

Bu çalıĢmada, farklı antrenman düzeyindeki iki grupta, adım parametrelerinin 

koĢu performansı üzerindeki etkilerini belirlemekti. Grup 1 sporcularının antrene 

olmalarından dolayı, elit düzeydeki yetiĢkin sporcuların adım özelliklerine benzer 

özellikler sergiledikleri görülmüĢtür.  
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3
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GiriĢ: Genelde düzenli bedensel aktivite çocuk ve gençlerin mental, sosyal ve fiziksel 

geliĢimi için oldukça faydalıdır. Fiziksel olarak aktif yaĢam biçimi, bireyleri sigara, 

alkol ve ilaç kullanımı gibi sağlıksız davranıĢlardan koruduğu gibi onların dengeli 

beslenme ve güvenli yaĢam biçimi gibi sağlıklı davranıĢlar geliĢtirmelerine de yardımcı 

olmaktadır. AraĢtırma bulguları fiziksel aktivitenin sağlıklı yaĢam için temel olduğunu 

ve tüm yaĢam boyunca sürdürülmesi gerektiğini, düzenli fiziksel aktivite alıĢkanlığının 

çocuklukta kazandırılması gerektiğini önermektedir 

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı 9-10 yaĢ arasındaki çocukların günlük fiziksel aktivite 

alıĢkanlıklarını cinsiyete ve  sosyo-ekonomik statüye göre incelemektir..  

Yöntem: ; Antalya Ġl Merkezinde tam gün eğitim veren ve bulundukları sosyoekonomik 

(SES) mevkii dikkate alınarak 8 okul belirlenmiĢtir. Üçüncü ve 4. sınıf öğrencisi yaĢ 

ortalamaları 9.54 ± 0.48 olan (75 kız ve 77 erkek) 152 öğrenci tabakalı örneklem 

yöntemi ile araĢtırma grubunu oluĢturmuĢtur. Öğrencilerin boy, ağırlık ve 4 bölgeden 

alınan deri kıvrım kalınlıkları ile beden kütle indeksi (BKĠ) ve % yağ değerleri 

hesaplanarak fiziksel aktivite (FA) alıĢkanlıkları 2 adet anket uygulanarak 

belirlenmiĢtir. FA Anketi 1, öğrencilerin aktivite biçimleri, günlük hareket 

alıĢkanlıklarını ölçmek amacıyla 10 sorudan oluĢmaktadır. FA Anketi 2, çocukların 

beden eğitimi derslerine katılımları,  fiziksel aktivite ve spor hakkındaki tutum ve 

davranıĢlarını ölçmeyi amaçlayan 2 soru ve toplam 20 unsurdan  oluĢan bir ankettir 

(AraĢtırmamızda kullanılan anketlerimizin geçerlik ve güvenirlik testleri bu çalıĢma 

öncesinde yapılmıĢtır). 

Ġstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 10.0 for Windows istatistik paket 

programı kullanılmıĢ, anlamlılık düzeyi p<.05 ve .01 seviyesinde değerlendirilmiĢtir. 

Gruplar arası karĢılaĢtırmalar yapılırken normalite testine bağlı olarak (independent – 

Samples) T test ya da Mann-Whitney U test kullanılmıĢtır.  

Sanuç ve TartıĢma: AraĢtırmaya katılan öğrenciler cinsiyete göre incelendiğinde BKĠ 

değerleri bakımından kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha düĢük değerler 

gösterirken (p<0.05), kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yağlı olduğu 

bulunmuĢtur (p<0.01). Dokuz on yaĢ öğrencilerin FA anketi 1 sorularına verdikleri 

yanıtlara göre elde edilen puanları bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). AraĢtırmaya katılan öğrenciler 

sosyoekonomik düzeylerine göre, BKĠ değerleri incelendiğinde alt sosyoekonomik 

düzeye sahip öğrencilerin daha düĢük değerlere sahip olduğu bulunmuĢtur (p<0.01). 

Yüzde yağ bakımından üst sosyoekonomik düzeye sahip öğrencilerin daha yüksek yağ 

yüzdesine sahip olduğu bulunmuĢtur (p<0.01). FA anketi 2 sorularına verdikleri 
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yanıtlara göre elde edilen puanlar bakımdan alt ve üst sosyoekonomik düzeye sahip 

öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). 

Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, Sosyo ekonomik statü, BKĠ 

GĠRĠġ 

Teknolojik geliĢmelere paralel olarak giderek artan refah, geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan toplumlarda insanların daha az hareket etmelerine neden olmaktadır. TaĢıt 

araçlarının geliĢimi, asansör, elektrikli ev araçları insan yaĢamında büyük kolaylıklar 

getirirken, insanın aktivite sınırını daraltmıĢtır. Hareketsiz yaĢamla birlikte insanların 

dengesiz ve kalitesiz beslenmeleri beraberinde aĢırı ĢiĢmanlık ve birçok hastalığa 

yakalanma riskini arttırmıĢtır 
(1)

. Düzenli fiziksel aktivitenin faydaları birçok literatürde 

bildirilmektedir 
(2,3,4,5)

. Fiziksel aktivite; 1) fiziksel uygunluk düzeyinin artmasına neden 

olur, 2) ciddi kronik hastalıklar için risk faktörlerinin azalmasına neden olur, 3) düĢük 

düzeyde yapılan fiziksel aktivite bile ölüm oranına neden olan faktörler ile negatif 

iliĢkidedir. Birçok kuruluĢun amaçları arasında yetiĢkin bireylere göre çocukların 

fiziksel aktivite düzeylerini arttırmak daha ön planda tutulmaktadır 
(6,7)

. Ayrıca 10–13 

yaĢlarında obez olan bir çocuk YetiĢkin olduğunda da % 70 obez bir birey olma riskine 

sahiptir 
(8)

. Bunun yanı sıra WHO, FMS, AHHPERD, ICSS ve ICHPER gibi 

uluslararası kuruluĢlar dünya genelinde obezitenin ve hareketsizliğe bağlı olarak artıĢ 

gösteren hastalıkların önlenmesi için yetiĢkinlerde olduğu gibi çocuk ve gençlerde de 

fiziksel aktivite üzerine odaklanılması gerektiğini bildirmektedirler.  

Son 20 yıldır elde edilen veriler, gençler ve çocuklarda obezitenin giderek 

arttığını belirtmektedir. Bundan baĢka çocuk ve gençlerin önceki yıllara göre günlük 

aktivite düzeylerinin azaldığı da açıkça görülmektedir 
(8,9)

.
  

Amerika
 

BirleĢik 

Devletlerindeki çocukların bir günün %75 ini inaktif geçirdikleri bildirilmektedir 
(10)

. 

Çocuklarda ve gençlerde, bu sedanter davranıĢlar (televizyon izleme vb.) ile beden kütle 

indeksi arasındaki iliĢki oldukça yüksek bulunmuĢtur 
(11)

. Çocuklar ve gençler bu 

türdeki sedanter davranıĢları için zamanlarının % 80 ini kullanmaktadırlar
(12)

.  

Genelde düzenli bedensel aktivite çocuk ve gençlerin mental, sosyal ve fiziksel 

geliĢimi için oldukça faydalıdır. Düzenli bedensel aktivite kemik, kas ve eklemlerin 

sağlıklı olmasını, kas iskelet sisteminin korunmasını, ağırlığın kontrol edilmesini, yağ 

kitlesinin azalmasını, kalp ve akciğer fonksiyonlarının güçlenmesini sağladığı gibi, 

bireylerin geliĢmiĢ hareket ve sosyal beceriler kazanmalarına ve depresyon gibi mental 

durumlarını kontrol etmelerini de sağlamaktadır 
(9)

.  

Yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanan obezite ve aĢırı ağırlığın oluĢumunda 

çevresel ve sosyoekonomik koĢulların da önemli rol oynadığı bilinmektedir 
(13)

. 

GeliĢmiĢ ülkelerde alt sosyo-ekonomik düzey çocuk ve yetiĢkinlerinin daha obez 

olmasına karĢılık geliĢmekte olan toplumlarda bu durumun tersi görülmektedir 
(14)

. 

Fiziksel olarak aktif yaĢam biçimi, bireyleri sigara, alkol ve ilaç kullanımı gibi 

sağlıksız davranıĢlardan koruduğu gibi onların dengeli beslenme ve güvenli yaĢam 

biçimi gibi sağlıklı davranıĢlar geliĢtirmelerine de yardımcı olmaktadır. AraĢtırma 

bulguları fiziksel aktivitenin sağlıklı yaĢam için temel olduğunu ve tüm yaĢam boyunca 

sürdürülmesi gerektiğini, düzenli fiziksel aktivite alıĢkanlığının çocuklukta 

kazandırılması gerektiğini önermektedir 
(15)

. 

Spor ve fiziksel aktivite programları çocukların takım çalıĢması, disiplin, 

sportmenlik, liderlik ve sosyalleĢme gibi becerilerle tanıĢmalarını sağlar 
(16)

. Fiziksel 

aktivite ve spor üzerine yapılan çalıĢmalarda erkeklerin kızlara oranla daha aktif 

olduklarını yaĢla birlikte aktivite miktarının giderek azaldığını bildirilmektedir. Ayrıca 
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bu azalma oranı kızlarda daha fazladır 
(17)

. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi‘ne 

göre (1999), düzenli fiziksel aktiviteye katılım, engelli ve engelli olmayan insanlar için 

çok faydalıdır ve hem psikolojik hem de fizyolojik yararlar sağlar. Düzenli fiziksel 

aktivite (haftada 3 gün ve üzeri 20 dak ya da fazlası) sağlıkla iliĢkili fiziksel uygunluk 

unsurlarını kardiovasküler dayanıklılık, kas kuvvet ve dayanıklılığını ve esnekliği 

arttırır. Ağırlık kontrolü, obezitenin önlenmesi ve diğer sağlıklı iliĢkili durumlar, 

kardiovasküler rahatsızlıklar, diabet, kolon kanseri, hipertansiyon, osteoporosis ve artrit 

gibi riskler fiziksel aktivite ile en aza indirgenebilir. Fiziksel aktiviteye katılım, kendine 

güven, benlik saygısı gibi duygularda olumlu düzelmeler sağlar, anksiyete ve 

depresyonu azaltarak psikolojik yararlar sağlar. Egzersiz ve spor, beden yapısının dıĢ 

değerlendirmesinde olumsuzlukları azaltır buna bağlı olarak bireyin sporcu kimliği 

kuvvetlenir ve benlik saygısı artar 
(18,19)

. 

Ülkemizde de çocuklar için bu yönde yapılmıĢ çalıĢmaların az oluĢu, okullarda 

beden eğitimi ders saatlerinin azaltılmıĢ olması, ders dıĢı spor etkinlikleri için okullarda 

yeterli alan ve donanım bulunmaması, çok küçük yaĢlarda çocukların sınav hazırlıkları 

nedeniyle yeteri kadar bedensel etkinliklere katılamamaları, Ģehirlerde yeteri kadar oyun 

ve spor alanlarının planlanmamıĢ olması, bununla birlikte artan teknolojik ilerlemeye 

paralel olarak azalan fiziksel aktivitenin neden olduğu problemler konunun ele 

alınmasına neden olmuĢtur.  

Bu çalıĢmanın amacı yukarıda sayılan etmenlerden sosyoekonomik durum ve 

cinsiyeti dikkate alarak 9-10 yaĢ çocuklarının okul içindeki hafta sonu ve hafta içindeki 

aktivite alıĢkanlıklarını anketler yoluyla ile değerlendirmektir.  

MATERYAL METOD 

ÇalıĢma Grubu: Antalya Ġl Merkezinde tam gün eğitim veren ve bulundukları 

sosyoekonomik (SES) mevkii dikkate alınarak 8 okul belirlenmiĢtir. Üçüncü ve 4. sınıf 

öğrencisi yaĢ ortalamaları 9.54 ± 0.48 olan (75 kız ve 77 erkek) 152 öğrenci tabakalı 

örneklem yöntemi ile araĢtırma grubunu oluĢturmuĢtur. Antalya Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün (25/05/2007 tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.11-052-05/1590 sayılı) ve 

aile izinleri alınarak çalıĢmaya baĢlanmıĢtır. 

Ölçümler: AraĢtırmaya katılan öğrencilerin antropometrik ölçümleri, beden eğitimi 

derslerinde sırayla alınmıĢtır. Boy, ağırlık, triceps, biceps, subscapular, suprailiac deri 

kıvrım kalınlıkları Holtain Tanner/Whitehouse Skinfold Kaliper ile Antropometric 

Standardization Manuale uygun olarak ölçülmüĢtür
(1)

. Beden yoğunluğu: Durnin-

Womersley‘ in yaĢlara göre beden yoğunluğu  (D=1,1620-0,0630*X) formülünde deri 

kıvrım kalınlığı ölçümleri kullanılarak beden yoğunluğu kestirilmiĢtir 

(X=triceps+supsucapula+biceps+suprailiak). Kestirilen beden yoğunluğu Siri‘ nin % 

yağ eĢitliğinde kullanılarak ( 4,95 / D-4,5 )*100)  % yağ değerleri hesaplanmıĢtır
 (1) 

. 

Anket uygulaması: Ölçümleri alınan tüm öğrencilere fiziksel aktivite 1 ve 2 anketleri 

uygulanmıĢtır. Uygulanan anketler iki bölümden oluĢmaktadır. Bu anketlerden elde 

edilen puanlar 100 sayısına oranlanarak her öğrencinin 100 üzerinden puanı 

hesaplanmıĢtır. 

Anketlerle ilgili güvenirlik ve geçerlilik çalıĢması ―Puberte Öncesi (9–10 YaĢ) 

Çocukların Okul Ġçi Bedensel Aktivite Düzeylerinin Kalp Atım Sayısı Monitörü, 

Hareket Sensörü Ve Fiziksel Aktivite Anketleri Ġle Değerlendirilmesi‖ isimli çalıĢma 

içerisinde yapılmıĢtır (r=0.92 ve 0.93). 

Fiziksel Aktivite (FA) Anketi 1, öğrencilerin aktivite biçimleri, günlük hareket 

alıĢkanlıklarını ölçmek amacıyla 10 sorudan oluĢmaktadır.  Fiziksel Aktivite (FA) 
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Anketi 2, çocukların beden eğitimi derslerine katılımları,  fiziksel aktivite ve spor 

hakkındaki tutum ve davranıĢlarını ölçmeyi amaçlayan 2 soru ve toplam 20 unsurdan  

oluĢan bir ankettir.  

ĠSTATĠSTĠKSEL ÇÖZÜMLEME 

BKĠ (beden kütle indeksi), %yağ (beden yağ yüzdesi) anketlerden elde edilen 

puanların aritmetik ortalamaları ile standart sapmaları hesaplanmıĢtır.  

Her grubun verilerine normalite testi (Kolmogorov-Smirnov) yapılarak cinsiyete 

ve sosyoekonomik duruma göre farklarına Ġndependent – Samples T-Test kullanılarak 

bakılmıĢtır.  

Anket sonuçları frekans dağılımı ve yüzdelik değerlerle açıklanmıĢtır. 

Bu istatistiksel iĢlemler sırasında SPSS 16.00 paket programları ve Excel 

kullanılmıĢtır. Değerlendirmelerde. 05 ve .01 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıĢtır. 

BULGULAR 

AraĢtırma Antalya merkezde tam gün eğitim veren sekiz ilköğretim okullundan 

yaĢ ortalamaları 9.54 ± 0.48 olan 75 kız  (boy= 136.75 ± 7.56, ağırlık=32.60 ± 8.16) 77 

erkek (boy=138.09 ± 6.48, ağırlık= 35.58 ± 8.85) öğrenci katılmıĢtır. 

Çizelge 1. Kız ve Erkek öğrencilerin Antropometrik Değerleri ve Anket Puanları (A.O±SS) ile Cinsiyete Göre Fark 

(p). 

 AO± SS p 

BKĠ (kg/m2) 
KIZ (n=75) 17.23 ± 2.97 

0.03 
ERK (n=77) 18.48 ± 3.60 

YAG (%) 
KIZ (n=75) 24.84 ± 5.83 

0.00 
ERK (n=77) 20.78 ± 7.04 

FA anketi 1 
KIZ (n=75) 39.23 ± 3.78 

0.03 
ERK (n=77) 40.98 ± 4.60 

FA anketi 2 
KIZ (n=75) 80.33 ± 9.72 

0.21 
ERK (n=77) 82.75 ± 9.07 

 

 

AraĢtırmaya katılan öğrenciler cinsiyete göre incelendiğinde, beden kütle indeksi 

(BKĠ) değerleri bakımından kız öğrenciler (17.23 ± 2.97 kg/m
2
) erkek öğrencilere 

(18.48 ± 3.60) göre daha düĢük değerler gösterirken (p<0.05), kız öğrencilerin (24.84 ± 

5.83) erkek öğrencilere (20.78 ± 7.04) göre daha yağlı olduğu bulunmuĢtur (p<0.01) 

(çizelge 1). FA sorularına verdikleri yanıtlara göre elde edilen puanları bakımından kız 

(39.23 ± 3.78) ve erkek (40.98 ± 4.60) öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark bulunmuĢtur (p<0.05). Ġkinci aktivite anket puanına verdikleri yanıtlara göre elde 

edilen puanlar bakımdan kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark bulunmamıĢtır (p>0.05). 
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Çizelge 2. SES‘ye (Sosyoekonomik Statü) Göre Antropometrik Değerler i ile Anket Puanları (A.O±Ss) ve 

KarĢılaĢtırma (p). 

  AO± SS p 

BKI (kg/m2) 
ÜST SED (n=75) 18.63 ± 3.45 

0.00 
ALT SED (n=77) 17.11 ± 3.09 

YAG  (%) 
ÜST SED (n=75) 24.66 ± 6.11 

0.00 
ALT SED (n=77) 20.96 ± 6.91 

FA anketi 1 
ÜST SED (n=75) 40.20 ± 4.83 

0.86 
ALT SED (n=77) 40.04 ± 3.72 

FA anketi 2 
ÜST SED (n=75) 83.70 ± 8.73 

0.01 
ALT SED (n=77) 79.48 ± 9.71 

 

AraĢtırmaya katılan öğrenciler sosyoekonomik düzeylerine göre incelendiğinde 

Beden kütle indeksi değerleri incelendiğinde alt sosyoekonomik düzeye sahip 

öğrencilerin daha düĢük değerlere sahip olduğu bulunmuĢtur (p<0.01). Yüzde yağ 

bakımından üst sosyoekonomik düzeye sahip öğrencilerin (24.66 ± 6.11) daha yüksek 

yağ yüzdesine sahip olduğu bulunmuĢtur (p<0.01) (çizelge 2). FA 1 anket sorularına 

verdikleri yanıtlara göre elde edilen puanları bakımından alt (40.04 ± 3.72) ve üst 

sosyoekonomik düzeye sahip çocuklar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamıĢtır (p>0.05). FA 2 anket puanına verdikleri yanıtlara göre elde edilen 

puanlar bakımdan alt ve üst sosyoekonomik düzeye sahip öğrenciler arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). 

Birinci fiziksel aktivite anketinin 1. sorusunda yer alan 10 aktiviteden en çok ―Ġp 

atlama / Elim sende oyunu / kovalamaca vb.‖ kızlar %54.7 erkekler 45.5 oranında 

aktivitesine katıldıklarını belirtmiĢlerdir. ‖Futbol/basketbol‖ aktivitesini kızlar %52, 

erkekler %51.9 oranında ara sıra yaptıklarını bildirmektedirler. ―Dans, Aerobik, 

Cimnastik”, ―Yüzme”, “Paten kayma”, “Scootera binmek”, “Kaykay”, 

“Trambolinde sıçramak”, “Evcil hayvan ile oynamak veya Köpekle yürüyüĢ 

yapmak”, ―Okulda spor etkinlikleri (okul spor takımlarına katılmak)” gibi 

etkinlikleri ise %76.6 ile 97.4 oranında hiç yapmadıkları ortaya çıkmıĢtır.  

Birinci fiziksel aktivite anketinin (Genellikle beden eğitimi dersine ne kadar 

katılırsınız?) (koĢarken, oynarken, atlarken v.b)” 2. sorusuna verilen cevaplarda 

kızlar ve erkeklerin %76-75.3 oranlarında, beden eğitimi derslerinin tümüne 

katıldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Birinci fiziksel aktivite anketinin 3. sorusuna (Genellikle teneffüslerde ne 

yaparsınız?)  verilen cevaplarda kızlar ve erkeklerin %60-84.4 oranlarında 

teneffüslerde koĢup oynadıklarını belirtmiĢlerdir.   

Birinci fiziksel aktivite anketinin 5. sorusuna (Genellikle okuldan sonra ne 

kadar dıĢarıda oyun oynarsınız?) verilen cevaplarda kızların %58.7 erkeklerin %50.6 

oranlarında arasıra dıĢarıda oynadıkları bulunmuĢtur.  

Birinci fiziksel aktivite anketinin 6. sorusuna (Okula gelirken kullanılan 

ulaĢım) verilen cevaplarda kızlar ve erkeklerin %76.0-75.3 oranlarında okula kadar 

yürüdüklerini ya da bisiklete bindiklerini belirtmiĢlerdir.   

Birinci fiziksel aktivite anketinin 7. sorusuna (Genellikle hafta sonu 

tatillerinde ne kadar dıĢarıda oyun oynarsınız?) verilen cevaplarda kızların %69.3 ve 

erkeklerin %58.4 oranlarında hafta sonu tatillerinde dıĢarıda biraz oynadıklarını 

belirtmiĢlerdir.   

Birinci fiziksel aktivite anketinin 8. sorusuna verilen cevaplarda kızlar ve 

erkeklerin %76.0-75.3 oranlarında eve kadar yürüdüklerini ya da bisiklete 

bindiklerini belirtmiĢlerdir. 
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Çizelge 3. Kız ve erkek çocukların 1.fiziksel aktivite anketinde yer alan hafta içi etkinlikleri ile ilgili 9. 

soruya verdikleri cevapların frekans (f)  ve yüzdelik (%) dağılımları  

Soru 9. HAFTA ĠÇĠNDE 
Her Gün Yaparım Bazen Yaparım HiçYapmam 

F % f % f % 

Televizyon seyretmek 
K 25 33.3 45 60.0 5 6.7 

E 20 26.0 53 68.8 4 5.2 

Bilgisayar /atari/ playstation vb ile uğraĢmak 
K 6 8.0 40 53.3 29 38.7 

E 5 6.5 49 63.6 23 29.9 

Ders çalıĢmak (ders- ev ödevi. özel ders v.b) 
K 66 88.0 8 10.7 1 1.3 

E 66 85.7 10 13.0 1 1.3 

Hikâye kitapları okuyarak 
K 34 45.3 40 53.3 1 1.3 

E 46 59.7 30 39.0 1 1.3 

Gündüz uykusu 
K 1 1.3 23 30.7 51 68.0 

E 3 3.9 17 22.1 57 74.0 

 
Hiç Yapmam Bazen Yaparım Her Gün Yaparım 

f % f % f % 

Sanatsal hobilerde bulunmak (el becerisi. resim 

örgü.  v.b) 

K 14 18.7 45 60.0 16 21.3 

E 20 26.0 38 49.4 19 24.7 

Müzik dersi almak ya da müzikle uğraĢmak 
K 62 82.7 13 17.3 0 0.0 

E 61 79.2 16 20.8 0 0.0 

AlıĢ veriĢ merkezlerinde vakit geçirmek 
K 19 25.3 53 70.7 3 4.0 

E 31 40.3 42 54.5 4 5.2 

Parkta ya da bahçede arkadaĢlarla oyun oynamak 
K 15 20.0 43 57.3 17 22.7 

E 5 6.5 46 59.7 26 33.8 

Antrenman ya da bir spor etkinliğinde bulunmak 
K 64 85.3 8 10.7 3 4.0 

E 61 79.2 11 14.3 5 6.5 

 

Hafta sonları ile ilgili aktiviteye Birinci fiziksel aktivite anketinin 10. sorusuna 

verdikleri yanıtlar neticesinde, kız çocukları her gün %41.3, 58.7, 33.3 oranında, erkek 

çocukları ise 48.1, 66.2, 53.2 oranında ―Televizyon seyrederek”, ―Ders çalıĢarak 

(ders- ev ödevi, özel ders v.b)”, ―Hikâye kitapları okuyarak” vakit geçirmektedir.  

Kız çocukları %57.3, 60.0, 64.0 oranlarında bazen, erkek çocukları %49.4, 53.2, 40.3 

oranlarında hafta sonlarını bazen  ―Televizyon seyrederek”, ―bilgisayar ile 

uğraĢarak”, ―Hikâye kitapları okuyarak” vakit geçirmektedirler. Hafta sonlarında 

kızların 61.3‘ü, erkeklerin 66.2‘si “gündüz uykusu uyumaktadırlar”. 
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Çizelge 4.49. Alt ve Üst Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocukların 2.Fiziksel Aktivite Anketinde Yer 

Alan 1. Soruya Verdiği Cevapların Frekans (f)  ve Yüzdelik (%) Dağılımları 

Soru 1. AĢağıdaki durumlardan size uyan bir seçeneği 

iĢaretleyiniz 

YanlıĢ Bilmiyorum Doğru 

f % f % f % 

Ben genellikle çok fazla fiziksel aktivite (sürekli 

koĢturur hareket ya da spor ile uğraĢırım) yaparım 

Alt 28.0 36.4 0.0 0.0 49.0 63.6 

Üst 9 12.0 5.0 6.7 61.0 81.3 

Fiziksel aktivite yaptığım zaman ( spor yaparken ya da 

hareket halindeyken) eğlenirim 

Alt 4.0 5.2 1.0 1.3 72.0 93.5 

Üst 2.0 2.7 6.0 8.0 67.0 89.3 

Fiziksel aktivite (spor yapmak) için yeterince zamanım 

var 

Alt 27.0 35.1 13.0 16.9 37.0 48.1 

Üst 13.0 17.3 8.0 10.7 54.0 72.0 

Genelde Tv izlemeyi veya elektronik oyunları (atari / 

bilgisayar oyunları) tercih etmem 

Alt 31.0 40.3 0.0 0.0 46.0 59.7 

Üst 35.0 46.7 6.0 8.0 34.0 45.3 

YaĢadığım yerin yakınında park ya da spor alanı var 
Alt 7.0 9.1 2.0 2.6 68.0 88.3 

Üst 7.0 9.3 0.0 0.0 68.0 90.7 

Fiziksel aktivitede diğer arkadaĢlarımla olmaktan 

hoĢlanırım 

Alt 2.0 2.6 0.0 0.0 75.0 97.4 

Üst 0.0 0.0 2.0 2.7 73.0 97.3 

Fiziksel aktivitelerde (sportif becerilerde ya da 

oyunlarda) çok baĢarılı olduğumu düĢünürüm 

Alt 19.0 24.7 9.0 11.7 49.0 63.6 

Üst 16.0 21.3 22.0 29.3 37.0 49.3 

Ailem Sağlık problemim nedeniyle fiziksel aktivitede 

bulunmama engel olmaz 

Alt 6.0 7.8 3.0 3.9 68.0 88.3 

Üst 9.0 12.0 6.0 8.0 60.0 80.0 

Fiziksel aktivitelere katılmama neden olacak bir 

sakatlığım yok (doktor raporu vb) 

Alt 6.0 7.8 0.0 0.0 71.0 92.2 

Üst 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 100.0 

Spor yaparken yaralanırım düĢerim diye korkmam 
Alt 28.0 36.4 0.0 0.0 49.0 63.6 

Üst 13.0 17.3 0.0 0.0 62.0 82.7 

Spor yapmak için uygun ayakkabı ve kıyafetim var 
Alt 1.0 1.3 0.0 0.0 76.0 98.7 

Üst 1.0 1.3 0.0 0.0 74.0 98.7 

Aktif olduğum zaman terlemek nefes nefese kalmak 

gibi durumlar aktif olmamı engellemez 

Alt 42.0 54.5 0.0 0.0 35.0 45.5 

Üst 18.0 24.0 10.0 13.3 47.0 62.7 
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Çizelge 4.51. Alt ve Üst Sosyoekonomik Düzeye Sahip Kız Çocukların 2.Fiziksel Aktivite Anketinde 

Yer Alan 1. Soruya Verdiği Cevapların Frekans (f)  ve Yüzdelik (%)  Dağılımları 

Soru 1. AĢağıdaki durumlardan size uyan bir seçeneği 

iĢaretleyiniz 

YanlıĢ Bilmiyorum Doğru 

f % f % f % 

Ben genellikle çok fazla fiziksel aktivite (sürekli 

koĢturur hareket ya da spor ile uğraĢırım) yaparım 

Alt 11 27.5 0 0.0 29 72.5 

Üst 5 14.3 2 5.7 28 80.0 

Fiziksel aktivite yaptığım zaman ( spor yaparken ya 

da hareket halindeyken) eğlenirim 

Alt 1 2.5 1 2.5 38 95.0 

Üst 0 0.0 3 8.6 32 91.4 

Fiziksel aktivite (spor yapmak) için yeterince 

zamanım var 

Alt 14 35.0 5 12.5 21 52.5 

Üst 8 22.9 5 14.3 22 62.9 

Genelde Tv izlemeyi veya elektronik oyunları (atari / 

bilgisayar oyunları) tercih etmem 

Alt 
22 55.0 

0 0.0 
18 45.0 

Üst 14 40.0 2 5.7 19 54.3 

YaĢadığım yerin yakınında park ya da spor alanı var 
Alt 4 10.0 1 2.5 35 87.5 

Üst 6 17.1 0 0.0 29 82.9 

Fiziksel aktivitede diğer arkadaĢlarımla olmaktan 

hoĢlanırım 

Alt 2 5.0 0 0.0 38 95.0 

Üst 0 0.0 0 0.0 35 100.0 

Fiziksel aktivitelerde (sportif becerilerde ya da 

oyunlarda) çok baĢarılı olduğumu düĢünürüm 

Alt 8 20.0 6 15.0 26 65.0 

Üst 7 20.0 11 31.4 17 48.6 

Ailem Sağlık problemim nedeniyle fiziksel aktivitede 

bulunmama engel olmaz 

Alt 5 12.5 3 7.5 32 80.0 

Üst 3 8.6 4 11.4 28 80.0 

Fiziksel aktivitelere katılmama neden olacak bir 

sakatlığım yok (doktor raporu vb) 

Alt 4 10.0 0 0.0 36 90.0 

Üst 0 0.0 0 0.0 35 100.0 

Spor yaparken yaralanırım düĢerim diye korkmam 
Alt 17 42.5 0 0.0 23 57.5 

Üst 9 25.7 0 0.0 26 74.3 

Spor yapmak için uygun ayakkabı ve kıyafetim var 
Alt 0 0.0 0 0.0 40 100.0 

Üst 0 0.0 0 0.0 35 100.0 

Aktif olduğum zaman terlemek nefes nefese kalmak 

gibi durumlar aktif olmamı engellemez 

Alt 21 52.5 0 0.0 19 47.5 

Üst 11 31.4 4 11.4 20 57.1 

 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 ÇalıĢmamızda Alt SED çocukları üst SED çocuklarına göre daha kısa ve hafif 

bulunmuĢlardır. Kızlar %yağ bakımından erkeklerden yüksek bulunmuĢtur. BMI 

sınıflamasına göre erkekler kızlardan daha büyük oranda obez bulunmuĢlardır. % yağ 

bakımından da kızların erkeklere göre daha yağlı oldukları bulunmuĢtur. BMI ve %yağ 

bakımından alt SED çocukları üst SED çocuklarına göre daha düĢük değerlerde 

bulunmuĢtur. Kız ve erkek çocukların BKI ve %yağ ortalama değerleri Türk çocukları 

için normal (50. persentil) sınırlar içinde bulunmuĢtur 
(20)

. Literatürde genellikle 

kızlarda obezite oranı erkeklere göre daha yüksek beklenirken çalıĢtığımız grupta BKĠ 

sınıflamasına göre erkeklerin daha yüksek değerlere %yağ bakımından da kızlar daha 

yüksek değerlere sahip bulunmuĢtur. 

Dokuz on yaĢ öğrencilerin fiziksel aktivite 1 anket (okul içi – dıĢı, hafta içi-sonu 

yaptıkları aktivite alıĢkanlıklarını sorgulayan) sorularına verdikleri yanıtlara göre elde 

edilen puanları bakımından kız (39,23 ± 3,78) ve erkek (40,98 ± 4,60) öğrenciler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). Fiziksel aktiviteye 

katılımı cinsiyet bakımından karĢılaĢtırıldığında çevre dikkate alınmadan erkekler 
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kızlara göre daha aktiftirler 
(21)

. Bununla birlikte 2 çalıĢmada karĢıt sonuçlar rapor 

edilmiĢtir. Motta ve ark., ders arasında erkeklerin kızlardan daha az aktif olduklarını 

rapor etmiĢlerdir
(22)

. Buna karĢılık Ridgers ve Stratton erkeklerin kızlardan daha aktif 

olduklarını saptamıĢlardır 
(23)

. Fiziksel aktivite 2 anket puanına verdikleri yanıtlara göre 

elde edilen puanlar bakımdan kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmamıĢtır (p>0.05). 

Sosyal farklılıkların çocukların fiziksel aktiviteye katılımları üzerinde az çok 

etkili olduğu düĢünülmektedir. Alt SED aileler okul dıĢında spor tesislerini daha az 

kullanmakta ve yapılandırılmıĢ spor aktivitelerine daha az katılım göstermektedirler 
(24)

. 

Sosyoekonomik ve sosyokültürel özellikler dikkate alınarak yapılan çalıĢmalarda alt 

sosyokültürel düzeydeki çocukların diğerlerine göre daha az aktif oldukları, aktivite 

düzeylerinin anne baba meslekleri, anne ve babaların spor alıĢkanlıklarına bağlı olarak 

da değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır 
(25)

.  

Anketlerin değerlendirilmesinden çıkarılan sonuçlar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Anket sonuçlarına göre erkekler genellikle kızlara göre aktif bulunmuĢlardır. 

 Ders aralarında, öğle arasında ve hafta sonları erkek çocuklar kızlara göre 

daha çok koĢup oynadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 Üst SED çocukları diğerlerine göre daha çok koĢup oynadığını bildirmiĢtir. 

 Antrenman ya da spor aktivitelerine hiç katılmadığını belirten kız oranı 

erkelerden daha yüksektir. 

 Okuldaki spor takımlarına hiç katılmamam oranları her iki cinste ve SED‘de 

yüksektir. 

 Sosyoekonomik bakımdan alt sosyoekonomik düzey çocuklarının antrenman 

ya da spor aktivitelerine hiç katılmadığını belirtme oranı daha yüksektir. 

 Okula geliĢ ve gidiĢlerde alt SED yürüyerek, üst SED çocukları ise daha çok 

servis kullanmaktadır.  

 Çocukların Okulda çok büyük bir oranda spor takımlarının çalıĢmalarına 

katılmamaları ilginçtir.  

 Okullarda çocukların spor aktivitelerine katılmaları yönünde olanakların 

sınırlı olduğu ya da okul yönetiminin ve beden eğitimi öğretmenlerinin bu 

konuda çocuklara yeterli motivasyonu veremediği düĢünülmektedir.   

Öneriler 

 Her ne kadar self değerlendirme anketleri puberte öncesi çocukları için çok 

geçerli olmasa bile onların kolayca cevap verebilecekleri anket 

düzenlenmesinde yarar vardır.  

 Anketler ile birlikte objektif fiziksel aktivite ölçümünün birlikte kullanılması 

gereklidir. 

 Okul çocuklarını tüm yaĢlarda kapsayacak daha geniĢ kapsamlı çalıĢmalara 

gerek vardır.  
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The study aimed at expounding the impact of the sport education lesson on decreasing 

aggressive behavior among elementary school Students from the Perspective of  

Sport‘s Education Teachers . 

The population of the study consisted of (  34 ) Sport‘s Education Teachers  in Mosul and  

the subject sample selected from the population above was ( 69 ) representing (25%). The 

questionnaire form concerning aggressive behavior prepared by (  Alawaii ,2001  ) was  

distributed after it was presented to a number of specialists to check its validity. The 

specialists agreed upon the validity of the questionnaire form for the subject sample. The 

test consisted of ( 23  ) items. Results were obtained from 

the statistical analysis from the respondents.   

The study concluded that the sport education lesson has a significant impact on decreasing 

the aggressive behavior among elementary stage students because it contains a number of 

entertaining games that stimulate pleasure and happiness among 

the students .  

The study was concluded with a number of recommendations  including the use of fair 

competitive games that stimulate pleasure and happiness among the students and avoiding 

rough games that lead to aggressive behavior . 

pleasure and happiness among the students and avoiding rough games that lead to 

aggressive behavior . 
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Drawing upon concepts from Mezirow‘s Transformative Learning Theory (1990, 1991, 

2000) and the epistemology of Habermas‘ Theory of Communicative Action (1981), 

this study investigated the processes of perspective and attitude change in a youth club 

soccer programme in the United Kingdom.  Perspective transformation is the process by 

which adults revise their personal, culturally defined frames of reference and comprise 

both individual meaning schemes and personal meaning perspectives.  Give Us Back 

Our Game (GUBOG) is an approach to youth sport which aims at developing sporting 

talent while, at the same time, fulfilling the human rights and dignity of children in its 

various programmes.  The emphasis of the GUBOG approach is upon fun, age-

appropriate game forms, child consultation, inclusivity, mutual respect and other 

elements.  As part of a larger PhD programme on the impact of Give Us Back Our 

Game, we investigated the processes of critical reflection, rational discourse and action 

(Merriam and Caffarella, 1999) affecting a perspective transformation from a reified, 

outcome-oriented, winning-at-all-costs (WAAC) approach to the more child-centred, 

Give Us Back Our Game approach.  Via focus group and individual semi-structured 

interviews, the data revealed that instrumental and communicative learning among the 

adults involved in the programme contributed significantly to the change in meaning 

structures needed to transform the playing environments and game forms toward a more 

child-centred focus.  Validity was advanced by the use of purposive sampling, 

theoretical and analytical triangulation and member checking.  Substantial elements in 

the process of change were congruent with Transformative Learning Theory.  Youth 

sport administrators wishing to affect perspective change, which may lead to subsequent 

action within existing youth sport programmes, require insight into the individual and 

group processes of adult change generally.  This is where Transformative Learning 

Theory may offer insight. 

 

Keywords:  football, child-centred, attitude change, critical reflection, discourse 

 

A comparative study of some of the basic motor skills in kindergarten  ages (4-6) years 
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Aim of the research:  

- Measuring mental health of athletes in some primary schools in the city of Erbil.  

- Identifying the nature of the relationship between mental health and athletic 

performance in athletes.  

The research hypotheses:  

-Enjoy the players exert athletics or students a high level of fitness.  

 - There are significant positive relationship between the morale of mental health and 

athletic performance.  

 

Use the scale of mental health prepared by (Al-Zubaidi and Al-Hazza 1997) and 

included the scale to paragraph 24 positive and negative distributed (6) areas. As 

follows: --   

 

- The social sphere: to ensure paragraphs (21-13) are negative and positive.  

- The psychological field: and included two paragraphs (negative) (23.15) and positive 

(4.16).  

- Physical area: the paragraphs included negative and positive (12-24)  

- Mental area: included paragraphs (11.23) negative and positive (12-24) and the 

alternatives the answer is (yes, sometimes, not). 
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The aims of the research is; 

1 - Preparation of a program for recreational games in the pool of female pupils aged (6-

7) years. 

2 - Getting to Know the influence  within the recreational swimming pool in some 

cognitive abilities and social interaction dynamics between pupils aged (6-7) years.  

hypothesis;   

1 - There are significant differences in favor of moral tests posteriori tests between the 

tribal and distance in some cognitive abilities - kinetic schoolgirls ages (6-7) years.  

2 - The presence of significant differences in favor of moral tests posteriori tests 

between the tribal and distance in social interaction for pupils ages (6-7) years.  

Researchers have used experimental method for one set of test tribal distance and 

applied to a sample of students Reconstruction (6-7) years were selected in the manner 

of random and numbered (10) pupils, have been used to measure cognitive abilities 

researcher - movement and adopted the 31 items, a researchers on After 18 items 

identified by experts and specialists and the measure of social interaction in the tests 

before and after and used units and (10) units within the recreational swimming pool 

and the duration of each unit (50) minutes and a number of tools as a means of data 

collection for the researcher used statistical pouch (SPSS) for on the results of the data 

through the arithmetic mean, standard deviation and test (T - test) of the samples are 

interdependent. 

Conclusions and recommendations: 

1 - of the program within the recreational pool, a positive effect on cognitive abilities in 

a sample motor research, as follows: 

- Test the ability (balance and strength), which includes (walking on the board _ and 

jump) was the impact of the program jump more than test (walking on the board). 

Researcher recommends the following: 

1 - use the program within the recreational swimming pool in schools in Sulaimani 

province, to improve the cognitive abilities - motor and social interaction for students  

Reconstruction (6-7) years. 

2 - Use of recreational program within the pool of students in schools to improve their 
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cognitive - motor and social interaction, and for the reconstruction of (6-7) years in 

other provinces. 
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The relationship between the cognitive and sense is one of  unresolved problem , and 

we can say to separate the two in that sense is the process of physiological and cognitive 

psychology in the process while others feel that the two processes are complementary, 

and that the cognitive process of linking between the sensation seems to be evidence in 

a row the second opinion, so the researchers are interested in the importance of 

education as a motor that education of the child at this stage to adopt its programs, or at 

least modified in the light of the foundations of education as a kinetic to the 

characteristics of growth and learning in this age period (5-6 years), which is based 

mainly on the movement of the child and on this basis has been building program 

includes an integrated motor games for children and note their impact on capacity 

development a sense of kinetic first-grade primary school. 

The research aims to do the following:  disclosure of the Games and its impact on motor 

development of cognitive abilities (sense - dynamic) for first-grade primary province of 

Erbil. 

The researchers use in this research experimental method for its convenience with the 

nature of the research problem, either the research sample was selected from school and 

(30) students were distributed into two groups, Group A's (15) students representing the 

experimental group and (15) represents the other students the control group, after access 

to the scientific literature and previous studies program has been developed for the 

Games movement and the program lasted six (6) weeks, by units 

 in the week and time of (40) minutes.  

After using statistical means researchers reached the following conclusions: 

1.Achieve results showed the two groups (experimental and control) in the test distance 

compared to the test after the application of tribal curriculum on them. 

2.The results showed that the experimental group to control group in a posteriori tests. 
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   All children experience stressful events which can affect them both emotionally and 

physically.  Their reactions to stress are usually brief, and they recover without further 

problems.  A child who experiences a catastrophic event may develop ongoing 

difficulties known as posttraumatic stress disorder (PTSD).Following the trauma, 

children may initially show agitated or confused behavior.  They also may show intense 

fear, helplessness, anger, sadness, horror or denial.  Children who experience repeated 

trauma may develop a kind of emotional numbing to deaden or block the pain and 

trauma. This is called dissociation.  Children  with PTSD avoid situations or places that 

remind them of the trauma. They may also become less responsive emotionally, 

depressed, withdrawn, and more detached from their feelings.   

Differ PTSD according to their causes and perhaps the invasion of Iraq and his 

successor to lower scores described as closer to natural disasters, the children of Iraq 

were among the main victims of this disaster, especially of them lost their fathers or 

their mothers or subjected them or a family member to murder or rape or arrest or 

killing of their colleagues in the school or district, or watch the dead bodies chopped, 

burned and mutilated by bombs and planes and the indiscriminate shelling or car 

bombing. On this basis had to be thinking  after seven years of the invasion to meet the 

challenges of mental disorders and trauma inflicted on Iraqi children through the 

programs of health, social and psychological Among the sports programs aimed at 

reducing trauma and promoting self-confidence and develop positive attitudes toward 

love life and looking for The study aims at evaluating the psychological aspect of pupils 

and children who have been subjected to horrific accidents over the war in Iraq and try 

to help them in the development of sports programs and social help also Support from 

parents, school, and peers is important.  Emphasis needs to be placed upon establishing 

a feeling of safety.  Psychotherapy (individual, group, or family) which allows the child 

to speak, draw, play, or write about the event is helpful to re-order of events with social 

and divert them from violence to peace, address the psychological problems that may 

have put their lives and society in general ward to a better future. 
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The purpose of this study was to identification, describe and compare biomechanical 

variables of the sprinting technique, in the phase of maximal velocity, on children with 

different levels of technique. Other goal was to make an experiment to test the effect of 

a didactic proceeding designated to improve the subjects mastery in this task. The 

subject sample comprised two groups, one composed by children without any kind of 

classes of sprint technique, named Debutantes and other with a minimal experience of 

six months in learning and training the sprinting technique, named Initiates. The 

average age was 144,49 months. A 3D Kinematics analysis video system(Peak Motus 

System) was used to collect the biomechanical parameters, at a frequency of 180 Hz. 

The study was developed in a cinder track in good conditions, in two stages, the first 

with subjects performing two trials running in maximal velocity within any information 

and the second when the subjects had run two trials permanently facing an object placed 

in front of the courses axis. In each situation it were choose the best trial in images 

quality, to collect data. Data processing consisted of the analysis of 20 biomechanical 

variables referents to one running stride. The special and temporal variables were 

normalized in order to compare with other studies. The main results shows that Initiates 

had a higher level of mastery in the initial trial and the analysis of the second trial 

showed an increase of this difference. Statistical analysis hadn't shown significant 

differences for variables in the comparison inter-trials. However technical and 

qualitative differences were found that are important in regarding the sportive 

dimension, since in sprint there was little difference between performers in competition.  

Keywords: sprint technique; biomechanical analysis.      
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The research aims  

Identify the differences between pupils in the first three grades in primary education in 

the basic motor skills.  

To identify the differences between the pupils the first three grades in primary education 

in the basic motor skills.  

The imposition of Search:  

There are significant differences between moral classes the first pupils in primary 

education in the basic movement skills for the benefit of higher grade (older age)  

There are significant differences between the moral schoolgirls first three grades in 

primary education in the basic motor skills and for the top grade (older age)  

 

Search procedures:  

Research community: The research community of the school children of Jaffa in 

Nineveh province, between the ages of 6-9 years (males - females) and for the year 

2009 to 2010 and the research sample included a total of 180 pupils and students and by 

60 students from each grade level  

Tests and Measurements:  

Tests used in research: basic motor skills tests and included three tests:  

Test run for a distance of 25 meters.  

Broad jump test of stability.  

Test drove the ball of medical stability.  
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This study has been carried in response to the requirements for a foot work test 

designing for mini-basketball players age 10-12-years. The study population 

encompasses mini-basketball players at Iraqi sports clubs specialized in this game.         

   All scientific procedures which include objectivity , validity and reliability, 

which have been made with the view of proving these tests , besides a separate 

procedure that has been conducted to examine the discriminatory capability. The study 

has come out with the following skill tests: Spread foot work movement / Criss-cross 

foot work movement. 
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In Book 7 of Plato‘s Republic, he says it all:  ―Therefore, you best of men . . .  don‘t 

use force when training the children in studies, but rather play, in that way you can also 

better discern what each is naturally directed towards.‖  The spirit of this play was the 

guiding force of a 30-year program at Boston University which sought to prepare 

teachers by bringing real, live, breathing, running, sweating children into a laboratory 

school on campus.  This presentation will center on the three purposes of this program:  

(1) to provide quality of movement activities for children of inner-city Boston schools; 

(2) to provide a pre-practicum in the preparation of teachers; (3) to provide for serious, 

longitudinal research into the learning processes of young children.  The vibrant 

laboratory setting activated children‘s play with teaching methodologies and 

philosophies of learning.  The curriculum content involved basic movement and games, 

basic motor skills – walking, running, jumping, hopping, sliding and rolling – basic 

sports skills – throwing, catching, striking and kicking, discovery activities using hoops, 

bean bags, balls and mats, the making up of games, partner activities, rhythmic 

movements, cooperative games and problem-solving activities.  In back of these 

enjoyable activities, major research was conducted in decision-making, instrument 

development and individual preferences.  The socialization processes, especially of the 

university students, were also examined.  After the initial two years, a residential field 

experience with the children was developed which lasted also for 30 years.  Children 

attended a camp in Maine, USA, where they lived, ate, played and learned together with 

university students.  Here the curriculum evolved into activities which reduced fear, 

developed map and compass skills, introduced rare skill development in archery and 

waterfront activities and used environmental activities to teach basic math and English 

skills.  Art and drama along with sensitivity experiences were undertaken.  Adventure 

courses designed to build trust and self-confidence along with trips to a fish hatchery 

and game farm were experienced.  Social interaction through games, dance and a night 

hike occupied the evenings for these children.  The results were studied as were the 

changes produced in the development of this unique curriculum.  Again, at this new 

venue, play was considered a critical component. 

 

Presentation Needs:  We hope the paper will be accepted and respectfully request a 30 

minute time period along with information on any special delivery technology.  We will 

bring power point, thumb drive, and overheads with us. 

 



 286 

SB27 : RELATIONSHIP BETWEEN BODY COMPOSITION AND ENERGY COST 

ASSESSED BY MULTISENSOR ACTIVITY MONITOR AND BIA IN CHILDREN  

Ankara University School of Physical Education and Sports 

Fırat AKÇA , Cem Sinan ASLAN , Dicle ARAS , Cengiz AKALAN , Mitat KOZ , Gülfem 

ERSÖZ  

 

RELATIONSHIP BETWEEN BODY COMPOSITION AND ENERGY COST 

ASSESSED BY MULTISENSOR ACTIVITY MONITOR AND BIA IN 

CHILDREN 

 

Fırat Akça
1
, Cem Sinan Aslan

1
, Dicle Aras

1
, Cengiz Akalan

1
, Mitat Koz

1
, Gülfem 

Ersöz
1 

 

1 
Ankara University School of Physical Education and Sports,  

akca@sports.ankara.edu.tr 

Abstract 

Many leading health problems are caused by physical inactivity and the consequences 

of consuming more calories than expended. The aim of this study was to demonstrate 

the relationships between body composition and daily energy expenditure and physical 

activity level in children. 80 children (43 male) voluntarily participated in this study 

(age: 10.06 ±1.42 years). Daily physical activity, energy cost and body composition 

were measured via Sensewear pro multisensor armband and BIA system. Pearson 

product moment correlation were used for statistical analysis. As a conclusion similar 

physical activity and energy cost levels were detected for children who are in obese and 

not obese categories. 

 

Key Words: Children, Physical Activity, Energy Cost, Body composition 

Introduction 

It is well understood by health professionals that many leading health problems are 

caused by physical inactivity and the consequences of consuming more calories than 

expended. Assessing and demonstrating the relationships between daily energy 

expenditure and body composition may be important to make reasonable suggestions 

about controlling youth‘s physical activity and nutritional habits (Morgan et al, 2003; 

Arvidsson et al, 2009). The aim of this study was to demonstrate the relationships 

between body composition and daily energy expenditure and physical activity level in 

children. 

 

Methods 

 

Total of 80 (43 male, 37 female) children (age: 10.06 ± 1.42 years) who atttend to 

summer sport camp voluntarily participated the study. Sensewear pro multisensor 

armband were used to assess daily physical activity and energy cost all day long (except 

swimming lesson). Body composition were measured via BIA system.  

Pearson product moment correlation statistics were used to determine the 

relationships between body composition, energy cost and physical activity.  

 

 

 

 

 



 287 

 

 

Results 

 

Physical activity profiles of children with different body types are presented in Table 1. 

Body type of subjects were defined as obese, overweight muscular, low fat muscular, 

standard, low fat low weight and athletic according to default values of Avis 333 body 

composition analyzer.  

 

Table 1 - Physical activity profiles of children with different body types (N=80). 
x (sd) Overweight 

Muscular 
Low Fat Muscular 

 

Obese 
Standard 

Low fat- 

Low weight 
Athletic 

Sedantery 

physical 

activity 

(hour/min) 

15,95±1,15 
15,65±1,11 

 
15,94±1,08 

 

14,02±0,75 
15,96±0,89 16,20±0,11 

Moderate 

physical 

activity 

(hour/min) 

2,46±1,05 4,06±6,2 2,71±1,36 3,31±0,77 4,27±7,7 2,52±0,04 

Vigorous 

physical 

activity 

(min) 

8,11±8,39 20,83±18,37 15,02±14,47 11,66±6,8 9,65±12,27 6,5±6,36 

Very 

vigorous 

physical 

activity 

(min) 

0,64±1,28 

 
0,47±0,71 1,57±3,14 0,67±1,15 0,47±1,21 0,00±0,00 

Active 

Energy 

expenditur

e 

(cal) 

516,73±216,722 467,71±214,03 689,29±315,574 453,3±125,16 458,16±220,933 472,50±30,4 

Total 

Energy 

Expenditur

e 

(cal) 

1486,91±346,045 1197,06±291,9 1769,36±391,28 984±143,73 1266,05±324,22 1400±26,87 

Number of 

Steps  
13860,36±4169,43 16748,47±15279,978 15700,75±4450,45 15921±3317,5 13387,26±4338,53 15007±1195 

N (total 80) 11 17 28 3 19 2 

 

Conclusion 

Similar physical activity and energy cost levels were detected for children who are in 

obese and not obese categories. We didn‘t measure daily nutritional intake and diet 

habits. As a conclusion, only physical activity may not be effective enough to develop 

desired health status, physical activity and diet may need to be used together to get 

better health benefits.  

References 

Arvidsson, D., Slinde, F., Larsson, F., Hulthen, L, 2009. Energy cost in children 

assessed by multisensory activity monitors. Med Sci Sports Exerc, 41(3):603-11. 

Morgan, CF., Pangrazi, RP., Beighle, A, 2003. Using pedometers to promote physical 

activity in physical education. Journal of Physical Education, recreation and dance, 

74.  

 



 288 
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ÖZET 

Bu araĢtırma; Ankara Üniversitesi Küçük Erkek Basketbol Takımı‘ nda ve UlaĢtırma 

Bakanlığı Spor Kulübü Basketbol Okulu‘ nda düzenli olarak spor yapan 12-14 yaĢ 

grubu 34 gönüllü, erkek basketbolcu üzerinde yapılmıĢtır. Denekler rasgele olarak 17‘ 

Ģer kiĢilik deney ve kontrol gruplarına ayrılmıĢlardır. Daha sonra her iki grubunda bazı 

teknik özellikleri üzerinde ölçümler alınmıĢtır. Aynı ölçümler deney grubuna uygulanan 

8 haftalık kombine antrenman programı sonrasında da tekrarlanmıĢ ve kombine 

antrenmanların bu parametreler üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 8 

haftalık süreçte kontrol grubunu oluĢturan denekler ise, ek bir antrenman programına 

tabi tutulmamıĢ, günlük sportif yaĢantılarına devam etmiĢlerdir. 

Ġstatistiksel analizler için SPSS 8.0 istatistik paket programı kullanılmıĢ ve değerlerin 

aritmetik ortalaması , standart sapması , standart hatası (SH) ve ranjı tespit edilmiĢtir. 

Gruplar arası farklılıklar t – testi ile 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıĢtır. 

Sonuç olarak; kombine yapılan antrenmanların ayrı olarak yapılan teknik antrenmanlara 

göre daha etkili olabileceği söylenilebilir. 

Anahtar kelimeler: Kombine antrenman, Çocuklarda antrenman, Basketbol. 

 

ABSTRACT 

This research has been performed on 34 volunteer male basketball players aged 12-14 

age groups from junior male basketball team of Ankara University and UlaĢtırma Sports 

Club. The subjects have been randomly divided into the experimental and control 

groups . Later the measurements have been performed on some technical parameters for 

both group. The same measurements have been performed again after the 8 weeks 

combined training program for the experimental group and the effect of combined 

trainings on these parameters has been tried to determine. In this 8 weeks period, the 

subjects in the control group have not been put to an extra training program, they have 

carried on their daily sports life.  

SPSS 8.0 statistical package program has been used for the statistical analysis and 

arithmetic average, standart deviation, standart error and range of the values have been 

determined. The differences between groups have been examined by t-test in the 

significance level 0.01 and 0.05.   

As a result, it has been determined that the combined trainings performed on 

experimental group have been more efficient than technical trainings.  

Key Words: Combined Training, Training in Children, Basketball. 
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GiriĢ 

 

Spor çağdaĢ insan yaĢamının çok önemli bir parçası olup, toplumları da olumlu yönde 

etkileyen en yararlı sosyal etkinliklerden biridir.  

Birçok spor dalında Ģampiyonlukların giderek daha küçük yaĢta sporcular tarafından 

kazanıldığını görmekteyiz. BaĢta cimnastik sporu olmak üzere; birçok spor dallarında 

çok belirgin olarak çok genç yaĢtaki sporcuların üstün baĢarı elde ettikleri günümüz 

sporunun bir gerçeğidir. Böylesine önemli bir yaĢam faktörü, çocuk ve gençlerin 

sağlıklı bir biçimde büyümeleri ve geliĢmeleri için de çok önemlidir. Spor yapmayan, 

dengesiz beslenen çocuk ve gençlerin sağlıklı bir geliĢim süreci geçirmeleri çok zordur. 

Çocuklukta ve genç yaĢta spor yapılmamıĢsa yetiĢkin yaĢa gelindiğinde sahip olunan 

psikososyal ve fizyolojik özelliklerin istenilen düzeyde olmayacağı da bir gerçektir.
7

 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası seçkinci spor anlayıĢı, çocukların bir kısmını performansa 

yönelik yarıĢma sporu içerisine çekmiĢtir. Seçkinci spor anlayıĢı bugün de etkisini 

sürdürmektedir. Bu anlayıĢın cazibesine kapılan öğretmen, antrenör ile ana-babalar 

çoğu kez çocuğa kapasitesinin üzerinde yüklenmeler uygulayarak kendilerine prestij 

sağlama yollarını seçmektedirler. Ancak pedagojik sorumlulukla yapılan çocuk 

antrenmanları ve yarıĢmaları onların bedensel, sosyal, zihinsel ve ruhsal geliĢimleri 

üzerinde olumlu etkiler yaratır, yeni ufuklar açar.
6
 

Bu çalıĢmanın amacı 8 hafta süren kombine basketbol antrenmanların 12-14 yaĢ grubu 

basketbolcu çocukların bazı teknik özelliklerinin geliĢimine etkisinin araĢtırılmasıdır. 

Materyal  ve Metod 

 

Bu araĢtırma Ankara Üniversitesi Küçük Erkek Basketbol Takımı‘ nda ve UlaĢtırma 

Bakanlığı Spor Kulübü Basketbol Okulu‘ nda düzenli olarak spor yapan 12-14 yaĢ 

grubu erkek basketbolcular üzerinde yapılmıĢtır. 

Deney Grubu 

Bu grubu Ankara Üniversitesi Küçük Erkek Basketbol Takımı‘ n da spor yapan yaĢ 

ortalamaları 13,47±1.12  yıl, boy uzunluk ortalamaları 163±0.05 cm., vücut ağırlık 

ortalamaları 53,38±11.10 kg. olan 17 erkek sporcu oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma öncesinde  

beceri testlerine tabi tutulmuĢlardır. Daha sonra bu denekler 8 hafta boyunca, haftada 

ortalama 4 gün olmak üzere, günde yaklaĢık 90 dakikalık kombine antrenmana tabi 

tutulmuĢlardır. 8 hafta sonra baĢlangıçta ölçülen bu parametreler tekrarlanmıĢtır. 

Kontrol Grubu 

Kontrol grubunu UlaĢtırma Bakanlığı Spor Kulübü Basketbol Okulu‘nda düzenli olarak 

spor yapan, yaĢ ortalamaları 13,17±1.15 yıl, boy uzunluk ortalamaları 159±0.12  cm., 

vücut ağırlık ortalamaları 50,59±14.10  kg olan 17 erkek denek oluĢturmuĢtur. Kontrol 

grubuna da, deney grubuna uygulanan  test yapılmıĢ ancak bu grup kombine 

antrenmana tabi tutulmadan, ön ve son test ölçümleri alınmıĢtır. 

Deneklere testler uygulanmadan önce testler hakkında gerekli bilgi verilmiĢ ve testler 

esnasında motivasyonları sağlanmıĢtır.  
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Sayı Yapma Testi 

Denek, pota altında veya kendi istediği herhangi bir yerden 30 saniye süresince sayı 

yapmaya çalıĢır. Skor, 30 saniye içinde atılan sayıların toplamıdır.
5
 

PaslaĢma Testi 

Duvardan 2.5 metre uzağa bir önlem çizgisi çizilir. Denek bu çizginin gerisinden, 30 

saniye içinde ve istediği pas Ģeklini kullanarak, mümkün olduğu kadar çok duvara pas 

yapmaya çalıĢır. Pasların geçerli olabilmesi için, önlem çizgisinin gerisinden atılmıĢ 

olmaları gereklidir. Skor; 30 saniye içinde atılan pasların toplamıdır.
5 

Dribbling Testi 

ġekilde görüldüğü gibi bir parkur oluĢturulur. ġekilde görülen engeller, birbirlerinden 3 

metre aralıklarla yerleĢtirilmiĢtir. Skor, 30 saniyelik süre içinde engellerin sayısıdır. 

Engelin orta noktasını geçmek, engelin kurala uygun geçilmesini ifade eder. Her tur 

dönüĢü için ekstra olarak 10 puan kaydedilir.
5
 

Ribaunt Testi 

Denek basketbol potasının önünde top ile hazır olarak bekler. Test deneğin topu 30 

saniye süre ile potanın panosuna çarptırıp tutmasından ibarettir. Denek topu potaya 

çarptırırken sıçrama zorunluluğu vardır. Skor; kuralına uygun olarak alınan ribauntların 

sayısıdır.
5 

Ġstatistiksel Analiz 

Uygulanan testlerin istatistiği, SPSS 8.0 istatistik paket programı kullanılarak aritmetik 

ortalaması (X), Standart sapması (S), standart hatası (SH) ve ranj tespit edilmiĢtir. 

Gruplar arası farklılıklar t – testi ile 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıĢtır. 

 

Bulgular 
Tablo 1 Deney ve Kontrol Grubunun Ön ve Son Test Teknik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 

 

**p<0.01 *p<0.05 

Deney  grubunun ön ve son testi ile kontrol grubunun ön ve son testi 

karĢılaĢtırıldığında Ģut, pas, dribbling ve ribaunt değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı 

fark olmadığı tespit edildi (p>0,005). 

 

D
e
ğ

iĢ
k

e
n

le
r 

 

 

Gruplar 

 

N 

 

  

 

SH 

 

Ortalamalar 

Arasındaki Fark 

(Xi-Xii) 

 

SH 

 

T 

 

  

D
e
ğ

iĢ
im

 %
 

ġ
u

t 

(a
d

e
t)

  

Deney 

Ön Test 17 7,65 2,82  

-0,41 

 

0,81 

 

0,512 

 

5,35 Son Test 17 8,06 3,43 

 

Kontrol 

Ön Test 17 7,00 2,57  

0,24 

 

0,35 

 

0,675 

 

3,42 Son Test 17 6,76 1,99 

P
a

s 

(a
d

e
t)

 

 

 
Deney 

Ön Test 17 30,18 3,19  
-1,29 

 
0,62 

 
-2,098 

 
4,27 Son Test 17 31,47 3,02 

 

Kontrol 

Ön Test 17 28,76 4,59  

0,82 

 

0,90 

 

0,915 

 

2,85 Son Test 17 27,94 3,96 

D
r
ib

b
li

n
g
 

(a
d

e
t)

  

Deney 

Ön Test 17 64,24 2,73  

-0,7 

 

1,36 

 

-0,519 

 

1,08 Son Test 17 64,94 6,43 

 
Kontrol 

Ön Test 17 61,00 5,38  
0,18 

 
0,29 

 
0,614 

 
0,29 Son Test 17 60,82 4,65 

R
ib

a
u

n

t 

(a
d

e
t)

  

Deney 

Ön Test 17 20,29 6,43  

-3,36 

 

2,58 

 

1,301 

 

16,55 Son Test 17 23,65 11,91 

 

Kontrol 

Ön Test 17 18,65 8,79  

0,00 

 

0,78 

 

0,00 

 

0,00 Son Test 17 18,65 7,81 
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Tablo2 Deney ve Kontrol Grubunun Ön ve Son Testlerinin Gruplar Arası Teknik Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırılması 

 

**p<0.01 *p<0.05 

Deney ve kontrol grubunun ön ve son testlerinin gruplar arası teknik özellikleri 

karĢılaĢtırıldığında Ģut, pas, dribbling ve ribaunt değerlerinde 0.01 anlamlılık düzeyinde 

fark olduğu tespit edildi. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırma kombine antrenmanların 12-14 yaĢ basketbolcuların bazı teknik geliĢimine 

etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmaya deney grubu olarak katılan erkek sporcuların (n=17) yaĢ ortalamaları 

13.47±1.12 yıl, kontrol grubu olarak katılan erkek sporcuların (n=17) yaĢ ortalamaları 

13.17±1.15 yıldır. 

Deney grubunun ilk ölçümlerinde vücut ağırlıklarının 53.38±11.10 kg. iken  8 haftalık 

antrenman programı sonrası 54.21±11.02 kg.‘ a, boy uzunluk  ortalamalarının 163±0.05 

cm. iken 164±0.05 cm.‘ ye yükseldiği gözlenmiĢtir. Kontrol grubunun ise ilk 

ölçümlerinde 159±0.12 cm. olarak tespit edilen boy uzunluk ortalamalarının 160±0.12 

cm.‘ ye, vücut ağırlık ortalamalarının 50.59±14.10  kg.‘ dan 50.71±13.44 kg.‘ a 

yükseldiği tespit edilmiĢtir. Deney ve kontrol grubunun gruplar arası ilk ve son 

ölçümleri karĢılaĢtırıldığında vücut ağırlık değerleri istatistiksel açıdan anlamsız 

bulunurken, boy uzunluk değerleri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01).  

Her iki gruptaki denekler, boy uzunluk ve vücut ağırlığı bakımından karĢılaĢtırıldığında 

her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (P>0.05). 

Bu araĢtırmaya katılan basketbolcuların boy uzunluk ve vücut ağırlık değerleri 

Yazarer
9
, ġen

8
, Erol ve arkadaĢları

3
‘ nın yaptığı araĢtırmalarda açıklanan  boy uzunluk 

ve vücut ağırlığı değerleriyle benzerlik göstermektedir.Boy uzunluğunda meydana gelen 

artıĢ deneklerin geliĢim çağında olmalarına bağlanabilir. 

ÇalıĢmamızda deney ve kontrol grubu üzerinde yapılan teknik testlerden Ģut, pas, 

dripling ve ribaunt ilk ve son ölçüm sonuçları istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuĢtur 

(p>0.05). Deney ve kontrol grubunun gruplar arası ilk ve son ölçümleri 

karĢılaĢtırıldığında ölçüm sonuçları istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). 

ÇalıĢmamızın sonuçları Erol
 2 

‘ un sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

Amerikan Spor Hekimliği Koleji (A.C.S.M.) tarafından kas kuvvetini, dayanıklılığı ve 

vücut kompozisyonunu geliĢtirmek için gerekli antrenman niteliği ve miktarıyla ilgili 

 

D
e
ğ

iĢ
k

e
n

le
r 

 

 

Gruplar 

 

N 

 

  

 

SH 

 

Ortalamalar 

Arasındaki Fark 

(Xi-Xii) 

 

SH 

 

T 

 

  

D
e
ğ

iĢ
im

 %
 

ġ
u

t 

(a
d

e
t)

  

Ön Test 

Deney 17 7,65 2,82  

0,65 

 

0,93 

 

4,386** 

 

84,96 Kontrol 17 7,00 2,57 

 

Son Test 

Deney 17 8,06 3,43  

1,3 

 

0,96 

 

4,042** 

 

1,61 Kontrol 17 6,76 1,98 

P
a

s 

(a
d

e
t)

 

 

 
Ön Test 

Deney 17 30,18 3,19  
1,42 

 
1,36 

 
6,945** 

 
4,70 Kontrol 17 28,76 4,59 

 

Son Test 

Deney 17 31,47 3,02  

3,53 

 

1,21 

 

9,541** 

 

11,21 Kontrol 17 27,94 3,96 

D
r
ib

b
li

n
g
 

(a
d

e
t)

  

Ön Test 

Deney 17 64,24 2,73  

3,24 

 

1,46 

 

29,530** 

 

5,04 Kontrol 17 61,00 5,39 

 
Son Test 

Deney 17 64,94 6,43  
4,12 

 
1,93 

 
22,924** 

 
6,34 Kontrol 17 60,82 4,65 

R
ib

a
u

n

t 

(a
d

e
t)

  

Ön Test 

Deney 17 20,29 6,43  

1,64 

 

2,64 

 

5,679** 

 

8,08 Kontrol 17 18,65 8,79 

 

Son Test 

Deney 17 23,65 11,91  

5,0 

 

3,45 

 

3,372** 

 

21,14 Kontrol 17 18,65 7,81 
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olarak tavsiye edilen; antrenman frekansı haftada 3 gün, Ģiddeti % 60-90, max. süresi 

30-60 dakikadır
4
. Antrenman programının uygulanmasında bu ilke göz önünde 

bulundurulmuĢtur. 

Kombine antrenman programı uygulanan takımın, normal bir antrenman programı 

uygulayan takıma oranla daha iyi ortalamalara sahip olmaları,  onların uzun süren 

hazırlık dönemlerinde motorsal özelliklerinin çok yönlü ve teknikle bağlantılı bir 

Ģekilde antrenmanlarda geliĢtirilmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır.
1 

Bu sonuç 

basketbol gibi branĢlarda antrenmanların kombine antrenman programı olarak 

planlanmasının gereğini ortaya koymaktadır.Kısaca araĢtırma sonucunda kombine 

yapılan antrenmanların ayrı olarak yapılan teknik antrenmanlara göre daha etkili 

olabileceği söylenilebilir.  
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The study aims at:  

Revealing the impact of using motor games program in developing the Intelligence of kindergarten 

children. 

The researcher used the experimental approach for its suitability for the study. The study sample 

consisted of (40) children, (20) of them are boys and (20) of them are girls. They were distributed 

between two groups, each group consisted of (10) boys and (10) girls. Equivalence among them was 

made in the following variables: child rank among his/her brothers, age, academic qualification of the 

parents and intelligence . 

The experimental group implemented the motor games program for six weeks, five educational 

units in each week, (30) minutes for each of the units. The two researchers used the following statistical 

means: percent, mean, standard deviation, simple correlation coefficient, t–test of correlated samples, t–

test of independent samples, Spearman–Brown equation of correcting validity coefficient, relative change 

equation. The two researchers summed up with the following:  

1. Intelligence program developed moral aspect when comparison is made between the pre and post 

measures of the experimental group children.  

Motor games program was better in developing the moral aspect for the experimental group children 

when compared with the control group. 
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ĠliĢkiler: Medya, Spor ve Çocuk  

 

ÖZET 

Bu çalıĢma ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerinin bilgisayar oyun 

bağımlılıkları incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırma grubunu Adıyaman il merkezi ilköğretim okullarında öğrenim gören 

298‘i kız ve 227‘si erkek olmak üzere toplam 525 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada 

veri toplama aracı olarak Horzum, Ayas ve Balta (2008) tarafından geliĢtirilen 

―Çocuklar Ġçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçek 21 maddeli ve 

4 faktörlü bir yapıya sahip olup cevap seçenekleri ―Her zaman (5), Sık Sık (4), Bazen 

(3), Nadiren (2) ve Hiçbir Zaman (1)‖ Ģeklindedir.  AraĢtırma verilerine Kolmogorov-

Smirnov testi uygulanmıĢ ve bu test sonucunda değiĢkenlerin normal dağılım 

göstermedikleri görüldüğünden ikili karĢılaĢtırmalar için Mann-Whitney U  ve Çoklu 

KarĢılaĢtırmalar için Kruskal Wallis  testi kullanılmıĢtır. Anlamlılık düzeyi olarak 

α=0,05 belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmada ilköğretim öğrencilerinin bilgisayarda oyun oynamaktan 

vazgeçememe ve engellendiğinde rahatsız olma (birinci faktör) durumuna iliĢkin 

ortalama puanlarının X=3,83 olduğu; bilgisayar oyununu hayalinde yaĢatma ve gerçek 

hayatıyla iliĢkilendirme (ikinci faktör) durumuna iliĢkin ortalama puanlarının X=4,07 

olduğu; bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı görevleri aksatma (üçüncü faktör) 

durumuna iliĢkin ortalama puanlarının X=4,48 olduğu ve bilgisayar oyunu oynamayı 

baĢka etkinliklere tercih etme (dördüncü faktör) durumuna iliĢkin ortalama puanlarının 

X=3,95 olduğu görülmüĢtür. Ayrıca öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının 

cinsiyet,sınıf ve evde bilgisayar olması değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde (p<0,05) 

farklılaĢtığı görülürken; öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının, anne ve 

babanın meslekleri, ailenin aylık geliri ve okul dıĢı boĢ zaman değiĢkenlerine göre 

anlamlı düzeyde (p>0,05) farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

Sonuç olarak ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına karĢı bağımlılıkları 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Bu sonuç dahilinde velilere ve öğretmenlere öğrencilerin 

fiziksel hareket edecekleri ortamlar hazırlamalar, öğrencileri sportif veya sosyal 

kulüplere yönlendirmeliler ve öğrencilerin çeĢitli hobiler edinecekleri aktivitelere teĢvik 

etmelilerdir. 

Anahtar Kelimeler: Ġlköğretim, öğrenciler, bilgisayar, oyun, bağımlılık. 
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Relation: Media,Sport and Kids. 

 

ABSTRACT 

This study has done for research about computer game addicts on Elementary education 

Students. 

Research group is Adiyaman Center school students. There are 525 students, which 

contains 298 girl and 227 boy student. For this research, Computer game addict 

critarion for kids has used which developt by Horzum, Ayas and Balta (2008). Criteral 

has got 21 substance and 4 factor. Answer alternatives are; 

Everytime,often,sometimes,rarely, and never. Kolmogorov and smirnov tests didnt 

show normal distribution, so Mann whitney U test has used for double match and 

Kruskal Wallis test Used for majority matchs. Meaningful level has marked α=0,05. 

After these tests Research has showed us students doesnt stop to play computer game 

even though when you try to stop students, they got disturbed (first factor), grade 

avarege points X=3,83. when Student starts to figure out computer game in their 

imagination and bring them in to their real life (Second Factor), grade avarege points 

X=4,07. When student doesnt do their duty because of computer game (Third Factor), 

grade avarege points X=4,48. When student chosing computer game instead of different 

activities (Forth Factor), grade avarege points X=3,95.  It shows us differences on 

students between boy or girl,class, having computer at home or not. Meaningful level 

(p<0,05) Also it didnt effect students computer game addict grade point having either 

different  Father and Mothers Jobs, families mountly income and having empty time out 

of school. Meaninful level (p>0,05) 

Result; Elementary School students highly addict to computer games, Families and 

Teachers has to prepare physical movement places  for students and encouraging 

students to sports or social clup and try to give them different hobby avtivities. 

Key Word: Elementary, Students, Computer, Game, Addict   

 

 

GĠRĠġ 

     GeçmiĢten bugüne değin oyunun ne olduğu yada ne olmadığı konusunda  çok 

değiĢik görüĢler ileri sürülmüĢtür. Bütün bu görüĢlerin ortak noktası, oyunun çocuk için 

en önemli uğraĢ olduğudur. 

Çocuklar için bu kadar önemli olan oyun;oyun  kültürü olarakta geçmiĢten günümüze 

kadar çok değiĢik Ģekilller almıĢ , günümüze kadar ehemmiyetini yitirmemiĢ ve hala 

araĢtırma konusu olarakta güncelliğini  korumaktadır. Oyunun özellikleri incelendiğinde 

"sembolik mânâsı, çocuğun dünyasını yansıtması, gerçek hayattaki beklentilere sözcü 

olması, yaĢadıklarına tepki olarak ortaya çıkması, bir eğlence aracı olması gibi hususlar 

vardır."Jeffrey ve Edwards (1993) aslında oyun sadece çocuklar tarafından uğraĢılan bir 

etkinlikten ziyade günümüzde‘de ergenler ve yetiĢkinler tarafından baĢvurulan bir 

etkinlik haline gelmiĢtir. Bu sebepten dolayı hayatının herhangi bir döneminde oyun 

oynamamıĢ kimse yok gibidir.  
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    Günümüzde, bilgisayar oyunları BiliĢim Teknolojileri endüstrisinin en hızlı büyüyen 

alanlarından birisidir. Bu alandaki endüstriyel büyümenin arz ve talep meselesi olduğu 

görülmektedir. 

    GeçmiĢte oyunlar genellikle sokaklarda, oyun parklarında, bahçelerde ve açık 

havalarda oynanırken Ģimdilerde teknolojinin‘de geliĢmesiyle  daha çok sıklıkta 

bilgisayar baĢında,internet kafelerde ve sanal alemde ve sanal kiĢilerle oyunlar 

oynanmaya baĢlanmıĢtır. Sanal eğlence denildiği vakit bilgisayar, internet ve oyunu 

birbirinden ayırmak gerçekten çok zordur. Bilgisayar oyunları sadece çocuklar için 

değil ergenler ve yetiĢkinler için‘de eğlence amaçlı veya boĢ zamanlarını değerlendirme 

açısından sıklıkla baĢvurulan bir etkinlik haline gelmiĢtir.  

     Oyun oynamak çocuklar için bir lüks değil tam tersine bir ihtiyaçtır. Oyunlar bir 

araya getirici özelliği olan  kaynaĢtırıcı etkinliklerdir.  Bilgisayar oyunlarının faydaları 

açısından düĢünecek olursak; çocukların bilgisayar okuryazarlığı becerilerinin edinmesi 

için oldukça ideal bir yol olarak görülmektedir. Bunun yanında bilgisayar oyunlarının 

el-göz koordinasyonunu sağlama, uzamsal yetenekler, hayal etme, Ģekillerin nedenleri, 

geometri ile matematiksel yüksek düĢünme, kimya ve fizikle ilgili nesneleri göz önünde 

canlandırabilme, uzaydaki Ģekillerin bütünleĢmesini sağlamak gibi faydaları 

belirtilmektedir. Cesarone, B. (1994)  

      Oyunların özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde olumlu etkileri olduğu kadar 

olumsuz etkileri‘de vardır. Oyun oynarken bilgisayarla zaman harcayan bir çocuk ya da 

yetiĢkinde, aile ve arkadaĢlarıyla sosyal iliĢkilerinin bozulması, okul ve çalıĢma 

hayatının değiĢmesi ya da bu kiĢilerin bağımlı hale gelmesi gibi problemler oluĢabilir. 

Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi giderek artan haz alma nedeniyle bağımlı kiĢiler oyun 

oynamaya daha fazla zaman ayırırlar. Bu kiĢiler çok fazla oyun oynadıklarında aile ve 

arkadaĢları ile iletiĢim problemleri olabilmekte, bu nedenle okul ve iĢ yaĢantıları 

olumsuz etkilenebilmektedir. NIMF(2005) 

     Olumsuz bir durumu ifade eden bağımlılık kavramı, bir madde ya da davranıĢı 

kullanmayı bırakamama veya kontrol edememe Ģeklinde tanımlanabilmektedir Egger ve 

Rauterberg (1996).Madde bağımlılığı, kiĢinin aldığı alkol, ilaç, uyuĢturucu gibi 

maddeleri yaĢamında vazgeçilmez bir hale getirmesidir. Bireyler sadece bir maddeye 

değil, aynı zamanda problemli bir davranıĢa da bağımlı olabilirler. Fiziksel bir maddeye 

dayandırılamayan bağımlılıklar, davranıĢ tabanlı bağımlılıklar olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlar arasında; yeme bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, televizyon 

bağımlılığı, alıĢveriĢ bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi davranıĢlar örnek olarak 

gösterilebilir.Kim ve Kim(2002). 

     Gerek bilgisayar gerekse video oyunları, çocuklarda bağımlılık yapıcı bir niteliğe 

sahiptir. Çocuk, bir defa oynamaya baĢlayınca sürekli oynamak istiyor ve istese de uzak 

duramıyor. Gerçek yaĢamda yapamadıklarını, bu oyunlarda kolayca yapabiliyor ve 

baĢarma duygusunu olabildiğince tadabiliyor. 

     Bilgisayar veya video oyunları, çocukların aĢırı hayalperest olmalarına yol açabilir 

ve oyunlardaki baĢarabilme hırsı gerçek yaĢamda etkisini göstermemektedir. Zihinsel 

geliĢim üzerinde olumlu etkileri olan bazı oyunlar da vardır; fakat çocukların bilgisayar 

oyunlarına bağımlı hale gelmesi onları gerçeklik duygusundan ve gerçek yaĢamdan 

uzaklaĢtırmaktadır.Özbey Ç.(2007) 

                             Bilgisayar ve internetin aĢırı kullanımı her geçen gün biraz daha artmakta ve 

yaygınlaĢmaktadır. Söz konusu artıĢ küçükten büyüğe bütün yaĢ gruplarında 

görülmektedir. AĢırı kullanımdaki bu önlenemez artıĢ ve yaygınlık seksenlerin 

ortasından itibaren bilimsel araĢtırmaların konusu da olmaya baĢlamıĢtır.  
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                            Bilgisayar oyunları ve internet çocuk ve gencin arkadaĢının yerini alarak 

sosyalizolasyona neden olmaktadır. Ġlk kez Selnow tarafından―elektronik arkadaĢ‖ 

hipotezi ileri sürülmüĢtür. Selnow, çocukların bilgisayar oyunları sırasında zamanlarını 

en iyi Ģekilde harcadıklarını düĢündükleri,sosyal iliĢki kurmakta güçlük yaĢadıkları, 

çevrelerinde sınırlı sayıda arkadaĢları olduğu ve sınırlı sayıda olan arkadaĢları ile 

paylaĢtıkları konuların video oyunlarını içerdiğini belirtmektedir. . Selnow GW (1984). 

 

                            12-13 yaĢ arası çocuklarla yapılan bir çalıĢmada çarpıcı olarak Ģu sonuçları elde 

etmiĢlerdir: ―bilgisayar oyunlarını oynamak insanlarla birlikte olmaktan daha iyidir‖, 

―zamanı en iyi Ģekilde geçirmenin yolu bilgisayar oyunları oynamaktır‖,―bilgisayar 

oyunu ile arkadaĢımla geçireceğim zamandan daha iyi zaman geçiriyorum‖, ―bilgisayar 

oyunu oynarken kendimi daha aktif ve canlı hissediyorum‖, ―bilgisayar oyunu oynamak 

benim yalnızlığımı unutmama yardım ediyor.‖ Colwell J,Kato M. (2003) 

 

                             Horman ve ark tarafından yapılan çalıĢmada ise yaygın internet kullanan ve 

bilgisayar oyunları ile zamanını geçiren çocukların sosyal geliĢimlerinin önemli ölçüde 

gerilediği, bu çocukların öz güvenlerinin düĢük, sosyal kaygı düzeylerinin ve 

saldırganlık davranıĢlarının yüksek olduğu bulunmuĢtur. Horman JP, Hansen CE, 

Cochian ME, Lindsey CR. Liar, liar (2005). Colwell ve Payne özgüven ve bilgisayar 

oyunlarını oynama sıklığı arasında olumsuz iliĢki olduğunu belirlemiĢlerdir. Colwell J, 

Payne J. (2000) 

 

 

 

 

     Anderson ve Bushman bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerde saldırganlığa 

neden 

olduğunu ileri sürmektedirler. Çocuk ve gençte Ģiddet eğiliminin oluĢmasında oynanan 

oyunun türünün, oyun oynama sıklığı ve süresinin etkili olduğunu belirtmektedirler. 

Anderson CA, Bushman BJ. (2001) 

 

 

 

     Bu araĢtırmada ilk öğretim 4,5,6,7 ve8. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun 

bağımlılığı düzeylerini ölçmek amaçlanmıĢtır. Bu genel amaca ulaĢmak için Ģu sorulara 

cevap aranmıĢtır:  

      Problem Cümlesi 

     Adıyaman ilindeki ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinde 

bazı değiĢkenlere göre anlamlı farklılıklar bulunmaktamıdır? 

     Alt Problemler 

     Arastırmanın probleminden hareketle asağıdaki alt problemlere cevap aranmıstır: 

1. Ġlköğretim öğrencilerinin bilgisayarda oyun oynamaktan vazgeçememe ve 

engellendiğinde rahatsız olma durumu bakımından anlamlı fark varmıdır? 

2. Ġlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyununu hayalinde yaĢatma ve gerçek 

hayatıyla iliĢkilendirme durumu bakımından anlamlı fark varmıdır? 

3. Ġlköğretim öğrencilerinin  bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı görevlerini 

aksatma durumu bakımından anlamlı fark varmıdır? 
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4.  Ġlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynamayı baĢka etkinliklere tercih 

etme durumu bakımından anlamlı fark varmıdır? 

5. - Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bilgisayar oyun bağımlılıkları arasında fark var 

mıdır?  

-Öğrencilerin sınıflarına göre bilgisayar oyun bağımlılıkları arasında fark var 

mıdır?              

            -Öğrencilerin evlerinde bilgisayar sahibi olmalarına göre bilgisayar oyun       

bağımlılıkları arasında fark var mıdır? 

 

YÖNTEM 

        Arastırma, tarama modelinde tanımlayıcı ve betimsel bir çalıĢmadır. Bu 

araĢtırmada ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılıkları çeĢitli değiĢkenler 

açısından incelenmiĢtir.  

Evren ve Örneklem 

         Arastırmanın evrenini, 2009-2010 ikinci döneminde, Adıyaman ilinde bulunan ilk 

öğretim okullarının 4-5-6-7 ve 8. sınıflarda okuyan 67701 öğrenci oluĢturmaktadır. 

         AraĢtırmanın örneklemini, Adıyaman il merkezinde farklı sosyo ekonomik 

düzeylerdeki 3 ilköğretim okulundan 298‘i kız 227‘si erkek olmak üzere toplamda 525 

öğrenci oluĢturmaktadır.  Okulların sosyo ekonomik düzeyleri okulun bulunmuĢ olduğu 

çevredeki ailelerin sosyo ekonomik özellikleri dikkate alınarak belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Üst sosyo ekonomik düzeydeki öğrenciler ise bir özel okuldan seçilmiĢtir. 

 

Veri Toplama Aracı 

          AraĢtırmada veri toplama aracı olarak sosyo demografik özellikleri belirlemek 

için 8 maddelik bilgi formu ile Horzum, Ayas ve Balta (2008) tarafından geliĢtirilen 

―Çocuklar Ġçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçek 21 maddeli ve 

4 faktörlü bir yapıya sahip olup ölçekte yer alan maddelerle ilgili görüĢler için 5‘li 

Likert tipi dereceleme kullanılmıĢtır. Bu dereceleme ―Her zaman (5), Sık Sık (4), Bazen 

(3), Nadiren (2) ve Hiçbir Zaman (1)‖ Ģeklindedir. 

         Anket ve ölçek, okulların toplantı salonlarında, bazı okulların da sınıflarında,  

öğrenci gruplarına  uygulanmıĢtır. 

 

Verilerin Analizi 

         Veri toplama aracından elde edilen veriler SPSS 15.00 for windows paket 

proğramına istatistiksel iĢlemlerin yapılabilmesi için yüklenmiĢtir. AraĢtırma verilerine 

Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıĢ ve bu test sonucunda değiĢkenlerin normal 

dağılım göstermedikleri görüldüğünden ikili karĢılaĢtırmalar için Mann-Whitney U  ve 

Çoklu KarĢılaĢtırmalar için Kruskal Wallis  testi kullanılmıĢtır. Anlamlılık düzeyi 

olarak α=0,05 belirlenmiĢtir.  

 

 

 

 

BULGU VE YORUMLAR 

        Ġlköğretim 4-5-6-7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler üzerinde gerçekleĢtirilen bu 

araĢtırmada araĢtırmacıların hazırladığı sosyo demografik özellikleri belirleyen 8 

soruluk anket formu ve Horzum, Ayas ve Balta (2008) tarafından geliĢtirilen ―Çocuklar 
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Ġçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği‖ ile elde edilen istatiksel analizlerin sonuçları 

ve  arastırmanın alt problemlerine iliskin bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 

        

 

 

 

 

TABLO 1: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bilgisayar Oyunlarına Bağımlılık 

puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Ölçeğin Alt Boyutları cinsiyet 

Öğrencilerin Ölçek 

Puanları 
Mann Whitney Testi 

N X Ss. 
Sıra 

Ort. 
Z P 

Bilgisayarda oyun 

oynamaktan vazgeçememe 

ve engellendiğinde rahatsız 

olma 

 

Erkek 227 3,99 ,91 291,25 

-3,734 0,00* 
   Kız 298 3,70 ,95 241,48 

Bilgisayar oyununu 

hayalinde yaĢatma ve gerçek 

hayatıyla iliĢkilendirme 

 

Erkek 227 4,25 ,84 289,07 

-3,497 0,00* 
  Kız 298 3,94 ,99 243,14 

 

Bilgisayar oyunu 

oynamaktan dolayı görevleri 

aksatma 

 

Erkek 227 4,64 ,71 296,13 

-4,872 0,00* 
  Kız 298 4,35 ,92 237,76 

 

Bilgisayar oyunu oynamayı 

baĢka etkinliklere tercih etme 

 

Erkek 227 4,13 ,97 290,26 

-3,635 0,00* 
  Kız 298 3,81 1,00 242,23 

*p<0,01 

 

Tablo-1‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan erkek ve kız öğrencilerin Bilgisayar 

Oyunlarına bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu sonucu 

çıkmıĢtır(p<0,01)  

 AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre araĢtırmaya katılan erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir. 

 

     Malazya‘da 236 öğrenci üzerinde yapılan bir çalıĢmada oyun oynama sıklığının 

öğrenciler arasında ortalama %75.8 olduğu saptanmıĢtır.(Erkek öğrencilerin %91.3‘ü, 

kız öğrencilerin %54.1‘i). Öğrencilerin oyun oynamak için harcadıkları zamana 

bakıldığında ise haftada ortalama 8.47 saat bilgisayar oyunu oynadıkları 

belirlenmiĢtir(Eow YL., Ali WZW., Mahmud R., Baki R., Haziran 2009 

 Chou ve arkadaĢlarının Tayvan‘da yaptığı bir çalıĢmada 535 lise öğrencisi 

çalıĢmaya alınmıĢ ve bilgisayar oyunu oynayan adölesanlar arasında cinsiyet 

farklılıkları araĢtırılmıĢtır. Sonuçta erkekler bilgisayar oyunları için, kızlara oranla daha 

fazla zaman harcamakta, daha çok eğlenmekte ve bilgisayar oyunu oynarken daha güçlü 
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motive olabilmektedirler. KiĢinin oynadığı oyunun tipi ve sıklığı cinsiyete göre 

değiĢmektedir. Her iki cinsiyette de bilgisayar oyunu oynamak arkadaĢ iliĢkisinin 

kalitesini etkilemektedir(Chou C., Tsai M., Aralık 2004) 

   Bu araĢtırmadan elde edilen bulgular yukarıdaki bahsettiğimiz araĢtırmalardan elde 

edilen bulgularla parelellik göstermektedir. 

 

TABLO 2: Öğrencilerin Sınıflarına Göre Bilgisayar Oyunlarına Bağımlılık puanlarının 

KarĢılaĢtırılması 

 

Ölçeğin Alt Boyutları Sınıf 

Öğrencilerin Ölçek 

Puanları 
Kruskal Wallis Testi 

n X Ss. 
Sıra 

Ort. 
X

2 
P 

Bilgisayarda oyun 

oynamaktan vazgeçememe 

ve engellendiğinde rahatsız 

olma 

4. sınıf 17 3,84 ,83 258,47 

9,94 ,041* 

5. sınıf 48 3,85 ,89 263,85 

6.sınıf 144 4,05 ,81 295,99 

7. sınıf 173 3,72 1,00 248,67 

8. sınıf 143 3,72 ,94 247,37 

Bilgisayar oyununu 

hayalinde yaĢatma ve gerçek 

hayatıyla iliĢkilendirme 

4. sınıf 17 3,82 ,86 208,47 

5,92 ,205 

5. sınıf 48 3,91 1,10 246,72 

6.sınıf 144 4,23 ,82 283,67 

7. sınıf 173 4,03 ,95 256,84 

8. sınıf 143 4,05 ,94 261,58 

Bilgisayar oyunu 

oynamaktan dolayı görevleri 

aksatma 

4. sınıf 17 4,39 ,75 231,26 

7,66 ,105 

5. sınıf 48 4,38 1,00 260,05 

6.sınıf 144 4,63 ,71 288,26 

7. sınıf 173 4,48 ,82 257,10 

8. sınıf 143 4,37 ,85 249,46 

Bilgisayar oyunu oynamayı 

baĢka etkinliklere tercih etme 

4. sınıf 17 3,64 ,80 202,41 

15,59 ,004* 

5. sınıf 48 3,61 ,91 204,76 

6.sınıf 144 4,12 ,91 289,85 

7. sınıf 173 3,89 ,97 255,33 

8. sınıf 143 4,00 ,97 271,99 

*p<0,05 

 

 

 

 

 Tablo 2 de görüldüğü üzere; 

 

 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ―Bilgisayarda oyun oynamaktan vazgeçememe ve 

engellendiğinde rahatsız olma‖ durumu bakımından anlamlı düzeyde bir fark olduğu,‖ 

Bilgisayar oyununu hayalinde yaĢatma ve gerçek hayatıyla iliĢkilendirme‖ 

ve―Bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı görevleri aksatma‖ 

durumları bakımından anlamlı düzeyde bir fark olmadığı, ―Bilgisayar oyunu oynamayı 

baĢka etkinliklere tercih etme‖ durumu bakımından anlamlı düzeyde bir fark olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. 
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TABLO 3: Anlamlı Fark Bulunan Alt Boyutlardaki Ġkili Grupların KarĢılaĢtırılması 

 

Ölçeğin Alt Boyutları 
Gruplar Mann Whitney U Testi 

X
2 

P 

Bilgisayarda oyun 

oynamaktan vazgeçememe 

ve engellendiğinde rahatsız 

olma 

4-5. sınıflar -,172 ,863 

4-6. sınıflar -1,09 ,272 

4-7. sınıflar -,364 ,716 

4-8. sınıflar -,305 ,760 

5-6. sınıflar -1,353 ,176 

5-7. sınıflar -,634 ,526 

5-8. sınıflar -,699 ,485 

6-7. sınıflar -2,725 ,006* 

6-8. sınıflar -2,705 ,007* 

7-8. sınıflar -,068 ,946 

Bilgisayar oyunu oynamayı 

baĢka etkinliklere tercih etme 

4-5. sınıflar -,294 ,769 

4-6. sınıflar -2,397 ,017* 

4-7. sınıflar -1,335 ,182 

4-8. sınıflar -1,870 ,061 

5-6. sınıflar -3,400 ,001* 

5-7. sınıflar -2,060 ,039* 

5-8. sınıflar -2,616 ,009* 

6-7. sınıflar -2,043 ,041* 

6-8. sınıflar -,981 ,327 

7-8. sınıflar -,969 ,333 

                                                                          *p<0,05 

 

 

 

  

Tablo-3‟de görüldüğü üzere; 

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin ―Bilgisayarda oyun oynamaktan vazgeçememe ve 

engellendiğinde rahatsız olma‖ durumu bakımından 6-7 ve 6-8. sınıflar arasında anlamlı 

düzeyde bir fark olduğu sonucu çıkmıĢtır.4-5,4-6,4-7,4-8,5-6,5-7 ve 5-8. sınıflar 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır 

 

       ―Bilgisayar oyunu oynamayı baĢka etkinliklere tercih etme‖ durumu bakımından 4-

6,5-6,5-7,5-8 ve 6-7. sınıflar arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu sonucu 

çıkmıĢtır.4-5,4-7,4-8,6-8 ve 7-8. sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 
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TABLO 4: Öğrencilerin Evlerinde Bilgisayar Sahibi Olmalarına Göre Bilgisayar 

Oyunlarına Bağımlılık Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Ölçeğin Alt Boyutları 

Evde 

Bilgisayarın 

olma 

durumu 

Öğrencilerin Ölçek 

Puanları 
Mann Whitney Testi 

n X Ss. 
Sıra 

Ort. 
Z P 

Bilgisayarda oyun 

oynamaktan vazgeçememe ve 

engellendiğinde rahatsız olma 

 

Var 263 3,61 ,98 227,98 

-5,313 0,00* 
Yok 262 4,05 ,85 298,15 

Bilgisayar oyununu hayalinde 

yaĢatma ve gerçek hayatıyla 

iliĢkilendirme 

 

Var 263 4,05 ,93 255,53 

-1,149 0,250 
Yok 262 4,10 ,95 270,49 

 

Bilgisayar oyunu oynamaktan 

dolayı görevleri aksatma 

 

Var 263 4,49 ,79 253,36 

-1,627 ,0104 
Yok 262 4,46 ,90 272,67 

 

Bilgisayar oyunu oynamayı 

baĢka etkinliklere tercih etme 

 

Var 263 3,82 ,98 241,73 

-3,255 0,001* 
Yok 262 4,07 ,94 284,35 

*p<0,05 

 

 

Tablo 4 de görüldüğü üzere; 

     Öğrencilerin Evlerinde Bilgisayar Sahibi Olmalarına Göre ―Bilgisayarda oyun 

oynamaktan vazgeçememe ve engellendiğinde rahatsız olma‖ durumu bakımından 

anlamlı düzeyde bir fark olduğu,‖ Bilgisayar oyununu hayalinde yaĢatma ve gerçek 

hayatıyla iliĢkilendirme‖ ve―Bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı görevleri 

aksatma‖durumları bakımından anlamlı düzeyde bir fark olmadığı, ―Bilgisayar oyunu 

oynamayı baĢka etkinliklere tercih etme‖ durumu bakımından anlamlı düzeyde bir fark 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 

     

 

    Özmenler (2001) yaĢadığı deneyimde lise öğrencisi ergenin evdeki bilgisayara 

internet bağlantısı sağlandıktan sonra belirgin derecede artan bilgisayar ve internet 

kullanımı ile bunların ardından görülen ders baĢarısızlığı dikkati çekmektedir. Diğer bir 

olgu ise belirgin sosyal ve mesleki iĢlev bozukluğuna yol açmamakla birlikte kısa süreli 

de olsa hemen her gece önlenemez internet kullanımı isteği ve ertesi güne sarkan 

yorgunluk hissi ile karakterizedir(Özmenler, 2001) 
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     Bir çalıĢmada 12-18 yaĢ arasında bulunan 10.800 gencin %92‘sinin evinde internet 

eriĢimin olduğu ve bu gençlerin çoğunluğunun zamanının büyük bir kısmını sanal 

sohbet ortamında tanıĢtığı kiĢilerle mesajlaĢarak, sitelerde dolaĢarak, oyun oynayarak 

geçirdiği, yalnızca %1‘inin araĢtırma yapmak ve ders çalıĢmak için interneti kullandığı 

belirlenmiĢtir (Berson I, Berson M2003) 

 

     Bu  araĢtırmada ise evinde bilgisayar olan öğrencilerin Bilgisayarda oyun 

oynamaktan vazgeçememe ve engellendiğinde rahatsız olma durumunu yansıttığı ve 

yine evinde bilgisayarı olan öğrencilerin Bilgisayar oyunu oynamayı baĢka etkinliklere 

tercih ettiği  

gözlemlenmiĢtir. 

      

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

     Sonuçlar 

          Ġlköğretim 4-5-6-7 ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı 

düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılan bu araĢtırmadan edinilen bulgulara göre 

aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

          Bu sonuçlara göre ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına karĢı 

bağımlılıklarının yüksek olduğu bulunmuĢtur. öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık 

puanlarının cinsiyet, günlük bilgisayar kullanımı ve evde bilgisayar olması 

değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde (p<0,05) farklılaĢtığı görülürken; öğrencilerin 

bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının sınıf, anne ve babanın meslekleri, ailenin aylık 

geliri ve okul dıĢı boĢ zaman değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde (p>0,05) 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

 

 

 

Öneriler 

          - Genellikle çocuklar özgürlüklerini yönetmede zorluk çekerler. Sınırlara ihtiyaç 

duyarlar. Ancak konulan sınır ve kuralların kesin ve net olması gerekir aksi takdirde 

çocuğun kafası karıĢacak ve nerede, ne zaman, ne yapması gerektiğini 

öğrenemeyecektir. Bilgisayar kullanımında da diğer alanlarda olduğu gibi anne-babalar 

birtakım önlemler alıp çocuğu yönlendirmediği sürece, çocuk bilgisayar baĢında ne 

kadar zaman geçirmesi gerektiğini öğrenemeyecektir.  

         - Bilgisayar oyun defteri oluĢturulması. Örneğin, bilgisayar oyunu oynama  

saatleri için çizelge yapılmalı ve çizelge anne-baba tarafından kontrol edilmelidir. 

         -  Bilgisayarın baĢında en fazla kaldığı saatlerde bazı sorumluluklar, görevler 

verilebilir.  

        - Çocuğun arkadaĢlarına sosyal ortamlarda daha fazla zaman ayırması sağlanmalı 

ve arkadaĢları ile internet dıĢı yollarla iletiĢim kurması özendirilmelidir. 

        - Çocuğun sinema, tiyatro, müze, spor faaliyetleri gibi sosyal ve sportif aktivitelere 

katılması  sağlanmalıdır. 

        - Çocukta baĢka bir psikolojik rahatsızlık gözlemleniyorsa psikolojik destek 

takviyesi almak faydalı olabilir. 

        - Aileler çocuklara daha fazla ve daha kaliteli zaman ayırmalı, çocukların sorunları 

ile ilgilenmelidir. Örneğin okul ve arkadaĢ çevreleri hakkında bilgi almak üzere çocukla 

sohbet edilmeli; hoĢlandığı, ilgi duyduğu konular ile kaygı ve sorunlarını aile ile 

konuĢması için ortam yaratılmalıdır. 
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OKULLARARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN ve KATILMAYAN 
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KARġILAġTIRMALI OLARAK ĠNCELENMESĠ 

 

*Ekrem Levent ĠLHAN, *Eylem GENCER, *Hakkı ULUCAN 

 

ÖZET 

Bu araĢtırma okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim 

öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını 

incelemek amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırma grubunu 8-12 yaĢ aralığında, farklı 

branĢlarda (basketbol 35, voleybol 26, hentbol 5) okullar arası spor müsabakalarına 

katılan  (44 kız, 22 erkek) 66 sporcu-öğrenci ve okullar arası spor müsabakalarına 

katılmayan (49 erkek, 17 kız) 66 ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 132 çocuk 

(71 erkek, 61 kız) oluĢturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum 

Ölçeği kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılmıĢ; 

tanımlayıcı istatistik, Bağımsız Örneklemlerde T-Testi ve Kruskal Wallis H-Testi 

yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin nevrotik, 

davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeylerinde okullar arası spor müsabakalarına 

katılanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüĢtür [ nevrotik sorun 

düzeyleri (t= -5.916, p<0.01), davranıĢ sorun düzeyleri (t= -3.570, p<0.01), diğer 

davranıĢ sorun düzeyleri (t= -3.629, p<0.01) ]. Okullar arası spor müsabakalarına 

katılan sporcu öğrencilerin branĢlarına göre nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiĢtir [nevrotik sorun 

düzeyleri (x
2
 = 0.053, p> 0.05), davranıĢ sorun düzeyleri (x

2
 = 0.452, p> 0.05), diğer 

davranıĢ sorun düzeyleri (x
2 

= 0.137, p> 0.05)]. Sonuç olarak okullar arası spor 

müsabakalarına katılan çocuklar, katılmayan akranlarına göre ruhsal olarak daha 

uyumludur denilebilir.
 

 

Anahtar Kelimeler: ruhsal uyum, sporcu-öğrenci, okul sporları. 
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EXAMINING THE EMOTIONAL ADJUSTMENT LEVELS OF  

PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHO PARTICIPATE AND DO NOT 

PARTICIPATE IN SCHOOL SPORTS  

 

Levent ĠLHAN*  Eylem GENCER*  Hakkı ULUCAN* 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine whether there is significant differences in 

primary school students‘ emotional adjustment levels who participate and do not 

participate in school sports. The sample group consist of 66 students (male 49, female 

17) do not participate in school sports and 66 athlete-students (male 44, female 22) 

participate in school sports from different sports branches (basketball 35, volleyball 26, 

handball 5) totaly 132 children (male 71, female 61). Hacettepe Emotional Adjustment 

Scale (HEAS) was used to gather data. SPSS 17.0 analyse program and descriptive 

statistics, independet samples t test, kruskal wallis h test techniques were used while 

analysing data. There are significant differences in primary school students‘ neurotic, 

bahaviour and other behaviour problem levels in favor of those who participate in school 

sports [neurotic problem level (t= -5.916, p<0.01), behaviour problem level (t= -3.570, 

p<0.01), other behaviour problem level (t= -3.629, p<0.01) ]. There are no significant 

differences in athlete-students‘ neurotic, bahaviour and other behaviour problem levels 

according to sports branches [[neurotic problem level (x
2
 = 0.053, p> 0.05), behaviour 

problem level (x
2
 = 0.452, p> 0.05), other behaviour problem level (x

2 
= 0.137, p> 

0.05)]. As conclusion it may be said that the students who participate in school sports are 

more adjusted emotionally compared to students  do not participate in. 

 

Keywords: emotional adjustment, athlete-student, school sports. 
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OKULLARARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN ve KATILMAYAN 

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUHSAL UYUM DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRMALI OLARAK ĠNCELENMESĠ 

 

Levent ĠLHAN*  Eylem GENCER*  Hakkı ULUCAN* 

 

ÖZET 

Bu araĢtırma okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim 

öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını 

incelemek amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırma grubunu 8-12 yaĢ aralığında, farklı 
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branĢlarda (basketbol 35, voleybol 26, hentbol 5) okullar arası spor müsabakalarına 

katılan  (44 kız, 22 erkek) 66 sporcu-öğrenci ve okullar arası spor müsabakalarına 

katılmayan (49 kız, 17 erkek) 66 ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 132 çocuk 

(93 kız, 39 erkek) oluĢturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum 

Ölçeği kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemlerde t testi ve 

kruskal wallis test yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre; 

öğrencilerin nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeylerinde okullar arası spor 

müsabakalarına katılanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüĢtür [ 

nevrotik sorun düzeyleri (t= -5.916, p<0.01), davranıĢ sorun düzeyleri (t= -3.570, 

p<0.01), diğer davranıĢ sorun düzeyleri (t= -3.629, p<0.01) ]. Okullar arası spor 

müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin branĢlarına göre nevrotik, davranıĢ ve diğer 

davranıĢ sorun düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiĢtir 

[nevrotik sorun düzeyleri (x
2 

(2) = 0.053, p> 0.05), davranıĢ sorun düzeyleri (x
2 

(2) = 

0.452, p> 0.05), diğer davranıĢ sorun düzeyleri (x
2 

(2) = 0.137, p> 0.05)]. Sonuç olarak 

okullar arası spor müsabakalarına katılan çocuklar, katılmayan akranlarına göre ruhsal 

olarak daha uyumludur denilebilir.
 

Anahtar Kelimeler: ruhsal uyum, sporcu-öğrenci, okul sporları. 

 

 

*Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu  

 

 

GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Bireyin davranıĢlarının yaĢamını sürdürebilmeye, değiĢen koĢullar ile bir denge 

oluĢturmaya ve bunlara uyum sağlamaya yönelik olduğu kabul edilmektedir. 

Çocuklarda geliĢim dönemlerinin getirdiği doğal zorluklara çevrenin getirdiği olumsuz 

etkiler de eklendiğinde, tepkisel olarak bazı uyumsuzluk sorunları 

görülebilmektedir(Kaya ve ark.,2006; Yavuzer, 1997). 

Yavuzer (1999), ruhsal uyumu; bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi 

benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir iliĢki kurabilmesi ve bu iliĢkiyi 

sürdürebilmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır. Uyumlu çocuk, yaĢının ve kendi 

özelliklerinin gerektirdiği bedensel, devinimsel, zihinsel, cinsel, duygusal ve toplumsal 

davranıĢları gerçekleĢtirebilen çocuktur. Her yaĢın ve dönemin ayrı geliĢim 

gereksinimleri bulunmaktadır. Çocuk, döllenmeden baĢlayarak geliĢim görevlerini 
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baĢarıyla gerçekleĢtirince hem yaĢından beklenen uyumu sağlamıĢ hem de bir sonraki 

dönemin geliĢimi için gerekli olgunluğa ulaĢmıĢ olmaktadır (Altınköprü,2003). 

Uyumsuzluk; çocuğun çeĢitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak, iç 

çatıĢmalarını davranıĢına aktarması sonucu ortaya çıkar. BaĢka bir deyiĢle, bu 

çocukların çevreleriyle iliĢkileri sürekli olarak gergin ve sürtüĢmelidir. Sürekli hırçınlık, 

sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık, okuldan kaçma, çalma, yangın çıkarma, sürekli 

baĢkaldırma ve kuralları çiğneme gibi belirtiler bu kümede toplanır (Yörükoğlu, 2002). 

Bütün ruhsal sorunlarını dıĢa vurmayan çocuklara da rastlanabilmektedir. Onun 

için, dıĢtan bir belirti göstermeyen her çocuğa uyumlu ve dengeli diyemeyiz. DıĢtan 

durgun görünmelerine karĢılık, içlerinde fırtınalar yaĢayan çocukların var olduğu 

bilinmektedir. Bunlar, iç tedirginliklerini dıĢa vurmamak için sürekli olarak kendileriyle 

savaĢan çocuklarıdır. Küçük bir dıĢ baskı karĢısında, çocukların dengelerinin bozulduğu 

ve ruhsal bozukluk belirtilerini gözler önüne serdikleri görülmektedir. (Özalp, 2005). 

Ruhsal uyumsuzluk, çocukların sosyal ve akademik geliĢimini olumsuz yönde 

etkileyebilir (Oswald ve ark., 2001; Öner ve Yılmaz,2001; Sugai ve Horner, 2002). 

DavranıĢ sorun düzeyleri yüksek olan uyumsuz çocuklar yarının ruhsal sorunlu 

eriĢkinleri olabileceği düĢünüldüğünde, çocuklardaki davranıĢ sorunların öncelikle 

ilkokul çağı gibi erken bir dönemde ele alınması gerekliliği vardır. 

Eğitimin temel iĢlevi, öğrenciye sadece bilgi, beceri kazandırmak değil; onların 

her yönüyle, sürekli bir Ģekilde geliĢmelerine, topluma aktif uyum sağlayabilecek mutlu, 

üretken ve kendini gerçekleĢtirmiĢ bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamaktır. 

Öğrenmeyi, davranıĢlarda meydana gelen değiĢiklikler olarak düĢündüğümüzde 

eğitim, söz konusu davranıĢ değiĢikliğini yani öğrenmeyi sağlama sürecidir diyebiliriz. 

Genel eğitimin amaçlarına ulaĢması noktasında ise sporu bir araç olarak niteleyebiliriz. 

Özenle planlanan Beden eğitimi ve spor programları, hareketin ve sporun kendi 

doğasında var olan birçok özelliği itibariye çocukluk çağındaki olası olumsuz 

davranıĢların üstesinden gelebilecek bir araç olarak düĢünülebilir. 

Demirhan‘a (2006) göre eğitim sürecine giren bireyin biliĢsel duyuĢsal ve 

deviniĢsel alanla ilgili doğuĢtan getirdiği özellikleri vardır ve bireylerin gereksinimleri 

farklıdır. Bu özelliklerden hareketle bireylerin gereksinimlerinden yola çıkılmalı ve 

hedefler ona göre belirlenmelidir. 

Wilgoose (1984) 6-12 yaĢ grubu çocukların bazı özelliklerini aĢağıdaki 

ifadelerle betimlemiĢtir. 

-Hareket, tırmanma, kovalama ve genel anlamda etkinliği sever. 
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-Taklit eder ve en çok sevdiklerinin kendisini sevmesini ister. 

-Hayal gücü çok kuvvetlidir, Ģüphecidir ve birçok Ģeyi dener. 

-ĠĢ görmekten zevk alır. DuyuĢsal histen, kasları kullanmaktan ve kapasitesini 

test etmekten zevk alır. 

-Cesaretli ve maceracıdır. Bağımsızlıktan ve kendisini ifade etmekten hoĢlanır. 

-Performansta büyüme ve geliĢmede hızlıdır. 

-Ustalık ve baĢarı duyumundan zevk alır.Sağlığa ve fiziksel geliĢime önem verir.  

-Grup statüsü ve toplumsal tanınma sağlanmasını ister. 

-Spor eğitimi ve sağlık arasındaki iliĢkiyi mantıklı olarak anlar. (Akt. Demirhan, 

2006) 

ÇeĢitli araĢtırmalar, bireylerin spor etkinliklerine katılımının beden, ruh ve 

kiĢilik yapısını geliĢtirdiğini, iradeyi güçlü kılma, grup çalıĢmasını kolaylaĢtırma, 

karĢılıklı dayanıĢma sağlama, özgüven geliĢtirme, kendini kontrol etme, baĢkalarına 

saygıyı öğrenmede ve olumlu davranıĢlar geliĢtirmede önemli katkılar sağlandığını 

ortaya koymaktadır (Büyükyazı ve ark. 2003; Kapıkıran, 1993; Suveren,1991). 

Bu noktadan hareketle araĢtırmanın amacı okullar arası spor müsabakalarına 

katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinin karĢılaĢtırmalı 

olarak incelenmesidir.  

 

MATERYAL VE METOD 

 

AraĢtırma KırĢehir ilinde 2009-2010 eğitim öğretim yılın güz döneminde 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracının yönergesine göre, aĢağıda 

detaylarına değinilecek olan ruhsal uyum maddelerinin  kapsadığı kitle 6-12 yaĢ 

grubundaki çocuklardır. AraĢtırmanın yürütüldü KırĢehir ilinde bu yaĢ grubunda okul 

sporları yapan çocukların tamamına ulaĢılması hedeflenmiĢ ve 2008-2009 eğitim 

öğretim yılında okul sporlarına katılan ilköğretim okulları milli eğitim il 

müdürlüğünden alınan bilgilere göre belirlenerek, 142 sporcu-öğrencinin 66‘sından 

sağlıklı veri alınmıĢtır. Bu açıklamaya dayalı olarak; araĢtırma grubunu 8-12 yaĢ 

aralığında, farklı branĢlarda (basketbol 35, voleybol 26, hentbol 5) okullar arası spor 

müsabakalarına katılan  (44 kız, 22 erkek) 66 sporcu-öğrenci ve okullar arası spor 

müsabakalarına katılmayan (49 kız, 17 erkek) 66 ilköğretim öğrencisi olmak üzere 

toplam 132 çocuk (71 kız, 61 erkek) oluĢturmaktadır. 
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 Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçek 

çocukların annelerine uygulanarak çocukların ruhsal uyum verileri annelerinin 

değerlendirmeleri üzerinden elde edilmiĢtir. 

Ölçek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, ruhsal uyumu değerlendirmek amacıyla 

uygulanan çeĢitli ölçeklerden ülkemizde geçerli olacak sorular seçilerek geliĢtirilen, 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapılmıĢ olan bir ölçektir. Prof. Dr. Bahar Gökler ve 

Prof. Dr. Psk. Ferhunde Öktem tarafından 1985 yılında geliĢtirilmiĢtir. Ölçek, her 

çocukta olabilecek ruhsal belirtileri içeren 32 maddeden oluĢmaktadır. Her madde için 

"Yok", "Biraz", "Çok" seçenekleri bulunmakta; puanlama, bu seçeneklerin karĢılıkları 

olan 0,1,2 puanlar toplanarak yapılmaktadır. Ölçekte uyum saptamak amacıyla 24 

sorunun yanı sıra, kekemelik, tik, tırnak yeme, parmak emme, kaka kaçırma, yatağa 

iĢeme ya da okul baĢarısızlığı gibi 7 ruhsal belirti bulunmaktadır. Tek rakamlı maddeler 

nevrotik problemleri, çift rakamlı maddeler davranıĢ sorunlarını göstermektedir. 

Toplam ölçek üzerinden 25. Maddeye kadar olan puanlar toplanmaktadır 13 ve 

yukarısında puan alınması durumunda ―ruhsal bir sorun varlığından söz edilebilir‖ 

denilmektedir. Ruhsal Uyum Ölçeği çocukların ruhsal uyum düzeylerini belirlemek 

için, 

1-Nevrotik sorunlar 

 2- DavranıĢ sorunları  

 3- Diğer davranıĢ sorunları olmak üzere üç faktör içermektedir.  

Nevrotik özellik olarak: 12 soruda, Sıkılganlık çekingenlik ve güvensizlik, 

korkaklık ve ürkeklik, bencillik ve paylaĢmama, kendi baĢına bir Ģey yapamama, gece 

korkmak ve yalnız yatamama, kaygılı ve kuruntulu olma, arkadaĢsız olma ve yalnız 

oynama, okula isteksiz gitme, durgun ve içine kapalı olma, neĢesiz ve mutsuz olma, 

dikkatsizlik gibi özellikler yer almaktadır. 

 DavranıĢ bozukluğu olarak: 12 soruda, hareketlilik ve yerinde duramama, 

sinirlilik ve çabuk kızma, kıskançlık, inatçılık ve söz dinlememe, yalan söyleme, 

kendine ait olmayan Ģeyleri izinsiz alma, yaĢıtları ile geçinememe, cezadan 

etkilenmeme ve uslanmama, kavgacı ve saldırgan olma, kırıcı ve zararlı olma, 

sorumsuzluk ve kendi iĢini yapamama, gereksiz titizliğe sahip olmak gibi özellikler yer 

almaktadır.  

Diğer problemler olarak: 7 soruda kekemelik, tik, tırnak yeme, parmak emme, 

kaka kaçırma, yatağa iĢeme, okul baĢarısızlığı gibi maddeler yer almaktadır (Ek-2).  
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Sunal (2002), yılında yaptığı araĢtırmasında, Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeğinin 

güvenirliğini sınamıĢtır. 

Ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı r=0,86‘dır. Yapılan 

analizde Guttman   Split-half güvenirlik katsayısı 0.85, Spearman- Brown güvenirlik 

katsayısı 0.87. Birinci yarı alpha değeri 0.78, ikinci yarı alpha değeri 0.69, iki yarı 

arasındaki korelasyon 0.77 olarak bulunmuĢtur. Total madde korelasyonları 0.20'nin 

üzerindedir ve yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Tek ve çift numaralı maddelerinden 

oluĢan iki yarısı birbirleriyle tutarlıdır ve ayrı ayrı güvenirlikleri yüksek bulunmuĢtur. 

Ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı da yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Nevrotik alt boyutu güvenirlik analizi Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.79, 

Guttman Split-half güvenirlik katsayısı 0.76, Spearman-Brown güvenirlik katsayısı 

0.80, birinci yarı alpha değeri 0.74, ikinci yarı alpha değeri 0.52, iki yarı arasındaki 

korelasyon 0.66 olarak bulunmuĢtur. Total madde korelasyonları 0.20‘nin üzerindedir 

ve yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. DavranıĢ Alt Boyutu Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0.82, Guttman Split-half güvenirlik katsayısı 0.82, Spearman-

Brown güvenirlik katsayısı 0.83, birinci yarı alpha değeri 0.72, ikinci yarı alpha değeri 

0.67, iki yarı arasındaki korelasyon 0.71 olarak bulunmuĢtur. Total madde 

korelasyonları 0.20'nin üzerindedir ve yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Ölçeğin iç 

tutarlılık kat sayılarının oldukça yüksek olması, güvenle kullanabileceği yönünde fikir 

vermektedir. 

Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemlerde t testi ve kruskal wallis 

h test yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1: Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim 

öğrencilerinin nevrotik sorun düzeylerinin karĢılaĢtırılması. 

 

 Spora katılım N X S sd t P 

Nevrotik 

Sorun 

Evet 66 3,95 3,10  

130 

 

-5,916 

 

,000 
Hayır 66 7,00 2,80 

 

Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin 

nevrotik sorun düzeyleri bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda 
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görüldüğü üzere okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin nevrotik 

sorun düzeyleri okullar arası spor müsabakalarına katılmayan akranlarına göre anlamlı 

derecede daha düĢük bulunmuĢtur (p<0,01). 

 

Tablo 2: Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim 

öğrencilerinin davranıĢ sorun düzeylerinin karĢılaĢtırılması. 

 

 Spora katılım N X S sd t P 

DavranıĢ  

Sorun 

Evet 66 4,09 2,96  

130 

 

-3,570 

 

,001 
Hayır 66 5,84 2,68 

 

Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin 

davranıĢ sorun düzeyleri bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda 

görüldüğü üzere okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin davranıĢ 

sorun düzeyleri okullar arası spor müsabakalarına katılmayan akranlarına göre anlamlı 

derecede daha düĢük bulunmuĢtur (p<0,01). 

 

Tablo 3: Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim 

öğrencilerinin diğer davranıĢ sorun düzeylerinin karĢılaĢtırılması. 

 

 Spora katılım N X S sd t p 

Diğer 

DavranıĢ  

Sorun 

Evet 66 ,99 ,82  

130 

 

-3,629 

 

,000 
Hayır 66 1,18 1,03 

 

Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin diğer 

davranıĢ sorun düzeyleri bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda 

görüldüğü üzere okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin diğer 

davranıĢ sorun düzeyleri okullar arası spor müsabakalarına katılmayan akranlarına göre 

anlamlı derecede daha düĢük bulunmuĢtur (p<0,01). 

Tablo 4: Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin nevrotik sorun 

düzeylerinin branĢlara göre karĢılaĢtırılması. 

 

BranĢ N Sıra Ort. sd x
2
 p 
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Basketbol 35 33,67  

2 

 

,053 

 

,974 
Voleybol 26 32,98 

Hentbol 5 35,00 

 

Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin nevrotik sorun düzeyleri 

branĢlara göre Kruskal Wallis h testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda görüldüğü üzere okullar 

arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin nevrotik sorun düzeylerinde 

branĢlara göre anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 5: Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin davranıĢ sorun 

düzeylerinin branĢlara göre karĢılaĢtırılması. 

 

BranĢ N Sıra Ort. sd x
2
 p 

Basketbol 35 32,99  

2 

 

,452 

 

,798 
Voleybol 26 33,13 

Hentbol 5 39,00 

 

Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin davranıĢ sorun düzeyleri 

branĢlara göre Kruskal Wallis h testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda görüldüğü üzere okullar 

arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin davranıĢ sorun düzeylerinde 

branĢlara göre anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 6: Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin diğer davranıĢ 

sorun düzeylerinin branĢlara göre karĢılaĢtırılması. 

 

BranĢ N Sıra Ort. sd x
2
 p 

Basketbol 35 33,77  

2 

 

,137 

 

,934 
Voleybol 26 33,65 

Hentbol 5 30,80 

 

Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin diğer davranıĢ sorun 

düzeyleri branĢlara göre Kruskal Wallis h testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda görüldüğü 
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üzere okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin diğer davranıĢ sorun 

düzeylerinde branĢlara göre anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

 Okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim 

öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi amacıyla 

yürütülen araĢtırmamızın bulguları ıĢığında, okullar arası spor müsabakalarına katılan 

sporcu-öğrencilerin nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeyleri okullar arası 

spor müsabakalarına katılmayan akranlarına göre anlamlı derecede daha düĢük 

bulunmuĢtur. 

Sporun psiko-sosyal değeri ile ilgili son araĢtırmalar sporun anti-sosyal 

eğilimlerin, uyumsuzlukların azaltılması ve engellenmesinde katkı sağlayabileceği ve 

sporun potansiyel olarak  terapi yönünün olduğu görüĢündedir(McMahon,1990). 

ġenduran (2008), 183 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırmasının bulgularına göre, 

düzenli spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan akranlarına göre daha fazla kendileri ve 

çevresiyle uyum içersinde oldukları, kendileri ile barıĢık oldukları ve çevresi tarafından 

sevildikleri belirtmektedir. 

Ġlhan,(2007), ―Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve spor 

aktivitelerinin ruhsal uyum düzeylerine etkisi‖ adlı doktora tezinde, araĢtırma grubunu, 

uygulama ve kontrol grubu olarak 2‘ye ayırarak, uygulama grubunu 20 haftalık özel 

beden eğitimi programına dahil etmiĢtir.   Çocukların annelerinden ve 

öğretmenlerinden, Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği aracılığıyla elde ettiği verilerle,  

uygulama grubunda yer alan ve düzenli beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılan 

çocukların nevrotik ve davranıĢ sorunlarında , kontrol grubuna göre azalan bir fark 

olduğu ve farkın uygulama grubu lehine anlamlı olduğunu bulmuĢtur. 

Ġlhan ve Gencer (2009) ―Çocuklarda Nevrotik Sorun Düzeyleri ve Badminton 

Eğitimi ĠliĢkisine Yönelik Bir AraĢtırma‖ adlı çalıĢmalarında, 12 hafta boyunca düzenli 

badminton eğitim programı uyguladıktan sonra uygulama grubunun nevrotik 

sorunlarında kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

AydoğmuĢ, Ġlhan ve Gencer (2009) ―Ġlköğretim 1. Kademe Çocuklarına Düzenli 

Olarak Uygulanan Badminton Antrenmanlarının DavranıĢ Sorun Düzeylerine Etkisinin 
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Ġncelenmesi‖ adlı öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde yaptıkları 

çalıĢmalarında bir gruba 12 hafta boyunca düzenli badminton eğitim programı 

uyguladıktan sonra uygulama grubunun davranıĢ sorunlarında kontrol grubuna göre 

anlamlı bir azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Spor bir sosyal iliĢki aracıdır ve çocuklar için bir gruba ait olma ihtiyacını 

karĢılayabilir. Aitlik duygusunun tehdit edilmesi genellikle; kaygı, depresyon, yalnızlık, 

saldırganlık, izolasyon hissi, kıskançlık ve düĢük benlik saygısı gibi olumsuz duygusal 

tecrübelere yol açmaktadır(Asher ve Paquette, 2003, Medora ve ark.1987, Twenge ve 

ark.2003). 

 Demirci‘ye (2006) göre,  beden eğitimi ve spor etkinlikleri sırasında kurallara 

uyan çocuk, sosyal kurallara da uymayı öğrenir. 

Sosyal iliĢkilerin bireyin psiko-sosyal geliĢimi üzerindeki belirleyici etkisi ve 

önemi geliĢim psikolojisinde üzerinde önemle durulan konulardan biridir (Kaya, 2005). 

Smith (2003), yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında; sosyal iliĢkilerin fiziksel aktivite 

yolu ile daha iyi geliĢtiği sonucunu elde etmiĢtir. 

Bireyin hareket etmesi hem kendisi hem de çevresi için önemlidir, hareket tıpkı 

dil gibi insanın çevresiyle iletiĢim kurduğu kendini anlattığı ve yaĢantısını 

gerçekleĢtirdiği bir araçtır (Hasırcı, 2000). 

 
Ġnsanlar yaĢamları süresince birçok etkinlikte bulunurlar. Tüm etkinliklerinin 

amacı, gereksinimlerinin doyurulmasıdır. Bir baĢka deyiĢle, her davranıĢın gerisinde bir 

ihtiyaç bulunmaktadır. Ġnsanı anlamak demek, davranıĢların gerisindeki ihtiyaçları 

anlamak demektir(Sullivan, 1953).Çocuklar için spora katılım onların birçok ihtiyacının 

karĢılandığı  ortamları oluĢturabilir. 

Becerileri, özel yetenekleri, toplumsal iliĢkileri de çocuğun uyum yeteneğini 

belirleyebilmektedir. Önceki dönemlerini uyum içinde geçirmiĢ olan çocuk, karĢılaĢtığı 

sorunu, daha kolay çözebilmektedir. Çocukların sportif etkinliklere ve etkileĢimlere 

katılması, yaĢam tarzı değiĢiklikleri, fiziksel veya sosyal çevrede değiĢiklikler yapmak 

uyumsuzlukla baĢ etmede önemli araçlar olarak görülmektedir(Rokach, 1989). Sosyal 

etkinlikler ve etkileĢimlere olanak sağlayan sporun ruh sağlığı üzerindeki olumlu 

etkileri bilinmektedir. Çocuklarla yapılan çalıĢmalarda, fiziksel etkinliklerin ve sporun 

benlik saygısı, depresyon, kaygı ve davranıĢ sorunları üzerinde olumlu etkisinin olduğu 

belirtilmiĢtir (Ekeland ve ark. 2005; Karakaya,2006). 

Eğitim sporun en önemli boyutlarından birisidir. Spor bu boyutu ile ele 

alındığında iki Ģekilde değerlendirilmesi gerekir. Spor için eğitim ve eğitim için spor. 
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Spor için eğitimde spor amaçtır ve sporun en üst düzeyde gerçekleĢtirilebilmesi için 

eğitimden yararlanır. Eğitim için sporda ise spor, eğitimin hedeflerine ulaĢması için 

kullanılan araçlarda sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru 

kullanıldığında en etkilisidir (Öztürk, 1998). Her spor branĢı kendine ait özelliklere 

sahiptir. AraĢtırma grubunda ele aldığımız sporcu-öğrencilerin katıldıkları spor branĢları 

voleybol, basketbol ve hentboldür. Sporcu-öğrencilerin ruhsal uyum düzeylerinde 

katılım gösterdikleri spor branĢlarına göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. 

Sporun çocukların geliĢimine etkide bulunduğu boyutlar genellikle fiziksel, 

fizyolojik ve psikomotor geliĢimi olarak algılanmakta olup çoğu zaman diğer boyutlar 

göz ardı edilebilmektedir. Oysa spor sosyal, zihinsel ve ruhsal boyutlarıyla da toplumun 

her kesimi için önem arz etmektedir. Özellikle çocukların çok yönlü geliĢimlerine 

önemli katkı sağlayabilecek bir mekanizma olarak düĢünülmelidir. 

Özellikle okul sporları; çocuklar için sportif hayatın bir baĢlangıcı olabilmekte, 

aktif sporculuk devam etmese bile erken yaĢlarda sporla tanıĢmanın fırsatını 

oluĢturabilmektedir. Çocukların okul sporlarına katılımları sosyal, fiziksel, zihinsel ve 

ruhsal geliĢimlerinde önemli rol oynamaktadır. Nitekim araĢtırmamızda sporcu 

öğrencilerin nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ düzeyleri, akranlarına göre anlamlı 

Ģekilde düĢüktür. BaĢka bir ifadeyle sporcu öğrenciler ruhsal bakımdan daha uyumludur 

denilebilir. 
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Bu çalıĢmanın amacı, çocukları çeĢitli branĢlardaki spor okulllarına devam eden 

velilerin spora katılımın çocuklarının yaĢamlarında ne gibi faktörlerden etkilendiklerini, 

çocuklarıyla ilgili spor dalına ait paylaĢımlarını, kazanma ve kaybetme durumlarındaki 

yaklaĢımlarını, spor ortamındaki koĢullar ile ilgili görüĢlerini ve sportif aktivitelerin 

yararları konusundaki farkındalıklarını belirlemektir.
 

Bu araĢtırmaya çocukları Adana ilindeki bazı spor okullarına devam eden 161 

veli katılmıĢtır. AraĢtırmanın deseni kesitsel betimleyici alan çalıĢmasıdır. ÇalıĢmada 

örneklem seçimi gönüllülük ilkesine göre yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılmak istemeyen 

veliler araĢtırma dıĢında tutulmuĢtur. Bu yönüyle örneklem seçimi non-randomize 

karakterdedir. Veri toplama aracı olarak çocukların sportif faaliyetlerine katılımları 

hakkındaki veli görüĢlerini belirlemeye yönelik hazırlanmıĢ anket formları 

kullanılmıĢtır. Anket formlarına ek olarak yaĢ, mesleki durum, gelir düzeyi, ailedeki 

çocuk sayısı gibi sorular da eklenerek çalıĢmaya katılan velilerle ilgili sosyo-

demografik bilgiler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 

15.0 paket programı ile analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen verilerle ilgili 

tanımlayıcı istatistik uygulamaları yapılmıĢ ve tüm veriler aritmetik ortalama, standart 

sapma, frekans dağılımı gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle özetlenmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan velilerin yaĢ ortalaması 37,45±6,18 ve spor okullarına 

devam eden çocukların yaĢ ortalaması 7,49±2,48 olarak bulunmuĢtur. Velilerin mesleki 

dağılımlarında ilk üç sırada 47(%29,1)serbest meslek sahibi, 33(%20,5) öğretmen, 

31(%19,3) memur yer almıĢtır. Velilerin 94‘ü(%58,4) üniversite mezunu, 26‘sı(%16,1) 

lise mezunu ve 19 veli(%11,8) yüksek lisans mezunu olduğunu belirtmiĢtir. 88(%54,6) 

veli 2500 TL ve üzeri, 41 veli(%25,5) 1500–2000 TL arası, 17 veli(%10,6) ise 1000–

1500 TL arası geliri olduğunu belirtmiĢtir. Velilerin 94‘ü(%58,4) çocuğun kendi isteği 

ile 58‘i aile bireylerinin yönlendirmesi ile 9‘u(%5,6) ise arkadaĢ etkisi ile spor branĢını 

seçtiğini belirmiĢlerdir. 145 veli(%90,1) çocuğun sportif faaliyetinde öğrenmeyi, 16 veli 

ise kazanmayı önemsediğini belirtmiĢtir.  Çocuğu yarıĢmada kaybettiğinde velilerin 

143‘ü(%88,8) çocuğuna elinden geleni yaptığını söylediğini, 16‘sı (%9,9) ise 

kaybetmeyi önemsemediğini belirtmiĢtir.  143(%88,8) veli çocuğunun fiziksel 

yetenekleri hakkında bilgi sahibi olduğu belirtirken 18(%11,2) veli bilgisi olmadığını 

belirtmiĢtir. Velilerin 147‘si(%91,3) sporun çocuğun derslerini olumlu etkilediğini, 

14‘ü(%8,7) ise olumsuz etkilediğini belirtmiĢtir. Velilerin 49‘u(%30,4) sporun çocuk 

için diğer tüm aktivitelerden öncelikli olduğunu belirtirken, 112(%69,6) veli sporun 

çocuğu için birinci öncelikli faaliyet olmadığını ifade etmiĢtir. Antrenörü yeterli bulan 
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velilerin sayısı 150(%93,2), kısmen yeterli bulanların sayısı 10(%6,2)‘dur. Velilerin 

66‘sı(%41,0) çocuğunun haftada 4-7 saat, 55‘i(34,2) 1-3 saat, 23‘ü(%14,3) ise 8-11 saat 

tv, bilgisayar oyunu gibi hareketsiz faaliyetlerde bulunduğunu belirtmiĢtir. Sporun 

sosyal ve psikolojik yararları ile ilgili 153(%95) veli bilgi sahibi olduğunu belirtirken 

8‘i(%5,0) ise bilgi sahibi olmadığını belirtmiĢtir. Veli gelir düzeyi ve eğitim düzeyi 

arttıkça sportif aktivitede kazanma yerine öğrenme bilincinin önemli bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Sonuç olarak sportif aktiviteye yönlenmede çocuğun istekli olması kadar ailenin 

de ilgili ve destekleyici olması önem taĢımaktadır. Ailelerin eğitim ve gelir düzeyi 

arttıkça sporla ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin arttığı söylenebilir. Spora katılımda aile ve 

okul arasında iĢbirliği yapılarak spora katılımın her eğitim düzeyindeki ve sosyo-

ekonomik yapıdaki ailelere ve çocuklara ulaĢtırılması önemle önerilebilir. 
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ĠletiĢim: Tel:+903223387001, zulzeynep@cu.edu.tr euluoz@cu.edu.tr, dsevimli@cu.edu.tr 

*Sunumu yapacak araĢtırmacı: Eren ULUÖZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:euluoz@cu.edu.tr


 322 

 

 

 

 

 

 

 

SB19 : YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN ÇOCUKLARIN RUHSAL UYUM 

DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Eylem GENCER , Ekrem Levent ĠLHAN 

 

EXAMINING THE EMOTIONAL ADJUSTMENT LEVEL OF CHILDREN 

WHO PARTICIPATE IN SUMMER SPORTS SCHOOLS 

 

*Eylem GENCER, *Ekrem Levent ĠLHAN 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study is determining the emotional adjustment level of childrens 

who participate in summer sports schools and examining whether it changes according 

to age, gender, individual-team sports and sports branches. The sample group consist of 

110 children (61 male, 49 female) whose mean age 9,65±1,72  from different sports 

branches (basketball 41, volleyball 19, swimming 27, table tennis 23). Hacettepe 

Emotional Adjustment Scale (HEAS) was used to gather data. SPSS 17.0 analyse 

program and descriptive statistics, independet samples t test, bivariate correlation, 

kruskal wallis h test techniques were used while analysing data. The mean of neurotic 

problem levels 3,39±2,9, the mean of behaviour problem levels 3,97±3,05 and the mean 

of other behaviour problem levels were found as 0,54±0,85. There is no significant 

relationship between age and neurotic, behaviour, other behaviour problem levels 

[neurotic problem level (r= -0,055 p>0,05) behaviour problem level (r= -0,111 p>0,05) 

other behaviour problem level (r= 0,098 p>0,05)]. There are no differences in neurotic, 

behaviour and other behaviour problem levels according to sport branches [neurotic 

problem level (x
2
 = 2.529, p> 0.05) behaviour problem level (x

2
 = 0.806, p> 0.05)  other 

behaviour problem level (x
2
 = 1.287, p> 0.05)]. There are no differences in neurotic, 

behaviour and other behaviour problem levels according to individual-team sports 

[neurotic problem level (t=1,361 p>0,05) behaviour problem level (t=0,414 p>0,05) 

other behaviour problem level (t=0,285 p>0,05)]. There are no differences in neurotic, 

behaviour and other behaviour problem levels according to gender [neurotic problem 

level (t=0,471 p>0,05) behaviour problem level (t=0,856 p>0,05) other behaviour 

problem level (t=1,064 p>0,05)]. As conclusion, it may be said that the children‘s who 

participate in summer sports schools neurotic, behaviour and other  behaviour problem 

levels are low and do not change according to gender, sports branches, individual-team 

sports and age. 

 

Keywords: emotional adjustment, summer sports schools, sports branches. 
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YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN ÇOCUKLARIN RUHSAL UYUM 

DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

 

ÖZET 

AraĢtırmanın amacı yaz spor okullarına katılan 6-12 yaĢ aralığındaki çocukların ruhsal 

uyum düzeylerini belirlemek ve aynı zamanda branĢ, yaĢ, takım-bireysel spor yapma ve 

cinsiyet değiĢkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. AraĢtırma 

grubunu yaĢ ortalaması 9,65±1,72 olan farklı branĢlarda (basketbol 41, voleybol 19, 

yüzme 27, masa tenisi 23)  61 erkek ve 49 kız olmak üzere toplam 110 çocuk 

oluĢturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği 

kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılmıĢ; tanımlayıcı 

istatistik, Bağımsız Örneklemlerde T-Testi, Korelâsyon Analizi, Kruskal Wallis H Testi 

yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre çocukların nevrotik sorun 

düzeyi ortalamaları 3,39±2,9, davranıĢ sorun düzeyi ortalamaları 3,97±3,05, diğer 

davranıĢ sorun düzeyi ortalamaları 0,54±0,85 olarak bulunmuĢtur. Çocukların yaĢı ile 

nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeyleri arasında anlamlı iliĢki 

bulunmamıĢtır [nevrotik sorun düzeyi (r= -0,055 p>0,05) davranıĢ sorun düzeyi (r= -

0,111 p>0,05) diğer davranıĢ sorun düzeyi (r= 0,098 p>0,05)]. Çocukların nevrotik, 

davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeylerinde branĢlara göre anlamlı farklılıklar 

bulunmamıĢtır [nevrotik sorun düzeyi (x
2
 = 2.529, p> 0.05) davranıĢ sorun düzeyi (x

2
 = 

0.806, p> 0.05)  diğer davranıĢ sorun düzeyi (x
2
 = 1.287, p> 0.05)]. Çocukların 

nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeylerinde bireysel ve takım sporu yapma 

durumlarına göre anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır [nevrotik sorun düzeyi (t=1,361 

p>0,05) davranıĢ sorun düzeyi (t=0,414 p>0,05) diğer davranıĢ sorun düzeyi (t=0,285 

p>0,05)]. Çocukların nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ sorun düzeylerinde cinsiyete 

göre anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır [nevrotik sorun düzeyi (t=0,471 p>0,05) 

davranıĢ sorun düzeyi (t=0,856 p>0,05) diğer davranıĢ sorun düzeyi (t=1,064 p>0,05)]. 

Sonuç olarak yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ 

sorun düzeylerinin düĢük olduğu; branĢ, takım-bireysel spor yapma, cinsiyet ve yaĢa 

göre farklılık göstermediği söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: ruhsal uyum, yaz spor okulları, spor branĢları. 

 

 

*Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
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GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Canlının, gereksinimlerini gidermek, isteklerini karĢılamak amacıyla içinde 

bulunduğu çevre ile kurduğu uyarlı iliĢkilere uyum denilmektedir. Ruhsal uyum ise; 

bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında 

dengeli bir iliĢki kurabilmesi ve bu iliĢkiyi sürdürebilmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır 

(Yavuzer, 1999). 

 Uyumlu çocuk, yaĢının ve kendi özelliklerinin gerektirdiği bedensel, devinimsel, 

zihinsel, cinsel, duygusal ve toplumsal davranıĢları gerçekleĢtirebilen çocuktur. Her 

yaĢın ve dönemin ayrı geliĢim gereksinimleri bulunmaktadır. Çocuk, döllenmeden 

baĢlayarak geliĢim görevlerini baĢarıyla gerçekleĢtirince hem yaĢından beklenen uyumu 

sağlamıĢ hem de bir sonraki dönemin geliĢimi için gerekli olgunluğa ulaĢmıĢ olmaktadır 

(Altınköprü,2003). 

Uyumsuzluk; çocuğun çeĢitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak, iç 

çatıĢmalarını davranıĢına aktarması sonucu ortaya çıkar. BaĢka bir deyiĢle, bu 

çocukların çevreleriyle iliĢkileri sürekli olarak gergin ve sürtüĢmelidir. Sürekli hırçınlık, 

sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık, okuldan kaçma, çalma, sürekli baĢkaldırma ve 

kuralları çiğneme gibi belirtiler bu kümede toplanır (Yörükoğlu, 2002). 

Ruhsal bozukluklar, ruhsal süreçlerdeki bozulmaların bir sonucudur. Ġnsanın 

ruhsal geliĢimi doğumdan itibaren içinde yaĢadığı insan topluluğuyla karĢılıklı etkileĢim 

yoluyla olmaktadır. Bu etkileĢimin sınırları en dar aile çevresinden baĢlayıp, en geniĢ 

toplum ortamına kadar yayılır. O yüzden bu problemlerin nedenlerini, problemin seyrini 

ve varacağı noktayı inceleyip, araĢtırmak, çevreden gelen etkenleri göz önüne almak 

gerekir (Koptagel, 1991). 

Çocukluk süreci, 18. yüzyıldan itibaren yaĢamın farklı ve özel bir bölümü olarak 

algılanmaya baĢlandı. 19. yüzyılda eğitimciler, çocuklara kendilerini ifade etme olanağı 

verilirse, sağlıklı büyüme göstereceklerini ileri sürerek, çocuk geliĢimi ve 

davranıĢlarının yönlendirilmesi gerektiğini savundular. Çocukların duygusallaĢtırılması 
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olarak nitelenebilecek bu eğilim, 20. yüzyılı gerçek bir çocuk yüzyılı yapmıĢtır. ― 

Çocukluk Döneminde Spor‖ kavramı da yine bu yüzyılda olgunlaĢmıĢtır (Öztürk,1998). 

Son çocukluk döneminde (6–11) çocuk kendisini sınıf, arkadaĢ ve oyun 

ortamında bulur. Çocuk kendi cinsiyetindeki grubun tüm faaliyetlerine katılmaya, 

arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmaya doğru yönelir (Yavuzer, 1999).   Sporun bilinçli olarak 

yaygınlaĢmasında, toplumsal bir boyut kazanmasında ve sağlıklı nesillerin yetiĢmesinde 

ailelerin spora olan ilgi ve bilgi düzeyleri etkili olmaktadır (Yetim, 2005). 

Çocukta güven duygusu geliĢtikçe, beklemeyi ve tepkisini dizginlemeyi öğrenir. 

Gereksinimleri doyuruldukça yatıĢır. GeliĢim dönemlerinde tartıĢıldığı gibi, daha az 

tepkiyle de isteklerinin karĢılanabildiğini öğrenir. BaĢkaldırma yerine, uysal 

davranmanın, kendi yararına sonuçlandığını görür. Bir yandan da saldırganlığını oyuna 

aktarır; bastırmak zorunda kaldığı dürtülerine boĢalım alanı sağlar. Daha sonra, 

benimsediği ana babasına benzemek, onlarca beğenilmek için davranıĢını kendi 

denetlemeye baĢlar. (Nazik, 2003). 

Genel olarak ruhsal uyum sorunu olan ve olmayan çocuklar arasında çocukluk 

çağı ruhsal sorunlarının sıklığı açısından farklılık bulunması, bu dönemde ortaya çıkan 

uyum sorunlarının kaynaklarına inmeyi, okul ve aile tabanlı koruyucu yaklaĢımlar 

geliĢtirmenin önemini ortaya koymaktadır. (Doğan ve ark.1995). 

Çocuklar ilk yıllarda beden eğitimi alanında da kolayca beceriler edinirler. Bu 

örnekler çocukların, geliĢimin belli dönemeçlerinde, belli iĢleri yapmaya ve öğrenmeye 

çok yatkın olduklarını gösterir (GüneĢ, 2001). Spor eylemleri nasıl açıklanırsa 

açıklansın, bireyleri psikolojik ve sosyolojik olarak bağımlı kılan eylemlerdir. Bu 

açıklamaya dayalı olarak sportif eylemlerin aracılığı ile ahlak eğitimi, sevme duygusu, 

paylaĢma duygusu kazandırmak, ilkel saldırganlık gereksinme ve eylemlerini yüceltmek 

için ortam ve yöntemler sağlanabilmekte ve uygulamalar yapılabilmektedir (Özoğlu, 

1997). 

Sporun psiko-sosyal değeri ile ilgili araĢtırmalar sporun anti-sosyal eğilimlerin 

azaltılması ve engellenmesinde katkı sağlayabileceği ve sporun potansiyel olarak  terapi 

yönünün olduğu görüĢündedir (Mc.Mahon, 1990). 

Bu araĢtırmada amacımız, son yıllarda anne-babaların ve çocukların rağbet 

ettiği, yaz tatillerinde çeĢitli yaĢ gruplarında 20-25 günlük dönemlerde farklı spor 

branĢlarında yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ 

sorun düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra; söz konusu ruhsal uyumun alt faktörlerinin 

farklı değiĢkenlere (yaĢ, cinsiyet, yapılan spor branĢının türü) göre incelenmesidir.  
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MATERYAL VE METOD 

 

AraĢtırma grubunu Denizli Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarına 

katılan yaĢ ortalaması 9,65±1,72 olan farklı branĢlarda (basketbol 41, voleybol 19, 

yüzme 27, masa tenisi 23)  61 erkek ve 49 kız olmak üzere toplam 110 çocuk 

oluĢturmaktadır.  

Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçek 

çocukların annelerine uygulanarak çocukların ruhsal uyum verileri annelerinin 

değerlendirmeleri üzerinden elde edilmiĢtir. 

Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve 

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, ruhsal uyumu 

değerlendirmek amacıyla uygulanan çeĢitli ölçeklerden ülkemizde geçerli olacak sorular 

seçilerek geliĢtirilen, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapılmıĢ olan bir ölçektir. Prof. 

Dr. Bahar Gökler ve Prof. Dr. Psk. Ferhunde Öktem tarafından 1985 yılında 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçek, her çocukta olabilecek ruhsal belirtileri içeren 32 maddeden 

oluĢmaktadır. Her madde için "Yok", "Biraz", "Çok" seçenekleri bulunmakta; 

puanlama, bu seçeneklerin karĢılıkları olan 0,1,2 puanlar toplanarak yapılmaktadır. 

Ölçekte uyum saptamak amacıyla 24 sorunun yanı sıra, kekemelik, tik, tırnak yeme, 

parmak emme, kaka kaçırma, yatağa iĢeme ya da okul baĢarısızlığı gibi 7 ruhsal belirti 

bulunmaktadır. Tek rakamlı maddeler nevrotik problemleri, çift rakamlı maddeler 

davranıĢ sorunlarını göstermektedir. Toplam ölçek üzerinden 25. Maddeye kadar olan 

puanlar toplanmaktadır 13 ve yukarısında puan alınması durumunda ―ruhsal bir sorun 

varlığından söz edilebilir‖ denilmektedir. Ruhsal Uyum Ölçeği çocukların ruhsal uyum 

düzeylerini belirlemek için, 

 1-Nevrotik sorunlar 

 2- DavranıĢ sorunları  

 3- Diğer davranıĢ sorunları olmak üzere üç faktör içermektedir.  

Nevrotik özellik olarak: 12 soruda, Sıkılganlık çekingenlik ve güvensizlik, 

korkaklık ve ürkeklik, bencillik ve paylaĢmama, kendi baĢına bir Ģey yapamama, gece 
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korkmak ve yalnız yatamama, kaygılı ve kuruntulu olma, arkadaĢsız olma ve yalnız 

oynama, okula isteksiz gitme, durgun ve içine kapalı olma, neĢesiz ve mutsuz olma, 

dikkatsizlik gibi özellikler yer almaktadır. 

 DavranıĢ bozukluğu olarak: 12 soruda, hareketlilik ve yerinde duramama, 

sinirlilik ve çabuk kızma, kıskançlık, inatçılık ve söz dinlememe, yalan söyleme, 

kendine ait olmayan Ģeyleri izinsiz alma, yaĢıtları ile geçinememe, cezadan 

etkilenmeme ve uslanmama, kavgacı ve saldırgan olma, kırıcı ve zararlı olma, 

sorumsuzluk ve kendi iĢini yapamama, gereksiz titizliğe sahip olmak gibi özellikler yer 

almaktadır.  

Diğer problemler olarak: 7 soruda kekemelik, tik, tırnak yeme, parmak emme, 

kaka kaçırma, yatağa iĢeme, okul baĢarısızlığı gibi maddeler yer almaktadır (Ek-2).  

Sunal (2002), yılında yaptığı araĢtırmasında, Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeğinin 

güvenirliğini sınamıĢtır. 

Ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı r=0,86‘dır. Yapılan 

analizde Guttman   Split-half güvenirlik katsayısı 0.85, Spearman- Brown güvenirlik 

katsayısı 0.87. Birinci yarı alpha değeri 0.78, ikinci yarı alpha değeri 0.69, iki yarı 

arasındaki korelasyon 0.77 olarak bulunmuĢtur. Total madde korelasyonları 0.20'nin 

üzerindedir ve yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Tek ve çift numaralı maddelerinden 

oluĢan iki yarısı birbirleriyle tutarlıdır ve ayrı ayrı güvenirlikleri yüksek bulunmuĢtur. 

Ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı da yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Nevrotik alt boyutu güvenirlik analizi Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.79, 

Guttman Split-half güvenirlik katsayısı 0.76, Spearman-Brown güvenirlik katsayısı 

0.80, birinci yarı alpha değeri 0.74, ikinci yarı alpha değeri 0.52, iki yarı arasındaki 

korelasyon 0.66 olarak bulunmuĢtur. Total madde korelasyonları 0.20‘nin üzerindedir 

ve yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. DavranıĢ Alt Boyutu Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0.82, Guttman Split-half güvenirlik katsayısı 0.82, Spearman-

Brown güvenirlik katsayısı 0.83, birinci yarı alpha değeri 0.72, ikinci yarı alpha değeri 

0.67, iki yarı arasındaki korelasyon 0.71 olarak bulunmuĢtur. Total madde 

korelasyonları 0.20'nin üzerindedir ve yeterli düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Ölçeğin iç 

tutarlılık kat sayılarının oldukça yüksek olması, güvenle kullanabileceği yönünde fikir 

vermektedir. 

Verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılmıĢ; tanımlayıcı istatistik, 

Bağımsız Örneklemlerde T-Testi, Korelâsyon Analizi, Kruskal Wallis H Testi 

yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. 



 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1: Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun, davranıĢ sorun, diğer 

davranıĢ sorun, ve yaĢ ortalama değerleri. 

 

 N Minimum Maksimum X S 

Nevrotik sorun 110 ,00 15,00 3,3909 2,90237 

DavranıĢ 

sorun 

110 ,00 12,00 3,9727 3,05743 

Diğer davranıĢ 

sorun 

110 ,00 4,00 ,5455 ,85280 

YaĢ 110 6,0 12,0 9,655 1,7264 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeyi ortalamaları 3,39±2,9, 

davranıĢ sorun düzeyi ortalamaları 3,97±3,05, diğer davranıĢ sorun düzeyi ortalamaları 

0,54±0,85, ve yaĢ ortalamaları 9,65±1,72  olarak bulunmuĢtur.  

 

Tablo 2: Yaz spor okullarına katılan çocuklarda nevrotik sorun ve yaĢ iliĢkisi. 

 

 Nevrotik Sorun 

 

YaĢ 

r -,055 

P ,567 

N 110 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeyleri ile yaĢ arasındaki iliĢki 

korelasyon analizi ile test edilmiĢ, nevrotik sorun ile yaĢ arasında negatif, düĢük ve 

anlamsız iliĢki bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

Tablo 3: Yaz spor okullarına katılan çocuklarda davranıĢ sorun ve yaĢ iliĢkisi. 

 

 DavranıĢ sorun 

 

YaĢ 

r -,111 

P ,247 

N 110 



 329 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeyleri ile yaĢ arasındaki iliĢki 

korelasyon analizi ile test edilmiĢ, davranıĢ sorun ile yaĢ arasında negatif, düĢük ve 

anlamsız iliĢki bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

 

 

 

Tablo 4: Yaz spor okullarına katılan çocuklarda diğer davranıĢ sorun ve yaĢ iliĢkisi. 

 

 Diğer davranıĢ sorun 

 

YaĢ 

r ,098 

P ,308 

N 110 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeyleri ile yaĢ arasındaki 

iliĢki korelasyon analizi ile test edilmiĢ, diğer davranıĢ sorun ile yaĢ arasında pozitif, 

düĢük ve anlamsız iliĢki bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

Tablo 5: Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeylerinin branĢlara 

göre karĢılaĢtırılması. 

 

BranĢ N 
 

Sıra Ort. sd x
2
 p 

Basketbol 41 

 

59,15  

 

 

3 

 

 

 

2,529 

 

 

 

,470 
Voleybol 19 

 

59,87 

Yüzme 27 

 

53,89 

Masa tenisi 23 

 

47,28 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeyleri branĢlara göre Kruskal 

Wallis h testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, nevrotik sorun düzeylerinde branĢlara göre anlamlı 

farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 6: Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeylerinin branĢlara 

göre karĢılaĢtırılması. 

 

BranĢ N 
 

Sıra Ort. sd x
2
 p 

Basketbol 41 

 

58,30  

 

 

3 

 

 

 

,806 

 

 

 

,848 
Voleybol 19 

 

52,66 

Yüzme 27 56,37 
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Masa tenisi 23 

 

51,83 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeyleri branĢlara göre Kruskal 

Wallis h testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, davranıĢ sorun düzeylerinde branĢlara göre anlamlı 

farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 7: Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeylerinin 

branĢlara göre karĢılaĢtırılması. 

 

BranĢ N 
 

Sıra Ort. sd x
2
 p 

Basketbol 41 

 

54,91  

 

 

3 

 

 

 

1,287 

 

 

 

,732 
Voleybol 19 

 

57,39 

Yüzme 27 

 

59,11 

Masa tenisi 23 

 

50,74 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeyleri branĢlara göre 

Kruskal Wallis h testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, diğer davranıĢ sorun düzeylerinde branĢlara 

göre anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 8: Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeylerinin takım-

bireysel spor yapma durumlarına  göre karĢılaĢtırılması. 

 

 Gruplar  N X S sd t p 

Nevrotik 

Sorun 

Takım sporu  60 3,73 3,03  

108 

 

1,361 

 

,176 
Bireysel spor  50 2,98 2,71 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeyleri takım-bireysel spor 

yapma durumlarına göre bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda 

görüldüğü üzere takım ve bireysel spor yapan çocukların nevrotik sorun düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 9: Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeylerinin takım-

bireysel spor yapma durumlarına  göre karĢılaĢtırılması. 

 

 Gruplar  N X S sd t p 
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DavranıĢ  

Sorun 

Takım sporu  60 4,08 3,11  

108 

 

,414 

 

,680 
Bireysel spor  50 3,84 3,01 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeyleri takım-bireysel spor 

yapma durumlarına göre bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda 

görüldüğü üzere takım ve bireysel spor yapan çocukların davranıĢ sorun düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 10: Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeylerinin 

takım-bireysel spor yapma durumlarına  göre karĢılaĢtırılması. 

 

 Gruplar  N X S sd t p 

Diğer 

davranıĢ  

Sorun 

Takım sporu  60 ,56 ,90  

108 

 

,285 

 

,777 
Bireysel spor  50 ,52 ,78 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeyleri takım-bireysel 

spor yapma durumlarına göre bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda 

görüldüğü üzere takım ve bireysel spor yapan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 11: Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeylerinin cinsiyete 

göre karĢılaĢtırılması. 

 

 Cinsiyet   N X S sd t p 

Nevrotik 

Sorun 

Erkek   61 3,50 2,68  

108 

 

,471 

 

,638 
Kız   49 3,24 3,17 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik sorun düzeyleri cinsiyete göre bağımsız 

örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda görüldüğü üzere yaz spor okullarına 

katılan çocukların nevrotik sorun düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 12: Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeylerinin cinsiyete 

göre karĢılaĢtırılması. 
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 Cinsiyet   N X S sd t p 

DavranıĢ  

Sorun 

Erkek   61 4,19 3,22  

108 

 

,856 

 

,384 
Kız   49 3,69 2,84 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların davranıĢ sorun düzeyleri cinsiyete göre bağımsız 

örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda görüldüğü üzere yaz spor okullarına 

katılan çocukların davranıĢ sorun düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 13: Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeylerinin 

cinsiyete göre karĢılaĢtırılması. 

 

 Cinsiyet   N X S sd t p 

Diğer 

DavranıĢ  

Sorun 

Erkek   61 ,62 ,89  

108 

 

1,064 

 

,290 
Kız   49 ,44 ,79 

 

Yaz spor okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeyleri cinsiyete göre 

bağımsız örneklemlerde t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ, tabloda görüldüğü üzere yaz spor 

okullarına katılan çocukların diğer davranıĢ sorun düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı 

farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Elde edilen bulgulara göre araĢtırma grubumuzda farklı spor branĢlarında yaz 

spor okullarına katılan 6-12 yaĢ grubundaki çocukların genel olarak nevrotik sorun 

düzeyi ortalamaları 3,39±2,9, davranıĢ sorun düzeyi ortalamaları 3,97±3,05, diğer 

davranıĢ sorun düzeyi ortalamaları 0,54±0,85 olarak bulunmuĢtur.  

AraĢtırma grubumuzun genel ruhsal uyumun faktörleri olan nevrotik, davranıĢ 

ve diğer davranıĢ sorunları ortalama bazında düĢük görülmektedir. Ancak az da olsa 

bazı uyumsuzların var olduğu belirlenmiĢtir.  

Resmi ve özel kurumların organize ettiği ve son yıllarda  artan bir ilgi gören ve 

buna bağlı olarak da  katılımın arttığı yaz spor okullarının temel amacı çocukların 

fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal geliĢim yönlerine katkı sağlamaktır. ġüphesiz ki  



 333 

bu organizasyonlara katılan çocuklar için özel yapılandırılmıĢ programlar, çocuklarda 

düĢük, orta yada yüksek, hangi düzeyde olursa olsun ruhsal uyumsuzluklara olumlu etki 

yapabilir. 

Günümüzde spor, içinde yaĢadığımız toplumsal yaĢamdan ayrı 

düĢünülmemektedir. Spor sosyolojisi ve spor psikolojisi alanlarında yapılan 

araĢtırmalar, sporun toplumsal yapının bir yansıması olduğunu göstermektedir. Spor 

kiĢilerin sosyal, bedensel, zihinsel ve ruhsal geliĢiminde önemli rol oynamaktadır. 

Bireyin kiĢiliğinin geliĢmesinde, karakterinin Ģekillenmesinde, kendine olan güveninin 

artmasında, sosyal bir insan olmasında, pratik düĢünme yeteneğinin geliĢmesinde, 

zihinsel olduğu kadar, bedensel ve ruhsal olarak da sağlıklı olabilmesinde önemli etkisi 

bulunmaktadır. 

Çocuklar ve gençler akran gruplarıyla beraber, psikososyal geliĢim ve değiĢim 

kapsamında sürekli etkileĢim halindedirler (Newcomb, Bagwell,1996, Rubin, 

Bukowski, Parker, 1998). 

Sportif katılım çocukların öz algılama seviyelerini artırarak, moral geliĢimlerini, 

duygusal yönetimlerini, okul tutumlarını ve baĢarılarını düzenlemekte, sağlık ve 

toplumsal uyumsuzluk problemlerini azaltmaktadır. Açıkçası spor ve diğer Ģekillerdeki 

fiziksel aktivite bireylerin hayatlarına önemli oranda pozitif katkı sağlayabilmektedir.  

Ayrıca sportif katılımın sağlanmasında aileler, çocukları için sporun fiziksel, sosyal, 

duygusal ve zihinsel faydalarını temel sebep olarak görmektedirler(Humphrey, 1993). 

Spor literatüründeki egzersiz ve duygusal mutluluk iliĢkisi hakkındaki temel 

odaklanma noktaları, sportif katılım ve endiĢe, depresyon, öz-saygı ve psikososyal stres 

üzerine olmuĢtur (Biddle, 1992). Çünkü ruh sağlığı alanında yaygın görülen bu 

problemlerin egzersiz ve sportif katılım yoluyla azalacağı ve self-concept seviyesinin 

artabileceği fikri ilgi çekmiĢtir (Donaldson, Ronan, 2006). 

Ruhsal problemlerin etkisi sadece yetiĢkinlerle sınırlı değildir (Cantwell,1982). 

Çocuk ve gençlerde egzersizin ve sportif katılımın duygusal ve davranıĢsal 

problemlerini düĢürdüğüyle ilgili çalıĢmalar mevcuttur. AraĢtırmalar spor ortamlarının 

sosyalleĢme fırsatları sağlayabileceğine ve benzer, yaĢam alanlarındaki diğer önemli 

ayarlamalara katkı sağladığını göstermektedir (Smith, Smoll, 1991). Ayrıca düzenli 

yapılan egzersizin aynı zamanda psikolojik veya duygusal mutluluğu olumlu 

etkilemekte olduğunu ve bu nedenle bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde ek terapi 

olarak kullanıldığı bilinmektedir (Pelham, Campagna, Bimie, Ritvo, 1993). Çocuklar ve 
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gençler bu yolla akranlarıyla iĢbirlikçi iliĢkiler kurabilmekte ve aralarındaki duygusal 

ihtiyacı karĢılayabilmektedirler (Estrada, Geltand, Hartmann,1988). 

 Spor eğitimi ve ruhsal uyum konularında ülkemizde yapılan deneysel 

çalıĢmaların bazılarına aĢağıda değinilmiĢtir..  

ġenduran (2008), 183 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırmasının bulgularına göre, 

düzenli spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan akranlarına göre daha fazla kendileri ve 

çevresiyle uyum içersinde oldukları, kendileri ile barıĢık oldukları ve çevresi tarafından 

sevildikleri belirtmektedir. 

Ġlhan,(2007), ―Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve spor 

aktivitelerinin ruhsal uyum düzeylerine etkisi‖ adlı doktora tezinde, araĢtırma grubunu, 

uygulama ve kontrol grubu olarak 2‘ye ayırarak, uygulama grubunu 20 haftalık özel 

beden eğitimi programına dahil etmiĢtir.   Çocukların annelerinden ve 

öğretmenlerinden, Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği aracılığıyla elde ettiği verilerle,  

uygulama grubunda yer alan ve düzenli beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılan 

çocukların nevrotik ve davranıĢ sorunlarında , kontrol grubuna göre azalan bir fark 

olduğu ve farkın uygulama grubu lehine anlamlı olduğunu bulmuĢtur. 

Ġlhan ve Gencer (2009) ―Çocuklarda Nevrotik Sorun Düzeyleri ve Badminton 

Eğitimi ĠliĢkisine Yönelik Bir AraĢtırma‖ adlı çalıĢmalarında, 12 hafta boyunca düzenli 

badminton eğitim programı uyguladıktan sonra uygulama grubunun nevrotik 

sorunlarında kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

AydoğmuĢ, Ġlhan ve Gencer (2009) ―Ġlköğretim 1. Kademe Çocuklarına Düzenli 

Olarak Uygulanan Badminton Antrenmanlarının DavranıĢ Sorun Düzeylerine Etkisinin 

Ġncelenmesi‖ adlı öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde yaptıkları 

çalıĢmalarında bir gruba 12 hafta boyunca düzenli badminton eğitim programı 

uyguladıktan sonra uygulama grubunun davranıĢ sorunlarında kontrol grubuna göre 

anlamlı bir azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Benzer araĢtırmaların bulgularına bakıldığında; bireylerin spor etkinliklerine 

katılımının beden, ruh ve kiĢilik yapısını geliĢtirdiğini, iradeyi güçlü kılma, grup 

çalıĢmasını kolaylaĢtırma, karĢılıklı dayanıĢma sağlama, özgüven geliĢtirme, kendini 

kontrol etme, baĢkalarına saygıyı öğrenmede ve olumlu davranıĢlar geliĢtirmede önemli 

katkılar sağlandığını ortaya koymaktadır (Büyükyazı ve ark.2003, Kapıkıran, 1993, 

Suveren, 1991). 

AraĢtırmamızda yaz spor okullarına katılan çocukların nevrotik, davranıĢ ve 

diğer davranıĢ sorun düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra; söz konusu ruhsal uyumun 
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alt faktörlerine farklı değiĢkenlere (yaĢ, cinsiyet, yapılan spor branĢının türü) göre de 

bakılmıĢtır. Sonuç olarak araĢtırma grubunda ele aldığımız çocukların ruhsal uyum 

bileĢenlerinin (nevrotik, davranıĢ ve diğer davranıĢ) takım-bireysel spor yapma, cinsiyet 

ve yaĢa göre farklılık göstermediği belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmamızda yaz spor okuluna katılan çocukların ruhsal uyum özellikleri 

ortalama düzey bazında ve farklı değiĢkenler bazında betimlenmiĢtir. Bu konuda 

deneysel çalıĢmalar yapılması ve program içeriklerinin de bu organizasyonların 

baĢlangıcında çocukların özellikleri temelinde yapılandırılması önerilebilir. 
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ÖZET 

 

Çocukların bir nesne ya da bir eylemi anlayıp algılayabilmesi için kavram 

bilgisine gereksinimi vardır. Çocukların harekette hızı çizimlerde nasıl algıladığını 

araĢtırmak amacıyla bu çalıĢma planlanmıĢtır. ÇalıĢmaya okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden 5-6 yaĢ grubundan toplam 70 çocuk (35 kız, 35 erkek) katılmıĢtır. Veri 

toplama aracı olarak; çocukların hareketi algılayıĢlarını belirlemek amacıyla 4 farklı 

resim kartı (A, B, C, D kartları) kullanılmıĢtır. A kartında, düz beyaz bir fonda harekete 

baĢlama anını temsil eden insan figürü; B kartında hareket halinde olan ve arkasında 

hareket çizgileri yer alan insan figürü; C kartında harekete baĢlama anını temsil eden ve 

arka fonunda figürün hem önünde hem arkasında görünen uzunlu kısalı arka plan 

çizgilerin yer aldığı insan figürü; D kartında ise harekete baĢlama anını temsil eden ve 

arka fonunda figürün hem önünde hem arkasında görünen aynı uzunlukta arka plan 

çizgilerinin yer aldığı insan figürü yer almaktadır. Kartlar ikiĢerli olarak sunulmuĢtur. 

AraĢtırmacı çocukla bireysel olarak görüĢmüĢ ve harekette hız ile ilgili çocukların 

düĢüncelerini kayıt formuna kaydetmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulguları; beĢ- altı 

yaĢ grubu çocukların, cinsiyet ve yaĢ farkı gözetilmeksizin harekette hızı, figüre 

eklenmiĢ çizgilere bağlı olarak algıladıklarını göstermiĢtir. Ayrıca çizgilerin çokluğu 

çocuklar için hızın ifadesi olmuĢtur. Çocukların spora ilgilerini arttırmak için spor ile 

ilgili kavramlar konusunda bilgilerinin pekiĢtirilmesi ve yeni bilgiler edinmesine fırsat 

verilmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: çocuk, hareket, algı  
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GĠRĠġ 

 

Çocuk kitaplarında ve öykülerde koĢma, atlama, düĢme gibi fiziksel ve hayal 

etme, düĢünme, uyuma gibi zihinsel olayları betimlemek için vurgulayıcı çizimler 

(hareket çizgileri) kullanılmaktadır. Örneğin, hareket eden bir insan figürü çiziminde 

sıklıkla biyomekanik bilgiler (vücut duruĢuna iliĢkin ipuçları, kıvrık bacaklar, uzanmıĢ 

kollar gibi) ve hareket çizgileri, çoklu imgeler gibi vurgulayıcı çizimler 

kullanılmaktadır. Benzer Ģekilde uyuyan bir insan, gözleri kapalı ve kafasının üzerinde 

yukarı doğru ―Zzzz‖ Ģeklinde bir vurgulayıcı çizimle birlikte yüzükoyun yatmıĢ Ģekilde 

çizilmektedir (Gross ve ark., 1991).  

 

Hareketin benzerliği ve farklılığı, çocukların sınıflandırmaya dayandırdığı temel 

algısal ipuçlarından birisi olabilir (Mak ve Vera, 1999).  

Mak ve Vera (1999) yapmıĢ oldukları çalıĢmada, çocukların objelerin 

benzerliğine göre sınıflandırma yaparken Ģekil özelliğine mi yoksa hareket özelliğine 

göre mi sınıflandırma yaptıklarını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmaya; 4 yaĢtan 160, 7 yaĢtan 

160 olmak üzere toplam 320 çocuk dahil edilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre, küçük 

çocukların ne tür bir sınıflandırma yaptıklarına bakılmaksızın, objeleri sınıflandırırken 

yalnızca harekete yönelik ipuçlarını kullandıkları bulunmuĢtur. Ayrıca, daha büyük 

çocukların hayvanları sınıflandırırken hareket kullanımını sınırlandırabildikleri ve 

bunun yetiĢkinliğe kadar sürdüğü yorumunu yapmıĢlardır.      

Genel olarak, çizimler algının ―basit bir çıktısı‖ olarak kabul edilmemelidir 

(Olson, 1970; akt.  Goodnow, 1978). Renk, Ģekil gibi algısal özellikler, çocukların 

objeleri sınıflandırmasında temel oluĢturmaktadır (Inhelder ve Piaget, 1964; Bruner ve 

ark., 1966; Rosch ve ark., 1976; Roberts ve Horowitz, 1986; Landau ve ark., 1988; 

Roberts, 1988; akt. Mak ve Vera, 1999). Bununla birlikte, sınıflandırmaya iliĢkin 

yapılan bazı çalıĢmalar objelerin durağan özelliklerine iliĢkin algısal özellikleri ele 

almasına rağmen, birçok araĢtırmacının, sunulan algısal özelliklerin hareket gibi 

dinamik özellikleri de içermesi gerektiğine iliĢkin ortak görüĢleri bulunmaktadır.  

Sınıflandırmada algısal benzerliğe iliĢkin biliĢsel görüngüyü açıklamak için 

durağan algısal ipuçları yeterli değildir (Mak ve Vera, 1999).  

 

 Piaget‘nin biliĢsel geliĢimle ilgili çalıĢmalarına göre (Piaget, 1929), çocuklar 3-5 

yaĢları arasında ―animistik‖tir (cansız nesnelere canlılık özelliği katma). Hareket 

kafalarını karıĢtıran bir sebeptir. Çocuklar bulut, ay, bisiklet ve saat gibi objeleri hareket 

ettikleri için canlı olarak değerlendirmektedir. Çocukların yaĢadıkları karıĢıklığın 

Piaget‘nin inandığından daha az yaygın olduğu gösterilmiĢ olsa da, daha sonraki 

çalıĢmalar küçük çocukların hareket bakımından, bazen canlı ve cansız objeleri ayırt 

etmede zorluk yaĢadığını göstermiĢtir (Carey, 1985; akt. Mak ve Vera, 1999). Birbirine 

yaklaĢan bu sonuçlar çocukların obje sınıflandırmasında harekete yönelik ipuçlarını 

kullandıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çocukların objeleri sınıflandırmada 

hareketi ne ölçüde kullandığı ve geliĢim sürecindeki rolüne iliĢkin çalıĢmalar devam 

etmektedir.  

            

 Goodnow, 1978 yılında yaptığı çalıĢmada; dört yaĢında ve on yaĢındaki 

çocuklardan biri yavaĢ, diğeri hızlı koĢan iki insan resmi çizmelerini istemiĢtir. Bütün 

yaĢ grubundaki çocukların biomekanik bilgileri kullandıklarını gözlemlemiĢtir. Bu 
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resimler uygun bir düzenlemeye koyulduğunda daha büyük çocukların hareketli çizgiler 

kullandığını kaydetmiĢtir. 

 

Dona Gross ve arkadaĢları 1991 yılında yaptıkları çalıĢmada; Amerika‘da 7-9 

yaĢ grubu çocuklardan biri hızlı, diğeri yavaĢ giden iki insan resmi çizmelerini 

istemiĢler, çalıĢma sonucunda  çocukların hızlı gideni belirtmede hareketli çizgiler ve 

biomekanik bilgileri kullandıkları bulunmuĢtur. Gross ve arkadaĢları (1991), yapmıĢ 

oldukları bu çalıĢmada, insan hareketinin durağan çizimlerinde biyomekanik bilgiyi ve 

vurgulayıcı çizimlerin kullanımını algılamaları üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır. 

 

Literatürde yapılmıĢ olan bu çalıĢmaların rehberliğinde; bu pilot çalıĢma ile 

çocukların hareket eylemini algılamalarının ve çizimlerde hareketi ifade eden çizgileri 

nasıl yorumladıklarının incelenmesi amaçlanmıĢtır.   

 

YÖNTEM 

 

ÇalıĢma Grubu:  
ÇalıĢmaya okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaĢ grubundan toplam 

70 çocuk (35 kız, 35 erkek) alınmıĢtır. 

 

Tablo 1: Örneklemi OluĢturan Çocukların YaĢ ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet 

  

        YaĢ 

Kız 

(n:35) 

Erkek 

(n:35) 

Toplam 

(n:70) 

S  % S  % S  % 

5 yaĢ  18 47,4 20 52,6 38 100,0 

6 yaĢ  17 53,1 15 46,9 32 100,0 

 

Veri Toplama Aracı:  

Çizimlerde hareket iki Ģekilde belirtilmektedir. Bunlardan birisi çizgiler, 

bulanıklık ve titreme yoluyla ifade edilen resimsel düzenlemeler; bir diğeri ise eĢ 

biçimli gerçek hareketleri içeren resimsel vücut duruĢlarıdır (Friedman ve Stevenson, 

1975). Çocukların hareket eylemini algılayıĢlarının incelenmesi amacıyla bu çalıĢmada 

hareketi ve harekete baĢlama anını ifade eden resimsel gösterimler kullanılmıĢtır. 

Çocukların hareketi algılayıĢlarını belirlemek amacıyla 4 farklı resim kartı (A, B, C, D 

kartları) kullanılmıĢtır. A kartında, düz beyaz bir fonda harekete baĢlama anını temsil 

eden insan figürü; B kartında hareket halinde olan ve arkasında hareket çizgileri yer 

alan insan figürü; C kartında harekete baĢlama anını temsil eden ve arka fonunda 

figürün hem önünde hem arkasında görünen uzunlu kısalı arka plan çizgilerin yer aldığı 

insan figürü; D kartında ise harekete baĢlama anını temsil eden ve arka fonunda figürün 

hem önünde hem arkasında görünen aynı uzunlukta arka plan çizgilerinin yer aldığı 

insan figürü yer almaktadır.  

 

Veri Toplama ĠĢlemi: 

Kartlar, hareket çizgilerine bağlı olarak harekette hızı algılamalarını test etmek 

amacıyla, ikili setler halinde 4 aĢamada (A-B, B-C, B-D, A-D) çocuklara sunulmuĢtur. 

A-B kart çifti, çocukların hareket çizgilerini algılarını test etmek amacıyla; B-C kart 

çifti, çocukların hareket çizgisi ile arka plan çizgisini ayırt edip edemeyeceklerini test 

etmek amacıyla; B-D kart çifti, B kartındaki hareket çizgileri ile C kartındaki arka plan 
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çizgileri uzunlu kısalı olmaları bakımından benzediği için çocukların algılarını etkileyip 

arka plan çizgilerini de hareket çizgisi gibi algılama olasılıkları düĢünülerek çizgilerin 

benzer özellikleri ortadan kaldırıldığında algılarını test etmek amacıyla; A-D kart çifti, 

arka plan çizgileri uzunlu kısalı olması bakımından hareket çizgisine benzemediği 

zaman çocukların çizgileri tekrar hareket ve hızı yorumlamada dikkate alıp 

almadıklarını test etmek amacıyla kullanılmıĢtır.  

                

                   A                              B                               C                              D 

 

 

Uygulama aĢamasında, araĢtırmacılar çocuklarla birebir görüĢerek kart setlerini 

göstermiĢ ve çocuklara ―resimlerde ne görüyorsun?‖ sorusunu yöneltmiĢlerdir. 

Çocukların resimlerdeki harekete iliĢkin yanıtları alındıktan sonra, çocuğa ―peki sence 

hangisi daha hızlı?‖ sorusu yöneltilmiĢ ve çocuğun yanıtları her kart seti için kayıt 

formuna iĢaretlenmiĢtir. 

  

Verilerin Analizi:  
Veriler toplandıktan sonra SPSS 11.5 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢ 

ve sonuçlar yüzde olarak ifade edilmiĢtir.   

 

BULGULAR VE TARTIġMA  

 

Tablo 2: YaĢa Göre Çocukların A-B Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

A Kartı B Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  8 21,1 30 78,9 38 100,0 

6 yaĢ  6 18,7 26 81,3 32 100,0 

TOPLAM 14 20,0 56 80,0 70 100,0 

 

Tablo 2‘ye bakıldığında, A-B kart çifti çocuklara gösterildiğinde çocukların 

hareketi ve hızı algılarına iliĢkin verdikleri yanıtlar yaĢa göre farklılık göstermemiĢtir. 

Ancak, her iki yaĢ grubunda da çocukların çoğunlukla B kartını seçtiği ve hareket 

çizgilerinin varlığına göre tercih yaptıkları görülmektedir (5 yaĢ %81,3; 6 yaĢ %78,9).      

 

Tablo 3: YaĢa Göre Çocukların B-C Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

B Kartı C Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  4 10,5 34 89,5 38 100,0 

6 yaĢ  4 12,5 28 87,5 32 100,0 

TOPLAM 8 11,4 62 88,6 70 100,0 

 

 Tablo 3‘e göre, hareket çizgileri ve uzunlu kısalı arka plan çizgileri bulunan B-C 

kart çifti çocuklara gösterildiğinde, her iki yaĢ grubunda da çocukların çoğunluğu C 

kartını seçmiĢtir (5 yaĢ %89,5; 6 yaĢ %87,5). Çocukların seçimleri ise yaĢa göre 

farklılık göstermemiĢtir. Çocukların tercihlerinde, her iki karttaki çizgileri hareket ve 

hızın belirleyicisi olarak algıladıkları ve çizgi hangi kartta daha fazla ise o figürün daha 

hızlı olduğu yorumunu yaptıkları düĢünülmektedir.             
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Tablo 4: YaĢa Göre Çocukların B-D Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

B Kartı D Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  7 18,4 31 81,6 38 100,0 

6 yaĢ  8 25,0 24 75,0 32 100,0 

TOPLAM 15 21,4 55 78,6 70 100,0 

 

 Tablo 4 incelendiğinde, hareket çizgileri ve aynı uzunlukta arka plan çizgileri 

bulunan B-D kart çifti çocuklara gösterildiğinde, yaĢlara göre farklılık olmaksızın 5 yaĢ 

grubu çocukların %81,6; 6 yaĢ grubu çocukların %75,0 oranında en çok D kartını 

seçtikleri göze çarpmaktadır. B ve D kart çiftlerinde çocukların çoğunluğunun D kartını 

seçmeleri, yine çocukların çizgilerin çokluğuna bağlı olarak hareket ve hızı 

yorumladıklarını düĢündürmektedir. Dolayısıyla Tablo 4‘e göre araĢtırmaya katılan 

çocukların, hareketi ifade eden uzunlu kısalı çizgileri dikkate almaksızın, çizgiler aynı 

uzunlukta olsa da çokluğunu dikkate alarak hareket ve hızı yorumladıkları sonucuna 

varılmıĢtır.  

  

Tablo 5: YaĢa Göre Çocukların A-D Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

A Kartı D Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  14 36,8 24 63,2 38 100,0 

6 yaĢ  9 28,1 23 71,9 32 100,0 

TOPLAM 23 32,9 47 67,1 70 100,0 

 

 Tablo 5‘e bakıldığında, A-D kart çifti çocuklara gösterildiğinde 5 yaĢ grubu 

çocukların %63,2; 6 yaĢ grubu çocukların %71,9 oranında en çok D kartını seçtikleri ve 

yaĢ grupları arasında belirgin bir fark olmadığı görülmektedir. Çocukların seçimlerinde, 

çizgilerin hareket çizgisi veya arka plan çizgisi olup olmadığına bakmaksızın çizgilerin 

varlığı ve çokluğuna bağlı olarak tercih yaptıkları dikkat çekmektedir.      
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   ġekil 1: Cinsiyete Göre Çocukların Dört Farklı AĢamada Sunulan Kart Çiftlerindeki Harekette Hız Tercihlerinin Dağılımı  
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ġema 1‘e göre; araĢtırmada kullanılan ikiĢerli seçim kartlarının dört aĢamasına göre A ve B 

kart çiftinde harekette hızı ifade etmek için çocukların hareket çizgisi olan kartı seçtikleri 

bulunmuĢtur. Aynı zamanda, B-C kart çiftinde arka plan çizgileri ile hareket çizgilerinin 

uzunlu kısalı olmasından dolayı birbirine benzemesi sonucu, çocukların çizgilerin 

çokluğuna bağlı olarak hareket ve hızı yorumladıkları dolayısıyla C kartını hareket hızı 

olarak ifade ettikleri bulunmuĢtur. Üçüncü aĢamada çocuklara gösterilen B-D kart 

çiftlerinde ise, çocukların arka plan çizgilerinin aynı uzunlukta olmasından dolayı uzunlu 

kısalı çizgilere oranla daha çok olduklarını düĢündükleri ve bu düĢünceyle de hareket ve 

hız konusunda da D kartını seçtikleri düĢünülmektedir. Dördüncü aĢamada ise çocukların 

gösterilen A-D kart çiftlerinde ise; A-B kart çiftlerinde olduğu gibi hızı ifade etmek için 

arka plan çizgisini de hareket çizgisi olarak değerlendirdikleri bulunmuĢtur. 

 
SONUÇ ve ÖNERĠ 

 

Sonuç olarak; Piaget‘nin korunum yasası dikkate alındığında, dört aĢamanın 

tamamında seçim çiftleri arasında hareket çizgisi ya da arka plan çizgisi arasında fark 

gözetmeksizin harekette hızı ifade etmek için çocukların çizgisi çok olan kartı seçtikleri 

düĢünülmektedir.  

 

Sonuç olarak, çocukların hareketi ifade eden çizgilerin yer aldığı resimsel gösterimler 

ile çizgilerin olmadığı resimsel gösterimler karĢısında çizgilere bağlı olarak hareketi 

algıladığı; her iki gösterimi de hareket ediyor olarak algılayan çocukların ise çizgilere bağlı 

olarak çizgilerin yer aldığı gösterimdeki figürün daha hızlı hareket ettiğini algıladığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Hareket çizgilerinin yer aldığı resimsel gösterimler ile arka plan çizgilerinin yer 

alığı resimsel gösterimler karĢısında çocukların, figürün hem arkasında hem de önünde yer 

alan arka plan çizgilerinin çok oluĢuna bağlı olarak harekete ve hıza karar verdikleri sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

 

Çizimler aracılığıyla çocuğun hareketin ve hızın farkında olup olmadığını belirleyerek 

biliĢsel olarak bu kavramların kazanımını sağlamak; çocuklara spor ve beden eğitimi ile ilgili 

verilecek eğitimin de temelini oluĢturacaktır. Çocukların bu kazanımının pekiĢtirilebilmesi 

için; çocuklara hareket ve hıza yönelik aktif katılımlarının olacağı çalıĢmaların ve uygulama 

ortamlarının sağlanmasının uygun olacağı düĢünülmektedir. 

 

Ayrıca; yapılan bu pilot çalıĢmanın; çocukların kendi çizimlerinde harekette hızı nasıl 

yansıttıklarına iliĢkin veriler toplanarak ya da farklı uygulamalarla incelenmesi ve farklı yaĢ 

grubundaki çocuklar arasındaki farkın değerlendirilmesi önerilmektedir. 



 345 

 

KAYNAKLAR 

 
Gross, D., Soken, N., Rosengren, K. S., Pick, A. N., Pillow, B. H., Melendez, P. (1991). Children's 

Understanding of Action Lines and the Statie Representation of Speed of Loeomotion. Child Development, 

1991, 62, 1124-1141. 

 

Mak, B. S. K, Vera, A. H. (1999). The Role of Motion in Children‘s Categorization of Objects. Cognition, 71 

(1999) B11–B21. 

 

Goodnow, J. J. (1978). Visible Thinking; Cognitive Aspects of Change in Brawings Ckild Development, 1978, 

49, 637-641.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 346 

SB21 : FARKLI HAREKET EĞĠTĠMĠ MODELLERĠ UYGULAYAN ÇOCUKLARIN GELĠġĠM 

ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ;   

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Kayseri 

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/Adıyaman   

Vedat ÇINAR , Yahya POLAT , Fatih MURATHAN , Aykut DÜNDAR 

 

FARKLI HAREKET EĞĠTĠMĠ MODELLERĠ UYGULAYAN ÇOCUKLARIN 

GELĠġĠM ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

   Vedat ÇINAR
12

       Yahya POLAT
13

     Fatih MURATHAN
14

  Aykut DÜNDAR
15

      

  

 

 

AraĢtırmada, erkek çocuklara uygulanan iĢbirliği ve rekabete dayalı oyunlar ile uygulanan 

hareket eğitimlerinin, çocukların problem çözme seviyeleri ile motor ve duyuĢsal geliĢimleri 

üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

AraĢtırmaya 10-12 yaĢ gurupları arasında bulunan iĢbirliği ile hareket eğitimi grubu (n: 40) ve 

rekabet ile oyun eğitimi grubu (n:44) olmak üzere toplam 84 çocuk gönüllü olarak katılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan gönüllülerin, hareket eğitimi öncesi ve sonrasında problem çözme, 

duyuĢsal geliĢim ve motor geliĢim seviyeleri ölçülmüĢtür.  

 

Gönüllülerin problem çözme seviyeleri, duyuĢsal ve motor geliĢim düzeyleri, ön test değerleri 

açısından karĢılaĢtırıldığında p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamamıĢtır.   

Gönüllülerin son test değerleri açısından incelendiğinde, grupların problem çözme düzeyleri 

ile motor performans seviyelerine iliĢkin değerlerde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar 

bulunamazken, grupların duyuĢsal geliĢim seviyeleri ve beceriye iliĢkin motor geliĢim 

seviyelerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur.  

 

ĠĢbirliği ile oyun grubunun,  problem çözme seviyeleri, duyuĢsal geliĢim seviyeleri ve motor 

geliĢim düzeylerinin ön test ve son test değerleri açısından incelendiğinde p<0,01 düzeyinde 

anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur.   

Rekabete dayalı oyunlar grubunun, problem çözme seviyeleri, motor geliĢim düzeylerinin ön 

test ve son test değerleri açısından incelendiğinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur.   

 

Sonuç olarak; Çocuklara uygulanan hareket eğitimi içerisinde yer alan iĢbirliğine dayalı 

oyunların baskınlığı, çocukların problem çözme düzeyleri ile duyuĢsal geliĢim seviyelerinde 

klasik yaklaĢımlara göre daha etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.     

     

Anahtar Kelimeler: Hareket Eğitimi, ĠĢ Birliği, Rekabet, BiliĢĢel GeliĢim, DuyuĢĢal GeliĢim, 

Motor GeliĢim. 

 

 

                                                 
12

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/Adıyaman 
13

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Kayseri/ 
14

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/Adıyaman 
15

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/Adıyaman 
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SB22 : ĠLKÖĞRETĠM ÇAĞINDAKĠ ÖĞRENCĠLERDE DÜZENLĠ YAPILAN SPORUN 

DĠKKAT ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI 

Ege Üniversitesi, BESYO 

Ersen ADSIZ  

 

ĠLKÖĞRETĠM ÇAĞINDAKĠ ÖĞRENCĠLERDE DÜZENLĠ YAPILAN SPORUN 

DĠKKAT ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI 

Ersen ADSIZ         Feridun DORAK* 

            
 
ÖZET 

Bu araĢtırmanın genel amacı, Ġlköğretim 4. ve 5.sınıf çocuklarda sporun dikkat 

geliĢimine etkisini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, düzenli olarak çalıĢtırıcı gözetiminde 

spor yapan çocuklar ile spor yapmayan çocuklar arasında dikkat seviyeleri bakımından fark 

olup olmadığını saptamak için Bourdon Dikkat Testi kullanılarak çocukların dikkat seviyeleri 

ölçülmüĢ ve sonuçlar kayıt altına alınmıĢtır.  

Bu araĢtırma deney-kontrol gruplu, ön test-son test ölçümlü deneysel bir araĢtırma 

tipidir. AraĢtırmanın deney grubunu spor yapan 30 çocuk, kontrol grubunu ise spor yapmayan 

30 çocuk oluĢturmaktadır.  

AraĢtırma süresince 1. hafta, 8. Hafta ve 12. Hafta‘da olmak üzere bourdon dikkat testi 

her iki gruptaki katılımcılara da uygulanmıĢ ve sonuçlar kayıt edilmiĢtir.  

Elde edilen veriler Greatl istatistiksel analiz programında regresyon modeli kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. Bulgulara bakıldığında spor yapanların spor yapmayanlara oranla %83 daha 

dikkatli olduğu, erkek çocukların kız çocuklara oranla % 51 daha dikkatli oldukları, anne 

eğitim düzeyi arttıkça dikkat düzeyinin arttığı ve kardeĢ sayısı arttıkça dikkat seviyesinin 

azaldığı görülmüĢtür. 

AraĢtırmanın sonunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf çocuklarda düzenli olarak, çalıĢtırıcı 

gözetiminde yapılan sporun dikkat geliĢimine olumlu katkısı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Anahtar sözcükler: Spor, dikkat, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, Bourdon Testi. 

*Yard. Doç. Dr, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 

 

 

 

 

ELEMANTARY SCHOOL AGE ĠN CHĠLDREN'S ATTENTĠON TO THE 

DEVELOPMENT EFFECT OF SPORTS 

Ersen ADSIZ                         Feridun DORAK* 

 

The overall objective of this research, primary school age group in children with 

attention to the development of sport is to determine the effect. To achieve these objectives, 

under the supervision of coaches regularly exercising children do not do sports with children 

between the difference in terms of attention levels to determine whether the test using 

Bourdon Attention attention level of children were measured and the results have been 

registered. 

This research with experimental-control group, pretest-posttest experimental research is 

a type of metering. Experimental group, the exercising of the study 30 children, the control 

group constituted 30 children do not do sports. 

Research during the 1st weeks, 8 Weeks and 12 Weeks in both groups to test the 

attention Bourdon was also applied to the participants and the results have been registered. 
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Greatl statistical analysis program obtained data were analyzed using the regression 

model. Results were looking at sport than those who do not make sport more carefully as 

83%, boys 51% girls compared to their more cautious, mother education level increased, the 

level of care is increasing and the number of siblings increased, decreased attention levels 

were observed. 

At the end of the study in children primary school age group on a regular basis, under 

the supervision of the coach's attention to the development of the sport it was concluded that a 

positive contribution. 

*Yard. Doç. Dr, Ege University, Pyschial Education And Sports High School 

Key words: Sports, attention, attention deficit hyperactivity disorder, Bourdon Test. 

 

 

GĠRĠġ 

Ġnsan dıĢ dünyasını tanıyabilmek için duyu organlarına muhtaçtır. Ancak, bu organların 

sıradan iĢleyiĢi, bu konuda yeterli olmamaktadır. Örneğin, insan yorgun bir anında bakar fakat 

göremez, dinler iĢitemez. Daha sonra hatasının farkına varınca ben bu hatayı nasıl yaptım 

diye kendi kendine hayıflanır. Aslında onun duyu organları bu konularda uyarılsa, ilgisini 

çeken bir durum olsa sonuç çok daha baĢarılı olurdu. 

ĠĢte, bir olay, durum kiĢiyi motive ediyorsa, motifin derecesine göre kiĢi kendisini o 

uyarıcıya teksif ederek, onu dikkatle gözleyip incelemekte ve izlenimlerini hafızasına 

yerleĢtirmektedir. KiĢi kendisini motive eden olayları, durum ve varlıkları motive etmeyene 

göre daha etkili bir biçimde gözlemektedir. O, bu süreçte kendisini motive eden uyarıcıları 

diğerlerinden ayırmaya çalıĢır. ― ĠĢte bireyin kendisini motive eden varlık ya da olayı 

gözleyebilmesi için yapmıĢ olduğu seçme faaliyetine dikkat denilmektedir.‖ Özetle dikkat 

gözlemdeki seçicilik olarak tanımlanabilir (Silah, 2007).                  

William James‘e göre dikkat, aynı anda birkaç nesneden veya düĢünce silsilesinden 

birinin canlı, belirgin tarzda zihin tarafından alınmasıdır. OdaklaĢma. Konsantrasyon, 

bilinçlilik dikkatin özüdür. Dikkat, bazı Ģeylerin diğerlerine göre daha etkin bir sıklıkla ele 

alınmak için seçilmesidir (Cox, 1985). 

         Dikkat tanımlarından da anlaĢılacağı gibi, dikkat kapasitemiz sınırlıdır. Yani, aynı anda 

pek çok Ģeye dikkat etmemiz olası gözükmemektedir. Organizma yalnızca sınırlı sayıda 

uyaran için davranımda bulunmaya hazırdır (Tiryaki, 2000). 

Dikkat etkilendiği temel faktörler yönünden üç gruba ayrıĢtırılarak incelenebilmektedir. 

         Ġlgi dikkati, bu irade gerektirmeyen, alıĢılmıĢ dikkat türüdür. Ġnsanın özel ilgisi ve 

merak duygusu bu tür dikkatin oluĢumunu sağlayan temel faktördür. Bu kiĢilik eğiliminin 

sonucu da insan özel iradi bir güç sarf etmeden bazı uyarımlara karĢı zihinsel yönden hassas 

ve dikkatli olabilmektedir (Silah, 2007). 

         Ġradi dikkat, bu durumda zihin aktivitesinin bir hedefi vardır ve insanın bir düĢünce 

sürecinde özel bir gayret göstermesi, zihin enerjisi harcaması gerekmektedir. Örneğin bir 

öğrenci sınıfta, anlatılan ders konusunu anlayabilmek için özel bir çaba sarf ederek dinliyorsa, 

bu tür dikkatini kullanmaktadır. 

         Ġradi olmayan dikkat, insanın elinde olmayan bazı olay, durum ya da kiĢilerle ilgili 

uyarımlar dikkatini çeker. Örneğin, bir öğrenci bütün dikkatin derse vermiĢken dıĢarıdan 

gelen ani bir patlama sesi onun bu konudaki dikkatini dağıtır. Dikkat patlama uyarıcısına 

yönelir (Silah, 2007). 

         Ġnsan yaĢamı boyunca dikkat etmesini gerektiren birçok olayla karĢı karĢıya 

gelmektedir. KarĢıdan karĢıya geçerken trafik iĢaretlerine dikkat etmek, araba kullanırken 

yayalara ve diğer araçlara dikkat etmek, öğrencinin dersi anlamak için öğretmeninin 

söylediklerine dikkat etmesi gibi. 
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       Spor yapan kiĢilerinde dikkat etmesi gereken Ģeyler vardır. Örneğin bir boksörün 

rakibinin vücut hareketlerine dikkat etmesi, bir tenisçinin rakibinin gönderdiği topa dikkat 

etmesi, bir basketbolcunun rakibinin elindeki topa dikkat etmesi, bir futbolcunun ofsayt 

pozisyonuna kalmamak için savunma oyuncusuna dikkat etmesi gibi. Her spor dalında dikkat 

özel bir eylem, nesne veya kiĢiyle sınırlı olmayabilir. Bu orta sah oyuncusu veya çıkıĢ 

yapmakta olan bir kayakçı dikkatini aynı anda birçok nesneye birden yöneltmek zorundadır. 

Birçok Ģeyi birden aynı anda algılama yeteneğine ‖dikkatin yaygınlaĢtırılması‖ diyoruz. 

Dikkati ne kadar geniĢ bir alana yayarsak, nesneleri algılamadaki netlik derecesi de o kadar 

azalır (Baumann, 1994). 

Öğrenmenin temeli bir uyarıcıya dikkat etme ve bu dikkati gereken süre boyunca, o 

uyarıcı üzerinde devam ettirebilme vardır. Eğitimde dikkat toplama becerisinin önemi üzerine 

yapılan çeĢitli araĢtırmalarda dikkat toplama düzeyi ile öğrenme arasında anlamlı iliĢkiler 

bulunmuĢtur. 

Karaduman (2004), ―Dikkat toplama eğitim programının ilköğretim 4. ve 5. Sınıf 

öğrencilerinin dikkat toplama düzeyi, benlik algısı ve baĢarı düzeylerine etkisi‖ isimli 

çalıĢmasında dikkat toplama eğitimi ve dikkat toplama ve güdüleme eğitimi uygulamalarının, 

öğrencilerin dikkat toplama düzeylerinde, akademik benlik algısı üzerinde ve okul baĢarısı 

üzerinde, kontrol grubundaki öğrencilere göre, anlamlı farklılıklara neden olduğu sonucuna 

varmıĢtır.  

Problem  

Bu çalıĢmada ilköğretim 4. ve 5. Sınıf çağındaki öğrencilerde düzenli yapılan sporun 

dikkat üzerine etkisinin ‖ olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmanın evreni, Ġzmir ilindeki ilköğretim çağındaki 4. ve 5. Sınıfta öğrenim gören 

çocuklardır. AraĢtırmanın örneklemini ise Ġzmir ili, Karabağlar ilçesi, YeĢilyurt semti, Ali 

Fuat Cebesoy Mahallesi‘nde ikamet eden spor yapmayan 4. ve 5.sınıf çocuklarından oluĢan 

30 kiĢilik kontrol gurubu ile Bornova ilçesinde ikamet eden ġavkar Spor Kulübü‘nde 

jimnastik ve voleybol sporuna yeni baĢlayan 4. ve 5.sınıf çocuklarından oluĢan 30 kiĢilik 

deney grubu arasında yapılmıĢtır. 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada kiĢisel bilgi formu ve çocukların dikkat seviyelerini ölçmek için Bourdon 

dikkat testi kullanılmıĢtır.  

Bourdon Dikkat Testi:  Bourdon dikkat testinin en son kullanılan Ģekli Benjamin 

Bourdon tarafından 1955 yılında geliĢtirilmiĢtir. Bourdon testinin iki farklı formu 

bulunmaktadır. Birincisinde belli harfleri karıĢık kitap harfleri arasından bulma ve iĢaretleme; 

ikincisi ise belli Ģekilleri karıĢık olarak verilmiĢ Ģekiller arasından bulma ve iĢaretleme 

Ģeklindedir. Test kesintisiz bir dikkat yönelimi gerektirmektedir. Testin harf formunda toplam 

660 harf bulunmaktadır.  Testin uygulanması için belirlenmiĢ bir yaĢ sınırı yoktur. Ancak harf 

formu için, çocukların harfleri tanıma becerisine ulaĢmıĢ olmaları gerekmektedir. Testin 

değerlendirilmesinde doğru sayısı, zaman ya da hata sayısı dikkate alınabilir. Uygulayıcı belli 

bir zaman biriminde çocukların kaç tane doğru yanıt iĢaretlediğini sayarak değerlendirme 

yapabilir. Bu araĢtırmada Bourdon dikkat testinin harf formu kullanılmıĢtır. Öğrencilerden ―a, 

b, d ve g‖ harflerini bulmaları ve iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Güvenirliği; Testin geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmaları araĢtırmacı tarafından yapılmıĢtır. Güvenirlik çalıĢması olarak test 

tekrar test güvenirliği hesaplanmıĢtır. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden oluĢan toplam 150 

öğrenciye 15 gün ara ile test tekrar uygulanarak iki değerlendirme arasındaki korelasyon 

katsayısı incelenmiĢtir. Bu katsayı .78 olarak bulunmuĢtur. Geçerliği; Ölçüt geçerliği 
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çalıĢması sonucunda Bourdon dikkat testi ve d2 dikkat testi arasındaki korelasyon .63 olarak 

bulunmuĢtur (Karaduman, 2004). 

Verilerin Toplanması 

AraĢtırma ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında, 27‘si erkek ve 33‘ü kız olmak 

üzere toplam 60 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya spor yapan 30 kiĢi 

(uygulama grubu) ve spor yapmayan 30 kiĢi (kontrol grubu) katılmıĢtır. Uygulama grubu: 

18‘i jimnastik, 12‘si voleybol dalında olmak üzere haftada 2 gün çalıĢtırıcı gözetiminde 

ortalama 1 saat 15 dakika antrenman yapan toplam 30 sporcu öğrenciden oluĢmaktadır. 

Kontrol grubu: ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında spor yapmayan çocuklardan 

oluĢmaktadır. 

AraĢtırmanın ilk aĢamasında dikkat testi, uygulama ve kontrol grubundaki katılımcılar 

tarafından doldurulmuĢtur. Daha sonra 30 kiĢilik uygulama grubu 12 hafta boyunca haftada 2 

gün ortalama 1 saat 30 dakika, çalıĢtırıcı gözetiminde spor yapmıĢ; kontrol grubu ise 12 hafta 

boyunca düzenli bir sportif etkinliğe katılmamıĢtır. 

 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

Özellik  

Cinsiyet Erkek Sayı 27 

    % 45.0 

  Kız Sayı 33 

    % 55.0 

Yaptığı spor dalı Jimnastik Sayı 18 

    % 30.0 

  Voleybol Sayı 12 

    % 20.0 

  Spor yapmıyor Sayı 30 

    % 50.0 

Gelir düzeyi 750-1000 TL Sayı 6 

    % 10.0 

  1001-2000 TL Sayı 20 

    % 33.3 

  2001-3000 TL Sayı 23 

    % 38.3 

  3000 TL'den fazla Sayı 11 

    % 18.3 

KardeĢ sayısı 0 Sayı 13 

    % 21.7 

  1 Sayı 18 

    % 30.0 

  2 Sayı 20 

    % 33.3 

  3 Sayı 7 

    % 11.7 

  4 Sayı 2 

    % 3.3 

Annenin eğitimi Ġlkokul Sayı 5 

    % 8.3 

  Ortaokul Sayı 4 
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    % 6.7 

  Lise Sayı 29 

    % 48.3 

  Üniversite Sayı 22 

    % 36.7 

Babanın eğitimi Ġlkokul Sayı 2 

    % 3.3 

  Ortaokul Sayı 3 

    % 5.0 

  Lise Sayı 22 

    % 36.7 

  Üniversite Sayı 33 

    % 55.0 

 

Verilerin Analizi 

Çocuklara spor eğitiminin baĢlangıcında her iki guruba da doldurmaları için kiĢisel bilgi 

formu verilmiĢ ve 9 dakika süre verilerek dikkat seviyeleri Bourdon Dikkat testi ile 

ölçülmüĢtür. Spor eğitimi devam ederken 8. Haftada bir kez daha dikkat testi uygulanarak 

sonuçlar kaydedilmiĢtir. Son olarak 12. Haftada son test olarak dikkat testi uygulanmıĢ ve 

sonuçlar kaydedilmiĢtir. Verilerin analizinde Greatl istatistiksel analiz programı 

kullanılmıĢtır. 13 değiĢken dikkate alınarak hesaplanan güvenilirlik istatistiği Cronbach Alfa, 

0.62 olarak bulunmuĢtur. Cronbach Alfa istatistiği 0.60 ile 0.80 arasında ise ölçek oldukça 

güvenilirdir. Buna göre anket sonuçları güvenilir bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada çok açıklayıcılı 

regresyon analizinden yararlanılmıĢtır. Regresyon analizleri iki değiĢken arasında veya çoklu 

iliĢkileri incelemek amacıyla ikiden fazla değiĢken arasında gerçekleĢtirilebilir. 

 

BULGULAR 

AraĢtırmada yarı logaritmik regresyon modelinden yararlanılmıĢtır. Buna göre bağımlı 

değiĢken logaritmik, bağımsız değiĢkenler doğrusaldır. Regresyon modelinin tahmin sonuçları 

Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Bağımlı değiĢken yanlıĢ sayısı olduğundan, bir öğrenci testte ne 

kadar az yanlıĢ yaptıysa, o kadar dikkatli olarak değerlendirilmiĢtir. Buna göre modelde yer 

alan kukla değiĢkenlere ait katsayılar eğer negatifse, ilgili grubun referans gruba göre oransal 

olarak o kadar daha dikkatli olduğunu; pozitifse, oransal olarak o kadar daha dikkatsiz 

olduğunu gösterecektir.  Bağımlı değiĢkenin logaritmik olduğu yarı logaritmik modellerde, 

ilgili bağımsız değiĢkenin katsayısı, referans kategoriye veya gruba göre yüzde farklılığı 

gösterir. 
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Tablo 2. Bağımlı değiĢken, ln test ölçümü değerleri 

Bağımsız DeğiĢkenler  Katsayı St. Hata t-değeri p-değeri   

Sabit 291.929 0.849317 34.372 0.00075 *** 

Dikkat testi 1.hafta--8.hafta -0.581004 0.105915 -54.856 0.00001 *** 

Dikkat testi 1.hafta--

12.hafta 

-0.915097 0.1015 -90.157 0.00001 *** 

Cinsiyet  0.504078 0.112823 44.679 0.00001 *** 

Anne eğitimi ortaokul  -0.26177 0.304558 -0.8595 0.39133   

Anne eğitimi lise  -0.542623 0.273021 -19.875 0.04855 ** 

Anne eğitimi üniversite -0.663579 0.292617 -22.677 0.02467 ** 

Baba eğitimi ortaokul  0.664204 0.876592 0.7577 0.44972   

Baba eğitimi lise  0.0332665 0.859703 0.0387 0.96918   

Baba eğitimi üniversite 0.307915 0.861044 0.3576 0.72110   

Gelir düzeyi (1000-2000 

TL) 

0.356743 0.188316 18.944 0.05996 * 

Gelir düzeyi (2000-3000 

TL) 

0.23143 0.207037 11.178 0.26530   

Spor yapan-spor yapmayan -0.832587 0.166937 -49.874 0.00001 *** 

KardeĢ sayısı 0.298186 0.0733722 40.640 0.00008 *** 

* %10 için anlamlı, ** %5 için anlamlı, *** %1 için anlamlı,  

 

Tablo 2‘ye göre spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin dikkat seviyeleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

TARTIġMA VE YORUM 

Bu çalıĢmada düzenli yapılan sporun çocuklarda dikkat geliĢimine etkisi araĢtırılmıĢtır.    

ÇalıĢma sonucunda bulgular incelendiğinde;  

Çocuklar 8. haftada, 1. haftaya göre % 58 daha az hata yapmıĢlardır. Çocuklar 11. 

haftada, 1. haftaya göre % 91 daha az hata yapmıĢlardır. Bu sonuçlara göre katılımcıların 

ikinci ve üçüncü dikkat testlerinde dikkat performanslarında artıĢ görüldüğü ortaya 

çıkmaktadır.  

Erkek çocukların kız çocuklara göre % 50 daha dikkatli olduğu söylenebilir. 

Ortaokul mezunu annelerin çocukları, ilkokul mezunu annelerin çocuklarıyla aynı 

dikkat düzeyine sahiptir. Lise mezunu annelerin çocukları ise ilkokul mezunu annelerin 

çocuklarından % 54 daha dikkatlidir. Üniversite mezunu annelerin çocukları, ilkokul mezunu 

annelerin çocuklarından % 66 daha dikkatlidir. Literatürde yapılan araĢtırmalara bakıldığında 

çocuğun zekâ düzeyinin annenin zeka düzeyi ile iliĢkisini gösteren bulgulara rastlanmaktadır. 

Bu da bizim araĢtırmamızda ortaya çıkan bulguları desteklemektedir. 

Gelir düzeyi 1000-2000 TL/ay olanlar, 1000 TL‘den az gelire sahip olanlara göre % 30 daha 

az dikkatlidir. 

Spor yapan çocuklar, spor yapmayan çocuklara  % 83 daha dikkatli olduğu söylenebilir. 

AraĢtırma sonucu elde ettiğimiz bulgular ıĢığında yorum yapacak olursak, düzenli yapılan 

sporun dikkat geliĢimine olumlu katkısı olmuĢtur. Bu bulgular bizim hipotezimizi 

desteklemektedir. 

Sporun dikkat geliĢimi üzerindeki etkisi konusunda yapılan araĢtırmalar bizim elde 

ettiğimiz bulgularla parelik göstermektedir. Akcınlı (2005),  ―Sekiz yaĢ grubu çocuklarda 

hareket eğitimi ile dikkat ve hafıza geliĢiminin iliĢkisi‖ isimli çalıĢmasında hareket eğitiminin 



 353 

dikkat ve hafıza geliĢimi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu saptamıĢtır. Düzenli yapılan 

sporun çocuklarda dikkat geliĢimi üzerine etkisini inceleyen araĢtırmalardan elde edilen 

sonuçlar incelendiğinde bizim elde ettiğimiz bulguları destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. Özdemir (1990)‘da ―Üniversiteli sporcu ve sporcu olmayan öğrencilerin 

dikkat seviyelerinin karĢılaĢtırılması‖ adında bir çalıĢma yapmıĢtır. Yapılan araĢtırma 

sonucunda sporcu olan öğrencilerin sporcu olmayanlara göre daha dikkatli olduğu ortaya 

sonucuna varılmıĢtır.  

Bu çalıĢmada elde edilen istatistiksel bulgular sonucunda; Sporun ilköğretim çağındaki 

çocuklarda dikkat geliĢimi üzerinde olumlu etkiler gösterdiği belirlenmiĢtir. Buradan 

hareketle düzenli olarak belirli bir disiplinde spor yapan çocukların dikkat seviyelerinde 

geliĢme olması beklenmektedir.  

Sporun çocukların dikkat geliĢimi üzerindeki etkisi konusunda yaptığımız bu çalıĢmanın 

sonuçlarının, eğitim programlarında yerleĢtirilen beden eğitimi ve sporun öneminin 

anlaĢılmasına ve hak ettiği yeri almasına katkısı olacağını umuyoruz. 

Sporun dikkat geliĢimini etkisini araĢtırıldığı bir çalıĢmada dikkat seviyesinin ölçülmesi 

için tek bir test yerine, dikkati farklı boyutları ile ölçen birkaç test uygulanırsa ve örneklem 

grubu geniĢletilirse araĢtırmada daha açıklayıcı bulgular ortaya çıkabilir.  
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Özet 

Bu araĢtırmada; okulöncesi eğitim alan altı yaĢındaki çocukların farklı spor dallarına iliĢkin 

bilgilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Anaokuluna devam eden 60 çocuk araĢtırma 

kapsamına alınmıĢtır. Sporcu ve spor malzemeleri yada saha resimleri çocuklara gösterilmiĢ, 

çocuklardan sporcuları uygun olan malzeme yada saha resimleriyle eĢleĢtirmeleri istenmiĢtir. 

Elde edilen bulgular; kız ve erkek çocuklar arasında bazı spor dallarını algılayıĢlarında 

farklılık göstermiĢtir. Bazı spor dallarını (futbol ve kayak gibi) algılamadaysa tüm çocukların 

baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Ayrıca araĢtırmaya katılan çocukların; kendilerinin, 

ebeveynlerinin yada kardeĢ/arkadaĢlarının spor yapma oranları çok düĢük bulunmuĢtur. Sonuç 

olarak; okulöncesi dönemde çocukların motor becerilerinin geliĢiminde spor çalıĢmalarının 

önemli rol oynadığı dikkate alındığında, çocuklara spor yapma fırsatı verilmesi kaçınılmazdır.   

 

 Anahtar Sözcükler: Okulöncesi dönemi, motor geliĢim, spor dalları 

 

GĠRĠġ 

 Çocukluk süreci, özellikle 18. yy‘dan itibaren yaĢamın farklı ve özel bir bölümü olarak 

algılanmaya baĢlanmıĢtır. 19. yy‘da eğitimciler, çocuklara kendilerini ifade etme olanağı 

verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, davranıĢlarında sosyal sorumluluk 

taĢıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk geliĢimi ve davranıĢlarının yönlendirilmesi gerektiğini 

savunmuĢlardır. Günümüze kadar süregelen geliĢmeler, çocuklara özgü bir dünya yaratmıĢtır. 

Çocukların bu ayrı dünyasında, onların gereksinimlerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre 

hazırlanan etkinlikler, okullar, kitaplar, alıĢveriĢ merkezleri, yiyecekler gibi pek çok Ģey yer 

almaktadır. Anne, baba ve eğitimciler, çocuklara karĢı ilk ve ortaçağın aksine daha ―empatik‖ 

olmuĢlardır. Çocukların duygusallaĢtırılması olarak nitelenebilecek bu eğilim, 20. yy‘ı gerçek 

bir çocuk yüzyılı yapmıĢtır. ―Çocukluk döneminde spor‖ kavramı da yine bu yüzyılda 

oluĢmuĢtur. Spor bilimlerinin değiĢik alanlarında yapılan araĢtırmalar yüksek performans için 

çocuk yaĢlarda spora baĢlama gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır (Öztürk, 1998).  

 

 H. Meusel‘e göre spor; boĢ zamanları değerlendirmek, dinlenmek, kendini iyilik 

halinde bulundurmak ya da peformans yetisini geliĢtirmek amacıyla, oyun ya da yarıĢma 

biçimleriyle düzenlenen, her türlü motorsal özellikleri kapsayan bir olgudur (akt., Demirci, 

2006). G. Lüschen‘e göre spor; insanın genel bedensel becerileri yoluyla bir rakiple karĢılıklı 

etkileĢim içinde bulunularak yapılan yarıĢmaya dönük oyun biçimlerinin her türlüsüdür (akt., 
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Demirci, 2006). A. Orhun‘a göre; Spor, insanın oyun dürtüsünden kaynaklanan, kuralları 

belirlenmiĢ, ölçülebilen, değerlendirilebilen, performansa dönük yarıĢma biçiminde yapılan, 

amacı serbest motorsal etkinliklerdir (akt., Demirci, 2006). 

 

 Spor; Beden eğitimi faaliyetlerini özelleĢtirerek çeĢitli branĢlarda somutlaĢmıĢ, üst 

düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan ve katı 

kurallarla çevrili bir etkinliktir. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan, insanın 

beden ve ruh sağlığını geliĢtirmek, kiĢiliğin oluĢmasını ve karakter özelliklerinin geliĢmesini 

sağlamak, kiĢiler, toplumlar ve uluslararasındaki dayanıĢmayı ve kaynaĢmayı sağlamak, 

kiĢinin mücadele gücünü arttırmak, mücadele etme, heyecan duyma, yarıĢma ve üstün gelme 

amacıyla yapılan bedensel faaliyetlerin tümüne spor denmektedir. Bireysel ya da takım 

halinde yapılan, kendine özgü kuralları olan ve bu kurallarla yönetilen kazanmaya yönelik 

bedensel etkinliklerin tümü spordur (Demirci, 2006). 

 

 Günümüz spor dünyasında birçok spor dalında Ģampiyonların giderek daha genç 

yaĢlardan çıktığı gözlemlenmektedir. BaĢta cimnastik olmak üzere, yüzme, tenis ve buz pateni 

gibi spor dalları daha belirgin olarak, Ģampiyonları daha erken yaĢlardan çıkarmaktadırlar 

(Ergen ve Açıkada, 1990). 

 

 Sporun, çocukların beklentilerine yanıt verecek, rekabete dayanmayan ve neĢeli 

programlar aracılığıyla gerçekleĢtirildiğinde sosyal geliĢmeye olumlu etkisi bulunmaktadır. 

Bugün sporun bir eğitim aracı olarak çocuğun her yönden geliĢmesinde büyük rol oynadığı 

bilinmektedir. Sportif oyunlara bir ekip üyesi olarak çocuğun katılımı, yardımlaĢma, beraber 

çalıĢma, diğer ekip elemanlarına ve oyun düzenine saygılı olma gibi duyguları geliĢtirir. 

Sportif oyunlar içinde çocuk kendini tanır, yeteneklerinin farkına varır. BaĢarabileceği ve 

baĢaramayacağı hareketleri, emniyetli bir ortamda öğrenerek gereksiz tehlikelerden uzak 

duracakları deneyimler edinir. Akranları ile paylaĢma ve yardımlaĢmayı öğrenir. Sorumluluk 

alma ve düzenli çalıĢma alıĢkanlığı edinir (Öztürk, 1998). 

 

 Çocuğun ergenlik çağı öncesi ve sonrası düzenli olarak yaptığı spor etkinlikleri, 

sağlıklı bir fizik yapının geliĢmesini sağlarken; geç yaĢlarda fizik yapının bozulmasını da 

geciktirmede önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan gözlemler okul çağı çocuklarına düzenli 

olarak yaptırılan sporun, ileri yaĢlarda yaĢamın bir parçası olarak alıĢkanlık haline getirilecek 

Ģekilde benimsenebildiğini göstermiĢtir. Bu nedenle; sağlıklı olmak için erken yaĢta spor 

yapmanın son derece önemli olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, spor yardımıyla çocuğun 

çevresini tanıması ve iletiĢim kurabilmesi daha kolay gerçekleĢmektedir. Fiziksel ve sosyal 

geliĢim alanlarındaki olumlu geliĢmeler, çocuğun duygusal olarak da daha iyi geliĢmesine 

yardımcı olabilmektedir. Sporun bu önemli özellikleri göz önüne alınarak, birçok ülke 

okullarında beden eğitimi ders saatine ve ders kapsamına gerekli önemi göstererek, eğitimin 

genel ve özel amaçlarının bir kısmı, beden eğitimi dersleriyle verilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

doğrultuda, bazı Avrupa ülkelerinde, ilkokullarda beden eğitimi dersi haftada 6 saati 

bulurken, ülkemizde bu süre 1 saattir (Ergen ve Açıkada, 1990). 

 

 Beden eğitiminin 3 önemli amacı vardır: 

1. Motor geliĢim amacı 

2. Zihinsel geliĢim amacı 

3. DuyuĢsal geliĢim amacı  

 

Motor GeliĢim Amacı: Tüm yaĢam boyunca devam eden, fiziksel değiĢim ve motor 

becerilerin kazanılması ve dengelenmesi sürecidir. Motor geliĢim, kiĢinin kuvvet, sürat, 
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dayanıklılık gibi temel motorsal özelliklerinin geliĢtirilmesini amaçlamaktadır. Bu geliĢimle 

birlikte kalp, solunum, dolaĢım gibi fizyolojik sistemlerinde geliĢimi sağlanır. 

 

Zihinsel GeliĢim Amacı: Sportif becerilerin öğrenme sürecinde; algılama, düĢünme, 

depolama, model olma, karar verme, problem çözme gibi çeĢitli zihinsel beceriler 

kazanılmaktadır. Birey hareket etmeyi öğrenirken, çok çeĢitli zihinsel becerileri de 

öğrenmektedir. 

 

DuyuĢsal GeliĢim Amacı: Bireyde benlik kavramının oluĢması çevresiyle etkileĢimi sonucu 

olmaktadır. Sportif etkinlikler sırasında birey, grup üyeleriyle kendisini karĢılaĢtırma, güçlü-

zayıf yönlerini tanıma ve yeteneklerinin farkına varma olanağını bulmaktadır. Bu etkileĢim 

bireyin benlik kazanımını sağlamaktadır. Bunların yanında, beden duyguların anlatımında bir 

araç olarak kullanılmaktadır. Öfke, kıskançlık, nefret gibi duyguların kontrol edilmesinde, 

sevgi-mutluluk gibi duyguların yaĢanıp paylaĢılmasında spor etkinlikleri etkin rol 

oynamaktadır. Birey, spor etkinlikleri yoluyla kendine güven duyma, güçlü olma, 

haksızlıklara karĢı çıkma, hak arama, baĢkalarının haklarına saygı duyma, kazanmaya 

sevinebilme, kaybetmeyi kabullenebilme, kurallara uyma gibi toplumsal değerleri kazanır 

(Günsel, 2004). 

 

 Bebeğin yaĢamının ilk yılında kazandığı emekleme, yürüme gibi motor beceriler daha 

sonraki yaĢamında kazanacağı becerilerin temelini oluĢturmaktadır. Okulöncesi dönemde ise 

çocuklar; koĢma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma gibi ―temel beceriler‖ olarak 

adlandırılan becerileri kazanırlar. Temel becerilerin; büyüme ve geliĢmeyle kazanıldığı 

bununla beraber eğitimin de becerilerin geliĢmesinde büyük rol oynadığı bilinmektedir. 

 

 Psikolojik ve toplumsal açıdan, çocukluk dönemindeki sporun, çocuğun bedensel 

özelliklerini ve ruhsal yapısını göz önünde bulundurarak, fiziksel kapasitesinin geliĢimine 

yardımcı olacak, kendine güveni sağlayacak, cesaretini arttıracak, kurallara uymayı ve 

baĢkalarının haklarına saygı göstermeyi öğretecek oyun formunda çalıĢmalardan oluĢması 

gerekir (Öztürk, 1998). 

 

 Okulöncesi eğitim kurumlarında hareket eğitimi genellikle sadece motor becerilerin 

desteklenmesi olarak düĢünülmektedir. Bu dönemde verilecek iyi bir hareket eğitimi, sadece 

motor yeteneklerin geliĢiminde değil, aynı zamanda çocukların biliĢsel, sosyal, duygusal ve 

benlik imajının geliĢtirilmesinde de önemli rol oynayacaktır. Okulöncesi, hareket becerisine 

en olumlu ve kalıcı katkıların yapılabileceği bir dönemdir. Bu dönem tüm yaĢama yön 

verebilecek geliĢim aĢamalarını kapsar. Dolayısıyla geliĢime uygun eğitim programları ile 

çocuğun geliĢimi desteklenecektir.   

 

Yapılan araĢtırmalarda, nöromotor olgunlaĢmayı sağlayan programların erken yaĢlarda 

uygulanmasının tüm yaĢam için olumlu katkıların olduğu bulunmuĢtur (Akt.Özer ve Özer, 

1998).  

 

Tiryaki ve ark., (1991), yaptıkları bir araĢtırmada spor yapanların yapmayanlara göre daha 

dıĢa dönük ve duygusal olarak dengeli oldukları belirtilmiĢtir. 

 

Valley (1992), egzersiz yapmanın benlik saygısına olumlu etkisinin olduğunu 

belirtmiĢtir (Akt. Tiggeman, Williamson, 2000). 

 



 358 

 Sporun çocukların yaĢamındaki önemi düĢünüldüğünde; çocukların spora olan 

yatkınlıklarının, ilgilerinin ve spor dallarına iliĢkin bilgilerinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Altı yaĢ grubu çocukların sporla iliĢkili hareket evresinin baĢında oldukları 

düĢüncesinden hareketle; bu dönemde farklı spor dalları ile ilgili bilgi düzeylerinin 

araĢtırılması hedeflenmiĢtir. Edinecekleri bu bilginin ileride çocuklara spor dalları ile ilgili 

olarak yapılacak olan bilgilendirmelerde temel olacağı düĢünülmektedir. 

  

YÖNTEM  

ÇalıĢma Grubu: Ankara ili merkezinde bulunan okulöncesi eğitim kurumlarından rastgele 

örnekleme yöntemi ile seçilmiĢ olan iki kurum anaokulunun altı yaĢ grubundaki 60 (21 kız, 

39 erkek) çocuğu, araĢtırmanın örneklem grubunu oluĢturmuĢtur.   

 

Tablo 1: Örneklemi OluĢturan Çocukların Cinsiyet Dağılımı  

 

Cinsiyet 

Kız Erkek Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

21 35,0 39 65,0 60 100,0 

 

 

Veri Toplama Aracı:   

AraĢtırma kapsamında araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan üç araç kullanılmaktadır. 

 

Çocuk Tanıma ve Aile Bilgi Formu: Okulöncesi eğitimi alan altı yaĢ çocukları ve aileleri 

hakkında genel bilgi edinebilmek için araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢ ―Çocuk Tanıma 

ve Aile Bilgi Formu‖ kullanılmıĢtır. Bu formda; çocuk ve ailesi hakkındaki genel bilgiler ve 

spor aktivitelerine iliĢkin ilgilerine yönelik sorular bulunmaktadır.  

 

Spor Dalları Kart Seti (SDKS): Sette, sporcular ve sporcu/spor malzemesi ya da saha/mekan 

resim çiftlerinin (Futbolcu ve futbol topu/futbol sahası gibi) bulunduğu, bir çifti örnek kart 

olmak üzere ―19 çift‖ resimli kart kullanılmaktadır. Kartlar, 15x20 cm ölçülerindedir. 

 

Spor Dalları Kart Seti Değerlendirme Formu: Çocukların spor dallarına iliĢkin bilgilerini 

değerlendirmek üzere hazırlanmıĢ olan kart çiftlerine verdikleri cevapların kayıtlarının 

tutulduğu değerlendirme formu kullanılmıĢtır. 

 

Veri Toplama ĠĢlemi: AraĢtırmanının I. aĢamasında; ―Çocuk Tanıma ve Aile Bilgi Formu‖ 

araĢtırmanın örneklemini oluĢturan çocukların ailelerine verilerek formda belirtilen bilgileri 

doldurmaları istenmiĢtir.  

II. AĢamada Spor Dalları Kart Seti (SDKS), bir alıĢtırma ve üç uygulama olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AlıĢtırma: AraĢtırmacı Amerikan futbolu oynayan oyuncuların bulunduğu resmi 

çocuğun önüne koyar. Kendi önüne de Amerikan futbol topu resminin bulunduğu kartı koyar 

ve parmağı ile göstererek bu sporcuların bu malzemeyi kullandığı açıklamasını yapar. Bu 

oyun ve malzeme hakkında kısa bir bilgi verir. 

Uygulama: AraĢtırmacı ve çocuk karĢılıklı masada oturarak, uygulama bireysel olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplamda 18 spor dalının (boks, futbol, hentbol, motor sporları, koĢu, 

güreĢ, eskrim, golf, kayak, masa tenisi, tenis, yüzme, basketbol, dalıĢ, buz pateni, voleybol, 

beysbol, hokey) resimli kartları üç düzenekte (6 spor dalı olmak üzere)  çocuğun önüne 

konulmuĢtur. AraĢtırmacı kendi önüne de her üç düzenekte ayrı ayrı iliĢkili olan resimli 
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kartları, çocuğa dönük olarak kendi önüne koymuĢtur. Çocuğun önündeki ve araĢtırmacının 

önündeki kartların aynı düzende yerleĢtirilmemesine dikkat edilmiĢtir. Çocuktan kendi 

önündeki kartlarla araĢtırmacının önündeki kartlar arasından iliĢkili olanı göstermesi 

istenmiĢtir.  

 
 Çocuk önünde AraĢtırmacı önünde 

I.
d

ü
ze

n
e
k

 

Ring 

Futbol sahası 

Hentbolcu 

YarıĢ arabası 

KoĢu parkuru 

GüreĢ minderi 

Boksör 

Futbolcu 

Hentbol topu 

Motor sporcusu 

Atlet 

GüreĢçi 

II
.d

ü
ze

n
ek

 Eskrimci 

Golfçu 

Kayakçı 

Tenis masası 

Tenisçi 

Yüzme 

Epe 

Golf sopası ve topu 

Kayak seti 

Raket, pinpon topu 

Tenis raketi 

Bone 

II
I.

 d
ü

ze
n

ek
 Basketbolcu 

Dalgıç 

Buz patencisi 

Voleybolcu 

Beysbolcu 

Hokeyci 

Basketbol topu 

Gözlük 

Paten 

Voleybol topu 

Beysbol topu 

Hokey sopası 

 

 

III. aĢama: AraĢtırmacılar, SDKS‘ne verdikleri cevapları değerlendirme formuna 

kaydetmiĢtir. 

 

Verilerin analizi: AraĢtırmadan elde edilen veriler yüzde değerlerle ifade edilmiĢtir.  

 

BULGULAR 

 

Tablo 2: Örnekleme Alınan Çocukların Devam Ettikleri Okulöncesi Kurumunda Hareket 

Eğitimi Alıp Almadıklarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 Okulöncesi kurumun çocuklara spor dersi 

verip vermediği 

Evet Hayır Cevap 

alınamayan 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Kız 15 71,4 - 0,0 6 28,6 

Erkek 26 66,7 - 0,0 13 33,3 

TOPLAM 41 68,3 - 0,0 19 31,7 

 

Örnekleme alınan kız çocuklar %71,4‘ünün, erkek çocukların %66,7‘sinin devam 

ettikleri kurumda hareket eğitimi programı uygulanmakta ve çocuklarda bu programdan 

yararlanmaktadırlar. Hareket eğitim programı olarak bu çocuklara ―cimnastik‖ programı 

uygulanmaktadır. Ayrıca örneklemdeki kız çocukların %4,8‘i, erkek çocukların da %12.8‘inin 

okulöncesi kurum dıĢında özel spor dersi aldıkları bulunmuĢtur.  Kız çocukları özel spor dersi 

olarak; dalıĢ, erkek çocuklar ise; futbol, dalıĢ, buz pateni, cimnastik ve binicilik dersi 

almaktadır.  
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Aile bireylerinden herhangi birinin bir spor dalı ile ilgileniyor olması, örneklemdeki 

çocukların o spor dalına iliĢkin ön bilgi edinmesini sağlamıĢ olabileceği düĢünülmektedir.  

 

Tablo 3: Örnekleme Alınan Çocukların Aile Bireylerinin Spor Yapıp Yapmamalarına Göre 

Dağılımı 

 

Aile bireyleri Aile bireylerinin spor yapıp yapmadığı 

Evet Hayır Cevap 

alınamayan 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Annesi spor yapanlar 5 8,3 22 36,7 33 55,0 

Babası spor yapanlar 10 16,7 17 28,3 33 55,0 

KardeĢi spor yapanlar 6 10,0 21 35,0 33 55,0 

 

 

Örnekleme alınan çocukların aile içinde spor yapan olup olmadığına iliĢkin olarak 

Tablo 3‘e bakıldığında; çocukların %8,3‘ünün annelerinin, %16,7‘sinin babalarının ve 

%10,0‘ının kardeĢinin spor yaptığı bulunmuĢtur. Annelerin tercih ettikleri spor dalları; koĢu, 

dalıĢ, cimnastik, yürüyüĢ olmuĢtur. Babaların tercih ettikleri spor dalları ise; koĢu, yürüyüĢ ve 

futbol olarak bulunmuĢtur. 

 

Her toplumda çocukların yetiĢmesinde ve geliĢmesinde en etkin role sahip olan birim 

olarak aile gösterilmektedir. Dolayısıyla ailenin çocukların geliĢiminde önemli bir rolü vardır. 

Ġkizler (2002) tarafından yapılan bir araĢtırmada, çocukların spora yönlenmesinde aile ve 

sosyal çevrenin birinci derecede etkili olduğu belirtilmiĢtir.  

 

 Yapılan diğer bir araĢtırmada ise; ailelerin öğrenim düzeyinin çocuklarını spora 

yöneltmede etkisi olduğu bulunmuĢtur (Wathins ve Regmi,1989). Yapılan bu araĢtırmanın 

örneklemine alınan çocukların anne-babalarının öğrenim düzeylerine göre dağılımına 

bakıldığında; annelerin %78,3‘ünün, babaların %88,3‘ünün üniversite mezunu olduğu 

belirlenmiĢtir. Dolayısıyla anne-babaların öğrenim düzeyleri ile çocuklarını spora 

yöneltmeleri arasındaki iliĢkiye bakılamamıĢtır. 

 

Sporcu kimliği taĢıyan ve geçmiĢinde spor yapmıĢ aile bireylerinin çocuklarını spora 

yönlendirme konusunda daha etkin ve baĢarılı olduğu ifade edilmektedir (Sallis, J.F. ve ark., 

1992). Aynı zamanda spora ilginin olduğu bir ailede yetiĢen çocuğun, farklı spor dalları ile 

ilgili algısı da akranlarına göre daha iyi olabilir.  

 

Spora ilgide anne baba faktörünün yanı sıra öğretmen faktörü de etkili olabilmektedir. 

Dolayısıyla okullarda yapılan takım oyunları çocukların spora ilgisini ve algılarını 

etkileyebilir.  

 

Korkmaz ve Erol (2003), okulöncesi dönem çocuklarının sağlıklı olması ve fiziksel 

verimliliklerini geliĢtirebilmesi için sporsal faaliyetlere (beden eğitimi dersi) katılmalarının 

gerekliliğini ifade etmiĢlerdir.   

 

 Çocukların aktif olarak ya da izleyici olarak spor dalları ile ilgili bilgi birikimleri 

konusunda bilgi sahibi olmak, çocuklar için düzenlenecek spor çalıĢmalarında önemli bir 
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adım olarak düĢünülebilir. Bu düĢünceden hareketle; örneklemi oluĢturan çocukların, 

sporcular ile sporcu malzeme ya da saha/mekan çiftlerini resimli kartlar yardımıyla eĢleĢtirme 

becerileri ġekil 1‘de verilmiĢtir.  
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Örnekleme alınan çocukların sporcular ile sporcu malzemesi ya da saha/mekan 

çiftlerini resimli kartlar yardımıyla eĢleĢtirmelerinin cinsiyete göre dağılımına 

bakıldığında; futbol, yüzme ve kayak sporu için yapılan eĢleĢtirmelerde her iki 

cinsiyetteki çocuklarında %100 oranında baĢarılı olduğu bulunmuĢtur.  

 

GüreĢ (kız %100,0; erkek %98,4), tenis (kız %100,0; erkek %94,9), basketbol 

(kız %100,0; erkek %92,3), golf (kız %100,0; erkek %97,4) spor alanlarındaki 

eĢleĢtirmelerde baĢarı oranı oldukça yüksek bulunmuĢtur.  

 

Çocukların motor sporlarını (kız %95,2; erkek %97,4), boksu (kız %95,2; erkek 

%97,4), buz hokeyini (kız %90,5; erkek %97,4), koĢuyu (kız %85,7; erkek %92,3) 

resimli kartlardan ayırt etme becerilerinin; futbol, kayak, güreĢ, tenis, basketbol ve golf 

ile ilgili eĢleĢtirme becerisindeki baĢarıyı takip ettiği saptanmıĢtır. 

 

 AraĢtırmaya alınan çocukların buz pateni (kız %85,7; erkek %69,2), dalıĢ (kız 

%76,2; erkek %94,9), beyzbol (kız %71,4; erkek %94,9), masa tenisi (kız %71,4; erkek 

%79,5), voleybol (kız %66,7; erkek %82,1), hentbol (kız %47,6; erkek %46,2), eskrim 

(kız %33,3; erkek %61,5) spor dalları ile ilgili eĢleĢtirmelerin diğerlerine oranla baĢarı 

oranı daha düĢük bulunmuĢtur.  

 

 Örnekleme alınan, altı yaĢ grubu çocuklarının genel anlamda; belirlenmiĢ olan 

18 spor dalı hakkında bilgilerinin yeterli düzeyde olduğu bulunmuĢtur. Bunun üç nedeni 

olabilir. Birincisi; aileler bu spor dalları hakkında çocuklarını bilgilendirmiĢ olabilirler. 

Örneğin güreĢ ata sporumuzdur ve özellikle babalar çocukları ile güreĢerek oynamayı 

tercih ederler; bu sebeple çocukların tamamı güreĢ sporu hakkında bilgi sahibi olabilir. 

Ġkincisi; çocuklar televizyon, gazete vb yayın organları aracılığıyla bu spor dalları ile 

ilgili müsabakalar, görüntüler görmüĢ ve bilgi edinmiĢ olabilirler. Özellikle futbol çok 

medyatik bir spor dalıdır. Bu sebeple çocukların tamamı bu spor hakkında bilgi sahibi 

olabilirler. Üçüncüsü de; çocuklar devam ettikleri okulöncesi kurumda eğitim 

programına bağlı olarak öğretmenleri tarafından farklı spor dalları hakkında resimlerle, 

video görüntülerle vb. bilgilendirilmiĢ olabilirler. 

 

 Öğretmenlikte önemli olan öğrencilerin gereksinim ve ilgileri doğrultusunda 

etkinlik yapmalarını, dengeli geliĢim ve sağlık gibi kavramlarla spor yapma arasında 

bağın kurulmasını sağlamaktır. Bu özellikler spor yapmayı sevmeyi de beraberinde 

getirir. Çocukların ilgi ve gereksinimleri öğretmenler tarafından dikkate alınmalı, istek 

uyandırılmalı ve fırsatlar verilmelidir (Demirhan ve ark., 1999) 

  

DalıĢ sporu, voleybol ve beyzbol için erkek çocukların baĢarı oranları yüksek 

iken, buz pateni için kız çocukların baĢarı oranının yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

 

DalıĢ sporu, voleybol ve beyzbolun erkek çocuklar tarafından kız çocuklara 

oranla daha fazla biliniyor olması da erkek çocukların bu spor dallarına olan ilgisinin 

yoğunluğundan kaynaklanıyor olabilir.  

 

Buz pateninin ise kız çocuklar tarafından erkek çocuklara oranla daha fazla 

tanınıyor olması da; bu spor dalının dans gibi müzikal ve estetik olmasından dolayı kız 

çocuklarının daha fazla ilgisini çektiğini düĢündürebilir. 

 



 364 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Örnekleme alınan okulöncesi çocuklarının sadece devam ettikleri kurumun 

eğitim programı dahilinde yapılan cimnastik programını uyguladıkları, ayrıca aileleri 

tarafından herhangi bir spor dalını yapmaları konusunda teĢvik edilmedikleri 

bulunmuĢtur. Aynı Ģekilde örnekleme alınan ailelerinde çoğunluğunun herhangi bir spor 

dalı ile uğraĢmadıkları ve bu anlamda da çocuklarına model olmadıkları görülmüĢtür. 

 

  Örnekleme alınan çocukların spor dalları hakkındaki bilgi düzeylerine 

bakıldığında kız ve erkek tüm çocukların futbol, yüzme ve kayak sporunu çok iyi 

tanıdıkları görülmüĢtür. Ancak hem kız çocukların hem de erkek çocukların hentbolu 

tanımadıkları dikkat çekmiĢtir. Bu spor dalının çok yaygın olarak medyada ya da genel 

olarak çevrelerinde yaygın olmadığını düĢündürebilir.  

 

 Okulöncesi dönem çocukların her alanda hızlı bir geliĢim içinde oldukları bir 

dönemdir. Nasıl ki çocukların öğrenmenin en hızlı olduğu okulöncesi döneminde; 

yabancı dil eğitimine, matematiksel becerilerin öğretimine, çalgı aleti ya da müzik 

öğretimine baĢlama konusunda okulöncesi kurumlar ve aileler kurs programları 

araĢtırıyorlar ve çocukların katılımları için fırsatlar sağlıyorlar ise aynı Ģekilde spor 

programlarına katılımları konusunda da çocuklarını yönlendirilmelidirler. Ancak bu 

yönlendirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur; ailenin kendi isteği ve 

hayalleri doğrultusunda çocuğu yönlendirmesi yerine çocuğun istek, yetenek ve ilgisine 

göre çocuğu yönlendirmesidir.  

 

 Sonuç olarak; teorikte okulöncesi çocuklarının spor dalları hakkında bilgileri 

yeterli düzeydedir. Ancak genel olarak eğitim müfredatımız içinde çocuklarımıza her 

Ģeyi masa baĢında öğretme gibi bir yaklaĢımımız olduğundan dolayı; çocuklar bu 

bilgileri resimlerden, kitaplardan, anne-babalarından/öğretmenlerinden ya da medyadan 

(spor programları, maçlar vb) görerek edinmiĢ olabilirler. Ancak spor sadece teorik 

olarak öğrenilecek bir olgu değildir, yaĢayarak öğrenmeleri konusunda da çocuklara 

fırsatlar sağlanmalıdır. Bunun için okulöncesi öğretmenlerinin; motor geliĢimi 

destekleyici etkinliklerin yanı sıra çocukların spora ve spor dallarına olan ilgilerini 

arttırmak, çocuklarda spora karĢı istek uyandırmak ve cesaretlendirmek amacıyla farklı 

etkinlikler planlamalı ve uygulamalıdırlar. Örneğin; farklı spor müsabakalarına 

çocukları götürmek, spor komplekslerine (yüzme havuzu, tenis kortu, buz pateni alanı, 

basketbol-voleybol-hentbol-futbol sahası vb) geziler düzenlemek ve çocukların burada 

serbest olarak oynamalarına fırsat tanımak ya da farklı spor dallarında uzman kiĢileri 

sınıfa konuk olarak davet etmek gibi.  

 

 Ayrıca; günümüzde yapılan araĢtırmalarda; okulöncesi ve ilköğretim 

dönemindeki çocuklar arasında obezitenin giderek arttığı bulunmuĢtur. Bunu önlemek 

amacıyla da ailelerin ve öğretmenlerin çocukları spor yapmaya özendirmeleri ve 

yönlendirmeleri çocukların sağlıklı bireyler olmaları açısından da son derece önemlidir. 

 

 Özellikle ĢehirleĢmeyle birlikte çocukların serbest oyun alanlarının azalmıĢ 

olması sonucunda enerjilerini yeterince boĢaltamadıkları düĢünülmektedir. Çocukların 

enerjilerini boĢaltabilmeleri ve beden algısını sağlayabilmeleri için spor dallarını aktif 

olarak aldıkları rollerle tanımaları sağlanmalıdır. Dolayısıyla, çocukları harekete, spora 

yöneltici alanlara ihtiyaç olduğu düĢünüldüğünde Ģehir planlamalarında bu konuya 

önem verilmesi önerilmektedir. 
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 Pilot uygulama olarak yapılan bu çalıĢmanın, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 

çocuklarla ve daha geniĢ kapsamlı spor dallarıyla  yapılması önerilmektedir. 
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TÜRK GREKOROMEN GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI VE TÜRK SERBEST 

GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI SPORCULARININ ANTROPOMETRĠK, 

VÜCUT KOMPOZĠSYONU VE SOMATOTĠP ÖZELLĠKLERĠ 

TEKELĠOĞLU, A., KOCAHAN. T., KABAK, B., HAZIR, M, UFUK, P 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Ankara, 

Türkiye 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı Türk Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı (TGGYMT) ve Türk Serbest GüreĢ 

Yıldız Milli Takımı (TSGYMT) sporcularının bazı antropometrik özelliklerini, vücut 

kompozisyonunu ve somatotiplerini belirlemek ve iki takım ortalamalarını 

karĢılaĢtırmaktır. Bu çalıĢmaya 2009 yılı içerisinde aynı dönemde kamp yapmakta olan 

TGGYMT‘nın 57, TSGYMT‘nın 82 sporcusu katılmıĢtır. Vücut kompozisyonu ve 

somatotip profillerinin belirlenmesi için  literatürle uyumlu olarak 11 antropometrik 

ölçüm yapılmıĢtır. Ġstatistiksel yöntemlerden tanımlayıcı istatistik ve t testi 

kullanılmıĢtır.  

YaĢları 14,5 ile 17,25 arasında (x=16,24±0,78) değiĢen TGGYMT sporcularının boy 

uzunluğu ortalaması 169,58 cm (±9,05), vücut ağırlığı ortalaması 66,43 kg (±16,07), 

vücut yağ oranı ortalaması % 11,27 (±4,18) olup, somatotip profili (Endomorfi x= 

2,27±1,10, Mezomorfi x= 5,73±1,37, Ektomorfi x= 2,42±1,22)dengeli mezomorfi 

olarak belirlenmiĢtir. 

TSGYMT sporcularının yaĢları 14,5 ile 17,33 arasında (x=16,23±0,71) değiĢmekte 

olup, boy uzunluğu ortalaması 171,10 cm (±9,44), vücut ağırlığı ortalaması 68,13 kg 

(±16,27)ve vücut yağ oranı ortalaması % 11,95 (±4,84) olarak belirlenmiĢtir. Serbest 

güreĢçilerin somatotip profili (Endomorfi x= 2,43±1,33, Mezomorfi x= 5,66±1,19, 

Ektomorfi x= 2,40±1,11) de dengeli Mezomorfidir. 

Bu çalıĢmanın sonucunda Türk Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı ve Türk Serbest 

GüreĢ Yıldız Milli Takımı sporcularının boy, vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve 

somatotip profilleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Yıldız milli takım 

güreĢçileri üzerinde yapılan bu çalıĢma, bu yaĢ grubu Türk güreĢçilerinin bazı 

antropometrik özelliklerini ortaya koymuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Grekoromen güreĢ yıldız, Serbest güreĢ yıldız, Atropometri, 

Somatotip, Vücut kompozisyonu 

GĠRĠġ 

GüreĢ, dünyanın en eski spor branĢlarından biri olarak kabul edilmekte, Türklerde de 

Ata sporu olarak bilinmektedir (11). 1912 yılında kurulan Uluslararası Amatör GüreĢ 

Federasyonu (FILA)‘nun tanımına göre güreĢ, iki insanın, belirli boyutlardaki minder 

üzerinde, herhangi bir araç kullanmaksızın, belirlenmiĢ kurallara uygun biçimde teknik, 

beceri, kuvvet ve zekalarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesidir. 
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Modern güreĢin kurallar üzerinden düzenlenmesi, serbest ve grekoromen olarak ifade 

edilen iki farklı stilin geliĢimine neden olmuĢtur (16). 

Birçok spor branĢında performansı yalnızca motor yetenekler değil, vücudun Ģekli ve 

bileĢimi de etkilemektedir. Sporcuların fiziksel yapısının performanslarına katkıda 

bulunduğu kabul edilmektedir (5, 19).  

GüreĢ performansında da vücut kompozisyonunun etkili olduğunu gösteren çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Tcheng ve ark.(1973) Ģampiyon güreĢçiler ile Ģampiyon olamayan 

güreĢçiler arasında deri kıvrımı kalınlığı bakımından önemli farklar bulmuĢlardır. 

Ziyagil ve ark.(1994) istatistiksel olarak anlamlı olmasa da müsabakada 2. olan 

güreĢçilere nazaran 1. olan güreĢçilerin vücut yağ yüzdesi ortalamalarının daha düĢük 

ve mezomorfi değerleri ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermiĢlerdir. Vardar 

ve arkadaĢları (2007) da güreĢçilerde anaerobik performansla yağsız vücut kitlesi 

arasında anlamlı iliĢki bulmuĢlardır. 

GüreĢçilerin somatotip özellikleri hakkında yapılan çalıĢmaların bir kısmında 

güreĢçilerin endomorfik-mezomorfi, bir kısmında ise dengeli mezomorfi özelliği 

gösterdikleri saptanmıĢtır (2,3,4,7,9,10,17). 

Cicioğlu ve arkadaĢları (2006) Genç Milli Takım, Öcal (2007) Büyük Milli Takım 

güreĢçilerinin somatotiplerini araĢtırmıĢ; grekoromen ve serbest stil arasında anlamlı 

fark olmadığını ve her iki stilin de endomorfik mezomorfi özelliğinde olduğunu 

saptamıĢlardır. 

Bu çalıĢmanın amacı da yaĢları daha küçük olan Türk Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli 

Takımı ve Türk Serbest GüreĢ Yıldız Milli Takımı sporcularının bazı antropometrik 

özelliklerini, vücut kompozisyonunu ve somatotiplerini belirlemek ve iki stil arasında 

bu unsurlar açısından fark olup olmadığını saptamaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın denek grubunu, Türkiye ġampiyonasında sikletlerinde ilk sıralarda yer 

alarak, 2009 yılı Nisan ayı içerisinde Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı adı altında 

Samsun‘da toplanan 57, Serbest GüreĢ Yıldız Milli Takımı adı altında Çankırı‘da 

toplanan 82 güreĢçi oluĢturmuĢtur. GüreĢçilerin sikletlere göre dağılımı Tablo 1‘de 

gösterilmektedir. 

Siklet 42 46 50 54 58 63 69 76 85 100 

Grekoromen 6 6 6 7 4 6 6 5 5 6 

Serbest 8 8 7 7 9 9 9 8 8 9 

Tablo1. GüreĢçilerin sikletlere göre dağılımı 

Ölçümler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının 

organizasyonuyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bütün ölçümler aynı tecrübeli ekip tarafından 

yapılmıĢtır. 

GüreĢçilerin somatotip, vücut yağ oranı ve vücut kitle endekslerini belirlemek için 

aĢağıdaki ölçümler yapılmıĢtır: 

Boy uzunluğu, taĢınabilir stadiometre ile sporcu yalınayak, vücudu dik ve anatomik 

duruĢta iken, inspirasyon durumunda ve baĢ üzerindeki tabla verteks noktasına değecek 

Ģekilde konumlandırılarak alınmıĢtır.  

Vücut ağırlığı, Ģortla ve 0,2 kg hata payı olabilen Bosch marka elektronik baskül 

kullanılarak ölçülmüĢtür.  
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Deri kıvrımı kalınlıkları ölçümü için 0,2 mm‘lik bölümleri bulunan Holtain marka 

skinfold kaliper kullanılmıĢtır. Hem somatotipi hesaplamak hem de vücut yağ oranlarını 

belirlemek amacıyla beĢ bölgeden (Triseps, biseps, subskapula, suprailiak ve medial 

calf) deri kıvrımı kalınlığı ölçümü alınmıĢtır.  

Çap ölçümleri, Holtain marka sürgülü kaliper kullanılarak humerus bikondüler ve 

femur bikondüler olmak üzere iki bölgeden alınmıĢtır. Humerus bikondüler çap ölçümü 

omuz ve dirsek 90 derece fleksiyonda iken, femur bikondüler çap ölçümü denek dizleri 

90 derece fleksiyonda otururken yapılmıĢtır. 

Çevre ölçümleri, Gulick marka mezura kullanılarak yapılmıĢtır. Kasılı kol ve baldır 

çevresi ölçülmüĢtür. Kasılı kol çevresi ölçümünde, güreĢçi omzu 90 derece ve dirseği 

45 derece fleksiyonda, eli yumruk Ģeklinde konumlandırılmıĢ; dirsek fleksörlerini ve 

ekstensörlerini maksimal olarak kastığı sırada kolun en geniĢ yerinden ölçüm alınmıĢtır. 

Baldır çevresi ölçümünde, güreĢçi, ayakları birbirinden hafifçe ayrı olacak Ģekilde ve 

ağırlığını dengeli dağıtarak ayakta durmuĢ; baldırın en geniĢ olduğu bölgeden ölçüm 

alınmıĢtır. Ölçüm 0,1 cm‘ye kadar not edilmiĢtir. 

Bütün deri kıvrımı kalınlığı, çap ve çevre ölçümleri vücudun sağ tarafından alınmıĢtır. 

Somatotipin Belirlenmesinde Heath-Carter Formülü kullanılmıĢtır (5): 

 

Endomorfik Komponent:  

Endomorfi = 0.1451X – 0.00068X² + 0.0000014X³ – 0.7182 

X = (Triceps dkk + Subscapula dkk + Suprailiac dkk) x (170,18/ boy) 

Yukarıdaki formülde dkk mm cinsinden, boy cm cinsindendir. 

 

Mezomorfik Komponent:  

Mezomorfi = 0,858 x humerus çapı + 0,601 x femur çapı + 0,188 x düzeltilmiĢ kol 

çevresi + 0,161 x düzeltilmiĢ baldır çevresi – 0,131x boy + 4.5 

DüzeltilmiĢ kol çevresi = kasılı kol çevresi (cm) - Triceps dkk/10 

DüzeltilmiĢ baldır çevresi = Baldır çevresi (cm) - Medial calf dkk/ 10 

Yukarıdaki formüllerde dkk mm cinsinden, boy cm cinsindendir. 

 

Ektomorfik Komponent:  

Eğer Boy ve ağırlık iliĢkisi 40,75 den büyük veya eĢitse Ektomorfi = 0.732 (BAĠ) – 

28.58 

Eğer Boy ve ağırlık iliĢkisi 40,75 ile 38,25 arasındaysa Ektomorfi = 0.463 (BAĠ) – 

17.63 

Eğer Boy ve ağırlık iliĢkisi 38,25‘den küçük veya eĢitse Ektomorfi = 0,1 (veya ´ 

olarak kaydedilir) 

Boy ve ağırlık iliĢkisi; boyun, vücut ağırlığının küp köküne bölünmesiyle elde edilir. 

Boy ve Ağırlık ĠliĢkisi (BAĠ)= Boy / Ağırlık
1/3

 

Boy cm, ağırlık kg cinsindendir. 

 

Vücut yoğunluğunun hesaplanmasında Durnin Womersley‘in erkek çocuklar ve 17-19 

yaĢ arası erkekler için geliĢtirdiği formül kullanılmıĢtır (8): 

Vücut Yoğunluğu (VY) gr/ml = 1,1620– 0,0630 x (log ∑)  

log ∑ = Triseps, biseps, subskapula ve suprailiak deri kıvrımı kalınlıkları toplamının 

logaritması. 

 

Vücut yağ oranının belirlenmesi için Siri‘nin geliĢtirdiği formül kullanılmıĢtır (18): 

Vücut yağ oranı (%) = (4,950/VY-4,500)x100 
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Yağ kitlesi ve yağsız vücut kitlesi de hesaplanmıĢtır. 

Yağ kitlesi (kg) = Vücut ağırlığı x Yağ%/100 

Yağsız vücut kitlesi (kg) = Vücut ağırlığı – Yağ kitlesi 

 

Beden kitle indeksi aĢağıdaki formülle hesaplanmıĢtır (20): 

BKĠ=Ağırlık (kg)/ Boy² (m)   

Ġstatistiksel Analiz: Grekoromen ve serbest güreĢçilerin antropometrik değerleri, vücut 

yağ oranı, yağ kitlesi, yağsız vücut kitlesi ve vücut kitle indeksleri arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığını test etmek için, bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıĢtır. Ġki 

grubun somatotip değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için ise 

MANOVA kullanılmıĢtır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 alınmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 Grekoromen 

n= 57 

Serbest 

n=82 

T p=0,05 

 X ss X ss 

YaĢ (yıl) 16,24 0,78 16,23 0,71 ,043 ,965 

Boy (cm) 169,58 9,05 171,10 9,44 -,953 ,342 

Vücut Ağırlığı (kg) 66,43 16,07 68,13 16,27 -,610 ,543 

Triseps dkk (mm) 7,16 2,92 7,98 3,99 -1,318 ,190 

Biseps dkk (mm) 4,01 1,27 4,30 1,49 -1,196 ,234 

Subskapula dkk (mm) 9,14 4,13 9,84 5,73 -,787 ,433 

Suprailiak dkk (mm) 7,21 4,61 7,81 6,08 -,628 ,531 

Medial calf dkk (mm) 7,31 3,98 7,99 4,16 -,972 ,333 

Humerus bikondüler çap (cm) 6,87 0,45 6,95 0,50 -,904 ,367 

Femur bikondüler çap (cm) 9,86 0,70 9,97 0,78 -,910 ,365 

Kol çevresi (cm) 32,60 4,10 32,45 3,71 ,217 ,828 

Baldır çevresi (cm) 35,65 3,81 35,93 4,24 -,404 ,687 

Vücut yağ oranı (%) 11,27 4,18 11,95 4,84 -,855 ,394 

Yağ kitlesi (kg) 7,99 4,89 8,82 5,96 -,864 ,389 

Yağsız vücut kitlesi (kg) 58,44 11,97 59,32 11,06 -,445 ,657 

Beden kitle indeksi (kg/m²)  22,82 3,75 22,97 3,55 -,251 ,802 

Tablo 2. ÇalıĢmaya katılan deneklerin yaĢ, boy, vücut ağırlığı, deri kıvrımı kalınlığı, çap, çevre, 

vücut yağ oranı ve beden kitle indeksi değerleri. 

 Grekoromen 

n= 57 

Serbest 

n=82 

F p=0,05 

 X ss X ss 

Endomorfi 2,27 1,09 2,43 1,33  

0,873 

 

0,457 Mezomorfi 5,73 1,37 5,66 1,19 

Ektomorfi 2,42 1,22 2,40 1,11 

Tablo 3. ÇalıĢmaya katılan deneklerin somatotip profilleri. 
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ġekil1. Grekoromen ve Serbest GüreĢçilerin Somatotip Değerlerinin Somatokart Üzerindeki 

Dağılımı 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Bu çalıĢmada yaĢ ortalaması 16,24 (±0,78) yıl olan grekoromen güreĢçilerin boy 

uzunluğu ortalaması 169,58 (±9,05) cm, vücut ağırlığı ortalaması 66,43 (±16,07) kg ve 

beden kitle indeksi 22,82(±3,75) olarak bulunmuĢtur. YaĢ ortalaması 16,23 (±0,71) yıl 

olan serbest güreĢçilerin boy uzunluğu ortalaması 171,10 (±9,44) cm, vücut ağırlığı 

ortalaması 68,13 (±16,27) kg ve beden kitle indeksi 22,95(±3,55) olarak bulunmuĢtur. 

Grekoromen ve serbest güreĢçilerin yaĢları, boyları, vücut ağırlıkları ve vücut kitle 

indeksleri istatistiksel olarak farklı değildir. 

Literatürdeki çalıĢma sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, genç ve büyük kategorisinde 

güreĢen sporcuların boyu, bu çalıĢmadaki yıldız sporcularınkine benzerdir, fakat vücut 

ağırlıkları daha yüksektir (6,14,15,16,22).  

ÇalıĢmamızda grekoromen stilde güreĢen sporcuların vücut yağ oranı ortalaması 

%11,27(±4,18), yağ kitlesi ortalaması 7,99(±4,89) kg ve yağsız vücut kitlesi ortalaması 

58,44(±11,97) kg; serbest stilde güreĢen sporcuların vücut yağ oranı ortalaması 

%11,95(±4,84), yağ kitlesi ortalaması 8,82(±5,96) kg ve yağsız vücut kitlesi ortalaması 

59,32(±11,06) kg olarak saptanmıĢtır. Grekoromen ve serbest güreĢçilerin bu değerleri 

benzer olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

Yerli ve yabancı literatürde güreĢçilerin vücut yağ oranlarının hesaplandığı birçok 

çalıĢma bulunmaktadır. YaĢları çalıĢmamızdaki güreĢçilerin yaĢlarına benzer olan 

çalıĢmaların sonuçlarına bakıldığında %5,9 ile % 14,4 arasında değiĢen sonuçlarla 

karĢılaĢılmıĢtır (1,12,13,14,15,22,24). Literatürde bulunan çalıĢmalarda, vücut yağ 

oranını belirlemek için; su altı tartı yöntemi, bioelektrik emdedans yöntemi ve çeĢitli 

antropometrik verilerin kullanıldığı farklı vücut yoğunluğu ve yağ oranı formülleri gibi 

değiĢik yöntemler kullanılmıĢtır. Bu nedenle bu çalıĢmada saptanan vücut yağ oranı 

değerlerinin yerine, deri kıvrımı kalınlıklarını benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırmak daha 

uygun bulunmaktadır.  

ÇalıĢmamızda saptadığımız deri kıvrımı kalınlığı değerleri, Ziyagil ve 

arkadaĢları(1996)‘nın aynı yaĢ grubu 12 serbest yıldız milli güreĢçi üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada bulunan değerlerden yüksektir. Bunun nedeninin bizim çalıĢmamızdaki 

güreĢçi sayısının yüksek olması dolayısıyla sikletlerinde ilk 9‘a girenlerin aday kadroya 

çağrılmasından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Cicioğlu ve arkadaĢları(2006)‘nın 

ve Öcal(2007)‘ın yaĢları çalıĢmamızdaki güreĢçilerden daha büyük olan Genç Milli ve 

Büyük Milli güreĢçilerde yaptıkları çalıĢmalarda saptadıkları deri kıvrımı kalınlığı 
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değerleri, hem grekoromen ve hem de serbest güreĢçilerde genel olarak daha yüksek 

bulunmuĢtur. Özellikle subskapula ve suprailiak deri kıvrımı kalınlıkları Genç ve Büyük 

Millilerde daha yüksektir. 

Bu çalıĢma sonuçlarına göre grekoromen güreĢçilerin somatotip profili 2,27-5,73-2,42, 

serbest güreĢçilerin somatotip profili 2,43-5,66-2,40 olup, her iki grup da dengeli 

mezomorftur. Serbest ve grekoromen stil arasında anlamlı bir fark olmaması literatürle 

uyumludur (5). Yine birçok çalıĢmada güreĢçilerin dengeli mezomorfi olarak 

saptanması da bu çalıĢma sonucunun literatüre uyumlu olduğunu göstermektedir 

(10,17,23). 

Cicioğlu ve arkadaĢları (2006) Genç Milli Takım sporcularında grekoromen güreĢçilerin 

somatotip profillerini 2,9-6,4-1,2; serbest güreĢçilerin somatotip profillerini 2,4-6,8-0,9 

olmak üzere benzer ve endomorfik-mezomorfi olarak bulmuĢtur. Öcal (2007) da Büyük 

Milli Takım grekoromen ve serbest güreĢçilerinin somatotip profillerini endomorfik-

mezomorfi (Hafif siklet:2,1-6,1-1,2; orta siklet 2,6-6,7-0,7; ağır siklet 4,1-7,9-0,2) 

olarak saptamıĢtır. Bizim çalıĢmamızdaki yıldız güreĢçilerin somatotip profilleriyle 

geçlerde ve büyüklerde yapılmıĢ olan bu iki çalıĢmanın profilleri karĢılaĢtırıldığında, 

Carter (1990)‘ın ifade ettiği gibi, genç güreĢçilerin yetiĢkinlerden daha az mezomorfik 

ve daha fazla ektomorfik olduğu görülmektedir. 

Bu çalıĢmanın sonucunda yıldız grekoromen ve serbest güreĢçiler arasında boy, vücut 

ağırlığı, vücut yağ oranı ve somatotip profilleri açısından anlamlı bir fark olmadığı ve 

yıldız güreĢçilerin somatotip profillerinin dengeli mezomorf olduğu saptanmıĢtır. 
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ÖZET 

 

Çocukların bir nesne ya da bir eylemi anlayıp algılayabilmesi için kavram 

bilgisine gereksinimi vardır. Çocukların harekette hızı çizimlerde nasıl algıladığını 

araĢtırmak amacıyla bu çalıĢma planlanmıĢtır. ÇalıĢmaya okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden 5-6 yaĢ grubundan toplam 70 çocuk (35 kız, 35 erkek) katılmıĢtır. Veri 

toplama aracı olarak; çocukların hareketi algılayıĢlarını belirlemek amacıyla 4 farklı 

resim kartı (A, B, C, D kartları) kullanılmıĢtır. A kartında, düz beyaz bir fonda harekete 

baĢlama anını temsil eden insan figürü; B kartında hareket halinde olan ve arkasında 

hareket çizgileri yer alan insan figürü; C kartında harekete baĢlama anını temsil eden ve 

arka fonunda figürün hem önünde hem arkasında görünen uzunlu kısalı arka plan 

çizgilerin yer aldığı insan figürü; D kartında ise harekete baĢlama anını temsil eden ve 

arka fonunda figürün hem önünde hem arkasında görünen aynı uzunlukta arka plan 

çizgilerinin yer aldığı insan figürü yer almaktadır. Kartlar ikiĢerli olarak sunulmuĢtur. 

AraĢtırmacı çocukla bireysel olarak görüĢmüĢ ve harekette hız ile ilgili çocukların 

düĢüncelerini kayıt formuna kaydetmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulguları; beĢ- altı 

yaĢ grubu çocukların, cinsiyet ve yaĢ farkı gözetilmeksizin harekette hızı, figüre 

eklenmiĢ çizgilere bağlı olarak algıladıklarını göstermiĢtir. Ayrıca çizgilerin çokluğu 

çocuklar için hızın ifadesi olmuĢtur. Çocukların spora ilgilerini arttırmak için spor ile 

ilgili kavramlar konusunda bilgilerinin pekiĢtirilmesi ve yeni bilgiler edinmesine fırsat 

verilmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: çocuk, hareket, algı  

 

 

GĠRĠġ 

 

Çocuk kitaplarında ve öykülerde koĢma, atlama, düĢme gibi fiziksel ve hayal 

etme, düĢünme, uyuma gibi zihinsel olayları betimlemek için vurgulayıcı çizimler 
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(hareket çizgileri) kullanılmaktadır. Örneğin, hareket eden bir insan figürü çiziminde 

sıklıkla biyomekanik bilgiler (vücut duruĢuna iliĢkin ipuçları, kıvrık bacaklar, uzanmıĢ 

kollar gibi) ve hareket çizgileri, çoklu imgeler gibi vurgulayıcı çizimler 

kullanılmaktadır. Benzer Ģekilde uyuyan bir insan, gözleri kapalı ve kafasının üzerinde 

yukarı doğru ―Zzzz‖ Ģeklinde bir vurgulayıcı çizimle birlikte yüzükoyun yatmıĢ Ģekilde 

çizilmektedir (Gross ve ark., 1991).  

 

Hareketin benzerliği ve farklılığı, çocukların sınıflandırmaya dayandırdığı temel 

algısal ipuçlarından birisi olabilir (Mak ve Vera, 1999).  

 

Mak ve Vera (1999) yapmıĢ oldukları çalıĢmada, çocukların objelerin 

benzerliğine göre sınıflandırma yaparken Ģekil özelliğine mi yoksa hareket özelliğine 

göre mi sınıflandırma yaptıklarını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmaya; 4 yaĢtan 160, 7 yaĢtan 

160 olmak üzere toplam 320 çocuk dahil edilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre, küçük 

çocukların ne tür bir sınıflandırma yaptıklarına bakılmaksızın, objeleri sınıflandırırken 

yalnızca harekete yönelik ipuçlarını kullandıkları bulunmuĢtur. Ayrıca, daha büyük 

çocukların hayvanları sınıflandırırken hareket kullanımını sınırlandırabildikleri ve 

bunun yetiĢkinliğe kadar sürdüğü yorumunu yapmıĢlardır.      

  

Genel olarak, çizimler algının ―basit bir çıktısı‖ olarak kabul edilmemelidir 

(Olson, 1970; akt.  Goodnow, 1978). Renk, Ģekil gibi algısal özellikler, çocukların 

objeleri sınıflandırmasında temel oluĢturmaktadır (Inhelder ve Piaget, 1964; Bruner ve 

ark., 1966; Rosch ve ark., 1976; Roberts ve Horowitz, 1986; Landau ve ark., 1988; 

Roberts, 1988; akt. Mak ve Vera, 1999). Bununla birlikte, sınıflandırmaya iliĢkin 

yapılan bazı çalıĢmalar objelerin durağan özelliklerine iliĢkin algısal özellikleri ele 

almasına rağmen, birçok araĢtırmacının, sunulan algısal özelliklerin hareket gibi 

dinamik özellikleri de içermesi gerektiğine iliĢkin ortak görüĢleri bulunmaktadır.  

 

Sınıflandırmada algısal benzerliğe iliĢkin biliĢsel görüngüyü açıklamak için 

durağan algısal ipuçları yeterli değildir (Mak ve Vera, 1999).  

 

 Piaget‘nin biliĢsel geliĢimle ilgili çalıĢmalarına göre (Piaget, 1929), çocuklar 3-5 

yaĢları arasında ―animistik‖tir (cansız nesnelere canlılık özelliği katma). Hareket 

kafalarını karıĢtıran bir sebeptir. Çocuklar bulut, ay, bisiklet ve saat gibi objeleri hareket 

ettikleri için canlı olarak değerlendirmektedir. Çocukların yaĢadıkları karıĢıklığın 

Piaget‘nin inandığından daha az yaygın olduğu gösterilmiĢ olsa da, daha sonraki 

çalıĢmalar küçük çocukların hareket bakımından, bazen canlı ve cansız objeleri ayırt 

etmede zorluk yaĢadığını göstermiĢtir (Carey, 1985; akt. Mak ve Vera, 1999). Birbirine 

yaklaĢan bu sonuçlar çocukların obje sınıflandırmasında harekete yönelik ipuçlarını 

kullandıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çocukların objeleri sınıflandırmada 

hareketi ne ölçüde kullandığı ve geliĢim sürecindeki rolüne iliĢkin çalıĢmalar devam 

etmektedir.  

            

 Goodnow, 1978 yılında yaptığı çalıĢmada; dört yaĢında ve on yaĢındaki 

çocuklardan biri yavaĢ, diğeri hızlı koĢan iki insan resmi çizmelerini istemiĢtir. Bütün 

yaĢ grubundaki çocukların biomekanik bilgileri kullandıklarını gözlemlemiĢtir. Bu 

resimler uygun bir düzenlemeye koyulduğunda daha büyük çocukların hareketli çizgiler 

kullandığını kaydetmiĢtir. 
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Dona Gross ve arkadaĢları 1991 yılında yaptıkları çalıĢmada; Amerika‘da 7-9 

yaĢ grubu çocuklardan biri hızlı, diğeri yavaĢ giden iki insan resmi çizmelerini 

istemiĢler, çalıĢma sonucunda  çocukların hızlı gideni belirtmede hareketli çizgiler ve 

biomekanik bilgileri kullandıkları bulunmuĢtur. Gross ve arkadaĢları (1991), yapmıĢ 

oldukları bu çalıĢmada, insan hareketinin durağan çizimlerinde biyomekanik bilgiyi ve 

vurgulayıcı çizimlerin kullanımını algılamaları üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır. 

 

Literatürde yapılmıĢ olan bu çalıĢmaların rehberliğinde; bu pilot çalıĢma ile 

çocukların hareket eylemini algılamalarının ve çizimlerde hareketi ifade eden çizgileri 

nasıl yorumladıklarının incelenmesi amaçlanmıĢtır.   

 

YÖNTEM 
 

ÇalıĢma Grubu:  
ÇalıĢmaya okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaĢ grubundan toplam 

70 çocuk (35 kız, 35 erkek) alınmıĢtır. 

 

Tablo 1: Örneklemi OluĢturan Çocukların YaĢ ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet 

  

        YaĢ 

Kız 

(n:35) 

Erkek 

(n:35) 

Toplam 

(n:70) 

S  % S  % S  % 

5 yaĢ  18 47,4 20 52,6 38 100,0 

6 yaĢ  17 53,1 15 46,9 32 100,0 

 

Veri Toplama Aracı:  

Çizimlerde hareket iki Ģekilde belirtilmektedir. Bunlardan birisi çizgiler, 

bulanıklık ve titreme yoluyla ifade edilen resimsel düzenlemeler; bir diğeri ise eĢ 

biçimli gerçek hareketleri içeren resimsel vücut duruĢlarıdır (Friedman ve Stevenson, 

1975). Çocukların hareket eylemini algılayıĢlarının incelenmesi amacıyla bu çalıĢmada 

hareketi ve harekete baĢlama anını ifade eden resimsel gösterimler kullanılmıĢtır. 

Çocukların hareketi algılayıĢlarını belirlemek amacıyla 4 farklı resim kartı (A, B, C, D 

kartları) kullanılmıĢtır. A kartında, düz beyaz bir fonda harekete baĢlama anını temsil 

eden insan figürü; B kartında hareket halinde olan ve arkasında hareket çizgileri yer 

alan insan figürü; C kartında harekete baĢlama anını temsil eden ve arka fonunda 

figürün hem önünde hem arkasında görünen uzunlu kısalı arka plan çizgilerin yer aldığı 

insan figürü; D kartında ise harekete baĢlama anını temsil eden ve arka fonunda figürün 

hem önünde hem arkasında görünen aynı uzunlukta arka plan çizgilerinin yer aldığı 

insan figürü yer almaktadır.  

 

Veri Toplama ĠĢlemi: 

Kartlar, hareket çizgilerine bağlı olarak harekette hızı algılamalarını test etmek 

amacıyla, ikili setler halinde 4 aĢamada (A-B, B-C, B-D, A-D) çocuklara sunulmuĢtur. 

A-B kart çifti, çocukların hareket çizgilerini algılarını test etmek amacıyla; B-C kart 

çifti, çocukların hareket çizgisi ile arka plan çizgisini ayırt edip edemeyeceklerini test 

etmek amacıyla; B-D kart çifti, B kartındaki hareket çizgileri ile C kartındaki arka plan 

çizgileri uzunlu kısalı olmaları bakımından benzediği için çocukların algılarını etkileyip 
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arka plan çizgilerini de hareket çizgisi gibi algılama olasılıkları düĢünülerek çizgilerin 

benzer özellikleri ortadan kaldırıldığında algılarını test etmek amacıyla; A-D kart çifti, 

arka plan çizgileri uzunlu kısalı olması bakımından hareket çizgisine benzemediği 

zaman çocukların çizgileri tekrar hareket ve hızı yorumlamada dikkate alıp 

almadıklarını test etmek amacıyla kullanılmıĢtır.  

                

                   A                              B                               C                              D 

 

 

 

 

 

 

Uygulama aĢamasında, araĢtırmacılar çocuklarla birebir görüĢerek kart setlerini 

göstermiĢ ve çocuklara ―resimlerde ne görüyorsun?‖ sorusunu yöneltmiĢlerdir. 

Çocukların resimlerdeki harekete iliĢkin yanıtları alındıktan sonra, çocuğa ―peki sence 

hangisi daha hızlı?‖ sorusu yöneltilmiĢ ve çocuğun yanıtları her kart seti için kayıt 

formuna iĢaretlenmiĢtir. 

  

Verilerin Analizi:  
Veriler toplandıktan sonra SPSS 11.5 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢ 

ve sonuçlar yüzde olarak ifade edilmiĢtir.   

 

BULGULAR VE TARTIġMA  

 

Tablo 2: YaĢa Göre Çocukların A-B Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

A Kartı B Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  8 21,1 30 78,9 38 100,0 

6 yaĢ  6 18,7 26 81,3 32 100,0 

TOPLAM 14 20,0 56 80,0 70 100,0 

 

Tablo 2‘ye bakıldığında, A-B kart çifti çocuklara gösterildiğinde çocukların 

hareketi ve hızı algılarına iliĢkin verdikleri yanıtlar yaĢa göre farklılık göstermemiĢtir. 

Ancak, her iki yaĢ grubunda da çocukların çoğunlukla B kartını seçtiği ve hareket 

çizgilerinin varlığına göre tercih yaptıkları görülmektedir (5 yaĢ %81,3; 6 yaĢ %78,9).      

 

Tablo 3: YaĢa Göre Çocukların B-C Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

B Kartı C Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  4 10,5 34 89,5 38 100,0 

6 yaĢ  4 12,5 28 87,5 32 100,0 

TOPLAM 8 11,4 62 88,6 70 100,0 

 

 Tablo 3‘e göre, hareket çizgileri ve uzunlu kısalı arka plan çizgileri bulunan B-C 

kart çifti çocuklara gösterildiğinde, her iki yaĢ grubunda da çocukların çoğunluğu C 

kartını seçmiĢtir (5 yaĢ %89,5; 6 yaĢ %87,5). Çocukların seçimleri ise yaĢa göre 

farklılık göstermemiĢtir. Çocukların tercihlerinde, her iki karttaki çizgileri hareket ve 
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hızın belirleyicisi olarak algıladıkları ve çizgi hangi kartta daha fazla ise o figürün daha 

hızlı olduğu yorumunu yaptıkları düĢünülmektedir.             

 

Tablo 4: YaĢa Göre Çocukların B-D Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

B Kartı D Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  7 18,4 31 81,6 38 100,0 

6 yaĢ  8 25,0 24 75,0 32 100,0 

TOPLAM 15 21,4 55 78,6 70 100,0 

 

 Tablo 4 incelendiğinde, hareket çizgileri ve aynı uzunlukta arka plan çizgileri 

bulunan B-D kart çifti çocuklara gösterildiğinde, yaĢlara göre farklılık olmaksızın 5 yaĢ 

grubu çocukların %81,6; 6 yaĢ grubu çocukların %75,0 oranında en çok D kartını 

seçtikleri göze çarpmaktadır. B ve D kart çiftlerinde çocukların çoğunluğunun D kartını 

seçmeleri, yine çocukların çizgilerin çokluğuna bağlı olarak hareket ve hızı 

yorumladıklarını düĢündürmektedir. Dolayısıyla Tablo 4‘e göre araĢtırmaya katılan 

çocukların, hareketi ifade eden uzunlu kısalı çizgileri dikkate almaksızın, çizgiler aynı 

uzunlukta olsa da çokluğunu dikkate alarak hareket ve hızı yorumladıkları sonucuna 

varılmıĢtır.  

  

Tablo 5: YaĢa Göre Çocukların A-D Kart Çiftindeki Seçimlerinin Dağılımı  

 

 Kartlar 

              YaĢ 

A Kartı D Kartı  TOPLAM 

S  % S % S % 

5 yaĢ  14 36,8 24 63,2 38 100,0 

6 yaĢ  9 28,1 23 71,9 32 100,0 

TOPLAM 23 32,9 47 67,1 70 100,0 

 

 Tablo 5‘e bakıldığında, A-D kart çifti çocuklara gösterildiğinde 5 yaĢ grubu 

çocukların %63,2; 6 yaĢ grubu çocukların %71,9 oranında en çok D kartını seçtikleri ve 

yaĢ grupları arasında belirgin bir fark olmadığı görülmektedir. Çocukların seçimlerinde, 

çizgilerin hareket çizgisi veya arka plan çizgisi olup olmadığına bakmaksızın çizgilerin 

varlığı ve çokluğuna bağlı olarak tercih yaptıkları dikkat çekmektedir.      



 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   ġekil 1: Cinsiyete Göre Çocukların Dört Farklı AĢamada Sunulan Kart Çiftlerindeki Harekette Hız Tercihlerinin Dağılımı  
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ġema 1‘e göre; araĢtırmada kullanılan ikiĢerli seçim kartlarının dört aĢamasına göre A ve B 

kart çiftinde harekette hızı ifade etmek için çocukların hareket çizgisi olan kartı seçtikleri 

bulunmuĢtur. Aynı zamanda, B-C kart çiftinde arka plan çizgileri ile hareket çizgilerinin 

uzunlu kısalı olmasından dolayı birbirine benzemesi sonucu, çocukların çizgilerin 

çokluğuna bağlı olarak hareket ve hızı yorumladıkları dolayısıyla C kartını hareket hızı 

olarak ifade ettikleri bulunmuĢtur. Üçüncü aĢamada çocuklara gösterilen B-D kart 

çiftlerinde ise, çocukların arka plan çizgilerinin aynı uzunlukta olmasından dolayı uzunlu 

kısalı çizgilere oranla daha çok olduklarını düĢündükleri ve bu düĢünceyle de hareket ve 

hız konusunda da D kartını seçtikleri düĢünülmektedir. Dördüncü aĢamada ise çocukların 

gösterilen A-D kart çiftlerinde ise; A-B kart çiftlerinde olduğu gibi hızı ifade etmek için 

arka plan çizgisini de hareket çizgisi olarak değerlendirdikleri bulunmuĢtur. 

 
SONUÇ ve ÖNERĠ 

 

Sonuç olarak; Piaget‘nin korunum yasası dikkate alındığında, dört aĢamanın 

tamamında seçim çiftleri arasında hareket çizgisi ya da arka plan çizgisi arasında fark 

gözetmeksizin harekette hızı ifade etmek için çocukların çizgisi çok olan kartı seçtikleri 

düĢünülmektedir.  

 

Sonuç olarak, çocukların hareketi ifade eden çizgilerin yer aldığı resimsel gösterimler 

ile çizgilerin olmadığı resimsel gösterimler karĢısında çizgilere bağlı olarak hareketi 

algıladığı; her iki gösterimi de hareket ediyor olarak algılayan çocukların ise çizgilere bağlı 

olarak çizgilerin yer aldığı gösterimdeki figürün daha hızlı hareket ettiğini algıladığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Hareket çizgilerinin yer aldığı resimsel gösterimler ile arka plan çizgilerinin yer 

alığı resimsel gösterimler karĢısında çocukların, figürün hem arkasında hem de önünde yer 

alan arka plan çizgilerinin çok oluĢuna bağlı olarak harekete ve hıza karar verdikleri sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

 

Çizimler aracılığıyla çocuğun hareketin ve hızın farkında olup olmadığını belirleyerek 

biliĢsel olarak bu kavramların kazanımını sağlamak; çocuklara spor ve beden eğitimi ile ilgili 

verilecek eğitimin de temelini oluĢturacaktır. Çocukların bu kazanımının pekiĢtirilebilmesi 

için; çocuklara hareket ve hıza yönelik aktif katılımlarının olacağı çalıĢmaların ve uygulama 

ortamlarının sağlanmasının uygun olacağı düĢünülmektedir. 

 

Ayrıca; yapılan bu pilot çalıĢmanın; çocukların kendi çizimlerinde harekette hızı nasıl 

yansıttıklarına iliĢkin veriler toplanarak ya da farklı uygulamalarla incelenmesi ve farklı yaĢ 

grubundaki çocuklar arasındaki farkın değerlendirilmesi önerilmektedir 



 381 

KAYNAKLAR 

 
Gross, D., Soken, N., Rosengren, K. S., Pick, A. N., Pillow, B. H., Melendez, P. (1991). Children's 

Understanding of Action Lines and the Statie Representation of Speed of Loeomotion. Child Development, 

1991, 62, 1124-1141. 

 

Mak, B. S. K, Vera, A. H. (1999). The Role of Motion in Children‘s Categorization of Objects. Cognition, 71 

(1999) B11–B21. 

 

Goodnow, J. J. (1978). Visible Thinking; Cognitive Aspects of Change in Brawings Ckild Development, 1978, 

49, 637-641.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 382 
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TÜRK YILDIZ BOKS MĠLLĠ TAKIMI SPORCULARINDA  

FĠZĠK YAPI ve POSTÜRAL DEĞERLENDĠRME 

  

Meral Hazır, Tuğba Kocahan, Ayla Tekelioğlu, Perihan Ufuk, Banu Kabak 

  

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Ankara, Türkiye   

 

 

Bu çalıĢmanın amacı, yıldız milli seviyedeki boksörlerin fizik yapı ve postüral 

bozukluklarını değerlendirmektir. 15-16 yaĢ Yıldız Boks Milli Takımının aday kadrosundan  

49 sporcunun (antrenman yaĢı: 4.6±2.0 yıl) boy, vücut ağırlığı (VA), vücut yağ yüzdesi 

(VYY) (Durnin-Womersley), yağsız vücut kitlesi (YVK), Heat-Carter yöntemi ile 

somatotipleri ve  postür analizleri yapılmıĢtır. VA (kg): 61.4±15.2, boy (cm): 170.8±7.6, 

VYY (%): 12.1± 4.6,  YVK (kg): 53.4±10.0‘dır. Boksörlerin genel somatotipi  ektomorfik 

mezomorf olmakla beraber (2.5-4.1-3.5); % 34.7‘si mezomorfik ektomorf, % 22.4‘ü 

ektomorfik mezomorf , % 16.4‘ü dengeli mezomorf,   % 10.2‘si mesomorf-ektomorf, % 6.2‘si 

endomorfik mezomorf, % 4.1‘i dengeli ektomorf, % 6‘sı diğer kategorilere dağılmıĢlardır. 

Postürel değerlendirmeye bakıldığında sadece dört sporcuda (% 8.1) postüral bozukluk 

saptanmamıĢtır. Posterior analizde 10 sporcuda (% 20.4)  skolyoz; bunun dokuzunda (% 18.3)  

fonksiyonel C skolyozu, birinde (% 2.0)  yapısal skolyoz, birinde (% 2.0) fonksiyonel S 

skolyozu saptanmıĢtır. 18 sporcuda (% 36.7)  sol omuz ve sol skapula, bir sporcuda (% 2.0) 

sağ omuz ve skapula yukarıdadır. Üç sporcuda (% 6.1)  kalkaneal tendon dıĢa kaymıĢtır. 

Lateral analizde iki sporcuda (% 4.1) düz sırt, üç sporcuda (% 6.1) bel lordozu düzleĢmiĢ, 

dokuz sporcuda (% 18.3) baĢ ve omuzlar yuvarlaklaĢarak öne doğru pozisyon almıĢ, bir 

sporcuda (% 2.4) lumbal lordoz, altı sporcuda (% 12.2) kifoz saptanmıĢtır. Aynı zamanda altı 

sporcuda (% 12.2) birinci derece, iki sporcuda (% 4.1) ikinci derece taban düĢüklüğü 

görülmüĢtür. Anterior analize bakıldığında iki sporcuda (% 4.1)  göğüs asimetrisi, iki 

sporcuda (% 4.1)  pectus karinatum (güvercin göğüs), dört sporcuda (% 8.1) pectus 

excavatum (kunduracı göğsü), 19 sporcuda (%42.8) genu varum (O bacak), üç sporcuda (% 

6.1) tibial torsion,  üç sporcuda (% 6.1) halluks valgus, iki sporcuda (% 4.1) ayaklar 

inversionda, bir sporcuda (% 2.0) sol bacağın 1cm kısa olmasından dolayı pelvis asimetrisi 

saptanmıĢtır. Bu bulgular, bu spor dalına özgün antrenmanların uzun süreli ve tek yönlü 

yapılmasının belli kas gruplarında asimetrik geliĢmeye ve buna bağlı olarak vücut postürünü 

bozucu, ekstremiteler arası asimetri yaratıcı etkisi olduğunu düĢündürmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Antropometri, somatotip, postür, boks 
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GĠRĠġ 

Beden yapısı, vücut kompozisyonu, vücut ağırlığı ve boy motor iĢlevlerde ve 

performansta önemli faktörler olarak kabul edilmektedir. Beden ölçüsünün göstergesi olan 

vücut ağırlığı, boy, yaĢ ve cinsiyet gibi değiĢkenler kombine edilerek normlar geliĢtirilmiĢtir. 

Bu normlar birçok bedensel aktivitede rol alan çocuk ve gençlerin hangi gruba uygunluk 

göstergesinin bilinmesi açısından yararlı olmuĢtur. Antropometrik ölçülerin motorik 

performansla iliĢkisi olduğu ve performans düzeylerindeki potansiyel etkinliği fark edilmiĢtir 

(1). Somatotip değerlendirmeleri antropometrik ölçümler yardımı ile hesaplanmaktadır(7). 

Somatotip vücudun morfolojik yapısının belirlenmesidir. Kaslılık (mezomorfi), yağlılık 

(endomorfi) ve incelik (ektomorfi) iliĢkilerinin belirlenmesidir. Sedanter yaĢayanlarda aktif 

spor yapanlara göre farklılıklar vardır.Gerek spor branĢlarının seçiminde gerekse hastalıklara 

yatkınlık açısından çok önemlidir(7).  

Postür vücut bölümlerinin birbirleri ile iliĢkili biçimdeki duruĢ Ģekli ve duruĢ 

vaziyetidir. Ayrıca, herhangi bir zamanda vücudun tüm noktalarının duruĢlarının birleĢenidir 

Bir baĢka deyiĢle, vücudun her hareketinde eklemlerin aldığı pozisyonların birleĢimi de postür 

olarak tanımlanmaktadır. Vücut postürü, postür düzenleyici sistemler tarafından sadece 

hareketten önce değil hareket boyunca da sürekli ayarlanır . Hareketlerin sırasında postürün 

düzenlenmesinde merkezi sinir sistemi önemli rol oynar (8). 

Sportif performansta postür ve antropometri önemli rol oynamasına rağmen henüz 

diğer fiziksel kapasite testleri gibi (kuvvet, esneklik, sürat) derin ve objektif çalıĢmalar 

yapılmamıĢtır. AraĢtırmalarda sportif branĢlarda postüral farklılıklar olduğu belirtilmiĢtir(8). 

Postür, kendi içerisinde aktif ve inaktif olmak üzere iki Ģekilde incelenmektedir. Ġnaktif 

Postür, dinlenmek veya uyumak için alınan postür Ģekilleridir. Aktif postür ise, dik duruĢ ve 

hareketler esnasında oluĢan duruĢları kapsar. Bu postürleri devam ettirmek için birçok kasın 

entegre çalıĢması gerekir. Bu kasların çalıĢması da, statik ve dinamik Ģeklinde gerçekleĢir. 

Statik postür, hareketsiz bir postür olup, kasların eklemleri stabilize etmeleri için izometrik 

olarak kasılmalarını ve yerçekimine karĢı koymaları neticesinde oluĢan postürdür. Temel 

olarak gerilme refleksi ile sağlanan ve yerçekimine karĢı korunan vücut duruĢunu ifade 

etmektedir. Dinamik postür, herhangi bir harekete temel teĢkil etmek için gereklidir. Yapılan 
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hareketin sonucu olarak devamlı değiĢen çevre Ģartlarına göre, uyum sağlamaya çalıĢan aktif 

bir postürdür. Kalıtım, ırk, cinsiyet, mevsimler, beslenme, sosyoekonomik durum, zamanın 

modası, meslek ve uğraĢılar, psikolojik durum, hijyen, uyku, emosyonel (duygusal) sevinç, 

keder, sıkıntı vb. durumları, yorgunluk, kırıklar, yumuĢak doku bozuklukları, eklemlerin 

normal yerleĢim açılarında bozuklukları postürü etkilemektedir (8,11).  

 Bu çalıĢmanın amacı  genç boksörlerin somatotip ve postüral  analizlerini yapmaktır.  

 

 YÖNTEM 

Denekler: Yıldız milli seviyedeki 49 boksör bu çalıĢmaya denek olarak katılmıĢtır. 

Sporcuların  antrenman yaĢları 4.6±2.0 yıldır.    

Antropometrik ölçümler: Vücut ağırlığı(VA) ± 0,2 kg hata ile Bosch marka elektronik 

baskül kullanılarak çıplak ayak ve Ģortla ölçülmüĢtür. Boy ölçümleri ± 1 mm hata ile 

taĢınabilen stadiometrede ölçülmüĢtür. Deri kıvrımı kalınlıkları ± 0,2 mm hata ile Holtain deri 

kıvrımı kaliper ile ölçülmüĢtür. Sub-scapula, triceps, biceps, subra-iliac, baldır vücudun sağ 

tarafından ölçülmüĢtür. Durning-Womersley‗in formülü kullanılarak vücut dansitesi 

hesaplanmıĢ ve Siri formülü ile vücut yağ yüzdesine(VYY) dönüĢtürülmüĢtür. Femur 

bikondüler ve humerus bikondüler çaplar ± 1 mm hata ile Holtain marka kayan sürgülü 

kaliper ile ölçülmüĢtür. Çevre ölçümleri ± 1 mm hatalı  Gulick marka mezura ile, biceps 

fleksiyonda iken ve baldırın en kalın çevresinden yapılmıĢtır. AraĢtırmada somatotipin 

belirlenmesi için Heath-Carter Somatotip derecelendirme metodu kullanılmıĢtır.  

  Postüral Analiz: Williams ve Worthingham‘nin geliĢtirdikleri ‗Postür Değerlendirme 

Formu kullanılmıĢtır(15). Anterior, posterior ve lateralden postür analizi yapılmıĢtır. Anterior 

analizde; Ayakların inversiyon ya da eversiyonda olup olmadığı,parmaklarda halluks valgus 

ve çekiç parmak bozukluğuna,bacaklarda tibial torsion,genu varum,genu valgum, kalçalarda 

seviye farkına, göğüs deformiteleri olarak çökük göğüs, kunduracı göğüs, fıçı göğüs, güvercin 

göğüs ve harrison oluğuna,omuzlarda seviye farkına,baĢta sağ ya da sola rotasyona,kollarda 

normal taĢıma açısına ve uzunluk farkına,bel seviyelerine bakılmıĢtır. Lateral Analizde; Ayak 

uzun arkına,dizlerde genu rekurvatum ya da fleksiyon olup olmadığına, pelviste anterior veya 

posterior rotasyona,omurgada lordoz,kifoz,kifolordoz,yuvarlak sırt,düz sırta, omuzların 

yuvarlaklaĢarak pelvisle olan paralelliğini koruyup korumadığına, baĢın öne,arkaya,yukarı 

veya aĢağıya rotasyon yapıp yapmadığına değerlendirilmiĢtir. Posterior Analizde; Ayaklarda 

kalkaneal tendonun içe ya da dıĢa kayıp kaymadığına, dizlerin arkadan seviyesine, kalçalarda 

gluteal kitle altında çizgilerin seviyesine, omurgada skolyoza bakılmıĢtır(12). 
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BULGULAR 

Sporcuların VA (kg): 61.4 ± 15.2, boy (cm): 170.8 ± 7.6, VYY (%): 12.1± 4.6,  yağsız 

vücut kitlesi(YVK) (kg): 53.4 ± 10.0‘dır.  Sporcuların somatotip ortalaması 2.5-4.1-3.5 

olmakla beraber (ektomorfik mezomorf) (Ģekil 1), % 34.7‘si mezomorfik ektomorf, % 22.4‘ü 

ektomorfik mezomorf , % 16.4‘ü dengeli mezomorf,   % 10.2‘si mesomorf-ektomorf, % 6.2‘si 

endomorfik mezomorf, % 4.1‘i dengeli ektomorf, % 6‘sı diğer kategorilere dağılmıĢlardır.  

Sporcuların posterior, anterior ve lateral analiz bulguları sırasıyla tablo 1, 2 ve 3‘de 

verilmiĢtir. Posterior analizde 10 sporcuda (% 20.4)  skolyoz; bunun dokuzunda (% 18.3)  

fonksiyonel C skolyozu, birinde (% 2.0)  yapısal skolyoz, birinde (% 2.0) fonksiyonel S 

skolyozu saptanmıĢtır. 18 sporcuda (% 36.7)  sol skapula, bir sporcuda (% 2.0) sağ skapula 

yukarıdadır. Üç sporcuda (% 6.1)  kalkaneal tendon dıĢa kaymıĢtır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Sporcuların somatotip dağılımı 
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Tablo 1. Sporcuların posterior analiz bulguları (n=49) 

 POSTERİOR ANALİZ   

  frekans % 

Fonksiyonel C Skolyozu 9 18,3 

Yapısal Cskolyoz 1 2 

Fonksiyonel S skolyoz 1 2 

Calcaneal tendon dışa doğru 3 6,1 

Sol scapula yukarıda 18 36,7 

Sağ scapula yukarıda 1 2 

Gluteal çizgi asimetrisi 1 2 

 

Anterior analizde  18 sporcuda (% 36.7)  sol omuz, bir sporcuda (% 2.0) sağ omuz 

yukarıdadır. Ġki sporcuda (% 4.1)  göğüs asimetrisi, iki sporcuda (% 4.1)  pectus karinatum 

(güvercin göğüs), dört sporcuda (% 8.1) pectus excavatum (kunduracı göğsü), 19 sporcuda 

(%42.8) genu varum (O bacak), üç sporcuda (% 6.1) tibial torsion,  üç sporcuda (% 6.1) 

halluks valgus, iki sporcuda (% 4.1) ayaklar inversionda, bir sporcuda (% 2.0) sol bacağın 

1cm kısa olmasından dolayı pelvis asimetrisi saptanmıĢtır. Lateral analizde iki sporcuda (% 

4.1) düz sırt, üç sporcuda (% 6.1) pelviste posterior rotasyon, dokuz sporcuda (% 18.3) baĢ ve 

omuzlar yuvarlaklaĢarak öne doğru pozisyon almıĢ, bir sporcuda (% 2.4) lumbal lordoz, altı 

sporcuda (% 12.2) kifoz saptanmıĢtır. Aynı zamanda altı sporcuda (% 12.2) birinci derece, iki 

sporcuda (% 4.1) ikinci derece taban düĢüklüğü görülmüĢtür.  

Tablo 2. Sporcuların anterior analiz bulguları (n=49) 

 ANTERİOR ANALİZ   

  frekans % 

Sol omuz yukarıda  18 36,7 

Sağ omuz yukarıda 1 2 

Göğüs asimetrisi 2 4,1 

Güvercin göğüs 2 4,1 

Kunduracı göğüs 4 8,1 

Genu varum 19 42,8 



 387 

Tibial torsioo 3 6,1 

Halluks valgus 3 6,1 

Ayak inversion 2 4,1 

Pelvis asimetrisi 1 2 

 

 

Tablo 3. Sporcuların lateral analiz bulguları (n=49) 

 LATERAL ANALİZ   

  frekans % 

Baş öne 9 18,3 

Omuzlar önde ve yuvarlak 9 18,3 

Düz sırt 2 4,1 

Kifoz 6 12,2 

Lumbal lordoz 1 2 

Pelvis posterior rotasyon 3 6,1 

1,derece taban düşüklüğü 6 12,2 

2.derece taban düşüklüğü 2 4,1 

 

 

TARTIġMA 

15-16 yaĢ Yıldız Boks Milli Takımının aday kadrosundan  49 sporcunun (antrenman 

yaĢı: 4.6±2.0 yıl) boy ortalaması  170.8±7.6 cm ,vücut ağırlığı 61.4±15.2 kg‘dır. Çınar ve 

ark‘nın(2007), 17-25 yaĢ arası  Türk ve Ukraynalı boksörler üzerinde yaptıkları çalıĢmada 

Türk boksörlerde boy  ortalamasını 177.46±13.01cm , vücut ağırlığı ortalamasını 71.91± 

21.15 kg, Ukraynalı boksörlerde boy ortalamasını  178.07± 13.01cm, vücut ağırlığını 72.72± 

15.51 kg ölçmüĢlerdir(4).  ÇalıĢmamızda sporcuların VYY: 12.1± 4.6, YVK: 53.4±10.0‘kg 

dır. Çınar ve ark. (2007) Türk ve Ukraynalı boksörlerde VYY‘yi sırasıyla 16.76 ± 9.21 ve 

13.40± 7.70 ölçmüĢlerdir(5).   Hübner-Wozniak ve ark(2006). Polonya boks milli takımında 

yaptıkları çalıĢmada  20-23 yaĢ arası 13 boksörün boy ortalamasını 178.1 ± 8.6 cm,  vücut 

ağırlığı ortalamasını 71.8 ± 15.1 kg, vücut yağ yüzdesi ortalamasını %9.4±5.2 

bulmuĢlardır(6). Boksörlerin somatotip ortalaması 2.5-4.1-3.5  (ektomorfik mezomorf) 

bulunmuĢtur (ġekil 1). Akça ve ark. (2006)  yaĢları 21.5 ± 2.16 olan 11 büyük erkekler 

kategorisinde yarıĢan Türkiye kano milli takımı durgunsu sporcusunun somatotiplerinin 

endomorfik mezomorf (2.90-5.22-2.20) olduğunu saptamıĢlardır(1). Sanchez-Munoz ve ark. 

(2007), 14-16 yaĢ arası 66 elit erkek tenis sporcusunda somatotip ortalamasını endomorfik 
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mesomorf (3.8-4.6-2.4) bulmuĢlardır(14). Bu çalıĢmada gemç boksörlerin ektomorfi skorları 

yukarıda belirtilen branĢlardan belirgin Ģekilde yüksektir.  

Yapılan postür değerlendirmesinde grubun % 36,7 sinde sol scapula ve sol omuz 

sağdan daha yukarıda bulunmuĢtur. %2 sinde sağ omuz ve scapula yukarıdadır. Bu sporcular 

incelendiğinde dominant elinin sol olduğu saptanmıĢtır. Bu omuz ve scapula asimetrisinin 

gard pozisyonundan dolayı  spora özgü bir duruĢ bozukluğu olduğu düĢünülmektedir. Küçük 

yaĢtan itibaren yapılan spor branĢının hareket içeriği ve duruĢları içeren çalıĢmaların 

neticesinde elde edilen duruĢ alıĢkanlıkları postürü etkilemektedir. Boksörlerin  % 20,3 ünde 

fonksiyonel skolyoz bulunmuĢtur. BranĢa özgü teknik hareketlerin tek taraflı uygulanma 

sıklığından olduğu düĢünülebilir. Tek taraflı yapılan antrenman yüklenmeleri fiziksel yapının 

simetrisini etkileyebilmektedir. Kas kuvvet dengesizliğinden ve bazı kasların kısalığından 

dolayı vücut simetrisi bozulmaktadır. Kılınç(2008) basketbolde dominant taraf temel teknik 

çalıĢmaları non-dominant tarafın zayıf kalmasına neden olmaktadır. Bu tip basketbolcularda 

dominant taraf omuz düĢüklükleri görülmektedir(10). ĠĢleyenve ark(1995) hentbolcuların atıĢ 

kolu tarafındaki omuzlarını diğer taraftan daha düĢük bulmuĢlardır(6). Boksörlerin  %12,2 

sinin kifoz oldukları belirlenmiĢtir. Nissenen ve ark(1995) sol el kullanan kiĢilerde kifoza 

daha fazla rastlamıĢlardır(13). ÇalıĢmamızdaki kifozlu sporcular sağ ellerini 

kullanmaktadırlar. Sporcuların %18,3‘ünün baĢ ve omuzları öne doğrudur. Kaya(1991) 

değiĢik spor branĢlarında yaptığı postür analizinde güreĢçilerde genu valgum, 

taekwondocularda kifoz, atletlerde daha çok lordoz bulmuĢtur(9). Grubun % 16,3 ünde taban 

düĢüklüğü saptanmıĢtır. Özellikle koĢu sporcularında aĢırı kullanmaya bağlı olarak geliĢen 

yorgunlukta ve ortaya çıkan sakatlıklarda tibialis posterior kasının arkı destekleme yeteneği 

ortadan kalkmaktadır. Kullanılan spor ayakkabısınında uygun olmaması durumunda subtalar 

eklemdeki pronasyon artmakta ve zamanla arkın çökmesine neden olmaktadır. Ayağın 

mekanik dengesinin bozulması, özellikle alt ekstremite eklemleri ve lumbal vertebralar 

üzerine etki eden streslerin lokalizasyonunu ve Ģiddetini değiĢtirmektedir. Bu durum aynı 

bölgelerde mekanik problemlere yol açmakta ve bazı kompanse edici postür hatalarına neden 

olmaktadır(2). Ceceli ve ark (1998) ının adelosanlarda yaptığı çalıĢmada pesplanusun ayak 

pronasyon ve lumbal lordozu arttırdığını saptamıĢlardır(3). 

Sonuç olarak,  boks sporunda branĢa özgü teknik hareketlerin tek taraflı 

uygulanmasının, fiziksel yapının simetrisini olumsuz yönde etkileyerek  postürde bozulmalara 

neden olduğu söylenebilir. Boksörlerdeki omuz ve scapula asimetrisinin ve fonksiyonel 

skolyoz problemlerinin gard pozisyonundan dolayı  spora özgü bir duruĢ bozukluğu olduğu 

düĢünülmektedir.  
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 ÖZET: 

          Amaç: Ağız ve diĢ sağlığı sporcu sağlığının ve performansının çok önemli bir 

bölümünü oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, çocukluk çağı ve adolesan çağındaki iki 

branĢ (güreĢ ve boks) sporcularının çürük prevalans ve DMFT indeks değerlerini, ülke DMFT 

indeks genel değeri ile karĢılaĢtırıp, koruyucu diĢ hekimliği hizmetinin sporcularda önemini 

vurgulamak ve sporcu sağlığında ağız ve diĢ sağlığının önemini göstermektir. Gereç ve 

Yöntemler: Bu çalıĢma, 14,15,16 ve 17 yaĢlarındaki değiĢik sosyo-ekonomik düzeye sahip 

kız-erkek sporcular ile yapıldı. Sporcu muayenesi sonucunda ortaya çıkan verilerin 

değerlendirilmesinde ―betimsel analiz‖ yöntemi kullanıldı. Sporculara yapılan anket 

değerlendirmesi istatistiksel analizi t-testi ve ki-kare uygulanarak yapıldı. Bulgular: 

Sporcuların ağız ve diĢ sağlığı eğitimlerinin yetersizliği görülmekle birlikte, 14-15 yaĢ DMFT 

indeks değeri (kız-erkek ortalama) 3.23 (P>0.05), çürük prevalans değeri %85.1, 16-17 yaĢ 

grubu DMFT indeks değeri (kız-erkek ortalama) 3.32 (P<0.05), çürük prevalans değeri %77.5 

bulundu. Sonuçlar: ÇalıĢmamızda bulunan DMFT indeks değerleri 2000 yılı Türkiye 

ortalaması içinde olup, 2005 yılı ortalama değerlerinden yüksektir.  

 

GĠRĠġ: 

Ağız ve diĢ sağlığını bozan en önemli etiyolojik faktörün, mikrobiyal dental plak olduğu 

kabul edilmektedir. Kompleks bir yapıda olan mikrobiyal dental plağın diĢ yüzeyleri üzerinde 

birikmesi ve etkili bir Ģekilde uzaklaĢtırılamaması sonucunda, içeriğindeki mikroorganizmalar 

toksik ürünleri ile ağız sağlığının bozulmasına neden olmaktadır(1). Mikrobiyal dental plak, 

etiyolojide primer faktör olarak kabul edilmekle birlikte; bireyin yaĢ, cinsiyet, ırk, alıĢkanlık, 
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sistemik hastalık,  sosyo-ekonomik ve kültürel durumlar(1), beslenme (ara öğün ve fastfood) 

alıĢkanlığı(2), günlük hayatta flor ve benzeri ajanların kullanılması(2,3,4),  gibi faktörlerinde 

ağız ve diĢ sağlığını etkilediği gösterilmiĢtir.  

DiĢ çürüğü ve periodontal hastalık dünyadaki birçok ülkenin yıllarca süregelen ağız 

sağlığı problemi olmuĢtur(5). DiĢ çürüğü geliĢmiĢ ülkelerde hala büyük bir ağız sağlığı 

problemidir. Okul çağı çocuklarının %60-90‘nında diĢ çürüğü etkisindedir(1,5,6). Norveç, 

Almanya, Finlandiya gibi geliĢmiĢ ülkelerde çocuk ve genç bireylerde çürük prevalansının, 

1970 ve 1980 li yıllarda hızla azaldığı çeĢitli araĢtırmalarla gösterilmiĢtir(1,6). Bu azalma, 

florid ve benzeri ajanlar içeren macunlar, Ģeker tüketiminin azalması, sosyo-kültürel düzeyin 

artıĢı, diĢ hekimliği hizmetinin artıĢı, kiĢisel hijyen uygulama bilincinin artıĢı(1), ülkelerin 

DSÖ programlarına ve çalıĢmalarına ilgisi gibi çeĢitli faktörlere bağlanmıĢtır. DSÖ‘nün 1980 

yılında 173 ülkeden 107‘sinin ağız-diĢ sağlığı kayıtlarına sahipken, 2000 yılında 184 ülkenin 

ağız-diĢ sağlığı kayıt ve verilerine sahiptir(7). Ancak Türkiye gibi geliĢmekte olan ve 

koruyucu diĢ hekimliği uygulamalarının henüz yaygınlaĢmadığı ülkelerde, ağız ve diĢ sağlığı 

problemleri, ciddi ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır(1).  

          Sosyo-ekonomik düzey diĢ fırçalama alıĢkanlığı ile doğru orantılıdır. Ailelerin sosyo-

ekonomik düzeylerinin diĢ fırçalama alıĢkanlığının kazanılmasında etkili olduğu öne 

sürülmektedir(8,9). DiĢ fırçalama alıĢkanlığı bulunmayan bireylerde diĢ çürüğü, diĢ kayıpları 

ve periodontal hastalıklar bu yaĢ grubundan itibaren daha sık görülmeye baĢlar.  DSÖ‘nün 

2003 yılındaki sporcuya yönelik olmayan çalıĢma raporunda, özellikle az geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerde koruyucu tedbirlerin dikkatle uygulandığı belirtilmiĢtir. GeliĢmiĢ 

ülkeler ve batı ülkeleri çocuk ve genç bireylerde çürük prevalansını, dolayısıyla DMFT 

değerlerini 1970-80 yılları arasında azaltmıĢlardır(6).   

Sporcular, özel ilgi ve çalıĢma isteyen birey grubudur. Dünya‘da ve Türkiye‘de bu yaĢ 

grubuna yönelik çürük prevalans değerleri oluĢturulmuĢ olmasına rağmen, sporcu çürük 

prevalans değerlendirilmesi bu yaĢ grupları için yapılmamıĢtır. 2008 yılında Topçu ve 

arkadaĢları, bu yaĢ grubu dıĢında Türkiye‘de ilk defa lisanslı futbolcular üzerinde bir çalıĢma 

yapmıĢlardır(10).  

Yılın büyük bir çoğunluğunu özel diyet programı ile geçiren sporcuların, aynı yaĢ grubu 

sporcu olmayan bireylerle çürük prevalansı yönünden karĢılaĢtırılması sporcu sağlığı dikkate 

alındığında anlamlıdır. Ağız ve diĢ sağlığı, genel vücut sağlığının bir parçasıdır ve 

bozulduğunda bireyin genel sağlığını ve yaĢam kalitesini olumsuz etkilediği gibi, bir birey 

olan sporcunun da yaĢam kalitesini ve spor performansını olumsuz etkilemektedir.  

Koruyucu diĢ hekimliği hizmetleri 1930‘lu yıllardan itibaren baĢlayarak 6-11 yaĢ grup 

çocuklara yönelik ağız-diĢ sağlığı hizmetiyle ön plana çıkmasına rağmen(1,9), ülkemizde 

sporcuların çürük prevalansına yönelik özel bir çalıĢma yoktur. Sporcularda ağız-diĢ 

sağlığının geliĢtirilmesi fikri, hayatın ileri dönemlerine taĢınacak olan diĢ fırçalama, diyet 

kontrolü ve sigara içme gibi genel sağlık ile ilgili davranıĢ ve düĢüncelerin birçoğunun sporcu 

sağlığını olumsuz etkileyebileceği düĢüncesinden doğmuĢtur.  

Bu nedenle çalıĢmadaki amaç, değiĢik sosyo-ekonomik gruplardan bir araya gelmiĢ 

toplam 222 çocukluk ve adolesan çağındaki iki branĢ sporcularının çürük prevalans ve DMFT 

indeks değerlerini, ülke DMFT indeks ve çürük prevelans genel değeri ile karĢılaĢtırıp, 

koruyucu diĢ hekimliği hizmetinin sporcularda önemini vurgulamak ve sporcu sağlığında ağız 

ve diĢ sağlığının önemini göstermektir.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM:  

ÇalıĢmamızda, değiĢik bölgelerden kamp için gelen yıldız milli aday ve/veya aday adayı 

(n=32) bayan, (n=190) bay sporcunun ağız ve diĢ sağlığı değerlendirmesi, 14-15 yaĢ çocukluk 

çağı ve 16-17 yaĢ adolesan çağı grubu olarak yapıldı. ÇalıĢmadaki yaĢ grubunun kendi içinde 

2 gruba ayrılarak değerlendirme yapılmasının sebebi, DSÖ‘nün ağız ve diĢ sağlığı saha 
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araĢtırmalarında kullanılmak üzere temel yöntemler ve ölçütler geliĢtirmesi ve ülkeler arası 

karĢılaĢtırma yapabilmek için belirli yaĢ yada yaĢ bantlarının kullanılmasını öneriyor 

olmasıdır(11). Bu amaçla çocukluk çağı için önerilen yaĢlar 5, 12 ve 15 yaĢtır. DSÖ‘nün 

―Temel prensipler‖ rehberine göre, süt diĢlerinin durumunu belirlemek için 5 yaĢ, çocukluk 

çağında kalıcı diĢlerin durumunu belirlemek için ise değiĢik risklere sahip olan 12 ve 15 

yaĢlardaki kiĢilerden örnek seçmek yeterli olmaktadır(12). AraĢtırma bay-bayan karıĢık 14-15 

yaĢ (n=55 sporcu), 16-17 yaĢ (n=167 sporcu) grubundan oluĢan iki grup sporcu üzerinden 

yapıldı. Ayrıca, 14-17 yaĢ adolesan değerlendirmeleri de yapıldı. 

 ÇalıĢmamızda bayan sporcu sayısının azlığı, bayanların bu branĢlara ilgisizliğinden 

kaynaklanmaktadır. ÇalıĢmamızda 14-15 yaĢ ile 16-17 yaĢ arasında sayısal olarak 1‘e 3 

oranında bir fark vardır. Sporcuların kamp yerleri muayene öncesi ziyaret edilmiĢ, antrenör ve 

sporculara gerekli bilgiler verildi, gerekli izin alındı.  

        ÇalıĢmamızda bir toplulukta kiĢi baĢına düĢen çürük ve sonuçlarını gösteren, Decay 

(çürük), Missing (eksik), Filled (dolgulu), Tooth (diĢ), indeks değeri kullanıldı. Ağız içi 

muayenesi, tek hekim tarafından DMFT indeks tayininde DSÖ kriterleri standart alınarak 

(13,14) tek kullanımlık ayna, sond ve muayene yöntemi ile yapıldı. Muayenede diĢin bütün 

yüzeyleri sond ile kontrol edildi. Muayenede panoromik veya periapikal film, sporcu kamp 

yerinin yerleĢim bölgesine uzaklığı nedeniyle çekilemedi. Muayene esnasında çürük 

tanımlaması, sond ile yapılan yüzey taramasında, mine devamlılığının kaybolması ve 

yumuĢak çürük yüzeyin belirlenmesi olarak yapıldı. Dentin çürüğü, pulpayı içine alan 

çürükler çalıĢmamızda değerlendirildi. Sporcular yaĢ gruplarına göre ayrılarak muayene 

edildi. Sporcu muayeneleri, sporcular diĢlerini fırçaladıktan ve oral hijyen bakımlarından 

sonra yapıldı, betimsel istatistik kullanıldı. Sporculara,  ağız diĢ sağlığı hakkında bilgilerini ve 

diĢ fırçalama alıĢkanlıklarını öğrenmek, değerlendirmek ve diĢ hekimine gitme sıklığını 

öğrenmek, eğitim ve sosyo-ekonomik durumlarını belirleyici amaçlı kısa bir anket yapıldı. 

Değerlendirmeler sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizi t-testi ve ki-kare 

uygulanarak yapıldı.    

 

BULGULAR:  

AraĢtırmamızda 14-15 yaĢ sporcuların çürük prevalans hızı %85.4 olarak bulunmuĢtur. 

Bu yaĢ grubundan 55 sporcunun 16 kız, 39 erkek sporcu olup çürük prevalans hızları sırasıyla 

%81.2 ve  %87.1 dir. 

          16 ve 17 yaĢ sporcuların  çürük prevalans hızı  %78.5 olarak bulunmuĢtur. 167 

sporcunun 16 kız, 151 erkek olup çürük prevalans hızları ise sırasıyla %87.5 ve  %77.5‘dir. 

Her iki yaĢ grubunun çürük prevalans hızlarının birbirinden farklı olduğu ve cinsiyetler 

arasında da istatistiksel farklılık olduğu bulunmuĢtur (P<0.05).(Tablo I). 

 

        Tablo I. Cinsiyet ve yaĢ gruplarına göre çürük prevalans hızının dağılımı. 

                                                      TOPLAM 

 

  YaĢ                  KiĢi         Çürüksüz         Çürük             KiĢi        Çürüksüz        Çürük           

               Sayısı            KiĢi           Prevelans        Sayısı           KiĢi           Prevelans     

                                   Sayısı           Hızı (%)                           Sayısı              Hızı (%)       

            Erkek/Kız   Erkek/Kız      Erkek/Kız 

14-15               39/16           5/3             87.1/81.2            55                8                  85.4                

(Çocukluk) 

grup 

16-17             151/16         34/2             77.5/87.5           167              36                 78.5                

(Adolesan) 

grup 
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14-15 yaĢ DMFT değeri erkeklerde 3.38, kızlarda 3.31 olup, toplam ortalama değer 3.34 

dir. 16-17 yaĢ ise DMFT değeri erkeklerde 3.17, kızlarda 4.0 toplam ortalama değer 3.58 

bulunmuĢtur. Gruplar ve cinsiyetler karĢılaĢtırıldığında istatistiksel açıdan önemli farklar 

bulunmamıĢtır (P>0.05). (Tablo II).  

 

                        Tablo II. Cinsiyet ve yaĢ gruplarına göre DMFT dağılımı. 

 

YaĢ                   DMFT (erkek)           DMFT (kız)             DMFT (Ortalama Değer) 

 

14-15                 3.38 +  2.42               3.31 + 2.64                     3.34 + 2.53 

(Çocukluk) 

Grubu 

16-17                 3.17 + 2.71                 4.0 + 2.74                      3.58 + 2.72   

(Adolesan) 

Grubu 

 

 

ÇalıĢmamızda 14-17 yaĢ adolesan dönemdeki 190 erkek sporcunun 35‘inde çürük 

görülmedi ve çürük prevelans hızı %79,4 bulundu. 14-17 yaĢ adolesan dönemdeki 32 kız 

sporcunun 5‘inde çürük görülmedi ve çürük prevelans hızı %87.5 bulundu. Kız-erkek karıĢık 

222 adolesan dönemdeki sporcunun 40‘ında çürük görülmedi ve çürük prevelans hızı %81.9 

bulundu. Her iki yaĢ grubunun çürük prevalans hızlarının birbirinden farklı olduğu ve 

cinsiyetler arasında da istatistiksel farklılık olduğu bulundu (P<0.05). 14-17 yaĢ adolesan 

dönemdeki sporcu grubunun çürük prevelans oranının Türkiye ortalaması ile arasında önemli 

bir fark bulundu (Tablo III). 

 

                   Tablo III. 14-17 yaĢ adolesan çürük prevelans (%) değerleri 

 

           YaĢ             KiĢi sayısı        Çürüksüz diĢ       Çürük prevelans(%)       Ülke Ort.(%) 

 

    14-17 erkek            190                    35                            %79.4                           

    14-17 kız                  32                      5                            %87.5 

    14-17 karıĢık          222                    40                            %81.9                            %59.9 

 

 

Yapılan anket çalıĢmasına göre sporcularının büyük çoğunluğunda ailelerinin eğitim 

düzeylerinin ilkokul ve ortaokul olduğu saptanmıĢtır. Yapılan anket sonuçlarına göre; 

sporcuların önerilen diĢ fırçalama sıklığına uymadıkları, günde 2-3 kez diĢ fırçalayanların 

%27.8 gibi düĢük bir oranda bulunduğu, yine günde 1 kez fırçaladığını bildiren sporcuların 

%18.7 olduğu tespit edilmiĢtir. Yine aynı ankette 4-5 günde fırçaladığını bildiren sporcuların 

oranı %47.3 iken hiç fırçalamadığını bildiren sporcuların oranı %5.9 olduğu ve sporcuların 6 

ayda bir diĢ hekimine gitme alıĢkanlığının olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

TARTIġMA: 

Ülkemizde, ağız sağlığını belirlemeye yönelik olarak yapılan epidemiyolojik 

çalıĢmaların sonuçları değerlendirildiğinde, gerek diĢ, gerekse diĢ eti sağlığına verilen önemin 

az olduğu ve diĢ çürüğü ile diĢ eti hastalıklarına bağlı diĢ kayıplarının çok yüksek düzeyde 

olduğu görülmektedir(15). 
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Bilindiği gibi diĢ kayıpları, psikolojik, fizyolojik ve estetik gibi bazı sorunları 

beraberinde getirmektedir. Erken diĢ kayıplarına bağlı olarak protetik tedavi gereksinimleri 

ortaya çıkmakta ve bu da ekonomik yönden yüksek maliyetlere neden olmaktadır(16). Bu 

nedenle de, diĢ kayıplarının etiyolojisinde rolü olan faktörlerin ortaya konması ve bu konuda 

alınabilecek önlemlerin belirlenmesi büyük önem taĢımaktadır.   

Bu konular dikkate alınıp göz önünde tutularak çalıĢmamızda, 14-15 yaĢ ve 16-17 yaĢ 

olmak üzere iki yaĢ grubu sporcuların çürük prevalans ve DMFT değerlendirmeleri 

yapılmıĢtır. Her iki sporcu grubunun çürük prevalans hızları karĢılaĢtırıldığında 14-15 yaĢ 

çürük prevalans hızı 16-17 yaĢ grubunun çürük prevalans hızından yüksek bulunmuĢtur. Bu 

farklılığın sporcu gruplarındaki sayısal farklılıktan kaynaklandığı düĢünülmektedir. Her iki 

yaĢ grubu sporcuların DMFT değerlerinin birbirine çok yakın olduğu bulunmuĢtur. 2000 yılı 

Türkiye DMFT indeks değeri 12 yaĢ için 3.16, 18 yaĢ için 4.30 dur(6). 2004 yılında Gökalp 

ve arkadaĢlarının çalıĢma sonuçlarına göre (11), çürük prevalansı 15 yaĢ grubu için %61.2  

olarak belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada her iki yaĢ sporcu grubunun DMFT değerinin 2000 yılı 

Türkiye değerleri içinde olduğu fakat 2005 yılı için hedeflenen değerden (dmft hedef değer 

2.5, çürük prevalans hedef değer< %50) yüksek olduğu, 15 yaĢ sporcu grubunun çürük 

prevalans değerinin Türkiye genelinden yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Türkiye‘de Gökalp 

ve arkadaĢları(11), 2004 yılında değiĢik bölgelerden 1507 kiĢi üzerinde yaptıkları bir 

araĢtırmada 15 yaĢ grubunun DMFT indeks değerini 2.3 bulmuĢlar, 1611 kiĢi üzerinde 

yaptıkları çalıĢmada ise 12 yaĢ grubu  için DMFT indeks değerini 1.9 bulmuĢlardır. 

 2007 yapılan bir çalıĢmada, Meksico City de yaĢayan 13-16 yaĢ arası adolesan 590 

çocuğun çürük prevalansı %92, gingivitis prevalansı %13.7 bulunmuĢtur. DMFT indeksi 7.3 

olarak DSÖ standartlarının çok üzerinde olduğu belirtilmiĢtir(17).  

 

SONUÇ: 

        Yaptığımız anket ile ortaya çıkan günde 1 kez diĢlerini fırçalayan sporcuların %20, 2 kez 

fırçalayanların ise %30 dolayında olduğu gerçeğinden de anlaĢılacağı üzere sporculara oral 

hijyen eğitimi verilmesi önemle bir kez daha ortaya konmaktadır. Her iki spor branĢındaki 

sporcuların diyet programı ve beslenme alıĢkanlığının ağız ve diĢ sağlığına olabilecek 

olumsuz etkilerinin araĢtırılmasının gerekliliği düĢünülmüĢtür. Değerlerin, sporcu olmayan ve 

sporcu olan bireyler olarak ayrılmasının, sporcu olarak ta çalıĢmamızdaki branĢların, diğer 

branĢlarla ayrıca karĢılaĢtıracak farklı çalıĢmaların yapılmasının gerekliliği düĢünülmektedir. 

Koruyucu diĢ hekimliği ve tedavi hizmetlerinin, eğitim programları ile desteklenerek, 

sporculara yönelik yaygınlaĢtırılmasının gerekliliği düĢünülmektedir. Spora baĢlama yaĢı 

düĢünüldüğünde, bir bireyin ilkokul çağından itibaren sporcu kimliği ile değerlendirilerek diĢ 

hekimliği hizmeti verilmesinin, sporcu sağlığındaki yeri açısından önemli olduğu 

düĢünülmektedir.    
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SB4 : TÜRK GREKOROMEN GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI VE TÜRK SERBEST GÜREġ 

YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI SPORCULARININ ANTROPOMETRĠK, VÜCUT KOMPOZĠSYONU 

VE SOMATOTĠP ÖZELLĠKLERĠ.  

A.  TEKELĠOĞLU  

 

TÜRK GREKOROMEN GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI VE TÜRK SERBEST 

GÜREġ YILDIZ MĠLLĠ TAKIMI SPORCULARININ ANTROPOMETRĠK, VÜCUT 

KOMPOZĠSYONU VE SOMATOTĠP ÖZELLĠKLERĠ 

TEKELĠOĞLU, A., KOCAHAN. T., KABAK, B., HAZIR, M, UFUK, P 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Ankara, Türkiye 
 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı Türk Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı (TGGYMT) ve Türk Serbest GüreĢ Yıldız 

Milli Takımı (TSGYMT) sporcularının bazı antropometrik özelliklerini, vücut kompozisyonunu ve 

somatotiplerini belirlemek ve iki takım ortalamalarını karĢılaĢtırmaktır. Bu çalıĢmaya 2009 yılı içerisinde aynı 

dönemde kamp yapmakta olan TGGYMT‘nın 57, TSGYMT‘nın 82 sporcusu katılmıĢtır. Vücut kompozisyonu 

ve somatotip profillerinin belirlenmesi için  literatürle uyumlu olarak 11 antropometrik ölçüm yapılmıĢtır. 

Ġstatistiksel yöntemlerden tanımlayıcı istatistik ve t testi kullanılmıĢtır.  

YaĢları 14,5 ile 17,25 arasında (x=16,24±0,78) değiĢen TGGYMT sporcularının boy uzunluğu ortalaması 169,58 

cm (±9,05), vücut ağırlığı ortalaması 66,43 kg (±16,07), vücut yağ oranı ortalaması % 11,27 (±4,18) olup, 

somatotip profili (Endomorfi x= 2,27±1,10, Mezomorfi x= 5,73±1,37, Ektomorfi x= 2,42±1,22)dengeli 

mezomorfi olarak belirlenmiĢtir. 

TSGYMT sporcularının yaĢları 14,5 ile 17,33 arasında (x=16,23±0,71) değiĢmekte olup, boy uzunluğu 

ortalaması 171,10 cm (±9,44), vücut ağırlığı ortalaması 68,13 kg (±16,27)ve vücut yağ oranı ortalaması % 11,95 

(±4,84) olarak belirlenmiĢtir. Serbest güreĢçilerin somatotip profili (Endomorfi x= 2,43±1,33, Mezomorfi x= 

5,66±1,19, Ektomorfi x= 2,40±1,11) de dengeli Mezomorfidir. 

Bu çalıĢmanın sonucunda Türk Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı ve Türk Serbest GüreĢ Yıldız Milli 

Takımı sporcularının boy, vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve somatotip profilleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Yıldız milli takım güreĢçileri üzerinde yapılan bu çalıĢma, bu yaĢ grubu Türk güreĢçilerinin bazı 

antropometrik özelliklerini ortaya koymuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Grekoromen güreĢ yıldız, Serbest güreĢ yıldız, Atropometri, Somatotip, Vücut 

kompozisyonu 

GĠRĠġ 

GüreĢ, dünyanın en eski spor branĢlarından biri olarak kabul edilmekte, Türklerde de Ata 

sporu olarak bilinmektedir (11). 1912 yılında kurulan Uluslararası Amatör GüreĢ Federasyonu 

(FILA)‘nun tanımına göre güreĢ, iki insanın, belirli boyutlardaki minder üzerinde, herhangi 

bir araç kullanmaksızın, belirlenmiĢ kurallara uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve 

zekalarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesidir. Modern güreĢin kurallar 

üzerinden düzenlenmesi, serbest ve grekoromen olarak ifade edilen iki farklı stilin geliĢimine 

neden olmuĢtur (16). 

Birçok spor branĢında performansı yalnızca motor yetenekler değil, vücudun Ģekli ve bileĢimi 

de etkilemektedir. Sporcuların fiziksel yapısının performanslarına katkıda bulunduğu kabul 

edilmektedir (5, 19).  

GüreĢ performansında da vücut kompozisyonunun etkili olduğunu gösteren çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Tcheng ve ark.(1973) Ģampiyon güreĢçiler ile Ģampiyon olamayan güreĢçiler 

arasında deri kıvrımı kalınlığı bakımından önemli farklar bulmuĢlardır. Ziyagil ve ark.(1994) 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da müsabakada 2. olan güreĢçilere nazaran 1. olan 

güreĢçilerin vücut yağ yüzdesi ortalamalarının daha düĢük ve mezomorfi değerleri 

ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermiĢlerdir. Vardar ve arkadaĢları (2007) da 

güreĢçilerde anaerobik performansla yağsız vücut kitlesi arasında anlamlı iliĢki bulmuĢlardır. 
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GüreĢçilerin somatotip özellikleri hakkında yapılan çalıĢmaların bir kısmında güreĢçilerin 

endomorfik-mezomorfi, bir kısmında ise dengeli mezomorfi özelliği gösterdikleri 

saptanmıĢtır (2,3,4,7,9,10,17). 

Cicioğlu ve arkadaĢları (2006) Genç Milli Takım, Öcal (2007) Büyük Milli Takım 

güreĢçilerinin somatotiplerini araĢtırmıĢ; grekoromen ve serbest stil arasında anlamlı fark 

olmadığını ve her iki stilin de endomorfik mezomorfi özelliğinde olduğunu saptamıĢlardır. 

Bu çalıĢmanın amacı da yaĢları daha küçük olan Türk Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı 

ve Türk Serbest GüreĢ Yıldız Milli Takımı sporcularının bazı antropometrik özelliklerini, 

vücut kompozisyonunu ve somatotiplerini belirlemek ve iki stil arasında bu unsurlar açısından 

fark olup olmadığını saptamaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın denek grubunu, Türkiye ġampiyonasında sikletlerinde ilk sıralarda yer alarak, 

2009 yılı Nisan ayı içerisinde Grekoromen GüreĢ Yıldız Milli Takımı adı altında Samsun‘da 

toplanan 57, Serbest GüreĢ Yıldız Milli Takımı adı altında Çankırı‘da toplanan 82 güreĢçi 

oluĢturmuĢtur. GüreĢçilerin sikletlere göre dağılımı Tablo 1‘de gösterilmektedir. 

Siklet 42 46 50 54 58 63 69 76 85 100 

Grekoromen 6 6 6 7 4 6 6 5 5 6 

Serbest 8 8 7 7 9 9 9 8 8 9 

Tablo1. GüreĢçilerin sikletlere göre dağılımı 

Ölçümler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının 

organizasyonuyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bütün ölçümler aynı tecrübeli ekip tarafından 

yapılmıĢtır. 

GüreĢçilerin somatotip, vücut yağ oranı ve vücut kitle endekslerini belirlemek için aĢağıdaki 

ölçümler yapılmıĢtır: 

Boy uzunluğu, taĢınabilir stadiometre ile sporcu yalınayak, vücudu dik ve anatomik duruĢta 

iken, inspirasyon durumunda ve baĢ üzerindeki tabla verteks noktasına değecek Ģekilde 

konumlandırılarak alınmıĢtır.  

Vücut ağırlığı, Ģortla ve 0,2 kg hata payı olabilen Bosch marka elektronik baskül kullanılarak 

ölçülmüĢtür.  

Deri kıvrımı kalınlıkları ölçümü için 0,2 mm‘lik bölümleri bulunan Holtain marka skinfold 

kaliper kullanılmıĢtır. Hem somatotipi hesaplamak hem de vücut yağ oranlarını belirlemek 

amacıyla beĢ bölgeden (Triseps, biseps, subskapula, suprailiak ve medial calf) deri kıvrımı 

kalınlığı ölçümü alınmıĢtır.  

Çap ölçümleri, Holtain marka sürgülü kaliper kullanılarak humerus bikondüler ve femur 

bikondüler olmak üzere iki bölgeden alınmıĢtır. Humerus bikondüler çap ölçümü omuz ve 

dirsek 90 derece fleksiyonda iken, femur bikondüler çap ölçümü denek dizleri 90 derece 

fleksiyonda otururken yapılmıĢtır. 

Çevre ölçümleri, Gulick marka mezura kullanılarak yapılmıĢtır. Kasılı kol ve baldır çevresi 

ölçülmüĢtür. Kasılı kol çevresi ölçümünde, güreĢçi omzu 90 derece ve dirseği 45 derece 

fleksiyonda, eli yumruk Ģeklinde konumlandırılmıĢ; dirsek fleksörlerini ve ekstensörlerini 

maksimal olarak kastığı sırada kolun en geniĢ yerinden ölçüm alınmıĢtır. Baldır çevresi 

ölçümünde, güreĢçi, ayakları birbirinden hafifçe ayrı olacak Ģekilde ve ağırlığını dengeli 

dağıtarak ayakta durmuĢ; baldırın en geniĢ olduğu bölgeden ölçüm alınmıĢtır. Ölçüm 0,1 

cm‘ye kadar not edilmiĢtir. 
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Bütün deri kıvrımı kalınlığı, çap ve çevre ölçümleri vücudun sağ tarafından alınmıĢtır. 

Somatotipin Belirlenmesinde Heath-Carter Formülü kullanılmıĢtır (5): 

 

Endomorfik Komponent:  

Endomorfi = 0.1451X – 0.00068X² + 0.0000014X³ – 0.7182 

X = (Triceps dkk + Subscapula dkk + Suprailiac dkk) x (170,18/ boy) 

Yukarıdaki formülde dkk mm cinsinden, boy cm cinsindendir. 

 

Mezomorfik Komponent:  

Mezomorfi = 0,858 x humerus çapı + 0,601 x femur çapı + 0,188 x düzeltilmiĢ kol çevresi + 

0,161 x düzeltilmiĢ baldır çevresi – 0,131x boy + 4.5 

DüzeltilmiĢ kol çevresi = kasılı kol çevresi (cm) - Triceps dkk/10 

DüzeltilmiĢ baldır çevresi = Baldır çevresi (cm) - Medial calf dkk/ 10 

Yukarıdaki formüllerde dkk mm cinsinden, boy cm cinsindendir. 

 

Ektomorfik Komponent:  

Eğer Boy ve ağırlık iliĢkisi 40,75 den büyük veya eĢitse Ektomorfi = 0.732 (BAĠ) – 28.58 

Eğer Boy ve ağırlık iliĢkisi 40,75 ile 38,25 arasındaysa Ektomorfi = 0.463 (BAĠ) – 17.63 

Eğer Boy ve ağırlık iliĢkisi 38,25‘den küçük veya eĢitse Ektomorfi = 0,1 (veya ´ olarak 

kaydedilir) 

Boy ve ağırlık iliĢkisi; boyun, vücut ağırlığının küp köküne bölünmesiyle elde edilir. 

Boy ve Ağırlık ĠliĢkisi (BAĠ)= Boy / Ağırlık
1/3

 

Boy cm, ağırlık kg cinsindendir. 

 

Vücut yoğunluğunun hesaplanmasında Durnin Womersley‘in erkek çocuklar ve 17-19 yaĢ 

arası erkekler için geliĢtirdiği formül kullanılmıĢtır (8): 

Vücut Yoğunluğu (VY) gr/ml = 1,1620– 0,0630 x (log ∑)  

log ∑ = Triseps, biseps, subskapula ve suprailiak deri kıvrımı kalınlıkları toplamının 

logaritması. 

 

Vücut yağ oranının belirlenmesi için Siri‘nin geliĢtirdiği formül kullanılmıĢtır (18): 

Vücut yağ oranı (%) = (4,950/VY-4,500)x100 

Yağ kitlesi ve yağsız vücut kitlesi de hesaplanmıĢtır. 

Yağ kitlesi (kg) = Vücut ağırlığı x Yağ%/100 

Yağsız vücut kitlesi (kg) = Vücut ağırlığı – Yağ kitlesi 

 

Beden kitle indeksi aĢağıdaki formülle hesaplanmıĢtır (20): 

BKĠ=Ağırlık (kg)/ Boy² (m)   

Ġstatistiksel Analiz: Grekoromen ve serbest güreĢçilerin antropometrik değerleri, vücut yağ 

oranı, yağ kitlesi, yağsız vücut kitlesi ve vücut kitle indeksleri arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını test etmek için, bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıĢtır. Ġki grubun somatotip 

değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için ise MANOVA 

kullanılmıĢtır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 alınmıĢtır. 
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BULGULAR 

 Grekoromen 

n= 57 

Serbest 

n=82 

T p=0,05 

 X ss X ss 

YaĢ (yıl) 16,24 0,78 16,23 0,71 ,043 ,965 

Boy (cm) 169,58 9,05 171,10 9,44 -,953 ,342 

Vücut Ağırlığı (kg) 66,43 16,07 68,13 16,27 -,610 ,543 

Triseps dkk (mm) 7,16 2,92 7,98 3,99 -1,318 ,190 

Biseps dkk (mm) 4,01 1,27 4,30 1,49 -1,196 ,234 

Subskapula dkk (mm) 9,14 4,13 9,84 5,73 -,787 ,433 

Suprailiak dkk (mm) 7,21 4,61 7,81 6,08 -,628 ,531 

Medial calf dkk (mm) 7,31 3,98 7,99 4,16 -,972 ,333 

Humerus bikondüler çap (cm) 6,87 0,45 6,95 0,50 -,904 ,367 

Femur bikondüler çap (cm) 9,86 0,70 9,97 0,78 -,910 ,365 

Kol çevresi (cm) 32,60 4,10 32,45 3,71 ,217 ,828 

Baldır çevresi (cm) 35,65 3,81 35,93 4,24 -,404 ,687 

Vücut yağ oranı (%) 11,27 4,18 11,95 4,84 -,855 ,394 

Yağ kitlesi (kg) 7,99 4,89 8,82 5,96 -,864 ,389 

Yağsız vücut kitlesi (kg) 58,44 11,97 59,32 11,06 -,445 ,657 

Beden kitle indeksi (kg/m²)  22,82 3,75 22,97 3,55 -,251 ,802 

Tablo 2. ÇalıĢmaya katılan deneklerin yaĢ, boy, vücut ağırlığı, deri kıvrımı kalınlığı, çap, çevre, vücut yağ 

oranı ve beden kitle indeksi değerleri. 

 Grekoromen 

n= 57 

Serbest 

n=82 

F p=0,05 

 X ss X ss 

Endomorfi 2,27 1,09 2,43 1,33  

0,873 

 

0,457 Mezomorfi 5,73 1,37 5,66 1,19 

Ektomorfi 2,42 1,22 2,40 1,11 

Tablo 3. ÇalıĢmaya katılan deneklerin somatotip profilleri. 
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ġekil1. Grekoromen ve Serbest GüreĢçilerin Somatotip Değerlerinin Somatokart Üzerindeki Dağılımı 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Bu çalıĢmada yaĢ ortalaması 16,24 (±0,78) yıl olan grekoromen güreĢçilerin boy uzunluğu 

ortalaması 169,58 (±9,05) cm, vücut ağırlığı ortalaması 66,43 (±16,07) kg ve beden kitle 

indeksi 22,82(±3,75) olarak bulunmuĢtur. YaĢ ortalaması 16,23 (±0,71) yıl olan serbest 

güreĢçilerin boy uzunluğu ortalaması 171,10 (±9,44) cm, vücut ağırlığı ortalaması 68,13 

(±16,27) kg ve beden kitle indeksi 22,95(±3,55) olarak bulunmuĢtur. Grekoromen ve serbest 

güreĢçilerin yaĢları, boyları, vücut ağırlıkları ve vücut kitle indeksleri istatistiksel olarak farklı 

değildir. 

Literatürdeki çalıĢma sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, genç ve büyük kategorisinde güreĢen 

sporcuların boyu, bu çalıĢmadaki yıldız sporcularınkine benzerdir, fakat vücut ağırlıkları daha 

yüksektir (6,14,15,16,22).  

ÇalıĢmamızda grekoromen stilde güreĢen sporcuların vücut yağ oranı ortalaması 

%11,27(±4,18), yağ kitlesi ortalaması 7,99(±4,89) kg ve yağsız vücut kitlesi ortalaması 

58,44(±11,97) kg; serbest stilde güreĢen sporcuların vücut yağ oranı ortalaması 

%11,95(±4,84), yağ kitlesi ortalaması 8,82(±5,96) kg ve yağsız vücut kitlesi ortalaması 

59,32(±11,06) kg olarak saptanmıĢtır. Grekoromen ve serbest güreĢçilerin bu değerleri benzer 

olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

Yerli ve yabancı literatürde güreĢçilerin vücut yağ oranlarının hesaplandığı birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. YaĢları çalıĢmamızdaki güreĢçilerin yaĢlarına benzer olan çalıĢmaların 

sonuçlarına bakıldığında %5,9 ile % 14,4 arasında değiĢen sonuçlarla karĢılaĢılmıĢtır 

(1,12,13,14,15,22,24). Literatürde bulunan çalıĢmalarda, vücut yağ oranını belirlemek için; su 

altı tartı yöntemi, bioelektrik emdedans yöntemi ve çeĢitli antropometrik verilerin kullanıldığı 

farklı vücut yoğunluğu ve yağ oranı formülleri gibi değiĢik yöntemler kullanılmıĢtır. Bu 

nedenle bu çalıĢmada saptanan vücut yağ oranı değerlerinin yerine, deri kıvrımı kalınlıklarını 

benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırmak daha uygun bulunmaktadır.  

ÇalıĢmamızda saptadığımız deri kıvrımı kalınlığı değerleri, Ziyagil ve arkadaĢları(1996)‘nın 

aynı yaĢ grubu 12 serbest yıldız milli güreĢçi üzerinde yaptıkları çalıĢmada bulunan 

değerlerden yüksektir. Bunun nedeninin bizim çalıĢmamızdaki güreĢçi sayısının yüksek 

olması dolayısıyla sikletlerinde ilk 9‘a girenlerin aday kadroya çağrılmasından 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Cicioğlu ve arkadaĢları(2006)‘nın ve Öcal(2007)‘ın 

yaĢları çalıĢmamızdaki güreĢçilerden daha büyük olan Genç Milli ve Büyük Milli 

güreĢçilerde yaptıkları çalıĢmalarda saptadıkları deri kıvrımı kalınlığı değerleri, hem 

grekoromen ve hem de serbest güreĢçilerde genel olarak daha yüksek bulunmuĢtur. Özellikle 

subskapula ve suprailiak deri kıvrımı kalınlıkları Genç ve Büyük Millilerde daha yüksektir. 

Bu çalıĢma sonuçlarına göre grekoromen güreĢçilerin somatotip profili 2,27-5,73-2,42, 

serbest güreĢçilerin somatotip profili 2,43-5,66-2,40 olup, her iki grup da dengeli 

mezomorftur. Serbest ve grekoromen stil arasında anlamlı bir fark olmaması literatürle 

uyumludur (5). Yine birçok çalıĢmada güreĢçilerin dengeli mezomorfi olarak saptanması da 

bu çalıĢma sonucunun literatüre uyumlu olduğunu göstermektedir (10,17,23). 

Cicioğlu ve arkadaĢları (2006) Genç Milli Takım sporcularında grekoromen güreĢçilerin 

somatotip profillerini 2,9-6,4-1,2; serbest güreĢçilerin somatotip profillerini 2,4-6,8-0,9 olmak 

üzere benzer ve endomorfik-mezomorfi olarak bulmuĢtur. Öcal (2007) da Büyük Milli Takım 

grekoromen ve serbest güreĢçilerinin somatotip profillerini endomorfik-mezomorfi (Hafif 

siklet:2,1-6,1-1,2; orta siklet 2,6-6,7-0,7; ağır siklet 4,1-7,9-0,2) olarak saptamıĢtır. Bizim 

çalıĢmamızdaki yıldız güreĢçilerin somatotip profilleriyle geçlerde ve büyüklerde yapılmıĢ 

olan bu iki çalıĢmanın profilleri karĢılaĢtırıldığında, Carter (1990)‘ın ifade ettiği gibi, genç 
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güreĢçilerin yetiĢkinlerden daha az mezomorfik ve daha fazla ektomorfik olduğu 

görülmektedir. 

Bu çalıĢmanın sonucunda yıldız grekoromen ve serbest güreĢçiler arasında boy, vücut ağırlığı, 

vücut yağ oranı ve somatotip profilleri açısından anlamlı bir fark olmadığı ve yıldız 

güreĢçilerin somatotip profillerinin dengeli mezomorf olduğu saptanmıĢtır. 
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9-10 YAġ ERKEK ÇOCUKLARINDA FĠZĠKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Ercan HASLOFÇA*    Emine KUTLAY* Fehime HASLOFÇA*      

*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 9-10 yaĢ erkek 

çocuklarında fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

 

Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmaya 9 yaĢ (n=61) ve 10 yaĢ (n=51) toplam 112 erkek çocuk katıldı. 

Çocukların fiziksel uygunluk değerleri Eurofit Test Bataryasında yer alan testlerle ölçüldü. Ek 

olarak BMI (beden kütle indeksi) değerlerine bakıldı. Ġstatistiksel analizde Pearson 

Correlation testi kullanıldı. 

 

Bulgular: Boy ile vücut ağırlığı, BMI, VYO (vücut yağ oranı), el kavrama kuvveti (p<0.01) 

ve hızlı sıçrama (p<0.05) değerleri arasında, Vücut ağırlığı ile BMI, denge, el kavrama 

kuvveti, 10x5m sprint ve VYO (p<0.01) değerleri arasında, BMI ile denge, el kavrama 

kuvveti, 10x5m sprint ve VYO (p<0.01) değerleri arasında, Denge ile üst üye hızı, VYO 

(p<0.01), el kavrama kuvveti ve 10x5m sprint (p<0.05) değerleri arasında, Durarak uzun 

atlama ile el kavrama kuvveti, hızlı sıçrama ve mekik (p<0.01) değerleri arasında, El kavrama 

kuvveti ile hızlı sıçrama (p<0.01) değerleri arasında, Hızlı sıçrama ile mekik (p<0.01) ve 

10x5m sprint değerleri arasında belirlenen pozitif korelasyonlar istatistiksel alarak anlamlı 

bulundu (p<0.01).  

 

Vücut ağırlığı ile mekik değerleri (p<0.01), BMI ile durarak uzun atlama ve mekik değerleri 

(p<0.01), Denge ile hızlı sıçrama, mekik (p<0.01) ve durarak uzun atlama değerleri (p<0.05),  

Üst üye hızı ile hızlı sıçrama ve mekik değerleri (p<0.01), Durarak uzun atlama ile 10x5m 

sprint ve VYO değerleri (p<0.01), Hızlı sıçrama ile 10x5m sprint (p<0.01) ve VYO değerleri 

(p<0.05), 10x5m sprint değerleri ile mekik (p<0.01) ve Mekik ile VYO değerleri arasındaki 

negatif korelasyonlar da istatistiksel alarak anlamlı bulundu (p<0.01). 

 

Sonuç: 9-10 yaĢ grubu erkek çocuklarda, vücut ağırlığı ile vücut yağ oranındaki artıĢlar ve 

normalin üzerindeki BMI değerlerinin sıçrama becerisi, sürat, çabuk kuvvet ve güç 

parametrelerini olumsuz etkilediği belirlendi.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel Uygunluk, Eurofit Test Bataryası, Beden Kütle Ġndeksi 
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 GĠRĠġ 

Çocukluktan olgunluğa kadar birçok dönemlerle açıklanan kuramsal geliĢim modelleri 

bulunmaktadır. Bu modeller, geliĢimi önceden kestirebilme, bu konularda eğitim planı 

hazırlama ve uygulama, etkili öğrenme ortamları yaratabilme, normal ve normal olmayan 

davranıĢlar, geliĢimde gecikme nedenlerinin saptanıp ortadan kaldırılması için önem 

taĢımaktadır. Bu durumda çocuğun eğitimi, kendi potansiyeli ve geliĢimine uygun yaklaĢım 

ve programlarla sağlanabilmektedir (Yörükoğlu 1981). Ancak çocuklar aynı yaĢta olsalar bile 

beden tipleri, fiziksel uygunluk düzeyleri, motivasyonları, yetenekleri, öğrenme hızları, 

geçmiĢ deneyimleri ve içinde yetiĢtikleri aile ortamı açısından birbirlerinden farklıdır (7).  

Çocuğun motor geliĢimi sinir kas sistemi açısından incelendiğinde, motor 

davranıĢların koordineli, ancak karmaĢık bir Ģekilde ilerlediği ve olgunlaĢma ile ilgili olduğu 

görülmektedir. 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 9-10 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 9 yaĢ (n=61) ve 10 yaĢ (n=51) grubunda toplam 112 

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 

ölçüldü. Testler: 10x5m sprint mekik, durarak uzun atlama, taping (üst üye hızı), speed 
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bounce (hızlı sıçrama), flamingo (denge), handgrip (el kavrama kuvveti), mekik ve esneklik 

(11). Ölçümler Ege Üniversitesi Spor Salonu içerisinde istasyonlar Ģeklinde, tamamı aynı gün 

içerisinde, sabah saatlerinde gerçekleĢtirildi.  

Taping testi, yüksekliği 80cm olan yazı masası üzerine iĢaretlenerek uygulandı. Baskın 

olmayan el ortada sabit tutularak, baskın olan elin 80cm aralıklı duran diskler üzerindeki 25 

devir süresi saniye olarak ölçüldü. 

 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 saniye olarak 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 kilogramkuvvet 

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 sn 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: 9-10 YaĢ Erkek Çocukların (n=112) Fiziksel Uygunluk Değerleri   

 

Parametre Mean Std. Deviation Confidence  

Boy (cm) 136,67 6,38 95 % 

Vücut Ağırlığı (kg) 34,90 8,05 95 % 

BMI (kg / m
2
) 18,55 3,38 95 % 

Flamingo (n) 13,20 7,86 95 % 

Tapping (s) 17,20 4,48 95 % 

Durarak Uzun (cm) 125,81 20,24 95 % 

Hand Grip (kgf) 14,13 3,47 95 % 

Hızlı Sıçrama (n / 20 s) 24,48 6,24 95 % 

Esneklik (cm) 5,24 4,08 95 % 

10 x 5 m Sprint (s) 22,74 2,16 95 % 

Mekik (n / 30 s) 16,64 4,54 95 % 

VYO (%) 17,55 6,80 95 % 
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Tablo 2 incelendiğinde: 

Boy ile vücut ağırlığı, BMI, VYO (vücut yağ oranı), el kavrama kuvveti (p<0.01) ve 

hızlı sıçrama değerleri arasında pozitif yönde (p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı korelasyon 

gözlenmektedir.  

 

Vücut ağırlığı ile BMI, denge, el kavrama kuvveti, 10x5m sprint değerleri ve VYO 

değerleri arasında pozitif yönde, mekik değerleri arasında ise negatif yöndeki korelasyon 

istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.01).  

 BMI ile denge, el kavrama kuvveti, 10x5m sprint ve VYO değerleri arasında pozitif 

yöndeki, durarak uzun atlama ve mekik değerleri arasında ise negatif yöndeki korelasyon 

istatistiksel açıdan anlamlı görülmektedir (p<0.01).  

Denge ile üst üye hızı, VYO (p<0.01), el kavrama kuvveti ve 10x5m sprint (p<0.05) 

değerleri arasında pozitif yöndeki, hızlı sıçrama, mekik (p<0.01) ve durarak uzun atlama 

(p<0.05) değerleri arasında ise negatif yöndeki korelasyon istatistiksel açıdan anlamlıdır.  

Üst üye hızı ile hızlı sıçrama ve mekik değerleri arasındaki negatif yöndeki korelasyon 

da istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01).  

Durarak uzun atlama ile el kavrama kuvveti, hızlı sıçrama ve mekik değerleri arasında 

pozitif yöndeki korelasyon istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.01). 10x5m sprint  ve VYO 

(p<0.01), hızlı sıçrama ile 10x5m sprint (p<0.01) ve VYO (p<0.05), 10x5m sprint değerleri 

ile mekik (p<0.01) ve mekik ile VYO (p<0.01) değerleri arasındaki negatif yöndeki 

korelasyon da istatistiksel açıdan anlamlıdır.  

El kavrama kuvveti ile hızlı sıçrama değerleri arasında da pozitif yöndeki korelasyon 

istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.01).  

Hızlı sıçrama ile mekik ve 10x5m sprint değerleri arasında da pozitif yöndeki 

korelasyon istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.01).  

Diğer fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki korelasyon, istatistiksel açıdan 

anlamlı değildir (p>0.05). 

 

 

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, vücut yağ yüzdesi artmakta, el kavrama kuvveti ve sıçrama becerisi 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).  

 

Çocuklar için belirlenen standartlara göre BMI değerleri (Cole ve ark. 2000),  

Normal         :BMI <21,2 kg/m
2
 (kız);  

                                  BMI <20,9 kg/m
2
 (erkek) 

            Hafif ġiĢman:BMI 21,2 kg/m
2
 - 26,1 kg/m

2 
 (kız); 

            BMI 20,9 kg/m
2
 - 25,6 kg/m

2
 (erkek) 
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            ġiĢman         :BMI >26,1 kg/m
2
 (kız);  

                                  BMI > 25,6 kg/m
2
 (erkek) 

 

Lohman (1992)‘nın çocuk ve gençler için belirttiği obez sınırları kız: >24, erkek: 

>24,3 olarak belirlenmiĢtir (5). ÇalıĢma grubunun BMI ortalama değerleri (18,55 ± 3.38), 

Lohman‘ın çocuk ve gençler için belirttiği obez sınırının oldukça altında bulundu.   
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Tablo 2: 9-10 YaĢ Erkek Çocukların (n=112) Fiziksel Uygunluk Parametreleri Arasındaki ĠliĢki 

 

Parametre Boy 
Vücut 

Ağırlığı 
BMI Flamingo Tapping 

Durarak 

Uzun 

Hand 

Grip 

Hızlı 

Sıçrama 
Esneklik 10x5m Mekik 

Vücut 

Ağırlığı (kg) 

,630** 

 
          

BMI (kg / m
2
) 

,279** 

 

,916** 

 
         

Flamingo (n) 
,132 

 

,490** 

 

,523** 

 
        

Tapping (s) 
-,146 

 

,067 

 

,133 

 

,412** 

 
       

Durarak Uzun 

(cm) 

,148 

 

-,160 

 

-,273** 

 

-,221* 

 

-,183 

 
      

Hand Grip (kgf) 
,491** 

 

,531** 

 

,408** 

 

,236* 

 

-,008 

 

,347** 

      

Hızlı Sıçrama 

 (n / 20s) 

,222* 

 

-,032 

 

-,153 

 

-,362** 

 

-,367** 

 

,498** 

 

,254** 

     

Esneklik (cm) 
-,144 

 

,067 

 

,169 

 

,059 

 

,031 

 

,144 

 

,152 

 

,046 

    

10x5m Sprint (s) 
,096 

 

,336** 

 

,370** 

 

,194* 

 

,146 

 

-,646** 

 

-,184 

 

-,424** 

 

,024 

   

Mekik (n / 30s) 
-,006 

 

-,245** 

 

-,286** 

 

-,355** 

 

-,263** 

 

,409** 

 

,028 

 

,410** 

 

-,012 

 

-,397** 

  

VYO (%) 
,221 

 

,790** 

 

,911** 

 

,281 

 

-,132 

 

-,423 

 

,254 

 

-,154 

 

-,234 

 

,610** 

 

-,207 

 

 

* p<0.05 **p<0.01 
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Yağ dokusu ergenlik dönemiyle birlikte (östrojen düzeyinin artması ile) kızlarda 

artma, erkeklerde azalma eğilimi gösterir (Roche ve ark 1996). Deri altı yağ tabakası kalınlığı, 

ĢiĢmanlık ve zayıflık değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüdür. Erkek çocuklarda ise 

ergenlik döneminde ekstremite yağ dokusunda bir azalma gözlenir (Guo ve Chumlea 1996, 

Neyzi ve Ertuğrul 1989). Yağ düzeyi arttığında performansta azalma eğilimi vardır (7). 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. 

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. 

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. 11-12 yaĢlarında büyük motor kontrol ve ince motor kontrol iyice yerleĢmiĢtir. 

Bu nedenle çocuklar gittikçe artan motor becerilerinde mükemmelleĢirler (8). Sürat 

yeteneğinde, koĢu hızı erkek çocuklarda 5 yaĢından 17 yaĢına kadar doğrusal olarak geliĢir. 

Kızlarda 10-12 yaĢına kadar geliĢir ve 17 yaĢına doğru hafifçe bir değiĢim gösterir. Mekik 

koĢusu (10x5m sprint) performansı çevikliğin önemli bir göstergesidir ve yaĢla birlikte artar. 

Bu çalıĢma bulgularına göre kuvvet, çabuk kuvvet-patlayıcı kuvvet (güç) ve sıçrama becerisi 

özelliklerinde paralel artıĢlar görülmektedir. El kavrama kuvvetinin yüksek olması, sıçrama 

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. 11 yaĢından 

sonra oturma yüksekliği yönündeki atılımla, kızların esnekliğindeki artıĢ aynı anda meydana 

gelir. 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. 

Günümüz çocuklarının eskiye oranla daha hareketsiz ve daha kilolu oldukları, deri altı 

yağ dokularının daha fazla olduğu gözlenmektedir. Apartman 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). 

Çocuklar okula baĢlamadan önce birçok 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 
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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 sonuçları, 9-10 yaĢ grubu erkek çocuklarda daha çok vücut yağ oranının, 

vücut ağırlığının ve BMI değerinin artmasının, sıçrama becerisi, sürat, çabuk kuvvet ve güç 

parametrelerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Çocukların sağlıklı biçimde geliĢimleri 

için, yaĢlarına uygun hareket ortamı yaratılarak düzenli egzersiz yapmaları sağlanmalıdır. 
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SB6 : SPORCU EĞĠTĠM MERKEZLERĠNDE YATILI OLARAK ÖGRENĠM GÖREN 

ADOLESAN SPORCULARDA BARSAK PARAZĠTLERĠNĠN GÖRÜLME SIKLIĞI..GSGM, 

Sağlık Dairesi Baskanlığı, SESAM, ANKARA  

Tuğba KOCAHAN , Özgül KÜÇÜKAKÇA , Ramazan GENÇ , Belma HANER 

SPORCU EĞĠTĠM MERKEZLERĠNDE YATILI OLARAK ÖGRENĠM GÖREN 

ADOLESAN SPORCULARDA BARSAK PARAZĠTLERĠNĠN GÖRÜLME SIKLIĞI 

Tuğba KOCAHAN, Özgül KÜÇÜKAKÇA, Ramazan GENÇ 

GSGM, Sağlık Dairesi BaĢkanlığı, SESAM, ANKARA 

Özet:  

Bu çalıĢma 2008-2009 eğitim ve öğretim döneminde, 15 ildeki Sporcu Eğitim Merkezi‘nde 

(SEM) yatılı olarak öğrenim gören adolesan sporcular arasında bağırsak parazitlerinin 

görülme sıklığını ve parazit tiplerini belirlemek ve bu parazitlerden korunma yöntemleri 

hakkında eğitim vermek amacıyla yapılmıĢtır. YaĢları 11-17 arasında değiĢen, 32‘si kız, 

357‘si erkek olmak üzere toplam 389 adolesan sporcunun dıĢkı örneği incelenmiĢtir. Örnekler 

serum fizyolojik ve lügol solüsyonu kullanılarak direk preparat olarak hazırlanıp, önce x10 

objektif ile zikzak tarama yapılmıĢ, sonra x40 objektif ile parazitin cinsi tespit edilmiĢtir. 

Örneklerin 62‘inde (% 15,93) bir veya birden fazla patojen parazit tespit edilmiĢtir. Bu 

parazitlerin dağılımı; Giardia Intestinalis 23 (%5,91), Entamoeba Histolytica 16 (% 4,11), 

Entamoeba Coli 14 (% 3,59), Ascaris Lumbricoides 4 (% 1,02), Taenia Saginata 2 (% 0,51), 

Hymenolepis Nana 2 (% 0,51), Enterobius Vermicularis 1 (% 0,25) olarak belirlenmiĢtir. Bu 

sonuçlar adolesan sporcular arasında toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi barsak parazit 

enfeksiyonlarının önemli bir sağlık sorunu olduğunu göstermektedir. KiĢisel hijyen eğitiminin 

bu enfeksiyondan korunmada önemli olduğu düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adolesan sporcu, barsak parazitleri 

GĠRĠġ: 

Yatılı okul, yetiĢtirme yurtları, kreĢ, huzurevi gibi toplu yaĢanılan yerlerde çevresel hijyenin 

yetersizliği ve çocuklar arasında kiĢisel hijyen kurallarının iyi bilinmemesi barsak 

parazitlerinin bulaĢmasını kolaylaĢtırmaktadır.  

Yapılan çalıĢmalar çocuk yaĢ grubunda barsak parazit enfeksiyonlarının daha sık 

görüldüğünü, bu yaĢ grubunda bedensel ve zihinsel geliĢme bozukluklarına neden olduğunu 

göstermektedir (2, 5, 6, 10, 12).  
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Bu çalıĢma yatılı olarak öğrenim gören adolesan sporcular arasında barsak parazitlerinin 

sıklığını ve tipini belirlemek, aynı zamanda sporcuları barsak parazitleri ve korunma 

yöntemleri hakkında bilgilendirmek; kiĢisel ve çevresel hijyen eğitimi vermek amacıyla 

planlanmıĢtır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: 

Bu çalıĢma 2008-2009 eğitim ve öğretim döneminde, 15 farklı ildeki BaĢbakanlık Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü‘ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezleri‘nde yatılı olarak öğrenim gören, 

yaĢları 11-17 arasında değiĢen,  32‘si kız, 357‘si erkek, toplam 389 adolesan sporcuyu 

kapsamaktadır. Bu sporcular eğitimlerine bulundukları bölge okullarında diğer gündüzlü 

öğrencilerle birlikte devam ederken, sportif eğitimlerine yatılı bulundukları okullarda devam 

etmektedir. Bu sporcular güreĢ, halter, atletizm ve kayak dallarında eğitim görmektedir.  

Bu adolesan sporculardan alınan dıĢkı örnekleri önce makroskopik olarak incelenmiĢtir. Sonra 

serum fizyolojik ve lügol solüsyonu kullanılarak iki preparat hazırlanıp, deneyimli bir biyolog 

tarafından ıĢık mikroskobunda önce x10 objektif ile zikzak tarama yapılıp, sonra x40 objektif 

ile parazitin cinsi tespit edilmiĢtir. 

BULGULAR: 

Ġncelenen örneklerin 62‘inde (% 15,93) bir veya birden fazla patojen parazit tespit edilmiĢtir. 

Bu parazitlerin dağılımı; Giardia Intestinalis 23 (% 5,91), Entamoeba Histolytica 16 (% 4,11), 

Entamoeba Coli 14 (% 3,59), Ascaris Lumbricoides 4 (% 1,02), Taenia Saginata 2 (% 0,51), 

Hymenolepis Nana 2 (% 0,51), Enterobius Vermicularis 1 (% 0,25) olarak belirlenmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 1. Parazitlerin dağılımı 

   Parazitler  Sayı  % 

G. Ġntestinalis 23  5,91 

E. Histolytica  16  4,11 

E. Coli  14  3,59 

A. Lumbricoides 4  1,02 

T. Saginata  2  0,51 

H. Nana  2  0,51 

E. Vermicularis 1  0,25 

Toplam  62                  15,93 
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Tablo 2. Ġllere göre parazit dağılımı 

     Örnek Sayısı Parazit Sayısı    %  Spor Dalı  

Ordu    30   4 13,33  GüreĢ           

Afyonkarahisar  17   1   5,88  GüreĢ 

Amasya   22   2   9,09  GüreĢ 

Tokat    21   5 23,80  G+H 

Erzurum   28              13 46,42  G+A+K 

Denizli    27   3 11,11  GüreĢ 

Artvin/Yusufeli  20   1   5,0  GüreĢ 

Ağrı    28   5 17,85  G+A+K 

Muğla/Milas   29   2   6,89  GüreĢ 

Aydın    30   1   3,33  GüreĢ 

KahramanmaraĢ  41              10 24,39  GüreĢ 

Rize    21   4 19,04  GüreĢ 

Samsun/Kavak  23   3 13,04  GüreĢ 

Çorum   24   3 12,5  GüreĢ 

Kars     28   5 17,85  G+A 

Toplam              389              62 15,93     - 

G= GüreĢ, A= Atletizm, K= Kayak, H= Halter 

 

Tablo 3. Ġllere göre parazit türlerinin dağılımı 

   G.Ġntestinalis  E.Histolytica  E.Coli  Diğer

 
     n (%)                n (%)   n (%)  

  n (%)      

Ordu     1     3   -  -   

Afyonkarahisar    -     -   1  -  

Amasya     -     2   -  -  

Tokat     1     1   1  2 

Erzurum    3     5   4  1  

Denizli     2     -   -  1

  

Artvin/Yusufeli   1     -   -  -  

Ağrı     3     -   2  -  

Muğla/Milas    1     1   -  - 

  

Aydın   -   -   1  -  

KahramanmaraĢ 4   2   2  2  

Rize   1   2   -  1  

Samsun/Kavak 2   -   -  1  

Çorum  1   -   2  -  

Kars    3   -   1  1  

Toplam  23 (5,91)             16 (4,11)  14 (3,59) 9(2,31) 
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Tablo 4. Cinsiyete göre parazit dağılımı 

   Parazit adı    Kız           Erkek 

   (n=32)           (n=357)  

G. Ġntestinalis    3   20 

E. Histolytica     2   14 

E. Coli     1   13 

A. Lumbricoides    1   3 

T. Saginata     1   1 

H. Nana     -   2 

E. Vermicularis    -   1 

Toplam     8                    54 

 

TARTIġMA: 

Barsak parazitlerinin neden olduğu hastalıklar özellikle çocukluk yaĢ grubunda daha sık 

olarak karĢımıza çıkmakta, bu durum büyüme ve geliĢme geriliğine, psikolojik bozukluklara 

neden olabilmektedir. Hem kiĢisel hijyenin yeterince oturmadığı çocukluk yaĢ dönemi hem de 

yatılı okullarda çevresel temizliğin yetersiz olması, güreĢ gibi yakın temas sporlarında 

bedensel ve çevresel temizliğin yetersizliği parazit enfeksiyonlarının bulaĢması için bir zemin 

oluĢturmaktadır (2, 5, 6, 10, 12). 

Bu çalıĢmada 15 farklı ilde çoğunluğu güreĢ dalında yatılı olarak öğrenim gören 389 

sporcunun 62‘sinde (% 15,93) patojen parazit tespit edilmiĢtir. Ġllerdeki dağılımına 

bakıldığında en yüksek parazit bulunma oranının Erzurum ilinde (% 46,42) olduğunu, onu 

KahramanmaraĢ (% 24,39) ve Tokat (% 23,80) illerinin takip ettiğini gözlemledik. Aydın 

(3,33), Artvin/Yusufeli (5,0) ve Afyonkarahisar (% 5,80) illerinde ise parazit sayısı daha 

düĢüktü. Öğrenim gören 32 kız sporcunun 8‘inde (% 25), 357 erkek sporcunun 54‘ünde (% 

15,12) bir veya daha fazla patojen parazit tespit edildi. Yine bu çalıĢmada genç adolesanlarda 

(11-17 yaĢ grubu) en sık rastlanan parazit sırasıyla G. Ġntestinalis, E. Histolytica ve E. Coli 

olarak tespit edilmiĢtir. 

Usluca ve ark. (12) yaptığı çalıĢmada yaĢ gruplarına göre parazit dağılımını incelediklerinde 

0-14 yaĢ arasında parazit dağılımının en yoğun olduğunu, E. Vermicularis ve G. Ġntestinalis 

birlikteliğinin de bu yaĢ gurubunda en sık bulunduğunu tespit etmiĢlerdir.  

Çulha ve ark. (5) Hatay‘da yaĢları 16-18 arasında değiĢen sağlık meslek yüksekokulu 

öğrencilerinde 142 dıĢkı örneği ile 136 selofanlı lam örneği incelemiĢler ve incelenen dıĢkı 

örneklerinin 65 tanesinde (% 45,77) bir veya birden fazla parazit tespit etmiĢlerdir.  
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Çelik ve ark. (3) Malatya ili merkezindeki üç farklı ilköğretim okulunda yaptıkları bir 

çalıĢmada 1838 öğrencide dıĢkı ve selofanlı lam örneklerini incelemiĢler ve 415 öğrencide (% 

22,5) bir veya daha fazla bağırsak parazitine rastlamıĢlardır. 

Uzun ve ark. (13) Diyarbakır‘da sosyoekonomik düzeyi farklı beĢ ilköğretim okulundan 

aldıkları 933 dıĢkı örneğini direk mikroskopik inceleme ve para set float dıĢkı kaplarında 

flotasyon yöntemi uygulayarak incelemiĢler ve örneklerin 490‘ında (% 52,51) çeĢitli barsak 

parazitleri tespit etmiĢler. 

Tamer ve ark. (11) Kocaeli merkez ilçede bir ilköğretim okulunda yaĢları 7-12 arasında 

değiĢen 111 öğrencinin dıĢkı örneğini incelemiĢler ve 37 olguda (% 33,3) bir veya birden 

fazla parazit tespit etmiĢleridir. 

Yapıcı ve ark. (14) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniğine 

baĢvuran 0-18 yaĢ arası 400 çocuğun 156‘sında (% 39) bir veya birden fazla parazite 

rastlamıĢtır. Bu çocukların ilköğretim çağında olanlarında % 47,1, lise çağında olanlarında ise 

% 17,6 oranında parazit tespit etmiĢlerdir. Çocuklarda en sık görülen parazit ise G. Ġntestinalis 

olarak belirlenmiĢtir. 

Balcı ve ark. (2) Denizli Devlet Hastanesi Pediatri Polikliniğine baĢvuran 1-15 yaĢ arası 2518 

çocuğun 256‘sında  (% 10,2) en az bir parazit tespit etmiĢtir. En sık rastlanan parazit ise G. 

Ġntestinalis olarak belirlenmiĢtir. 

Göz ve ark. (9) Hakkâri‘de 23 Nisan Ġlköğretim Okulunda yaĢları 6-14 arasında değiĢen 114 

öğrencinin dıĢkı örneğini incelemiĢler, 66 olguda (% 57,8) bir veya birden fazla parazit tespit 

etmiĢlerdir. En sık rastlanan parazit 17 olgu ile  (% 14,9) G. Ġntestinalis olmuĢtur. 

Erçevik ve ark. (8) 397 ilköğretim öğrencisinin 73‘nde  (% 18,4) en az bir parazit türü tespit 

etmiĢlerdir. En sık görülen parazit türleri sırasıyla E. Vermicularis, G. Ġntestinalis ve ikisinin 

bir arada görüldüğü durumdur. 

Doğan ve ark. (7) EskiĢehir YetiĢtirme Yurdunda 12-18 yaĢ arası kızlarda yaptığı çalıĢmada 

37 dıĢkı örneğinde % 5,4 oranında parazite rastlamıĢtır. Bu gruba selofanlı bant yöntemi 

uygulanmamıĢtır. 

AtaĢ ve ark. (1) Sivas Gazi Lisesi Pansiyonunda kalan 15-18 yaĢ arasındaki 61 liseli kız 

öğrencinin dıĢkı örneği incelenmiĢ, bu örneklerin 12‘sinde (% 19,7) parazit tespit edilmiĢtir.  
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Zeyrek ve ark. (15) 13-18 yaĢ arasındaki 38 kız öğrencinin 20‘sinde (% 52,6) bir veya birden 

fazla parazite rastlamıĢtır. Selofan bant yönteminde ise 12-18 yaĢ arasındaki 32 kızın 10‘unda 

(% 31,2) E. Vermicularis yumurtası tespit etmiĢtir. 

Bizim çalıĢmamızda, yatılı olarak öğrenim gören adolesan sporcularda bağırsak parazitlerinin 

yaygın olduğu, en sık görülen parazitin ise literatürle uyumlu olarak G. Ġntestinalis olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ġller arasındaki farklılığın kiĢisel ve çevre hijyeniyle ilgili olduğu, bu nedenle 

bu konudaki eğitim çalıĢmalarının parazitten korunmada olumlu sonuçlar vereceği kanısına 

varılmıĢtır.  
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ÖZET 

 

        Bu araĢtırmanın amacı; sporokullarında takım sporları antrenmanlarına katılan ve 

okullarındaki Beden Eğitimi dersleri dıĢında herhangi bir spor aktivitesine katılmayan kız 

çocuklarının esneklik düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesi  ve geliĢiminin 

değerlendirilmesidir. 

      AraĢtırmaya 2000 ve 2001 doğumlu, 22 kız çocuğu katıldı. Sadece Beden Eğitimi 

derslerine katılan 11 kız çocuğu ile Beden Eğitimi grubu ve Beden Eğitimi dersleri yanında 

haftada en az 2 gün ikiĢer saat olmak üzere voleybol ve basketbol antrenmanlarına katılan 11 

kız çocuğu ile Sporokulu grubu  oluĢturuldu. Deneklerin esneklik değerleri  otur- eriĢ testi ile 

ölçüldü. Ölçümler Haziran 2009 ve Mart 2010 tarihlerinde olmak üzere 10 ay ara ile 2 kere 

alındı. Gruplar arasındaki ve her grubun kendi değerleri arasındaki  farklılıkların tespitinde T-

Testi kullanıldı. 

      AraĢtırmada Haziran 2009 ölçümlerinde ve Mart 2010 ölçümlerinde  her iki grup arasında 

fark olmasına rağmen anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Beden Eğitimi grubunun Haziran 

2009 ve Mart 2010 ölçümleri arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıĢtır (p<0,05).  

Sporokulları  grubunun Haziran 2009 ve Mart 2010 ölçümleri arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmamıĢtır (p<0,05). 

     Sonuç olarak, düzenli spor yapan ve yapmayan kız çocukları arasında esneklik 

değerlerinde bir farklılık olmadığı, bunun uygulanan antrenman programı ile ilgili olabileceği 

düĢünülmektedir. 

      

 

Anahtar Kelimeler: Esneklik,  kız çocuk 

 

 

GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

      Esneklik  çalıĢmaları, eklemlerin  doğal   esnekliğini  korumak, verimliliği  arttırmak  ve  

sakatlanma  riskini  ortadan  kaldırmak  açısından  antrenman   sürecinin  bir  parçası  haline  

gelmiĢtir. Esneklik, performansı  doğrudan  etkileyen  bir  faktör  olarak  kabul  edilmiĢtir. 

Çünkü  bu  özellik  kuvvet, sürat, koordinasyon, hayanıklılık ve hareketlilik  gibi  önemli  

unsurlarla  iç içedir ( Alptekin ve Diğerleri, 2003;  Yayla, 1999; Agopyan, 1993; Ergen 2001; 

Hazar, TaĢmektepligil ,2008; Muratlı, 1997; Özkaptan, 2006). 

9-12 yaĢ arası esneklik antrenmanlarına duyarlı olunan dönemdir ve bu dönemde esnekliğin 

maksimum düzeyine ulaĢmak mümkündür (Alptekin , 1998). Esneklik ergenlik çağına kadar 

yükselir, ergenlik çağında duraklama dönemine geçer ve bu dönemden sonra düĢüĢ gösterir.  
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Corbin ve Noble (1980) 1440 sporcu, 3000 çocuk ve yetiĢkin üzerinde yaptıkları araĢtırmada 

en büyük esneklik geliĢiminin 7- 11 yaĢları arasında olduğunu 15 yaĢından sonra kademeli 

olarak düĢüĢ gösterdiğini belirtmektedir (Doğan ,1984). 

Esneklik geliĢimi erken yaĢlarda sağlanmalı ve sonrasında korumaya yönelik çalıĢmalar 

yapılmalıdır. Kızlar için esneklik artıĢının en etkili olduğu dönem, 6-13 yaĢları arasıdır.Bu 

yaĢtan sonra esneklik geliĢimi için çalıĢma yapılmazsa geliĢim ani bir Ģekilde durur ( 

Jastrejeuskaya,  1995). 

    Bu araĢtırmanın amacı; KKTC‘ deki bazı sporokullarında takım sporları antrenmanlarına 

katılan ve okullarındaki Beden Eğitimi dersleri dıĢında herhangi bir spor aktivitesine 

katılmayan kız çocuklarının  esneklik düzeylerini arasındaki farkın  belirlenmesi  ve 

geliĢiminin değerlendirilmesidir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 
 

  AraĢtırmaya 2000 ve 2001 doğumlu, 22 kız çocuğu katıldı. Beden Eğitimi derslerine katılan 

ve baĢka herhangi bir spor aktivitesine katılmayan 11 kız çocuğu ile Beden Eğitimi grubu ve 

Beden Eğitimi dersleri yanında haftada en az 2 gün, ikiĢer saat olmak üzere voleybol ve 

basketbol antrenmanlarına katılan 11 kız çocuğu ile Sporokulu grubu  oluĢturuldu. Deneklerin 

esneklik değerleri  otur- eriĢ testi ile ölçüldü. Deneklere spor kıyafetleri ile 5 dk.lık genel  

ısınma sonrası ayakkabısız  3 ölçüm uygulandı ve elde ettiği en yüksek değer veri olarak 

alındı. Veriler;  1. ölçüm Haziran 2009 ve 2. Ölçüm Mart 2010 tarihlerinde olmak üzere 10 ay 

ara ile 2 kere aynı Ģekilde alındı. Gruplar arasındaki ve grupların kendi verileri arasındaki 

farklılıkların tespitinde T-Testi uygulandı. 

 

BULGULAR 

 

ÇalıĢmaya katılan çocukların gruplara göre ayrılmıĢ Haziran 2009 / Mart 2010 ölçüm ve test 

sonuçlarının ortalama(ORT), standart sapma (ST.S) değerleri ve farklılığın tespit edilmesi için 

uygulanan T-TESTĠ sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2‘ de verilmiĢtir. 

Her grubun alınan ilk esneklik değerleri  ile  10 ay sonraki  esneklik değerleri arasındaki 

farklılığın sonuçları Tablo 3‘ te verilmiĢtir.  

 

Tablo 1; Haziran 2009 tarihinde  Beden Eğitimi dersi dıĢında herhangi bir spor aktivitesine 

katılmayan Beden Eğt. Grubu çocuklarının ve  sporokullarına 1 yıldır devam eden Sporokulu 

Grubu çocuklarının esneklik değerleri .  

(ORT.;Ortalama, ST.S; Standart Sapma) 
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        *P>0,05 
Haziran 2009 esneklik değerleri gruplar arasında farklılık gösterdi ancak bu farklılık anlamlı 

bulunmadı (P>0,05 ). 
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Tablo 2; Mart 2010 tarihinde  Beden Eğitimi dersi dıĢında herhangi bir spor aktivitesine 

katılmayan Beden Eğt. Grubu çocuklarının ve  sporokullarına 2 yıldır devam eden Sporokulu 

Grubu çocuklarının esneklik değerleri .  

 

*P>0,05 
Mart 2010 esneklik değerleri gruplar arasında farklılık gösterdi ancak bu farklılık anlamlı bulunmadı 

(P>0,05 ). 

 

 

 

 

Tablo 3; Haziran 2009 ve Mart 2010 tarihlerinde alınan esneklik ölçüm sonuçlarının 

incelenmesi. 

GRUPLAR N DOĞUM ESNEKLĠK  CM. ESNEKLĠK CM.  

  TARĠHĠ Haziran 2009 

Ölçümleri 

Mart 2010 Ölçümleri  

   ORT./ST.S ORT./ST.S TTES

TĠ 

BED.EĞT.GRUBU 11 2000-

2001 

10,82 ±  3,16 11,00 ± 2,68 0,88* 

SPOR OKULU  

GRUBU 

11 2000-

2001 

11,55 ±  4,16 12,18± 3,82 0,71* 

*P<0,05 

Beden Eğitimi Grubunun Haziran2009 ve Mart 2010 tarihlerinde elde edilen verileri arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmedi (P<0,05).  

Sporokulu Grubunun  Haziran2009 ve Mart 2010 tarihlerinde elde edilen verileri arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmedi (P<0,05). 

Her iki grubun esneklik değerlerinde 10 ay sonrasında artıĢ görüldü ancak anlamlı bulunmadı 

(Grafik 1).  

 ST.S 2,68  ST.S 3,82 

T 

TESTĠ   

0,41*      
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Grafik 1; Haziran 2009 ve Mart 2010 tarihlerinde alınan esneklik ölçüm sonuçlarının 

incelenmesi.

 
Düzenli spor yapan ve yapmayan kız çocukları arasındaki esneklik değerleri farklılığının anlamlı 

olmadığı, bunun uygulanan antrenman programı ile ilgili olabileceği  düĢünülmektedir. 

  

 

 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

   Yapılan çalıĢmalarda, çocuklara yönelik uygulanan antrenman programları sonrasında 

ölçülen bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerde esneklik değerlerinde anlamlı artıĢların 

görülmesinin yanında bazı antrenman uygulamalarının sonrasında ise anlamlı değer farkları 

tespit edilmemiĢtir. Bu konuda uygulanan antrenman programının içeğinin etkili olduğu 

düĢünülmektedir.                    

Kin ĠĢler A. 2007; 7-9 yaĢ, 98 çocuğu iki gruba ayırarak  deney grubuna (n; 52), 7 hafta 

boyunca fiziksel uygunluğun esneklik, kassal kuvvet ve dayanıklılık, sürat ve kardiovasküler 

dayanıklılık öğelerini geliĢtirmeye yönelik oyunların yer aldığı beden eğitimi derslerine 

katılırken, kontrol grubu  (n; 46) Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredata uygun 

olarak beden eğitimi derslerine katılmıĢtır. Sonuç olarak fiziksel uygunluğun geliĢimine 

yönelik beden eğitimi programının öğrencilerin esneklik, kassal dayanıklılık ve 

kardiovasküler dayanıklılıklarını geliĢtirmede etkili olduğu görülmüĢtür. 

Diğer bir çalıĢmada, 8 haftalık yüzme antrenmanının 10-11 yaĢ, deney grubu 15 kız çocuk ve 

ilköğretim öğrencisi  15 kız öğrenci arasında etkilerinin incelendiğinde; düzenli olarak yapılan 

yüzme antrenmanlarının 10-11 yaĢ grubu kız yüzücülerde 20m sürat ve mekik 

değiĢkenlerinde fark bulunmuĢtur. Ancak otur – eriĢ testine göre esneklik değerlerinde 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır  

( Turgut 2007). 

‗Yaz Spor Okullarına Katılan 8-9-10 yaĢ kız çocuklarının YaĢ Gruplarına Göre Fiziksel Ve 

Teknik GeliĢimlerinin Analizinin yapıldığı diğer bir çalıĢmada ise iki aylık bir sportif aktivite 

periyodunda boy, esneklik ve süratteki geliĢme doğal karĢılanmıĢtır (Ağaoğlu  ve Diğerleri, 

2008). 

 Devlet ve özel okullardaki; 8- 10 yaĢlarındaki 602, kız çocuklarının sağlıkla iliĢkili fiziksel 

uygunluklarının değerlendirilmesinin yapıldığı bir çalıĢmada; 8-10 yaĢ kız çocuklarının 

esneklik değerlerinin ise uluslararası normlara göre düĢük düzeyde olduğunu belirlenmiĢtir 

(Güler ve Diğerleri 2001) 
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    Sonuç olarak, performansta önemli olan ve erken yaĢlarda edinilen esneklik yetisinin 

geliĢimine spor aktivitelerinde daha fazla yer verilmesi ve çocuklarda uygulanacak esneklik 

antrenmanlarının uygun yöntemleri ve süreleri  hakkında çalıĢmaların yapılması gerektiği 

düĢünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK 

 
1- Ağaoğlu S.A ve Ark. 2008; ‗Yaz Spor Okullarına Katılan Gençlerin YaĢ Gruplarına Göre Fiziksel  Ve    

Teknik GeliĢimlerinin Analizi‘ Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI (3)   159- 166 

2- Agopyan A.1993; ‗Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve Motorik Özelliklerin Performansa   Etkileri‘ 

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul. 

3- Alptekin A.ve Ark. 2003.; ‗Ergenlik Öncesi Ve Ergenlik Döneminde Çocuklarda Sürat-1‘ Atletizm Bilim     Dergisi, 1, 

49,18 

4- Doğan F., Altay F. 1986; ‗Sportif Ritmik Jimnastik‘ Ünal Ofset, Ankara.  

5- Ergen Emin; Ankara Üniv.Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

  www.atletik.org/emin-erhen/çocukseminer.ppt. 

6- Güler D. Ve Diğerleri 2001; ‗8-10 YaĢ Türk Kız Çocukların Sağlıkla ĠliĢkili Fiziksel Uygunluklarının   

Değerlendirilmesi Ve Normları‘ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 65. 

7- Hazar F., TaĢmektepligil Y. 2008; ‗ Puberte Öncesi Dönemde Ve Esnekliğin Çeviklik Üzerine Etkilerinin 

Ġncelenmesi‘ Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI (1) 9-12 

8- Jastrejeuskaya N.1995; Rhytmic Sportive Gymnastics.Theory and Practice.Copright FIG Edition,      P:538-

542. 

9-  Kin ĠĢler A. 2007; ‗ Ġlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıflar Ġçin GeliĢtirilen Fiziksel Uygunluk Ağırlıklı Beden Eğitimi 

Ve Oyun Programının Öğrencilerin Fiziksel Uygunluğuna Etkisi: Ön ÇalıĢma‘ 4. Uluslararası Akdeniz Spor 

Bilimleri Kongresi El Kitabı , Antalya, S: 113.  

10-Muratlı S. 1997; ‗Çocuk ve Spor‘ Bağırgan Yayınevi, 1997; 185-192, Ankara. 

11-Özkaptan B.M. 2006; ‗ Çocuklarda Farklı Isınma Germe Protokollerinin Sürat Performansına  Etkisi‘ 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 

12-Turgut A. 2007; ‗ Yüzme Antrenmanının Kız Yüzücülerde Bazı Motor Ve Antropometrik    Parametreler 

Üzerine Etkisi‘ 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi El Kitabı , Antalya,  S: 267.  

13-Yayla E. 1999; ‗ Ritmik Cimnastikte Temel Eğitim Döneminde Uygulanan Antrenman Modelinin     Esneklik 

GeliĢimi Üzerine Etkilerinin Ġncelenmesi‘ Trakya Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Beden Eğitimi Ve 

Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne. 

 
 
 
 

http://www.atletik.org/emin-erhen/�ocukseminer.ppt


 426 
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SPORCU EĞĠTĠM MERKEZĠNDEKĠ SPORCULARIN HEMOGLOBĠN 

DÜZEYLERĠNĠN BAZI FĠZĠKSEL VE FĠZYOLOJĠK PARAMETRELERE 

ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

IĢık BAYRAKTAR*, Gökhan DELĠCEOĞLU**, Erkan KAHRAMAN*, Belma 

HANER* 

 

* GSGM Sağlık IĢleri Dairesi BaĢkanlığı SESAM 

** Kırıkkale Üniversitesi 

 

GiriĢ  
 

Sporcuların fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin birbirlerini etkilediği araĢtırmalarla 

ele alınmaktadır. Bu bağlamda sporcu eğitim merkezlerindeki genç sporcuların 

antrenmanlarla geliĢtirdiği fiziksel ve fizyolojik parametrelerin etkileĢim düzeylerinin 

belirlenmesi gerekmektedir.  

Sporcuların antrenman yapabilme kapasitesi, fiziksel ve fizyolojik cevabın 

düzenlenmesinde hematolojik düzeyler önemli rol oynamaktadır. Antrenmanın içeriği ve 

yoğunluğu kan değerlerini etkilediği belirlenmiĢtir. Bu etkileĢim cinsiyete ve yaĢa göre 

değiĢim göstermektedir. Kan değerlerindeki değiĢim sporcunun diğer fiziksel ve fizyolojik 
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parametrelerini etkileyeceği düĢünülmektedir. Böylece oransal olarak incelenen bu 

özelliklerin iliĢkileri tespit edilerek, hangi parametrenin geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulacağı da 

belirlenebilecektir. Özellikle geliĢme göstermesi beklenen sporcuların antrenmanlarında bu 

yönde çalıĢmaların kullanılması antrenmanların niteliğini de etkileyecektir.     

Ġnsanlarda egzersize uyumun kardiovasküler aktivitenin adaptasyonu ve fiziksel, 

fizyolojik denge gibi fizyolojik cevabın düzenlenmesinde diğer birçok etken gibi hematolojik 

düzeylerde de önemli rol oynamaktadır (Williams ve Coutts,1973). 

O2 kullanımı ile enerji sistemlerin iliĢkili olduğu bilinmektedir. Bu da daha çok iĢ 

yapabilme veya yorgunluk oluĢmadan uzun süre egzersize devam edebilme anlamına gelir 

(Dougall ve ark., 1991). 

Üst düzey bir maxVO2 yetisi, yüksek Ģiddet ve uzun sureli egzersizleri desteklemekte 

ve yoğun bir egzersizden sonra çabuk toparlanmayı sağlamaktadır (Martin,1994).  

Dayanıklılık, sporcunun fiziki ve fizyolojik yorgunluğa karĢı dayanma gücü olarak 

tanımlanabilir. Kastaki mevcut enerji birikimi ile O2, dayanma gücünü oluĢturan sporcunun 

performans göstergeleridir (Williams ve Coutts,1973). 

 

Hemoglobin (Hb) kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijeni akciğerlerden iskelet 

kaslarına taĢıyan bir bileĢiktir. Kan volümünün büyüklüğü, hemoglobinin artması demektir. 

Bu yüzden Hb ve kan hacmi taĢınan oksijenin miktarı ile doğrudan ilgilidir ve dolayısıyla 

aerobik veya oksijen sisteminin de büyüklüğünü belirlemektedir. Toplam hemoglobin miktarı, 

doğrudan kaslara taĢınan oksijen miktarıyla ilgilidir ve dolayısıyla aerobik sistemin 

fonksiyonel büyüklüğünü belirler (ġekil 1.) (Fox ve ark., 1999). 
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ÇeĢitli spor dallarında olimpiyatlara katılan atletlerde, hemoglobin miktarının % 13.7-

18.6 gr. arasında değiĢtiği, ortalama % 16 gr. olduğunu saptamıĢlardır. Özellikle kandaki 

mevcut hemoglobin miktarı ile O2 arasındaki iliĢkinin dayanıklılık performansının 

geliĢtirilmesi açısından oldukça önemi vardır (Berne ve Matthew, 2001). 

Oksijen taĢıma kapasitesi belirli bir hacimdeki kanın içerdiği O2 hacmidir. Bu kapasite 

etkin hemoglobin konsantrasyonuna bağlıdır (Tong ve ark.,1995) 

Sporcunun oksijen kullanım, sürat ve anaerobik güç yetileri, kan hacmi, enzim ve 

hemoglobin vb. yetilerden etkilenmektedir (Bangsbo ve ark.,2006). 

  

AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın amacını,  sporcu eğitim merkezlerindeki sporcuların bazı fiziksel ve 

fizyolojik parametreler arasındaki iliĢkilerin tespit edilmesi oluĢturmaktadır. 

 

 

Yöntem 

 

AraĢtırma Grubu  

AraĢtırma grubunu, sporcu eğitim merkezlerindeki atletizm (n=115), güreĢ (n=264), 

judo (n=87) ve cimnastik (n= 35) branĢındaki 104 kız sporcu (XyaĢ=13,84±2,31 yıl, 

XsporyaĢ=3,73±2,45 yıl) ve 397 erkek sporcu (XyaĢ=13,58±2,03 yıl, XsporyaĢ=3,15±1,96 yıl) 

olmak üzere toplam 501 sporcu oluĢturmaktadır. AraĢtırma grubunun boy uzunlukları 

(Xkız=153,14±11,75 cm, Xerkek=156,07±14,17 cm), vücut ağırlıkları (Xkız=46,90±10,61 kg, 

Xerkek=51,03±15,49 kg.), vücut kitle indeksleri (Xkız=19,76±3,22 kg/m², Xerkek=20,42±3,45 

kg/m²) değerleri elde edilmiĢtir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Dikey Sıçrama Testleri: UçuĢ ve yere temas sürelerinin ölçüldüğü sıçrama platformu 

(Newtest, Finland) kullanılarak yapılmıĢtır. 

 Fotosel: 30 m. sürat koĢu testinde ölçümler Newtest, Finland marka fotosel ile 

yapılmıĢtır. 

 Mekik KoĢu Testi Ġçin Zamanlayıcı: KoĢu hızını belirlemek için 20 metre mekik 

koĢu testi için dizayn edilmiĢ 1/1000 sn hassasiyeti olan zamanlayıcı (Prosport, TMR. ESC 

1000 Sport Test Tümer Mühendislik) kullanılmıĢtır.  
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 Hemolobin ölçümü için SYSMEX-2000i HB ölçüm cihazı kullanılmıĢtır. Cihaz 32 

parametre olup, tüm kan sayımını otomatik olarak ölçüp neticelendirmiĢtir (Wozniak, 2001). 

 

Verilerin Toplanması 

AraĢtırma grubunun kan örnekleri alındıktan sonra sırasıyla vücut ağırlıkları, boy 

uzunlukları, aktif dikey sıçrama,  30 metre sürat testi ve 20 metre mekik koĢusu testleri 

uygulanmıĢtır. 

Hemoglobin ölçümümde, fotometrik yöntem kullanılmıĢtır. Bunun için her bir sporcu 

için kanın pıhtılaĢmasını engelleyici (edta) madde içeren küçük kan tüpleri (2ml), ile kan 

örnekleri alınmıĢtır. 

 Vücut Kitle Ġndeksi (VKĠ): Elde edilen boy ve kilo değerlerinden, bedenin 

uzunluğuna göre ağırlık dağılımını açıklayan ―Vücut Kütle Ġndeksi‖ (VKI) hesaplanmıĢtır. 

VKĠ, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine oranıdır (m2) . Vücut 

Kitle Ġndeksi (VKĠ)=Ağırlık / Boy ² (kg/m2)  (Mackenzie, 2005).  

 Aktif Sıçrama: Aktif sıçrama testi, dizler tam olarak ekstensiyonda ve dik pozisyonda 

iken dizlerden hızla çöküp dikey olarak sıçramasıyla uygulanmıĢtır. Dikey sıçrama testleri 

için uçuĢ zamanı üzerinden sıçrama yüksekliğini ve ona bağlı olarak da bacak ekstensör 

kaslarının patlayıcı kuvvet özelliğinin saptanmasını sağladı. Ġki deneme sonrası en yüksek 

değer değerlendirmeye alınmıĢtır (Açıkada, 2008). 

 Anaerobik Güç: Anaerobik gücün belirlenmesinde Lewis nomogramı ile deneklerin 

aktif sıçrama yükseklikleri ve vücut ağırlıkları kullanılarak dikey sıçrama testi (sargent jump) 

formülü kullanılarak kg-m/sn cinsinden hesaplanmıĢtır (Tamer, 2000). 

 P = √4.9 x Ağırlık x √D P= Anaerobik Güç (kgm/sn)  D=Dikey sıçrama mesafesi (m)  

 30 m. Sürat KoĢusu: Ölçüm, düz bir zeminde ve koĢu alanının uzunluğu 30 m. olarak 

belirlenmiĢtir. Durma mesafesi olarak bitiĢ çizgisinden ileriye yeterli bir mesafe ayrılır. 

BaĢlangıçta ve 30 m. bitiĢ çizgisinde fotosel bulunur.
 
Derecesi kaydedilen deneğin, yapılan iki 

deneme sonrası en iyi derecesi kaydedilmiĢtir
 
(Pekel, 2007).  

 20 Metre Mekik KoĢu Testi ve VO2 max. (endirekt): Sporcuların dayanıklılık 

yetilerinin tespit edilmesi için 20 metre mekik koĢu testi kullanılmıĢtır. Test, 8 km/s koĢu 

hızında baĢlatılmıĢtır. Her dakikada 0.5 km/s artan sinyallerle devam eden test, deneğin mekik 

koĢu testi sonuç değeri ile VO2 max bir regresyon eĢitliği kullanılarak tahmin edilmiĢtir 

(Bangsboo ve ark., 2006).  

Verilerin Analizi 



 430 

AraĢtırma grubuna uygulanan ölçümlerin birbirleriyle iliĢkilerinin tespit edilmesi 

amacıyla pearson korelasyon testi uygulanmıĢtır. Kız ve erkek sporcuların hemoglobin 

değerleri arasındaki farka bakmak için iliĢkisiz örneklemler için t-testi uygulanmıĢtır. 

  

Bulgular 

AraĢtırma grubunun hemoglobin değerleri (Xkız=12,90±1,11 gr/dl, 

Xerkek=14,05±1,16 gr/dl) dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç,  30 metre sürat ve 20 

metre mekik koĢusu testinden indirek VO2max değerleri elde edilmiĢtir. 

AraĢtırma grubundan elde edilen verilere göre, hemoglobin (Xort.=13,82±1,13 gr/dl) 

ile VO2 max. değerleri (Xort.=47,77±8,12 ml/kg
-1

/min
-1

), arasında orta düzeyde, pozitif yönde 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır (r=,40, p<0,05).  

Hemoglobin ile anaerobik güç değerleri (Xort.=59,34±20,97), arasında orta düzeyde, 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır (r=,45, p<0,05). Hemoglobin ile 

sürat değerleri (Xort.=5,05±,49 sn.), arasında orta düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki vardır (r=-,43, p<0,05).   

AraĢtırma grubuna katılan kız ve erkek sporcuların hemoglobin değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (t(499)=-8,338, p<0,05). Bu bulguya göre 

erkeklerin hemoglobin değerleri kızların hemoglobin değerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

TartıĢma ve Sonuç  

MaxVO2 değerleri yüksek olan sporcular, dolaylı olarak anaerobik güç ve sürat 

yetilerindeki güç çıktısı bakımından daha yeterli olduğu görülmektedir. Bu iliĢkiler 

sporcuların yarıĢtığı spor branĢına bağlı olarak değiĢir (Dougall ve ark., 1991). 

AraĢtırmamızdan elde edilen bulgulara göre sporcu eğitim merkezindeki sporcuların 

dayanıklılık, anaerobik güç ve sürat yetileri, hemoglobin düzeyinden etkilediği, bununla 

birlikte erkeklerin hemoglobin düzeyleri kızların hemoglobin düzeylerinden farklı olduğu 

görülmektedir.  
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GiriĢ ve Amaç 

 

Sağlıklı olmanın en önemli koĢullarından biri olan spor özellikle fiziksel, zihinsel ve sosyal 

olarak sağlıklı geliĢmeleri açısından, çocuğun büyümesinin ve geliĢiminin en hızlı olduğu 

dönemlere rastlayan ilköğretim çağında özel bir öneme sahiptir. Aynı zamanda ilköğretim 

çağı spora baĢlama yaĢı ve branĢlaĢmaya yönelik ilk özel çalıĢmalarında yapıldığı yaĢ grubu 

olarak da dikkat çeker. Ancak bu dönemde bazı ailelerin çocuklarının akademik baĢarılarını 

düĢüreceği endiĢesiyle sporu daha az önemseyerek, çocuklarını ders aktivitelerine 

yönlendirdikleri görülmektedir. Bu nedenle, araĢtırmada sporun okul baĢarısı üzerinde 

destekleyici bir unsur mu olduğu ya da gerçekten olumsuz bir rol mü oynadığı sorusuna, 

çocuklarını spor okullarına gönderen velilerin görüĢleri alınarak yanıt aranmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Okul BaĢarısı, Aile   

 

Yöntem 
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AraĢtırmanın modeli: Bu araĢtırmada var olan bir durumu betimlemeye ve buna bağlı olarak 

değiĢkenlerin birbirleriyle ne düzeyde iliĢkili olduğunu saptamak üzere tarama modeli 

kullanılmıĢtır.  

Evren: AraĢtırmanın evrenini, Balıkesir il merkezinde özel bir spor okulunda yer alan 212 

ilköğretim öğrenci velisi oluĢturmaktadır. AraĢtırmada tüm evrene ulaĢılarak örneklem alma 

yoluna gidilmemiĢtir. AraĢtırma sonunda değerlendirmeye alınan anket sayısı ise 202‘dir.  

Veri toplama aracı: Veri toplama aracı olarak kullanılan ve araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 

anket velilerin sporun çocuklarının okul baĢarıları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 2 

bölümden ve toplam 16 sorudan oluĢmaktadır. Uzmanlardan gelen görüĢ ve öneriler 

doğrultusunda hazırlanan taslak anket formu 35 öğrenci velisine uygulanarak test edilmiĢ ve 

ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .74 bulunmuĢtur.  

Verilerin analizi: AraĢtırma sonunda elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak ki 

kare, frekans ve % dağılımları Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.  

 

Bulgular 

 

AraĢtırma sonucunda, velilerin çocukları için tercih ettikleri spor branĢı seçiminde %25,7 ile 

basketbol ilk sırayı alırken, onu %19,8 ile tenis ve %18,8 ile de futbol branĢı takip etmiĢtir. 

Velilerin spor okuluna gönderdiği çocuklarının cinsiyetlerine bakıldığında ise %59,9‘unun 

erkek ve 40,1‘ininde kız olduğu görülmüĢtür. Velilerin sporla ilgi düzeylerinde, öğrenci 

annelerin %58,9‘unun ara sıra spor yaptığı, %32,2‘sinin sporla hiç ilgilenmediği, babaların ise 

%57,4‘ünün ara sıra spor yaptığı, %17,3‘ünün hiç spor yapmadığı, buna karĢılık 

%11,4‘ününde düzenli olarak spor yaptığı belirtilmiĢtir. Veliler, çocuklarının okul baĢarılarını 

beĢli not sistemine göre değerlendirdiklerinde %36,6‘sının çok iyi, %40,6‘sının iyi, 

%17,8‘inin orta, %4‘ünün zayıf ve %1‘inin de çok zayıf olduğunu görülmüĢtür. Veliler, 

sporun çocuklarının okul baĢarıları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak %58,9‘u okul baĢarısını 

artırdığını belirtirken, %40,6‘sıda hiçbir etkisinin olmadığı belirtmiĢtir. Velilerden yalnızca 

bir kiĢi (%0,5) sporun çocuğunda okul baĢarısını düĢürdüğü ifade etmiĢtir. Sporun okul 

baĢarısını artırdığını ifade eden velilere bunun etki derecesi sorulduğunda ise % 17,3‘ü 

çocuklarının orta düzeyde olan okul baĢarılarının iyi seviyeye geldiğini, , % 7,9‘u da 

çocuğunun zayıftan iyiye doğru bir artıĢ gösterdiğini belirtmiĢtir. Çocuklarını spora gönderme 

nedenlerine bakıldığında ise velilerin % 37,6‘sı spor yaparak çocuğumun sağlıklı olmasını 

istiyor olmam, % 23,3‘ü boĢ zamanlarını spor yaparak değerlendirmesi ve % 19,8‘ide ileride 

sporun mesleği olması istiyor olmam Ģeklinde görüĢ belirttikleri görülmüĢtür.       

 

TartıĢma ve Sonuç 

 

AraĢtırmanın sonucunda, velilerin çocukları için tercih ettikleri ilk spor branĢının basketbol, 

sonra tenis ve futbol olduğu görülmektedir. Spor okuluna devam eden çocukların 

cinsiyetlerine bakıldığında ise erkek öğrencilerin sayıca kızlardan fazla olduğu görülmüĢtür. 

Bayanların spora yönlendirilmelerinde ve fiziksel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında 
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ailelerin spora karĢı tutumları, destekleri ve yönlendirmeleri büyük önem taĢımaktadır. 

Öğrenci velilerinin sporla ilgilerine baktığımızda ise hem anne hem de babaların yarısından 

fazlası ara sıra spor yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Bu durumun sporcu öğrenciler üzerinde 

olumlu etkiler yarattığını söyleyebiliriz. Sporun, sporcu öğrencilerin okul baĢarıları üzerindeki 

etkilerine iliĢkin velilerin yarısından fazlası olumlu görüĢ bildirerek, okul baĢarılarını 

artırdığını belirtmiĢlerdir. YaradılıĢları gereği fazla enerjiye sahip çocukların, bu fazla enerjiyi 

spor yoluyla atmaları ve fiziksel hareketler yardımıyla beyin geliĢimin de desteklenmesiyle 

öğrencilerin derse karĢı daha ilgili, istekli ve baĢarılı olduklarını söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

SPORUN ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUL BAġARILARI ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠNE ĠLĠġKĠN VELĠ GÖRÜġLERĠ 

 

KALEMOĞLU, Yaprak, ĠMAMOĞLU, A. Faik 

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

 

Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı, sporun ilköğretim öğrencilerinin okul baĢarıları üzerindeki 

etkilerinin velilerin görüĢlerine göre belirlenmesidir. ÇalıĢmaya Balıkesir il merkezinde özel 

bir spor okulunda yer alan 212 ilköğretim öğrenci velisi katılmıĢtır. Veriler araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen, 2 bölüm ve 16 sorudan oluĢan anket yoluyla toplanmıĢtır. Elde edilen 

veriler yüzde, frekans ve ki-kare testleri ile analiz edilmiĢtir. Veliler, sporun çocuklarının 

okul baĢarıları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak %58,9‘u okul baĢarısını 

artırdığını belirtirken, %40,6‘sıda hiçbir etkisinin olmadığı belirtmiĢtir. 

Velilerden yalnızca bir kiĢi (%0,5) sporun çocuğunda okul baĢarısını 

düĢürdüğü ifade etmiĢtir. Sporun okul baĢarısını artırdığını ifade eden velilere 

bunun etki derecesi sorulduğunda ise % 17,3‘ü çocuklarının orta düzeyde 

olan okul baĢarılarının iyi seviyeye geldiğini, % 7,9‘u da çocuğunun zayıftan 

iyiye doğru bir artıĢ gösterdiğini belirtmiĢtir. Sporun, öğrencilerin okul 

baĢarılarındaki etkisi ile öğrencilerin mevcut okul baĢarıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (p<0.05). Ancak, spor branĢları ile sporun öğrencilerinin 

okul baĢarısındaki etkisi arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). 

     

Anahtar Kelimeler: Spor, Okul BaĢarısı, Aile   
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GiriĢ 

 

Sağlıklı bir nesil oluĢturmak, iĢ verimi ve bedensel gücü yüksek bireyler yetiĢtirmek 

ve toplumlar arası kaynaĢtırıcı sosyal etkileri artırmak gibi nedenlerden dolayı insanlar ve 

ülkeler spora büyük önem vermektedirler. Bununla birlikte elit sporcular yetiĢtirerek uluslar 

arası müsabakalarda öne çıkabilmek, ülke ismini duyurarak tanıtıma katkı sağlamak gibi özel 

hedefler doğrultusunda da spor ülkelerin önemle üzerinde durduğu alanlardan biri olmuĢtur ve 

olmaktadır.  

Bireylerin sağlıklı, üretken ve dengeli bir kiĢilik geliĢtirmelerinde, hiç Ģüphesiz en 

etkin araçlardan biri spor faaliyetleridir. Sporun, yalnızca fiziksel geliĢime katkı sağladığının 

düĢünülmesi yanlıĢtır. Spor, bireylerin bedensel geliĢimin yanı sıra, zihinsel, sosyal ve 

duygusal boyutlarının da geliĢimine olumlu yönde katkılar sağlamakta ve bireylerde genel 

geliĢimi çok yönlü olarak etkilemektedir. Böylece spor, hızlı bir geliĢim çağı içerisinde olan 

çocuklar ve gençler için bedenen geliĢimin yanında ruhen ve fikren de sağlıklı geliĢimleri için 

önemli bir araç olmaktadır.  

Sağlıklı olmanın en önemli koĢullarından biri olan spor özellikle çocuğun 

büyümesinin ve geliĢiminin en hızlı olduğu dönemlere rastlayan ilköğretim çağında özel bir 

öneme sahiptir. Ġlköğretim çağı aynı zamanda spora baĢlama yaĢı ve branĢlaĢmaya yönelik ilk 

özel çalıĢmalarında yapıldığı yaĢ grubu olarak da dikkat çeker. Ancak bu dönemde bazı 

ailelerin çocuklarının akademik baĢarılarını düĢüreceği endiĢesiyle sporu daha az 

önemseyerek, çocuklarını daha yoğun bir Ģekilde ders aktivitelerine yönlendirdikleri 

görülmektedir.  

Bu nedenle, araĢtırmada sporun okul baĢarısı üzerinde destekleyici bir unsur mu 

olduğu ya da gerçekten olumsuz bir rol mü oynadığı sorusuna, çocuklarını spor okullarına 

gönderen velilerin görüĢleri alınarak yanıt aranmıĢtır. 

Yöntem 

 

AraĢtırmanın modeli: Bu araĢtırmada var olan bir durumu betimlemeye ve buna 

bağlı olarak değiĢkenlerin birbirleriyle ne düzeyde iliĢkili olduğunu saptamak üzere tarama 

modeli kullanılmıĢtır.  

Evren: AraĢtırmanın evrenini, Balıkesir il merkezinde özel bir spor okulunda yer alan 

212 ilköğretim öğrenci velisi oluĢturmaktadır. AraĢtırmada tüm evrene ulaĢılarak örneklem 

alma yoluna gidilmemiĢtir. AraĢtırma sonunda değerlendirmeye alınan anket sayısı ise 

202‘dir.  

Veri toplama aracı: Veri toplama aracı olarak kullanılan ve araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen anket velilerin sporun çocuklarının okul baĢarıları üzerindeki etkilerini belirlemek 

amacıyla 2 bölümden ve toplam 16 sorudan oluĢmaktadır. Uzmanlardan gelen görüĢ ve 

öneriler doğrultusunda hazırlanan taslak anket formu 35 öğrenci velisine uygulanarak test 

edilmiĢ ve ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .74 bulunmuĢtur.  



 436 

Verilerin analizi: AraĢtırma sonunda elde edilen veriler SPSS paket programı 

kullanılarak frekans ve % dağılımları ile bazı sorulara verilen cevaplar arasındaki iliĢkilerde 

de ki kare testi ile (p<0.5) anlamlılık düzeyinde bakılmıĢtır.  

Bulgular 

Bu bölümde, sporun ilköğretim öğrencilerinin okul baĢarıları üzerindeki etkilerine 

iliĢkin toplanan veli görüĢleri yer almaktadır. 

 

Tablo 1: Velilerin spor okuluna gönderdiği çocuklarının cinsiyeti 

 

Cinsiyet Sayı % 

Kız 81 40,1 

Erkek 121 59,9 

Toplam 202 100,0 

 

 

Velilerin spor okuluna gönderdiği çocuklarının cinsiyetlerine bakıldığında 

%59,9‘unun erkek ve 40,1‘ininde kız olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 2: Veliler tarafından çocukları için tercih edilen spor branĢları 

 

Spor BranĢı Sayı % 

Yüzme 20 9,9 

Tenis 40 19,8 

Basketbol 52 25,7 

Voleybol 37 18,3 

Atletizm 15 7,4 

Futbol 38 18,8 

Toplam 202 100,0 

 

Öğrenci velilerinin %52‘si çocukları için ilk sırada basketbol branĢını tercih etmiĢlerdir. Bunu 

sırasıyla tenis (%40) ve voleybol (%37) branĢları izlemiĢtir. Veliler tarafından en az tercih 

edilen branĢın ise atletizm (%15) olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3: Veliler tarafından çocukları için tercih edilen spor branĢları ve 

cinsiyet iliĢkisi 

 

Spor BranĢı 
Cinsiyet 

Toplam 
Kız Erkek 

Yüzme f 9 11 20 
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% 4,5 5,4 9,9 

Tenis 
f 26 14 40 

% 12,9 6,9 19,8 

Basketbol 
f 11 41 52 

% 5,4 20,3 25,7 

Voleybol 
f 22 15 37 

% 10,9 7,4 18,3 

Atletizm 
f 7 8 15 

% 3,5 4,0 7,4 

Futbol 
f 6 32 38 

% 3,0 15,8 18,8 

Toplam 
f 81 121 202 

% 40,1 59,9 100,0 

x
2
=33,688, sd=5, p=0.00<0.05 

 

Tablo 3‘e baktığımızda cinsiyet ile tercih edilen branĢlar arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Futbol ve basketbol branĢlarını tercih eden çocukların çoğunluğunu erkekler oluĢtururken, 

tenis ve voleybol branĢlarında da kızların çoğunlukta olduğu görülmektedir.      

 

Tablo 4: Velilerin çocukları için tercih ettikleri spor branĢını seçme nedenleri 

 

BranĢın Seçilme Nedeni Sayı % 
Bu Sporu Seviyor Olmam 31 15,3 

Çocuğumun Bu Sporu Seviyor Olması 83 41,1 

Genelde Sevilen Bir BranĢ Olması 18 8,9 

Antrenörünün Etkisi 18 8,9 

Medyanın Etkisi 6 3,0 

Beden Eğitimi Öğretmeninin Etkisi 15 7,4 

Çevremin Etkisi 15 7,4 

Tesadüfen 4 2,0 

GeçmiĢte Sporcu Olmamın Etkisi 12 5,9 

Toplam 202 100,0 

 

Velilerin çocukları için seçtikleri branĢı neden tercih ettiklerine bakıldığında 

ise, %83‘ü çocuğumun bu branĢı seviyor olması, %31‘ide bu sporu seviyor 

olmam Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. %3‘ü medyanın etkisiyle branĢ 

seçimini yaparken, %2‘side tesadüfen branĢ seçtiklerini belirtmiĢtir.   

  

 

Tablo 5: Velilerin çocuklarını spora gönderme nedenleri 
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Spora Gönderme Nedeni 
Say

ı 
% 

Ġlgili Spor BranĢını Seviyor Olmam 21 10,4 

Spor Yaparak Çocuğumun Sağlıklı Olmasını Ġstiyor Olmam 76 37,6 

Çocuğumun Bos Zamanlarını Spor Yaparak Değerlendirmesini Ġstiyor Olmam 47 23,3 

Bir ArkadaĢ Grubuna Sahip Olmasını -SosyalleĢmesini Ġstiyor Olmam 40 19,8 

Ġlerde Sporun Mesleği Olmasını Ġstiyor Olmam 18 8,9 

Toplam 202 100 

 

Velilerin çocuklarını spora gönderme nedenlerine bakıldığında ise % 37,6‘sı 

spor yaparak çocuğumun sağlıklı olmasını istiyor olmam, % 23,3‘ü boĢ 

zamanlarını spor yaparak değerlendirmesi ve % 8,9‘uda ileride sporun 

mesleği olması istiyor olmam Ģeklinde görüĢ belirttikleri görülmüĢtür.       

 

 

Tablo 6: Velilerin sporla ilgi düzeyleri 

 

Sporla Ġlgi Düzeyi 
Anne Baba 

Sayı % Sayı % 

Düzenli Spor 

Yapıyor 
2 1,0 23 11,4 

Sıklıkla Spor 

Yapıyor 
16 7,9 28 13,9 

Ara Sıra Spor 

Yapıyor 
119 58,9 116 57,4 

Hiç Spor Yapmıyor 65 32,2 35 17,3 

Toplam 202 100,0 202 100,0 

 

Velilerin sporla ilgi düzeylerinde, öğrenci annelerin %58,9‘unun ara sıra spor 

yaptığı, %32,2‘sinin sporla hiç ilgilenmediği, babaların ise %57,4‘ünün ara 

sıra spor yaptığı, %17,3‘ünün hiç spor yapmadığı görülmüĢtür. Babaların 

%11,4‘ü düzenli olarak spor yaparken annelerin yalnızca %1‘i düzenli spor 

yaptığını belirtmiĢtir. 

 

 

Tablo 7: Velilerin eğitim düzeyleri 

 

Eğitim Düzeyi Anne Anne 
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Sayı % Sayı % 

Eğitimi Yok 3 1,5 - - 

Ġlkokul 32 15,8 13 6,4 

Ortaokul 17 8,4 13 6,4 

Lise 70 34,7 42 20,8 

Üniversite/Yüksekokul 68 33,7 122 60,4 

Lisansüstü 12 5,9 12 5,9 

Toplam 202 100,0 202 100,0 

 

Öğrenci annelerinin %34‘ü lise, babaların ise %60,4‘ü bir üniversite veya 

yüksekokulu mezunudur. Ayrıca annelerden %1,5‘inin hiçbir eğitim almadığı 

görülmektedir.  

 

 

Tablo 8: Velilerin meslek gruplarına göre dağılımları 

 

Meslek 

Grupları 

Anne Baba 

Sayı % Sayı % 

Ev Hanımı 98 48,5 - - 

Memur 15 7,4 32 15,8 

Öğretmen 38 18,8 40 19,8 

ĠĢçi 5 2,5 10 5,0 

Serbest Meslek 14 6,9 47 23,3 

Askeri Personel 4 2,0 24 11,9 

Doktor 11 5,4 7 3,5 

Mühendis 5 2,5 18 8,9 

Emekli 12 5,9 15 7,4 

Akademisyen - - 6 3,0 

Avukat - - 3 1,5 

Toplam 202 100,0 202 100,0 

 

Velilerin meslek gruplarına baktığımızda ise, yarıya yakın (%48,5) annenin 

ev hanımı, %18,8‘inin de öğretmen olduğu görülmektedir. Babaların %23,3‘ü 

serbest meslek sahibi, %19,8‘ide öğretmendir.  

 

 

Tablo 9: Sporcu öğrencilerin mevcut okul baĢarıları 
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Okul BaĢarısı Sayı % 

Çok Ġyi 74 36,6 

Ġyi 82 40,6 

Orta 36 17,8 

Zayıf 8 4,0 

Çok Zayıf 2 1,0 

Toplam 202 100,0 

 

Veliler, çocuklarının okul baĢarılarını beĢli not sistemine göre 

değerlendirdiklerinde %36,6‘sının çok iyi, %40,6‘sının iyi, %17,8‘inin orta, 

%4‘ünün zayıf ve %1‘inin de çok zayıf olduğunu görülmüĢtür. 

 

 

 

Tablo 10: Sporun, öğrencilerin okul baĢarısına olan etkisi 

 

Okul BaĢarısına Etkisi Sayı % 

BaĢarısını ArtırmıĢtır 119 58,9 

BaĢarısını DüĢürmüĢtür 1 0,5 

Hiçbir Etkisi 

OlmamıĢtır 
82 40,6 

Toplam 202 100,0 

 

Veliler, sporun çocuklarının okul baĢarıları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak 

%58,9‘u okul baĢarısını artırdığını belirtirken, %40,6‘sıda hiçbir etkisinin 

olmadığı belirtmiĢtir. Velilerden yalnızca bir kiĢi (%0,5) sporun çocuğunda 

okul baĢarısını düĢürdüğü ifade etmiĢtir. 

Tablo 11: Sporun, öğrencilerin okul baĢarılarındaki etki dereceleri 

 

Okul BaĢarısındaki Etkinin 

Derecesi 
Sayı % 

Ġyiden - Çok Ġyiye Doğru ArtıĢ 26 12,9 

Ortadan - Çok Ġyiye Doğru ArtıĢ 20 9,9 

Ortadan - Ġyiye Doğru ArtıĢ 35 17,3 

Zayıftan - Ġyiye Doğru ArtıĢ 16 7,9 

Zayıftan - Ortaya Doğru ArtıĢ 20 9,9 

Çok Zayıftan - Zayıfa Doğru ArtıĢ 2 1,0 

Ortadan - Zayıfa Doğru DüĢüĢ 1 0,5 

Toplam 120 59,4 
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Sporun okul baĢarısını artırdığını ifade eden velilere bunun etki derecesi 

sorulduğunda ise % 17,3‘ü çocuklarının orta düzeyde olan okul baĢarılarının 

iyi seviyeye geldiğini, % 7,9‘u da çocuğunun zayıftan iyiye doğru bir artıĢ 

gösterdiğini belirtmiĢtir. Yalnızca bir öğrenci velisi ise sporun çocuğunun 

orta düzeyde olan okul baĢarısını gerileterek zayıf düzeye getirdiğini ifade 

etmiĢtir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12: Sporun, öğrencilerin okul baĢarılarındaki etkisi ile mevcut okul 

baĢarıları arasındaki iliĢki 

 

Okul BaĢarısındaki 

Etkisi 

Okul BaĢarısı 
Toplam 

Çok Ġyi Ġyi Orta Zayıf Çok Zayıf 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

BaĢarısını ArtırmıĢtır 46 22,8 51 25,2 20 9,9 2 1,0 - - 119 58,9 

BaĢarısını DüĢürmüĢtür - - - - - - 1 0,5 - - 1 0,5 

Hiçbir Etkisi OlmamıĢtır 28 13,9 31 15,3 16 7,9 5 2,5 2 1,0 82 40,6 

Toplam 74 36,6 82 40,6 36 17,8 8 4,0 2 1,0 202 100 

x
2
=30,453, sd=8, p=0.00<0.05 

 

Tablo 12‘ye göre sporun öğrencilerin okul baĢarılarındaki etkisi ile mevcut okul baĢarıları 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Buna göre, okul baĢarısı artan öğrencilerin %25,2‘si iyi ve 

%22,8‘ide çok iyi düzeyde okul baĢarılarına sahip oldukları görülmektedir. Okul baĢarısı 

düĢen öğrenci ise zayıf bir okul baĢarısına sahiptir.  

 

Tablo 13: Sporun, öğrencilerinin okul baĢarılarındaki etkisi ile spor branĢları 

arasındaki iliĢki 

 

Okul 

BaĢarısındaki 

Etkisi 

Spor BranĢı 
Toplam 

Yüzme Tenis Basketbol Voleybol Atletizm Futbol 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

BaĢarısını 6 3,0 25 12,4 34 16,8 24 11,9 9 4,5 21 10,4 119 58,9 
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ArtırmıĢtır 

BaĢarısını 

DüĢürmüĢtür 

- - - - - - 1 0,5 - - - - 1 0,5 

Hiçbir Etkisi 

OlmamıĢtır 

14 70,0 15 37,5 18 34,6 12 32,4 6 40,0 17 44,7 82 40,6 

Toplam 20 9,9 40 19,8 52 25,7 37 18,3 15 7,4 38 18,8 202 100 

x
2
=13,648, sd=10, p=0.190>0.05 

 

Sporun, öğrencilerinin okul baĢarılarındaki etkisi ile spor branĢları arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

TartıĢma ve Sonuç 

 

AraĢtırmanın sonucunda, velilerin öncelikli olarak çocukları için tercih ettikleri spor 

branĢının basketbol olduğu görülmektedir. Bu branĢı sırasıyla tenis ve futbol izlemektedir. 

Ancak Topkaya ve Serbes (2005) tarafından yapılan baĢka bir çalıĢmada velilerin spor branĢı 

tercihinde futbol ilk sırada yer alırken, onu yüzme, tenis ve güreĢ branĢları takip etmiĢtir.   

 

Spor okuluna devam eden çocukların cinsiyetlerine bakıldığında ise erkek öğrencilerin 

sayıca kızlardan fazla olduğu görülmüĢtür. Kotan ve arkadaĢlarının (2009) çalıĢmasında da 

benzer sonuçlar bulunmuĢtur. Davison ve arkadaĢları ise (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 

ailelerin desteğinin özellikle bayanları spora yönlendirmede ve fiziksel yeteneklerinin ortaya 

çıkmasında büyük rol oynadığını belirtmiĢlerdir. Çocuklarına aktif bir yaĢam stili 

kazandırmak için ebeveynlerin merkez rol oynadığını ve spora karĢı yeteneklerinin az olması 

durumunda bile çocuklarını teĢvik etmeyi ve desteklemeyi ihmal etmemelerinin önemli 

olduğunu vurgulamıĢlardır. Yine Sevim (2007) tarafından yapılan çalıĢmada da çocukların 

spora baĢlamada ailelerin en etkin rolü oynadığı tespit edilmiĢtir.  

 

Cinsiyet ile tercih edilen branĢlar arasında ise anlamlı bir iliĢki vardır (p<0.05). Futbol 

ve basketbol branĢlarını tercih eden çocukların çoğunluğunu erkekler oluĢtururken, tenis ve 

voleybol branĢlarında da kızların çoğunlukta olduğu görülmüĢtür. Bayan futbolu ülkemizde 

ne kadar yaygınlaĢsa ve ivme kazansa da yinede erkelerin ilk tercihi olduğu görülmektedir.        

 

Öğrenci velilerinin sporla ilgilerine baktığımızda ise hem anne hem de babaların 
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yarısından fazlası ara sıra spor yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Aile, çocuğun ilk deneyimleri ve 

davranıĢ biçimlerini kazandığı en önemli sosyal kurum olduğu için, ailelerin spora olan 

ilgilerinin sporcu öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yarattığını söyleyebiliriz. Nitekim Rachel 

(2006) tarafından yapılan araĢtırmada da, çocukların spora katılımlarında ailelerin önemini 

vurgulamıĢ ve düzenli olarak sportif aktiviteler yapan ailelerdeki çocukların daha yüksek 

oranda spora yöneldiklerini bildirmiĢtir.  

 

Sporun, öğrencilerin okul baĢarıların üzerindeki etkilerine iliĢkin velilerin yarısından 

fazlası olumlu görüĢ bildirerek, okul baĢarılarını artırdığını belirtmiĢlerdir. Bunu destekler 

nitelikte, Pollatschek ve O‘Hagan (1989) tarafından yapılan çalıĢmada; düzenli spor 

faaliyetlerine katılan öğrencilerin motor becerilerinde, duygusal geliĢimlerinde ve okula 

tutumlarıyla birlikte akademik geliĢimlerinde de olumlu sonuçlar yarattığını ortaya 

koymuĢtur. Yine Dane (2009) tarafından 500 ilköğretim ve lise öğrencisi üzerinde yapılan 

çalıĢmada, sporun beyin ile zihin geliĢimini olumlu yönde etkilediğini ve böylece sporla 

uğraĢanların hiç uğraĢmayanlara oranla daha zeki olduklarını ortaya koymuĢtur. Dane, kas ve 

eklem hareketleri yoluyla ve vücuttan beyine yapılan sinyallerle beyin geliĢimini olumlu 

yönde etkileyen sporlardan da özellikle ritmik sporların daha faydalı olduğunu belirtmiĢtir. 

Kotan ve arkadaĢları (2009) tarafından yapılan bir diğer çalıĢmada da ailelerin yarısından 

fazlası sporun dersleri olumsuz etkilediğini hiçbir zaman düĢünmediklerini belirtmiĢlerdir. 

Ancak nadiren de olsa sporun dersler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu düĢünen veliler 

ise ikinci büyük grubu (%26,2) oluĢturmuĢtur.     

 

YaradılıĢları gereği fazla enerjiye sahip çocukların, bu fazla enerjiyi spor yoluyla 

atmaları ve fiziksel hareketler yardımıyla beyin geliĢimin de desteklenmesiyle öğrencilerin 

derse karĢı daha ilgili, istekli ve baĢarılı olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca spor, çocuklarla 

çevreleri arasında sağlıklı sosyal iliĢkilerin kurulmasını sağlayarak bu bağlamda toplumlarda 

kaliteyi de yükseltmektedir. Ancak mesleki ve akademik baĢarı sağlamak adına kimi zaman 

ailelerin çocuklarının spor faaliyetlerine katılmalarını ders çalıĢmaktan çalınan bir zaman 

olarak görmeleri ve ders çalıĢmaları için sürekli baskı uygulamaları sonucu teorik ders yükü 

altında ezilen, engellendiği için enerjisini boĢaltamayan ve sosyalleĢemeyen bir çocuktan ders 

baĢarısı beklemek ise boĢa bir çaba olacaktır.  
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Özet 

 

Modern yaĢamın en önemli olumsuzluklarından biri, hızla geliĢen çağımızda teknolojinin 

insan bedeninin gereksinimlerinin en aza indirmesi ve insan iĢgücünün yerini makinelerin 

almasıdır. Bu durum insanların giderek durağan yaĢama yönelmesine, bedenen yaptıkları 

bir sürü iĢi teknoloji yardımıyla artık yapmamasına neden olmaktadır. Kaliteli toplumlar 

oluĢturmanın en önemli unsurlarından biride tartıĢmasız bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler 

yetiĢtirmektir. Giderek tabiattan ve doğadan uzaklaĢılan Ģu günlerde hızla betonlaĢan 

Ģehirlerimizde bunu ne denli baĢarabileceğimizde ayrı bir soru olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Yeni nesillerin en önemli temsilcisi olan çocuklarımızı yeniden doğayla 

barıĢtırabilmek, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olabilmelerini sağlayabilmek bu 

araĢtırmanın en önemli amacıdır. Bu amaç doğrultusunda konu ile ilgili literatür taranmıĢ, 

yayınlanmıĢ ve yayınlanmamıĢ tez çalıĢmaları, makaleler, kitaplar ve konu ile ilgili bilgi 

sahibi olan kiĢilerle yapılan görüĢmeler ile araĢtırmacıların kendi deneyimleri dikkate 

alınmıĢtır. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızı spor yapma alıĢkanlıklarına yöneltmek, 

alternatif doğa sporlarından biri olan oryantiring branĢıyla tanıĢtırmak ve bu branĢı yeni 
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nesillere aktarabilmek ise bu araĢtırmanın ana unsurunu oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın 

sonucunda Balkan, Avrupa ve Dünya ġampiyonaları düzenlenen ve 2012 Londra 

olimpiyatlarında olimpik branĢlar arasına girmesi beklenen bir spor branĢı olan oryantiring 

sporunun çocuklarımızın geliĢiminde sağladığı faydalar ortaya koyulmuĢ ve bu bağlamda 

oryantiring sporunun çocuklarda ―baĢarmak, kendine güven, kendi sınırlarını tanımak, 

hatalarını kabul etme ve yanlıĢtan ders alıp doğruya odaklanma, konsantrasyon becerisi, 

paylaĢma, rekabet ve yardımlaĢma‖ gibi olguların geliĢmesine yardımcı olduğu 

görülmüĢtür. Fiziki olduğu kadar zihni de çalıĢtıran son derece sağlıklı ve zekâ gerektiren 

bir spor olan oryantiring sadece fiziği geliĢtirmekle kalmaz, ek olarak baskı ve stres 

altındayken bağımsız olarak düĢünme ve zorlukları çözme yeteneğini de geliĢtirmektedir. 

Oryantiring bir öğrenci sporudur, çünkü öğrencilerin mantıklı düĢünme ve problemleri 

bağımsız olarak analiz edip çözme yeteneğini geliĢtirir. Bir aile sporudur ve ailenin bütün 

üyeleri hafta sonu boyunca zihni rahatlatmak ve eğlenmek için doğaya dönecekler ve aile 

iliĢkilerini geliĢtirip iyi vakit geçireceklerdir. Robert ORBEN‘ in oryantiring sporuyla 

tanıĢtırdığı çocukları için söylediği ―Çocuklarımı her yere yanımda götürürüm, ama her 

zaman eve dönüĢ yolunu kendileri bulurlar‖ cümlesi ise bu sporun çocuklar üzerindeki en 

önemli etkilerinden birini ortaya koymaktadır. 
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Özet 

 

Giderek tabiattan ve doğadan uzaklaĢılan Ģu günlerde hızla betonlaĢan Ģehirlerimizde 

bunu ne denli baĢarabileceğimizde ayrı bir soru olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yeni nesillerin 

en önemli temsilcisi olan çocuklarımızı yeniden doğayla barıĢtırabilmek, ruhen ve bedenen 

sağlıklı bireyler olabilmelerini sağlayabilmek bu araĢtırmanı en önemli hedefidir. Bu hedef 

çerçevesinde,  çocuklarımızı spor yapma alıĢkanlıklarına yöneltmek, alternatif doğa 

sporlarından biri olan oryantiring branĢıyla tanıĢtırmak ve bu branĢı yeni nesillere 

aktarabilmek ise bu araĢtırmanın ana unsurunu oluĢturmaktadır.  Bu branĢ her yaĢtaki, 

yetenekteki ve tutumdaki çocukları geniĢ ölçüde cezp etmekte, doğa sevgisiyle birlikte ister 

spor olarak ister eğlenceli bir aktivite ya da sınıf çalıĢması olarak keĢfetmeyi, problem 

çözmeyi, meydan okumayı ve heyecanlı bir yarıĢa dahil olabilmeyi sağlamaktadır. Çocuklar 

bir kere yön bulma yeteneklerini öğrendiklerinde hem evlerinin önünde hem de evden uzakta 

ilham verici kırsal alanların kapısını açacak sihirli bir anahtara sahip olurlar.  
 

 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, , Doğa sporları, Çocuk ve spor 
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1. GiriĢ 

 

Toplumların devamında, kültürlerinin korunması, kendilerini geliĢtirebilmeleri, 

devamlılıklarını sağlayabilmeleri ve kaliteli bir yaĢam için, baĢka yöntem, metot ve araçlar 

olduğu kadar spor ve sportif faaliyetler de etkili olmuĢtur. Toplumsal dayanıĢmanın 

sağlanmasında spor gibi bireyleri yakınlaĢtırıcı, birbirine kaynaĢtıran merkezlerin önemli 

rolleri vardır (Öcalan ve Ramazanoğlu, 2003). Toplum içerisinde sosyalleĢmede bir araç 

olan spor, fert ve toplum iliĢkilerinin geliĢtirilmesinde etkili olmakta ve toplumsallaĢmanın 

önemli bir adımını atmaktadır (Erkal, 1992).  

Modern yaĢamın en önemli olumsuzluklarından biri, hızla geliĢen çağımızda 

teknolojinin insan bedeninin gereksinimlerinin en aza indirmesi ve insan iĢgücünün yerini 

makinelerin almasıdır. Bu durum insanların giderek durağan yaĢama yönelmesine, bedenen 

yaptıkları bir sürü iĢi teknoloji yardımıyla artık yapmamasına neden olmaktadır. Kaliteli 

toplumlar oluĢturmanın en önemli unsurlarından biride tartıĢmasız bedenen ve ruhen 

sağlıklı bireyler yetiĢtirmektir. Spor yapmak bu amaç doğrultusunda en önemli rollerden 

biri olmasına rağmen insanı iç dünyasında huzura taĢıyan baĢka olgularda vardır. ĠĢ 

yapmadan geçirilen dingin bir gün, huzur içinde keyifle okunan bir kitap, yanında 

olmaktan mutlu olduğun kiĢilerle geçirilmiĢ bir gün, ya da doğayla baĢ baĢa olmak sağlıklı 

bir ruh haline neden olabilmektedir. Tüm bu saydığımız olgulardan özellikle önem 

verdiğimiz doğa‘dan teknolojinin hayatımıza getirileri, zorlaĢan yaĢam mücadelesi ve 

giderek azalan yeĢil alanlar gibi sebeplerden dolayı son yıllarda hızla uzaklaĢmaktayız. 

GeçmiĢte hayatımızın bir parçası olan ―doğa‖ Ģimdi nadiren uğradığımız, beton blokların 

arasında kaybolan piknik alanlarından ibaret artık bizim için. Çocuklarımıza doğa sevgisini 

bilgisayarlar baĢında resimlerle öğretmeye baĢladık ya da bahsettiğimiz bir sürü bitki ve 

hayvan türünü sadece televizyondan izler oldular. Biraz öncede bahsettiğimiz gibi spor bir 

toplumun geliĢmesinde ve bireyin toplumsallaĢmasında anahtar bir rol üstlenmektedir. 

Bununla birlikte doğal yaĢamın bizlerde bıraktığı olumlu etkileri göz önüne alacak olursak, 

her iki unsuru birleĢtirebileceğimiz ve çocuklarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir spor 

branĢının hayatımıza getirilerinin muhteĢem olacağını söylemek hiç kuĢkusuz ki iddialı bir 

söz olmayacaktır. Bahsedilen spor branĢı ―oryantiring‖ ile gelecek nesillerin bugünkü 

temsilcisi olan çocuklarımızı tanıĢtırmak ve alternatif doğa sporlarına yönlendirmek büyük 

bir kazanım olacaktır. 

 

2. Oryantiring Nedir? 

 

Oryantiring, bir haritanın ve pusulanın yardımıyla bulunulan yerin ve gidilecek yolun 

bulunmasıdır. Sık sık günlük yaĢantımızda, iĢ hayatımızda, dinlenme ve eğlence 

faaliyetlerimizde oryantiring yapmayı bilme ihtiyacı duyarız. Açık havada, yağmurda, 

Ģehirlerde, yollarda ve Ģehir dıĢında oryantiring yapılabilir. Araba, bisiklet, uçak, bot, kano, 

kayak gibi ulaĢım araçlarını kullanabilir veya yaya olarak oryantiring yapılabilir (Sevim, 

2003, Akt: Güler, 2003). 

Bir baĢka ifade ile oryantiring zorlu dağlık ve dik arazilerde, ormanda, parklarda veya 

kumlu arazilerde, atletlerin baĢlangıç, kontrol noktaları ve bitiĢ arasındaki en uygun rotayı 

seçmek üzere kusursuz harita okuma, tam konsantrasyon ve hızla karar verme yetilerini bir 



 448 

arada kullanmalarıdır. Bu büyük açık alan veya orman koĢusu her seferinde ve sonrasında 

eĢsiz ve inanılmaz bir deneyim kazandırır. 

 Eski adıyla orman sporu veya günümüzde kullanılan adı ile oryantiring teknik 

gerektiren bir spordur. Hem harita okuma hem de koĢu bölümleri tamamen tekniktir. 

Ormanda veya benzer bir arazide verilen kararlara uymak için bir ralli pilotunun en zor 

anlarında bile iĢleyen beynine sahip olmak gerekir. Oryantiring hızlı düĢünme ve sıkı bir 

fiziksel etkinlik arasındaki karmaĢık uyumdur. Ġyi bir sonucu yakalamayı ummadan önce 

beyniniz ve kaslarınız uyum içerisinde çalıĢmalıdır (Karaca, 2003) 

Tüm bunların yanında Oryantiring koĢarak veya yürüyerek yapılabilen, genellikle 

ormanlık alanlar olmak üzere yerleĢim merkezlerinde, park ve kapalı alanlarda da yapılan, 

harita ve pusula yardımı ile arazideki hedefleri en kısa zamanda doğru sırayla bulmaya dayalı 

stratejik ve bir o kadarda eğlenceli bir doğa sporudur.  

Orienteering her yaĢtaki yetenekteki ve tutumdaki çocukları geniĢ ölçüde cezp 

etmektedir. Ġster spor olarak ister eğlenceli bir aktivite ya da sınıf çalıĢması olarak keĢfetmeyi, 

problem çözmeyi, meydan okumayı ve heyecanlı bir kaçıĢı sunar. Çocuklar bir kere yön 

bulma yeteneklerini öğrendiklerinde hem evlerinin önünde hem de evden uzakta ilham verici 

kırsal alanların kapısını açacak sihirli bir anahtara sahip olurlar (Güler, 2003). Nitekim Robert 

Orben‘de bunu Ģu sözlerle ifade etmiĢtir ―Çocuklarımı her yere yanımda götürürüm, ama her 

zaman eve dönüĢ yolunu kendileri bulurlar‖ (Gawelin ve Nordstrom, 1981). 

3.Oryantiring Sporunun Çocuklar Üzerindeki Kazanımları 

Son zamanlarda eğitimciler ve üniversite psikologları tarafından çocukların temel yön 

bulma yetenekleri, öğrenme ve geliĢtirme yollarına hakkında yapılan bir araĢtırma 6 ya da 7 

yaĢındaki çok küçük çocukların basit derslerle yön bulmaları için harita ve pusula 

kullanabileceğini, bütün temel oryantiring yeteneklerini 14 yaĢına kadar kazanabileceğini ve 

bu yetenekleri devamlı olarak kullanabileceklerini ortaya koymaktadır. Bu durum küçük 

çocukların bu spora olan ilgi ve katılımlarını en yüksek seviyeye çıkartma konusunun önemini 

de ortaya koymaktadır (Norman ve Yngström, 2003). 

Buna paralel olarak bu spor branĢının gerektirdiği fiziksel uygunlukları sağlamak 

çocuğun fiziksel yeteneklerini geliĢtirmek anlamına da gelecektir.  ―Fiziksel uygunluk fiziksel 

aktiviteleri baĢarılı bir Ģekilde yapma yeteneğidir‖ (Gutin ve diğ., 1992) kavramından yola 

çıkarsak branĢa yönelik fiziksel ihtiyaçları çocuğa kazandırdıkça baĢarabilme olasılığını da 

arttırmıĢ olacağız. 

Her spor dalında, antrenmanlara baĢlama yaĢı, ilk baĢarılar, optimal ve en yüksek 

baĢarı yaĢları, bir çok araĢtırmayla ortaya konmuĢtur. Bu nedenlerden, sporda yeteneklerin 

erken ve doğru seçimi, sürekli ve yüksek sportif verimlilik için büyük önem taĢır (Dündar, 

2000).  

Çocuklar hiçbir zaman büyüklerin küçültülmüĢ bir kopyası değildir. Onların olaylara 

bakıĢ açıları, yorumları, yetiĢkinlere göre farklı olup, pek çok özellikleri nitelik ve nicelik 

bakımından değiĢkenlik gösterir. Psikomotorik açıdan çocukların sağlıklı bir Ģekilde 

geliĢmeleri için, yeterli düzeyde düzenli hareketlere ihtiyaçları vardır. Çoğu kez bu ihtiyaç, 

doğal bir dürtü ile yönlendirilerek karĢılanır. Bu doğal hareket ihtiyacı genelde öncelikli 

olarak okul sporları tarafından karĢılanır ve yönlendirilir (Dündar, 2000). 

Oryantiring çocukların Ģu ihtiyaçlarının karĢılanmasına katkıda bulunur; 

 Onların yaratıcı ve bilinçli bireyler olarak geliĢmesine, 

 ÇeĢitli fiziksel faaliyetler göstermelerine, 

 Güvenlik duygusunu anlamalarına,  

 Hobi ya da seçilen sporun kiĢisel becerilerle uyumunu anlamalarına, 

 Meydan okuma, heyecan ve baĢarı elde etmeye, 

 YarıĢma azmine, 

 Her yaĢtan ve cinsten insanla sosyal iletiĢim kurmaya, 
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 Yaratıcı ifade ve katılımcı olmaya, 

 Aktif, sağlıklı bir yaĢam tarzını teĢvik etmeye, 

 Onların haritayı anlamasını ve farklı koĢullarda haritaların nasıl 

kullanılması gerektiğini öğrenmelerine, 

 Onların doğayla iç içe olmasına ve böylelikle çocukların hem 

yaĢadığımız çevrenin hem de yeniden yaratmanın bir parçası olma duygusunu yaĢamalarına. 

 

Ġdeal olarak, çocuğun spor aktivitesi yerel olmalıdır. Bu aktivite farklı yaĢlardaki 

çocukların ihtiyaçları, nitelikleri ve davranıĢları hakkında bilgi sahibi olan liderler tarafından 

düzenlenmelidir. Oryantiring kulüpleriyle okullar arasındaki bağ önemlidir. ġu da oldukça 

önemlidir ki gençlerin ilk oryantiring deneyimi eğlenceli ve mükemmel olmalıdır ve okul 

öğretmenleri, okul dıĢındaki eğitmenleri ve kulüp antrenörleri oryantiring eğitiminin ve 

rekabetçi aktivitenin aynı geliĢim programı için çalıĢmalıdır.  

Anaokulundaki ve ilkokuldaki bütün çocuklara harita eğitimi verilmelidir ve baĢlangıç 

noktası olarak okulda ve yerel çevrede harita eğitimi bir spor dalına dönüĢtürülmelidir.   

Aynı Ģekilde, 11-14 yaĢ arasındaki çocuklar ve 15 yaĢ üstü kategorilere de harita ve 

pusula temel becerileri uygun düzeyde en alt seviyede bir yarıĢma olarak tanıtılmadan önce 

yerel talimat ve ―eğlence‖ egzersizleriyle öğretilmelidir.  
 4. Çocuklar Ġçin Oryantiring Eğitimi ve AĢamaları 

 

Çocuğun bildikleri görebildikleriyle ve oradan nereye ilerleyebileceğiyle baĢlar; 

 Bir sıra ya da masa 

 Odanın küçük bir kısmı 

 Sınıf 

 Jimnastik (spor)  salonu ya da büyük bir salon 

 Oyun yeri ya da bahçe 

 Tanıdık bir park ya da yerel alan 

 Ġyi bir haritayla birlikte bilinmeyen fakat kolay alanlar,  

 Açık rotalar  

 Ġyi haritalarla birlikte çizgi nitelikli normal oryantiring alanları,  

Akıllıca kullanılan rekabet, öğrenme için uyarıcı bir unsur olabilir. Temelde rekabet 

insanın kendisiyledir. Örneğin ―Bütün kontrol noktalarını bulabilir misin?‖ sorusu sorulur. 

Rekabet çocuğun yetenek seviyesiyle bağlantılı olabilir. Eğer çocuklara yeteneklerini 

kullanmada kendilerine güvenmeden önce, yaĢ grubu içinde iyi bir performans göstermeleri 

konusunda baskı yapılırsa o zaman bunun çocuğun ilgisi, davranıĢları ve ilerlemesi üzerinde 

olumsuz bir etkisi olur. 

 Çocuklara kesinlikle yarıĢmaları dayatılmamalıdır. 

 Çocuklar yarıĢacakları zamanı kendileri seçebilmelidir. 

 Çocuklar bu yetenekleri farklı yaĢlarda ve oranlarda öğrenirler. 
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Oryantiring olaylarının organizasyonu küçük çocukların ihtiyaçlarını göz önünde 

tutmalıdır. ĠĢte o aĢamada eğitimin doğasını yansıtan çocuk merkezli organizasyonlar 

olmalıdırlar (Norman ve Yngström, 2003, Akt: Güler, 2003). 

Oryantiring sporuna baĢlangıç aĢamalarında harita ya da krokilerde olduğu gibi 

nesnelerin kuĢbakıĢı görünümlerini çocuklara kavratmak, ayırt etme ve görülebilir analiz 

oyunların ile kolayca sağlanabilir. Öğrenciler öğretmenin önerdiği manzarayı gökyüzünde bir 

kuĢ olduklarını varsayarak bir kağıt üzerine çizmeleri istemek, sınıf ve salon ortamında 

çalıĢmalar yaptırmak hem kolayca anlamalarına hem de eğlenceli bir ortam yaratmalarına 

yardımcı olacaktır. YaĢ gruplarına ve özelliklerine göre basamaklamalar ile oryantiring 

öğretimi en temel ve en doğru metotdur. Örneğin önce sınıfta, sonra spor salonunda, okul 

bahçesinde, küçük bir parkta, Ģehir krokisinde ve en son ormanda oryantiring yapmak uygun 

bir basamaklama yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

 Ġyi bir oryantiring antrenörü;  empati yapabilmeli, öğrenim ve öğretim becerileri 

geliĢtirmelidir. Ġyi bir antrenör olmak için bir uzman olmak gerekmez, sadece temellerini 

anlamak ve iletiĢim kurabilmek gerekir. Sporcu ve çocukların saygı ve güvenini kazanmak 

için adil, güvenilir ve tutarlı olmak gereklidir (Coaching Orienteering, 1991). 

 

 Sonuç 
Hayatımızın en önemli odak noktasına koyduğumuz ve gelecek nesillerin temeli 

olarak kabul ettiğimiz çocuklarımızı en iyi Ģekilde yetiĢtirmek, onları eğitmek, geleceğe 

hazırlamak ve sağlıklı toplumların sağlıklı bireyleri haline getirmek en önemli görevimizdir. 

Bu görevi yerine getirmek için kullandığımız önemli araçlardan biri olan sporu çocuklarımıza 

doğru anlatabilmek, sporculuk ve spor kültürü anlayıĢını onlara en iyi Ģekilde ifade edebilmek 

ve bir yaĢam tarzı haline getirmelerini sağlamak ta bu görevin önemli bir basamağıdır. 

Çocuklarımızın kazanacağı bu kültürde baĢarılı bir araç olacağına inandığım 

oryantiring sporu,  çocuklarımıza spor anlayıĢıyla birlikte doğa ve çevre sevgisi kazandırması 

ve daha birçok önemli artısıyla spor kültürümüzde çocuklarımızı mutlaka içinde 

bulunmalarını isteyeceğimiz bir branĢ olarak gelecek yıllarda yaĢamımızdaki yerini alacaktır. 

YaĢam koĢullarının ve sanayileĢen toplumun doğayı, doğa bilincini, tabiatı hızla yok 

etmeye devam ettiği bugünlerde, doğayla iç içe olan bu spor branĢı hiç Ģüphe yok ki 

çocuklarımızın gelecekteki hedeflerini ve doğa bilinçlerini de fiziksel kazanımlarıyla beraber 

geliĢtirmeye devam edecektir. 
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GiriĢ: Ġlk kez Herbert Spencer tarafından 1862 ‗de kullanılmaya baĢlayan Tutum bireyin 

zihinsel durumunu ifade etmede kullanılmıĢtır (Allen ve Ark, 1980). Tutum belirli nesne, 

durum, kurum, kavram yada diğer insanlara karĢı öğrenilmiĢ, olumlu yada olumsuz tepkide 

bulunma eğilimidir (TezbaĢaran, 1996). Birçok tanımda da  bireyin objelere veya olaylara 

karĢı psikolojik yönlendirici bir etki olduğu vurgulanmıĢtır. KiĢinin davranıĢlarının en önemli 

tayin edicilerinden biri olarak kabul edilen tutum, belli geliĢimi, erken yaĢta baĢlar ve hayatın 

farklı evrelerinde çok farklı tutumlara sahip olunabilir (Silverman ve Subramaniam, 1999, 

Akt: Güçlü ve Güllü, 2009). 

Amaç: YaĢam boyu spor alıĢkınlığının kazanılabileceği orta öğretim öğrencilerinin beden 

eğitimi ve spora iliĢkin tutumlarını belirlemek için Beden Eğitimi ve Spora ĠliĢkin Tutum 

Ölçeği (BESĠTÖ) geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.  

Yöntem: AraĢtırma grubunu, 2008-2009 yılında Kırıkkale, KırĢehir, Düzce ve Malatya 

illerinin devlet okulları orta öğretimlerinin birinci sınıfında eğitim gören 503 öğrenci 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma grubunun beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarını ölçmek 

amacıyla 1 uzman görüĢü ile hazırlanan 34 maddelik BESĠTO 5‘li Likert Ölçeği tipidir. 

Ölçeğin ön deneme uygulamasının yapılmasıyla elde edilen verilerle ölçeğin geçerlilik ve 
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güvenirlik analizi yapılmıĢtır. Geçerlilik çalıĢmaları için kapsam ve yapı geçerliliğine 

bakılmıĢtır. Ölçeğin kapsam geçerliliği, ölçme değerlendirme konusunda 1 uzman ve beden 

eğitimi ve spor alanında 1 öğretim üyesi tarafından incelenmiĢtir. Yapı geçerliliği içinde 

faktör analizi yapılmıĢtır. 

Bulgular: Ölçeğin geçerliliğini test etmek için uygulanan Kasier – Meyer – Olkin değer ,937, 

Barlett testi sonucu ise p<0,05 sonucu faktör değerlendirilmesine uygun olduğunu 

göstermektedir. Tutum ölçeğinin 34 maddeye iliĢkin faktör analizi sonuçlarına göre faktör 

sayısı 2 olarak belirlenmiĢtir. Faktör döndürme sonrasında ölçeğin I. Faktörün 17. II. faktörün 

17 maddeden oluĢtuğu görülmektedir. I. faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri 

0,52 ile 0,85, II. faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri ise 0,49 ile 0,61 arası 

değiĢmektedir. Analizin baĢında tüm maddeler (41 madde) için ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0,913‘dır. 7 madde çıkarıldıktan sonra geri kalan 34 madde için Cronbach 

Alpha 0,992, I. faktör için 0,949, II. faktör için 0,881 olarak hesaplanmıĢtır. Madde-Toplam 

test korelasyonlarının 0,218-0,766 arasında ve maddelerin her birinin ölçekten atıldığı 

takdirde güvenirlik kat sayılarını azaltmamaktadır. Bu sonuçlarda ölçeğin güvenilir bir ölçek 

olduğunu göstermektedir. 

Sonuç: Elde edilen sonuçlar doğrultusunda BESĠTÖ‘ nün orta öğretim öğrencilerinin beden 

eğitimi ve spora iliĢkin tutumlarını ölçmek için kullanılabilecek bir ölçek olduğu 

ispatlanmıĢtır. 
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ORTA ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORA 

ĠLĠġKĠN TUTUM ÖLÇEĞĠ 

GĠRĠġ 

Tutum ilk kez Herbert Spencer tarafından 1862‘de kullanmaya baĢlanmıĢtır. Spencer 

tutumu, bireyin zihinsel durumunu ifade etmek için kullanmıĢtır. Daha sonra 1888 yılında 

Lange, laboratuar çalıĢmalarında tutumu bir kavram olarak ele almıĢ ve incelemiĢtir. Lange, 

tutum kavramı hakkında bugün kullanılan tanımlar arasında önemli farklar bulunmamasına 

rağmen bu tanımlara yakın tanım yapmıĢtır. Daha sonraları tutum kavramı psikologlar ve 

sosyologlar tarafından araĢtırılan ve tartıĢılan popüler bir konu haline gelmiĢtir (Allen ve ark., 

1980). 

Tutumu Allport (1935) ; ―yaĢantı ve deneyimler sonucu oluĢan, ilgili olduğu bütün 

obje ve durumlara karĢı bireyin davranıĢları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme 

gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur‖ diye tanımlamıĢtır (Akt: TavĢancıl, 

2002). Margon (1995) tutumu, belli birey, nesne ya da ortamlara olumlu ya da olumsuz bir 

tepkide bulunma eğilimi olarak tanımlamaktadır (Akt: Demirhan ve Hünük, 2003). 

Türkiye ‗de yapılmıĢ olan tanımlara da bir göz atıldığında, bir tanıma göre ―bireyin 

kendine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu, obje ya da olaya karĢı deneyim, 

motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği biliĢsel, davranıĢsal ve duygusal bir tepki ön 

eğilimidir‖ (Ġnceoğlu 1993). Diğer bir tanımda Özgüven(1994)‘e göre ise tutum ―bireyin 

belirli bir kiĢiyi, bir grubu, kurumu ve ya bir düĢünceyi kabul ya da reddetme Ģeklinde 

gözlenen, duygusal bir hazır oluĢ hali veya eğilimidir‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır. KağıtçıbaĢı‘nın 

tanımda ―bir bireye atfedilen ve bireyin bir psikolojik obje ile ilgili duygu, düĢünce ve 

davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan bir eğilim‖ olarak tanımlanmıĢtır (KağıtçıbaĢı, 

1999). 

TavĢancıl (2002) tutumla ilgili yaptığı çalıĢmalardan yola çıkarak birkaç özelliğini 

sıralamıĢtır; Tutum doğuĢtan gelmez, sonradan kazanılır,  geçici değildir, belli bir süre 

devamlılık gösterir, birey ve obje arasındaki iliĢkide bir düzenlilik olmasını sağlarlar. Ġnsan-

obje iliĢkisinde, tutumların belirlediği bir yanlılık ortaya çıkar. Birey objeye iliĢkin bir tutum 
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oluĢturduktan sonra, ona yansız bakamaz. Bir objeye olumlu ya da olumsuz bir tutumun 

oluĢması, ancak o objenin baĢka objelerle karĢılaĢtırılması sonucu mümkündür. Tutum bir 

tepki Ģekli değil, daha çok bir tepki gösterme eğilimidir, tutumlar olumlu ya da olumsuz 

davranıĢlara yol açabilirler. 

Tutumların; biliĢsel, davranıĢsal ve duygusal olmak üzere 3 öğesi vardır ve bu öğeler 

arasında genellikle iç tutarlılık vardır. BiliĢsel öğeyi Triandis ―bireyin düĢünce süreçlerinde 

kullandığı bir sınıf olgusu olarak tanımlamaktadır. Duygusal öğeyi Baysal ―bireyden bireye 

değiĢen ve gerçeklerle açıklanamayan, hoĢlanma-hoĢlanmama yönünü oluĢturur diye 

tanımlamaktadır. DavranıĢsal öğe bireyin belli bir uyarıcı grubundaki tutum objesine iliĢkin 

davranıĢ eğilimini yansıtır (TavĢancıl, 2002). 

Tutum, yaptığımız her Ģeyi etkiler ve insan çabasının bütün durumlarında önemli yer 

tutar. KiĢinin davranıĢlarının en önemli tayin edicilerinden birisi olduğundan öğrencilerin, 

yaĢadıkları kültürün çeĢitli öğelerine, toplumun çeĢitli kurumlarına ve çevredeki diğer 

gruplara iliĢkin olumlu ve sağlıklı tutumlar geliĢtirmeleri hedeflenmektedir (Akt: Hünük ve 

Demirhan, 2003). YetiĢkin döneminde aktif bir yaĢam sürdürmek için temel oluĢturmakta 

etkili olan beden eğitimi ve spor (Godin ve Shephard, 1984)‘a iliĢkin olumlu bir tutuma sahip 

olmak için okulun, öğretmenin, programın, arkadaĢ grubunun ve bireyin özelliklerinin payının 

yüksek olduğu söylenebilir (Hünük ve Demirhan, 2003). 

Amerikan Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği‘ne (NASPE) göre, beden eğitimi ve 

spor dersinin ilk amacı öğrencilerde pozitif tutumlar geliĢtirmek ve hayat boyu fiziksel 

aktivitelerinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır (Akt: Kangalgil ve ark., 2006). Ayrıca bu 

faktör yetiĢkin dönemde de aktif bir yaĢam tarzı sürdürmek için önemli bir temel 

oluĢturmaktadır (Godin ve Shephard, 1984). 

Tutum geliĢimi, erken yaĢta baĢlar ve hayatın farklı evrelerinde çok farklı tutumlara 

sahip olunabilir (Silverman ve Subramaniam, 1999, Akt: Güçlü ve Güllü,2009). Örneğin 

çocukluk döneminde çoğu tutumlar anne ve babayı taklit ederek oluĢur. Ergenlik döneminde 

tutumlar Ģekillenir. Ġlk yetiĢkinlik devresinde ise bu tutumlar giderek kemikleĢir (KağıtçıbaĢı, 

2005). Sears (1969)‗a göre tutumların Ģekillendiği 12-30 yaĢları arasındaki süreye kritik 

dönem denir (Akt: Güçlü ve Güllü,2009). Bu dönemde edinilen tutumlar kolay kolay 

değiĢtirilemediği düĢünülmektedir. Beden eğitimi ve sporun genel eğitimdeki önemi ve 

çocukların bu derse karĢı geliĢtirdikleri tutumun gelecekti önemi göze alındığında bu 

kapsamda bir çok tutum geliĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 Ġlk tutum ölçme tekniklerinden biri Bogardus‘un ―Toplumsal Uzaklık Ölçeği‖dir. 

Diğer bir ölçek ise Thurtose‘un ―EĢit Görünümlü Aralıklar‖ tekniğidir. Bunlardan daha yeni 
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olanlar ise Likert‘in  ―Dereceleme Toplamları ile Ölçme‖ ve Guttman‘ın ―YığıĢımlı 

Ölçekleme‖ teknikleridir.  

Likert tipi ölçek bir toplama sıralama tekniğidir, tutum ölçekleri arasında en yaygın 

olarak kullanılanıdır. Bunun nedeni, kolay kullanıĢlığının da yüksek olmasıdır. Likert 

yönteminde ifadeler, obje ile doğrudan doğruya iliĢkilerine bakılarak hazırlanmayıp, bunun 

yerine, iĢe yarama derecelerine bakılarak konu ile iliĢkisi olan hususlar dikkate alınarak, 

dolaylı olarak hazırlanmaktadır. Bu, ölçeğin kullanıĢlılığını arttırmaktadır (TavĢancıl, 2002). 

Likert ölçeğinin avantajı, geliĢtirilmesinin Guttman ve Thurstone ölçeklerine göre 

daha kolay olmasının yanı sıra, çok çeĢitli tutum objelerine ve durumlarına uyum 

sağlayabilmesi ve tutumun ölçülebilen boyutlarından hem her yönünü hemde derecesini 

hesaplayabilme kolaylığı da sağlamasıdır. Buna karĢın dezavantajı ise, farklı cevap 

ifadelerinin aynı toplam puanı üretebilmesidir. Likert ölçekleri bu yüzden tutumlardaki 

değiĢiklikleri ölçmede, Guttman ve Thurtone ölçekleri kadar duyarlı değildir (Anderson, 

1988, Akt: TavĢancıl, 2002). Ayrıca bireyin kendini baĢkalrından daha çok tanıdığı ve 

anladığı varsayımına dayanan bu teknikte, bireyinhem bu varsayımı karĢılayacak iç görüye 

sahip olması, hem de kendisi hakkındaki bilgileri tam ve çarpıtmadan vermesi beklenmektedir 

(Moghaddam, Taylor ve Wright, 1993. Akt: TavĢancıl, 2002).bu ise her koĢulda doğru ve 

olanaklı değildir. Buna önlem olarak da kiĢilerin kimliklerinin gizlenmesi, ölçeğin 

uygulanması için yeterli süre verilmesi, ölçeğin içerik kısmının titizlikle hazırlanması ve 

ölçek hakkında yeterli düzeyde açıklama yapılması gerekmektedir (Demirhan ve Altay, 

2001). 

Bu bağlamda çalıĢmada amaç yaĢam boyu spor alıĢkanlığının kazanılabileceği orta 

öğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora iliĢkin tutumlarını belirlemek için Beden 

Eğitimi ve Spora ĠliĢkin Tutum Ölçeği (BESĠTÖ) geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu sayede 

öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin tutum düzeylerinin yükseltilmesine katlı sağlanacağı 

düĢünülmektedir. 
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YÖNTEM 

AraĢtırma Grubu 

 AraĢtırma grubunu, 2008-2009 yılında Kırıkkale, KırĢehir, Düzce ve Malatya illerinin 

devlet okulları orta öğretimlerinin birinci sınıfında eğitim gören 503 öğrenci oluĢturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırma grubunun Beden Eğitimi ve Spora yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla 

uzman görüĢü ile geliĢtirilen BESĠTÖ, 5‘ li Likert ölçeği tipidir. Olumlu tutum ifadelerinin 

seçenekleri  ―Kesinlikle Katılıyorum‖, ―Katılıyorum‖, ―Kararsızım‖, ―Katılmıyorum‖, 

―Kesinlikle Katılmıyorum‖ Ģeklinde sıralanmıĢtır ve 5,4,3,2,1 Ģeklinde puanlanmıĢtır. 

Olumsuz ifadelerin seçenekleri ise 1,2,3,4,5 Ģeklinde ters olarak puanlanmıĢtır. ÇeĢitli illerden 

(Kırıkkale, KırĢehir , Düzce , Malatya) seçilen bazı okullarında eğitim gören 503 orta öğretim 

öğrencisine 41 maddeden oluĢan ölçeğin ön deneme uygulamasının yapılmasıyla elde edilen 

verilerle ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıĢtır. 

BESĠTÖ‘den alınabilecek en düĢük puan 34 ve bu puan bize öğrencinin beden eğitimi 

ve spora iliĢkin tamamen olumsuz bir tutuma sahip olduğunu, en yüksek puan ise 170 puan 

bize tamamen olumlu bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. Diğer puanlamalar ise 

102 puan alan bir öğrenci nötr bir tutum içerisinde, 35-101 arası puan alan öğrenci olumsuz, 

103-169 arası puan alan öğrenci ise olumlu bir tutum sergilemektedir. 

 Verilerin Toplanması 

 AraĢtırma grubuna BESĠTÖ uygulanmadan önce 41 madde hakkında bilgi verildi, 

ölçeğin araĢtırma amaçlı olduğu belirtildi. BESĠTÖ, uygulamaları için araĢtırma gruplarının 

bulundukları sınıflarda grup halinde uygulandı.  

Verilerin Analizi 

 Geçerlilik çalıĢmaları için kapsam ve yapı geçerliliğine bakılmıĢtır. 

 Ölçeğin kapsam geçerliliği, ölçme değerlendirme konusunda 1 uzman ve beden 

eğitimi ve spor alanında 1 akademisyen tarafından incelenmiĢtir. 
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AraĢtırma grubundan elde edilen BESĠTÖ tek tek incelenmiĢtir, eksik ve yanlıĢ 

doldurulan ölçekler araĢtırma dıĢı tutulmuĢtur. Ölçeğin geçerliliğini test etmek için faktör 

analizi yapılmıĢtır.  Kasier –Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 0,60 dan 

yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 

gösterir (Büyüköztürk, 2007). Bu sebepten dolayı bu çalıĢmada faktör analizi yapılmadan 

önce, ön uygulamadan elde edilen verilere faktör analizi uygulanıp uygulanmayacağına iliĢkin 

değerlendirmede KMO ve Barlett testi uygulanmıĢtır.          

Ölçeğin uygulanması ile elde edilen puanların güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı ile test edilmiĢtir. Cronbach Alpha, ölçeğin güvenirliği belirlerken ölçeğin tümü ve 

her bir alt ölçek için iç tutarlılık anlamında kullanılan bir güvenirlik kat sayısı hesaplama 

biçimidir (Büyüköztürk, 2007). Hesaplanan güvenirlik kat sayısının .70 ve daha yüksek 

olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 

2007). 

BULGULAR      

Bu bölümde, BESĠTÖ‘den elde edilen puanlamalara göre ölçeğin geçerlilik ve 

güvenirlik değerleri ile ilgili bulgu ve yorumlara yer verilmiĢtir. 

BESĠTÖ‘den elde edilen puanlara göre KMO ve Barlett test sonuçları Tablo 1 ‗ de verilmiĢtir. 

Tablo 1. KMO ve Barlett Testi sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin  ,937 

Barlett ‗s testi x² 10107,127 

 
sd 820 

 
p ,000 

 

Tablo1 incelendiğinde KMO değerinin (0,60 dan yüksek) ve Barlett testi sonucunun ( 

p<0,05) faktör analizi değerlendirilmesine uygun olduğu görülmüĢtür. 
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Yapı geçerliliği için uygulanan faktör analizi sonucunda, bir faktörün faktör yük 

değerinin 0,45 ya da daha yüksek olması seçim için uygun bir ölçektir Büyüköztürk, (2007) 

tarafından belirtilmiĢ olan bu kriter değer kapsamında; faktör analizi uygulaması ile faktör 

yük değerlerinin, 0,45 ‗ in altında olan 7 madde(17,20,22,23,25,30,36) çıkartılarak ölçek 41 

maddeden 34 maddeye indirilmiĢtir. 34 maddenin faktör yük değerleri .49 ile .85 arasında 

toplanmıĢtır. 

Tutum ölçeğinde yer alan bu 34 maddeden olumlu tutum ifadeleri; 

1,3,4,9,10,11,13,14,15,16,20,23,26,27,28,32,34 maddeleri Ģeklinde ve olumsuz tutum 

ifadeleri 2,5,6,7,8,12,17,18,19,21,22,24,25,29,30,31,33 maddeleri Ģeklinde belirlenmiĢtir.  

Tutum ölçeğinin 34 maddeye iliĢkin faktör analizi sonuçlarına göre faktör sayısı 2 

olarak belirlenmiĢtir. Tutum ölçeğinin dönüĢtürülmüĢ temel bileĢen analizleri tablo 2 ‗de 

verilmiĢtir. 

Tablo 2. Tutum Ölçeği Faktör Analizi (DönüĢtürülmüĢ Temel BileĢenler Analizi) Sonuçları 

Madde numaraları 

Döndürme 

Sonrası 

Yük 

Değerleri 

Faktör I 

Madde numaraları 

Döndürme 

Sonrası Yük 

Değerleri 

Faktör II 

22 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine hiç ilgi 

duymuyorum 

,854 
10 Beden eğitimi ve spor aktivitelerini 

rahat uygularım 

,614 

24 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri hiç bir Ģey 

ifade etmiyor 

,820 
28 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile 

yapabildiklerim farkına varıyorum 

,606 

21 Serbest zamanım olsa bile beden eğitimi ve 

spor aktivitelerine katılmam 

,810 
27 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile 

yeni Ģeyler öğreniyorum 

,599 

12 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri zaman 

kaybettirir 

,807 
14 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde 

mücadele hoĢuma gider 

,568 

33 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri hayatımı 

zorlaĢtırır 

,803 
9 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde 

kendimden eminimdir 

,568 

17 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde çok 

sıkılırım 

,802 
4 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

heyecan vericidir 

,557 
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30 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine zorunlu 

olarak katılıyorum 

,777 
32 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri beni 

güçlü kılar 

,554 

25 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde küçük 

düĢtüğüme inanıyorum 

,773 
34 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

hayatımı kolaylaĢtırır 

,553 

31 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde 

kendimi beceriksiz hissediyorum 

,771 
1 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

eğlencelidir 

,551 

2 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde 

huzursuz hissederim 

,766 
26 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile 

yeteneklerimin farkına vardım 

,550 

18 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine 

katılmaktan daima çekinirim 

,760 
23 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri her 

zaman ilgimi çeker  

,548 

19 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine 

katılmak istemiyorum 

,748 
11 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

fiziksel olarak geliĢmemi sağlar 

,529 

29 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde hiç 

birĢey yapmadığımı düĢünüyorum 

,736 
16 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri statü 

ve saygınlığı arttırır 

,527 

7 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde sinirli 

olurum  

,709 
20 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

yaĢantım için vazgeçilmez bir süreçtir 

,522 

8 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde rahat 

hissetmem 

,689 
3 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinden 

sonra kendimi rahatlamıĢ hissederim 

,507 

6 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri gereksizdir 
,539 

15 Beden eğitimi ve spor aktiviteleriyle 

daha popüler hissediyorum 

,484 

5 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinden önce 

telaĢlı olurum 

,525 
13 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde 

kazanmayı severim 

,496 

 

Tablo 2 incelendiğinde; faktör döndürme sonrasında, ölçeğin I. faktörünün 17, II. 

faktörünün 17 maddeden oluĢtuğu görülmektedir. I. faktörde yer alan maddelerin faktör yük 

değerleri 0,52 ile 0,85, II. faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri ise 0,49 ile 0,61 

arasında değiĢmektedir. 

BESĠTÖ oluĢturan faktörlere, maddelerin içerikleri dikkatte alınarak isim verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. I.faktörde yer alan maddeler Beden Eğitimi ve Spor a karĢı olumlu-olumsuz 

duygular ile ilgili olduğundan dolayı ―DuyuĢsal Boyut‖, II.faktörde yer alan maddeler ise 

uygulanan aktivitelerde uygulama boyutu içerdiği için ―DavranıĢsal Boyut‖ olarak 

isimlendirilmiĢtir. I.faktöre ―Beden Eğitimi ve Spor aktiviteleri gereksizdir‖, ve II. faktöre ― 
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Beden Eğitimi ve Spor aktivitelerini rahat uygularım‖ ifadeleri örnek verilebilir.  

Analizin baĢında tüm maddeler (41 madde) için ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı 0,913 dır. 7 madde çıkarıldıktan sonra geri kalan 34 madde için Cronbach Alpha 

0,992, I.faktör için 0,949, II.faktör için 0,881 olarak hesaplanmıĢtır. 

AraĢtırma grubunu oluĢturan orta öğretim öğrencilerine (n=503) uygulanan BESĠTÖ' 

ye ait Cronbach Alfa sonuçları Tablo 3 ' de verilmiĢtir. 

Tablo 3. BESĠTÖ Cronbach Alfa Sonuçları  

 

 

 

 

 

Madde 

Toplam 

Korelasyon 

Madde 

Silindiğinde 

Alpha 

1 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri eğlencelidir ,294 ,921 

2 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde huzursuz hissederim ,677 ,917 

3 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinden sonra kendimi rahatlamıĢ 

hissederim 

,256 ,922 

4 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri heyecan vericidir ,286 ,921 

5 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinden önce telaĢlı olurum ,432 ,920 

6 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri gereksizdir ,469 ,923 

7 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde sinirli olurum ,615 ,918 

8 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde rahat hissetmem ,599 ,918 

9 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde kendimden eminimdir ,283 ,921 

10 Beden eğitimi ve spor aktivitelerini rahat uygularım ,254 ,922 

11 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri fiziksel olarak geliĢmemi sağlar ,244 ,922 

12 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri zaman kaybettirir ,717 ,916 



 462 

13 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde kazanmayı severim ,218 ,922 

14 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde mücadele hoĢuma gider ,325 ,921 

15 Beden eğitimi ve spor aktiviteleriyle daha popüler hissediyorum ,300 ,921 

16 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri statü ve saygınlığı arttırır ,276 ,922 

17 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde çok sıkılırım ,723 ,916 

18 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılmaktan daima çekinirim ,661 ,917 

19 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılmak istemiyorum ,643 ,917 

20 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri yaĢantım için vazgeçilmez bir süreçtir ,324 ,921 

21 Serbest zamanım olsa bile beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılmam ,726 ,916 

22 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine hiç ilgi duymuyorum ,766 ,915 

23 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri her zaman ilgimi çeker ,382 ,920 

24 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri hiç bir Ģey ifade etmiyor ,722 ,916 

25 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde küçük düĢtüğüme inanıyorum ,664 ,917 

26 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile yeteneklerimin farkına vardım ,325 ,921 

27 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile yeni Ģeyler öğreniyorum ,294 ,921 

28 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile yapabildiklerim farkına varıyorum ,307 ,921 

29 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde hiç birĢey yapmadığımı 

düĢünüyorum 

,618 ,918 

30 Beden eğitimi ve spor aktivitelerine zorunlu olarak katılıyorum ,671 ,917 

31 Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde kendimi beceriksiz hissediyorum ,662 ,917 

32 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri beni güçlü kılar ,322 ,921 
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33 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri hayatımı zorlaĢtırır ,704 ,916 

34 Beden eğitimi ve spor aktiviteleri hayatımı kolaylaĢtırır ,394 0,92 

Tablo3 incelendiğinde madde-toplam test korelasyonlarının 0,218-0,766 arasında 

değiĢtiği ve maddelerin her birinin ölçekten atıldığı taktirde güvenirlik katsayısını azaltmadığı 

görülmektedir. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Orta öğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora iliĢkin tutumlarını ölçmek için 

geliĢtirilen BESĠTÖ taslağının kapsam geçerliliği uzman görüĢleri sağlandıktan sonra yapı 

geçerliliği için öğrencilere uygulanmıĢtır. Uygulama sonrasında geçerlilik ve güvenirlilik test 

edilmiĢtir.  

Türkiye‘ de Demirhan ve Altay (2001), Pehlivan (1998) ve Güçlü ve Güllü (2009) 

tarafından yapılmıĢtır. Pehlivan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin Beden Eğitimi dersine 

yönelik tutumlarını ölçmek için 22 maddelik Likert tipi tutum ölçeği geliĢtirmiĢtir. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı .95‘dir. Demirhan ve Altay (1996)‘ ın geliĢtirdikleri 32 maddelik Liket 

tipi tutum ölçeğinin güvenirlik kat sayısı .93‘dür. Güçlü ve Güllü 35 maddeden oluĢan Likert 

tipi tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısı ise .94 olarak bulunmuĢtur. Diğer çalıĢmalarda ki 

ölçek maddeleri ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

Wear (1995) beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçmek için yüksekokul öğrencileri 

üzerinde beĢ dereceli Likert tipi bir ölçek (güvenirliği .94- .96), Edgington (1968), 

yüksekokul öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını ölçmek için beden eğitimi dersi 

ile ilgili 66 ifadeden oluĢan ve Likert‘in yedi dereceli değerlendirmesinin kullanıldığı kendi 

adı ile anılan bir tutum ölçeği (güvenirliği .92) geliĢtirmiĢtir. Kenyon (1968), kolejli kız ve 

erkek üzerinde yaptığı çalıĢmada fiziksel aktiviteye yönelik tutumu ölçmek için sosyal 

yaĢantı, sağlık ve fitness, risk ve heyecan altı alt ölçekten oluĢan ―Fiziksel Aktiviteye Yönelik 

Tutum Ölçeği‖ geliĢtirmiĢtir. Değerlendirmede Likert tipi yedi dereceli ölçek kullanılmıĢtır. 

Bu tutum ölçeğinin güvenirliği .72 ile .89 arasında değiĢmektedir (Akt: Özer ve Aktop, 2003).  

Sonuç olarak BESĠTÖ‘ nün orta öğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora iliĢkin 

tutumlarını ölçmek için kullanılabilecek bir ölçek olduğu ispatlanmıĢtır. 
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Öğrencilerin beden eğitimi ve spora iliĢkin tutumları BESĠTÖ ile ölçülebileceği gibi 

ülkemizde ölçek geliĢtirme çalıĢmaları çok az sayıda olduğundan buna benzer yeni ölçekler 

geliĢtirilebilir. 
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Spor Kültürünün GeliĢtirilmesinde Dil‘in Önemi ve Etkili Geri 

Bildirimin Verme Becerileri 

*Prof. Dr. Turgay Biçer, Marmara Üniversitesi, BESYO, Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim 
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Özet: 

Çocuklarla iletiĢim spor kültürünün en önemli öğelerinden birisidir. Bu önemli 

olguya rağmen iletiĢim spor programlarında belki de en az yer bulan ve 

önemsenmeyen bir olgudur.  

YanlıĢ ve eksik iletiĢim ve olumsuz geri bildirimler yüzünden büyük oranda 

çocuklar spordan kopmakta ve/veya soğumakta; ileriye dönük engelleyici 

sorunlar yaĢamaktadırlar. Ne yazık ki sadece antrenör sporcu değil, ebeveyn 

sporcu, antrenör ebeveynde aynı sorunları belirli oranda yaĢamaktadırlar.  

Bu çalıĢmada antrenör, ebeveyn ve sporcuların daha iyi bir performans için 

kaçınılmaz öğelerden birisi olan etkili iletiĢim ve dil becerilerinin nasıl 

kazanılacağı; özellikle etkili geri bildirim vermenin öneminin ayrıntılarının 

paylaĢılacağı uygulamaya yönelik bir çalıĢmadır.   

 

Anahtar Sözcük: çocuk ve iletiĢim, etkili geri bildirim vermek; Communication 

and child in Sport, Given Effective Feed Back Ġn Sport 
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SB13: SPOR VE ÖZEL EĞĠTĠM BAKIġ AÇILARINDAN ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE ZORBALIK EĞĠLĠMLERĠ VE 

ZORBALIKLA BAġETME TARZLARININ ĠNCELENMESĠ.  

Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim fakültesi Özel Eğitim Öğretim Bölümü 

Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

AyĢegül ġükran ÖZ , Hüseyin KIRIMOĞLU , Ali TEMĠZ  

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre 

(sporcu&sedanter) zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla baĢ etme tarzlarının özel eğitim açısından 

incelenmesidir. 
 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi 

formu, Dölek (2002) tarafından geliĢtirilen “Zorbalık Eğilimi Ölçeği” ve “Zorbalıkla BaĢ 

etme” ölçekleri kullanılmıĢtır.
 

AraĢtırmanın evrenini Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Kulübü (Judo & Futbol)‘nden 

60 sporcu (40‘ı erkek, 20‘si kadın) ve sporcuların çoğunluğunun devam ettiği ilköğretim 

okulundan aynı sayıda sedanter akranları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise, söz 

konusu kulüpten 45‘Ģi sporcu (34‘ü erkek, 11‘i kadın) ve 57‘si (25‘i erkek, 32‘si kadın) 

sedanter ilköğretim okulu öğrencisi olmak üzere, genel toplamda 102 spor yapan yapmayan 

ilköğretim öğrencisi oluĢturmaktadır.  

Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik paket 

programı kullanılmıĢtır. Verilerin normallik sınaması One–Sample Kolmogorov–Simirnov 

test ile yapılmıĢ olup verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıĢtır. Dolayısıyla 

veriler parametrik testlerden, Indenpendent sample-t testi ile analiz edilmiĢtir. Bu çalıĢmada 

hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiĢtir 

Sonuç olarak; katılımcıların spor yapma durumlarına göre zorbalık eğilimleri ve 

zorbalıkla baĢa çıkma tarzlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (P>0,05) tespit 

edilememiĢtir. Zorbalık durumlarından olumsuz yansıtma alt boyutu spor yapan kadınlar ve 

sedanter kadınlar bakımından karĢılaĢtırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiĢtir (P<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Spor, Sedanter, Özel Eğitim, Ġlköğretim, Zorbalık.  

 

 

A STUDY ON BULLYING TENDENCIES AND WAYS TO COPE WITH BULLYING 

IN TERMS OF SPECIAL EDUCATION FOR ELEMENTARY SCHOOL 2
ND

 STAGE 

STUDENTS DEPENDING ON THE LEVEL OF PLAYING SPORTS 

(ATHLETE&SEDENTARY) 

                                                                          

ABSTRACT 

Aim of this study is to analyze bullying tendencies and ways to cope with bullying in 

terms of special education for elementary school 2
nd

 stage students depending on the level of 

playing sports (athlete&sedentary). 
 

In the study, personal information form, which is developed by researchers, “Bullying 

Tendency Scale” and “Coping with Bullying” scales, which are developed by Dölek (2002), 

have been used as data collection tools.
 

Population of the study comprises of 60 athletes (40 male, 20 female athletes) from 

Mustafa Kemal University Sports Club (Judo & Football) and the same number of sedentary 

peers attending in the elementary school, in which most of the athletes attend. Sampling group 

of the study comprises of a total of 102 elementary school students, who play / do not play 
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any sport, including 45 athletes (34 male, 11 female students) and 57 sedentary elementary 

school students (25 male, 32 female students).  

SPSS 16.0 statistics package software has been used for calculation and evaluation of the 

obtained data. Test of normality for the data has been performed through One–Sample 

Kolmogorov–Simirnov test and it is assumed that the data shows normal distribution. 

Therefore, the data has been analyzed from parametric tests through independent sample-t 

test. In this study, error level has been accepted as 0.05. 

Consequently, it is observed that there is no statistically significant difference (P>0.05) 

in bullying tendencies and ways to cope with bullying for the participants (athlete&sedentary) 

depending on the level of playing sports. When the lower limit for negative reflection of 

bullying incidents is compared in terms of female athletes and sedentary women, a 

statistically significant difference (P<0.05) is determined.  

 

Keywords: Sport, Sedentary, Special Education, Elementary Education, Bullying.  

 

GĠRĠġ 

Bireyin yaĢam kalitesini arttırılması, eğitimden beklenilen hedeflere ulaĢtırılması ve 

davranıĢ biçimlerini sağlıklı bir Ģekilde geliĢtirebilmesi için, sosyal, ekonomik ve kültürel 

çevresinde var olan sağlıksız iliĢki ve ortamların en aza indirilmesi sağlıklı nesillerin 

yetiĢmesinde kilit rol oynar. Bu çerçevede oluĢması muhtemel risk faktörlerinin önceden 

tespiti ve önleme çalıĢmalarının yapılması, eğitimden beklentilerin daha sağlıklı ve istendik 

düzeylerde gerçekleĢmesine katkı sağlayacağı açıktır.  

Okul, öğrencilerine bilgi aktarmadan ziyade, onların öğrenme kapasitelerini 

güçlendirme, yetenekleri doğrultusunda seçim yapmasına yardımcı olma, kendi kendilerine 

öğrenme alıĢkanlıkları geliĢtirme ve teĢvik etme rollerini üstlenmektedir (DPT, 2001). Okul 

çağı, çocukluk ve ergenlik dönemi gibi bireylerin önemli geliĢim dönemlerini kapsayan ve 

eğitim vasıtasıyla bireye kazandırılmak istenen davranıĢ değiĢikliklerini içerisine alan bir 

dönemi kapsamaktadır. 

 Ġnsanı insan yapan psikolojik, biyolojik ve sosyal değer ve yargılar, kiĢilik, karakter, 

sosyalleĢme ve buna benzer özellikler çoğunlukla bu dönem içerisinde kazanılmakta, 

geliĢmekte ve bir ömür sürdürülen davranıĢlar bütünü olarak devam etmektedir. Kırımoğlu, 

(2007). Bu nedenle çocuk ve ergenin okul içi ve okul dıĢı ortamda kazanabileceği olumlu ve 

olumsuz davranıĢ biçimlerinin önceden tespit edilmesi, eğitimden beklentilerin 

gerçekleĢebilmesi açısından önem arz etmektedir. Okul çağındaki çocukların davranıĢ 

problemleri özel eğitim alanında çalıĢan öğretmen ve araĢtırmacıların üzerinde durduğu 

konuların basında gelmektedir.  Bu alanın çalıĢma prensiplerinin baĢında davranıĢ 

problemlerini tetikleyen okul içi ve dıĢı risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin her 

birini hedef alan etkili ve erken sağaltım yöntemlerinin kullanılması gelir  (Brauner & 

Stephens 2006 ; Kesler, R., C., Costello, E., J. Merikangas,  K.,  R., Ustun, T., B., 2000; 

Departement of Health and Human Services [DHHS], 1999; Office of Special Education and 

Rehabilitative Services [OSERS] 1998).  

Çocuklar ve gençler için güvenli eğitim ortamları yaratmak farklı kültürlere ve 

ekonomik kaynaklara da sahip olmalarına rağmen pek çok ülkenin eğitim alanında ortak 

önceliklerinden biridir. Her ne kadar güvenli eğitim ortamı çok genel bir kavram olsa da, 

terimden genellikle Ģiddetin, suçun ve bireyler arası saldırganlığın en az düzeye indirilmiĢ 

olduğu ortamlar anlaĢılır (Carran & Kelner, 2009).  Zorbalık davranıĢlarını sergileyen 

çocuklar gelecekte agresiflik, istismar ve kanun dıĢı etkinliklerde yer alma, gibi pek olumsuz 

sonuçla karĢı karĢıya kalabilmektedir. Buna ek olarak duygu davranıĢ bozukluğu (DDB) olan 

çocuklar zorbalık davranıĢları için risk altındadırlar (Craig & Pepler 2003).  



 469 

Pek çok araĢtırmacı aslında DDB sebebi ile özel eğitim kapsamı içerisinde yer alması 

gereken çocukların çoğunun bu alanda uzmanlaĢan personel azlığı, ailelerin yeteri kadar 

bilinçli olmayıĢları, okul yöneticilerin bu tanı konulurken ve eğitim hizmetleri sunulurken 

isteksizlik göstermeleri gibi farklı sebeplerle tanı konulmadığı için (Forness & Knitzer, 1992) 

ihtiyaçları olan hizmetlerden faydalanamamalarının önemli bir sorun olduğuna uzun zamandır 

vurgu yapmaktadırlar (Kesler,  Costello, Merikangas,  & Ustun, T  2000).  

Duygu davranıĢ bozuklukları bu özel gereksinime sahip olan çocukların davranıĢsal, 

akademik, sosyal beceriler gibi alanlarda güçlükler yasamalarına neden olurlar (Özdemir, 

2008). Eğitimciler DDB larının karakteristiklerini dıĢa ve içe dönük olmak üzere iki ana 

kategoride gruplarlar. DıĢa dönük DDB lar baĢkalarına saldırı, rahatsız edici davranıĢlar, 

kavga etme gibi davranıĢları, içe dönük DDB lar zayıf konsantrasyon, dikkat süresinin azlığı, 

depresyon ve kaygı gibi duygusal sorunları içerir (Mastropieri ve Scruggs, 2004; Hallahan ve 

Kauffman, 2003).  DDB olan çocukların diğer bir yaygın özelliği de DDB larına ek olarak 

farklı özel gereksinimlere sahip olmalarıdır. Örneğin Özgül Öğrenme Bozukluğu, Dikkat 

Dağınıklığı ve Hiperaktivite, UyuĢturucu kullanımı gibi durumlar DDB olan çocuklarda sıkça 

görülür ( Bowe, 2004, Glassberg, Hooper, Mattison, 1999). DDB olan çocuk ve gençlerin 

burada kısaca sözü edilen karakteristikleri incelendiğinde,   bu özelliklerin zorbalık 

davranıĢlarını uygulayan veya zorbalık davranıĢlarına maruz kalanların özellikleri ile 

örtüĢtüğü görülür (Carran & Kelner, 2009). 

Dünya sağlık Örgütünün 2005–2006 yılında Okul Çağındaki Çocukların Sağlık 

DavranıĢları (HBSC) ile iliĢkili olarak Avrupa ve Kuzey Amerika‘da 41 ülkede yaptığı anket 

çalıĢması zorbalığın önüne geçilmesinin özellikle Türkiye için son derece kritik olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır.  AraĢtırma sonuçlarına göre 11 ile 15 yaĢ arasındaki 204 000 

öğrenci için son birkaç ayda en az iki kez zorbalığa uğramıĢ olma yüzdesi %2 ile %37 

arasında değiĢmektedir.  Tüm ülkelerde yaygın olarak erkek çocukların kız çocuklara göre, 11 

yaĢındakilerin de diğer yaĢ gruplarına göre daha fazla kavga ettikleri ortaya çıkmıĢtır.  Bu 

araĢtırmada ülkemiz için can alıcı olan nokta ise, Belçika‘nın Fransızca konuĢan kısmı ve 

Slovakya ile birlikte kavga etme davranıĢının en sık görüldüğü ülke olmasıdır (WHO, 2005).  

Ülkemizde zorbalıkla ilgili yapılmıĢ araĢtırmalar olmasına karĢın (Yurtal & Cenkseven, 

2007; Bilgiç & Yurtal, 2009; KarataĢ & Öztürk, 2009), zorbalık davranıĢlarını uygulama veya 

zorbalığa uğrama ile iliĢkilendirilen özellikler ile karakterize olmuĢ bir grup olan DDB‘na 

sahip boreyler üzerindeki araĢtırmalara ihtiyaç vardır (Carran & Kelner, 2009).   

Alan yazındaki bilgiler göz önüne alındığında sınıf, okul ve okul dıĢında gözlemlenen 

davranıĢ bozuklukları arasında çözüm için en önce ele alınması gerekenlerden birinin zorbalık 

olduğu düĢünülmektedir. 

 Zorbalık konusundaki ilk çalıĢmaların Dan Olweus tarafından 1970‘li yıllarda 

Ġskandinav ülkelerindeki okullarda baĢlatıldığı, okul zorbalığı konusundaki ilk tanımın da, 

yine bu konudaki ilk bilimsel çalıĢmaları baĢlatan Olweus tarafından yapıldığı aktarılmaktadır 

(Gökler, 2009). Olweus 70‘li yıllardaki çalıĢmalarında okul zorbalığını, ―bir grup tarafından 

sergilenen Ģiddet‖ anlamına gelen ―mobbing‖ sözcüğü ile tanımlamaya çalıĢmıĢ, ancak bu 

tanımlamadan dolayı yoğun eleĢtiriler almıĢtır. 1980‘li yıllardaki çalıĢmalarında söz konusu 

terim yerine ―bullying‖ terimini kullanmıĢ, dahası kendi tanımının içeriğini de geniĢleterek, 

grup Ģiddetinin yanına bireysel Ģiddeti de eklemiĢtir (Olweus, 1978-1999). 

PiĢkin (2002) zorbalıkla ilgili tanımlardan hareketle okul zorbalığını araĢtırmıĢ ve 

araĢtırmasının sonucunda zorbalığı; ―bir veya birden çok öğrencinin, kendilerinden daha 

güçsüz öğrencileri, kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın 

kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türü‖ olarak tanımlamıĢtır. Yine 

PiĢkin (2002)‘de, okul zorbalığı; “fiziksel”, (tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi), 

“sözel”, (sataĢma; alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoĢa gitmeyen isim takma, küçük 

düĢürücü sözler söyleme gibi) “dolaylı”;  dedikodu ve söylenti çıkarıp yayma, arkadaĢ 
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grubundan dıĢlayarak yalnızlığa terk etme gibi ve  “davranıĢsal”  para ve eĢyalarını zorla 

alma, almakla tehdit etme, eĢyalarına zarar verme gibi olarak ortaya çıkabileceği 

aktarılmaktadır.  

Kısa zaman önce Türkiye‘nin güney bölgesinde yaĢları 10 ve 14 arasında değiĢen 433 

öğrenci üzerinde zorbalık tipleri ile ilgili yapılan yeni bir araĢtırmanın bulguları da bu bilgiyi 

teyit eder niteliktedir. AraĢtırma sonuçlarına göre alay edilme, kötü isimlerle çağırılma, 

hakkında dedikodu çıkarılma ve küfredilme gibi zorbalığın sözlü formları ilköğretim 

döneminde oldukça sık gözlemlenmektedir. Bununla birlikte katılımcıların %63‘ü arkadaĢları 

tarafından itildiklerini, %45‘i ise giysilerine ve eĢyalarına zarar verildiğini rapor etmiĢlerdir. 

Erkekler kızlara göre çok daha sık zorbalık davranıĢları ile yüz yüze kalmaktadırlar (Yurtal & 

Cenkseven, 2007). 

Ayrıca, itme, tekme atma, dedikodu yapma, isim takma, ve tehdit etme gibi bilinen 

fiziksel, dolayli ve davranissal zorbalik davranislarina ek olarak son yıllarda bilgi 

teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak elektronik araçlarla yapılan siber zorbalık 

kavramının da yaygınlaĢmakta olduğu (Farrer, 2006: Akt; Özdinçer Aslan & SavaĢır,2009) 

aktarılmaktadır.  

 Zorbalığa maruz kalan çocukların daha fazla psikolojik yardıma gereksinim duydukları, 

depresyon ve kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu ve benlik saygılarının da daha düĢük 

olduğu bildirilmektedir (Craig, 1998; Craig & Pepler, 2003).  AraĢtırma sonuçlarına göre 

kendisine ve/veya baĢkalarına karĢı saldırgan davranıĢlar sergileyen çocuklar kendilerini 

baĢkaları tarafından reddedilmiĢ ve haksızlığa uğramıĢ hissetmektedirler (OSERS, 1998).      

Sağlık için olumlu katkılarının yanı sıra, birey spor yaparak yalnızlığını diğer insanlarla 

paylaĢabilmekte, arkadaĢlık kurabilmekte, dayanıĢmayı öğrenebilmekte, yeteneklerini 

tanıyarak geliĢme olanağı yakalayabilmekte kendisine, bedenine ve diğer insanlara karĢı 

olumlu duygular ve davranıĢlar geliĢtirebilmektedir (Savucu & Biçer 2010). Çocuklar ve 

gençler için güvenli eğitim ortamları yaratmak ülkemizin eğitim alanında ortak 

önceliklerinden biridir. Duygu davranıĢ bozukluğu olan ve/veya zorbalık davranıĢı gösteren 

veya bu tip davranıĢlara maruz kalmıĢ öğrencilerde saldırgan davranıĢlara daha sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bu nedenle ileride Ģiddet uygulama eğilimi olan çocukların pro-aktif bir 

yaklaĢımla erken dönemde tanılanması ve olumsuz davranıĢlara yönelik önleyici tedbirler 

alınması gereklidir.   

AraĢtırmada bu sağaltım yöntemleri arasında yer alan beden eğitimi ve spor faaliyetleri 

aracılığı ile öğrencilerin gerek okul içi gerekse okul dıĢı sağlıklı davranıĢlar kazanabileceği 

hipotezinden hareket edilmiĢtir.  Bu araĢtırmada sporun zorbalık davranıĢı üzerindeki etkisi 

spor ve özel eğitim alanlarının prensipleri birleĢtirilerek çok disiplinli bir bakıĢ açısı ile 

incelenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

YÖNTEM 

AMAÇ 

Bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre 

(sporcu & sedanter) zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla baĢ etme tarzlarının özel eğitim 

açısından incelenmesidir. 

2. Model 

Bu araĢtırmada, betimsel araĢtırma yöntemlerinden biri olan genel tarama modeli 

kullanılmıĢtır. Karasar (2005) tarama modelini; var olan bir durumu, var olduğu Ģekliyle 

tanımlamayı amaçlayan araĢtırma yaklaĢımı olarak tanımlanmaktadır.  
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2. AraĢtırmanın Evreni 

AraĢtırmanın evrenini, Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Kulübü (Judo & Futbol)‘nden 

60 sporcu (40‘ı erkek, 20‘si kadın) ve sporcuların çoğunluğunun devam ettiği ilköğretim 

okulundan aynı sayıda sedanter akranları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise, söz 

konusu kulüpten 45‘Ģi sporcu (34‘ü erkek, 11‘i kadın) ve 57‘si (25‘i erkek, 32‘si kadın) 

sedanter ilköğretim okulu öğrencisi olmak üzere, genel toplamda 102 spor yapan yapmayan 

ilköğretim öğrencisi oluĢturmaktadır.  

3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi 

formu, Dölek (2002) tarafından geliĢtirilen ―Zorbalık Eğilimi Ölçeği‖ ve ―Zorbalıkla BaĢ 

etme‖ ölçekleri kullanılmıĢtır. 

Zorbalık Eğilimi Ölçeği; 

Ölçek bireysel ya da grup halinde uygulanabilmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmalarının yapıldığı popülasyon 5., 6., 7. ve 8. sınıfta eğitim gören 252 kız ve 188 erkek 

öğrencidir. Ölçek 26 maddeyi içeren 6 alt boyuttan oluĢmaktadır. Bunlar, olumsuz yansıtma 

(5 madde), duygusal paylaĢım eksikliği (6 madde), haklı görme (4 madde), baĢkalarını üzmek 

(4 madde), gücü kullanma (6 madde) ve rahatsız olmama (1 madde) boyutlarıdır.  

26 maddenin 9 tanesi tersine değerlendirmeli maddedir (1, 3, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26. 

maddeler). Ölçeğin iç tutarlık güvenirliği için cronbach alfa katsayısı ,67 dir ve tüm alt 

testlerin cronbach alfa katsayıları da ,50' nin üzerindedir. Ġç tutarlık belirlemede ayrıca üst ve 

alt çeyreklikler arasında tek yönlü t-testi hesaplanmıĢ ve üst ve alt çeyrekliklere giren 

öğrenciler arasında bütün boyutlar ayırt edici bulunmuĢtur.  

Ölçeğin devamlılık güvenirliğinin belirlenmesi için, ölçek 2 hafta arayla 24 kiĢiye 

uygulanmıĢ ve iki uygulama arasında pearson korelasyon katsayısına bakılmıĢtır. Duygusal 

paylaĢım eksikliği, üzmek ve güçlü olmak boyutları dıĢındaki diğer boyutların ve ölçeğin 

toplamının güvenilir olduğu bulunmuĢtur. Ölçek, 4‘lü likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin 

puanlanmasında kesinlikle katılıyorum: 4, katılıyorum: 3, katılmıyorum: 2, kesinlikle 

katılmıyorum: 1 puan olarak puanlanmaktadır. 9 adet ters madde tersine puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınan yüksek puan zorbalık eğiliminin yüksek olduğunu, düĢük puan ise zorbalık 

eğiliminin düĢük olduğunu göstermektedir (Dölek, 2002).  

 

Zorbalıkla BaĢetme Ölçeği 

AraĢtırmada öğrencilerin zorbalıkla baĢetme düzeyleri, Dölek (2002) tarafından 

geliĢtirilen bir ölçekle ölçülmüĢtür. Ölçek bireysel ya da grup olarak uygulanabilmektedir. 

Ölçek, geçerlik ve güvenirlik çalıĢmalarının yapılması için 252 kız ve 188 erkek olmak üzere 

toplam 440 öğrenciye uygulanmıĢtır. Ölçek, öğrencilere zorbalık eğilimi ölçeği ile birlikte 

uygulanmıĢtır. Ölçek 6 faktörden ve 24 maddeden oluĢmaktadır. Ölçeği oluĢturan faktörler; 

zorbalığın engellenmesi bilinci (7 madde), zorbalığa karĢı durma (5 madde), zorbalığı 

bildirme bilinci (2 madde), yardım isteme bilinci (4 madde), tepkisiz kalmama bilinci (2 

madde) ve savunma bilinci (4 madde)dir. Ölçekteki maddelerin 11 tanesi tersine maddedir (3, 

6, 8, 9,12, 17, 18, 20, 22, 23. maddeler). 

Ölçeğin iç tutarlığının belirlenmesi için cronbach alfa katsayısı hesaplanmıĢtır. 

Zorbalığa karĢı durma, zorbalığı bildirme bilinci ve yardım isteme bilinci alt boyutlarının 

cronbach alfa katsayıları anlamlı olmamasına karĢın bu alt boyutlar araĢtırmacı tarafından 

ölçekten çıkarılmamıĢtır. Ölçeğin toplamının cronbach alfa katsayısı, 41 dir. Üst ve alt 

çeyreklikler arasında yapılan tek yönlü t testi hesaplaması sonucunda bütün boyutlar üst ve alt 

çeyrekliklere giren öğrenciler arasında anlamlı derecede farklı bulunmuĢtur. Devamlılık 

güvenirliği için ölçeğin 24 öğrenciye 2 hafta arayla uygulanması sonucunda hesaplanan 

pearson korelasyon katsayısına göre, zorbalığın engellenmesi bilinci, zorbalığı bildirme 
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bilinci ve tepkisiz kalmama boyutları dıĢındaki alt boyutlar ve ölçeğin tamamı güvenilir 

bulunmuĢtur. 

Ölçek 4‘lü likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin puanlanmasında kesinlikle katılıyorum: 4, 

katılıyorum: 3, katılmıyorum: 2, kesinlikle katılmıyorum: 1 puan olarak puanlanmaktadır.11 

adet ters madde tersine puanlanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan zorbalıkla baĢetme 

düzeyinin yüksek olduğunu, düĢük puan ise zorbalıkla baĢetme düzeyinin düĢük olduğunu 

göstermektedir (Dölek, 2002).  

 

4. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik 

paket programı kullanılmıĢtır. Veriler yüzde (%) ve frekans tabloları verilerek özetlenmiĢtir. 

Verilerin normallik sınaması One–Sample Kolmogorov–Simirnov test ile yapılmıĢ olup 

verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıĢtır. Dolayısıyla veriler parametrik 

testlerden, Indenpendent sample-t testi ile analiz edilmiĢtir. Bu çalıĢmada hata düzeyi 0,05 

olarak kabul edilmiĢtir 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Katılımcıların (Erkeklerin) Spor Yapma Durumlarına Göre Zorbalık Eğilimlerinin 

KarĢılaĢtırılması.  

Cinsiyet   N Ortalama  Std. 

Sapma  

T P 

Erkek  

Olumsuz Yansıtma 
Sporcu 34 12,6176 1,96969 

0,267 0,790 
Sedanter  25 12,4800 1,93907 

Duygusal PaylaĢım 

Eksikliği 

Sporcu 34 16,0588 2,83849 
0,195 0,846 

Sedanter  25 16,2000 2,61406 

Haklı Görme 
Sporcu 34 9,8235 1,81693 

1,165 0,249 
Sedanter  25 9,1600 2,56060 

BaĢkalarını Üzmek 
Sporcu 34 10,0294 1,67848 

2,157 0,035* 
Sedanter  25 9,0000 1,97906 

Gücü Kullanma 
Sporcu 34 16,1765 2,98958 

0,173 0,863 
Sedanter  25 16,3200 3,36303 

Rahatsız Olmama 
Sporcu 34 1,8529 ,98880 

0,839 0,405 
Sedanter  25 2,0800 1,07703 

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların (erkek) spor yapma durumlarına göre zorbalık 

eğilimlerinin karĢılaĢtırılmasında, olumsuz yansıtma, duygusal paylaĢım eksikliği, haklı 

görme, gücü kullanma, rahatsız olmama, bakımından sporcu erkeklerle sedanter erkekler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır (P>0,05). Buna karĢın, 

zorbalık eğilimleri baĢkalarını üzmek alt boyutu sporcu erkekler ve sedanter erkekler 

bakımından karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (P<0,05). 

Bu karĢılaĢtırmada sedanter erkeklerin sporcu erkeklere oranla baĢkalarını üzme alt boyutu 

düzeyleri yüksektir 
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Tablo 2. Katılımcıların (Bayanların) Spor Yapma Durumlarına Göre Zorbalık Eğilimlerinin 

KarĢılaĢtırılması.  
  

 N Ortalama  Std. 

Sapma  

T P 

Bayanlar  

Olumsuz Yansıtma 
Sporcu 11 14,0909 2,73695 

3,041 0,010* 
Sedanter  32 11,4688 1,41386 

Duygusal PaylaĢım 

Eksikliği 

Sporcu 11 21,8182 10,20606 
1,820 0,098 

Sedanter  32 16,1875 1,76777 

Haklı Görme 
Sporcu 11 10,5455 3,07778 

1,129 0,280 
Sedanter  32 9,4375 1,81281 

BaĢkalarını Üzmek 
Sporcu 11 9,4545 2,16165 

1,073 0,290 
Sedanter  32 8,7500 1,77800 

Gücü Kullanma 
Sporcu 11 18,1818 2,08893 

0,444 0,659 
Sedanter  32 17,7812 2,72070 

Rahatsız Olmama 

Sporcu 11 1,7273 ,78625 

0,071 0,944 Sedanter  32 1,7500 ,95038 

Sporcu 32 9,6250 2,32448 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların (kadın) spor yapma durumlarına göre zorbalık 

eğilimlerinin karĢılaĢtırılmasında, duygusal paylaĢım eksikliği, haklı görme, baĢkalarını 

üzmek, gücü kullanma, rahatsız olmama, zorbalığın engellenmesi bilinci, zorbalığa karĢı 

durma, zorbalığı bildirme bilinci, yardım isteme bilinci, tepkisiz kalmama bilinci ve savunma 

bilinci bakımından sporcu kadınlarla, sedanter kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunamamıĢtır (P>0,05). Buna karĢın, zorbalık eğilimleri olumsuz yansıtma alt 

boyutu sporcu kadınlar ve sedanter kadınlar bakımından karĢılaĢtırıldığında aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (P<0,05). Bu karĢılaĢtırmada kadın 

sporcuların kadın sedanterlere oranla olumsuz yansıtma alt boyutu yüksek bulunmuĢtur. 

Tablo 3. Katılımcıların (Erkeklerin) Spor Yapma Durumlarına Göre Zorbalıkla BaĢa Çıkma 

Tarzlarının KarĢılaĢtırılması. 
Cinsiyet  

 N Ortalama  Std. 

Sapma  

T P 

Erkek 

Zorbalığın Engellenmesi 

Bilinci 

Sporcu 34 17,0588 2,53391 
0,928 0,357 

Sedanter  25 16,4000 2,90115 

Zorbalığa KarĢı Durma 
Sporcu 34 11,0294 2,02238 

0,305 0,761 
Sedanter  25 10,8400 2,74894 

Zorbalığı Bildirme Bilinci 
Sporcu 34 3,3529 1,45399 

0,020 0,985 
Sedanter  25 3,3600 1,25433 

Yardım Ġsteme Bilinci 
Sporcu 34 9,8235 1,67821 

1,907 0,062 
Sedanter  25 9,0800 1,15181 

Tepkisiz Kalmama Bilinci 
Sporcu 34 4,4118 1,61654 

0,854 0,397 
Sedanter  25 4,0800 1,25565 

Savunma Bilinci 
Sporcu 34 8,9412 2,10254 

0,117 0,907 
Sedanter  25 8,8800 1,81016 
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Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların (erkek) spor yapma durumlarına göre zorbalıkla 

baĢa çıkma tarzlarının karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır (P>0,05). 

 

Tablo 4. Katılımcıların (bayanların) spor yapma durumlarına göre zorbalıkla baĢa çıkma 

tarzlarının karĢılaĢtırılması.  

   N Ortalama  Std. 

Sapma  

T P 

Kadın 

Zorbalığın 

Engellenmesi Bilinci 

Sporcu 11 16,1818 3,60051 
1,502 0,141 

Sedanter  32 18,0312 3,49640 

Zorbalığa KarĢı Durma 
Sporcu 11 10,0909 3,36019 

1,460 0,152 
Sedanter  32 11,6250 2,88209 

Zorbalığı Bildirme 

Bilinci 

Sporcu 11 3,5455 2,01810 
0,397 0,693 

Sedanter  32 3,3125 1,55413 

Yardım Ġsteme Bilinci 
Sporcu 11 10,6364 3,04213 

1,695 0,098 
Sedanter  32 9,2500 2,06351 

Tepkisiz Kalmama 

Bilinci 

Sporcu 11 5,0000 1,78885 
1,825 0,075 

Sedanter  32 4,0938 1,27910 

Savunma Bilinci 
Sporcu 11 8,3636 3,13920 

1,417 0,164 
Sedanter  32 9,6250 2,32448 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların (kadın) spor yapma durumlarına göre zorbalıkla 

baĢa çıkma tarzlarının karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır (P>0,05). 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırmada elde edilen bulgular ıĢığında, erkek katılımcıların spor yapma durumlarına 

göre zorbalık eğilimlerinin karĢılaĢtırılmasında, olumsuz yansıtma, duygusal paylaĢım 

eksikliği, haklı görme, gücü kullanma, rahatsız olmama, bakımından sporcu ve sedanter erkek 

öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır (P>0,05). Buna 

karĢın, zorbalık eğilimleri baĢkalarını üzmek alt boyutu sporcu ve sedanter erkek öğrenciler 

bakımından karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (P<0,05). 

Bu karĢılaĢtırmada sedanter erkek öğrencilerin sporcu erkek öğrencilere oranla baĢkalarını 

üzme alt boyutu eğilim düzeyleri yüksektir. 

Öyleyse sporun araĢtırmaya katılan erkek katılımcıların spor yapma durumlarına göre 

zorbalık eğilimlerini değiĢtirmediğini, sedanter erkek öğrencilerin sporcu erkek öğrencilere 

oranla anlamlı derece baĢkalarını üzme alt boyut eğilimini kullandıkları söylenebilir. Bu 

durum da araĢtırmada yer alan erkek öğrencilerin spor yapma durumları açısından 

değerlendirildiğinde spor yapan erkek öğrencilerin spor yapmayan erkek öğrencilere oranla 

baĢkalarını üzme zorbalık alt boyutu davranıĢını daha az gösterdikleri ve sporun söz konusu 

alt boyutun azaltılmasında yardımcı bir araç olduğu düĢünülebilir.  

Bu duruma iliĢkin olarak alan yazında erken yaĢlarda rekreasyon etkinliklerine ve 

programlarına katılan gençlerin sağlıklı yaĢam tarzları geliĢtirmekte oldukları ve bu 

etkinliklere katılımın olumsuz davranıĢlardan kaçınmalarını sağlayıp yaĢam boyu doğru 

alıĢkanlıklar kazandırdığı ( Yaman &Arslan, 2009) ileri sürülmektedir.  

Bir baĢka bulguya göre, kız öğrenci katılımcıların spor yapma durumlarına göre zorbalık 

eğilimlerinin karĢılaĢtırılmasında, duygusal paylaĢım eksikliği, haklı görme, baĢkalarını 

üzmek, gücü kullanma, rahatsız olmama, zorbalığın engellenmesi bilinci, zorbalığa karĢı 
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durma, zorbalığı bildirme bilinci, yardım isteme bilinci, tepkisiz kalmama bilinci ve savunma 

bilinci bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır (P>0,05).  

Buna karĢın, zorbalık eğilimleri olumsuz yansıtma alt boyutu sporcu ve sedanter kız 

öğrenciler bakımından karĢılaĢtırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiĢtir (P<0,05). Bu karĢılaĢtırmada sporcu kız öğrencilerin sedanter kız öğrencilere oranla 

olumsuz yansıtma alt boyutu yüksek bulunmuĢtur. Alan yazında bu duruma iliĢkin Çayırdağ 

(2006) çalıĢma bulgularına göre, kız ve erkek öğrenciler arasında zorbalık eğiliminin olumsuz 

yansıtma (p<,01), açısından erkeklerin lehine anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 

Bu durum araĢtırmaya katılan kız öğrencilerin spor yapma durumları açısından 

değerlendirildiğinde, spor yapan kız öğrencilerin sedanter kız öğrencilerden daha fazla bir 

biçimde olumsuz yansıtma zorbalık alt boyutu özelliği gösterdiklerini düĢündürmektedir. 

Ayrıca sporcu kız öğrencilerin kendilerinde var olan olumsuz davranıĢlar için baĢkalarını 

suçlama ve/veya yansıtmayı daha sıklıkla kullandıkları Ģeklinde ifade edilebilir.  

Katılımcıların spor yapma durumlarına göre zorbalıkla baĢa çıkma tarzlarının 

karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır (P>0,05). Bu 

durum alan yazındaki bazı çalıĢma sonuçlarıyla aynıdır.  

Nitekim Kristensen & Smith, (2003); Yöndem & Totan (2008); cinsiyete göre baĢ etme 

stratejilerinin anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığını dile getirmiĢtir. Kapıcı (2004) ―cinsiyetin 

zorbalığa maruz kalmada bir fark yaratıp yaratmadığına bakılmıĢ ve erkek çocukların sözel zorbalığa 

kızlardan daha fazla maruz kaldıklarını tespit etmiĢ, χ2 (1, n:112)=4.36, p<.05. fakat zorbalığın diğer 

türlerinde ise, cinsiyete göre bir farklılık bulamamıĢtır.  Yine, Çetinkaya ve Ark. (2009) çalıĢma 

bulgularına göre cinsiyet (p=0.47), anne mesleği (p=0.21), annenin öğrenim durumu (p=0.85) 

ve aile tipi (p=0.72) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Ancak alan 

yazında bu duruma iliĢkin farklı sonuçlara ulaĢan çalıĢmalar da yer almaktadır. Bu bulgular 

çalıĢma bulgusuyla örtüĢmektedir. Buna ek olarak spor yapıp yapmama açısında da zorbalık 

eğiliminin cinsiyet açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilememiĢtir. Bu durum 

araĢtırmaya katılan sporcu kız ve erkek öğrenciler açısından değerlendirildiğinde, sporun 

zorbalıkla baĢa çıkma tarzına etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. 

Zorbalıkla baĢ etme stratejileri incelendiğinde, çocuk ve ergenlerin tepkilerinin cinsiyet 

ve yasa göre farklılaĢtığı bulunmuĢtur. Salmivalli, Karhunen ve Lagerspetz‘in (1996) kurban 

durumundaki 12-13 yas çocukların davranıĢlarını incelendikleri çalıĢmaları kız çocukların 

daha çok katısız davranıp, çaresiz hissederken erkek çocukların karĢı saldırıya geçtikleri veya 

zorbalık davranıĢını göz ardı etmeyi tercih ettiklerini oraya koymuĢtur.  

Ülkemizde son yıllarda okullarda artan saldırganlık ve Ģiddet davranıĢlarının etkisiyle 

Ģiddetin bir boyutu olan zorbalık, akran zorbalığı ve okul zorbalığı hakkında çeĢitli çalıĢmalar 

(ġahin & Akbaba, 2010; Çetinkaya ve Ark.,2009; Gökler, 2009; Yurtal & Bilgiç 2009; UzbaĢ, 

2009; Yöndem & Totan, 2008; Yurtal, & Cenkseven, 2007) yapılmıĢ olsa da, bu alana iliĢkin 

çoklu disiplinlere yönelik çalıĢmaların eksikliği dikkat çekmektedir. Bu nedenle Ģiddet, 

saldırganlık ve zorbalık gibi davranıĢ bozukluklarının incelenmesine yönelik yapılan 

araĢtırmaların çoğunlukla mevcut durumun tespitine yönelik olduğu gözlenmektedir. Oysa var 

olan durumun tespitinin yanında, mevcut risk faktörlerinin önlenmesi ve en aza indirilmesine 

yönelik dinamiklerin etkilerinin araĢtırılarak, mevcut durumun çözümüne yönelik çalıĢmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede araĢtırma, sporun zorbalık davranıĢ bozukluklarına etki 

edip etmediğinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak düzenlenmiĢtir. Ancak, örneklem 

grubunun azlığı genellemeye yapmaya uygun olmadığından, araĢtırma sonucunda genelleme 

yapmak doğru olmayıp, konunun daha geniĢ örneklem grupları üzerinde çalıĢılması gerekliliği 

göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Özet 

 

Hangi yaĢta olursa olsun, çalıĢmak ve evlilik çocukluğu sona erdirir. Ancak çocukluk, 

oyun bitince de, önemli ölçüde biter… 

Oyun ve sportif davranıĢlar, çocukların çok yönlü geliĢimlerine olanak sağlar. Spor, 

katkıları gibi, biyo-psiko-sosyal bir olgudur. 

Oyun ve spor, çocuğun yaĢamında düzenli, sürekli ve bilimsel ölçülerde yer alıyorsa, 

yakın ve etkili iliĢki kurma olanağı sağlayan çok önemli bir iletiĢim aracıdır. Spor, toplumsal 

iliĢkileri geliĢtirir; sosyal mesafeleri kısaltır. Hem empati yapmayı gerektirir; hem de empati 

alıĢkanlığını geliĢtirir. Çocukların kendilerini, daha doğru ve daha iyi ifade edebilmelerine 

katkı yapar.  

Ayrıca spor, çocuğun, bir grubun önemli ve anlamlı bir parçası olma sürecinde 

(toplumsallaĢma), etkili bir araçtır. Çocukların, toplumsal bir grup içinde varolmalarına ve bu 

grup ile bütünleĢmelerine katkı yapar. Çocuklara, kurallara, kararlara uyma alıĢkanlığı 

kazandırır. Bu katkıları da göz önünde bulundurularak, spora, sosyal yaĢamda ve eğitim 

programlarında daha geniĢ ve etkin yer verilmelidir. 

Amacı açısından tanımlayıcı / betimleyici, kapsadığı zaman açısından dönemsel, 

kullanılan teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal / kavramsal tartıĢma olan bu 

bildiride, çocuklar için spor ve oyun, bir iletiĢim ve toplumsallaĢma aracı olarak 

tartıĢılmıĢtır… 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ĠletiĢim, ToplumsallaĢma, Spor. 
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Amaç 

 

Çocukların, minyatür adamlar olmadıklarını; yetiĢkinlerden yalnız niceliksel açıdan 

değil, niteliksel olarak da farklı, özgün bireyler olduklarını, artık bütün geliĢmiĢ kültürler -ve 

temsilcileri- kabul ediyor. 

―Çocuk, geliĢen bir insan yavrusu, olgunlaĢmamıĢ, “reĢit” sayılmayan “küçük 

yurttaĢtır.” Ancak çocukluk, üst sınırı belirsiz bir çağdır.‖ (Yörükoğlu, 1984: 3). 

Çocukluğun sonuna, bitimine iliĢkin yasal, toplumsal ve kültürel kabuller çok 

farklıdır. Ancak, hangi yaĢta olursa olsun, çalıĢmak ve evlilik çocukluğu sona erdirir. 

Çocukluk, oyun bitince de, psiko-sosyal açıdan, önemli ölçüde biter… 

Oyun ve sportif davranıĢlar, çocukların çok yönlü geliĢimlerine olanak sağlar. Spor, 

katkıları gibi, biyo-psiko-sosyal bir olgudur. 

Bu bildiride, çocuklar için spor ve oyun, bir iletiĢim ve toplumsallaĢma aracı olarak 

tartıĢılmıĢtır… 

 

Yöntem 

 

Bu araĢtırma, amacı açısından tanımlayıcı / betimleyici, kapsadığı zaman açısından 

dönemsel, kullanılan teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal / kavramsal 

tartıĢmadır… 

 

Bulgular 

 

Dil ve iletiĢim olmadan, bir ortak yaĢamdan söz edilemez. Özellikle dil, belki de 

insanlığın en önemli buluĢudur. 

ĠletiĢim, çok kanallı etkileĢimsel bir süreçtir. Gönderen ve alıcı arasında süreklilik 

taĢıyan, anlamın her iki tarafın katkısıyla oluĢtuğu bir etkileĢimdir. (Doğanay, 2006). 

Görüldüğü gibi, iletiĢim tanımlarının ortak noktası, iletiĢimin bir etkileĢim ve süreç 

olduğudur. EtkileĢim, etkilemek ve etkilenmektir. Bu anlamda iletiĢim, bir diyalogdur; 

monolog değildir. Ayrıca iletiĢim, bir süreçte gerçekleĢir. Dolayısıyla iletiĢim, bir etkileĢim 

sürecidir. 

ĠletiĢim, bizden önce varolan ve bizim de içine doğduğumuz toplumsal koĢullar içinde 

gerçekleĢir. ĠletiĢimin hem biçimi, hem de içeriği, bireylerin kiĢisel, toplumsal karakterlerini 

gösterir. Rolleri ve iliĢkileri tanımlar. 
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Aslında, iletiĢim kurmamak ya da iletiĢim kurmayı reddetmek olanaksızdır. Çünkü, 

biz böyle bir amaç taĢımıyorken bile, çevremizdeki insanlara belli mesajlar göndeririz. 

DuruĢumuz, bakıĢımız, giyimimiz, aksesuarlarımızla, toplumsal kimliğimize, ruhsal 

durumumuza iliĢkin belli bilgileri aktarırız. Bu anlamda, her tutum ve nesne, iletiĢimsel bir 

anlam taĢır. 

Belli baĢlı iletiĢim türleri olarak, kiĢinin iç monoloğunu (kendisiyle olan iliĢkisini) 

ifade eden içsel iletiĢimden; iki ya da daha fazla kiĢinin, birbiriyle karĢılıklı mesaj alıĢ-veriĢi 

olarak tanımlanabilecek kiĢilerarası iletiĢimden söz edilebilir…  

Birçok iletiĢim, bir etki arayıĢı üzerine kuruludur. KonuĢmacı, diğerini etkilemek, 

belli bir davranıĢa yöneltmek, inandırmak, ikna etmek amacını taĢır. Bu süreçte, farklı 

stratejiler kullanılır. Bunların bazıları, güç stratejileri (meydan okumak, baskı kurmak, karĢı 

çıkmak, utandırmak, ısrarla ikna etmeye çalıĢmak… gibi) ve ayartma stratejileri (ortaklık 

kurma, çekicilik, sempati, yakınlaĢma, yönlendirme… gibi) olarak sınıflanabilir… 

Ayrıca, bütün insan eylemleri, içinde gerçekleĢtiği topluma göre anlam kazanır. 

Örneğin sporcuların, günlük yaĢamlarındaki baĢarılarını, sportif baĢarıları (sayı, puan, gol, 

galibiyet, Ģampiyonluk, rekor) gibi kutlamaları yadırganabilir. 

 Ġnsan iliĢkilerini, sosyal ve fiziki anlamda çevre; mahrem, kiĢisel, yarı-resmi ve resmi 

alanlar anlamında da mesafe kavramları etkiler. 

Ancak bütün bunlar, sosyal bağlama göre, yani kültürden kültüre ve alt kültürlere 

göre değiĢiklikler gösterebilir. 

Bireyler arası iliĢkilerde karĢılaĢılan sorunlar da “tanımlanmıĢ iliĢki biçimine uygun 

davranamamak”; “tanımlanmıĢ iliĢki biçimine uygun, standart davranıĢ geliĢtirememek 

(benzer durumlar karĢısında tutarsız davranmak)”; “sözlü ya da sözsüz iletiĢimin 

sembollerini doğru kullanamamak”; “iliĢkide çatıĢmalı eksen”; “dinlememek”; “tanıma-

kabul sorunları (karĢımızdakini kendi eĢitimiz olarak görüp onunla etkileĢime girme 

niyetinde olduğumuzu gösterememek)”; “önyargı ve ayrımcılık”; “hoĢgörü yoksunluğu”; 

“benmerkezcilik” ve “empati kuramamak” olarak sıralanabilir. (Bknz. Doğanay, 2006). 

 

Günlük davranıĢlarımızın görünürde önemsiz nitelikteki pek çok yönü, yakından 

bakıldığında, toplumsal etkileĢimin hem karmaĢık hem de önemli yönleri olarak ortaya çıkar. 

(Bknz. Giddens, 2000). 

ĠletiĢimin temelinde davranıĢlarımız vardır: 

• Her insan davranıĢının, mutlaka bir veya daha fazla NEDENĠ vardır. 

• Her insan davranıĢının, mutlaka bir veya daha fazla SONUCU vardır. 
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KiĢilerin davranıĢlarının / tepkilerinin niçin ve nasıl meydana geldiğini hangi ve ne 

kadar sonuçlara yol açtığını düĢünmek gerekir. (Bknz. Eroğlu). 

Bilinçli ve birbirinin varlığını kabul eden insanlar arasında, süreç içinde çeĢitli 

nedenlerle oluĢan iliĢkilere toplumsal iliĢki denir.  

Bir iliĢkinin toplumsal nitelikli sayılabilmesi için; en az iki insan arasında 

gerçekleĢmesi, bir zaman sürecinde devam etmesi, bireylerin birbirlerinin bilincinde, farkında 

olmaları, bireylerce ortak bir anlamının bulunması, iliĢkide bulunanların etkileĢim içinde 

olmaları, bulunmaları gereklidir. 

Toplumsal iliĢkiler, amaç ve içeriklerine göre değiĢebilir: Örneğin bir sporcunun, 

takım arkadaĢı ile arasındaki iliĢki, antrenörü ile arasındaki iliĢkiden farklıdır. 

Ġnsan iliĢkilerinin olduğu her yerde, aynı zamanda spor iliĢkisi de vardır. Sportif 

iliĢkiler içinde; insanlarla insanların (ya da sporcularla sporcuların), insanlarla grupların (ya 

da sporcularla spor gruplarının) ve gruplarla grupların (ya da spor grupları ile spor 

gruplarının) etkileĢimleri söz konusudur. Ayrıca sportif iliĢkiler, süresine göre, kısa süreli 

(yüzeysel), periyodik (aralıklı) ve sürekli olabilir. Diğer yandan sportif iliĢkiler, niteliğine 

göre, takım içi iliĢkilerde olduğu gibi, birincil (yakın, içten) ve ulusal ya da uluslararası spor 

kuruluĢları ile olan iliĢkilerde olduğu gibi, ikincil (mesafeli, resmi) olabilir. 

Spor, doğru kullanılırsa, çocuklar için, yakın ve etkili iliĢki kurma olanağı sağlayan 

çok önemli bir iletiĢim aracıdır. Sosyal iliĢkileri geliĢtirir; toplumsal mesafeleri kısaltır, 

azaltır. Spor, hem empatik düĢünmeyi ve davranmayı gerektirir; hem de empati alıĢkanlığını 

geliĢtirir. Empati kurmak için çocuk, olaylara, olanlara karĢıdakinin bakıĢ açısıyla bakmalı; o 

kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru anlamalı ve bunu ona iletmelidir. Spor, bunun için 

uygun ortamlar sağlar. ―Spor, çağdaĢ bir savunma mekanizması gibi değerlendirilebilir.‖ 

(Balcıoğlu, 2003: 121). Ayrıca, spor aracılığı ile sosyal, siyasal, ekonomik iliĢkilerin yeniden 

yapılanmasına katkı sağlanabilir. ―Spor, kollektif bir uğraĢ olması nedeniyle, insanlar arası 

iliĢkilerin geliĢmesine ve toplumsal katılımın artmasına hizmet eder. Toplumsal katılımın 

artması, aynı zamanda özgürlük bilincinin yerleĢmesine katkıda bulunur.‖ (Doğan, 2007: 43). 

Türkiye’de yapılan güncel bir araĢtırmaya göre;  

KiĢiler arası iliĢkiler bağlamında bakıldığında, sporcuların; % 89.4‘ü -spora 

baĢladıktan sonra- insanlarla daha yakın iliĢkiler kurmaya baĢladıklarını, % 87.3‘ü daha 

kolay arkadaĢ edinebildiğini, % 90.8‘i insanlara karĢı daha ilgili olduğunu, % 90.1‘i ise 

insanlara karĢı daha saygılı ve sevgi dolu olduğunu belirtmiĢtir. (Bulgu ve Akcan, 2003: 

157-159). 
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AraĢtırmalar, grupta alınan kararların, bireylerin tek baĢlarına verdikleri kararlardan 

daha riskli olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, kiĢilerin çıkarlarıyla, grubun, takımın çıkarları 

çatıĢabiliyor ve kiĢiler, gruptaki tüm insanları düĢünmek yerine, kendi kısa vadeli istek ve 

çıkarlarını ön planda tutabiliyorlar. Böyle durumlar, sosyal çıkmazlar ve çatıĢmalar yaratıyor. 

(Bknz. KağıtçıbaĢı, 2005). Bu da, psikologların daha çok sosyal geliĢim; sosyologların ise 

toplumsallaĢma (sosyalleĢme) dedikleri bir tartıĢmayı ve sporun toplumsallaĢma aracı olarak 

rolünü belirlemeyi gerektiriyor. 

Her insan bir grup içinde, bir toplumun üyesi olarak dünyaya gelir. Bireyin diğer 

bireylerle etkileĢimi (etkilemesi ve etkilenmesi) sonunda bir toplumun yapma, duyma ve 

düĢünme biçimlerini tanıma, öğrenme ve benimseme sürecine toplumsallaĢma (sosyalleĢme) 

denir. ToplumsallaĢma, bireyin, belirli bir toplumun üyesi, belirli bir kültürün parçası olma 

sürecidir. 

Birey, toplumsal yaĢama katılmak için gerekli amaç, beceri, değer ve davranıĢ 

kalıplarını bu süreçte edinir. Toplumsal niteliklerini, toplumsallaĢarak kazanır. 

ToplumsallaĢma, bir zaman ve mekanda, toplumsal bir ortamda gerçekleĢir. Bütün 

bireylere aynı türde ve tek düze bir etkide bulunmaz. ToplumsallaĢma sürecinde, birey ve 

toplum arasında bir etkileĢim söz konusudur. ToplumsallaĢma, doğumla baĢlar, yaĢam boyu 

sürer. Çevre ile birlikte, doğuĢtan getirilen özellikler toplumsallaĢmada etkilidir. 

ToplumsallaĢmada, bireyin ilk karĢılaĢtığı ve genellikle en etkili olan grup, ailesi ve 

akrabalarıdır. Bunları komĢular, oyun arkadaĢları, okul çevresi ve kitle iletiĢim araçları 

izler. 

ToplumsallaĢmanın birey ve toplum açısından bazı sonuçları söz konusudur: 

Birey açısından; biyolojik organizma insanlaĢır, bireyin kiĢiliği geliĢir ve gerçekleĢir, 

birey kimlik ve benlik edinir. 

Toplum açısından; yeni katılan üyelerin topluma uyumu sağlanır, kültürün kuĢaklar 

arasındaki aktarımı sağlanır, böylelikle de toplumsal devamlılık sağlanır. 

―Spora ilgi duyan anne- babaların, çocuklarını da spor yapmaya teĢvik ettikleri; bunun 

tersinin de doğru olduğu belirlenmiĢtir. Aynı araĢtırmada anne-babaların eğitim düzeyleri 

yükseldikçe, çocuklarını spor yapmaya daha fazla teĢvik ettikleri de görülmüĢtür.‖ (Kepoğlu, 

1995: 111-3) (Aktaran; Amman, 2000: 120). Çocukların spora yönelmelerinde en önemli 

etkenin aile olduğunu; bu yönlendirmenin anne-babanın eğitim düzeyine paralel olarak 

arttığını belirleyen birçok araĢtırma söz konusudur. 
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―Bütün bunlar, aile faktörünün spor üzerinde belirleyici olduğunu ve sporun özellikle 

sosyalleĢme sürecinde elde edilen kazanımlardan biri olduğunu göstermektedir. Bu iliĢkide 

sporun, belirlenen olmanın ötesinde bir belirleyici olarak da bir rol üstlenebileceğini 

unutmamak gerekir. SosyalleĢme sürecinin yoğun olduğu çocukluk ve gençlik döneminde 

sporun, bireylerin sağlıklı ve mutlu olarak yaĢayabilmelerinde, verimli olabilmek için 

bedenen sahip olmaları gereken özellikleri kazanmalarında, dinlenme ve ruh sağlığı ile ilgili 

beceri ve alıĢkanlıkları edinmelerinde, toplum içindeki rollerine yapma, baĢkaları ile iyi 

iliĢkiler kurarak çalıĢabilmelerinde önemli iĢlevleri vardır. 

SosyalleĢme sürecinde sporun üstlendiği rolü en belirgin olarak spora katılımı en 

yüksek düzeyde olan bireylerde görmek mümkündür. Psikologlar tarafından yapılan kiĢilik 

analizleri, ―sporcu‖ kimliği olan bireylerde, sporun kiĢiliği belirleyen etkilerini ortaya 

koymaktadır. Saldırganlığı, zafer zevki, yorgunluğu, çektiği sıkıntı ve acılar, form kazanma 

duygusu, sıradan insanlardan daha üstün bir fiziğe sahip olma hissi, antrenmanları ve 

psikolojik hazırlıklarıyla; ayrıca çalıĢma mekanları, spor kıyafeti, vestiyeri, takımı, kulübü 

gibi aynı faaliyete yönelen arkadaĢlarıyla paylaĢtığı çok sayıda sembolü olan sporcu, 

bedeniyle daha özel bir iliĢkiye giren insandır ve bütün bu faktörlerin kiĢilik üzerinde önemli 

izleri vardır. Yapılan araĢtırmalar değiĢik spor branĢlarının farklı bilinçlerin geliĢmesine 

zemin hazırladığını göstermektedir. Örneğin kano ya da kayak sporu yapanlarda doğal bir 

ortama bağlılığın ve ekolojik bilincin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Defrance, 1995: 51, 

56).‖ (Amman, 2000: 122). 

Sporun en belirgin toplumsal iĢlevlerinden biri, aile ve eğitim kurumu ile birlikte, 

çocuk ve gençlerin toplumsallaĢmasına (yetiĢkinlerin de yeniden toplumsallaĢmasına) 

yaptığı katkılardır. Spor, bireyin bir grubun önemli ve anlamlı bir parçası olma sürecinde, 

etkili bir araçtır. Sporcuların toplumsal bir yapı içinde varolmalarına ve bu (toplumsal) yapı 

ile bütünleĢmelerine katkı yapar. Grup içi dayanıĢma duygularını pekiĢtirici bir rol oynar. 

Spor, belli sınırlara ve kurallara göre yapılan bir uğraĢı olması nedeniyle, insanlara kurallara 

uyma alıĢkanlığı kazandırır. Spor, özellikle takım sporları, çocuğa bir grup içinde nasıl 

davranacağını, davranıĢlarını ve heyecanını nasıl denetleyeceğini öğretir. Türkiye‘de yapılan 

ve daha önce de sözü edilen güncel araĢtırmanın sonuçlarına göre, ―toplumsal boyutta 

bakıldığında, sporcuların spora baĢladıktan sonra serbest zamanlarını yararlı biçimde 

değerlendirdikleri (% 98.6), takım çalıĢmasının önemini kavradıkları (% 97.2), 

sorumluluklarının bilincine vardıkları (% 95.8), planlı ve ölçülü çalıĢma alıĢkanlığı 

kazandıkları (%94.4) görülmektedir. Bunların yanı sıra sporun, toplumsal boyutta iĢbölümü, 

paylaĢma ve dayanıĢmanın önemini kavrama (% 93), kurallara karĢı daha dikkatli ve 
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duyarlı olma (% 92.3), baĢkalarının fikir ve inançlarına karĢı daha hoĢgörülü olma (% 

88.7) açısından toplumsallaĢmada etkisi olduğu görülmektedir. Bireysel boyutta bakıldığında 

ise, sporcuların spora baĢladıktan sonra daha giriĢken (% 94.4), daha yapıcı ve yaratıcı (% 

93), daha kendine güvenli (% 94.4), daha sakin ve ılımlı (% 76.8) ve daha soğukkanlı (% 

85.9) oldukları görülmektedir. Sporcular spora baĢladıktan sonra öfkelerini daha kolay 

kontrol edebildiklerini (% 85.2), amaçlarına bağlılıklarının arttığını (% 97.2), yapmak 

istediklerini yapma ve dile getirme konusunda daha cesur olduklarını (% 97.2) 

belirtmiĢlerdir. Sporun daha sağlıklı olduğunu hissetme (% 97.9), fiziksel olarak geliĢme (% 

95.8), insanlar tarafından önemsendiğini hissetme (% 91.5), baĢarı ve zaferin tadını 

çıkarmayı öğrenme (% 96.5), çalıĢma ve baĢarma isteğinde artma (% 96.5) üzerinde de 

etkisi olduğu görülmüĢtür… Sonuç olarak, elde edilen bulgular sporun, toplumsallaĢma 

sürecinde hem bireysel hem de toplumsal açıdan olumlu etkileri olduğunu göstermiĢtir.‖ 

(Bulgu ve Akcan, 2003: 157 - 159). 

―GeliĢmiĢ ülkelerde sportif yarıĢmalar da sosyalleĢmenin önemli bir aracı olarak kabul 

edilir. Amerika BirleĢik Devletlerinde fikir olarak bu eğilimde olan yetiĢkinler, oyunlu 

aktiviteler düzenlemekte ve amaç edinmeyi, beceri geliĢtirmeyi ve ödül alma baĢarısının 

önemini vurgulayan spor programlarına katılması için çocuklarını teĢvik etmektedirler 

(Coakley, 1993).‖ (Aktaran, Doğan, 2007: 41). 

―Çocuğun temel geliĢiminde, zaten oyuna sınırsız ihtiyacı vardır. Organize edilmiĢ 

sportif oyunlar yoluyla çocukların hem kendi akranları ile bir arada olması sağlanır hem de 

kurallara ve kararlara uyma, yenme ve yenilmeyi hazmetme gibi deneyimler kazandırılır. 

Ancak bu organizasyonlarda çocuğun insan yönü üzerinde durulmalı, sporcu yönü ön plana 

çıkarılmamalıdır.  Böylece çocuk kendi vücudunu tanıma, fiziksel özelliklerinin farkına 

varma fırsatını elde eder. Kendinden daha çok iyi ve daha az iyi kiĢiler olduğunu fark eder. 

Daha az iyi olanları küçük görmemeyi, daha çok iyi olanları takdir etmeyi öğrenir. Bu 

deneyimler hayatı boyunca farklı konularda ve farklı koĢullarda karĢılaĢacağı benzer 

durumlara uyumunu kolaylaĢtırır. Mutlu ve baĢarılı olmak için çalıĢırken kendine ve 

baĢkalarına zarar vermeden rekabet edebilir.‖ (Doğan, 2007: 42). 

―En önemli öğrenme süreci (ise) taklit ve rekabettir. Çocuk ilk aylarından itibaren en 

basit davranıĢ Ģekillerini bile taklit yoluyla geliĢtirir. Anne ve babayla baĢlayan bu taklit 

etmeler giderek sevdiği, beğendiği ve hayranlık duyduğu diğer büyüklerle devam eder. 

Sporcular, müzisyenler ve sinema oyuncuları gençlerin taklit etmeye en çok eğilim 

gösterdikleri kiĢilerdir. Bu yüzden sporcular örnek davranıĢ ve alıĢkanlıklarıyla sosyalleĢme 

sürecinde diğer kiĢilere iyi birer model olabilirler. 
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Rekabet ise iki veya daha çok bireyin bir Ģeyi baĢarmada birbiriyle yarıĢmaya 

girdikleri uyarıcı bir süreçtir. GeliĢmiĢ ve esnek kültürlerde sosyal öğrenme de son derece 

rekabetçidir. Spor rekabetin en uygun koĢullarda yaĢanılmasına olanak sağlar. BaĢkalarıyla 

iliĢki kurma sosyal öğrenmenin temel koĢuludur. KiĢinin yaĢantısındaki iliĢkilerin sayısı ve 

çeĢitliliğinin artması onun toplumsallaĢma derecesi ile ilgili bir fikir verebilir. Spor 

çalıĢmaları, özellikle spor müsabakaları, değiĢik okul ve kulüp elemanlarıyla farklı Ģehirlerin 

insanlarıyla, hatta uluslararası yarıĢmalar düĢünüldüğünde farklı toplumların insanlarıyla 

temas kurulmasını sağlayan organizasyonlardır (Fichter, 1994).‖  (Aktaran, Doğan, 2007: 42). 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Sonuç olarak, oyun ve spor, çocuğun yaĢamında düzenli, sürekli ve bilimsel ölçülerde 

yer alıyorsa, yakın ve etkili iliĢki kurma olanağı sağlayan çok önemli bir iletiĢim aracıdır. 

Spor, toplumsal iliĢkileri geliĢtirir; sosyal mesafeleri kısaltır. Hem empati yapmayı gerektirir; 

hem de empati alıĢkanlığını geliĢtirir. Çocukların kendilerini, daha doğru ve daha iyi ifade 

edebilmelerine katkı yapar.  

Ayrıca spor, hem bireysel hem de toplumsal açıdan olumlu etkileri olan bir 

toplumsallaĢma aracıdır. Spor, çocuğun, bir grubun önemli ve anlamlı bir parçası olma 

sürecinde (toplumsallaĢma), etkili bir araçtır. Çocukların, toplumsal bir grup içinde 

varolmalarına ve bu grup ile bütünleĢmelerine katkı yapar. Çocuklara, kurallara, kararlara 

uyma alıĢkanlığı kazandırır. Spora yapılan yatırımlarla, çocuk ve gençlerin yalnız 

dinlenmelerine, eğlenmelerine ve serbest zamanlarını iyi değerlendirmelerine değil; aynı 

zamanda -her anlamda- sağlıklarına, eğitimlerine, iletiĢimlerine, toplumsallaĢmalarına da 

katkı sağlanmaktadır. Bu katkıları da göz önünde bulundurularak, spora, sosyal yaĢamda ve 

eğitim programlarında daha geniĢ ve etkin yer verilmelidir. 

Spora ve çocuğa yapılan yatırım, toplumun geleceğine yapılacak önemli bir 

katkıdır… 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘de geleneksel oyun kültürü içerisinde geçmiĢte çocuk 

ve gençlerin oynadıkları oyunlarda bir materyal olarak kullanılan topların yapım tekniklerini 

araĢtırmak ve elde edilen bu toplarla oynanan oyunları ortaya çıkarmaktır. 

AraĢtırmada veri toplama tekniği olarak görüĢme ve belge-tarama tekniği 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma grubunu Malatya, Elazığ, Erzurum, KahramanmaraĢ, Ankara, 

Kayseri, Mersin, Afyon, GümüĢhane ve Sivas illerini kapsayan muhtelif köy, kasaba ve 

merkezlerde konu kapsamında 48‘ü bayan ve 421‘i erkek olmak üzere toplam 469 yaĢlı 

oluĢturmuĢtur. GörüĢülen kiĢiler 60 yaĢ ve üzeri bireylerden çocukluk yaĢantılarında top 

oyunlarına ilgi duymuĢ veya top oyunlarını oynamıĢ bireylerden seçilmiĢtir.  

AraĢtırma bulgularında geleneksel oyunlarda kullanılan 13 çeĢit top tespit edilmiĢtir. 

Bu topların yapımında inek, deve, keçi ve kuzu gibi hayvanların kıl, deri ve iç organlarından 

(idrar torbası-mesane); çaput, bez ve ip gibi ev materyallerinden üretildiği belirlenmiĢtir. Bu 

top materyallerinden Elde Saydırmaca, Duvara Vurma, Çelme vs. oyunlarının oynandığı 

görülmüĢtür. 

AraĢtırma sonuçlarında geleneksel oyunlarda kullanılan materyallerin insanların 

yaĢadığı çevreden veya kullandığı araç-gereç artıklarından elde ettikleri ve bu materyallere 

uygun oyun kültürünün de oluĢtuğu gözlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Oyun, Top, Çocuk Oyunları, Oyun Kültürü. 

 

 

1.GĠRĠġ 

Günümüzde insanlar gündelik hayatlarını sürdürmek için yaptıkları iĢlerin dıĢında 

kalan boĢ zamanlarını çeĢitli uğraĢılarla geçirirler. Kimi insanlar boĢ zamanlarını televizyon 

izleme, müzik dinleme ve arkadaĢlık sitelerinde gezinme gibi pasif uğraĢılarla 

değerlendirirken kimi insanlar ise çeĢitli sosyal, kültürel veya sportif faaliyetler gibi aktif 

uğraĢılarla değerlendirirler. Aktif boĢ zaman uğraĢılarından biri de oyundur.  
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Oyun, belli bir amaca yönelik olarak fiziksel ve zihinsel yeteneklerle belirli bir yer ve 

zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sosyal uyumu, zekâ ve beceriyi 

geliĢtiren, aynı zamanda eğlendiren etkinliklerdir (1). Bir baĢka değiĢle oyun, bir veya 

birden fazla kiĢinin belli kurallar içerisinde zihni, bedeni ve ahlaki güçlerini geliĢtirmek 

amacıyla yaptıkları eğlence türü hareketlerdir (2). Diğer bir değiĢle oyun, insanların 

bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliĢtirme amacını güden, hesap, dikkat, rastlantı ve 

beceriye dayanan, aynı zamanda da tat veren bir tür yarıĢtır (3). Kısaca oyun, dikkat, 

rastlantı veya maharete dayanan ve insanların hoĢ vakit geçirmelerine, oyalanmalarına 

yarayan tamamen menfaatsiz eğlenceli yarıĢtır (4). 

Oyun bütün yaĢlardaki insanlara hitap etmektedir. Oyun oynama bebeklikten yaĢlılığa 

kadar süren bir aktivitedir. Büyükler için bir çeĢit eğlence aracı olsa da çocuklar için gün boyu 

yapılması gereken bir zorunlu uğraĢı gibidir. Hatta Ġtalyan eğitimci Maria Montessari ise 

oyunu, çocuğun iĢi olarak nitelendirmiĢtir (5). Erikson’a göre çocuk, oyunla 

yenilgilerine, acılarına ve yaşamda karşılaşılan hayal kırıklıklarına kendini 

hazırlamak için kullanılmaktadır (6).Yine ünlü eğitim bilimci Piaget, oyuna biyolojik 

bir işlev gözüyle bakarak, çocuğun oyunu aktif olarak tekrarlandığını, çeşitli 

deneyimlerle oluşturduğunu ve yeni durum ve deneyimlerinin psikolojik olarak 

sindirme olanağını sağladığını savunur (7). 

Çocuğun fiziksel, sosyal ve zihinsel geliĢimi için önemli olan oyun kültürlerden, 

inançlardan, coğrafi Ģartlardan ve zamana bağlı olanaklardan etkilenmektedir. Bu etkileĢim 

sonucu milletlerin kedine has geleneksel oyunları oluĢmuĢtur. Geleneksel oyunlar, halk 

kültürü içinde kendine yer bulmuĢ, özellik arz eden ve eğlence imkânının kısıtlı olduğu 

dönemlerde topluca oynanan, hiciv,  zekâ,  hareket kabiliyeti gibi özellikleri barındıran 

etkinliklerdir (8). Geleneksel oyunlar, teknoloji, göç ve savaĢ gibi dıĢ etkenlerden etkilenerek 

değiĢmektedir. Örneğin günümüzden on veya on beĢ yıl önce sokak aralarında ÜçtaĢ 

oynanmakta, Ġp atlanmakta veya Saklambaç oynanmakta iken günümüzde bilgisayar oyunları 

almıĢ durumdadır.  

Geleneksel oyunlar hızlı bir değiĢim içerisindedir. Özellikle teknolojinin geliĢmesi ile 

birlikte sokak aralarında, okul bahçelerinde ve hatta köylerde oynanan geleneksel oyunlar 
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unutulmakta onun yerine önce ―tetris‖ denilen elektronik oyun araçları aldı daha sonra da üç 

boyutlu bilgisayar oyunları aldı.  

Geleneksel oyunlarımız günümüzde on-on beĢ yıl içinde bu kadar hızlı değiĢmiĢ ve 

değiĢimle beraber unutulmaya da yüz tutmuĢtur. Acaba teknolojinin çok sınırlı olduğu, 

elektriğin yeni yeni kullanılmaya baĢlandığı, televizyonun olmadığı, radyonun yeni yeni 

kullanılmaya baĢlandığı Cumhuriyet yıllarında çocuklar - yani ananelerimiz ve dedelerimiz- 

ne tür oyunları ne tür materyallerle oynarlardı? Özellikle de plastik topların olmadığı 

dönemlerde toplarla ne tür oyunlar oynanırdı? Bu toplar nasıl ve ne tür malzemelerden 

yapılırdı?  

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu çalıĢma ülkemizde geçmiĢ yıllarda top ile 

oynanan geleneksel oyunlarımızı tespit etmek ve bu topları ne tür malzemeden ve nasıl 

yaptıkları belirlemek amacıyla yapılmıĢtır.  

2. YÖNTEM 

AraĢtırmada betimsel yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama tekniği olarak 

görüĢme ve belge-tarama tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırma grubunu Malatya, Elazığ, Erzurum, 

KahramanmaraĢ, Ankara, Kayseri, Mersin, Afyon, GümüĢhane ve Sivas illerini kapsayan 

muhtelif köy, kasaba ve merkezlerde konu kapsamında 48‘ü bayan ve 421‘i erkek olmak 

üzere toplam 469 yaĢlı oluĢturmuĢtur. GörüĢülen 60 yaĢ ve üzeri bireyler çocukluk 

yaĢantılarında top oyunlarına ilgi duymuĢ veya top oyunlarını oynamıĢ bireylerden seçilmiĢtir.  

 

3. BULGULAR  

AraĢtırmacının yaĢlılarla yaptığı görüĢmeler sonucunda geleneksel oyunlarda 

kullanılan 13 çeĢit top tespit edilmiĢtir. Bu topların yapımında inek, deve, keçi ve kuzu gibi 

hayvanların kıl, deri ve iç organlarından (idrar torbası-mesane) ve çaput, bez ve ip gibi ev 

materyallerinden üretildiği belirlenmiĢtir. Bu topların yapım aĢamaları ve bu toplarla oynanan 

geleneksel oyunlar aĢağıda baĢlıklar halinde verilmiĢtir.  

 

3.1.Büyük BaĢ Hayvan Kıllarından Top Yapımı 

3.1.1. Ġnek Kıllarından Top Yapımı 

Kıl top genellikle büyükbaĢ hayvanların beslendiği yerlerde yapılan toptur. Kıl top 

yapımında kullanılan asıl malzeme kıldır. Kıl topu genellikle kıĢ aylarında yapılır. Çünkü yaz 

aylarında büyükbaĢ hayvanların kılları genellikle dökülmez. KıĢın ahırlara bağlanan 
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hayvanlar taranır. Tarama yapılan alete kaĢağı denir. Hayvanın çok taranması geliĢmesine o 

kadar fayda sağlar. Hayvan tarandıktan sonra kaĢağıda toplanan kıllar toplanır. Tarama iĢlemi 

her gün olmaz. Taransa da çok kıl çıkmaz.  Genelde üç dört günde bir taranır. Kılın en çok 

çıktığı dönem hayvanın zayıf durumundan çileleĢmesi yani kilo alma durumuna geldiği 

dönemdir. 

Top yapacak kadar kıl toplandıktan sonra toplanan kıllar birbirlerinden ayrıĢtırılır. 

AyrıĢtırma iĢi bittikten sonra kıllar elde yuvarlanmaya baĢlanılır. Sıcak suya batırılır ve 

yuvarlanır. Sıcak suyun içine tuz atılır. Avuç içinde iyice yuvarlandıktan sonra çıkarılarak 

sıkılır. Biraz yuvarlak sekli aldığı zaman kıllara sabun sürülür. Sabun sürme iĢleminden sonra 

avuç içinde yuvarlamaya devam edilir. Bir süre böyle devam edilir. Top yine suyun içine 

bırakılır. Suyla beraber top kaynatılır. Top iyice kaynatıldıktan sonra sudan çıkarılıp sıkılır ve 

avuç içinde yuvarlanır. Yine suyun içine bırakılarak yuvarlanır.  Böylece top sertleĢir. Sonra 

yine top sıkılır ve topun üzerine sabun sürülür. Sabunla beraber yine avuç içinde yuvarlanır. 

Topun yüzeyine sabunu sürüp avuç içinde yuvarlanırken suya değmemesine dikkat edilir ve 

kuruması için bir yere bırakılır. Top kurumadan önce çok yumuĢak ve ağır olur. Kuruduktan 

sonra sertleĢir. 

  Kılların kökleriyle çıkması lazımdır. Topu sağlam yapan kıl kökleridir. Ġnek kılları 

herhangi bir aletle kesilirse, yapılan top sağlam olmaz. 

Bazı bölgelerde kıl topun dağılmaması için üzerine bez dikilmektedir.  

Bu top ile Çukura At, BeĢ Kuyular, Çelme Top, Kaleye Vurma, Emenli Top, Çukur, 

Holluk, Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar 

Top, Kıl Top, Elde Top Saymaca, Duvarda Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Ayak Topu, 

Uzağa Top Atma, El Topu oyunları, oynanırken sadece KahramanmaraĢ‘ta suda oynanan 

‗suda kıl top‘ oyunu vardır.   

 

3.1.2. Deve Kılından Top Yapımı 

Deve kılları toplanır. Toplanan kılların ayrıĢtırılması yani didilmesi sağlanır. Deve 

kıllarından top yapımı inek kıllarından top yapımından farkı avuç içerinde yuvarlanırken keçe 

seklini alması için topun dövülmesidir. 

Bazı bölgelerde kıl topun dağılmaması için üzerine bez dikilmektedir 

Bu top ile Çukura At, BeĢ Kuyular, Çelme Top, Kaleye Vurma, Emenli Top, Çukur, 

Holluk, Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar 

Top, Kıl Top, Elde Top Saymaca, Duvarda Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Ayak Topu, 

Uzağa Top Atma, El Topu Oyunları, oynanır. 
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 3.2. KüçükbaĢ Hayvan Kıllarından Top Yapımı 

 3.2.1.Keçi Kılıyla Yapılan Top 

Keçi kıllarından top yapımı koyunların ve büyük baĢ hayvanlarının yetiĢtirilemediği 

dağlık bölgelerde yapılan bir top çeĢididir. Top yapımına baĢlamadan önce keçinin kılları  

‗kırklık‘ denilen aletle kesilir. Kesilen kılar taranır. Kolçak Ģekline getirilir ve eğrilmeye 

baĢlanır. Kıllar eğrildikten sonra ip Ģeklini alır. Eğrilen ipler yuvarlak olacak Ģekilde sarılır. 

Ġpler sarılırken sıkı sarılmasına dikkat edilir. Ġdeal top Ģeklini aldığında etrafı iyice dikilir. 

Keçi kılı biraz sert olduğundan dikim biraz zor olur. Bu top ile Çukura At, BeĢ Kuyular, 

Çelme Top, Kaleye Vurma, Emenli Top, Çukur, Holluk, Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, 

Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar Top, Kıl Top, Elde Top Saymaca, Duvarda 

Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Dizde Top Saymaca, Ayak Topu, Uzağa Top Atma, El 

Topu oyunları oynanır. 

 

3.2.2.Koyun Kıllarıyla Yapılan Top 

Koyun kıllarında top yapımı keçi kıllarından top yapımıyla aynıdır. Koyun yünü 

eğrilerek ip Ģeklini alır. Ġp yuvarlak olacak Ģekilde sarılır. Her sarmada ipin etrafı iyice dikilir. 

Dikim esnasında yünler iyice sıkıĢtırılır. Ġdeal büyüklüğe gelene kadar böyle devam edilir. 

DikiĢlerle topun etrafı iyice çevrilir. 

Bazı bölgelerde kıl topun dağılmaması için üzerine bez dikilmektedir.  

Bu top ile Çukura At, BeĢ Kuyular, Çelme Top, Kaleye Vurma, Emenli Top, Çukur, 

Holluk, Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar 

Top, Kıl Top, Elde Top Saymaca, Duvarda Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Ayak Topu, 

Uzağa Top Atma, El Topu oyunları oynanır. 

 

3.2.3. Kuzu Kıllarından Top Yapımı 

Kuzu kıllarından top yapımı deve kıllarından top yapımıyla yapılıĢ Ģekilleri 

bakımından aynıdır. Ġnek kıllarıyla top yapımından tek farkı avuç içinde topun iyice 

dövülmesidir. 

Bazı bölgelerde kıl topun dağılmaması için üzerine bez dikilmektedir. 

Bu top ile Çukura At, BeĢ Kuyular, Çelme Top, Kaleye Vurma, Çukur, Holluk, 

Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar Top, Kıl 

Top, Elde Top Saymaca, Duvarda Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Ayak Topu, Uzağa 

Top Atma, El Topu oyunları oynanır. 
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3.3.Çaput ( Bez Parçalarıyla ) Top Yapımı 

3.3.1. Bezler Yuvarlanarak Yapılan Top 

Top yapımına baĢlamadan önce bez parçaları toplanılır. Bu bez parçaları birbirine 

bağlanır. Yuvarlak Ģekilde üst üste konur. Arasına koyun yünü, yumuĢak ot ve saman 

bırakılır. Yuvarlak Ģeklini alan bezler dikilir. Dikim topun her tarafını çevreleyecek Ģekilde 

olmasına özen gösterilir.  Toplar oyun Ģekline göre belirli büyüklükte yapılır. 

 

3.3.2. Dilme Bez Top 

Dilme bez top yapımında bez parçaları 2–3 santim eninde dilinir. Bu dilinmesinden 

dolayı dilme top adını almıĢtır. Dilme iĢlemi yapıldıktan sonra dilmenin bir ucundan yuvarlak 

olacak Ģekilde sarılır. Dilme bez sıkı sarılmasına dikkat edilir. Sarma iĢlemi ne kadar sıkı 

olursa yapılan top o kadar sağlam olur.  

Bez toplarla ile Çukura At, BeĢ Kuyular, Çelme Top, Kaleye Vurma, Çukur, Holluk, 

Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar Top, Elde 

Top Saymaca, Duvarda Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Ayak Topu, Uzağa Top Atma, 

El Topu oyunları oynanır. Bazı bölgelerde yedi taĢ oyunu oynanır. Ayak topu için yapılan 

topun bük olmasına dikkat edilir. 

 

3.4.Deri Parçalarından Top Yapımı 

Hayvan derileri belirli parçalara ayrılır. Deri parçalara ayrılırken yuvarlak olacağı 

hesaplandığından ona göre kesilir. Dikimin kolay olması için deri ıslatılır. Dikimle beraber 

bugünkü futbol topuna benzer Ģekli alır. Derinin bir parçası açık bırakılır. Açık bırakılan 

yerden ot, saman, ağaç yaprakları, bez parçaları ve yün bırakılır. Ġyice sıkıĢtırılır sonra açık 

bırakılan bez parçası da dikilir. Bugünkü futbol topuna benzer Ģekli alır. 

Bu top ile oyunu ile, Çukur, Holluk, Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, 

Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar Top, Elde Top Saymaca, Ayakta Top, Yerde Top, Ayakta 

Top Saymaca, Ayak Topu, Uzağa Top Atma, El Topu oyunları oynanır. 

      

3.5. Hayvan Mesane Torbasından Yapılan Top 

3.5.1.Derinin Ġçine Konularak Yapılan Top 

Büyük baĢ hayvanlarının mesane torbaları (mesane) çıkarılır. Ġçi boĢaltılır. Ġçi 

boĢaltılan mesane torbası tuzlu su ile yıkanır. Ġnce deri parçaları kare Ģeklinde kesilir. Eğer 

deri sert ise sıcak su ile yumuĢatılır. YumuĢatılan parçalar birbirine eklenerek dikilir. 
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Yuvarlak Ģeklini alır. Deri parçalarından birisi açık bırakılır. Açık bırakılan deri parçasının 

ortasından topu ĢiĢirmek için küçük bir delik açılır.  Açık bırakılan yerden hayvanın mesane 

torbası deri parçaların içerisine yerleĢtirilir. YerleĢtirme tamamlandıktan sonra açık olan deri 

parçası dikilir. Açık bırakılan yerden mesane torbası ĢiĢirilir ve bugünkü futbol topuna benzer 

Ģekli alır.  

 

 

3.5.2.Bezin Ġçine Konularak Yapılan Top 

Büyük baĢ hayvanlarının mesanesi çıkarılır. Çıkarılan mesane temizlenir. 

Temizlendikten sonra tuzlama iĢlemi yapılır. Tuzlama iĢlemi bittikten sonra mesane, yuvarlak 

olacak Ģekilde dikilen bezin içerisine yerleĢtirilir. YerleĢtirme iĢlemi bittikten sonra mesane 

ĢiĢirilir. Patlaması kolay olduğundan dikenli yerlerde oynanamaz. Patlayan mesanenin tamiri 

yoktur. 

 

3.5.3. Mesane Torbasıyla Yapılan Top 

Büyük baĢ hayvanlarının mesane torbası çıkarılır. Çıkarılan mesane torbası temizlenir. 

Temizlenen mesane torbasına tuzlama iĢlemi yapılır ve temizlenen mesane torbası ĢiĢirilir. 

Oyun için hazır hale gelir. Herhangi bir kaplama yapılmadan yapılan top fazla dayanmaz ve 

patlar. 

Mesane torbası ile top yapımı Malatya ilinde yapılmaktadır. 

Hayvan mesane torbasından yapılan toplar ile Ayak Topu, Ayakta Top Saydırma, 

Dizde Top Saydırma, Elde top saydırma, Ara Sıçan, Yerde Top Saydırmaca, Duvarda Top 

Saydırmaca oyunları oynanır.   

   

3.6. Ġp Ġle Yapılan Top 

3.6.1.Örme Ġp Top 

Örme ip topta, ipler yuvarlak olacak Ģekilde örülür. Ağız kısmı açık bırakılır. Açık 

kısımdan bez parçaları, yün vb Ģeylerle doldurulur. Doldurma iĢlemi bittikten sonra açık 

kısımdan bir sağlam ip geçirilerek iyice büzülür ve yuvarlak Ģekli alır.  

 

3.6.2.Sarma Ġp Top 

Sarma ip topta ipler üst üste yuvarlak olacak Ģekilde sarılır. Sarma iĢlemi sıkı bir 

Ģekilde yapılır. Sıkı bir Ģekilde sarıldığı zaman top sağlam olur. Eğer sıkı sarılmazsa top 
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dağılır.  Sarma iĢlemi bittikten sonra topun etrafı iyice dikilir yapılan topta dağılma olmaması 

için.  

Ġp toplar ile Çukura At, BeĢ Kuyular, Çelme Top, Kaleye Vurma, Emenli Top, Çukur, 

Holluk, Alduvar, Oturtan Top, Top YetiĢ, Orta Sıçan, Elemsama, Zifir, Daire Top, Yağar 

Top, Kıl Top, Elde Top Saymaca, Duvarda Top Saymaca, Ayakta Top Saymaca, Ayak topu, 

Uzağa Top Atma, El Topu oyunları oynanır.  

 

4. SONUÇ  

AraĢtırma bulgularında geleneksel oyunlarda kullanılan 13 çeĢit top tespit edilmiĢtir. 

Bu topların yapımında inek, deve, keçi ve kuzu gibi hayvanların kıl, deri ve iç organlarından 

(idrar torbası-mesane); çaput, bez ve ip gibi ev materyallerinden üretildiği belirlenmiĢtir. Bu 

top materyallerinden Elde Saydırmaca, Duvara vurma, Çelme vs. oyunlarının oynandığı 

görülmüĢtür. 

AraĢtırma sonuçlarında geleneksel oyunlarında kullanılan materyallerin insanların 

yaĢadığı çevreden veya kullandığı araç-gereç artıklarından elde ettikleri ve bu materyallere 

uygun oyun kültürünün de oluĢtuğu gözlenmiĢtir. 
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 Temel spor eğitimi uygulamaları ile Atletizmi birleĢtirerek, uygun düzenlemelerle 

ilköğretim okulları bünyesinde yaygın Ģekilde kullanabilme,  

 Böylece temel spor dalı Atletizmi çocuk ve gençlerimizin yakın çevresine götürerek düzenli 

spor yapma alıĢkanlığı, spordan zevk alma duygusu ile atletizm kültürü ve sevgisi 

kazandırabilme,  

 Çocuklarımızı madde bağımlılığı ile diğer kötü alıĢkanlıklardan koruyabilme, 

 Bu etkinlikler sırasında Atletizme ilgi duyan ve yetenekleriyle öne çıkan çocukların düzenli 

çalıĢma gruplarına alınarak bilimsel yaklaĢımlarla geliĢimlerini sürdürmelerine imkân 

sağlayabilme,  

 Bu bağlamda orta ve uzun vadede Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek nitelikli atlet 

sayısını arttırabilme.   

Kapsam  

Pilot olarak seçilen 25 ilde yaklaĢık 250 ilköğretim okulunda öğrenim gören 7–14 yaĢ arası 

150 000 çocuk ve gençler eğitimden yararlanacaktır. 

 Ġçerik 
 

 Ġnsan Gücü:  

  

o Sekiz kiĢiden oluĢan ―Proje Merkez Yürütme Kurulu‖: Bu kurulda yer alan, Atletizm 

Federasyonu Eğitim ve Teknik Kurullarından 3 üye, Naili Moran Atletizm Eğitimi 

Vakfından 3 üye ile Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Daire 

BaĢkanlığı‘ndan (OBESĠD) 1 üye, 

o Ġllerde ―Ġl Proje Yürütme Kurulları‖: Bu kurulda yer alan, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü Spor 

ġube Müdürü, Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü (GSĠM) Spor ġube Müdürü, OBESĠD‘na 

bağlı Atletizm Ġl Koordinatörü, GSĠM Atletizm Ġl Temsilcisi varsa Üniversitenin Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü Atletizm Öğretim Elemanı ile Belediye BaĢkanlığı Temsilcisi, 

 Ġlçe bazında örgütlenme için ―Ġlçe Proje Yürütme Kurulları‖: Bu kurulda; Milli 

Eğitim Ġlçe Müdürü, Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürü, Ġlçe Belediye BaĢkanlığı 

Temsilcisi, Ġlçe Lig Heyeti Atletizm Temsilcisi ile Atletizm BranĢıyla ilgili 2 Beden 

Eğitimi Öğretmeni, 

o Projeye özgü eğitimden geçen Milli Eğitim Atletizm Ġl Koordinatörleri ve pilot okulların 

Beden Eğitimi Öğretmenleri,  

 

o Yetenekli çocuklardan oluĢturulacak düzenli çalıĢma gruplarında görev alacak öğretmen 

ve özel seçilmiĢ Antrenörler. 

o Uygulamalar sırasında okulların Beden Eğitimi Öğretmenlerine ve görev alacak 

Antrenörlere yardımcı olacak Üniversitenin stajyer öğrencileri. 

 Altyapı: 

   —Tesisler;  
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o Okulda ―sınıf içi‖ ve ―sınıflar arası‖ karĢılaĢmalar için okul bahçeleri veya okul spor 

salonları kullanılacaktır. 

o Pilot okullar arası karĢılaĢmalar için uygun büyüklükte spor alanı olan okullar veya semt 

sahaları kullanılacaktır. 

o Düzenli çalıĢma grupları için Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü‘nün, Üniversitenin ve 

Belediyenin tesisleri kullanılacaktır. 

   —Ekipmanlar; 

o Temel spor eğitimi uygulamaları için, basit ve kolay temin edilebilir malzemelerden 

üretilmiĢ araç gereçler kullanılacaktır.  

Çocukların ilgisini arttırmak için duvar panoları, çeĢitli posterler, katılım belgeleri, süsleme 

o malzemeleri ve müzik yayın araçları kullanılacaktır. 

   —Destek Hizmetleri; 

o TaĢıma: Okul dıĢında yapılacak olan etkinlikler için öğrenci gruplarının taĢınmasında 

ilgili belediyelerin araçlarından yararlanılacaktır. 

 Organizasyon: 

o  OBESĠD‘na bağlı Atletizm Ġl Koordinatörlerine yönelik Eğitim Semineri,               

o Ġllerde ―Ġl Proje Yürütme Kurulları‖nın oluĢturulması,                                               

o Ġllerde Okulların Beden Eğitimi Öğretmenlerine yönelik seminerler,  

o Eğitimde kullanılacak araç gerecin okul bünyesinde hazırlanması,                           

o Beden Eğitimi Derslerinde ―Atletizm Temel Eğitimi‖ hazırlık çalıĢmaları,   

o Okullarda ―Sınıf içi Atletizm Oyunlarının / KarĢılaĢmalarının‖ düzenlenmesi,          

o Okullarda ―Sınıflar Arası Atletizm Oyunlarının / KarĢılaĢmalarının‖ düzenlenmesi, 

o Ġlçelerde ―Okullar Arası Atletizm Oyunlarının/ KarĢılaĢmalarının‖ düzenlenmesi,  

o Ġllerde ―Okullar Arası Atletizm Oyunları / Festivallerinin‖ düzenlenmesi,  

o Pilot Ġllerde Atletizm Federasyonu denetiminde ―Atletizm Temel Eğitim Okulları‖ 

çalıĢmalarının baĢlatılması, 

o Sezon sonu değerlendirme toplantısı ve yeni sezon uygulama planının hazırlanması,  

Yeni sezonu çalıĢmalarının baĢlatılması. 

Sonuç 

 Sporun temel eğitim dönemlerini oluĢturan 7–14 yaĢ grubunu kapsayan eğitim 

programlarının planlanan Ģekilde uygulanmasıyla Ülkemizde, kontrol edilebilir sayıda 

belirli bir grup çocuğun iyi düzeyde spor kültürü, temel spor eğitimi ve atletizm temel 

eğitimi alarak, arzulanan potansiyele ulaĢması sağlanacaktır.  

 Ayrıca, ilgili emniyet birimleriyle yapılacak ortak çalıĢmalarla bu programlar, Ģehirlerde 

kontrol altına alınmaya çalıĢılan ―sokak çocukları‖nın ve terör örgütlerinin kıskacından 

kurtarılmaya çalıĢılan çocuklarla, ıslahevlerinde topluma kazandırılmaya çalıĢılan 

çocukların eğitilmelerinde etkili bir araç olarak kullanılabilecektir.  

 Bunun yanında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında (SHÇEK) devlet 

güvencesi altında olan çocukların eğitiminde de bu programlardan yararlanılacaktır. 

 Uygulamalar sırasında yetenekleriyle ön plana çıkanlar, antrenörleriyle birlikte üst düzeyde 

atlet olarak yetiĢtirilmek üzere kontrol altına alınacaktır. 
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PB14 : ADOLESAN BĠREYLERDE SPORA KATILIMIN ATILGANLIK ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ, ,  

Çanakkale 18 Mart Üniversitei, BESYO  

Ö.BAVLI 

 

Adolesan Bireylerde Spora Katılımın Atılganlık Üzerine  

Etkisinin Ġncelenmesi 
 

Özhan BAVLI* 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalıĢma geliĢim çağındaki bireylerde düzenli spor aktivitelerine katılımın atılgan 

davranıĢlar üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya yaĢ 

ortalamaları 15,8±1 yıl olan en az 1 yıldır bir kulüpte lisanslı olarak spor yapan 75 öğrenci (47 

erkek, 28 bayan) ve lisanslı sporcu olmayan 75 öğrenci (46 erkek, 29 bayan) olmak üzere 

toplam 150 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır.  Sporculara demografik özelliklerini belirleyen 

kiĢisel anket formu ile öğrencilerin atılganlık düzeylerini belirlemek için Rathus (1973) 

tarafından geliĢtirilen ―Rathus Atılganlık Envanteri‖(RAE) uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler 

SPSS 11,5 istatistik programında, iki yönlü anova analizine göre değerlendirilmiĢtir. Analiz 

sonucunda; lisanslı olarak spor yapan bireylerin atılganlık puanları ortalaması 13,9±10.2 iken 

spor yapmayan bireylerin puanları 1,6±9,3 olduğu belirlenmiĢtir. Bu iki gurup arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada ise spor yapan bireylerin lehine atılganlık puanların, yapmayanlara 

göre istatistiksel anlamda farklılaĢtığı belirlenmiĢtir (p<0,05). ÇalıĢma sonucunda spor yapan 

bireylerin, yapmayan bireylere göre daha atılgan oldukları belirlenmiĢtir. Buna göre geliĢim 

çağındaki bireylerde spora katılımın atılgan davranıĢlar üzerine olumlu etkisi olduğu 

söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler:  Spor, Atılganlık, Adolesan 
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YaĢam Tarzı- Fiziksel Aktivite Düzeyi ĠliĢkisi Çocuklarda Fiziksel Performansı 

Etkiliyor 

Muzaffer Çolakoğlu1, Ali GüreĢ2,3, Nurgül Özdemir2 

1) Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Ġzmir-Türkiye 35100 

             2) Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O., Aydın-Türkiye  

             3) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir-Türkiye 35100 

 

 

ÖZET 

Bu araĢtırmada,  Ģehir merkezinde yaĢayan ve beden eğitimi dersi dâhil haftada toplam iki 

fiziksel aktivite yapan öğrenciler ile,  kırsal alanda yaĢayan ve haftada en az yedi saat fiziksel 

aktivite yapan ilköğretim öğrencilerinin temel motorsal performanslarının karĢılaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırma Aydın ili Ģehir merkezi okulları ile kırsal alan ilköğretim 

okullarından teste katılan 10 ve 11 yaĢ gönüllü erkek öğrencilerde (N=88) durarak uzun 

atlama, top fırlatma (120 gram), 60 metre sürat koĢusu ve 1000 metre dayanıklılık koĢusu 

yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma verileri SPSS 15.0 paket programından yararlanılarak 

çözümlenmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde teste katılan grupların baĢarı testlerinin zaman ve 

metreye dayalı puanları arasında farklılaĢma olup olmadığını belirlemek için  t  testi 

kullanılmıĢtır. Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak olarak p<.05 alınmıĢtır. 

ÇalıĢmaya katılan 10 yaĢ grubu kırsal alan öğrencilerinin (n=16) performansı sadece top 

fırlatma testinde Ģehir merkezi öğrencilerinden (n=16) anlamlı düzeyde (48,13±6,87 metreye 

karĢın 39,93±5,47 metre) (t=3,738; p=0,001)  farklı bulunmuĢtur.. Diğer  testlerde ise 10 yaĢ 

öğrencilerinin test sonuçları arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır. Ancak, 11 yaĢ grubunda 

kırsal alanda bulunan okullardan testlere katılan gönüllülerin (n=28) değerleri tüm 

parametreler için Ģehir merkezindeki okullardan katılan öğrencilerden (n=28) anlamlı olarak 

farklı bulunmuĢtur (her biri için, p<0.05).  Bu yaĢ grubunda, kırsal alan ve Ģehir merkezi okul 

öğrencilerinin değerleri sırasıyla durarak uzun atlama için 175,3±9,1 santimetreye karĢın 

170,8±7,4 santimetre (t=2,038, p=0,046; top fırlatma için 48,44±7,63 metreye karĢın 

40,36±5,30 metre (t=4,605, p=0,000); 60 metre sürat koĢusu için 9,32±0,55 saniyeye karĢın 

9,70±0,69 saniye (t=-2,297, p=,026) ve 1000 metre dayanıklılık koĢusu için 219,6±6,7 

saniyeye karĢın 224,7 saniye (t=-2,859, p=,006) olarak bulunmuĢtur.  

      AraĢtırmaya katılan öğrencilere yaptırılan atletizm antrenmanlarına düzenli devam eden 

kırsal alan öğrencilerinin 28‗i ulusal Ģampiyonalarda ilk üç sırada yer alırken, Ģehir merkezi 

okullarından katılan öğrencilerde bu sayı sekiz kiĢi ile sınırlı kalmıĢtır. Kırsal alan 

öğrencilerinin dokuzu atletizm milli takımlarında yer alırken, Ģehir merkezi öğrencilerinde bu 

sayının iki öğrenci olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler:  çocuk, fiziksel aktivite, sportif performans 
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PB16 : 8-10 YAġ ÇOCUKLARDA SPORDA SALDIRGANLIK VE ġĠDDETĠN ORTAYA ÇIKIġ 

NEDENLERĠ  

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Figen Yaman LESĠNGER  

 

           ÖZET 

           Spor müsabakalarında bilindiği gibi Ģiddet, saldırganlık büyük yer kaplamaktadır. 

Günümüzde bu konuda toplumumuz çeĢitli olaylarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu çalıĢmanın da 

amacı, maçları trübünden takip eden çocukların, maç sonunda çıkan Ģiddet ve kavgaları nasıl 

gördüklerini ve hayatlarına nasıl yansıttığını ortaya çıkarmaktır. 

            Bu amaçla çalıĢmaya Bursaspor taraftarlar derneğinin 30 fanatik üyesinin maçlara 

beraberlerinde götürdükleri 8-10 yaĢlarında ki çocuklar denek olarak alınmıĢ ve 8 sorunun 

bulunduğu anketimize kendilerine uygun gelen cevaplar vererek anket değerlendirmeye 

alınmıĢtır. 

 Sonuç olarak; Ģiddet eğilimlerinin azaltılması amacıyla, taraftarların maç esnasında 

veya sonrasında fiziksel saldırganlığa ve çeĢitli tepkilere yol açabilecek küfürlü tezahüratın 

önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla,  maçlara gelen bayan izleyicilerin ve çocukların 

da (yani ailece) maça gelebilecek ortamın oluĢturulması sayısının artırılması ve teĢvik 

edilmesinin faydalı olacağı düĢüncesindeyiz. Ayrıca statlarda olay çıkaranlara yönelik 

kanundaki boĢlukların giderilmesi cezaların ağırlaĢtırılması caydırıcılık yönünden önemlidir. 

Stadların geneline güvenlik kameraları yerleĢtirilip, bu kiĢilerin tespit edilmesi sağlanabilir. 

Ayrıca statlarda insanların streslerini azaltıcı bir takım çalıĢmalar yapılıp (animasyon 

gösterisi, bazı Ģova yönelik sportif gösteriler, sporcular ve yöneticiler maçtan önce sahaya el 

ele tutup çıkarak seyircileri selamlayabilir, amigolar rakip taraftarların tribünlerine çiçek 

dağıtabilir, elektronik panoda bir takım duyuru, anons ve gösteriler yapılabilir, maçtan birkaç 

saat önce statlarda maçı beklerken taraftarlara konser verilebilir vb.) taraftarların rahatlaması 

sağlanabilir. 

       

Anahtar kelimeler: Saldırganlık, ġiddet, Taraftar, Çocuk. 

 

ABSTRACT 

As known in sporting events of violence, aggression, space is big. In this issue today, 

our society has been confronted with various events. The purpose of this study, the children 

followed trübünden matches, the match finally saw the violence and fighting, and how their 

life is to find out how to reflect. 

This study, the Bursaspor fans association 30 fanatic members of the matches with them took 

the 8-10 years of age that children as subjects taken and 8 is a problem that our survey for 

themselves the answers to questionnaires were evaluated. 

As a result, the tendency to reduce violence, supporters of the game during or after the 

various reactions that can lead to physical aggression and threats, must be passed in front of 

cheering. For this purpose, to match the women and children in the audience (ie, family), 

increasing the number of matches to come, and the creation of an environment encouraging 

think it would be useful. Also out for those events in the stadium to eliminate gaps in the 

criminal law is important for deterrence of the heavy upgrading. Overall security cameras be 

placed in stadiums that can be made to find people. Moreover, the stadium of people in stress 
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and reducing certain studies whether (animated show, some shows for the sporting 

performances, athletes and administrators before the match to field hands held out to the 

audience can greet, cheerleader rival fans stand to flower can deploy the electronic board at a 

number of announcements, announcements and demonstrations can be done, A few hours 

before the match while waiting for the match in the stadium so fans can give a concert.) relief 

can be provided for fans. 

Key Word : Aggression, Violence, Advocate, Child. 

 

 

GĠRĠġ 

Saldırganlık, çocuğun güvenlik, mutluluk vb. Ġhtiyaçlarının Ģekil değiĢtirerek baĢka bir 

biçimde ortaya çıkmasıdır. Çocuğun akranlarına vurması, ısırması, eĢyaları fırlatması, 

tekmelemesi, tükürmesi ya da sözel saldırılarda bulunmasıdır. Fakat günümüzde ebeveyinleri 

ile futbol maçlarına giden çocuklar  teraflarında gördükleri seyircilerin holigan, taraftar, 

fanatik kavramlarının içine yavaĢ yavaĢ girmeye baĢlar. Bebeklik döneminde amaçsız olan 

ağlama vurma gibi öfke tepkileri görülür. 1-4 yaĢları arasında fiziksel saldırganlık daha çok 

görülürken, 4-5 yaĢlarında ise sözel saldırganlık ifadeleri artar. Orta çocukluk döneminde 

çocukların saldırganlığı daha amaçsaldır. 

 

Çocuk çok sert veya gevĢek disiplinle yetiĢtiğinde bu davranıĢ oluĢabilir. Kendine 

güvensiz çocuk saldırgan davranıĢlar gösterebilir. Çocuğun engellenmesi ile saldırganlık 

oluĢabilir. 

 

Saldırganlık kendine ve çevresine zarar verme Ģeklinde de görülebilir. Aile 

içerisindeki sorunlar, iletiĢim bozukluğu, sevgi yetersizliği, çocuğu suça teĢvik edici 

davranıĢlar, örselenme, kendi dürtülerine engel olamama gibi nedenler saldırganlığın ortaya 

çıkmasını sağlar. 

 

Saldırganlık doğuĢtan getirilen bir dürtüdür. BaĢlangıçta, içinden gelen saldırganlığı 

bütün çıplaklığı ve yalınlığıyla dıĢa vuran çocuk, zamanla öfkesini ve saldırgan davranıĢlarını 

engellemeyi öğrenir.Saldırgan davranıĢları bulunan çocuklar; sinirli, anlaĢılmaz, eyleme hazır 

ve aĢırı geçimsizdir. ĠliĢkileri gergin ve sürtüĢmelidir. Durmadan kuralları çiğner ve  ceza 

görür ancak bu çocuklar cezadan etkilenmez yada kısa süreli olarak etkilenmiĢ gibi 

görünürler. Sıradan anlaĢmazlıkları bile bilek gücüyle çözmeye çalıĢırlar. Futbol maçlarına 

aileleri ile gidipte orada büyüklerin küfür ve el hareketleriyle süre gelen daha sonrada fiziksel 

darbeye dönen kavgaların arasında kalıp etkilenmektedirler. Daha sonra bu fiziksel darbın her 

sorunu çözmede bir yol olarak görür ve kendisini o yönlü geliĢtirmeye baĢlar. Ailelerde bu tür 

çocukların yatkın oldukları spor dalı olarak kıckboks, taekwando, kung-fu gibi branĢlara 

ilgilenmesi için kurslara gönderirler. Sonuçta yetiĢen bu çocuklar futbol maçlarında 

öğrendikleri hareketleri uygulamaya baĢlamaktadırlar. 

 

Bununla birlikte anne babaların birbirleriyle tartıĢmaları, kavga etmeleri, annenin yada 

babanın saldırganca tutumu ve çocuğun da bunu taklit ederek öğrenmesi saldırganlığın baĢlıca 

nedenleri arasındadır. 

 

ARAġTIRMANIN AMACI 

 

Spor müsabakalarında bilindiği gibi Ģiddet, saldırganlık ve holiganizm büyük yer 

tutmaktadır. Bu çalıĢmanın da amacı, maçları trübünden takip eden çocukların, maç sonunda 
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çıkan Ģiddet ve kavgaları nasıl gördüklerini ve hayatlarına nasıl yansıttığını otraya 

çıkarmaktır. 

 

 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Evren 

Bu çalıĢma Bursa‘da bulunan Bursaspor taraftarlar derneğinin üyeleri arasında 

gerçekleĢmiĢtir. 

Örneklem 

Bu çalıĢma Bursaspor klubü taraftarlar derneğinin 60 üyesi arasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Veri Toplama Aracı ve Veri Toplama Süreci 

 Bursa‘da bulunan Bursaspor maçlarını çocuklarıyla birlikte takip eden Bursa spor 

fanatiklerinin çocuklarına saldırganlık ve Ģiddet ile ilgili düĢüncelerini tespit etmek 

maksadıyla 8 soru cevaplandırılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ankette yer alan 

sorular araĢtırmaya katılan tüm denekler için ortaktır. Anket 2 bölümden oluĢmaktadır. 1. 

bölümde kiĢisel bilgiler, 2. bölümde ise sporda saldırganlık ve Ģiddet içeren soru maddeleri 

yer almaktadır. 

 

Verilerin Analizi 

 Elde edilen veriler SPSS 12.0 Ġstatistik paket programında normal dağılımları kontrol 

edildikten sonra t-testi ile istatistiksel hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

BULGULAR 

 

Tablo 1 :  Sizce insanlar bir spor yarıĢmasına neden giderler? 

 

        n          x        Sd        t 

     S1       60       1,70       0,72      18,28 

 

Sizce insanlar bir spor yarıĢmasına neden giderler sorusuna taraftarların verdiği sonuçlar 

incelendiğinde ortalama 1.70+0.72 olduğu görülmüĢtür. 

 

 

Tablo 2: Sizce olması gereken seyirci tipi hangisidir? 

 

        n           x        Sd        t 

     S2       60       2,21       0,82      20,80 

 

Sizce olması gereken seyirci tipi hangisidir sorusuna taraftarların verdiği sonuçlar 

incelendiğinde ortalama 2.21+0.82 olduğu görülmüĢtür. 

 

 

Tablo 3: Taraftarı olduğunuz takımın müsabakalarına hangi sıklıkta gidersiniz? 

 

 

        n        x           sd        t 

     S5       60       1,81       0,67      20,80 
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Taraftarı olduğunuz takımın müsabakalarına hangi sıklıkta gidersiniz sorusuna taraftarların 

verdiği sonuçlar incelendiğinde ortalama 1.81+0.67 olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 4: Müsabaka öncesi ruh haliniz nasıl olur? 

 

 

        n      x       Sd.        t 

     S6       60       2,11       0,90      18,14 

 

 

Müsabaka öncesi ruh haliniz nasıl olur sorusuna taraftarların verdiği sonuçlar incelendiğinde 

ortalama 2.11+0.90 olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 5: Müsabaka esnasında ruh haliniz nasıl olur? 

 

 

        n         x        Sd        t 

     S7       60       1,95       0,85      17,72 

 

Müsabaka esnasında ruh haliniz nasıl olur sorusuna taraftarların verdiği sonuçlar 

incelendiğinde ortalama 1.95+0.85 olduğu görülmüĢtür. 

 

 

Tablo 6: Müsabaka sonrası ruh haliniz nasıl olur? 

 

        n      x       Sd.        t 

     S8       60       2,41       0,84      22,03 

 

Müsabaka esnasında ruh haliniz nasıl olur sorusuna taraftarların verdiği sonuçlar 

incelendiğinde ortalama 2.41+ 0.84 olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 7: Müsabakalarda yeteri kadar güvenlik önlemleri alınıyor mu? 

 

        n      x      Sd.        t 

     S9       60       1,85       0,36      39,79 

 

Müsabakalarda yeteri kadar güvenlik önlemleri alınıyor mu sorusuna taraftarların verdiği 

sonuçlar incelendiğinde ortalama 1.85+0.36 olduğu görülmüĢtür. 

 

 

Tablo 8: Seyircileri Ģiddete sürükleyen nedenler nelerdir? 

 

        n        x        Sd.        t 

     S10       60       2,31       0,98      18,26 

 

Seyircileri Ģiddete sürükleyen nedenler nelerdir sorusuna taraftarların verdiği sonuçlar 

incelendiğinde ortalama 2.31+ 0.98 olduğu görülmüĢtür 
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SONUÇ 

 

Soru 1‘e ait sonuçlar incelendiği zaman  (Ġnsanlar  spor yarıĢmalarına neden giderler?), 

fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %45‘i zevk için %40‘ı takımını desteklemek için 

%15‘i ise deĢarj olmak için spor yarıĢmalarına gittiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 

insanlar spor yarıĢmalarına zevk için gittikleri sonucuna varabiliriz. 

Soru 2‘ye ait sonuçlar incelendiği zaman (sizce olması gereken seyirci tipi 

hangisidir?), fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %25‘i yorumu kendi yapanlar %28‘i 

fanatikler %46‘sı rasyonalistler (gerçekçiler) olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 

olması gereken seyirci tipi rasyonalistler (gerçekçiler) olduğu sonucuna varabiliriz. 

Soru 3‘e ait sonuçlar incelendiği zaman (Taraftarı olduğunuz takımın müsabakalarına 

hangi sıklıkta gidersiniz?) fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %33‘ü her zaman %51‘i 

fırsat buldukça %15‘i hiç gitmediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda taraftarı oldukları 

takımın müsabakalarına fırsat buldukça gittikleri sonucuna varabiliriz. 

Soru 4‘e ait sonuçlar incelendiği zaman (Müsabaka öncesi ruh haliniz nasıl olur?), 

fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %35‘i gergin %%18‘i telaĢlı %46‘sı sakin 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda taraftarların müsabaka öncesi sakin olduğu 

sonucuna varabiliriz. 

Soru 5‘e ait sonuçlar incelendiği zaman (Müsabaka esnasında ruh haliniz nasıl olur?), 

fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %38‘i gergin %28‘i telaĢlı %33‘ü sakin olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda taraftarların müsabaka esnasında gergin olduğu sonucuna 

varabiliriz. 

Soru 6‘ya ait sonuçlar incelendiği zaman (Müsabaka sonrasında ruh haliniz nasıl 

olur?), fanatik seyircilerin verdiği sonuçlara göre %23‘ü gergin %11‘i telaĢlı %65‘i sakin 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda taraftarların müsabaka sonrasında sakin olduğu 

sonucuna varabiliriz. 

Soru 7‘ye ait sonuçlar incelendiği zaman (Müsabakalarda yeteri kadar güvenlik 

önlemleri alınıyor mu?), fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %15‘i evet %85‘i hayır 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda müsabakalarda yeteri kadar güvenlik önlemleri 

alınmadığı sonucuna varabiliriz. 

Soru 8‘e ait sonuçlar incelendiği zaman (Seyirciyi Ģiddete sürükleyen nedenler 

nelerdir?), fanatik taraftarların verdiği sonuçlara göre %23‘ü hakem %35‘i takımın 

baĢarısızlığı %28‘i tribün %13‘ü ise amigolar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 

seyirciyi Ģiddete sürükleyen nedenin takımın baĢarısızlığı olduğu sonucuna varabiliriz. 
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PB20 : ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA SPOR EĞĠTĠMĠ MODELĠ ĠLE SINIF ĠÇĠ VE 

SINIFLAR ARASI ATLETĠZM OYUNLARI UYGULAMASI:  

E. HASLOFÇA , Ali  GÜREġ , K. ġENCAN  

 

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA SPOR EĞĠTĠMĠ MODELĠ ĠLE  

SINIF ĠÇĠ ve SINIFLAR ARASI ATLETĠZM OYUNLARI UYGULAMASI 

HASLOFÇA, Ercan*    HASLOFÇA, F.*   GÜREġ, A.**   CANDAN, N.***          

TEMEL, C.****         ġENCAN, K.***** 

        

*Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Aydın  

**Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Ġzmir  

***Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Manisa   

****Ġlköğretim Genel Müdürlüğü Projeler ġubesi 

*****Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı 

 

Öğrenme Alanı: A. Hareket Bilgi ve Becerileri, 

A.1. Spor Bilgi ve Becerileri, 

A.1.1. Atletizm branĢlarına özgü hareketleri sergiler,  

A.1.8. Atletizm etkinliklerindeki performansını analiz eder,  

A.1.12. Atletizm Oyunlarında araç-gereç ve alanlarını paylaĢır,  

A.1.17.  Atletizm Oyunlarında baĢkalarının haklarına saygı gösterir,  

A.1.19. Atletizm Oyunlarında kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü 

davranıĢlarla gösterir. 

 

Öğrenme Alanı: B. Etkin Katılım ve Sağlıklı YaĢam 

B.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik,  

B.1.1. Fiziksel uygunluğunu geliĢtirmek için düzenli olarak Atletizm Oyunlarına katılır,  

B.1.3. Atletizm Oyunları sonrasında kiĢisel bakımını ve temizliğini yapmaya öncelik verir,  

B.3. Spor Organizasyonları ve Olimpiyat Oyunları  

B.3.2. Okulda ―sınıf içi‖ ve ―sınıflar arası‖ Atletizm Oyunlarının düzenlenmesinde görev 

almaya istekli olur. 

 

Temel Beceriler: ĠletiĢim, karar verme, problem çözme, öz yönetim (öğrenmeyi öğrenme, 

eğlenme, sorumluluk, katılım, paylaĢım, iĢbirliği ve takım çalıĢması) 

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: ―Sınıf içi‖ ve ―Sınıflar arası‖ Atletizm Oyunlarının 

uygulanmasında Spor Eğitimi Modeli kullanıldı. 

 

Araç ve Gereçler: 8 adet basit mini engel, takım formaları (oyun yelekleri), hakem kıyafeti, 2 

adet kronometre, stafet için 2 adet plastik halka (20cm), atmalar için 1kg sağlık topu (2 adet), 

kulvar çizimi için tabak huni (50 adet), slalom ve iĢaretleme için plastik çubuklu huniler (12 

adet), Ģerit metre (30m), takım ve puanları yazmak için yazı tahtası (board), fotoğraf 

makinesi-kamera, müzik seti, renkli kartonlar, okulu ve spor alanlarını süslemek için gerekli 

malzemeler, Ģeritler, balonlar kullanıldı.  

 

Güvenlik Önlemleri: Oyun alanı her ders öncesinde kontrol edildi. Alanın yabancı 

maddelerden temizlenmiĢ olmasına dikkat edildi. Sınıflar arası oyunlarda oyun alanının diğer 

ders ve sınıflarla çakıĢmaması için okul ders çizelgesi dikkate alındı. 
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECĠ 

 

GiriĢ: Öğrencilere altı ders saatini kapsayacak ders organizasyonu açıklandı. Derslerde 

öğretim yöntemi olarak spor eğitimi modelinin kullanılacağı açıklandı ve aĢağıdaki bilgiler 

öğrencilerle paylaĢıldı. 

 

Spor Eğitimi Modeli ile Çocuk Atletizmi 

Modelin temel hedefi, beden eğitimi dersinde öğrenciler için geliĢim düzeylerine 

uygun olan ve sınıfın tamamının katılımını sağlayan özgün spor deneyimi sağlamaktır. Bu 

amaçla model; sezonlar, takım üyeliği, resmi karĢılaĢmalar, kayıt tutma, festival ve sonuç 

etkinliği olmak üzere 6 ana boyut üzerine kurulmuĢtur. 
 

Süreç: Spor eğitim modelindeki uygulamalar bir festival/Ģenlik havasında düzenlenir. 

Takımlara isim bulmak, takım resimlerini çekmek, takım baĢarısına ilgi çekmek ve düzenli 

olarak duyurmak, centilmen ve sportmen oyuncuları seçmek ve kutlamak ve bunları okulun 

tamamıyla paylaĢmak festival/Ģenlik havasının oluĢturulması için önemlidir. 
 

Sezonlar: Öğrencilerin Atletizm spor dalını öğrendikleri süreyi ifade eder. 
 

Takım Üyeliği: Öğrenciler sezon boyunca bir takımın üyesi olurlar. Her bir üye, takım içinde 

sporcu olarak görev almanın yanında takım yöneticisi, antrenör, hakem, kondisyoner, 

ilkyardım görevlisi, istatistikçi, malzemeci ve basın mensubu gibi farklı rollerde görev 

alacaktır. 
 

Kayıt tutma: Müsabaka sonuçları ile birlikte, takımların o sezon için Atletizme özgü 

performanslarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Takımdaki hakem, basın ve istatistikle 

ilgili öğrencilerin görevini tanımlamaktadır. 
 

Resmi karĢılaĢmalar: YarıĢma formatı, ―sürat-engelli koĢu, atlama, atma ve bayrak 

koĢusundan‖ oluĢan sınıf içi ve sınıflar arası takım yarıĢmalarıdır. Derslerde baĢlangıçta 

bireysel denemelerle devam eden süreç takım karĢılaĢmaları ile tamamlanacaktır. 
 

Sonuç etkinliği: Spor eğitimi sezonunun son bölümünde, sınıflar arası karĢılaĢmaların son 

yarıĢması olan bayrak yarıĢması (Formula-1) Ģeklinde düzenlenir.  
 

    Derse GeçiĢ ve Uygulamalar:                                                          
—Spor eğitim modeline uygun olarak Atletizm spor dalının içeriğinde yer alan ―sürat-engelli 

koĢu, atlama, atma ve bayrak koĢusu‖ndan oluĢan oyunlar kullanılacaktır. Bunun için 

sınıfınızda öğrenci sayısına uygun olarak 4 takım oluĢturunuz.  

—Takımların oluĢmasında güç dengelerinin yakın olmasına dikkat ediniz. Takımları kız ve 

erkeklerden karma Ģekilde oluĢturunuz. Özellikle kızların sayısı takımlarda mümkün 

olduğunca eĢit olmalıdır. YanlıĢ takım kurgulamasının öğrencilerin motivasyonunu 

düĢüreceğini unutmayınız.  

 Spor eğitim modelinde öğrencilerin üstlenecekleri rollerin seçilmesinde 5 faktöre dikkat 

edilmesi gerekir. Bunlar: 

1. Rollerin iyi açıklanması gerekir. 

2. Sezonun planlamasının bütün veriler değerlendirilerek yapılması önemlidir. 

3. Öğrencilerin rollerini gereğince uygulayabilmeleri için fırsatlar yaratılmalıdır. 

4. Farklı rollerin takım baĢarısına etki ederek takım ruhunu ortaya çıkaracak Ģekilde organize 

edilmesi önemlidir. 

5. Roller için gerekli malzemelerin hazırlanması önemlidir. 

Dersin öncesinde fotokopilerini hazırladığınız spor eğitim modelinde roller ve uzmanlık 

görevlerini açıklayan tabloları takımlar ile paylaĢınız. Takımların oluĢturulmasının ardından 

takım isimlerinin belirlenmesi için öğrencilerinize süre veriniz. 
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 Gerekli öğrenci rolleri: 

SPORCU ROLÜ 

Görev Sorumlulukları 

Atlet  Oyunla ilgili teknik ve taktikleri öğrenmek için iyi çalıĢır. 

 Oyunu gayretle, adil ve centilmence oynar. 

 Takım arkadaĢlarını destekler. 

 Rakiplerine ve hakemlere saygılı davranır. 

TAKIM ĠġLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ROLLER 

Hakem  KarĢılaĢmaları yönetir. 

 Kronometre tutar, ölçümleri yapar. 

 Oyunla ilgili kararları verir. 

 Oyunların kurallara uygun ve sorunsuz bir Ģekilde sürmesini sağlar. 

Sayı tutucu  Oyunlardaki performansla ilgili verileri toplar, kaydeder ve herkesin 

izlemesi için puan tablosuna iĢler. 

 Sonuçları ilgili kiĢilere aktarır (öğretmen, basın mensubu, istatistikçi) 

 

a) Takım ve uzmanlık rolleri: 
 

Takım Rolleri 

Görev Sorumlulukları 

Antrenör  Takıma liderlik yapar. 

 Teknik ve taktik çalıĢmaları yönlendirir. 

 Oyuncuların belirlenmesi ve değiĢimlerde yardımcı olur. 

 Oyuncu seçimi ile ilgili bilgileri öğretmen ve takım idarecisine verir. 

Kaptan  Sahada hakemlerle iletiĢim gerektiren durumlarda takımı temsil eder. 

 Oyun sırasında liderlik yapar. 

 Takım arkadaĢlarına liderlik yapar ve cesaretlendirir. 

Takım Yöneticisi  Takımla ilgili idari sorumluluk gerektiren iĢleri yürütür. 

 Gerekli formları zamanında hazırlar. 

 Takım üyelerine oyuncu, hakem, sayı tutucu ve benzeri rollerin 

belirlenmesinde yardımcı olur. 

Malzemeci  Takım malzemelerinin kontrolünden sorumludur. 

 Takım malzemelerini (forma vb) dağıtır ve toplar. 

 Diğer takım malzemecileri ile birlikte sahayı oyunlar için hazırlar. 

 Malzemelerin zarar görmesi ve kaybolması durumunda öğretmeni 

bilgilendirir. 

Kondisyoner  Isınma sırasında takıma liderlik yapar. 

 Kondisyon çalıĢmalarının planlamasında takıma liderlik yapar. 

Ġlk yardım uzmanı  Oynadıkları oyunlar sırasında (sporda) sık karĢılaĢılan yaralanma ve 

sakatlıklarla ilgili bilgi sahibidir. 

 KarĢılaĢmalar sırasında ilk yardım malzemeleri ile birlikte olası 

yaralanma ve sakatlıklar için hazır olarak bekler. 

 Oyun ve antrenmanlarda yaralanma ve sakatlanma durumu olduğunda 

öğretmeni bilgilendirir. 

 Uzmana/öğretmene ilk yardım uygulamaları sırasında yardım eder. 

Halkla iliĢkiler 

uzmanı 
 Takım ve oyuncularla ilgili bilgileri ve yarıĢma sonuçlarını toplar ve 

duyurulmasını sağlar. Basına veri sağlar. 

 Okul gazetesi, posterler, sporla ilgili her türlü yayın ve bilgilendirmeye 
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katkıda bulunur. 

 Ödül törenlerinin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olur. 

Basın/Gazeteci  Oyunlarla ilgili makale, yorumlar yazar. Oyuncularla ve takımlarla 

röportajlar yapar. KarĢılaĢmaların ve oyuncuların fotoğraf ve video 

çekimlerini gerçekleĢtirir.  

 Okul gazetesinde karĢılaĢmalar hakkında haberler hazırlayarak 

gazetenin spor köĢesinde yer verir. 

 

Haftalara Göre Derslerin ĠĢleniĢi: 

 

1. Hafta: Spor Eğitim Modeli çerçevesinde düzenlenecek olan Atletizm Oyunları 

sezonlarına iliĢkin program öğrencilere açıklanır. Öğretmen gerekli açıklamaları 

yaptıktan sonra öğrenciler etkinlik alanına geçer. Oyun alanına iliĢkin gerekli ön 

hazırlıklar (öğrencilerin ısınması, oyun alanının son kontrolü vb.) yapılır. Hazırlık 

çalıĢmaları için belirlenen takımlar etkinlik alanında yerlerini alırlar. Sezon içersinde 

yapılacak karĢılaĢma ortamı yaratılmasının ardından ilk ders günü hazırlık çalıĢmaları 

yapılarak lig sezonu baĢlar. Hazırlık çalıĢmaları yapılmasının dört ana hedefi vardır. 

Bunlar:  

a) Öğrencilerin oyunlarda yer alan hareket formlarını (engel geçiĢleri, stafet değiĢimi, atma 

ve atlama oyunlarındaki hareketleri) deneyerek kabaca öğrenmelerinin sağlanması, 

b) Modelin uygulanmasında planlama dıĢında kalan aksaklıkların tespit edilmesi ve 

giderilmesi, 

c) Takım üyelerinin ve uzmanlık rollerinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarda meydana 

gelebilecek olası negatif durumların giderilmesi için Ģans yaratılması, 

d) Spor eğitimi modelinde öğretmenin rolünü ortaya çıkararak öğretmenin sezon içindeki 

rolüne dair stratejiler geliĢtirmesini sağlamak. 

 

2. Hafta: Hazırlık çalıĢmalarına devam edilir. Dersin son bölümünde sınıf içi takımların 

kesinleĢen listeleri oluĢturulur. Takımların rol ve uzmanlık alanlarına iliĢkin görev ve 

sorumlulukları gözden geçirilir. Takımların rol ve uzmanlık alanlarının belirlenmiĢ takım 

listeleri öğretmene verilir.  

 

3. Hafta: ―Birinci Tur‖ yarıĢmaları için takımların oyuncu ve uzmanlık listeleri 

öğretmene teslim edilir. ―Sürat-Engelli KoĢu‖ oyunu ile ―Kurbağacık‖ atlama oyunu için 

takımların malzemecileri tarafından saha hazırlanır. Bu arada kondisyonerler takımlarına 

ısınma yaptırır. Ġkili eĢleĢmeler için takım idarecileri ve baĢhakem denetiminde lig usulü kura 

çekilir. Kura sonucu 1 ve 2 numaralı Takımlar koĢu parkuruna geçerek denemelerini yapar. 3 

ve 4 numaralı takımların öğrencileri de uzmanlık rollerine göre yerlerini alırlar.  

Öğretmenin son kontrolleri yapması ile sezonun ilk yarıĢması baĢlar. 1 ve 2 numaralı takımlar 

yarıĢmasını tamamlayınca hakemlerce tutulan kronometre dereceleri sayı tutucular tarafından 

puan tablosuna iĢlenir. Daha sonra 3 ve 4 numaralı takımlar koĢu parkuruna geçerek 

denemelerini yapar ve yarıĢmalarını tamamlar. Bu sırada 1 ve 2 numaralı takım oyuncuları 

diğer görevleri üstlenirler. Aynı uygulama ―Kurbağacık‖ atlama oyunu için de tekrarlanır. 

Böylece ―birinci kademe‖ yarıĢmaları tamamlanmıĢ olur. 

Öğrenciler kiĢisel bakımlarını ve temizliklerini sağladıktan sonra ders tamamlanır. 

Gelecek derse kadar geçen süre içersinde öğrenciler uzmanlık rolleri (basın/gazeteci, halkla 

iliĢkiler, oyuncular, istatistikçi vb.) görevlerini yerine getirirler. Takımların aldıkları puanlar, 

çekilen fotoğraflar spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakiplerini takip etmesi 

sağlanır. 
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4. Hafta: Sınıf içi Ģampiyonu belirlemek üzere ―Ġkinci Tur‖ yarıĢmaları için takımların 

oyuncu ve uzmanlık listeleri öğretmene teslim edilir. ―Çökmece‖ Atma Oyunu için takımların 

malzemecileri tarafından saha hazırlanır. Bu arada kondisyonerler takımlarına ısınma yaptırır. 

Ġkinci kademe eĢleĢmelerine göre 2 ve 4 numaralı Takımlar atma parkuruna geçerek 

denemelerini yapar. 1 ve 3 numaralı takımların öğrencileri de uzmanlık rollerine göre 

yerlerini alırlar.  

Öğretmenin son kontrolleri yapması ile ikinci kademe yarıĢması baĢlar. 2 ve 4 

numaralı takımların her oyuncusu sırayla atıĢını yapar. Hakemlerce ölçülen atma mesafeleri 

sayı tutucular tarafından kayıt cetveline iĢlenir. Her takımın toplam mesafesi puan tablosuna 

iĢlenir. Daha sonra 1 ve 3 numaralı takımlar atma parkuruna geçerek denemelerini yapar ve 

yarıĢmalarını tamamlar. Bu sırada 2 ve 4 numaralı takım oyuncuları diğer görevleri 

üstlenirler.  

    Aynı uygulama ―Formula 1‖ Bayrak oyunu için de tekrarlanır. Ġlk üç yarıĢma 

sonrasında toplam puan sıralamasına göre, önce 3.ve 4. sıradaki takımlar, daha sonra 1. ve 2. 

sıradaki takımlar yarıĢırlar. Böylece ―ikinci kademe‖ yarıĢmaları tamamlanmıĢ olur. En 

yüksek toplam puanı alarak ―sınıf Ģampiyonu‖ olan takım belirlenir. Sınıflar arası 

karĢılaĢmalarda sınıfını bu takım temsil eder (sınıf karması olamaz). Tüm öğrencilerin 

Sertifikaları ve Takımların ödülleri bir törenle verilir.   

Dördüncü haftanın Cuma günü takım idarecisi, antrenör ve kaptanlarının katılımı ve 

öğretmenin eĢliğinde okul Ģampiyonunu belirleyecek Sınıflar arası yarıĢmaların fikstür çekimi 

yapılır. Fikstür okul spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakipleri ve yarıĢma 

tarihlerini öğrenmesi sağlanır. 

 

5. Hafta: Sınıflar arası karĢılaĢmalar, sınıfların Ģampiyon takımları arasında, bir sınıfın 2 

saatlik Beden Eğitimi dersi saatinde, diğer takımların katılımı ile festival havasında organize 

edilir. Birinci turda, “Sürat-Engelli KoĢu‖ oyunu ve “Atlama–Kurbağacık Oyunu‖ 

organizasyonu yapılır. Uygulama, yukarıda açıklanan sınıf içi yarıĢma formatında yapılır.  

Okulların eğitim programına göre, öğle arasında veya ders çıkıĢında da organize 

edilebilir. Uzmanlık rolleri (hakemler, sayı tutucu, basın/gazeteci, halkla iliĢkiler, istatistikçi, 

ilkyardım uzmanı vb.) görevlerini, yarıĢmacıların dıĢında her sınıftan seçilen öğrenciler 

tarafından yerine getirilir.  

 

6. Hafta: Sonuç etkinliği: ―Çökmece Oyunu‖ ve ―Bayrak YarıĢması-Formula 1 Oyunu‖ 

organizasyonu yapılır. Uygulama, yukarıda açıklanan sınıf içi yarıĢma formatında yapılır. 

Sezonun final yarıĢması sonunda görev alan bütün öğrencilerin sezon boyunca yapmıĢ 

oldukları çalıĢmaların kutlanması ve takdir edilmesi amacına dönük olarak bir festival 

havasında gerçekleĢtirilir. Katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri ve sembolik madalyalar, 

tüm takımlara sıralamalarını gösteren belgeler verilir. 

 

SINIF ĠÇĠ ve SINIFLAR ARASI ATLETĠZM OYUNLARINA ĠLĠġKĠN 

AÇIKLAMALAR 

 

Atletizm Oyunları ile atletizmin temel unsurları (sürat ve engelli koĢu yarıĢmaları, atma ve 

atlamalar) oyun ortamı içerisinde uygulanabilmektedir. Fiziki güç gereksinimi düĢük 

olduğundan her çocuk buna kolaylıkla eriĢebilmektir. BranĢların seçimi aĢağıdaki gibi 

olabilir. 
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 KANGURU OYUNU (Sürat ve Engelli KoĢu Oyunu) 

 

 

Değerlendirme 

YarıĢmayı en kısa sürede bitiren takım birinci olur. Kendisine, yarıĢmaya katılan takım 

sayısına eĢit bir puan verilir. Diğer takımlar, sıralarına göre önlerindeki takımdan 1‘er puan 

eksiğini alırlar. 

KURBAĞACIK OYUNU (Atlama Oyunu) 
 

 
   

Değerlendirme 

En uzun mesafeyi baĢaran takım birinci olur ve kendisine katılımcı takım sayısı kadar puan 

verilir. 
             

 

 

 

 

 

 

 

Kurallar 

Renkli Ģeritlerle, yarıĢacak iki takım için 20-

40m boyunda 4 kulvar çiziniz. Her iki uca birer 

flamalı slalom çubuğu yerleĢtirin. Her takıma 

iki kulvar ayırınız. Birine engelleri 6 metre 

aralıkla yerleĢtirin. Takımların bir yarısını, 

kulvarların bir ucuna, diğer yarısını öteki ucuna 

sıralayın.  

 ÇıkıĢ iĢareti verilince birinci yarıĢmacı hızla 

düz koĢar ve flamalı slalom çubuğunun 

arkasından bayrağı ikinci yarıĢmacıya verir. 

Ġkinci yarıĢmacı, hemen önündeki engel 

bölümünü koĢar ve bayrağı üçüncü koĢucuya 

getirir. YarıĢma, tüm koĢucuların birer düz ve 

birer engelli parkur koĢmalarından sonra biter. 

 

 

Kurallar: 

Bir çıkıĢ çizgisi çizilir. YarıĢmacılar, çıkıĢ 

çizgisi arkasında sıralanırlar. 1 inci 

yarıĢmacının ayakuçları çizgiye deyecek 

Ģekilde çökerek durur, hızla öne doğru sıçrama 

yapar ve mümkün olduğu kadar uzağa varmaya 

çalıĢır. YarıĢan sporcunun ulaĢtığı nokta 

çizgiyle iĢaretlenir (iĢaret çıkıĢ çizgisine en 

yakın topuktan alınır). Takımın bir sonraki 

yarıĢmacısı bu çizgiye ayakucu gelecek Ģekilde 

çıkıĢ yapar. YarıĢma bitiminde takımın tüm 

sporcularının ulaĢtığı toplam uzaklık takımın 

puanını oluĢturur. 
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 ROKET OYUNU (Atma Oyunu)  
 

 

 

FORMULA - I OYUNU (Bayrak YarıĢması) 

 

 

5. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Okul Atletizm Oyunları programı (―IAAF 

Kids‘      

Kurallar 

Sporcu atma aracını durarak atıĢ alanına doğru atar. Her 

yarıĢmacının bir veya iki deneme hakkı vardır.  

 

Değerlendirme 

AtıĢlar atıĢ çizgisine 90 derece açı ile ölçülür. 

Sporcularının attığı mesafelerin toplamı, Takımın 

sırasını belirler. En yüksek toplamı elde eden takım 

birinci olur. 

 

Kurallar 

Dört bölüme ayrılmıĢ bir parkurda yapılır. Bunlar 

sırasıyla sıçrama, sürat, slalom ve engel 

bölümleridir. Öğrenciler ara vermeden parkuru 

tamamlayarak bayrağı diğer arkadaĢına verir. 

Değerlendirme 

YarıĢmayı en kısa sürede bitiren takım birinci 

olur. Kendisine katılan takım sayısı kadar puan 

verilir. 
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    Athletics‖ 2006 
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PB21 : ÇOCUKLARDA OBEZĠTE VE SPOR ĠLĠġKĠSĠ 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi BESYO            

Ferudun DORAK ,  Murat ÖZġAKER 

 

ÇOCUKLARDA OBEZĠTE OLUġUMU VE SPOR ĠLĠġKĠSĠ 

* Ferudun DORAK         Murat ÖZġAKER** 

 

Günümüzde obezitenin görülme sıklığı çocukluktan itibaren her yaĢ grubunda giderek artıĢ 

göstermektedir. Obezite geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde sıklık derecesi  yükselerek, 

eriĢkinlerde olduğu kadar, çocukları da etkileyen kronik bir hastalık haline gelmiĢtir.  Bunun 

nedeni olarak teknolojinin ilerlemesi ile birlikte çocukların fiziksel aktiviteden uzaklaĢması, 

televizyon ve bilgisayar oyunlarına yönelmeleri ve modern beslenme alıĢkanlıklarını 

görebilmekteyiz. Çocuk hareket eden bir varlıktır. Hareketsiz bir yaĢam tarzı onun doğasına 

aykırıdır. Hareket ve spor  bir çocuğun fiziksel, biliĢsel ve duygusal büyüme ve geliĢmesinde 

çok önemli bir rol oynamaktadır. Spor bilincini ve spor yapma alıĢkanlığını küçük yaĢtan 

itibaren yerleĢtirerek obezite ve onun meydana getirdiği hastalıklardan uzak, daha sağlıklı ve 

mutlu nesiller yetiĢtirmemiz hepimiz için büyük önem taĢımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, obezite, spor, risk faktörleri 

 

 

*Yrd.Doç.Dr , Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

**Yrd.Doç.Dr , Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

GĠRĠġ 

 

Obezite, Latince ―obezus‖ sözcüğünden türetilmiĢtir. ġiĢman karĢılığı olarak 

kullanılan ―obezus‖, iyi beslenmiĢ anlamına gelir (Durukan, 2001).  Ġngilizce‘de ise, 

―obezity‖ ĢiĢmanlık, ―obeze‖ çok ĢiĢman, ―overweight‖ fazla ağırlık, tartıda fazla gelen 

miktar, ĢiĢmanlık anlamındadır (Yılmaz, 1999). 

Çocuk ve ergenlik dönemindeki sağlık problemleri, eriĢkin döneme yansıyabilme 

özelliği taĢırlar. Bu nedenle bu dönemlerdeki sağlık problemlerinin yani çocuklar ve 

adölesanlar için, daha büyük önem taĢımaktadır. Bu dönemlerdeki obezite veya 

malnütrisyonla iliĢkili sağlık sorunlarının bir kısmı, bu bireylerin eriĢkin dönemlerine de 

yansıyabilmekte ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
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Günümüzde obezitenin görülme sıklığı her yaĢ grubunda giderek artmaktadır. Obez  

çocukların 1/3‘ü, obez adölesanların ise %80‘i eriĢkin yaĢa ulaĢtıklarında da obez 

kalmaktadırlar. Diğer yandan eriĢkin yaĢlarda görülen obezite vakalarının %30 kadarında 

baĢlangıcın çocukluk çağlarına dayandığı bilinmektedir(Styne, 2001; Alemzadeh, 2003). 

Malnütrisyon (Kötü ve dengesiz beslenme) ve fiziksel aktivite azlığı ise çocukların büyüme 

ve pubertal geliĢimini, öğrenme yeteneklerinde azalmaya neden olması ile de okul baĢarısını 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir(Taras,2005). 

Obezite özellikle geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları 

arasında yer almaktadır. Obezite, genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının 

aĢırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne 

çıkmasıdır. Boy standartlarına göre çok ağır olan bireylerin fazla miktarda vücut yağı 

depoladıkları kabul edilir (Wadden, 2003).  

Obezite hem birey hem de ülke ekonomisi için maliyeti oldukça yüksek bir sağlık sorunudur. 

Dünyada yaklaĢık 400 milyon eriĢkin obez olup, bu oranın 2014 yılında 700 milyonun üzerine 

çıkacağı öngörülmektedir (WHO Fact Sheet, No: 311, September 2006). 

Çocukluk çağı obezitesi özellikle geliĢmiĢ ülkelerde olmakla beraber tüm dünyada 

artan bir prevalansa sahiptir (Gürel ve Ġnan, 2001). Çocukluk çağı obezitesinde tanı BKĠ‘ne 

(Beden Kitle Ġndeksi) dayanılarak konur. Obezitenin birçok temel nedeni vardır. Bunlar 

genetik, endokrin, diyet ve sosyoekonomik nedenler olarak sınıflandırılabilir(Strock ve ark, 

2005). 

Obezite özellikle son yıllarda önemli sağlık problemleri arasında yer almaya 

baĢlamıĢtır. Tedavi edilmediğinde hipertansiyon, dislipidemi, ve diyabet gibi klinik tablolarla 

karĢımıza çıkmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de obezite giderek 

yaygınlaĢmaktadır(Önen ve Mete, 2005 ). Ayrıca birçok ülkede Tip II diyabetin erken 

dönemde ortaya çıktığı, çocukluk çağı obezitesinin bunun için güçlü bir risk faktörü 

oluĢturduğu ve obezitenin erken tanı ve tedavisinin tip II diyabetin uzun dönem 

komplikasyonlarının önlenmesindeki temel yaklaĢım olması gerektiği de ifade edilmektedir 

(Young,2000). 

Adölesan dönemde görülmekte olan Tip II diyabet artıĢı obezitenin önlenmesindeki 

çabaların baĢarısızlığına baðlanmakta ve tip II diyabetli adölesanların sık görülen ortak 

özelliklerinden birinin 35-38 kg/m2 arasındaki vücut kitle indeksleri olduğu 

vurgulanmaktadır(Pinhas-Hamiel,2000). 

Bir çalıĢmada üç yaĢından büyük obez çocuklarda tip 1 diyabet görülme riskinin 

normal çocuklara göre 2 kat daha fazla olduğu, obezitenin ve hızlı büyümenin tip 1 diyabet 
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için risk faktörü oluĢturduğu ifade edilmiĢtir( Hypponen ve ark,2000).Bunlar dıĢında 

çocukluk çağı obezitesi çocuk üzerinde bazı psikolojik hasarlar da oluĢturmaktadır. 

Obez adölesanlar kendini-sevme konusunda belirgin olarak problemlere sahiptirler ve 

kendini-sevmenin azalan derecelerinde elem, yalnızlık ve sinirlilik, sigara ve alkol kullanma 

gibi yüksek riskli davranıĢların da sıklığı  artmaktadır( Strauss,2000). 

Günümüzden 20 yıl önce boĢ zamanlarını bahçelerde veya sokak aralarında oynayarak 

geçiren çocuklar, günümüzde geliĢen teknolojinin ve değiĢen sosyal yapının da etkisiyle artık 

zamanlarını televizyon ve bilgisayar baĢında geçirmekte ve beslenme alıĢkanlıklarındaki 

değiĢimle birlikte obezite prevalansının çocukluk dönemde gittikçe artmasına neden 

olmaktadır (Brownell ve Wadden, 2000). Yapılan bir çok çalıĢmada çocukluk çağı 

obezitesinin prevalansının son yıllarda artmakta olduğu gösterilmiĢtir. Bu konuda yapılan çok 

sayıda çalıĢma olmasına karĢın veri toplanmasında kullanılan metodların farklılığı sonuçların 

değerlendirilmesinde zorluklar yaratmaktadır.  

ABD'de gerçekleĢtirilen beslenme ve sağlık taramaları obezite prevalansı hakkında 

güvenilir bilgiler vermektedir. 1988-1994 yılları arasında gerçekleĢtirilen tarama sonuçları 

itibarı ile VKĠ 95. persentil üzerinde olan 6-11 yaĢ çocukların oranı %13.7, (erkeklerde 

%14.7, kızlarda %12.5) ve 12-17 yaĢ çocukların ise %11.5 (erkeklerde %12.3, kızlarda 

%10.7) olarak belirlenmiĢtir. 1976 ve 1987 yılları arasında saptanan obezite prevalansı 6-11 

yaĢ grubunda %54 ve 12-21 yaĢ grubunda ise %64 oranında artıĢ göstermiĢtir. 

ABD'de çocukluk çağı obezitesi bir halk sağlığı problemi olarak algılanmakta ve 

önlem alınması planlanmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde pediyatrik obezitenin 

prevalansı ve artıĢ eğilimi tahmin çalıĢmaları obezitenin tanımındaki metodolojik problemler 

ve nüfusun demografik, kültürel ve sosyoekonomik kompozisyonunu yansıtacak verilerin 

yetersiz olması nedeni ile tam sonuçlanamamıĢtır. Ancak genel AB ülkelerinde küçük 

çocuklarda obezite prevalansı adölesanlara göre düĢüktür.  

Ülkemizde ise çocuk ve adölesan dönem obezitesinin sıklığı ile ilgili daha çok 

bölgesel çalıĢmalar mevcuttur. Ġstanbul ilinde bir ilköğretim okulunda (devlet okulu) eğitim 

gören 10-14 yaĢ grubu 176‘sı kız (%44.5), 219‘u erkek (%55.5) sağlıklı Türk  çocuklarının 

değerlendirildiği bir baĢka çalıĢmada fazla tartılı olma oranı %10,4; obezite oranı %12,7 

olarak bulunmuĢtur. Cinaz ve arkadaĢları ise Ankara‘da 12589 okul çocuğunu kapsayan geniĢ 

bir saha çalıĢması yaparak, VKĠ‘sine göre değerlendirildiğinde obezite ve fazla tartılı olma 

prevalansını sırası ile %3.8 ve %4.7; relatif ağırlığa göre değerlendirildiğinde ise obezite 

prevelansını % 7,5 ve fazla tartılı çocuk prevalansını ise %6.3 olarak saptamıĢlardır11. Ġzmir 

ili Bornova ilçesinde 6-10.5 yaĢ arasında 4548 çocuğun değerlendirilmesinde obezite sıklığı 
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%9.1 ve fazla tartı sıklığı da %9.6 olarak bildirilmiĢtir(Cinaz,2003). YaĢ grubu olarak  baĢka 

bir çalıĢmada Denizli il merkezinde devlet okulunda okuyan 6-15 yaĢ grubu çocuklarda 

obezite sıklığı %1.4; fazla tartılı olma sıklığı da %11.6 olarak saptanmıĢtır. Obezite saptanan 

olguların %75‘i ve fazla tartılı bulunan olguların %49‘u sosyoekonomik düzeyi daha yüksek 

olan grubu temsil eden okulda saptanmıĢtır(Kalkan ve ark, 2002). .  

Çocukluk ve adölesan dönemi obezitesi, hem bu dönemler hem de eriĢkin dönem 

sağlığı açısından risk oluĢturmaktadır. EriĢkin dönemde obez olanların 1/3'ünde obezitenin 

çocukluk çağında baĢladığı, ve obez adölesanların %80‘ninin eriĢkin yaĢa ulaĢtıklarında da 

obez kaldıkları bilinmektedir(Cinaz, ve ark, 2003). Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) ve 

Uluslararası Obezite ÇalıĢma Birliği (IASO) tarafından yakın zamanda yayımlanan ortak 

rapora göre Dünyada 300 milyonu obez olmak üzere, yaklaĢık bir milyar eriĢkin fazla 

kiloludur ve 1.7 milyar kiĢi tip 2 diyabet gibi fazla kilo ile iliĢkili kronik hastalık riski 

altındadır. Aynı raporda obezitenin tip 2 diyabet için temel risk faktörü olduğuna ve vücut 

ağırlığındaki 1 kg artıĢın diyabet sıklığını %5 arttırdığına dikkat çekilmektedir(Semiz ve 

ark,2002). 

 

 SONUÇ 

Obezitenin sağlık açısından önemi dünyadaki mortalite nedenlerinin en baĢında yer 

alan kardiyovasküler hastalıklarla olan iliĢkisinden kaynaklanmaktadır. Obezite hem 

hipertansiyon, dislipidemi ve insülin rezistansı gibi metabolik anormalliklere neden olarak 

hem de bağımsız bir faktör olarak koroner arter hastalığı riskinin artmasına neden olmaktadır 

(Pi-Sunyer FX, 1993). 

Çocuklarda sağlıklı bir büyüme ve geliĢme sağlamasında fiziksel aktivite, çok önemli 

bir yere sahiptir. Çünkü fiziksel aktivite ve spor; çocuk sağlığını, hem çocuklukta hem de 

yetiĢkinlikte etkileyerek, olumlu birçok psikolojik ve fizyolojik etkiler göstermektedir. Bu 

nedenle hastalıklardan korunmak için, spor yapma ve fiziksel aktivitelere çocukluktan itibaren  

baĢlanılmalıdır. 

Spor yapma ve fiziksel aktivite alıĢkanlığı; enerji alımı ve harcaması arasındaki 

dengesizlik sonucu ortaya çıkan çocukluk obezitesinden korunmada etkin bir role sahiptir 

(Baranowski ve ark, 1984).  

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklığı giderek artmakta olan obezitenin erken 

tanısı için, kendi ülkemizin çocuklarını yansıtan BKI persentilleri olmalıdır. Bunu elde etmek 

için çok merkezli, geniĢ kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Bu sayede obeziteyi çocukluk 
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çağında önleyebilir veya tedavi edebilirsek, eriksin dönemdeki obezite sıklığını azaltabilir ve 

obezitenin komplikasyonlarından (HThiperkolesterolemi-DM vb.) çocuklarımızı  

koruyabiliriz. Olumlu alıĢkanlıkların erken yaĢlarda kazanılması, kalıcı olması ve 

geliĢtirilmesi açısından son derece önemlidir. 

Doğasında hareket olan çocuklarımıza hareket etme olanakları oluĢturmak hepimizin 

en baĢlıca görevlerimiz arasında yer almalıdır. Hareketsiz bir yaĢam tarzı onun doğasına 

aykırıdır. Hareket ve spor  bir çocuğun fiziksel, biliĢsel ve duygusal büyüme ve geliĢmesinde 

çok önemli bir rol oynamaktadır. Spor bilincini ve spor yapma alıĢkanlığını küçük yaĢtan 

itibaren yerleĢtirerek obezite ve onun meydana getirdiği hastalıklardan uzak, daha sağlıklı ve 

mutlu nesiller yetiĢtirmemiz hepimiz için büyük önem taĢımaktadır 
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SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ADOLESANLARIN SOSYO DEMOGRAFĠK 

PROFĠLLERĠ 

Ferudun DORAK*                   Murat ÖZġAKER** 

 

ÖZET 

 

Bu çalıĢma düzenli olarak spor yapan ergenler ile spor yapmayan adolesanların sosyo 

demografik yapılarının incelenmesini amaçlamaktadır. 

AraĢtırmaya ortalama yaĢları (13.17±0.78) yaĢ aralığı 12-14 arasında değiĢen toplam 

941 ergen katılmıĢtır. 290 ergen kulüp sporcusu ve haftanın en az dört günü düzenli antreman 

yapan sporcular oluĢturmaktadır. 651 ergen ise herhangi bir sportif aktiviteye katılmayan 

bireylerden oluĢmuĢtur. Adolesanların sosyo demografik yapılarını belirlemek için veri 

toplama aracı olarak kiĢisel bilgi formu ile 20 sorudan oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. 

Verilerin analizi SPSS 15.0 programında yapılmıĢ ve Ki-kare testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgularda spor yapan ergenler ile spor yapmayan ergenler 

arasında anne ve baba eğitimi, anne ve baba mesleği, gelir durumlarını açısından  anlamlı bir 

fark bulunmuĢtur(p<0.05). Anne ve baba eğitim durumları spor yapan bireylerde daha yüksek 

bulunurken, bu durum spor yapmayanlarda daha düĢük düzeydedir. Bireylerin aile gelir 

durumları incelendiğinde spor yapanların spor yapmayanlardan daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. 

Spor yapan adolesanların eğitim durumları  ve gelirleri yüksek olan ailelerden 

oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Spor, Aile, Sosyo demografik 
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GĠRĠġ 

Günümüzde kiĢilerin sahip olduğu sosyo-ekonomik ve sosyo demografik yapı, yaĢam 

tarzlarını büyük ölçüde etkilemekte ve toplum içinde sosyal statüsüne belirlemektedir. 

Toplumda kiĢiler sosyal yapıyı oluĢturan sosyo-ekonomik unsurlar doğrultusunda sosyal 

statüsünü belirlemekte ve yaĢamlarına yön verebilmektedir.Bu durum geliĢmemiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerde daha belirgin bir Ģekilde görülmektedir. Çünkü bu ülkelerde belli 

bir toplumsal yaĢam standardı oluĢturulamamıĢtır. Bu yüzden sosyo-ekonomik yönden refah 

içinde olan kiĢiler toplumun genelinden daha üst seviyede bir yaĢam standardına sahiptirler 

Sahip olunan sosyo-ekonomik ve kültürel düzey, farklı cinslerin değiĢik sporlara 

katılımını 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 katıldığı ve genelde de sosyo-ekonomik yönden orta tabakaya sahip 

kiĢilerin yaptığı belirtilmektedir. 

Ailelerin eğitim düzeylerinin çocukların spora yönelmelerindeki etkisi konusunda 

yapılan bir araĢtırmada, eğitim düzeyinin spora yönlendirmede önemli rol oynadığı 

belirtilmektedir(Wathins, Regmi,1989). 

Spor, çağımızın modern toplumlarında kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi 

olarak anlam kazanan ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal olgudur. 

Farklı bir boyutuyla, spor, barıĢçı bir toplumun yaratılmasında en önemli rollerden birini 

oynayan bir faktördür. Milli düzeyde birleĢtirici, birlik beraberliği sağlayıcı, sosyal ve 

toplumsal rollerinin yanında, milletlerarası düzeyde ülkeleri birbirine yaklaĢtırıcı ve barıĢı 

sağlayıcı roller üstlenmiĢtir (Çolakoğlu, 2004, s.2). 

Çağımız toplumsal bilimlerinden spor toplumbilimini inceleme ve araĢtırmalarında en 

çok kullanılan ve aynı zamanda tartıĢma konusu olan kavramlardan bir tanesi de ―Sosyo 

Ekonomik Yapı‖ kavramıdır (Erkal, 1986). 

Sosyo-ekonomik yapının, kiĢileri her yönüyle kuĢatan özellikler göstermesi sebebiyle 

sporun yaygınlaĢmasına önemli katkıları vardır. Bu anlamda sosyo-ekonomik yapı olarak 

düĢünebileceğimiz, kiĢilerin doğup büyüdüğü çevre, insan tarafından iĢlenmiĢ, 
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değerlendirilmiĢ olan fiziki çevre, klimatolojik yapı, ekonomik güç Ģartları sportif faaliyetin 

hangi branĢta yoğunlaĢacağına ıĢık tutmaktadır.  

 

Spor bireylerin organik, psikolojik sağlığını geliĢtiren ve sosyal davranıĢlarını düzenleyen bir 

olgudur. Çağımızda sosyo-ekonomik  yapı, kiĢilerin yasam tarzını etkilemede ve toplum 

içerisinde sosyal statü belirlemede önemli rol oynamaktadır. Farklı zevklerden ve kültürlerden 

hoĢlanan gruplar oluĢmaktadır.Bu da sosyo-ekonomik imkanları doğrultusunda 

olmaktadır(Seven,2003). 

Ġnsanın psiko-somatik ve sosyal bir varlık olması onun sürekli olarak çevresiyle iliĢki 

kurmasını gerektirmektedir. Ġnsanların içinde bulundukları, ait oldukları çevre ve çevrenin 

Ģartları ise insanları farklı Ģekillerde etkilemektedir. Aile, arkadaĢlar, okul, iĢ insanın yaĢamı 

boyunca en çok içinde bulundukları ortamlardır. Bu ortamların insanların yaĢam tarzlarını ve 

tercihlerini etkilediği, karar verme sürecinde önemli roller oynadığı çok açıktır. 

Ġnsan ancak sağlıklı olduğunda verimli ve faydalı olarak kendinden beklenilenlerin en 

iyisini verebilir. Beden eğitimi ve spor aktiviteleri bireyin bir bütün olarak geliĢtirilmesini 

yani bedenen, ruhen ve sosyal olarak geliĢmesini sağladığından insan sağlığına ve 

verimliliğine hizmet etmektedir. Ġnsanların beden eğitimi ve spor aktivitelerinden 

yararlanabilme durumları ise her toplumda kiĢiden kiĢiye ve gruptan gruba farklılık 

göstermektedir. KiĢiler arasındaki bu farklılık sosyo-ekonomik yapılarındaki farklılıklardan 

ileri gelmektedir. Çünkü sosyoekonomik yapıdaki farklılıklar kiĢilerin doğumdan itibaren 

içinde bulundukları çevreleri ve o çevrenin ekonomik koĢullarını içine alır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

AraĢtırmaya ortalama yaĢları (13.17±0.78) yaĢ aralığı 12-14 arasında değiĢen toplam 

941 ergen katılmıĢtır. 290 ergen kulüp sporcusu ve haftanın en az dört günü düzenli antreman 

yapan sporcular oluĢturmaktadır. 651 ergen ise herhangi bir sportif aktiviteye katılmayan 

bireylerden oluĢmuĢtur. Adolesanların sosyo demografik yapılarını belirlemek için veri 

toplama aracı olarak kiĢisel bilgi formu ile 20 sorudan oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. 

Verilerin analizi SPSS 15.0 programında yapılmıĢ ve Ki-kare testi kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 

 



 523 

BULGULAR:  

Sosyo-Demografik Özellikler 

Tablo 1. Öğrencilerin  KiĢisel bilgilerine Göre Dağılımı 

ÖZELLĠKLER Spor yapmayan 

Sayı       % 

Spor yapan            P 

Sayı       % 

Baba Eğitim Durumu   

Ġlköğretim 

Ortaöğretim 

Lise 

Yüksekokul / Fakülte 

Lisansüstü 

178            25.1 

142            20 

219            30.8 

154            21.7 

17              2.4 

69            23.3        

69            23.3. 

82            27.7 

72            24.3 

4              1.4 

Babanın Mesleği   

Memur 

ĠĢçi 

Emekli 

Serbest Meslek 

ÇalıĢmıyor 

156             22,0 

148             20,8 

 82              11.5 

311             43.8 

13               1.8 

41            13,9   0.027* 

61            20,6 

40            13.5 

144          48.6 

10             3.4 

Anne Eğitim Durumu   

Ġlköğretim 

Ortaöğretim 

Lise 

Yüksekokul / Fakülte 

Lisansüstü 

278             39.2 

127             17.9 

188             26.5 

101             14.2 

15                2.1 

96           32,4    0.029* 

46           15,5 

91           30,7 

60           20,3 

3              1 

    Annenin Mesleği   

Memur 

ĠĢçi 

Emekli 

Serbest Meslek 

ÇalıĢmıyor 

Ev Hanımı 

71              10,0 

49                6,9 

36               5,1   

56               7,9 

15              2,1 

483            68,0 

32            10,8 

25             8,4 

15             5,1 

31            10,5 

14             4.7 

179           60.5 

Ailenin Gelir Durumu   

Ġyi  

Orta 

Kötü 

320            45,1  

366            51,5 

 24             3,4 

149            50,3  

139           47,0 

 8               2,7 

Okula nasıl gittiği   

araba ile  

servis 

yürüyerek 

otobüsle 

89              12,5 

122            17,2 

493            69,4 

6                 0,8 

39               13,2   ,001* 

34               11,5 

211             71,3 

12                4,1 

 

AraĢtırmaya alınan öğrencilerin ailelerinin sosyodemografik verilerine göre 

dağılımları tablo 1‘de incelenmiĢtir. Buna göre, öğrencilerin babalarının eğitim durumları 

incelendiğinde spor yapmayanların %30.8‘inin lise mezunu, %21.7‘sinin yüksekokul/fakülte 

mezunu, %2o‘sinin ortaöğretim mezunu olduğu, %2.4‘ünün lisansüstü eğitim aldığı; spor 

yapanların baba eğitimi ise, %27.7‘inin lise mezunu, %24.3‘ünün yüksekokul/fakülte 

mezunu, %23.3‘ünün ortaöğretim mezunu olduğu, %1.4‘ünün lisansüstü eğitim aldığı 

görülmüĢtür. 

Babalarının meslekleri incelendiğinde spor yapmayanların %43.8‘inin serbeste 

meslekle uğraĢtığı, %20.8‘inin iĢçi, %22‘sinin memur, spor yapanların baba meslekleri ise; 

%48.6‘sının serbeste meslekle uğraĢtığı, %20.6‘sının iĢçi, %13.9‘unun ise memur olduğu  
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görülmektedir. Spor yapan ve yapmayanlar arasında baba mesleği açısından (p<0.05) anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. 

Tablo 2.Spor Yapan Ve Yapmayan Kız Ve Erkek Öğrencilerin  KiĢisel Bilgilerine Göre Dağılımı 

 

 

ÖZELLĠKLER 

             SPOR YAPMAYAN 

      KIZ                             ERKEK 

Sayı       %                      Sayı       % 

                SPOR YAPAN 

   KIZ                             ERKEK 

Sayı       %                  Sayı       % 

Baba Eğitim Durumu   

Ġlköğretim 

Ortaöğretim 

Lise 

Yüksekokul / Fakülte 

Lisansüstü 

94          26,5                    84            23,7 

73          20,6                    69            19,4 

103        29,0                   116           32,7 

73          20,6                    81            22,8 

12          3.4                      4               2.3   

31            25.4                   38        21,8  

33            27                      36         20,7 

32            26.2                    50        28,7 

26            21.3                    46        26,4 

0                0                         5         1.4 

Babanın Mesleği   

Memur 

ĠĢçi 

Emekli 

Serbest Meslek 

ÇalıĢmıyor 

71          20                        85          23.9 

68         19.2                      80          22.5 

50         14.1                      32           9.0 

158       44.5                      153         43.1 

8            2.3                        5            1.4 

 

12            9.8                        29       16.7 

27           22.1                       34       19.5 

20           16.4                       20     11.5 

57           46.7                       87       50 

6             4.9                          4        2.3 

 

Anne Eğitim Durumu   

Ġlköğretim 

Ortaöğretim 

Lise 

Yüksekokul / Fakülte 

Lisansüstü 

152              42,8              126         35,6  

 55              15,5                72          20,3 

 98               27,6               90         25,4 

 40               11,3               61         17,2 

10                2.8               5          1.4 

44             36,1 ,020*          52        29,9      

16             13,1                   30        17,2 

33              27,0                  58        33,3 

28              23,0                  32        18,4 

1                0.8                    2        1.1 

    Annenin Mesleği   

Memur 

ĠĢçi 

Emekli 

Serbest Meslek 

ÇalıĢmıyor 

Ev Hanımı 

32                 32                 39         11.0 

25                 25                  24        6.8 

18                 18                  18         5.1 

32                 9,0                 24         6.8 

9                   2,5                  6          1.7 

239               67,3               244        68.7 

 

13            10.7  ,008*         19       10.9 

14             11.5                   11        6.3 

10             8.2                      5         2.9 

19            15.6                    12       6.9 

7               5.7                      7         4 

59            48.4                   120     69 

 

Ailenin Gelir Durumu     

Ġyi  

Orta 

Kötü 

169              47.6                151    42.5 

173              48.7                193     54.4 

13                 3.7                  11      3.1 

     

58            47.5                       91     52.3 

58            47.5                       81     46.6 

 6              4.9                          2      1.1 

 

Okula nasıl gittiği   

araba ile  

servis 

yürüyerek 

otobüsle 

47               13.2                 42           11.8       

68               19.2                 54           15.2 

240              67.6                253          71.3 

0                  0                       6            1.7 

15   12.3  ,007*                       24     13.8 

20   16.4                                 14         8    

83    68                                  128    73.6 

0     0                                       8       4.6 

 

Öğrencilerin annelerinin eğitim durumları incelendiğinde spor yapmayanların 

%39.2‘sinin ilköğretim mezunu, %26.5‘inin lise mezunu, %14.2‘sinin yüksekokul/fakülte 

mezunu olduğu, spor yapanların annelerinin eğitim durumlarında ise; %32.4‘ünün ilköğretim 

mezunu, %30.7‘sinin lise mezunu, %20.3‘ünün yüksekokul/fakülte mezunu olduğu tespit 

edilmiĢtir. Spor yapan ve yapmayanlar arasında annelerinin eğitim durumları açısından 

(p<0.05) anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin ailelerinin gelir durumları incelendiğinde; spor yapmayan öğrencilerin ailelerinin 

%45.1‘i iyi, % 51.5‘i orta ve % 3.4‘ü kötü olarak belirtirken, spor yapan öğrencilerin 

ailelerinin %50.3‘i iyi, % 47‘si orta ve % 2.7‘ü kötü olarak ifade etmiĢlerdir.Yapılan analiz 
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sonucunda gruplar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmazken spor yapan ailelerin gelir 

durumlarının yapmayanlara göre daha iyi olduğu saptanmıĢtır. 

Öğrencilerin okula nasıl gittiklerine bakıldığında spor yapan ve yapmayanlar arasında 

(p<0.05) anlamlı iliĢki varken, spor yapmayan öğrencilerin spor yapan öğrencilere göre okula 

gitmelerinde daha çok araba ve servis kullandıkları ortaya çıkmıĢtır. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırma ile Ġzmir ili merkezinde spor yapan ve yapmayan 12-14 yaĢ ergenlerin 

sosyo demografik yapıları araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan spor yapan ve yapmayan 

ergenlerin spor yapma ile yaĢ arasındaki iliĢkinin kaynağı detaylı olarak analiz edilmiĢ ve spor 

yapıp yapmama durumunun hangi nedenlere bağlı olduğu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bütün bu veriler bize toplum içinde kiĢilerin sahip oldukları sosyo-ekonomik durumları 

onların yaĢam Ģekillerini ve standartlarını büyük ölçüde etkilediğini, yaĢamlarını imkanları 

doğrultusunda sürdürmeye çalıĢtıklarını ve ayrıca çeĢitli sosyo kültürel etkinliklere kiĢilerin 

sahip oldukları sosyo ekonomik duruma göre farklı bir çekim gücü oluĢturduğunu 

göstermektedir. ÇalıĢma sonucunda sahip olunan sosyo- demografik yapının, spora katılım 

düzeylerini etkilediği görülmüĢtür.  

Benzer yapılan bazı araĢtırmalarda Sallis ve ark (1996); ―Fiziksel Aktivitede Gençlerin 

Etnik, Sosyo- Ekonomik ve Cinsiyet Farklılıkları‖ isimli makalelerinde Kaliforniya San 

Diego‘daki 1871 lise öğrencisinin fiziksel aktivite, sosyo-ekonomik statüleri, etnik ve cinsiyet 

farklılıkları incelemiĢlerdir. Yaptıkları araĢtırma sonucunda, erkek öğrencilerin okul 

takımlarında olduğu gibi beden eğitimi dersi sırasında ve okul dıĢı sportif aktiviteleriyle ilgili 

daha aktif olduklarını, kızların ise daha çok sınıf ve dersle ilgili aktivitelere katıldıklarını, 

yüksek sosyo-ekonomik statüdeki öğrencilerin daha çok beden eğitimi sınıflarını seçtiklerini, 

fiziksel aktiviteyi etkileyebilecek demografik faktörlerden psikolojik, sosyal ve çevresel 

değiĢkenler incelenmiĢ, erkeklerin bazılarının yüksek aktivite seviyeleriyle açıklanabilen, 

kızlar ve erkekler arasındaki farklılıklar bu değiĢkenlerde ortaya çıkmıĢtır. Fiziksel aktivitenin 

etnik ve sosyo-ekonomik statü farklılıklarından etkilendiği sonucuna varılmıĢtır (Sallis ve ark, 

1996). 

Vilhjallmsson ve Thorlindsson (1998); ―Fiziksel Aktiviteyle Ġlgili Faktörler: Gençler 

Üzerine Bir ÇalıĢma‖ isimli makalelerinde 1131 Kuzey Almanya genci üzerinde yaptıkları 

anket çalıĢmasında fiziksel aktiviteye etki eden çeĢitli fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

demografik faktörleri incelemiĢlerdir. Bu faktörlerden erkek cinsiyet, yakınların fiziksel 

aktiviteyle iliĢkisi (baba, arkadaĢ, büyük kardeĢ), sosyalleĢebilme, spora ve sağlığın 
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geliĢtirilmesine verilen önemin algılanması, okulda zorunlu cimnastik sınıflarındaki 

derslerden alınan doyum anlamlı olarak fiziksel aktivite ile daha çok iliĢkili olduğu, iĢe 

harcanan zaman ve televizyon izleme zamanı daha az iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Bunun 

yanında, verilerden fiziksel aktiviteye katılımda arkadaĢların fiziksel aktiviteye katılımlarının 

etkisi genç kız ve genç erkeklerin duygusal yakınlıklarına dayandığı tespit edilmiĢtir 

(Vilhjallmsson ve Thorlindsson, 1998). 

McVeigh ve ark (2004); ―Güney Afrika Çocuklarının Sosyo- Ekonomik Statüleri ve 

Fiziksel Aktivite Modelleri Arasındaki ĠliĢki‖ isimli makalelerinde Güney Afrikalı çocukların 

sosyo-ekonomik statüleri, fiziksel aktivite, antropometrik ve vücut kompozisyonu 

değiĢkenleri arasındaki iliĢkiyi, çocukların fiziksel aktivite seviyeleri üzerinde anne 

karakterinin sahip oldu etkiyi ve televizyon seyretme, aktivite seviyesi, vücut kompozisyonu 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ; yüksek sosyo-ekonomik statüdeki çocukların yüksek eğitim 

seviyesinde annelere sahip oldukları, boĢanmamıĢ ailelerden geldikleri, yüksek derecede 

sportif katılımlarının olduğu, az televizyon seyrettikleri, daha çok zihinsel faaliyette 

bulundukları, düĢük sosyo-ekonomik statüdeki çocuklara göre daha olumlu fiziksel uygunluğa 

sahip oldukları bulunmuĢtur(McVeigh ve ark, 2004). 

Ġnsan sosyal bir varlıktır ve doğumundan ölünceye dek çevresiyle sürekli bir etkileĢim 

içinde bulunmaktadır. Ayrıca kiĢinin doğup büyüdüğü aile ve içinde bulunduğu çevre 

özellikleri de kiĢiyi etkilemektedir. Genel olarak toplumun ve kiĢinin yaĢantı biçimi olarak 

ifade edilen sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik yapı kiĢilerin ilgi, istek ve iliĢkilerini de 

belirlemekle birlikte, kiĢilerin sportif tercihlerini de etkilemektedir. 

Ergenlik dönemindeki gençler öncelikle çevresindekiler tarafından kabul görmek, 

beğenilmek ister. Bu nedenle çevresindekilerin, özellikle de arkadaĢlarının düĢünce ve 

beğenileri onlar için çok önemli olmaktadır. Vilhjalmsson ve ark (1998) de sportif tercihler ve 

spora katılımda yakın çevrenin etkisi olduğunu ifade etmiĢlerdir.Yaptığımız çalıĢma sonuçları 

literatürle benzerlikler göstermektedir.Bu çalıĢma sonucunda sportif tercihlerin belirlenmesi 

ve spora katılım açısından sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik boyutları ile ilgili olarak 

öğrencilerin Ģiddetten, kötü alıĢkanlıklardan uzaklaĢabilmeleri için öğrenciler spora teĢvik 

edilmeli, onlara spor yapabilecek imkan ve fırsatlar yaratılmalı, bir spor branĢını elit düzeyde 

sürdürebilmeleri için her yönden desteklenerek teĢvik edilmeli, okul ve spor kavramı üzerinde 

durulmalı, spor yapma bilincini halkın tabanına yaymalı ve gerekli fiziksel koĢullar 

sağlanılmalıdır. 
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Amaç 

Çocukluk ve ergenlik sürecinde, düzenli fiziksel etkinlik, pek çok fizyolojik ve psikolojik 

değiĢkenlerin geliĢimi ile iliĢkilidir. Sağlıklı olma ve sağlığı korumanın bir yaĢam Ģekli haline 

gelmesi, yani bireylerde sağlık kültürünün oluĢmasının alt yapısını kuĢkusuz öncelikle okul 

sporu daha da ileri boyutta kulüp sporu oluĢturmaktadır. Toplum sağlığının yararı için, beden 

eğitimi, okul dıĢı fiziksel aktivitenin yaygınlaĢtırılmasına ön ayak olmalıdır. Çünkü fiziksel 

aktivite alıĢkanlığı tek baĢına beden eğitimi sayesinde kazandırılamaz (Sallis, 1997).  

Bu doğrultuda çalıĢmanın amacı, kulüplü sporcu öğrenciler ile sedanter öğrencilerin, sağlık-

egzersiz/fiziksel aktivite bilinç düzeyine ne derecede sahip olduklarının belirlenmesi ve 

karĢılaĢtırılmasıdır. 

 

Yöntem 

ÇalıĢma, 2009 yılında Samsun ilinde düzenlenen Türkiye Yıldızlar Hentbol ġampiyonasına 

katılan 8 takım arasından ulaĢılabilinen 3 takımın sporcuları ile 2008–2009 öğretim yılında 

Ankara ilinde orta sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarının devam ettiği bir devlet 

okulu öğrencilerine uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada, Tuncel ve Tuncel (2009) tarafından 

geliĢtirilen, sağlık-egzersiz/fiziksel aktivite bilinç düzeyi anketi kullanılmıĢtır. Anket, 3 

takımının toplam 35 erkek sporcusuna ve seçilen devlet okulunun 35 erkek öğrencisine 

uygulanmıĢtır. Anketin ön uygulaması, 14 lisanslı sporcuya ve 15 sedanter öğrenciye 

uygulanarak yeniden güvenilirlik çalıĢması yapılmıĢ ve cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 

sporcu öğrenciler için; 0,94, sedanter öğrenciler için ise; 0,91 bulunmuĢtur. Bu sonuçlar 

anketin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Anketlerden elde edilen verilerin SPSS (Ver. 15) paket programı kullanılarak betimsel 

istatistikleri yapılmıĢtır. Ġstatistiksel anlamlılık düzeyi alfa değeri 0.05 olarak kabul edilmiĢtir.  

Verilerden elde edilen ortalama değerler; ―1,00 – 1,66 = Hiçbir fikrim yok‖, ―1,67 – 2,33 = 

DuymuĢtum‖, ―2,34 – 3,00 = Çok iyi biliyorum‖ ölçütlerine göre değerlendirilmiĢtir. 

 

Bulgular 

Sporcuların yaĢ ortalaması 16,69 ± 0,63 yıl, sedanter öğrencilerin yaĢ ortalaması 15,26 ± 0,44 

yıl olarak bulunmuĢtur. Sporcuların haftada yaptığı antrenman ortalaması 5,39 ± 1,05 gün, her 

bir antrenmanın süre ortalaması 110,53 ± 15,76 dk olarak bulunmuĢtur. Sporcuların ve 

sedanter öğrencilerin fiziksel aktivite bilinç düzeylerine bakıldığında, sporcular (x=2,53), 

sedanter öğrenciler (x=2,35) ortalama puan almıĢlardır. Genel ortalamaya göre, her iki grubun 

da ―çok iyi biliyorum‖ düzeyinde olduğu tespit edilmiĢtir. Her iki grubun da ―hiçbir fikrim 

yok‖ görüĢünü belirttikleri madde ―fiziksel aktivite hafif baĢ ağrılarının giderilmesine yardımcı 

olur‖ maddesidir. Sporcuların belirttiği en yüksek ortalamaya sahip görüĢ ―fiziksel aktivite genel 



 529 

sağlık bilincinizi geliĢtirmenize yardım eder‖ maddesi iken, sedanter öğrencilerin ―fiziksel 

aktivite kilo vermenize, özellikle yağ tüketimi ve kaybına yardım eder‖ maddesi olmuĢtur.  

 

Sonuç 

Sporcu ve sedanter öğrenciler arasında toplam dokuz maddede anlamlı farklılık tespit 

edilmiĢtir. Bu maddeler incelendiğinde, sporcu öğrencilerin sosyal beceri geliĢimi ve sağlık 

bilgisi konularında sedanter öğrencilere göre bilinç düzeylerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Aynı zamanda fiziksel aktivite bilinç düzeyi genel ortalamaları arasında da 

anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Bu sonuca göre sporcu öğrencilerin fiziksel aktivite bilinç 

düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.  
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GiriĢ: Dünya Sağlık Örgütü son yıllarda dünyada yaygın olan obezite ile ilgili çalıĢmalarını 

yoğunlaĢtırmaktadır. Obezitedeki ciddi artıĢ ve eğilim, çocuklarda ve adelosanlarda 

davranıĢsal ve çevresel faktörlerle iliĢkilendirilmektedir. Bu yaklaĢımla, çocuklarda ve 

gençlerde azalan fiziksel aktivite ve artan sedanter yaĢam biçimi ile obezite ve aĢırı kilolu 

olma eğilimi arasındaki iliĢki ortaya konularak konunun tutarlı ve akademik olması gerekliliği 

birçok çalıĢmada ele alınmıĢtır. 

 

Amaç: Bu çalıĢmada, Beykoz ilçesinde yaĢayan 9-10 yaĢları arasındaki bir grup ilköğretim 

okulu öğrencisinin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenerek, beden kitle indeksine göre 

karĢılaĢtırmalarının yapılması amaçlanmıĢtır.  

Yöntem: Ġstanbul Beykoz ilçesinde bulunan altı ilköğretim okulu rastgele olarak seçilmiĢtir. 

Bu okulların 3. sınıfında öğrenim gören 9-10 yaĢları arasındaki toplam 250 (104 kız, 146 

erkek) öğrencinin boy ve vücut ağrılıkları ölçülerek Beden Kitle Ġndeksleri (BKĠ) 

belirlenmiĢtir. Ayrıca Çocuklarda Fiziksel Aktivite Anketi (ÇFAA) uygulanarak elde edilen 

veriler, Fiziksel Aktivite Kodu ve Metabolik EĢdeğer (MET) yeğinliğine göre puanlanmıĢtır 

ÇalıĢmaya katılan çocuklar, Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ) tablosuna göre zayıf, normal, aĢırı 

kilolu ve obez olarak gruplandırılmıĢtır. Anket verileri uygun bir veritabanı ile toplanarak 

SPSS istatistik program ile analiz edilmiĢtir. BKĠ ve Fiziksel Aktivite Düzeyi (FAD) 

arasındaki yönelimler için Ki-Kare (χ2) testi,  BKĠ ve FAD ile birlikte cinsiyet etkilerini 

görmek için Logit loglinear analizler uygulanmıĢtır. 

Bulgular: FAD etki seviyesinin BKI sınıflandırmasına göre benzer düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir (p>.05). Bunun yanı sıra cinsiyetin de FAD üzerinde önemli bir faktör olmadığı 

saptanmıĢtır (p>.05). 

Sonuç: Sonuç olarak; BKI‘nin 9-10 yaĢları arasındaki ilköğretim çocuklarında FAD‘nin 

tespitinde etkili bir faktör olmadığı;  ancak büyük topluluklarda ve Ģehirlerin değiĢik 

semtlerinde benzer çalıĢmaların yapılmasının daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarabileceği 

düĢüncesindeyiz.  

 

Anahtar kelimeler: BKĠ sınıflaması, Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyi 

 

 

COMPARISON OF BMI CLASIFICATION WITH PHYSICAL ACTIVITY LEVEL 

IN 9-10 AGE OLD ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

 A Case Study in Ġstanbul Beykoz Region  

 
KÜÇÜK YETGĠN M , AGOPYAN A, ÖZBAR N, ERZEYBEK M, BOZDOGAN Z, TĠRYAKĠ Ç, PINAR 
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Backgraund: The World Health Organization now considers obesity to be a global epidemic. 

Increases in the prevalence and severity of obesity among children and adolescents have been 

attributed largely to behavioral and environmental factors. A consistent referent in the 

academic and lay reporting of secular trends in overweight and obesity among children and 

youth is that decreases in physical activity and increases in sedentary life style. 

 

Objectives: The purpose of this study was to investigate the physical activity level of 

elementary school students living in Beykoz region (aged between 9-10) according to  BMI is 

intended to make comparation categories. 

Methods: Six schools were randomly selected from Beykoz region. Total 250 student‘s (104 

girls, 146 boys) height and weight were measured and Body Mass Index (BMI) was 

determined. Children Physical Activity Questionnaires (CPAQ) were used to assess the 

physical activity level of 3
rd

 grade students aged 9-10.  

The data gathering from CPAQ was evaluated accordance with Physical Activities Level 

(PAL) table and Metabolic Equivalent. The students were classified according to BMI table, 

which were underweight, normal, overweight and obese. Data from the questionnaires was 

collected in a suitable relational database and analysed with SPSS statistical package. Chi-

square (χ2) test was applied to understand the trend of qualitative variables (BMIs and PALs). 

Furthermore, logit loglinear analysis was performed to look for effects of gender together 

with BMI on PAL.  

Result and conclusion: As a result, the observed effects of BMI classification on PAL were 

similar (p>.05).On the other hand, It was observed that there were no significant gender effect 

on PAL of the children (p>.05). It would be more reliable when it performed in big population 

and different region of the big cities in the further studies. 

Key words: BMI Classification, Children PAL 

 

 

 

GĠRĠġ 

Çocuklarda ve gençlerde sağlıklı yaĢam ve fiziksel uygunluk, birçok ülkenin temel ilgi 

odağı olmuĢtur. Çocuk sağlığı da yetiĢkin nüfusun geleceği ve sağlık durumu hakkında bir 

anahtar görevi görmektedir (Saygın & Dükancı, 2009). Çocuklara düzenli fiziksel aktivite 

alıĢkanlığının kazandırılması, egzersizin günlük yaĢamlarının vazgeçilmez bir parçası haline 

getirilmesiyle mümkündür. En azından her çocuk için günlük bedensel aktivite miktarının 

arttırılması, bireysel sağlığın korunması ve ileride karĢılaĢılacak sağlık tehditlerinin azaltılması 

açısından büyük önem taĢımaktadır. 

 

Çocukluk döneminde aĢırı ağır ve ĢiĢman olanların yetiĢkin döneminde de ĢiĢman 

olmaya eğilimlidirler (Guo ve diğ., 2002). Bu nedenle çocukluk dönemi boyunca fiziksel 

aktiviteye katılım, normal büyüme ve geliĢmenin muhafaza edilmesi açısından önemlidir 

(Raudsepp, 1996). Fiziksel aktivitenin sağlık, büyüme ve motor geliĢimle olan önemli iliĢkisi, 

bu konu üzerindeki araĢtırmaların yoğunlaĢmasına neden olmuĢtur (Baronowski, 1992). 

Fiziksel aktivite ile sağlık arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak için gençler üzerinde yapılacak 

daha çok sayıda araĢtırmalara ihtiyaç duyulmasına karĢılık, fiziksel aktivitenin sağlık yönünden 

birçok faydasının olduğu açıktır. Yapılan çeĢitli araĢtırmalarda da düzenli aerobik egzersizin, 

aerobik dayanıklılığı (Raudsepp, 1996; Alpert, 1994) ve kassal kuvveti (Sallis, 1993) 

geliĢtirdiği belirlenmiĢtir.  

 

Kronik hastalık riski taĢıyan çocuk ve adelösanlarda da düzenli fiziksel aktiviteye 

katılımın sağlanması gereklidir (Epstein, 1996). Bu tür aktivitelere katılım, yüksek tansiyon 
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sınırında olan adölesanların kan basıncını düĢüreceği, obez çocukların fiziksel uygunluk 

düzeylerini de geliĢtireceği (Gutin, 1996) ve aĢırı kiloluluk seviyesini düĢüreceği (Epstein, 

1995) için önemli olduğu bildirilmektedir. Bu yaklaĢımlar, fiziksel aktivitenin sağlığa iliĢkin 

yararları konusunda farkındalığın artmasını ve sedanter yaĢam tarzının azalmasına yönelik 

giriĢimleri arttırmıĢtır (Pate ve diğ., 1995). Bu noktada fiziksel aktiviteye katılım düzeyinin 

tespiti ve ne oranda yapılması gerektiğinin önemi de ön plana çıkmıĢtır. Fiziksel aktiviteye 

katılım düzeyinin belirlenmesi için kullanılan ölçüm yöntemlerinden biri ise anket yöntemidir 

(Montoye, 2000). Dünya Sağlık Örgütü‘nün çocuklar için öngördüğü Fiziksel Aktivite Düzeyi 

(FAD) puanı 1,7‘dir (Sanguanrungsirikul, 2001). Aktivitelere katılım cinsiyetlere göre 

farklılıklar gösterebilmektedir. Erkekler her yaĢta akranları olan kızlara göre daha aktiftirler 

ve özellikle orta-Ģiddetli aktiviteye katılma oranları daha yüksektir (Woodfield ve diğ., 2002; 

Catherine ve diğ., 2000; Bradley,  2000; Bratteby ve diğ., 1997). Kızlar ise genellikle hafif ve 

orta yoğunlukta egzersizleri tercih etmektedirler (Henry ve diğ., 1999).  

 

Orta Ģiddetteki fiziksel etkinliklere katılan kiĢilerde; kardiorespiratuvar dayanıklılık, 

esneklik, kassal kuvvet, kassal dayanıklılık ve hız geliĢmekte (U.S Department of Health and 

Human Services, 1996), obezite (Ching ve diğ.,1996) görünme sıklığı ise azalmaktadır. Bu 

nedenle, haftanın hemen hemen her günü, 30-60 dakika süre ile yaĢa ve geliĢim seviyesine 

uygun aktivitelere katılım, düzenli fiziksel aktivite alıĢkanlığının kazandırılması için gereklidir. 

Bu amaçla, her gün en az 10-15 dk. veya daha uzun süreli kısa dinlenme ve toparlanma 

aralıklarını içeren, orta ve üstü yoğunluktaki aktivitelere katılım önerilmektedir (American 

Academy of Pediatrics, 2000).  

 

Yetersiz fiziksel aktivite yetiĢkinlerde olduğu gibi çocuklarda da obeziyete neden olan 

faktörlerden biridir. AĢırı kilo ve obezite düzeyinin saptanmasında Beden Kitle Indeksi (BKI) 

yaygın olarak kullanılmaktadır. BKĠ, vücut ağırlığının vücut yüzeyine bölünmesiyle elde 

edilmektedir  (kg/m
2
). BKĠ hem yetiĢkin, hem de çocuklarda toplam vücut yağı ve yüzdesi ile 

yüksek korelasyon göstermesine rağmen, aĢırı ĢiĢmanlık için kesin bir gösterge olmayıp, etnik 

gruplarda da korelasyon değiĢiklikleri gösterebilmektedir (Martorell ve diğ., 1988). Ancak 

BKĠ, çok kolay hesap edilebilmesi, klinik değerlendirmede deri altı ve toplam vücut yağının 

iyi bir göstergesi olması nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.  (Raustorp ve diğ., 2004; 

Tudor ve diğ., 2004; Guo ve diğ., 2002). 

 

Günümüzde ülkemizde özellikle okullarda beden eğitimi ders saatlerinin azaltılması, 

ders dıĢı spor etkinlikleri için yeterli alan ve donanımın bulunmaması, çocukların çok küçük 

yaĢlarda sınav hazırlıkları nedeniyle yeteri kadar fiziksel aktivitelere katılamamaları, 

Ģehirlerde uygun oyun ve spor alanlarının planlanmamıĢ olması, bununla birlikte artan 

teknolojik ilerlemelere paralel azalan fiziksel aktivitenin neden olduğu problemlerin ortaya 

çıkıĢı bu konunun ele alınmasına sebebiyet vermiĢtir (Özdöl, 2009).  

  

Fiziksel aktiviteye katılımın azlığı sadece yetiĢkinler için değil, çocuklar için de büyük 

bir sağlık sorunudur. Bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve düĢük düzeyde 

olanların aktif bir yaĢama yönlendirilebilmeleri için fiziksel aktivite ölçümlerinin yapılması 

da bu açıdan önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizde ise BKĠ ile fiziksel aktivite düzeyinin 

arasındaki iliĢkinin belirlenmesi ile ilgili çocuklar için bu yönde yapılmıĢ çalıĢmaların oranı 

azdır. Bu nedenle, tüm bu bilgiler ıĢığında, çalıĢmamızda ilköğretim okulu öğrencilerinin (9-

10 yaĢ) fiziksel aktivite düzeylerinin ve BKĠ‘nin cinsiyetleri dikkate alınarak, karĢılaĢtırmalı 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 
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YÖNTEM 

ÇalıĢmamızın yapıldığı Ġstanbul Beykoz ilçesinde bulunan altı ilköğretim okulu 

rastgele olarak seçilmiĢtir. AraĢtırma öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün izni ve 

Kaymakamlık onayı alınmıĢtır. Ayrıca aileler çalıĢma öncesinde bilgilendirilmiĢtir. Belirlenen 

okulların 3. sınıfında eğitim gören 9-10 yaĢları arasındaki toplam 250 (107 kız, 143 erkek) 

öğrenci araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Öğrencilerin boy ve vücut ağrılıkları ölçülmüĢtür. 

Ölçümler aynı ekip tarafından, çocukların üst giysileri ve ayakkabıları çıkartılarak 

uygulanmıĢtır. Boy uzunluğu ölçümleri duvarda Ģerit mezura kullanılarak yapılmıĢtır. Ölçüm 

sırasında baĢ Frankfurt düzleminde, vücut gergin ve duvara bitiĢik olarak tutulmuĢtur. BaĢ 

hafifçe yukarı çekilerek, derin soluk alma sonrasında, verteks noktası ile taban arasındaki 

mesafe ölçülmüĢtür. Değerlendirmeler 0.1 cm hassasiyetle kaydedilmiĢtir. Ağırlık ölçümleri 

ise tüm okullarda aynı standart tartı aletinin kullanılması ile yapılmıĢtır (Tanita, HD 358) 

Aletin ayarı yaklaĢık her üç ölçümde bir kontrol edilmiĢtir. Sonuçlar 0.1 kg hassasiyetle 

kaydedilmiĢtir. Alınan ağırlık ve boy ölçümleri kullanılarak her çocuğun beden kitle indeksi 

[BKI=Ağırlık/boy
2
 (kg/m

2
) ] hesaplanmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamına alınan öğrencilere ayrıca, Çocuklarda Fiziksel Aktivite Anketi 

(ÇFAA) uygulanmıĢtır. Anketler çocukların velisi tarafından doldurulmuĢtur. Anketin 

geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması yapılmıĢ, Türk toplumuna uygun olduğu bulunmuĢtur. 

Anket; spor faaliyetleri, boĢ zaman faaliyetleri, okuldaki faaliyetler ve evdeki faaliyetleri 

olmak üzere dört bölümden oluĢmuĢtur. Son yedi günde yapılan her bir fiziksel aktivitenin 

hafta içi ve hafta sonu kaç gün ve kaç dakika yapılığı sorgulanmıĢtır. Fiziksel Aktivite Kodu 

ve Metabolik EĢdeğer (MET) yeğinliğine göre puanlanmıĢ (Ainsworth ve diğ., 2000) ve 

aĢağıdaki formülün kullanılmasıyla Fiziksel Aktivite Düzeyi hesaplanmıĢtır (Mahabir ve diğ., 

2006). 1 MET fiziksel aktivite için tanımlanmıĢ olan ve bir kiĢinin oturarak kilosu (kg) baĢına 

dakikada harcadığı enerji miktarı olarak tanımlanmaktadır (Ainsworth ve diğ., 2000).   

Çocukların fiziksel aktivite düzeyleri düĢük aktivite, düĢük-orta aktivite, orta aktivite, orta-

yüksek aktivite, yüksek aktivite olarak gruplandırılmıĢtır (Passmore, 1995). Daha sonra 

fiziksel aktivite düzeyleri, boyut indirgemesi yapıldıktan sonra orta, orta yüksek ve yüksek 

olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan çocuklar, Coole‘un (2007, 2000) Beden 

Kitle Ġndeksi tablosuna göre zayıf, normal, aĢırı kilolu ve obez olarak sınıflandırılmıĢtır. 

Ancak zayıf grubunda yer alan öğrencilerin sayısının az olması nedeniyle, değerlendirmeler 

normal, aĢırı kilolu ve obez sınıflamasındaki öğrenciler üzerinde yapılmıĢtır. 

 

Fiziksel Aktivite Enerji Tüketimi (Mahabir, 2006): 

 PAEEQ [kJ·kg 
1
 ·gün 

1
] (kilogram baĢına dakikadaki enerji tüketim.)= 1440 × [(0.0209×MET

*
) × 

(Toplam MET·dk/Toplam süre)].  

*MET eĢitliği: 5,92 ml.kg.dk 8-12 yaĢ erkek çocuklar için, 8-11 yaĢ kız çocukları için (Harrel, 

2005) 

 

Fiziksel Aktivite Sınıflaması (Sesso, 2000): 

 

DüĢük: <2100 kJ/hafta 

DüĢük – Orta: 2100-4199 kJ/hafta 

Orta: 4200-8399 kJ/hafta 

Orta – Yüksek: 8400-12599 kJ/hafta 

Yüksek: ≥ 12600 kJ/hafta 
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Tablo 1: BMI sınıflandırması (Cole, 2007; Cole 2000). 

BMI sınıflaması KIZ ERKEK 
9 (yaĢ) 9.5(yaĢ) 10(yaĢ) 9(yaĢ) 9.5(yaĢ) 10(yaĢ) 

Zayıf ≤14.28 ≤ 14.43 ≤ 14.61 ≤ 14.35 ≤ 14.49 ≤ 14.64 

Normal 14.29-19.1 14.44-19.5 14.62-19.9 14.36-19.1 14.50-19.5 14.65-19.8 

AĢırı kilolu 19.2-22.8 19.6-23.5 20.0-24.1 19.2-22.8 19.6-23.4 19.9-24 

Obez ≥ 22.9 ≥ 23.6 ≥ 24.2 ≥ 22.9 ≥ 23.5 ≥ 24.1 

 

Ġstatistiksel ĠĢlemler 

 

Anket verileri uygun bir veritabanı ile toplanarak SPSS istatistik program ile p<.05 

anlamlılık düzeyinde analiz edilmiĢtir. Gerekli boy indirgemeleri yapıldıktan sonra BKĠ ve 

Fiziksel Aktivite Düzeyi (FAD) arasındaki yönelimler için Ki-Kare (χ2) testi,  BKĠ ve FAD‘la 

birlikte cinsiyet etkilerini görmek için Logit loglinear analizler uygulanmıĢtır. Ayrıca 

tanımlayıcı istatistik teknikler (ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans dağılımlar) 

kullanılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

AraĢtırmaya katılan tüm öğrencilerin beden kitle indeksi ve cinsiyete göre temel 

karakteristikleri Tablo 2‘de verilmiĢtir.  
 

Tablo 2. Öğrencilerin temel karakteristikleri (Ort ve std.sapma). 

 
Kız Erkek 

  
Beden kitle indeksi Beden kitle indeksi 

  

Zayıf 

n=4 

normal 

n=72 

aĢırı kilolu 

n=18 

Obez 

n=13 

zayıf 

n=4 

normal 

n=102 

aĢırı kilolu 

n=27 

obez 

n=10 

YaĢ (yıl) 9.30±.47 9.22±.36 9.13±.25 9.07.03± 9.32±.45 9.25±.49 9.23±.38   9.17±.29 

Boy (cm) 129.25±2.22 130.10±5.33 132.11±4.95 134.46±5.70 131.75±3.95 130.71±5.44 135.02±6.26 138.60±3.95 

Vücut 
ağırlığı (kg) 

22.23±.94 27.86±3.58  34.42±3.76 41.85±4.02 23.40±1.58 28.06±3.55 37.37±4.82   50.09±6.52 

PAEEQ  

(kj.kg.dk)* 
 

8168.50±275

7.26 

8789.31±2796

.77 

9006.56±3549

.35 

 8567.54±3744

.79 

14744.75±1016

5.81 

9678.22±7505

.27 

8835.59±2966

.62 

10988.60±6731

.51 

*PAEEQ= kilogram baĢına dakikadaki enerji tüketimi. 
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Boyut indirgemesi yapıldıktan sonra tüm grup için belirlenmiĢ olan beden kitle indeksine göre 

fiziksel aktivite düzeyi dağılımları ise Tablo 3 ve  ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3. Beden kitle indeksine göre fiziksel aktivite düzeyi dağılımları. 
 

    

Fiziksel Aktivite düzeyi  

orta orta-yüksek yüksek Total 

BKĠ 

Normal 
N 90 73 19 182 

BKĠ içinde % 49.5% 40.1% 10.4% 100.0% 

AĢırı kilolu 
N 24 16 5 45 

BKĠ içinde % 53.3% 35.6% 11.1% 100.0% 

Obez 
N 10 9 4 23 

BKĠ içinde % 43.5% 39.1% 17.4% 100.0% 

Toplam 
N 124 98 28 250 

BKĠ içinde % 49.6% 39.2% 11.2% 100.0% 

 

Buna göre normal, aĢırı kilolu ve obez grubundaki öğrencilerin büyük çoğunluğunun orta 

(%49.6) ve orta-yüksek (%39.2) aktivite düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Yüksek 

aktivite düzeyinde bulunan öğrenci grubunun ise normal ve aĢırı kilolulara oranla obez 

grubundaki öğrencilerden oluĢtuğu tespit edilmiĢtir (%17.4).     

 

 

 
Chi-square (χ

2
) analizi sonucu: Beden kitle indeksinin, öğrencilerin fiziksel aktivite 

düzeylerindeki etkisinin benzer olduğunu göstermiĢtir, x
2
=1.373, sd=4, p=0.849.  

AĢağıda cinsiyete göre öğrencilerin beden kitle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyi dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 4, ġekil 2). 
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Tablo 4. Cinsiyete göre beden kitle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyi dağılımları. 
 

CINS     

Fiziksel Aktivite Düzeyi  

Orta orta-yüksek yüksek  Toplam 

Kız 

BKĠ 

Normal 
n 40 30 6 76 

BKĠ içinde % 52.6% 39.5% 7.9% 100.0% 

AĢırı kilolu 
n 10 6 2 18 

BKĠ içinde % 55.6% 33.3% 11.1% 100.0% 

Obez 
n 6 6 1 13 

BKĠ içinde % 46.2% 46.2% 7.7% 100.0% 

Toplam 
n 56 42 9 107 

BKĠ içinde % 52.3% 39.3% 8.4% 100.0% 

Erkek 

BKĠ 

Normal 
n 50 43 13 106 

BKĠ içinde % 47.2% 40.6% 12.3% 100.0% 

AĢırı kilolu 
n 14 10 3 27 

BKĠ içinde % 51.9% 37.0% 11.1% 100.0% 

Obez 
n 4 3 3 10 

BKĠ içinde % 40.0% 30.0% 30.0% 100.0% 

Toplam 
n 68 56 19 143 

BKĠ içinde % 47.6% 39.2% 13.3% 100.0% 

 

Buna göre tüm BMI sınıflamasındaki kız ve erkek öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

genel olarak orta ve orta yüksek düzeydeki fiziksel aktivitelere katıldıkları belirlenmiĢtir. 

Buna karĢılık yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye katılan kızların BKĠ sınıflandırmasına göre 

çoğunlukla aĢırı kilolu (%11.1) oldukları, erkeklerin ise obez (%30) grubunda yer aldıkları 

saptanmıĢtır. Ancak bu farklılık istatistiksel açıdan incelendiğinde, değiĢik BKĠ 

sınıflandırmalarında yer alan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin de benzer olduğu 

görülmüĢtür. 

 



 538 

 

Logit Loglinear analiz sonucu, BKĠ ile birlikte cinsiyetin fiziksel aktivite düzeyi 

üzerinde önemli bir faktör olmadığını göstermiĢtir (p>.05). 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalıĢma ilköğretim okulunda eğitim gören 9-10 yaĢları arasındaki çocukların fiziksel 

aktivite düzeyleri ile BKI sınıflandırmalarının karĢılaĢtırılması amacıyla yapılmıĢ ve temel 

olarak; farklı BKĠ sınıflandırmalarında yer alan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin de 

benzer olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca bu yaĢ grubunda cinsiyetin FAD üzerinde önemli 

bir faktör olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Ġngiltere‘de, 1971 yılında 5 ayrı bölgede çocuklar üzerinde yapılan bir inceleme, 1990 

yılında da tekrarlandığında çocukların ev dıĢında bir Ģeyler yapma konusunda seçim ve 

özgürlüklerinde gözle görülür bir düĢüĢ olduğunu ortaya çıkartmıĢtır. Sonuç olarak, geçen 

süreç içinde park ve bahçelere oynamak için gitmek isteyen çocukların sayısında önemli bir 

düĢüĢ olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca 1971‘den 1990 yılına uzanan süreçte okul servisini 

kullananların sayısının 4 kat arttığı rapor edilmiĢtir (Molnar & Livingston, 2000).  

Amerika‘da 1980‘den bu yana hareketsizlik problemi çocukluk obezitenin görülme 

sıklığını %1000 oranında yükselmesine katkıda bulunmuĢtur. Ulusal sağlık ve beslenme 

araĢtırmasına göre (NHANES); 1976–1980 ve 1988–1994 yılları arasında yaĢları 12-19 

arasındaki aĢırı kilolu adölesanların oranı kızlarda %5,4 iken %9.7‘ye, erkeklerde ise %4.5‘tan 

%11.3‘e yükselmiĢtir. Aynı süre içinde aĢırı kilo artıĢı 6–11 yaĢları arasındaki çocuklarda 

kızlarda %6,4‘ten %11‘e, erkeklerde ise %5,5‘ten %11,8‘e yükseldiği tespit edilmiĢtir 

(National Center for Health Statistics, 2000)  

ÇalıĢmamızda BKĠ sınıflamasında normal, aĢırı kilolu ve obez grubunda yer alan 

öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin benzer olduğu saptanmıĢtır. Bununla birlikte normal 

BKI grubundaki öğrencilerin daha çok orta ve orta-yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip 

oldukları söylenebilir. Ancak obez grubundaki öğrencilerin yüksek düzeydeki fiziksel 

aktivitelere  katılım oranlarının, normal ve aĢırı kilolulara oranla daha fazla olduğu da dikkat 

çekmektedir. Ġngiltere (Molnar & Livingston, 2000) ve Amerika‘daki (National Center for 

Health Statistics, 2000) çalıĢmaların aksine, araĢtırmamızda aĢırı kilolu ve obez grubunda yer 

alan çocukların da fiziksel aktiviteye katılım eğilimleri olduğunu göstermiĢtir. Bu sonuç, 

araĢtırmamızdaki  öğrencilerin, fiziksel aktivitenin sağlığa iliĢkin yararları konusunda 

farkındalıklarının artmıĢ olabileceğini ve sedanter yaĢam tarzının azalmasına yönelik  (Pate ve 

diğ., 1995) bir tutum içinde bulundukları sonucunu destekler niteliktedir.   

 

Amerikan Sağlık Bakanlığı‘nın fiziksel aktivite ve sağlık üzerine verdiği raporda, 

adölesan erkeklerin yaĢıtları kızlara göre orta-üstü aktivitelere katılma oranlarının daha çok 

olduğu bildirilmiĢtir. Gençler üzerine yapılmıĢ birçok çalıĢmada da benzer sonuçlar 

bulunmuĢtur (Caspersen ve diğ., 2000;  Telama & Yang, 2000; Hovell ve diğ., 1999). KudaĢ 

ve arkadaĢları (2005) yaptıkları çalıĢmada; okul dıĢında erkek çocukların %76.1 'inin, kız 

çocukların ise %34'ünün fiziksel olarak aktif olduğunu tespit etmiĢlerdir. Okul saatlerinde iki 

cins arasındaki fark daha büyük olup erkeklerin % 94.6 'sının, kızların ise yalnızca %17'sinin 

fiziksel aktivitelere katıldığı belirlenmiĢtir (KudaĢ ve diğ., 2005). LeMura ve arkadaĢları 

(2000) yaĢ ortalaması 9.6 olan kız çocuklarda yaptığı çalıĢmada fiziksel aktivitenin BKĠ, 

beden ağırlığı, beden yağ yüzdesi ile negatif (p<0.05), maks. VO2 ile pozitif (p<0,01) iliĢkiye 

sahip olduğunu saptamıĢlardır. 

 

Chai ve arkadaĢları (2002) yaĢları 5–17 arası toplam 1631 erkek ve kız çocuk üzerinde 

yaptığı çalıĢmada düzenli beden eğitimi dersine giren 6-11 yaĢ kız ve erkek çocukların ĢiĢman 

sınıfına girme ihtimallerinin %18.13, girmeyen çocukların ise %26.5 olduğunu belirterek 
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fiziksel aktivitenin önemini vurgulamıĢlardır. Boreham ve arkadaĢları (1997) 12-15 yaĢ kız ve 

erkek toplam 1015 çocuk üzerinde yaptığı çalıĢmada kızlarda, anket metodu ile belirlenen 

fiziksel aktivite ve yağ seviyesi arasında anlamlı düzeyde iliĢki bulmuĢlardır. 

 

AraĢtırmamızda ise kız ve erkek öğrencilerin büyük çoğunluğunun orta ve orta yüksek 

düzeydeki fiziksel aktivitelere katılıma eğilimlerinin benzer olduğu belirlenmiĢtir. Buna 

karĢılık, yüksek düzeydeki fiziksel aktiviteye katılımın, kızlarda BKĠ sınıflandırmasına göre 

çoğunlukla aĢırı kilolularda, erkeklerde ise obez grubunda daha fazla olduğu saptanmıĢtır. 

Ancak, cinsiyetler açısından ortaya çıkan bu farklılık istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde, 

tüm BKĠ sınıflandırmalarında öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin benzer olduğu 

gözlenmiĢtir. 

 

Sonuç olarak bu araĢtırmamızda BKI‘nin 9-10 yaĢları arasındaki ilköğretim 

çocuklarında FAD‘nin tespitinde etkili bir faktör olmadığı ve cinsiyetlere göre farklılık 

göstermediği belirlenmiĢtir. BKI çocuk ve gençlerde aĢırı ağır ve ĢiĢmanlık durumunun 

belirlenmesi için uygulanabilen ölçüm yöntemlerinin geçerliliği hala tartıĢma konusudur. BKĠ 

yağsız vücut kütlesinden etkilenmesinden (Martorell ve diğ., 1988) ve etnik farklılıklardan 

(Charbonneau ve diğ., 2005) dolayı  değiĢik sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle, fiziksel 

aktivitenin belirlenebilmesi ve BKI arasındaki iliĢkinin farklı topluluklarda ve farklı sosyo-

ekonomik düzeydeki bireylerde yeni çalıĢmalarla incelenmesinin daha anlamlı sonuçlar ortaya 

çıkarabileceği düĢüncesindeyiz.  
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PB25 : ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN (9-10 YAS GURUBU) BEDEN KĠTLE 

ĠNDEKSLERĠ ĠLE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Ġstanbul 

Beykoz Ġlçesi Örneği; 

Marmara Üniversitesi BESYO  

M . KÜÇÜK YETGĠN , A. AGOPYAN , N. ÖZBAR , M . ERZEYBEK , Z. BOZDOGAN , Ç. 

TĠRYAKĠ  , S.  PINAR  

 

ĠLK ÖĞRETĠM  ÖĞRENCĠLERĠNĠN  (9-10 YAġ) SOSYO-EKONOMĠK 

STATÜLERĠ ĠLE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI: 

Ġstanbul Beykoz Ġlçesi Örneği 
PINAR S

1
, KAYA F

1
, KÜÇÜK YETGĠN M

1
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2
, BĠÇER B

1
, ALDEMĠR Y

1 

 

1 
Marmara Üniversitesi BESYO, 

2
 Akdeniz Üniversitesi BESYO 

GiriĢ: Teknolojik geliĢmelere paralel olarak giderek artan refah, geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan toplumlarda insanların daha az hareket etmelerine neden olmaktadır. Hareketsiz 

yaĢamla birlikte insanların dengesiz ve kalitesiz beslenmeleri beraberinde aĢırı ĢiĢmanlık ve 

birçok hastalığa yakalanma riskini arttırmıĢtır.  

Amaç:  Bu çalıĢmanın amacı 9-10 yaĢ arasındaki çocukların fiziksel aktivite 

alıĢkanlıklarının eğitim gördükleri okulların bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik statüsüne 

göre incelenmesidir.  

Yöntem: Ġstanbul Beykoz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyo-ekonomik statüyeye 

(SES) göre belirlemiĢ olduğu üç ayrı sosyo-ekonomik statüde bulunan altı okul seçilmiĢtir. 

ÇalıĢmada her bir çift okul bir sosyo-ekonomik statüyü yansıtmaktadır. Üç değiĢik sosyo-

ekonomik statüden toplam 250 öğrenci çalıĢmaya dahil edilmiĢtir (düĢük SES, n=92; orta 

SES, n=73; yüksek SES, n=85). Çocukların fiziksel aktivite düzeyleri (FAD) Dünya Sağlık 

Örgütünün (DSÖ) önerdiği Çocuklar için Fiziksel Aktivite Anketi (Ç-FAA) kullanılarak 

belirlenmiĢtir. Anket verileri uygun bir veritabanı ile toplanarak SPSS istatistik program ile 

analiz edildi. Nitel değiĢkenler (SES ve FAD) arasındaki yönelimler için Ki-Kare (χ2) testi,  

SES ve FAD‘la birlikte cinsiyet etkilerini görmek için Logit loglinear analizler uygulandı. 

 

Sanuç ve TartıĢma: SES'in öğrencilerin FAD düzeylerindeki etki düzeyleri benzer olmakla 

birlikte (p>.05), yüksek aktivite oranının yüksek sosyo-ekonomik statüye ait olduğu, en az 

yüksek aktivite oranının orta düzey sosyo-ekonomik statüye ait olduğu görülmüĢtür. 

Cinsiyetin FAD üzerinde önemli bir faktör olmadığı (p>.05) bunun ile birlikte orta FAD‘nin 

önemli olduğu (p<.05) ayrıca orta FAD ile orta SED ve orta-yüksek FAD ile orta SED 

arasındaki etkileĢimin anlamlı olduğu görülmüĢtür (p<.05).  

Büyük topluluklar ve büyük Ģehirlerin değiĢik semtlerinde yapılacak benzer çalıĢmalarda 

daha anlamlı sonuçlar alınabilinir. 

Anahtar kelimeler: Sosyo-ekonomik Statü, Fiziksel Aktivite 
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COMPARISON OF THE SOCIO-ECONAMIC LEVEL WITH PHYSICAL 

ACTIVITY LEVEL IN 9-10 AGE OLD STUDENTS: 

A Case Study in Ġstanbul Beykoz Province 
PINAR S, KAYA F, KÜÇÜK YETGĠN M , ÖZDÖL Y, BĠÇER B, ALDEMĠR Y 

1
Marmara University Physical Education and Sports 

2
Akdeniz University Physical Education and Sports 

 

Background: Technological development brings with it improving life style causing 

sedentary life for the public in developed and also developing Country. Inactive life style 

sustained with (together with) bad eating habits brings many healthy problems such as 

obesity and cardiovascular disease. 

Objective: The aim of this study is to investigate the physical activity level of children aged 

between 9-10 accordance with socio-economic level of their school environments.  

Methods: In this purpose, three different socio-economic levels of six schools were 

determined accordance with the declaration of National Education Department in Beykoz 

region. Each couple of school reflected one‘s socio-economic status (SES) in this study. 

Totally 250 students from three different SES were participated in this study (low-SES, 

n=92; middle-SES, n=73; high-SES, n=85). Children Physical activity Questionnaire 

(CPAQ), which is proposed by World Health Organization, was used for assessment of their 

activities level. Data from the questionnaires was collected in a suitable relational database 

and analysed with SPSS statistical package. Chi-square (χ2) test was applied to understand 

the trend of qualitative variables (SES and PAL). Furthermore, logit loglinear analysis was 

performed to look for effects of gender together with SES on FAD.  

Results and Conclusion: While the effects of SES on PAL were statistically similar in all 

of SES‘ students (p>.05), highly vigareous-PAL were observed in hihg-SES. Furdermore, 

the lowest PAL were obseved in midle- SES. The gender factor were not statistically 

significantly on PAL (p>.05) but on moderate-PAL (p<.05). In addition, the interaction 

between moderate-PAL and midle-SES and also between moderate to vigeraous-PAL and 

midle-SES were statistically significant (p<.05). 

The results would be more reliable when the study performed in big population and 

different provinces of the big cities in the further studies.  

Key Words: Socio-economic Status, Physical Activity 

 

  GiriĢ: 

Fiziksel aktivitenin en önemli faydası insanların fiziksel uygunluklarının geliĢmesine 

katkıda bulunmaktır. Fiziksel uygunluk günlük zorlayıcı aktivitelerin üstesinden gelen, çeĢitli 

fiziksel aktiviteye katılan ve böylece sağlıkları için tehdit unsuru olan risk faktörlerini azaltan 

iyi olma durumu olarak ifade edilir. 

Çocuk ve gençlerin arzu edilen sağlık düzeyine eriĢebilmelerinin sağlanması için 

öncelikle aktivite‘nin tanımlanması ve buna göre toplumun aktivite düzeyinin yükseltilmesi, 

ulusal bir öncelik almalıdır. 

Medya, sporcuların baĢarılarını ve göz alıcı yönlerini toplumun tartıĢmasına sunarken olayın 

perde arkasındaki genel toplumsal sağlık ve fiziksel uygunluğun göz ardı edilmesine sessiz 

kalabilmektedir. Dikkatli bir gözlem, büyük bir genç kitlenin hareketsizlik nedeni ile zayıf 

fiziksel uygunluk düzeyi ve hatta obezite ile karĢı karĢıya olduğunu ortaya koyabilmektedir. 

Uzun dönemde, fiziksel açıdan aktif olmayan toplum yüksek oranda kalp rahatsızlığı, 

felç, kolon kanseri, diyabet ve osteoporoz gibi birçok kronik hastalık riskini taĢır. Bu 

hastalıkların görülme sıklığı toplumun söz konusu hastalıklara iliĢkin harcamaları artacaktır.  
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Kısa dönemde, hareketsizlik sorunu günümüzde çocuklarda tahmin edilemeyecek kadar 

büyük bir obezite salgınına neden olabilir. 

Literatürlere bakıldığında 20. yüzyılın son çeyreğinde baĢlamak üzere obezite sadece 

geliĢmiĢ ülkelerin değil, tüm dünya genelinde yüz yüze kaldığımız önemli problemlerden biri 

haline gelmiĢtir. Aynı problem daha önce fakir olarak isimlendirilen ülkeleri bile 

etkilemektedir (Popkin ve Doak 1988). Bizleri daha da telaĢlandıran Ģey birçok geniĢ ulusal 

çalıĢmada belirtildiği gibi yetiĢkinlerde obezitenin görülme sıklığının yükselmiĢ olmasıdır 

(Molnar 2000). Obezitenin yetiĢkin yaĢlardaki kronik hastalıklarla olan iliĢkisi bu konunun 

gündemde tutulmasına neden olan unsurlardandır ve bu yüzden büyük bir halk sağlığı 

problemi haline gelmiĢtir (Bar-Or 2002, Chai 2002, Mota ve ark. 2002) 

Yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanan obezite ve aĢırı ağırlığın oluĢumunda 

çevresel ve sosyoekonomik koĢulların da önemli rol oynadığı bildiren çalıĢmalar mevcuttur 

(Wang 2002, McVeigh 2004, Ramachandran 2002, Burke 2001, Dunton 2005, Hune 2005) 

AraĢtırma bulguları fiziksel aktivitenin sağlıklı yaĢam için temel olduğunu ve tüm 

yaĢam boyunca sürdürülmesi gerektiğini, düzenli fiziksel aktivite alıĢkanlığının çocuklukta 

kazandırılması gerektiğini önermektedir (Hune 2005, Romero 2005, Pate 1996)  

Ülkemizde çocukların fiziksel aktivite düzeyleri, obezite veya aĢırı ağır olma 

durumları konusunda çalıĢmalar oldukça azdır. Bunun yanı sıra WHO, FMS, AHHPERD, 

ICSS ve ICHPER gibi uluslararası kuruluĢlar dünya genelinde obezitenin ve hareketsizliğe 

bağlı olarak artıĢ gösteren hastalıkların önlenmesi için  yetiĢkinlerde olduğu gibi çocuk ve 

gençlerde de fiziksel aktivite üzerine odaklanılması gerektiğini bildirmektedirler (U.S 

Department of Health and Human Services 1996). 

Çocukların devam ettikleri okulun bulunduğu semtin sosyoekonomik koĢulları, 

okulların olanakları, beden eğitimi öğretmenlerinin yetkinliği, okul yönetiminin çocukların 

spor olanaklarından yararlanmalarıyla ilgili duyarlılığı, ülkenin eğitim ve sağlık politikaları 

gibi birçok etmen ilköğretim çocuklarının bedensel etkinliklere katılma alıĢkanlıklarının 

geliĢtirilmesinde rol oynamaktadır (Özdöl 2009) 

Bu çalıĢmanın amacı yukarıda sayılan etmenlerden sosyoekonomik durum ve 

cinsiyeti dikkate alarak 9-10 yaĢ çocuklarının hareketliliğini, çocukların anketler yoluyla 

spor aktivitelerine katılım durumlarını karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirmektir.  

  Yöntem: 

Ġstanbul Beykoz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyo-ekonomik statüyeye 

(SES) göre belirlemiĢ olduğu üç ayrı sosyo-ekonomik statüde bulunan altı okul seçilmiĢtir. 

ÇalıĢmada her bir çift okul bir sosyo-ekonomik statüyü yansıtmaktadır. Üç değiĢik sosyo-

ekonomik statüden toplam 250 öğrenci çalıĢmaya dahil edilmiĢtir (düĢük SES, n=92; orta 

SES, n=73; yüksek SES, n=85). 

 

Çocukların fiziksel aktivite düzeyleri (FAD) Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 

önerdiği Çocuklar için Fiziksel Aktivite Anketi (Ç-FAA) kullanılarak belirlendi. Anketler 

çocukların velisi tarafından doldurulmuĢtur. Anketin geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması 

yapılmıĢ, Türk toplumuna uygun olduğu bulunmuĢtur. Anket; spor faaliyetleri, boĢ zaman 

faaliyetleri, okuldaki faaliyetler ve evdeki faaliyetleri olmak üzere dört bölümden 

oluĢmuĢtur. Son yedi günde yapılan her bir fiziksel aktivitenin hafta içi ve hafta sonu kaç 

gün ve kaç dakika yapılığı sorgulanmıĢtır.  

 

Uygulanan anketten elde edilen veriler güncelleĢtirilmiĢ Fiziksel Aktivite Kodu ve 

MET yeğinliğine göre puanlandı (Ainsworth, 2000). Daha sonar bu anket verilerinden yola 

çıkılarak aĢağıdaki formül kullanılarak bireylerin  Fiziksel Aktivite düzeyi hesaplandı 
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(Mahabir 2006). Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri düĢük aktivite, düĢük-orta aktivite, 

orta aktivite, orta-yüksek aktivite, yüksek aktivite olarak gruplandırıldı (Sesso, 2000). 

 

Fiziksel Aktivite Enerji Tüketimi (Mahabir 2006): 

 

 PAEEQ [kJ·kg 
1
 ·gün 

1
] = 1440 × [(0.0209×MET

*
) × (Toplam MET·dk/Toplam zaman 

çerçevesi)].  
 

*MET eĢitliği(Harrel, 2005): 5,92 ml.kg.dk 8-12 yaĢ erkek çocuklar için, 8-11 yaĢ kız 

çocukları için  

 

Fiziksel Aktivite Sınıflaması (Sesso, 2000) 

 

DüĢük: <2100 kJ/hafta 

DüĢük – Orta: 2100-4199 kJ/hafta 

Orta: 4200-8399 kJ/hafta 

Orta – Yüksek: 8400-12599 kJ/hafta 

Yüksek: ≥ 12600 kJ/hafta 

 

Ġstatistksel ĠĢlemler: 

 

Anket verileri uygun bir veritabanı ile toplanarak SPSS istatistik program ile p<.05 

anlamlılık düzeyinde analiz edildi. Gerekli boyu indirgemeleri yapıldıktan sonra nitel 

değiĢkenler (SES ve FAD) arasındaki yönelimler için Ki-Kare (χ2) testi, SES ve FAD‘la 

birlikte cinsiyet etkilerini görmek için Logit loglinear analizler uygulandı. Bundan baĢka, 

tanımlayıcı istatistik teknikleri (ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans dağılımlar) 

uygulandı. 

 

Bulgular: 

 

          AĢağıda çalıĢmaya katılan öğrencilerin sosyo ekonomik statü ve cinsiyete göre temel 

karakteristikleri verilmiĢtir. (Ort ve std.sapma) 

 

Tablo 1. Öğrencilerin temel karakteristikleri 
 Kız Erkek 

 Sosyo-ekonomik statü Sosyo-ekonomik statü 

 
DüĢük 

n=28 

Orta 

n=38 

Yüksek 

n=41 

DüĢük 

n=64 

Orta 

n=35 

Yüksek 

n=44 

YaĢ (yıl) 9.25±.39 9.16±.29 9.18±.31 9.28±.56 9.23±.37 9.19±.33 

Boy (cm) 128.54±5.29 130.71±5.66 132.78±4.59 130.23±5.20 132.94±6.65 134.15±5.71 

Vücut 

ağırlığı 

(kg) 

28.37±6.18 29.88±5.91 32.41±6.04 28.92±6.29 31.97±7.55 33.99±8.33 

PAEEQ 

(kj.kg.dk) 

 

8300.82± 
2347.45 

8593.74±2526.30 
9268.66±3745.5
3 

10799.91±9541.77 8791.63±2513.58 8993.25±4021.94 

PAEEQ= Dakikada kilogram baĢına enerji tüketim miktarı  

 

 

Boyut indirgemesi yapıldıktan sonra öğrencilerin sosyo-ekonomik statüye göre fiziksel 

aktivite düzeyi dağılımları görülmektedir (Tablo 2, ġekil 1). 
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Tablo 2. Sosyo-ekonomik statüye göre fiziksel aktivite düzeyi dağılımları 
 

    Fiziksel Aktivite düzeyi  

    orta  orta-yüksek  yüksek  Toplam 

Sosyo-

ekonomik statü 

düĢük 
n 41 38 13 92 

SES içinde % %44.6 %41.3 %14.1 %100.0 

orta 
n 38 33 2 73 

SES içinde % %52.1 %45.2 %2.7 %100.0 

yüksek 
n 45 27 13 85 

SES içinde % %52.9 %31.8 %15.3 %100.0 

Toplam 
n 124 98 28 250 

% SES %49.6 %39.2 %11.2 %100.0 

 

Buna göre düĢük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik statüdeki öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun orta (%52.9) ve orta-yüksek aktivite (%31.8) düzeyine sahip oldukları 

görülmektedir. Yüksek aktivite düzeyinde bulunan öğrenci grubunun ise yüksek sosyo-

ekonomik statüdeki öğrenciler olduğu görülmektedir (%15.3).     

 

 
 

Chi-square (χ
2
) analizi sonucu, sosyo-ekonomik statünün öğrencilerin fiziksel 

aktivite düzeylerindeki etkisinin benzer olduğunu göstermiĢtir, x
2
=9.367, sd=4, p=0.053.  

AĢağıda öğrencilerin sosyo-ekonomik statü ve cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeyi 

dağılımları görülmektedir (Tablo 3, ġekil 2). 
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Tablo 3. Sosyo-ekonomik statü ve cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeyi dağılımları 

CĠNS     Fiziksel Aktivite Düzeyi  

      orta orta-yüksek yüksek  Toplam 

Kız  
düĢük 

n 15 11 2 28 

   SES içinde % 53.6% 39.3% 7.1% 100.0% 

 SES 

orta 
n 21 16 1 38 

  SES içinde % 55.3% 42.1% 2.6% 100.0% 

   yüksek n 20 15 6 41 

      SES içinde % 48.8% 36.6% 14.6% 100.0% 

  Toplam n 56 42 9 107 

    SES içinde % 52.3% 39.3% 8.4% 100.0% 

Erkek  
düĢük 

n 26 27 11 64 

    SES içinde % 40.6% 42.2% 17.2% 100.0% 

  SES 

orta 
n 17 17 1 35 

   SES içinde % 48.6% 48.6% 2.9% 100.0% 

    yüksek n 25 12 7 44 

      SES içinde % 56.8% 27.3% 15.9% 100.0% 

  Toplam n 68 56 19 143 

    SES içinde % 47.6% 39.2% 13.3% 100.0% 

Buna göre düĢük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik statüdeki kız ve erkek öğrencilerin 

büyük çoğunluğunun orta ve orta-yüksek aktivite düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 

Yüksek aktivite düzeyinde bulunan kız öğrenci grubunun yüksek sosyo-ekonomik statüdeki 

öğrenciler olduğu (%14.6), yüksek aktivite düzeyinde bulunan erkek öğrenci grubunun ise 

daha çok düĢük sosyo-ekonomik statüdeki öğrenciler olduğu (%17.2) görülmektedir.     

 

 
Logit Loglinear analiz sonucu, sosyo-ekonomik statü ile birlikte cinsiyetin fiziksel 

aktivite düzeyi üzerinde önemli bir faktör olmadığı (p>.05), bununla birlikte orta düzey 
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fiziksel aktivitenin önemli olduğu (z=2.831, p=.005) ayrıca orta düzey fiziksel aktivite 

düzeyi ile orta düzey sosyo-ekonomik statü (z=2.136, p=.033) ve orta-yüksek fiziksel 

aktivite düzeyi ile orta düzey sosyo-ekonomik statü arasındaki etkileĢimin önemli olduğu 

görülmüĢtür (z=2.568, p=.010).  

 

 TartıĢma ve Sonuç: 

AzalmıĢ enerji tüketimi bebeklerde, çocuklarda ve yetiĢkinlerde obezitenin geliĢimini 

destekleyen faktör olarak vurgulanmaktadır (Malina ve Bouchard 2004, Graham 2001) 

ÇalıĢmamızda, Sosyo-ekonomik statünün öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerindeki 

etkisinin benzer olduğunu göstermiĢtir. Bununla birlikte anlamlığa yakın olan sonuç göz 

önünde bulundurulduğunda, yüksek aktivite oranının yüksek sosyo-ekonomik statüye doğru, 

en az yüksek aktivite oranının ise orta düzey sosyo-ekonomik statüye doğru bir yönelimden 

söz edilebilir. Son yıllarda hareketsiz yaĢamın, koroner kalp hastalığı, obezite ve diğer 

kronik hastalıkları için önemli risk faktörü olduğu konusunda yeterli kanıtlar vardır (Liou 

2004, Janz 2005). 

Ülkemiz geliĢmekte olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde alt 

sosyo-ekonomik düzey çocuk ve yetiĢkinlerinin daha obez olmasına karĢılık geliĢmekte olan 

toplumlarda bu durumun tersi görülmektedir (Romero 2005).  Annesi yüksek eğitimli olan 

çocukların annesi düĢük eğitim grubuna sahip ailelerde yaĢayan çocuklara göre daha yüksek 

aktiviteye sahip olduğu kaydedilmiĢtir (McVeigh 2004). Bunun ile birlikte aynı çalıĢmada 

düĢük aktivite grubunda ve daha fazla televizyon seyreden grubun düĢük sosyo-ekomomik 

düzeydeki ailelerin çocukları olduğu rapor edilmiĢtir (McVeigh 2004). 

Erkekler her yaĢta kızlara göre daha aktif olma eğiliminde olduğu ve ergenlik dönemi 

süresi boyunca önemli miktarda düĢtüğü rapor edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada yüksek orandaki 

çocuk toplumunun tavsiye edilen fiziksel aktivite düzeyine ulaĢtığı rapor edilmiĢtir 

(Riddoch et al., 2004). AraĢtırmamıza katılan çocukların büyük çoğunluğu tavsiye edilen 

fiziksel aktivite oranına ulaĢmıĢtır. 

Sonuç olarak sosyo-ekonomik statü ile birlikte cinsiyetin fiziksel aktivite düzeyi 

üzerinde önemli bir faktör olmadığı, bununla birlikte orta düzey fiziksel aktivitenin önemli 

olduğu ayrıca orta düzey fiziksel aktivite düzeyi ile orta düzey sosyo-ekonomik statü ve 

orta-yüksek fiziksel aktivite düzeyi ile orta düzey sosyo-ekonomik statü arasındaki 

etkileĢimin önemli olduğu görülmüĢtür.  

Büyük topluluklar ve büyük Ģehirlerin değiĢik sosyo-ekonomik statülerini temsil eden 

semtlerinde yapılacak benzer çalıĢmalarda daha anlamlı sonuçlar alınabilinir. 
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1. GĠRĠġ 

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 

yaĢ arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliĢtiği dönemdir. Beyin yapısı 

ve fonksiyonlarının geliĢiminin 2/3‘lük bölümü 0-4 yaĢ arasında tamamlanmaktadır. Erken 

çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalıĢma biçimi için belirleyicidir. Yapılan 

çalıĢmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul baĢarısının 

daha yüksek olduğunu göstermiĢtir.  

Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal geliĢimi destekleyerek, yetiĢkinlik döneminde 

de kiĢilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak 

kullanmalarını sağlar. Çocukların geliĢim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz 

önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden geliĢmelerini 

sağlayan, olumlu kiĢilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların 

kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyinlerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi 

eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul baĢarıları daha 

yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel geliĢim açısından daha yetkin 

olduklarını araĢtırmalar göstermiĢtir.  

Okul öncesi eğitimin yaraları ise; Çocukların zeka puanlarında yükselme, sınıfta 

kalma ve okul eğitiminden ayrılma oranlarında düĢme, çocukların beslenme ve sağlık 

durumunda iyileĢme, sosyal ve duygusal davranıĢ geliĢiminin daha ileri olması, daha olumlu 

ebeveyn-çocuk iliĢkisi, yetiĢkinlikte kendine yeten, ekonomik kazanç potansiyeli yüksek 

bireyler olmaktır. 

Bu yüzden bu dönemde çocuğun zihinsel ve bedensel olarak yeterli beslenmesi ve  

etkileĢimde bulunabildiği, onun geliĢimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekmektedir. 

Erken çocukluk eğitimi insan geliĢiminin baĢlangıç noktasıdır. Okul öncesi eğitim, çocukların 

ve ülkemiz insanının uzun vadede daha üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin 

olmasını sağlar.   
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Okul öncesi eğitimde ve ilkokul döneminde çocuklar herzaman yetiĢkinlerin 

dünyasında yaĢamakta, yaĢamda varolan her Ģeyi bizimle paylaĢmakta ve yetiĢkinleri 

örnek alarak yaĢama hazırlamaktadırlar. Ancak her biri kendilerine özgü duyguları, 

düĢünceleri, tarzları olan bireylerdir. Yalnızca yaĢam yolunda deneyim kazanmaya 

gereksinimleri vardır. Oysa çocuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak gören kimi 

yetiĢkinler , onların gereksinimlerini tamamen bir kenara atarak, kendi deneyimlerini 

yaĢamalarına izin vermeden, hazır ve kuru bilgilerle onları yaĢama hazırlamaktadırlar. Bu 

durumda çocuk duygularını harekete geçirmek yerine, hazır olanı almakta ve verilen 

bilgileri özümseyememektedir. Oysa öğrenmenin önkoĢulu duyguları harekete geçirmektir. 

Duyguları harekete geçirmek, yukarıda olduğu gibi bilgileri ikinci elden değil, birinci 

elden almakla olur. Birinci elden öğrenmenin en önemli yolu da yaparak ve yaĢayarak 

öğrenmektedir(3). 

 Günümüzde, eğitimin en belirgin amacı, bir birey olarak ve toplumun bir üyesi 

olarak, çocukta maksimum bir geliĢmeyi sağlamaktır. Modern eğitim sistemi, her çocuk 

için Ģunları hedefler : 

1-     Edebiyat, matematik, fen , sosyal bilimler ve sanatın üzerinde durdukları temel 

yetenekleri geliĢtirmek. 

2-     Ġyi fiziksel ve ruhsal sağlığı sürdürmek ve geliĢtirmek. 

3-     DüĢünme yeteneğini geliĢtirmek. 

4-     Değerlerini açıkça ortaya çıkarmak ve inançlarını umutlarını söze dökmesini 

      sağlamak. 

5-     Sözcükler, renkler, sesler, hareketler gibi birçok kavramları kullanarak bir 

güzellik anlayıĢı geliĢtirmek. 

6-     Çocuğun yaratıcılığını geliĢtirmek ve bu suretle kendi yaratıcı güçlerini 

sınanmasını sağlamak.(2) 

Eğitimde kullanılacak olan metot ise ikinci önemli faktör olarak gündeme 

gelmektedir. Eğitim çalıĢmalarında çocukların merkezde onların sürekli olarak aktif rol 

oynamalarını sağlamak öğrenmedeki baĢarıyı getirmektedir. Bu nedenle eğitim ve 

öğretimde hangi yöntemlerden ya da tekniklerden faydalanılmalıdır diye sorulacak bir 

sorunun cevabı basittir. ―Yaratıcı Drama‖ (4) 

 Drama yaparak ve yaĢayarak, birinci elden öğrenme yöntemidir. Burada çocuklar 

etkinliğe doğrudan ve aktif olarak katılırlar. DüĢüncelerini özgürce ifade ederler, gözlem 

yaparlar, denerler ve kendileri keĢfederler. Böylesine bir yöntemle öğrenilen bilgilerin 
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hiçbir zaman unutulmadığı bilimsel bir gerçektir. Bu anlamıyla yaratıcı drama ezberci ve 

dayatmacı eğitim anlayıĢına karĢı güçlü bir alternatiftir.(3) 

Modern eğitimin ve yaratıcı dramanın amaçları birçok noktada ortak yönelim 

gösterirler. 

Bu benzer amaçlar Ģunlardır: 

1-     Yaratıcılık ve estetik geliĢme 

2-     EleĢtirel düĢünebilme yeteneği 

3-     Sosyal geliĢme ve diğerleriyle ortaklaĢa çalıĢma. 

4-     GeliĢtirilmiĢ iletiĢim hünerleri 

5-     Ahlaki ve manevi değerlerin geliĢimi 

6-     Kendini bilme bilgisi(2) 

 Bunların sonucunda öngörülen Beden Eğitimi ders programı öğretmenler tarafından 

öğrencilerin yukarıda öngörülen hedefleri baĢarmalarını, sağlamada önerilen yolları, 

geliĢtirmek, alternatif bir ders programı oluĢturmakla gerçekleĢebilir.(4) 

 Spor ve Beden Eğitimcisi olarak ilkokul beden eğitimi programımızdaki amaç çocuğa 

gerekli bilgi, yetenek, tutum ve alıĢkanlıkları kazandırırken, motorsal ve biliĢsel geliĢimini en 

üst seviyeye çıkarabilmektir.(3) 

 Ġyi bir hareket eğitimi programındaki hedef her çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal 

kapasitesini en yüksek değere çıkarmaktır. Amaç, teknik geliĢimi, fiziksel uygunluk 

geliĢimini, öğrenme, motorsal algı geliĢimini, duyuĢsal ve sosyal yönlerin geliĢimi, öğrenme 

yeteneklerini artırma, serbest zamanı iyi değerlendirme ve tutum ve davranıĢları 

geliĢtirmektir.(5) 

 Tüm bu nedenlerden dolayı drama yönteminin Beden Eğitimi derslerinde 

kullanılmasıyla Beden Eğitimi dersi programını, modülleri ve etkinlikleri, becerilerini 

uygulamaya dayalı kullanımının yanı sıra daha geniĢ mantık yürütme, problem çözme, 

iĢbirliği ile öğrenme becerilerini de kazandırarak Beden Eğitimi dersini öğrencilere bir bütün 

olarak yaklaĢan bir ders haline getirmek mümkündür.  

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu çalıĢma ülkemizde dramanın spor 

öğretiminde Beden Eğitimi öğretmenlerinin dersi drama eğitimi ile vererek hem kalıcı hemde 

çocukları daha eğlenceli bir hale getirmektir. 

Bu yoldan çıkarak son zamanlarda baĢlayan ve üniversitelerde ders müfredatı içine 

konulan Drama dersi çocukların fiziksel geliĢimlerini tamamlaması için bir yol olacaktır.  

 Çocuğun hareketleri, onun çevreyle iletiĢim kurmasına baĢlangıç oluĢturur. Ayrıca 

temel ihtiyaçlarının karĢılanmasını ve yaĢamını devam ettirmesini sağlar. Çocuğun fiziksel 

hareketliliği ve canlılığı okul öncesi çocuğu tanımlayan en çarpıcı özelliktir. Çocuklar hareket 

becerilerini oyunların içinde keĢfeder. Fiziksel aktivite deneyimleri, çocukların hareket 

becerilerinde baĢarılı olmalarını sağlar. Ayrıca çocuğun kendine olan güvenini artırır, kendini 

yeterli hissetmesini, olumlu benlik geliĢtirilmesini sağlar. 

 Günümüz çocuklarının sorunlarından biri de iyi düzenlenmiĢ oyun odalarının ve 

cimnastik salonlarının olmayıĢıdır. Çocukların hareket ihtiyacını karĢılayacak fiziksel gücünü 

kullanacağı doğal ortamlar hazırlanmalıdır ideal olan salon içi ve salon dıĢı oyun alanlarının 

yan yana olması ve ılık havalarda açılıp kapanan bir kapıyla bağlantılı olmasıdır. O zaman 

çocuk özgürce bir  oyundan diğerine geçebilir. 

 Fiziksel oyun araçlarının malzemesi, diğer oyun gruplarından daha pahalıdır. Örneğin, 

salıncak büyük çocuklar için alındığında çok yer kaplar ve maddi yükü daha fazladır ve 
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sadece saĢĢanmaya yöneliktir. Oysa tırmanma çatısı ve iki uzun tahta kulesi, bunların 

arasındaki maymun merdiveni ile çocuklara tırmanma, sallanma ve denge sağlama gibi üç 

Ģekilde hizmet verir. Kulelerin üstüne atılan bir örtüyle çadıra veya mağaraya da 

dönüĢtürülebilir. 

 Çocuklar bunları tırmanarak, sıçramak, saklanmak ve dengeyi sağlamak gibi çeĢitli 

amaçlar için kullanılabilir. Bir diğer malzeme ise denge sağlamak, yuvarlanmak ve tünel 

yapmak için kullanılan sert plastikten yapılmıĢ oyun varilleridir. 

 Diğer bir oyun aracı ise tekerlekli oyuncaklardır. Bu tip araçlar çocukların denge ve 

idare etme yeteneklerini geliĢtirir. Üzerinde sıçramak için ve içinde saklanmak için büyük 

mukavva kutular kullanılabilir. Buzdolabı ve televizyon kutuları gibi oldukça büyük olan 

kutular, çocuklara sonsuz fırsatlar sağlar. Dörtlü veya altılı tuğlalardan merdiven yapılması 

sağlanır.  

 Bu saydığımız oyun araçları çoğunlukla açık havada kullanılacak türdendir. Fakat 

oyun alanının geniĢliği uygun olduğu takdirde kapalı bir mekanda da bu fiziksel aktivite 

oyunları gerçekleĢtirilebilir. 

 Kapalı bir cimnastik salonunda bulunması gereken aletler ise tırmanma halatı, 

tırmanma merdiveni ip merdiven, halka, basket potası, voleybol filesi, hentbol filesi, futbol 

filesi, tenis duvarı, top havuzu, minder, labut, çember vb gibi aletlerdir. 

Çocukların fiziksel geliĢimlerini tamamlayabilmeleri için birkaç oyunu sıralamak 

gerekirse; 

1.Cimnastik çalıĢmaları ile ilgili fotoğraflar bulunur. Bunlar birer birer çocuklara gösterilir. 

Çocuklara fotoğrafta neler olduğu, fotoğraftan sonra neler olacağı hakkında sorular sorularak 

konuĢulur. Yer cimnastiği yapan cimnastikçi fotoğrafı, aletli cimnastik yapan cimnastikçi 

fotoğrafı, koĢu, uzun atlama sporcuları, tenisçi, basketbolcu, yüzücü fotoğrafları grıplara 

verilir. Sporcuların neler yaptıkları ile ilgili hikayeleri canlandırmaları istenir. Bu çelıĢma 

çocukların önce ve sonra kavramlarını geliĢtirme amacı ile yaptırılır. 

2.Eğitimci çocuklara sınıf içinde engellerin yer aldığı bir düzenek hazırlar. Bu düzenekte 

çocukların önce sadece baĢlarını eğerek geçebilecekleri, zamanla çapı daralarak iyice 

çömelerek geçebilecekleri ve en sonunda da geçemeyeceği halkalar dizisi yer alır. Çocuklar 

sıra ile bu düzenekten geçer. Eğitimci sonra çocuklara bazı sorular sorar; En rahat hangi 

halkadan geçtiniz?, Neden bu halkadan rahat geçtiniz?, En büyük halka hangisi?, En küçük 

halka hangisi?, Karınca en küçük halkadan geçebilirmi? gibi sorulardır. Daha sonra çocuk 

birinci halkadan tekrar geçerken bir hayvanın sesini ve hareketini uygulamaya çalıĢır. Ġkinci 

halkada eğitimci, çocuktan‖Bu halkadan hangi hayvan geçebilir‖ diyerek o hayvanın 

yürüyüĢünü ve sesini çıkarmasını ister. Bu Ģekilde etkinlik devam eder. Bu etkinlikte dar, 

geniĢ, büyük, küçük gibi kavramları çocuğa kalıcı bir Ģekilde öğretilmesini sağlar. 

Çocuklara sırasıyla klasik müzik, rock‘n roll ve heavy müzik çeĢitlerinden oluĢan bir 

kaset dinletilir. Çocuklar bu müziklere göre içlerinden geldği gibi dans eder. Daha sonra 

çocuklara çizgilerle üçe bölünmüĢ olan bir kağıt dağıtılır. Çocuklar bu kağıtlara her müzikte 

neler hissettiğini çizer. Bu etkinlikte çocukların büyük kas motor geliĢimini destekleme, 

küçük kas motor geliĢimi açısından el-göz koordinasyonu destekleme ve yaratıcılığı 

destekleme gibi özellikleri ortaya çıkarmada yardımcı olur. 

1. Naci Aslan, 1. Drama Liderleri BuluĢması Bildiri Kitapçığı. 

2. Nellie Mc. Caslin, Creative Drama in the Classroom. 

3. Gülten BaĢöz, 8- 10 yaĢ çocuklarda Akademik BaĢarı ile Denge Becerisi arasındaki 

ĠliĢki, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul- 1998 

4. IB Ortaokul Programı Beden eğitimi Ders kitapçığı 

5. Dr.AyĢe Okvuran, ÇağdaĢ insanı Yaratmada Yaratıcı Drama Eğitiminin Önemi ve 

Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi, Yaratıcı Drama Kitabı. 
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SB25 :  13-16 YaĢ Bayan Basketbol Oyuncularında Güç, Hız, Yetenek ve Anaerobik Kapasite 

Üzerinde Farklı Antrenman Modellerinin Uzun Süredeki Etkileri  

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu  

Rüçhan ĠRĠ , Gürkan YILMAZ , M.Serdar ÇÖZELĠ   

 

13–16 Yaş Bayan Basketbol Oyuncularında Güç, Hız, Yetenek ve 
Anaerobik Kapasite Üzerinde Farklı Antrenman Modellerinin Uzun 

Süredeki Etkileri 
ÖZET 

Dr. Rüçhan İRİ* Dr. Gürkan YILMAZ* M.Serdar ÇÖZELİ**16 
 

 Bu çalıĢmanın amacı 13-16 yaĢındaki bayan basketbolcularda güç, hız, yetenek ve 

aerobik kapasite açıcından 16 haftalık farklı antrenman modellerini incelemektir. 20 bayan 

basketbolcu Güç dayanıklılık ve kontrol gurubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki gruba 

da 16 hafta boyunca ve hafta da üç gün 90 dakikalık farklı antrenman modelleri 

uygulanmıĢtır. 1. gruba (Güç Dayanıklılık PE) interval antrenman metodu, 2. gruba  (Kontrol 

Gurubu KG) genel basketbol antrenmanları uygulanmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan gruplara 

egzersiz öncesinde ve sonrasında; 20m sürat koĢusu, squat jump, countermovement jump, 

koĢu temelli aerobik sürat koĢusu testleri uygulandı. Aritmetik ortalama, standart sapmaları ve 

gruplar arasındaki değerlendirmede, paired-samples T testi, iki gurubun karĢılaĢtırılmasında 

nanparametrik test Mann-Whitney U testi uygulanmıĢtır. Ġstatistiksel olarak guruplar E.Ö ve 

E.S değerlendirmelerinde, K.G. gurubunda toplu mekik testi, 35 m. KoĢu testinin 2. 

koĢusunda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirken diğer değerlerinde anlamlı fark 

bulunmamaktadır(P>0,005). P.E. gurubunda ise toplu mekik testi E.S lehine anlamlı fark 

tespit edilmiĢtir. Ġki gurubun değerlendirilmesinde ise atılan Ģut egzersiz sonrası, toplu mekik 

testi, geçerli Ģut testi egzersiz öncesi ve sonrasında 3.4.5.6 koĢu sonrasında ise E.S. güç 

dayanıklılık lehinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. 

 Sonuç olarak her iki antrenman modelinde baĢlangıçtaki güç ve hız değerleri 

korunmuĢtur. Aerobik kapasite ve yetenek PE guruplarında yükseldi. Bu nedenle, çocuklarda 

dayanıklılığın geliĢmesinde kardiovasküler ve metabolik spesifik etkenlerin yanında interval 

antrenman metodunun uygulanmasının faydalı olabileceği düĢünülebilir. 
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Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , Hacettepe Üniversitesi Spor 

Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

Murat BĠLGE , Gökhan DELĠCEOĞLU , ġenay BAĞDATLI , Murat UYGURTAġ  

Özge ÇaALIġKAN  

 

Çoklu BranĢ Yetenek Belirleme ve GeliĢtirme Üzerine Bir Pilot ÇalıĢma 

 

Murat Bilge * 

Gökhan Deliceoğlu * 

ġenay Bağdatlı * 

Murat UygurtaĢ ** 

Özge ÇalıĢkan * 

 

*   Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

** Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

 

ÖZET: 

Sporla iliĢkili hareketler döneminin hemen baĢında baĢlatılan branĢ 

antrenmanlarının, çocukların genel sportif eğitimi eksik almalarına yol açtığı düĢüncesiyle 

pilot bir çalıĢma baĢlatılmıĢtır. 5-6 yaĢlarında projeye kabul edilen çocuklara branĢlaĢma 

yaĢlarına kadar genel bir sportif eğitimle beraber, takım sporları, bireysel sporlar ve rekreatif 

sporlar düzenli olarak uygulatılacaktır. Periyodik olarak yapılan antropometrik ve fiziksel 

testlere ilave olarak branĢ yetenek testleri de kapsama alınacaktır. Boylamsal çalıĢma sonucu 

objektif verilerle branĢ önerileri getirilecektir. Aynı anda kontrol grubu ölçümleri de 

gerçekleĢtirilecektir. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Yetenek Belirleme, Çoklu BranĢ. 

 

ANA METĠN: 

 

Çocukların kendi yaĢ gruplarında, ortalamanın üzerinde sahip oldukları 

antropometrik, motorik, fizyolojik, psikolojik özellikler bütünü olarak tanımlanan ―yetenek‖ 

kavramı; elit sporcu yetiĢtirebilmek için yapılan ―Yeteneğin Belirlenmesi‖, ―Yeteneğin 

Tanımlanması‖, ―Yeteneğin Aranması‖, ―Yeteneğin GeliĢtirilmesi‖, ―Yetenek Seçimi‖ gibi 

baĢlıklar altında, spor bilimcilerinin ve uygulayıcıların önemli çalıĢma baĢlıklarından biri 

olmuĢtur (Sevim 2002, Karl 2001, Muratlı 2007, Leblanc 2005). 

Spora baĢlama ya da branĢ antrenmanlarına baĢlama yaĢları, ülkemizde literatür 

bilgilerinden çok daha önlere çekilmiĢtir. Bu saptama da bizi; antrenmanın ―Çok Yönlü 

GeliĢim Ġlkesi‖ ‗ ni tekrar gözden geçirmeye yönlendirmiĢtir (Bompa 2005). Spora, branĢ 

antrenmanlarıyla baĢlayan çocuklarda, genel sportif eğitimin yetersiz geliĢimi ve aynı 

zamanda ―Oyun ve Eğlence‖ kavramlarından uzak antrenman içerikleri, sporda kesintiye 

sebep olabildiği gibi, performans yaĢlarına gelen sporcularda da istendik hareket geliĢiminde 

yetersizlikler görülebilmektedir (Graham 1993, Naspe 2005, Dekoven 2005, Byl 2007, Byl 

2004, Cahill 1993). 

Bu sebeple çocuklarda “Çoklu BranĢ Yetenek Belirleme ve GeliĢtirme‖ hedefli bir 

proje baĢlatılmıĢtır. 5-6 yaĢlarında projeye kabul edilen çocuklara haftada 90‘ar dakikalık 3-4 

antrenman seansında, Tablo 1‘de görülen oranlar doğrultusunda 45‘er dakikalık bölümlerde 

temel sporlar (Atletizm – Cimnastik – Yüzme ), takım sporları (Basketbol, Futbol, Hentbol, 

Voleybol), Bireysel sporlar (Raket sporları, yakın temas sporları), Fitness-Wellness 
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aktiviteleri (Yoga, Pilates, Bale, EĢli Dans, Fitness) ve Rekreatif etkinlikler (Satranç, Dart, 

Bocce, Paintball, Tırmanma Duvarı) yaptırılmaktadır. 

Altı ayda bir Tablo 2-3‘de görülen antropometrik ölçümler ve motorik performans 

testleriyle çocukların; 

 

a.) Bir önceki ölçümlere göre geliĢimleri 

b.) Kendi kronolojik yaĢ grupları içerisindeki yeri 

c.) Uluslararası normatif değerler içerisindeki yeri, belirlenmesi planlanmıĢ, ilk 

ölçümler alınmıĢtır (ACSM 2000, ACSM 2001, Açıkada 2008, Kamar 2003, Küçük 2009, 

Tutkun 2007) . 

Dört ya da beĢ periyodik ölçüm devamında da, branĢlara yönelik yetenek belirleme 

testlerine yine periyodik olarak tabi tutulacak olan çocukların, 11-12 yaĢlarına geldiklerinde 

özellikle takım sporlarına yönlendirmek için objektif kapsamlı bireysel verilerine ulaĢılacaktır 

(Trnicic 2008, Mujika 2009, Mohammed 2009, Gabbet 2007, Bailey 2009). 

Bu aĢamada da çocuğun, ailesinin ve proje ekibinin, eldeki veriler eĢliğinde olası 

vereceği branĢ kararı, yine proje ekibinin yönlendirmesiyle ―kulüpleĢme‖ ile noktalanacak, 

ama ölçümler devam ettirilecektir. 

ÇalıĢmada 2 adet kontrol grubu planlanmıĢtır. Birinci kontrol grubu, erken branĢ 

antrenmanına baĢladığı düĢünülen bir grup olacaktır. Ġkinci kontrol grubu da düzenli olarak 

sportif aktivitelere katılmayan aynı yaĢ grubu çocuklar olacaktır (Jimenez 2008). 

Bu projenin birincil hedefi, çocukların kendi yaĢ gruplarına özgü fiziksel 

aktiviteleri ―Oyun‖ formatında ve uzmanlar eĢliğinde uygulaması sağlanarak hareket 

eğitimine gönüllü ve etkin katılmasıdır. Diğer hedef de, henüz ülkemizin özellikle takım 

sporlarında ―Olimpiyatlar‖‘da temsil edilemediği düĢünülürse, boylamsal bir ―Yetenek 

GeliĢtirme Modeli‖ ile bu konuya katkı sağlayabilme düĢüncesidir. 

 

Tablo 1. Çoklu BranĢ Yetenek Belirleme ve GeliĢtirme Pilot Proje Yıllık Program Örneği 

Haftada 3 seans (90‘x3) 

Yıllık 52 Hafta X 3 antrenman X 90‘  

TOPLAM YILDA 229 saat 

5-6 

YAġ 

7-8 

YAġ 

9-10 

YAġ 

11-12 

YAġ 

TEMEL 

BRANġLAR 

CĠMNASTĠK % 20 % 15 % 15 % 10 

EĞĠTSEL OYUNLAR % 10 % 10 % 10 % 10 

BECERĠ - 

KOORDĠNASYON 
% 10 

% 10 % 10 % 10 

ATLETĠZM % 10 

YÜZME % 10 % 10 % 10 % 10 

SALON 

SPORLARI 

BASKETBOL 

% 15 % 25 % 25 % 30 

FUTBOL 

HENTBOL 

SALON HOKEYĠ 

VOLEYBOL 

RAKET 

SPORLARI 

TENĠS 

% 10 % 10 % 10 % 10 BADMĠNTON 

MASA TENĠSĠ 

FITNESS - 

WELNESS 

FITNESS 

% 10 % 10 % 10 % 10 

STEP 

AEROBĠK 

PĠLATES 

YOGA 
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BALE 

DANS 

YAKIN 

TEMAS SP. 

SELF DEFENCE 

- % 5 % 5 % 5 
TAEKWON-DO 

JUDO 

CAPPOEIRA 

REKREATĠF 

BRANġLAR 

DART 

% 5 % 5 % 5 % 5 

BOCCE 

BOWLĠNG 

BĠNĠCĠLĠK 

TIRMANMA 

PAĠNTBALL 

 

 

 

 

Tablo 2. Çoklu BranĢ Yetenek Belirleme ve GeliĢtirme Pilot Proje Erkekler Birinci Ölçüm 

Sonuçları 

 

ERKEK 

2001 

DOĞUMLU  

N=11 

2002 

DOĞUMLU               

N=12 

2003 

DOĞUMLU     

N=12   

2004 

DOĞUMLU      

N=17 

2005 

DOĞUMLU                

N=10 

Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS 

VÜCUT AĞIRLIĞI (kg) 32,56 8,237 32,2 11,04 24,5 3,609 22,82 2,838 17,54 1,467 

VÜCUT YAĞ YÜZDESĠ  

(%) 
18,42 9,075 22,55 11,2 14,8 5,302 15,99 4,02 12,16 4,076 

BOY UZUNLUĞU (cm) 133,3 4,452 127,5 6,481 121,4 3,553 116,4 4,738 106,4 3,309 

VÜCUT KĠTLE ĠNDEKSĠ 

(kg/m
2
) 

18,17 3,547 19,45 4,798 16,62 2,283 16,85 1,778 15,52 1,584 

OTURMA BOYU (cm) 70,1 3,035 68,88 3,314 65,15 2,811 63,7 3,42 57 2,517 

EL UZUNLUĞU (cm) 14,3 1,567 14,38 1,188 13,26 0,903 12,9 0,852 12 0 

ÖN KOL UZUNLUĞU (cm) 33,3 2,406 33,13 1,727 30,81 2,058 30,3 2,13 25,86 2,41 

KULAÇ UZUNLUĞU (cm) 133,8 7,815 127,3 5,776 118,9 5,172 114,9 5,524 101 3,266 

ÜST KOL UZUNLUĞU (cm) 20,18 7,278 20,63 1,923 19,41 1,448 18,2 1,609 16 3,367 

OMUZ GENĠġLĠĞĠ (cm) 29,7 1,41 30,01 1,758 26,99 1,733 27,04 1,489 25,12 1,264 

KALÇA GENĠġLĠĞĠ (cm) 23,01 2,628 23,69 3,366 20,62 1,448 20,29 1,136 18,74 0,378 

KARIġ UZUNLUĞU (cm) 16,3 2,003 16,25 1,581 15,63 1,149 14,79 1,228 13,86 1,069 

AYAK BOY UZUNLUĞU 

(cm) 
19,6 1,075 18,75 1,488 17,56 1,625 17 1,376 15,71 0,756 

10 METRE SPRĠNT (s) 2,587 0,183 2,734 0,132 2,81 0,225 2,851 0,156 3,134 0,371 

20 METRE SPRĠNT (s) 4,512 0,309 5,03 0,384 5,371 0,767 5,264 0,338 5,876 0,81 

BOSCO DĠKEY SIÇRAMA 

(cm) 
17,47 2,968 14,84 3,071 14,01 3,563 15,11 2,333 14,03 4,14 

UZUN ADIM ATLAMA 

(cm) 
109,4 24,8 112,3 20,18 93,92 30,83 93,75 15,15 85,83 16,77 
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UZAN ERĠġ ESNEKLĠK 

(cm) 
20,6 6,862 26 5,028 24,04 7,214 25,96 5,842 26,98 13,55 

TOP FIRLATMA (m) 8,329 1,713 7,763 3,327 6,505 1,395 5,911 2,705 3,82 1,84 

SAĞLIK TOPU (m) 3,891 0,85 3,319 0,876 2,551 0,382 2,411 0,404 1,577 0,801 

ILLINOIS ÇEVĠKLĠK (s) 21,75 1,706 23,6 1,491 24,56 2,243 26,25 2,676 28,86 3,548 

 

 

Tablo 3. Çoklu BranĢ Yetenek Belirleme ve GeliĢtirme Pilot Proje Kızlar Birinci Ölçüm 

Sonuçları 

KIZ 

2001 

DOĞUMLU  

N=3 

2002 

DOĞUMLU               

N=8 

2003 

DOĞUMLU     

N=27 

2004 

DOĞUMLU      

N=20 

2005 

DOĞUMLU                

N=7 

Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS 

VÜCUT AĞIRLIĞI (kg) 36,67 6,123 30,18 7,427 23,04 3,386 24,1 5,881 19,29 2,51 

VÜCUT YAĞ YÜZDESĠ  

(%) 23,17 2,515 18,88 8,574 10,41 5,409 14,73 8,358 11,93 6,379 

BOY UZUNLUĞU (cm) 136 6,245 126,2 6,926 118,8 6,254 115,1 7,57 107,8 4,662 

VÜCUT KĠTLE ĠNDEKSĠ 

(kg/m
2
) 19,71 1,747 18,75 3,231 16,35 2,053 17,98 2,933 16,54 1,24 

OTURMA BOYU (cm) 72 3,606 66,92 3,872 63,42 4,87 61,24 3,8 58,2 2,616 

EL UZUNLUĞU (cm) 15,67 0,577 14,5 1,679 13,83 1,115 13,53 1,328 12,8 0,789 

ÖN KOL UZUNLUĞU (cm) 33,67 2,082 33 2,985 30,17 2,125 31,41 4,017 27,5 1,841 

KULAÇ UZUNLUĞU (cm) 135 8,544 127,8 9,104 118,5 7,717 114,2 9,369 104,5 4,503 

ÜST KOL UZUNLUĞU (cm) 22,67 3,786 19,42 1,443 18,83 1,403 18,82 3,377 16 2,16 

OMUZ GENĠġLĠĞĠ (cm) 30,9 1,697 29,99 1,856 27,29 1,58 27,91 1,955 24,7 1,464 

KALÇA GENĠġLĠĞĠ (cm) 24,3 3,818 23,15 3,738 20,76 1,263 20,5 1,365 19,4 0,953 

KARIġ UZUNLUĞU (cm) 19 0 17,75 0,965 16,42 1,24 15,82 1,59 15 1,054 

AYAK BOY UZUNLUĞU 

(cm) 22 1 19,67 1,155 18,42 1,311 17,59 1,734 16,5 1,179 

10 METRE SPRĠNT (s) 2,695 0,191 2,672 0,196 2,99 0,365 2,945 0,268 3,201 0,393 

20 METRE SPRĠNT (s) 5,24 0,75 4,94 0,512 5,454 0,512 5,576 0,572 6,105 0,766 

BOSCO DĠKEY SIÇRAMA 

(cm) 12,57 0,884 15,7 3,024 14,83 2,572 14,8 4,402 13,41 3,798 

UZUN ADIM ATLAMA 

(cm) 84,5 4,95 110,2 14,82 89,83 21,27 84,2 18,28 72,7 23,36 

UZAN ERĠġ ESNEKLĠK 

(cm) 34,5 0,707 32,55 5,913 30,05 5,198 31,64 4,001 30,13 3,824 

TOP FIRLATMA (m) 5,05 0,212 6,345 2,167 4,9 1,37 4,083 1,447 3,913 1,592 

SAĞLIK TOPU (m) 2,975 0,248 2,836 0,562 2,176 0,549 1,895 0,401 1,805 0,577 

ILLINOIS ÇEVĠKLĠK (s) 23,11 0,636 23,06 2,056 24,75 2,447 26,68 1,893 29,53 5,638 
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ÖZET 

Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren, kazanılmıĢ davranıĢ yeteneği olarak 

tanımlanabilen sosyal geliĢme, geniĢ anlamda bireyin doğumuyla baĢlayan bir evreyi, dar 

anlamda ise günlük davranıĢ geliĢimini kapsar. 

Sosyal geliĢme, kiĢinin sosyal uyarıcıya, özellikle grup yaĢamının baskı ve zorunluluklarına 

karĢı duyarlılık geliĢtirmesi, grubunda ya da kültüründe baĢkalarıyla geçinebilmesi, onlar gibi 

davranabilmesi, onaylanabilir davranıĢ kalıpları geliĢtirebilmesidir.  

SosyalleĢme, dünyaya gelen birey-insanın; ailesinin, akraba ve komĢuluk çevresinin, kent ve 

köyünün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu öğrenmesi ve böylece toplumun bir üyesi 

haline gelmesidir 

Bu çalıĢmanın amacı; eğitsel oyunların 5 yaĢ grubu çocukların sosyal geliĢimine olan 

etkilerinin incelenmesidir. ÇalıĢmanın örneklem grubu Kocaeli ili Derince Ġlçesi Çenesuyu 

Ġlköğretim Okulu anasınıfında eğitim gören 9 erkek ve 11 kız, toplam 20 öğrenciden 

oluĢmuĢtur. 

Eğitsel oyunlardan oluĢan etkinlikler 6 hafta ve haftada 2 gün olarak uygulanmıĢtır. 22 

sorudan oluĢan sosyal geliĢim anketi, etkinliklere baĢlamadan önce ve 6 hafta sonunda 

anasınıfı öğretmenleri tarafından doldurulmuĢtur. Yapılan anketle eğitsel oyunların çocukların 

sosyal geliĢimlerinde meydana getirdiği değiĢiklikler değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonunda eğitsel oyunların 5 yaĢ grubu çocukların sosyal geliĢimini olumlu yönde 

etkilediği sonucu elde edilmiĢtir. Problem çözme, kendine güven, paylaĢma, karar verme, 

hoĢgörü, yardımlaĢma gibi özelliklerin geliĢmesine katkı sağlayan eğitsel oyunlar, çocukların 

topluma uyumlu bireyler olarak yetiĢmelerinde önemli yer tutmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, Eğitsel oyun, Sosyal geliĢim 
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ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN KĠTLE 

ĠNDEKSLERĠNĠN BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

            Murat ÖZġAKER* 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden kitle indekslerinin (BKI)  

bazı değiĢkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. 

AraĢtırmaya yaĢ aralığı 12-14 arasında değiĢen toplam 941 kız ve erkek öğrenci  

katılmıĢtır. Farklı sosyo ekonomik düzeydeki devlet ilköğretim okullarından 444 kız ve 497 

erkek öğrenci araĢtırmaya gönüllü olarak katılmıĢtır. 290 katılımcı haftanın en az dört günü 

düzenli antreman yapan bireylerden seçilmiĢtir. 651 katılımcı ise düzenli fiziksel aktiviteye 

katılmayan, sadece haftada 1 saat beden eğitimi dersine katılan sedanter bireylerden 

oluĢmuĢtur BKĠ sınıflandırması; normal kilo (<25), aĢırı kilo (25-30), obez (>30) Ģeklinde 

kategorize edilmiĢ ve (BKĠ=Vücut Ağırlığı (kg) / Boy
2
 (m) formülü ile hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak ―KiĢisel Bilgi Formu‖ kullanılmıĢtır. Verilerin istatistiki 

analizi SPSS 15.0 programında, iki yönlü varyans analizi, bağımsız örneklem için  t- testi ve 

yaĢ için ileri analiz Bonferroni analizi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgularda kız ve erkek öğrencilerde yaĢ ilerledikçe beden 

kitle indekslerinin de arttığı, yaĢ ve cinsiyet açısından Beden Kitle Ġndeksi arasında anlamlı 

bir farkın olduğu bulunmuĢtur(p<0.05). Ayrıca spor yapan ergenler ile spor yapmayan 

ergenler arasında Beden Kitle Ġndeksi bakımından anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır(p<0.05). 

 Spor yapan ergenlerin BKI değerleri spor yapmayanlardan daha düĢük olduğu ve 

düzenli fiziksel aktivite alıĢkanlığının, bireylerin Beden Kitle Ġndekslerini pozitif yönde 

etkilediği sonucuna varıldı. Düzenli fiziksel aktivite alıĢkanlığı olmayan ve okullardaki eğitim 

programlarında spor ve fiziksel aktivite ile desteklenmeyen çocukların obeziteye yakalanma 

riski yükselmekte ve sağlıklı bir toplumun oluĢmasını engellemektedir..  

Anahtar Kelimeler: Ergen, Ġlköğretim, Spor, Beden Kitle Ġndeksi 

 

* Yrd.Doç.Dr , Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
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GiriĢ 

Obezite ve fazla kilo uzun süredir çalıĢılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle 

de son yıllarda obezite sıklığındaki artıĢ tüm yaĢ gruplarında olduğu gibi çocuklarda da 

epidemi haline gelmiĢ ve bu konuda yapılan çalıĢmalara hız kazandırmıĢtır(1,2). 

 

Obezite vücutta aĢırı yağ depolanması ile oluĢan metabolik bir hastalıktır. Obezitenin 

nedeni uzun süren enerji dengesizliğidir (3). Fazla yeme alıĢkanlığı, metabolik ve hormonal 

bozukluklar, genetik faktörler, psikolojik bozukluklar, hareketsiz yaĢam obezitenin nedenleri 

olarak sıralanabilir (4). Obezite kültürel, sosyal, genetik, fizyolojik, davranıĢsal ve psikolojik 

faktörlerin kompleks etkileĢimi sonucu oluĢmaktadır(5). 

 

Meydana getirdiği sonuçlar nedeniyle de ileri yaĢlar için ciddi bir sağlık sorunudur, 

ancak son yıllarda yapılan çalıĢmalar, bu sorunun çocukları ve eriĢkinleri gittikçe artan 

oranlarda tehdit ettiğini göstermektedir(6). 

 

Obezite biyopsikososyal sonuçları nedeniyle özellikle çocuklarda çok önemlidir(7,8). 

Üstelik ergenlik dönemine girerken fazla kilolu ya da obez olan çocuklar, genellikle 

yetiĢkinlik dönemlerinde de fazla kilolu ya da obez olmaktadırlar(9). Tip II diyabet, 

hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ya da metabolik sendrom gibi fazla kilo veya obezite 

ile iliĢkili hastalıkların gelecekteki prevalansları,bugünün çocuklarında fazla kilolu veya obez 

olma prevelansına bağlıdır (10,11) ; dolayısıyla çocukların antropometrik takipleri onların 

geleceği için önem taĢımaktadır.  

 

BKĠ, ağırlığın boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile tespit edilir (BKĠ= Vücut 

Ağırlığı (kg) / Boy
2
 (m) (12). BKĠ,yetiĢkinlerde ağırlık-boy iliĢkisine göre ĢiĢmanlığı en iyi 

gösteren ve kolay uygulanabilen bir indekstir (13,14). BKĠ, 1990‘lı yıllarda aĢamalı Ģekilde 

evrensel olarak kabul gören bir obezite derecesi ölçütüdür (15,16). BKĠ ölçümü kolay olduğu 

için özellikle çok kalabalık grupların ölçümünün yapıldığı epidemiyolojik çalıĢmalarda 

sıklıkla kullanılır.YetiĢkin erkeklerde 27.8 kg/m2, kadınlarda ise 27,3 kg/m2 nin üzerinde 

olması ile obezite tanısı konur (17). WHO‘nun kabul ettiği en son sınıflama Tablo1‘de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 1. WHO‟ya Göre YetiĢkinlerde BKĠ Sınıflaması  

Sınıflandırma    BKĠ kg/m2 Hastalık Riski 

DüĢük kilo < 18.5 DüĢük 

Normal 18.5 – 24.9 - 

AĢırı kilo 25 > Orta 

Pre-obez 25 - 29.9 Yüksek 

I. derece obez 30 - 34.9 Orta derecede yüksek 

II. derece obez 35 – 39.9 AĢırı yüksek 

III. derece obez 40 > Çok aĢırı yüksek 

  

Bu çalıĢma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden kitle indekslerinin (BKI)  

bazı değiĢkenler açısından incelenmesi amacıyla yapıldı. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇalıĢmamız karĢılaĢtırmalı betimsel çalıĢma modelidir. Örneklem grubu Ġzmir ilinde 

farklı sosyo ekonomik düzeydeki 5 devlet ilköğretim okulları random yöntemiyle seçilmiĢ ve  

yaĢ aralığı 12-14 arasında değiĢen 444 kız ve 497 erkek toplam 941 öğrenci gönüllü olarak 

katılmıĢtır. AraĢtırmada spor yapan 290 katılımcı haftanın en az dört günü düzenli antreman 

yapan bireylerden seçilmiĢtir. 651 katılımcı ise düzenli fiziksel aktiviteye katılmayan, sadece 

haftada 1 saat beden eğitimi dersine katılan sedanter bireylerden oluĢmuĢtur . 

 

Veri Toplama Araçları 

KiĢisel Bilgi Formu 

Demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla ―KiĢisel Bilgi Formu‖ doldurulmuĢtur. KiĢisel 

bilgileri elde etmek amacıyla yaĢ, cinsiyet, anne ve baba eğitim ve meslek durumları,  gelir 

düzeyleri ve okula nasıl gittiklerine iliĢkin sorular yer almaktadır. 

 

BKĠ Verilerinin Toplanması 

Katılımcıların boy ölçümleri milimetrik boy skalası ile, vücut ağırlığı ölçümleri Tefal marka 

elektronik baskül ile ölçüldü. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu verileri kiĢisel bilgi formlarına 

eklenerek daha sonra formüle edilmiĢtir. (BKĠ= Vücut Ağırlığı (kg) / Boy
2 

(m). Boy 

uzunluğunun karesi alındıktan sonra vücut ağırlığına bölünmesi ile tüm katılımcıların BKĠ 

değerleri elde edilmiĢtir. Sınıflandırma kriterlerine uygun olarak BMĠ değerleri üç kategoriye 
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ayrılmıĢtır. Bunlar; normal kilolu (<25), aĢırı kilolu (25-30), obez (>30) Ģeklinde 

sınıflandırılmıĢtır. 

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması süreci, 1 Nisan – 1 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılmıĢtır. Tüm 

öğrencilerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) spor salonlarında ve okul 

idaresinin belirlediği geniĢ kapalı alanlarda beden eğitimi öğretmenlerinin yardımı ile yapıldı. 

Hata oranını azaltmak için ölçümler aynı araĢtırıcı tarafından uygulandı. Boyları ayakkabıları 

cıkarılarak, ağırlıkları ceket ve üstteki fazla giysiler çıktıktan sonra önlükleri ile standart 

baskül ve boy ölçer yardımı ile ölçüldü. Değerlendirmeler yapılırken yaĢa ve cinse özel beden 

kitle indeksi (BKĠ)-persentilleri kullanıldı (18,19).  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiki analizi SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiĢtir. Veriler, ortalama 

± standart sapma (SD) olarak verilmiĢtir. Tüm P değerleri, %5 anlamlılık düzeyiyle 

karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken katılımcıların kiĢisel bilgilerinin 

karĢılaĢtırılmasında betimsel istatistik teknikleri kullanılmıĢtır. Ġki grubun puanlarının 

karĢılaĢtırılmasında bağımsız gruplar t testi yapılmıĢtır. Ayrıca  iki yönlü varyans analizi, ve 

yaĢ için ileri analiz Bonferroni analizi kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Obezite Durumu 

 Kız Erkek Toplam 

 N % N % N % 

Normal kilolu   (<25) 392 88.2 447 89.9 839 89.2 

Fazla kilolu      (25-30) 43 9.7 44 8.9 87 9.2 

Obez                  (>30) 9 2.1 6 1.2 15 1.6 

 

Tablo 1‘de ergenlerin % 89.2‘si  normal kilolu, % 9.2‘si fazla kilolu, %1.6‘sı da  obez olduğu  

görülmektedir. 
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Tablo 2. YaĢ ve Cinsiyetlere Göre Boy, Kilo ve BKĠ dağılımı 

 Cinsiyet YaĢ n X±Sd min max 

 

 

 

Boy (cm) 

Kız 12 125 151,98±8,27 131,00 173,00 

13 165 157,07 ±7.07 132,00 175,00 

14 154 159,96± 7,06 140,00 180,00 

Erkek 12 111 151,72± 8,24 136,00 174,00 

13 181 158,32 ±8,23 139,00 180,00 

14 205 165,09±10,86 140,00 192,00 

 

Toplam 

12 236 151,86±8,24 131,00 174,00 

13 346 157,72±7,71 132,00 180,00 

14 359 162,89±9,75 140,00 192,00 

 

 

 

Vücut 

Ağırlığı 

(kg) 

Kız 12 125 45,50±9,90    26,60   73,10 

13 165   51,68±11,75     32,90 84,00 

14 154 53,66±10,74 27,80 94,70 

Erkek 12 111 45,38±12,96 24,90 112,70 

13 181 51,24±12,39 30,30 112,70 

14 205 56,37±12,75 29,70   91,30 

 

Toplam 

12 236 45,44±11,42 24,90 112,70 

13 346 51,45±12,07 30,30 112,70 

14 359 55,21±11,99 27,80 94,70 

 

 

 

Beden 

Kitle 

Ġndeksi 

Kız 12 125 19,47±3,28 14,00 30,00 

13 165 20,92±4,18 13,00 35,00 

14 154 20,88±3,65 14,00 36,00 

Erkek 12 111 19,33±4,01 13,00 40,00 

13 181 20,25±3,81 13,00 40,00 

14 205 20,51±3,49 13,00   32,00 

 

Toplam 

12 236 19,40±3,63 13,00 40,00 

13 346 20,57±4,00 13,00 40,00 

14 359 20,67±3,56 13,00 36,00 

  

Tablo 2‘de görüldüğü gibi yaĢ arttıkça  kız ve erkeklerde boy, kilo ve beden kitle 

indekslerinde artıĢ olmaktadır.12-13  yaĢ eğrisinde  kızların boy, kilo ve beden kitle 

indekslerinde üstünlük gözükürken, 14 yaĢında bu durum erkeklerin lehine geçmektedir. 
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Öğrencilerin  yaĢlar arasında kilo  (F=45,893, P=,000), boy (F=110,792, P=,000) ve BKĠ 

(F=9.743, P=,000) bakımından anlamlı farklılık varken, yaĢ ve bki‘de cinsiyetler arasında ve 

yaĢ-cinsiyet arasındaki iliĢki anlamsızken; bu durum boy‘da cinsiyetler arasında (F=12.850, 

P=,000)  ve yaĢ-cinsiyet arasında (F=8.174, P=,000)  iliĢki anlamlı bunmuĢtur. 

 

Tablo 3. Spor yapan ve yapmayanların YaĢ ve cinsiyetlere göre Boy, Kilo ve BKĠ 

dağılımı 

   Spor Yapan Spor Yapmayan 

 Cinsiyet YaĢ n X±Sd n X±Sd 

 

 

Boy (cm)     

Kız 12 36 154,86±8,72 89 150,82±7,84 

13 44 158,11±6,90 121 156,70±7,11 

14 40 162,15±7,76 114 159,19±6,66 

Erkek 12 28 154,21±7,79 83 150,87±8,26 

13 50 161,66±9,03 131 157,04±7,55 

14 92 170,54± 7,06 113 160,66±9,16 

 

 

Vücut 

(kg) 

 

Kız 12 36 44,62±8,08 89 45,86±10,57 

13 44 51,76±10,64 121 51,66±12,17 

14 40 52,57± 7,06 114 54,04±11,33 

Erkek 12 28 46,02±13,45 83 45,17±12,87 

13 50 50,11±9,55 131 51,67±13,32 

14 92 59,58± 11,82 113 53,76±12,93 

 

 

Beden 

Kitle 

Ġndeksi 

 

Kız 12 36 18,33±2,30 89 19,93±3,51 

13 44 20,65±3,59 121 21,02±4,39 

14 40 19,85±2,23 114 21,25± 3,97 

Erkek 12 28 19,00±4,09 83 19,44±4,00 

13 50 19,06±2,30 131 20,70±4,17 

14 92 20,28± 2,79 113 20,69±3,98 

  

Tablo 3‘te spor yapan ergenlerin bütün yaĢ gruplarında boy, kilo ve beden kitle 

indekslerinde spor yapmayan sedanter ergenlere göre pozitif olarak lehinde görülmektedir. 

Ayrıca varyans analizi sonucunda spor yapan ve yapmayanların BKĠ değerleri arasında 

(F=34,995, P=,000)  anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 
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Tablo 4. Ergenlerin Spor Yapma Durumuna Göre Beden Kitle Ġndeksi 

 Normal kilolu   

(<25) 

Fazla kilolu      

(25-30) 

Obez                  

(>30) 

Toplam 

 N % N % N % N % 

Spor Yapan 277 95.6 12 4.1 1 0.3 290 100 

Spor Yapmayan 562 86.3 75 11.5 14 2.2 651 100 

X
2
: 22.536   p: 0.00 

 

Tablo 4‘de ergenlerin spor yapma durumlarına göre beden kitle indeksleri 

görülmektedir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda spor yapma durumu ile beden kitle 

indeksi arasında anlamlı bir iliĢki olduğu saptandı. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada yapılan istatistiksel analizler sonucunda; 12-14 yaĢ grubu çocukların 

vücut ağırlığı cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterilmezken;12 ve 13 yaĢlarında kızların 

vücut ağırlıkları erkeklerden daha yüksek bulunmuĢ, bu durum 14 yaĢa gelindiğinde farklılık 

göstererek erkeklerin lehine geçmiĢtir. 

Yapılan benzer çalıĢmalarda aynı yaĢ grubu çocuklarda, genel olarak kızların  boy ve 

vücut ağırlıklarının erkeklerden daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir(20,22,23). 

Malina (1991), kızların daha önce ergenlik dönemine girmeleri nedeniyle bu dönemin 

baĢlarında geçici olarak erkeklerden daha uzun ve ağır olduklarını ifade etmektedir(21). 

Bu nedenle adolesan büyüme atağının erken dönemlerinde kızların erkeklere göre 

geçici olarak daha uzun ve daha ağır olduklarını belirtmiĢlerdir(21). Yapılan çalıĢmalarda, 

kızların 12 yaĢında erkeklerin ise 14 yaĢında en yüksek boy geliĢim hızına ulaĢtıklarını; vücut 

ağırlığı geliĢimi açısından ise, kızların en yüksek boy geliĢim hızından 6 ay sonra yaklaĢık 

olarak 12.5 yaĢındayken en yüksek vücut ağırlığına ulaĢtığını, erkeklerin ise en yüksek boy 

geliĢim hızı ile aynı zamanda (14 yaĢında) en yüksek vücut ağırlığı geliĢimi gösterdiklerini 

belirtmiĢlerdir(24). 

Bu çalıĢmada kızların, erkeklerden daha önce ergenlikte hızlı büyüme dönemine 

girdikleri ve bu nedenle de vücut ağırlıklarının erkeklerden daha yüksek olduğu 

düĢünülmektedir. Erkekler 14 yaĢındayken vücut ağırlıklarının kızları geçmesi, ergenliğe 

kızlara göre geç girdiğini göstermiĢtir. Bu açıdan yapılan çalıĢma, literatürle paralellik 

göstermektedir. Ayrıca boy uzunluğu açısından literatürde belirtildiği gibi kızların lehine 
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anlamlı fark bulunamaması; erkeklerin 14 yaĢında en yüksek boy geliĢim hızına ulaĢma1arı 

nedeniyle boy uzunluğu bakımından bu yaĢta kızlara büyük bir üstünlük sağlamalarından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Adolesan dönemdeki çocukların fiziksel geliĢimleri sürdüğü için yaĢ artıĢına paralel 

olarak boy ve kilo atıĢının devam etmesi beklenen bir sonuç olarak görülmektedir. 

Bu çalıĢmada, vücut kitle indeksi kız öğrencilerde, erkek öğrencilere göre anlamlı 

seviyede daha yüksek bulunmuĢtur. 

Kızların bütün yaĢlarda erkeklerden daha yağlı oldukları ve ergenlik öncesi dönemine 

kadar bu farkın büyük olmadığı ifade edilmektedir(22). 12-14 yaĢ grubu çocuklar üzerinde 

yapılan çalıĢmalarda, kızların deri altı yağ kalınlıkları, vücut yağ yüzdeleri, vücut yağ kitleleri 

ve vücut kitle indeksleri erkeklerden daha yüksek bulunmuĢtur(20).  

Spor yapan ergenlerin bütün parametrelerde spor yapmayanlara göre geliĢimlerinin 

daha iyi yönde olduğu yaptığımız çalıĢmada da ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca spor yapma durumu 

ile beden kitle indeksi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Bu sonuçlar literatürle 

paralellik göstermektedir. Günümüzde obezite ve ĢiĢmanlığa neden olan en önemli faktörler 

arasında yanlıĢ beslenme, hareketsiz yaĢam tarzı gelmektedir. Teknoloji günümüz yaĢam 

koĢullarını kolaylaĢtırmasının yanında avantajından çok dezavantajı yaĢatmaktadır.Özellikle 

yapılan araĢtırmalar obez ve fazla kilolu çocukların ilerideki yaĢlarda da aynı özelliğini 

koruduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.Sağlıklı bir toplum yetiĢtirmek için spor ve fiziksel 

aktiviteyi baĢta okullarda eğitim sistemine yerleĢtirerek yaĢam içinde vazgeçilmez haline 

getirilmesi gerekmektedir. 
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SB30 : SATRANÇ SPORU VE EĞĠTĠM ; Ġlköğretim Okulları Örnek ÇalıĢma 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Böl. Burdur/TURKEĠ  

Kadir PEPE  , Tuğba YAMAN 

SATRANÇ SPORU VE EĞĠTĠM 

Ġlköğretim Okulları Örnek ÇalıĢma 

*Yard. Doç. Dr. Kadir PEPE                *Tuğba YAMAN 

 

ÖZET 

 AraĢtırma, satranç sporunun öğrenciye sağladığı katkıların ortaya konması amacıyla 

yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evreni Burdur ili ilköğretim okulları, örneklem grubunu ise bu 

okullarda okuyan ve satranç sporu ile uğraĢan sporcular oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma verileri literatür taraması ve anket yöntemiyle elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın 

amacına dönük geliĢtirilen anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği ve güvenirliği 

sağlandıktan sonra araĢtırma evreninde ilköğretim okullarında okuyan ve satranç sporu yapan 

öğrencilere tesadüfî örneklem yöntemiyle birebir görüĢülerek uygulanmıĢtır.  

Elde edilen veriler istatistik iĢlem için bilgisayar ortamında uygun istatistik 

programında kodlanmıĢtır. Ġstatistik iĢlem olarak, frekans(f) ve yüzde (%),  çapraz tablo 

(Croostab), X
2 (KĠ-KARE) iĢlemleri uygulanmıĢtır. ĠĢlem sonucunda her soru için (%) 

dağılımları incelenerek yorumlar yapılmıĢtır.  

Elde edilen veriler sonucunda satranç sporunun, bireyleri zihinsel, biliĢsel, duygusal 

ve psiko-sosyal yönden geliĢtirdiğini, bu nedenle de eğitim kurumlarında bir ders ya da bir 

etkinlik faaliyeti olarak yapılması ve yaygınlaĢtırılmasının, öğrenciler açısından yararlı 

olacağını söyleyebiliriz. 

Anahtar kelime: Satranç sporu, Eğitim, Ġlköğretim, 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Böl. 

Burdur/TURKEĠ    k_pepe@yahoo.com ,   tugbayaman_32@hotmail.com 

CHESS AND EDUCATION 

Elementary Schools Sample Study 

*Assistant Prof. Kadir PEPE    *Tuğba YAMAN 

 

SUMMARY 

           The aim of the research is to define the contribution of chess to the students. The 

population of the research is the primary schools in Burdur and the sampling group of the 

research is composed of the sportsmen who are studying at these schools and who are playing 

chess.  

The data of the research has been obtained from literature reviewing and 

questionnaire. An expedient questionnaire has been prepared. The, comprehensibility, content 

validity and reliability of the questionnaire has been checked and it has been applied to 

students of elementary schools who are playing chess in the population of the research by 

random sampling method. 

 

The data obtained has been coded to appropriate statistic program in computer 

environment. As a statistic operation frequency (f), Percentage (%) and Cross table (crosstab), 

X
2 (KĠ-KARE)  has been applied to the data. At the end of the operation, the percentage (%) 

distribution for each question has been examined and comments made. 

Consequently, based on the data, it can be said that chess should be added as an 

activity or as a course to the educational institutions‘ curriculum as it contributes to the 

mental, cognitive, emotional and psycho-social development of people.  

mailto:k_pepe@yahoo.com
mailto:tugbayaman_32@hotmail.com
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GĠRĠġ 

Satranç, iki oyuncu arasında, siyah ve beyaz, altmıĢ dört kareye bölünmüĢ zemin 

üzerinde, çeĢitli değer ve kuvvetleri olan on altıĢar taĢla karĢılıklı oynanan zihinsel 

yeteneklerin kullanıldığı bir zekâ sporudur. 

Oyuncular sıra ile birer taĢlarını belli kurallar ile hareket ettirirler. Bu hareketlere 

hamle denir. Satranç oyununda amaç rakip oyuncunun Ģahını ele geçirmektir. ġahı ele 

geçirilen oyuncu  ―mat‖ olur. 

Satranç tahtası kenarları birbirine eĢit dört köĢe bir alandır. Bu alanda açık ve koyu 

renkte kutucuklar vardır. Bu kutucukların her birine ―kare‖ adı verilir. Tahta üzerinde bulunan 

bu karelerin oluĢturduğu yollar vardır. Satranç taĢları bu yollar üzerinde hareket ettirilir. Bu 

yollardan sağa-sola doğru olanlara yatay, aĢağı-yukarı olanlara dikey yol denir. Bu yollar 

dıĢında bir de çapraz yollar vardır. Çapraz yollar aynı renkte iken, yatay ve dikey yollar iki 

farklı renktedir(Kulaç,2006). 

Satrancın en az 4000 yıl önce Mısırda oynandığına dair bulgular piramitlerdeki 

kabartmalarda görülmüĢtür. Yaygın bir kanıya göre Brahman Sissa adında Hintli bir alim, boĢ 

zamanlarını tavla oynamakla geçiren hükümdarı Balhait‘i hem eğitmek hem de eğlendirmek 

için bir savaĢ oyunu bulmuĢtur.(M.S. 5. yüzyıl) Bu oyunun yapısını aynen Hint ordusundan 

almıĢtır. O zamanki Hint ordusu 4 kısımdan oluĢmaktadır. Bunlar; 1.Filler, 2.Atlılar, 3.SavaĢ 
arabaları, 4.Yayalar. Brahman Sissa, Sanskrit dilinde ―4‖ demek olan ―çatur‖ sözcüğüyle 

birleĢtirerek, yeni bulduğu savaĢ oyununun adına Çaturanga, demiĢtir(Olgaç, 2001). 

Sissa, hükümdarı Balhait‘e oyunun kurallarını öğretmiĢtir. TaĢlar Ģimdiki satranç 

taĢlarına benzemektedir. En kuvvetli taĢ ordunun komutanı Ģah yani kraldı. Vezir de, Ģahın 

yanında ayrılmayan danıĢmanıydı, yalnızca çapraz olarak birer kare ilerleyebiliyordu. O 

günden bugüne kadar aynı kurallarla oynanan satranç, tarihin çağdaĢ kültüre en değerli 

armağanlarından birisidir (Olgaç, 2001). 

Satranç sporunun çocukların problem çözme ve muhakeme yeteneklerine sağladığı 

katkı birçok ülkede yapılan araĢtırma ve deneylerle kanıtlanmıĢtır. Bu yapılan tüm 

araĢtırmalar satranç sporunun eğitimdeki önemi ve gerekliliğini göstermektedir.  

Satranç sporu 50 yıla yakın bir zamandır Rus okullarında ders olarak okutulan ve 

programın önemli bir parçası olan bir branĢ olmuĢtur. Satrancın önemini ve gereğini anlayan 

Ruslar satrancı her yaĢ grubuna ders olarak okutmuĢlar ve yetenekli oyuncuları geliĢtirmek 

amacıyla satranç okulları açmıĢlardır (Milat, 2006). 

Batı dünyası da satranç sporunun eğitimdeki önemini anlayarak eğitim kurumlarında 

yer vermeye baĢlamıĢtır. Avrupa‘dan sonra ABD ve Kanada da en kapsamlı araĢtırmaları 

yaparak satranca eğitim sürecinde önemli bir yer vermiĢlerdir. ABD‘de California eyaletinde 

okul sonrası aktivitesi olarak satranç oynanması özendirilmiĢtir. Okul sonrası satranç 

projelerinden en önemlisi ise gönüllü anne babaların on bir yaĢ civarındaki çocuklarına 

satranç oynatmaları olmuĢtur (Köksal,2006). 

Ülkemizde ise, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türkiye Satranç Federasyonu BaĢkanlığı 

arasında 2 Haziran 2005 tarihinde yapılan protokolle okullarımızda satranç eğitimi verilmesi 

ve böylece daha fazla öğrencinin satrançla buluĢması için okullarda satranç seçmeli ders ve 

okul klüp çalıĢmalarına konularak önemli bir adım atılmıĢtır(MEB ve TSF protokol, 2005).  
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Bu tarihten itibaren de eğitim kurumlarında satranç sporu yaygınlaĢtırılmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu günkü durumda ise ders olarak okutulmasa da yeni yeni eğitim 

sistemimizde yerini aldığını görüyoruz. 

Bir çok geliĢmiĢ ülkelerden geçte olsa yaklaĢık olarak 5-6 yıldır okullarımızda satranç 

sporu çeĢitli adlar altında yapılmaktadır. 

Bu araĢtırmamız eğitim kurumlarında çocukların geliĢimleri açısından önemli görülen 

satranç sporu ve eğitiminin çocuklar üzerinde sağladığı kazanımların belirlenmesi amacıyla 

yapılmıĢtır. 

MATERYAL VE METAT 

AraĢtırma, satranç sporunun eğitimde kullanılması ve öğrenciye sağlayacağı katkıların 

ortaya konması amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evreni Burdur ili ilköğretim okulları, 

örneklem grubunu ise bu okullarda okuyan ve satranç sporu ile uğraĢan sporcular 

oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma verileri literatür taraması ve anket yöntemiyle elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın 

amacına dönük geliĢtirilen anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği ve güvenirliği 

sağlandıktan sonra araĢtırma evreninde ilköğretim okullarında okuyan ve satranç sporu yapan 

öğrencilere tesadüfî örneklem yöntemiyle birebir görüĢülerek uygulanmıĢtır.  

Anket 260 öğrenciye uygulanmıĢtır. Bunlardan hatasız ve düzgün dolduran 176 

erkek,77 kız olmak üzere toplam 253 sporcunun anketleri değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Elde edilen veriler istatistik iĢlem için bilgisayar ortamında uygun istatistik 

programında kodlanmıĢtır. Ġstatistik iĢlem olarak, frekans(f) ve yüzde (%), çapraz tablo 

(Croostab), X
2
 (KĠ-KARE) iĢlemleri uygulanmıĢtır. Yorumlar % dağılımlarla ve değiĢkenler 

arası farklılıkların tespiti için de 0,05 güven aralığı kabul edilerek yapılmıĢtır.   

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları 
 

 DeğiĢkenler N( Dağılım) % ( Dağılım) 

Erkek 176 69,6 

 Kız 77 30,4 

Toplam 253 100,0 

 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan katılımcıların %69,6‘sı erkek,%30,4‘ü 

kız öğrencidir. 

Tablo 2. Katılımcıların YaĢları Dağılımı 
 

 DeğiĢkenler N( Dağılım) % ( Dağılım) 

 10-11 129 51,0 

 12-13 81 32,0 

 14-15 43 17,0 

Toplam 253 100,0 
 

            Tablo 2‘de katılımcıların yaĢ durumları sorgulanmıĢtır. Bu sorguya göre katılımcıların 

%51‘i 10-11 yaĢ,%32‘si 12-13,%17‘sı 14-15 yaĢlarında oldukları görülmektedir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Ne Kadar Süredir Satranç Oynadıkları Dağılımı 

 

 DeğiĢkenler N( Dağılım) % ( Dağılım) 

 1-2 96 37,9 

 3-4 102 40,3 

5-6 46 18,2 

Cevap vermeyen 9 3,6 

Toplam 253 100,0 

 

Tablo 3‘de katılımcıların ne kadar süredir satranç oynadıkları sorgulanmaktadır. Bu 

soruya iliĢkin katılımcıların,%40,3‘ü 3–4 yıl,%37,9‘u 1–2 yıl,%18,2‘si 5–6 yıl cevabını 

verdikleri görülmektedir. Katılımcıların %3,6‘sıda bu soruya cevap vermemiĢlerdir. 
 

Tablo 4. Katılımcıların Ne Sıklıkla Satranç Oynadıkları Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        X
2
=

   
5,987      P=0,050      P<0,05 

 

Tablo 4‘de Katılımcıların ―Ne sıklıkla satranç oynadıkları‖ sorgulanmıĢtır. Bu soruya 

iliĢkin katılımcıların cevapları toplam olarak değerlendirildiğinde %33,9‘unun günde 1-2 saat, 

yine %33,9‘unun haftada 1-2 saat, %32,2‘sinin iki günde 1-2 saat cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

Cinsiyetler arası verilen cevaplara bakıldığında ise, erkek katılımcıların %36‘sı günde 

1-2 saat, %34,9‘u iki günde 1-2 saat,%29,1‘i haftada 1-2 saat, kızların ise %45,2‘si haftada 1-

2 saat,%28,8‘i günde 1-2 saat,%26‘sı iki günde 1-2 saat oynadıkları görülmektedir. 

Verilen cevapların frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 5,987 bulunmuĢtur. Bu 

sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Yani cinsiyetler 

arası görüĢ de anlamlı bir farklılık vardır P<0,05). 

Tablo 5. Katılımcıların BaĢarılı Oldukları Ders Dağılımları 

 

DeğiĢkenler N ( Dağılım) % ( Dağılım) 

Matematik 127 50,2 

Fen Bilgisi 50 19,8 

Türkçe 42 16,6 

Beden Eğitimi ve Spor 33 13,0 

Sosyal Bilgiler 28 11,1 

Resim 25 9,9 

Yabancı Dil 22 8,7 

Müzik 20 7,9 

DeğiĢkenler Günde 

1-2 saat 

2.günde 

1-2 saat 

Haftada 1-2 saat Toplam
 

Erkek 62 

36,0% 

60 

34,9% 

50 

29,1% 

172 

100,0% 

 

Bayan 
21 

28,8% 

19 

26,0% 

33 

45,2% 

73 

100,0% 

 

Toplam 
83 

33,9% 

79 

32,2% 

83 

33,9% 

245 

100,0% 
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Tablo 5‘de katılımcı öğrencilerin baĢarılı oldukları ders dağılımı sorgulanmaktadır. Bu 

sorguya göre, 50,2‘si Matematik, %19,8‘i Fen bilgisi,% 16,6‘sı Türkçe,% 13‘ü Beden Eğitimi 

ve Spor,% 11,1‘i Sosyal bilgiler,% 9,9‘u Resim,% 8,7‘si Yabancı dil,% 7,9‘u Müzik, 

derslerinde baĢarılı oldukları görülmektedir. 
 

 

 

 

 

Tablo 6. Katılımcıların Okul Dersleri BaĢarı Ortalamaları Dağılımı 

 

DeğiĢkenler 85-100=5 70-84=4 55-69=3 45-54=2 Toplam 

 

 

Erkek 

102 

60,0% 

50 

29,4% 

14 

8,2% 

4 

2,4% 

170 

100,0% 

 

Kız 

44 

57,9% 

16 

21,1% 

13 

17,1% 

3 

3,9% 

76 

100,0% 

 

Toplam 

146 

59,3% 

66 

26,8% 

27 

11,0% 

7 

2,8% 

246 

100,0% 

 

X
2 =5,641      P =,130       P>0,05 

 

Tablo 6‘da katılımcıların okullarında ders baĢarı ortalamaları sorgulanmıĢtır. 

Toplamda verilen cevaplara göre % 59,3‘ü 85–100, %26,8‘i 70–84, %11‘i 55-63,%2,8‘si 45-

54 olduğu görülürken, cinsiyet değiĢkenlerine göre irdelendiğinde ise erkelerin, %60‘ı 85-

100, %29,4‘ü 70-84,%8,2‘si 55-69, %2,4‘ü 45-57, kızların %57,9‘u 85-100,%21,1‘i 70-

84,%17,1‘i 55-69,%3,9‘u 45-54, olduğu görülmektedir. 

Verilen cevapların frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 5,641 bulunmuĢtur. Bu 

sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkı göstermemektedir. Yani cinsiyetler arası 

görüĢ de anlamlı bir fark yoktur (P>0,05). 
 

Tablo 7. Katılımcıların (SBS) Seviye Belirleme  ve (OKS) Orta Öğretim Kurumları 

Sınavları  Puan Dağılımları 

 

DeğiĢkenler 200-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451 ve 

üzeri 

Toplam 

Erkek 3 

2,7% 

14 

12,6% 

18 

16,2% 

20 

18,0% 

32 

28,8% 

24 

21,6% 

111 

100,0% 

Kız 6 

12,0% 

7 

14,0% 

12 

24,0% 

7 

14,0% 

6 

12,0% 

12 

24,0% 

50 

100,0% 

Toplam 9 

5,6% 

21 

13,0% 

30 

18,6% 

27 

16,8% 

38 

23,6% 

36 

22,4% 

161 

100,0% 

X
2  =11,058     P =,050         P<0,05 

Tablo 7‘de katılımcıların OKS ortaöğretim kurumları sınavı ve SBS seviye belirleme 

sınavı baĢarı notları sorgulanmıĢtır. Bu sorguya göre verilen cevaplar toplamda irdelendiğinde 

%23,6‘sı 401–450, %22,4‘ü 451 ve üzeri, %18,6‘sı 301–350,%16,8‘i 351–400,%13‘ü 251–

300,%5,6‘sı 200–250,  puanı aldıkları görülmektedir. 

 Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevaplara bakıldığında ise, erkeklerin,%28,8‘i 401-

450,%21,6‘sı 451 ve üzeri, %16,2‘si 301-350,%12,6‘sı 251-300,%2,7‘si 200-250,kızların, 
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%24‘ü 451 ve üzeri, yine %24‘ü 301-350, %14‘ü 351-400,%14‘ü 251-300,%12‘si 401-

450,%12‘si 200-250 puanlarında oldukları görülmektedir. 

Verilen cevapların frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 11,058 bulunmuĢtur. Bu 

sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkı göstermektedir(P<0,05). 
  

Tablo 8. Katılımcıların“Satranç Sporunun Kendilerine Sağladığı Kazanımlara ĠliĢkin 

GörüĢleri Dağılımı  
 

DeğiĢkenler Evet Kısmen Hayır Toplam X
2
 / P

 

 

 

Problem çözme 

becerimi 

arttırıyor 

 

Erkek 
123 

69,9% 

45 

25,6% 

8 

4,5% 

176 

100,0% 

 

 

3,062 

 

,216 

  

 

Bayan 

50 

64,9% 

26 

33,8% 

1 

1,3% 

77 

100,0% 

Toplam 
173 

68,4% 

71 

28,1% 

9 

3,6% 

253 

100,0% 

 

 

Zor yaratıcı ve 

orijinal fikirler 

üretmemi 

sağlıyor 

Erkek 
135 

77,6% 

37 

21,3% 

2 

1,1% 

174 

100,0% 

 

 

3,589 

 

 

,166 

 

Bayan 

52 

68,4% 

21 

27,6% 

3 

3,9% 

76 

100,0% 

Toplam 
187 

74,8% 

58 

23,2% 

5 

2,0% 

250 

100,0% 

 

 

Kısa sürede hızlı 

ve kesin karar 

vermemi 

sağlıyor 

Erkek 
130 

74,3% 

33 

18,9% 

12 

6,9% 

175 

100,0% 

 

 

1,374 

 

 

,503 

 

Bayan 

51 

67,1% 

18 

23,7% 

7 

9,2% 

76 

100,0% 

 

Toplam 

181 

72,1% 

51 

20,3% 

19 

7,6% 

251 

100,0% 

Mantıklı ve etkili 

düĢünme 

yeteneğimi 

geliĢtirerek en 

doğrusunu 

seçmemi sağlıyor 

Erkek 
145 

82,9% 

28 

16,0% 

2 

1,1% 

175 

100,0% 

 

 

2,827 

 

,243 

Bayan 
57 

74,0% 

18 

23,4% 

2 

2,6% 

77 

100,0% 

Toplam 
202 

80,2% 

46 

18,3% 

4 

1,6% 

252 

100,0% 

 

KarĢılaĢılan 

zorluklarla 

mücadele etme 

yeteneğimi 

geliĢtiriyor 

Erkek 
120 

68,6% 

43 

24,6% 

12 

6,9% 

175 

100,0% 

 

 

2,047 

 

,359 

 

Bayan 

46 

59,7% 

23 

29,9% 

8 

10,4% 

77 

100,0% 

 

Toplam 

166 

65,9% 

66 

26,2% 

20 

7,9% 

252 

100,0% 

*P<0,05    

Tablo 8‘de satranç sporunun sporculara sağladığı kazanımları sorgulanmıĢtır. Bu sorgulardan; 

 “Problem çözme becerimi arttırıyor” önermesine iliĢkin katılımcıların verdikleri cevapları 

toplamda bakıldığında % 68,4‘ü evet, %28,1‘i kısmen,%3,6‘sı Hayır cevabını verdiklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları 

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 3,062 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 

 “Zor, yaratıcı, orijinal fikirler üretmemi sağlıyor” önermesine iliĢkin katılımcıların 

cevapları toplamda bakıldığında % 74,8‘i evet, %23,2‘si kısmen,%2‘si hayır seçeneklerini 

iĢaretlediklerini görüyoruz. 
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Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları 

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 3,589 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı değildir(P>0,05). 
 “Kısa sürede hızlı ve kesin karar vermemi sağlıyor” önermesine iliĢkin katılımcıların 

verdikleri cevaplar toplamda irdelendiğinde % 72‘1‘i evet,% 20,3‘ü kısmen, %7,6‘sı hayır 

seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları  

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 1,374 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 

 “Mantıklı ve etkili düĢünme yeteneğimi geliĢtirerek birçok seçenek arasından en 

iyisini seçme becerimi arttırıyor” önermesine dönük katılımcı görüĢleri toplamda 

irdelendiğinde,%80,2‘si evet,% 18,3‘ü kısmen,%1,6‘sı hayır cevabını vermiĢlerdir. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları  

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 2,827 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 

 “KarĢılaĢılan zorluklara mücadele etmemi sağlıyor” sorgusuna dönük katılımcı 

cevapları genelde bakıldığında, %65,9‘unun evet,%26,2‘sinin kısmen,%7,9‘unun hayır 

seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları  

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 2,047 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 

Tablo 8. Devamı 

 

DeğiĢkenler Evet Kısmen Hayır Toplam X
2
 / P

 

 

Esnek 

düĢünerek plan 

yapmamı ve 

konsantre 

olmamı sağlıyor 

Erkek 
150 

85,2% 

25 

14,2% 

1 

,6% 

176 

100,0% 

 

 

3,838 

 

,147 

 

Bayan 

64 

83,1% 

10 

13,0% 

3 

3,9% 

77 

100,0% 

Toplam 
214 

84,6% 

35 

13,8% 

4 

1,6% 

253 

100,0% 

Pratik yapmamı 

sağlıyor 
Erkek 

121 

69,1% 

39 

22,3% 

15 

8,6% 

175 

100,0% 

 

 

,018 

 

,991 

Bayan 
53 

68,8% 

17 

22,1% 

7 

9,1% 

77 

100,0% 

 

Toplam 

174 

69,0% 

56 

22,2% 

22 

8,7% 

252 

100,0% 

 

Satranç  anında 
ödüllendiriyor ve 

cezalandırıyor 

Erkek 
67 

38,1% 

59 

33,5% 

50 

28,4% 

176 

100,0% 

 

 

,124 

 

,940 

 

Bayan 

29 

38,2% 

24 

31,6% 

23 

30,3% 

76 

100,0% 

Toplam 
96 

38,1% 

83 

32,9% 

73 

29,0% 

252 

100,0% 

Ġyi düĢünmemi 

sağlıyor. 
Erkek 

159 

91,4% 

12 

6,9% 

3 

1,7% 

174 

100,0% 

 

 

,599 

 

,741 

 

Bayan 

68 

88,3% 

7 

9,1% 

2 

2,6% 

77 

100,0% 

Toplam 
227 

90,4% 

19 

7,6% 

5 

2,0% 

251 

100,0% 

*P<0,05    
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Tablo 8‘de “Esnek düĢünerek plan yapmamı ve konsantre olmamı sağlıyor” önermesine iliĢkin 

katılımcı görüĢleri toplamda değerlendirildiğinde % 84,6‘sı evet,%13,8‘i kısmen,%1,6‘sı hayır 

dediklerini görüyoruz.  

 Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları  

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 3,838 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 

 ― Pratik yapmamı sağlıyor” önermesine iliĢkin katılımcı görüĢlerine genelde 

baktığımızda,%69‘u evet,%22,2‘si kısmen,%8,7‘si hayır seçeneklerini iĢaretlediklerini 

görüyoruz. 

 Cinsiyetler arası görüĢ farklılıklarını tespiti için yapılan karĢılaĢtırmalı X
2        

analizinde  

X
2
 değeri ,018  bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkı 

göstermemektedir(P>0,05). 

 “Satranç sporu anında ödüllendiriyor ya da anında cezalandırıyor” önermesine 

dönük katılımcı görüĢlerine toplamda baktığımızda %38,1‘i evet,%32,9‘u kısmen,%29‘u 

hayır dediklerini görülmektedir. 

 Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları  

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri ,124 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı 

bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 

 “Ġyi düĢünmemi sağlıyor” sorgusuna dönük katılımcı cevapları toplamda 

irdelediğimizde %90,4‘ü evet,%7,6‘sı kısmen,%2‘si hayır cevabını verdiklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları 

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri, 599 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir farkı göstermemektedir(P>0,05). 
  

Tablo 8. Devamı 

 

DeğiĢkenler Evet Kısmen Hayır Toplam X
2
 / P

 

Dikkatimin bir 

konu üzerinde 

toplanmasını ve 

sabırlı olmamı 

sağlıyor 

Erkek 
146 

83,9% 

23 

13,2% 

5 

2,9% 

174 

100,0% 

 

 

2,275 

 

,321 

 

Bayan 

67 

87,0% 

10 

13,0% 

0 

,0% 

77 

100,0% 

 

Toplam 

213 

84,9% 

33 

13,1% 

5 

2,0% 

251 

100,0% 

 

Yaratıcı ve 

üretken olmamı 

sağlıyor 

Erkek 
132 

75,0% 

38 

21,6% 

6 

3,4% 

176 

100,0% 

 

 

1,289 

 

,525 

 

Bayan 

52 

68,4% 

20 

26,3% 

4 

5,3% 

76 

100,0% 

Toplam 
184 

73,0% 

58 

23,0% 

10 

4,0% 

252 

100,0% 

 

Ġnsanları 

disipline eder 

Erkek 
99 

56,6% 

42 

24,0% 

34 

19,4% 

175 

100,0% 

 

1,716 

 

 

 

,424 

Bayan 
35 

46,1% 

19 

25,0% 

22 

28,9% 

76 

100,0% 

 

Toplam 

134 

53,4% 

61 

24,3% 

56 

22,3% 

251 

100,0% 

*P<0,05    
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Tablo 8‘de“Dikkatimin bir konu üzerinde toplanmasını ve sabırlı olmamı 

sağlıyor‖ sorgusuna iliĢkin katılımcı görüĢleri genel değerlendirildiğinde,% 84,9‘u 

evet,%13,1‘i kısmen,%2‘si hayır dediklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları 

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri, 2,275 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı değildir(P>0,05). 
“Yaratıcı ve üretken olmamı sağlıyor” önermesi sorgulanmıĢtır. Bu sorguya iliĢkin katılımcı 

görüĢleri toplamda irdelendiğinde %73‘ünün evet,%23‘ünün kısmen,%4‘ ünün hayır seçeneklerini 

iĢaretlediklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve cevapların frekansları  

üzerinde hesaplanan X
2
 değeri, 1,289 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı değildir(P>0,05). 

 “Ġnsanları disipline eder” sorgusuna iliĢkin katılımcıların verdikleri cevap 

dağılımları toplamda değerlendirildiğinde,% 53,4‘ü evet,%24,3‘ü kısmen,%22,3‘ü hayır 

görüĢündedirler. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve frekansları üzerinde 

hesaplanan X
2
 değeri, 1,716 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı 

değildir(P>0,05). 
 

Tablo 8. Devamı 

 

DeğiĢkenler Evet Kısmen Hayır Toplam X
2
 / P

 

Zor koĢullarda 

doğru ve çabuk 

karar vermemi 

sağlıyor 

Erkek 
147 

84,0% 

25 

14,3% 

3 

1,7% 

175 

100,0% 

 

 

6,311 

 

 

,043* 

 

Bayan 

55 

72,4% 

16 

21,1% 

5 

6,6% 

76 

100,0% 

Toplam 
202 

80,5% 

41 

16,3% 

8 

3,2% 

251 

100,0% 

 

Öz güven 

kazandırıyor 

Erkek 
138 

79,3% 

26 

14,9% 

10 

5,7% 

174 

100,0% 

 

,894 

 

 

,640 

 

Bayan 

57 

74,0% 

14 

18,2% 

6 

7,8% 

77 

100,0% 

Toplam 
195 

77,7% 

40 

15,9% 

16 

6,4% 

251 

100,0% 

Bilimselliği ön 

plana alarak 

araĢtırma 

yapma becerisini 

kazandırır 

Erkek 
108 

61,7% 

60 

34,3% 

7 

4,0% 

175 

100,0% 

 

 

2,737 

 

 

,254 

 

Bayan 

44 

57,9% 

25 

32,9% 

7 

9,2% 

76 

100,0% 

Toplam 
152 

60,6% 

85 

33,9% 

14 

5,6% 

251 

100,0% 

 

*P<0,05 
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Tablo 8‘de“ Zor koĢullarda doğru ve çabuk karar vermemi sağlıyor” önermesine iliĢkin 

katılımcı cevapları toplamda bakıldığında %80,5‘ievet,%16,3‘ü Kısmen,%3,2‘si hayır seçeneklerini 

iĢaretlediklerini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların farklılıklarının tespiti için yapılan ayrıntılı 

inceleme ve frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri, 6,311bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 

manidarlık düzeyinde anlamlıdır (P<0,05).Cevap gözeneklerinin ayrıntılı incelemesi 

sonucunda erkek katılımcıların, bayanlara göre bu önermeye daha çok evet dedikleri 

görülmektedir. 
 “Özgüven kazandırıyor” önermesine iliĢkin katılımcı görüĢleri toplamda bakıldığında 

%77,7‘si evet,%15,9‘u kısmen,%6,4‘ü hayır cevabını verdiklerini görülmektedir. 

Cinsiyetler arası verilen cevapların ayrıntılı incelenmesi ve frekansları üzerinde 

hesaplanan X
2
 değeri, ,894 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı 

değildir (P>0,05). 

“Bilimselliği ön plana alarak araĢtırma yapma becerisini kazandırır” sorgusuna 

iliĢkin katılımcıların verdikleri cevaplara, toplamda baktığımızda,%60,6‘sı evet,% 33,9‘u 

kısmen,%5,6‘sı hayır dediğini görüyoruz. 

Cinsiyetler arası görüĢ farklılıklarının tespiti için yapılan cevapların ayrıntılı 

incelenmesi ve frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri, 2,737 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 

manidarlık düzeyinde anlamlı değildir (P>0,05). 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırma, eğitim kurumlarında oynatılan satranç sporunun öğrenciye sağladığı 

katkıların ortaya konması amacıyla yapılmıĢtır.  

AraĢtırmaya toplam 253 öğrenci katılmıĢtır. Bunlardan %69,6‘sı erkek,%30,4‘ü kız 

öğrencidir. YaĢ dağılımlarının 10-15 yaĢ aralıklarında oldukları, satranç sporunu da 3 ile 6 

yıldır oynadıkları görülmektedir.( Tablo 1,2,3). 

“Ne sıklıkla satranç oynuyorsunuz” sorgusuna katılımcıların cevapları toplam 

olarak değerlendirildiğinde %33,9‘unun günde 1-2 saat, yine %33,9‘unun haftada 1-2 saat, 

%32,2‘sinin iki günde 1-2 saat oynadıkları görülmektedir. Cinsiyetler arası verilen cevaplar 

ayrıntılı incelenmesi ve karĢılaĢtırmalı X
2
 analizinde X

2
 değeri 5,987 bulunmuĢtur. Bu sonuç 

0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir(Tablo 4). Yani 

cinsiyetler arası görüĢ de anlamlı bir farklılık vardır (P<0,05).Bu verilere göre erkek 

katılımcıların, bayanlara göre satranç sporunu daha sık oynadıkları söyleyebiliriz. 

Katılımcıların  “okullarında baĢarılı oldukları ders” dağılımlarına baktığımızda,% 

50,2‘si Matematik, %19,8‘i Fen bilgisi,% 16,6‘sı Türkçe,% 13‘ü Beden Eğitimi ve Spor,% 

11,1‘i Sosyal bilgiler,% 9,9‘u Resim,% 8,7‘si Yabancı dil,% 7,9‘u Müzik, derslerinin 

olduğunu görüyoruz( Tablo 5). Bu sonuca göre satranç sporu yapan öğrencilerin daha çok 

matematik, Fen bilgisi, Türkçe ve Beden eğitimi derslerinde baĢarılı olduklarını 

söyleyebiliriz. 

Katılımcıların “okullarındaki ders baĢarı ortalamaları” sorgusuna toplamda verilen 

cevaplara göre baktığımızda % 59,3‘ü 85–100=5, %26,8‘i 70–84=4, %11‘i 55-69=3,%2,8‘si 

45-54=2 olarak görülmektedir (Tablo 6). 

Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 

5,641 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkı göstermemektedir. 

Yani cinsiyetler arası ders baĢarısında anlamlı bir fark yoktur (P>0,05). 

Katılımcıların “OKS (ortaöğretim kurumları sınavı) ve SBS (seviye belirleme 

sınavı baĢarı notları)” sorgusuna, toplamda irdelendiğinde %23,6‘sı 401–450, %22,4‘ü 451 

ve üzeri, %18,6‘sı 301–350,%16,8‘i 351–400,%13‘ü 251–300,%5,6‘sı 200–250,  puanı 

aldıkları görülmektedir( Tablo7). 

Cinsiyet değiĢkenine göre verilen cevapların frekansları üzerinde hesaplanan X
2
 değeri 

11,058 bulunmuĢtur. Bu sonuç 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlıdır(P<0,05). Bu sonuca 
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göre katılımcıların genelde baĢarılı olduklarını, ancak erkek katılımcıların, bayanlara göre 

daha yüksek puanlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. 
 

Satranç sporunun bireye sağladığı kazanımlarına iliĢkin sorgulardan; 

“Satranç problem çözme becerimi arttırıyor” önermesine iliĢkin katılımcıların 

verdikleri cevapları toplamda bakıldığında % 68,4‘ü evet, %28,1‘i kısmen,%3,6‘sı hayır 

cevabını verdiklerini görüyoruz( Tablo 8). Bu verilere göre satranç sporunun genel olarak 

problem çözme becerisini arttırdığını söyleyebiliriz. Cinsiyetler arası cevapların 

karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05).  

“Zor, yaratıcı, orijinal fikirler üretmemi sağlıyor” önermesine iliĢkin katılımcıların 

cevapları toplamda bakıldığında % 74,8‘i evet, %23,2‘si kısmen,%2‘si hayır seçeneklerini 

iĢaretlediklerini görüyoruz( Tablo 8).Elde edilen bu verilere göre satranç sporunun genel 

olarak öğrencilerin zor, yaratıcı ve orijinal fikirler üretme becerilerini arttırdığını 

söyleyebiliriz. Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı 

değildir (P>0,05).  

 “Kısa sürede hızlı ve kesin karar vermemi sağlıyor” önermesine iliĢkin 

katılımcıların verdikleri cevaplar toplamda irdelendiğinde % 72‘1‘i evet,% 20,3‘ü kısmen, 

%7,6‘sı hayır seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz( Tablo 8). Bu verilere göre satrancın 

genel olarak öğrencilere kısa sürede hızlı ve kesin karar verme becerilerini kazandırdığını 

söyleyebiliriz. Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı 

değildir (P>0,05).  

“Mantıklı ve etkili düĢünme yeteneğimi geliĢtirerek birçok seçenek arasından en 

iyisini seçme becerimi arttırıyor” önermesine dönük katılımcı görüĢleri toplamda 

irdelendiğinde,%80,2‘si evet,% 18,3‘ü kısmen,%1,6‘sı hayır cevabını vermiĢlerdir( Tablo 8). 

Elde edilen bu verilere göre satranç sporunun öğrencilere mantıklı ve etkili düĢünme yeteneği 

geliĢtirerek birçok seçenek arasından en iyisini seçme becerisini kazandırdığını söyleyebiliriz. 

Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05).  

“KarĢılaĢılan zorluklara mücadele etmemi sağlıyor” sorgusuna dönük katılımcı 

cevapları genelde bakıldığında, %65,9‘unun evet,%26,2‘sinin kısmen,%7,9‘unun hayır 

seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz( Tablo 8). Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı 

analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05).  Elde edilen verilere göre satranç sporunun, 

öğrencilere genelde karĢılaĢılan zorluklara mücadele etme becerilerini kazandırdığını 

söyleyebiliriz. 

“Esnek düĢünerek plan yapmamı ve konsantre olmamı sağlıyor” önermesine 

iliĢkin katılımcı görüĢleri toplamda değerlendirildiğinde % 84,6‘sı evet,%13,8‘i 

kısmen,%1,6‘sı hayır dediklerini görüyoruz( Tablo 8). Elde edilen verilerin sonucunda satranç 

sporu genel olarak öğrencilerin, esnek düĢünerek plan yapma ve konsrantre olma becerilerini 

arttırdığını söyleyebiliriz. Cinsiyetlere göre verilen cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 

değeri, anlamlı değildir (P>0,05).   

 “Satranç pratik yapmamı sağlıyor” önermesine iliĢkin katılımcı görüĢlerine 

genelde baktığımızda,%69‘u evet,%22,2‘si kısmen,%8,7‘si hayır seçeneklerini 

iĢaretlediklerini görüyoruz( Tablo 8). Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 

değeri, anlamlı değildir (P>0,05). Bu verilere göre satranç sporunun öğrencilere pratik 

yaptırdığını söyleyebiliriz. 

“Satranç sporu anında ödüllendiriyor ya da anında cezalandırıyor” önermesine 

dönük katılımcı görüĢlerine toplamda baktığımızda %38,1‘i evet,%32,9‘u kısmen,%29‘u 

hayır dediklerini görülmektedir( Tablo 8). Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı 

analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05). Bu verilerin sonucunda satranç sporunun 

anında ödüllendirir ya da anında cezalandırır görüne iliĢkin genel çoğunlukla katıldıklarını 

söyleyebiliriz. 
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 “Satranç sporu iyi düĢünmemi sağlıyor” sorgusuna dönük katılımcı cevapları 

toplamda irdelediğimizde %90,4‘ü evet,%7,6‘sı kısmen,%2‘si hayır cevabını verdiklerini 

görüyoruz ( Tablo 8).Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı 

değildir (P>0,05). Elde edilen verilerin soncunda satranç sporunun öğrencilere genel olarak 

iyi düĢünme beceri kazandırdığını söyleyebiliriz. 

“Satranç dikkatimin bir konu üzerinde toplanmasını ve sabırlı olmamı sağlıyor‖ 

sorgusuna iliĢkin katılımcı görüĢleri genel değerlendirildiğinde,% 84,9‘u evet,%13,1‘i 

kısmen,%2‘si hayır dediklerini görüyoruz(Tablo 8).Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı 

analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05). Elde edilen bu verilere göre, satranç sporunun 

genelde öğrencilerin dikkatini bir konu üzerinde toplanmasını ve sabırlı olmalarını sağladığını 

söyleyebiliriz. 

 “Satranç sporu yaratıcı ve üretken olmamı sağlıyor” önermesi sorgulanmıĢtır. Bu 

sorguya iliĢkin katılımcı görüĢleri toplamda irdelendiğinde %73‘ünün evet,%23‘ünün 

kısmen,%4‘ ünün hayır seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz(Tablo 8). Cinsiyetler arası 

cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05).Bu verilere göre 

satrancın öğrencilerin, yaratıcı ve üretken olma becerilerini geliĢtirdiğini söyleyebiliriz. 

“Satranç sporu insanları disipline eder” sorgusuna iliĢkin katılımcıların verdikleri 

cevap dağılımları toplamda değerlendirildiğinde,% 53,4‘ü evet,%24,3‘ü kısmen,%22,3‘ü 

hayır görüĢündedirler( Tablo 8). Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 

değeri, anlamlı değildir (P>0,05). Elde edilen bu verilere göre satranç sporunun öğrencileri 

disipline ettiğini söyleyebiliriz. 

“ Satranç zor koĢullarda doğru ve çabuk karar vermemi sağlıyor” önermesine 

iliĢkin katılımcı cevapları toplamda bakıldığında %80,5‘i evet,%16,3‘ü Kısmen,%3,2‘si hayır 

seçeneklerini iĢaretlediklerini görüyoruz(Tablo 8).Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı 

analizinde X
2
 değeri, anlamlıdır (P<0,05).Elde edilen bu verilere göre satranç sporunun 

genelde öğrencilerin zor koĢullarda doğru ve çabuk karar verme becerilerini geliĢtirdiğini, 

cinsiyet değiĢkeninde ise erkek katılımcıların, bayanlara göre daha çok zor koĢullarda doğru 

ve çabuk karar verme becerilerinin arttığını söyleyebiliriz. 

“Satranç sporu özgüven kazandırıyor” önermesine iliĢkin katılımcı görüĢleri 

toplamda bakıldığında %77,7‘si evet,%15,9‘u kısmen,%6,4‘ü hayır cevabını verdiklerini 

görülmektedir(Tablo 8).Cinsiyetler arası cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, 

anlamlı değildir (P>0,05).Bu verilere göre satranç sporunun öğrencilere genel olarak özgüven 

kazandırdığını söyleyebiliriz. 

“Satranç sporu bilimselliği ön plana alarak araĢtırma yapma becerisini 

kazandırır” sorgusuna iliĢkin katılımcıların verdikleri cevaplara, toplamda baktığımızda 

,%60,6‘sı evet,% 33,9‘u kısmen,%5,6‘sı hayır dediğini görüyoruz(Tablo 8).  Cinsiyetler arası 

cevapların karĢılaĢtırmalı analizinde X
2
 değeri, anlamlı değildir (P>0,05). Bu verilere göre 

satranç sporunun genel olarak öğrencilerin bilimselliği ve araĢtırma yapma becerilerini 

geliĢtirdiğini söyleyebiliriz. 

Amerika BirleĢik Devletleri ve Kanada‘nın çeĢitli bölgelerinde yapılan araĢtırmalarda, 

satrancın matematik ve okuma derslerindeki standart testlerde baĢarıyı artırdığı tespit 

edilmiĢtir.  

New York ġehrinde 100 den fazla okul ve 3000 çocuk arasında yapılan bir programda 

Ġngilizce ve matematik derslerinde yüksek notlar alan öğrencilerin çoğunun satranç ile ilgili 

oldukları gözlenmiĢtir. 

 Houston, Texas ve Bradford, Pennsylvania da yapılan çalıĢmalarda satrancın Watson 

Glaser kritik ve yaratıcı düĢünme yeteneği testlerinde yüksek skorlar alınmasında faydalı 

olduğu tespit edilmiĢtir (Meyers,2008).  

Yapılan birçok çalıĢmada da satranç sporunun; hafızayı güçlendirmede mükemmel bir 

araç olduğu ve hafızayı, zekâyı ve IQ düzeyini güçlendirdiği, sayısal ve sözel yeteneklerini 
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geliĢtirdiği, karmaĢık problemleri çözme becerisini geliĢtirdiği, sadece akademik baĢarıyı 

değil sosyal performansı da arttırdığı ve satrancın bir öğrenme aracı olduğu 

vurgulanmaktadır(Anonim,2010). Bütün bu bulgular araĢtırma bulgularımızı destekler 

niteliktedir. 

Elde edilen tüm bu bulgular sonucunda;  

AraĢtırmaya katılan katılımcıların satranç sporunu 3 ile 6 yıldır ve günde 1-2 saat 

oynadıklarını, okullarında baĢarılı oldukları derslerin sırası ile Matematik, Fen bilgisi, Türkçe 

ve Beden eğitimi olduğunu, ders baĢarı notlarının genelde 5 ve 4 olduğunu, OKS ve SBS 

sınavlarından aldıkları puanlarının da 400-451 ve üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayrıca satranç sporunun bireylere, 

Problem çözme, zor, yaratıcı, orijinal fikirler üretme, kısa sürede hızlı ve kesin karar 

verme, mantıklı ve etkili düĢünme, karĢılaĢılan zorluklara mücadele, esnek düĢünerek plan 

yapma ve konsantre olma, iyi ve etkili düĢünme, dikkatin bir konu üzerinde toplanması ve 

sabırlı olunması, yaratıcı ve üretken, disiplinli olma, zor koĢullarda doğru ve çabuk karar 

verme, özgüven ve bilimselliği ön plana alarak araĢtırma yapma gibi yetenek ve becerileri 

kazandırdığını söyleyebiliriz. 

GeliĢmiĢ tüm toplumlarda bir eğitim aracı olarak ve bireyin geliĢiminde önemli 

yararlarının olduğu kabul edilen satranç sporunun ülkemizde de yaygınlaĢtırılıp 

benimsetilmesi için Ģu önerilerde bulunabiliriz. 

 

 ÖNERĠLER 

 Satranç sporunun tüm eğitim kurumlarında yaygınlaĢtırılıp benimsetilmesi bir 

devlet politikası olmalı 

 Satrancın çok yönlü yararları topluma anlatılmalı 

 Özellikle ilköğretim birinci kısımda ve okul öncesi hazırlık sınıflarında etkin 

bir Ģekilde uygulanmalı 

 Satranç sporu hizmet içi kurslarla öğretmenlere öğretilmeli 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Bölümlerinde zorunlu ders olarak 

konmalı ve antrenörleri yetiĢtirilmeli 

 Satrancın eğitim kurumlarında bir eğitim aracı ve spor olarak yapılabilmesi 

için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek 

Öğretim Kurumu iĢbirliği içinde etkin çalıĢmalar yapmalı 

 Tüm Türkiye de çeĢitli projelerle ve tanıtımlarla uygulamalar yapılmalı 
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