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Preface 
Dear Colleagues, 

Welcome to the ERPA International Congresses on Education 2017 which is held in Budapest/Hungary. This 
privileged scientific event aims to contribute to the field of educational research. It has created the opportunity to 
bring scholars, the educational sciences, administers, councilors, educational experts, teachers, graduate students 
and civil society organizations and representatives together to share and discuss theoretical and practical 
knowledge in the scientific environment.  

In the ERPA International Congresses on Education 2014 which was held in İstanbul, 280 participants from 28 
countries participated with 355 presentations under 6 branches. 225 of the presented proceedings have been 
published in the journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 152- 2014). In the ERPA International 
Congresses on Education 2015 which was held in Athens, we added two new branches to the program and ERPA 
International Congresses on Education 2015 had become like a roof conference in which presentations from 8 
different branches was carried out at the same time. 450 participants from 33 different countries participated in 
ERPA International Congresses on Education 2015 and a total of 506 presentations were made. There were 361 
oral presentations in 84 sessions, 56 poster presentations in 4 sessions, and 89 virtual presentations in 18 sessions. 
Each paper has been peer reviewed by the reviewers and at the end of the review process, a total of 140 papers 
were accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 26-2016) and 58 papers were accepted for 
publication in e-book of proceedings (ISBN: 978-605-83418-0-7). In the ERPA International Congresses on 
Education 2016 which was held in Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, 269 participants from 21 countries 
participated with 326 presentations under 9 different branches. In the congress, there were 267 oral presentations 
in 67 sessions, 29 poster presentations in 2 sessions, and 30 virtual presentations in 7 sessions.  A total of 20 papers 
were accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 31-2016) and 141 papers were accepted for 
publication in e-book of proceedings (ISBN: 978-605-83418-1-4). In the ERPA International Congresses on 
Education 2017, we have received 315 proceedings and 259 of which were accepted for presentation in the 
congress. 181 proceedings were accepted as singe oral presentation, 12 as interactive poster presentation and 66 as 
virtual presentation. The full texts of 52 proceedings are provided in this e-book of proceedings. 

ERPA congresses has been getting stronger and improving each year with the support of your valuable 
contributions. Nine branch congresses will be held concurrently in ERPA International Congresses on Education 
2017;  

o ERPA International Educational Sciences Congress
o ERPA International Science and Mathematics Education Congress
o ERPA International Social Sciences Education Congress
o ERPA International Health and Sports Science Education Congress
o ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
o ERPA International Special Education Congress
o ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
o ERPA International Language Education Congress
o ERPA International Management of Education Congress

The main purpose in incorporating nine congresses within the scope of ERPA International Congresses on 
Education is to make the researchers aware of current trends in different fields, learn about the research 
conducted in different areas and help them discuss new trends and encourage interdisciplinary research. 
Therefore, the theme of the ERPA International Congresses on Education 2017 is “Interdisciplinary Research in 
Education”. Highlighting this theme does not mean underestimating or neglecting other important aspects of 
educational research and practice. Scholars from all over the world contributed to this unique event. We would 
like to express our sincere thanks to all who took part in the organization of this International event. Special 
thanks are to all the reviewers, the members of the international editorial board, the publisher, and those involved 
in technical processes. We would like to thank all, who contributed to the organization and helped to realize the 
conference with their generous intellectual support.  

Editors 

Assoc.Prof.Dr. Hüseyin Çalışkan Assist.Prof.Dr. Ercan Masal 

Assoc.Prof.Dr. İsmail Önder  Assoc.Prof.Dr. Fikret Soyer 
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Amerika ve Türkiye’deki Üniversitelerde Rekreasyon Bölümlerinin 
İncelenmesi  

Abdulmenaf Korkutataa,1 ve Özlem Keskinb 

aSakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye 
bKocaeli Üniversitesi, Rekreasyon Bölümü, Kocaeli, Türkiye 

Özet 

Bu araştırmanın amacı ABD ve Türkiye’de rekreasyon eğitiminin hangi departmanlarla ilişkili olduğunu 
tespit etmektir. Araştırmanın evreni ABD (98) ve Türkiye’deki (117) rekreasyon eğitimi veren kurumlar 
oluşturmaktadır. ABD’deki üniversiteleri araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle Google arama 
motorundan faydalanılarak üniversitelerin resmi web siteleri incelemeye tabi tutulmuştur. Türkiye’deki 
üniversitelere ise Yüksek Öğretim Kurumundan (YÖK) faydalanılarak üniversitelerin resmi web siteleri 
incelemeye tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, ABD’deki Üniversitelerin rekreasyon eğitimini verirken en çok 
Health, Physical Education, Sport, Park, Recreation Management, Tourism Management gibi disiplinler ile 
birlikte aynı çatı altında eğitim verdikleri tespit edilmiştir.  Türkiye’deki üniversiteler incelendiğinde ise, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO)‘na bağlı Rekreasyon bölümleri ile son zamanlarda açılan 
Turizm Fakültelerinin Bünyesinde yer alan Rekreasyon Yönetimi adı altında eğitim verdikleri tespit 
edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler:1 
Rekreasyon, Amerika, Türkiye, Rekreasyon Bölümü. 

 

1.Giriş 
20.yy.da birçok etken rekreasyon eğitimini amaç ve işlevsel yönden değişime zorlamıştır. Rekreasyon 
(Boş zaman veya Serbest zaman) kavramı gelişen sanayi ve teknoloji ile birlikte insan hayatında 
gelişmeler ve toplumun sosyo-ekonomik statüsündeki değişimler, eğitimden beklentilerin artmasına 
yol açmış ve geleneksel eğitime baskı yaparak rekreasyon eğitimini birey yararına değişmeye 
zorlamıştır (Torkildsen, 1992:25). Bu değişimler rekreasyon ile ilgili yapılan tanımlamalarda 
farklılıklar göstermiş olsa da bir çok araştırmacı rekreasyonu; bireylerin gönüllü olarak ve günlük 
yaşamlarından uzaklaşarak,  boş zamanlarında katılmak istedikleri (Jewell, 1997: 15; Orel ve Yavuz, 
2003: 61, Yılmaz ve diğ., 2003: 353; Tribe, 2005: 3; Demir ve Demir, 2006: 37; Karaküçük ve Gürbüz, 
2007: 31; Akten ve Akten 2011: 3;) faaliyetler olarak belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Ağyar ve Lapa, 
(2012: 305) yaptıkları bir çalışmada ülkemizde son yıllarda rekreasyon kavramı üzerinde sıkça 
durulduğunu ifade etmiştir. Söz konusu faaliyetler kapalı veya açık alanlarda yapılan aktif ya da 
pasif, bireysel ya da grup olarak herhangi bir zamanda yapılabilecek etkinlikler olduğundan dolayı 
insanların dinlenme, eğlenme ve gelişmelerini sağlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler sayesinde 
bireyler kendini ifade edebilme, gizli kalmış yönlerini veya yeteneklerini ortaya çıkarma, geliştirme ve 
üretkenliklerini artırma aynı zamanda beden ve ruh sağlığını koruma imkânına sahip olabilirler. Bu 
sebeplerden dolayı insanların boş zamanlarında yapmak istedikleri rekreasyon faaliyetlerini ortaya 
koymanın ülkemiz ve yüksek eğitim kurumu olan üniversitelerimiz açısından bir zorunluluk 
olduğunu Ağılönü ve Mengütay, (2006:163) çalışmalarında belirtmişlerdir. Bu bağlamda araştırmanın 

                                                           
1 Sorumlu Yazar : Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye 
e-posta: akorkutata@sakarya.edu.tr 
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amacı olan rekreasyon eğitiminin hangi departmanlarla yakından ilişkili olduğu ve hangi 
departmanlarla birlikte eğitim verilmesi konusu araştırmaya değer görülmüştür. 
2.ABD’de  ve Türkiye’de Rekreasyon Eğitiminin Tarihi ve Mevcut Yapılanması 
Araştırmacılara göre rekreasyon eğitiminin, Round Hill (1823 - 1834) okulunun öğrencileri tarafından 
yapılan açık alan aktiviteleriyle başladığını, başka araştırmacılara göre ise açık alan eğitiminin 
köklerini Kaliforniya’da yaz eğlence programlarında veya 1920’lerin Atlanta Halk okullarındaki sınıf 
dışı aktiviteleriyle başlanıldığını ifade etmiştir (İbrahim ve Cordes, 1993). Öte yandan rekreasyon 
eğitiminin tarihinde kesin bir yargının olmadığı ancak açık alanda yapılan faaliyetlerle başladığını 
söylemek mümkündür.  
Amerika’nın tarihi incelendiğinde, özellikle spor ve fiziksel etkinliklere yönelik gelişmelerin ve 
Amerika’da oyun parklarının gelişmesi hareketi 1885 yılına dayanmaktadır. (Siedentop, 2009: 25;  
McComb, 2008: 2-3)  II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından taşımacılık, tatil kuruluşları, aile ile birlikte 
tatillerin popülerliği, yarışma alanları, zenginlik ve diğer sosyal uğraşılar Amerikalıların yaşamında 
dış alan rekreasyonun önemi ile rolü değişim göstermiştir (Cordell ve Super, 2000: 133). Amerika da 
1908 yılında Dış Rekreasyon Kaynaklarını Gözden Geçirme Kurulu kurulmuş ve bu kurul Amerikan 
halkının dışarıda yaptıkları rekreasyon etkinliklerine katılım düzeyleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 
1960’da bu komite Amerikalıların yaklaşık olarak %90’ının dış alan rekreasyonuna katıldığını tespit 
etmiş ve rekreasyon ihtiyacının sonraki yıllarda daha da artacağını vurgulamıştır. Ulusal, eyalet ya da 
bu düzeyde kiFayşe ne,diğer aktivite kuruluşları da bu kurulun tavsiyelerini dikkate alarak hareket 
etmişlerdir. Ulusal rekreasyon alanları sisteminin tasarısı finansa edilerek eyalet park sistemleri 
zenginleştirilmiş ve bununla birlikte yerel düzeylerde spor ve rekreasyon programlamalarında ulusal 
sistemin rolü artmıştır (Cordell ve Super, 2000: 134). 
Türkiye’de ise geçmişten günümüze kadar gelen söz konusu kültürel mirasın içerisinde rekreasyon ve 
rekreasyon ile ilgili konular oldukça geniş bir yer tutmaktadır (Arıbal, 2013: 6).  Rekreasyon 
etkinliklerinin gelişimine bakıldığında Türklerin Anadolu’ya yerleşmeden önce boş zamanlarında 
savaş hazırlıklarının oyunlara dönüştüğü, özellikle at üzerinde oynanan oyunların yaygınlaştığı 
görülmektedir. Anadolu Selçukluları döneminde de boş zaman aktivitelerinin başında yaylalara 
çıkma, kaplıcalara girme ve aynı zamanda dini unsurların etkisi ile rekreasyon etkinlikleri 
çeşitlenmiştir. Osmanlı döneminde ise kadınların boş zamanlarında saz çalma, şarkı-türkü söyleme ve 
oya-nakış işleri yaptıkları ve erkeklerinde hamama gitme, kahveye veya mesirelik alanlara gitme, 
meyhanelere gitme, avcılık yapma, atıcılıkla uğraşma ve kuşçuluk yapma gibi faaliyetlerde 
bulundukları görülmüştür (Yüncü ve diğ., 2013: 23). Türkiye cumhuriyetinin kurulması ile birlikte 
Türkiye’de rekreasyon etkinliklerinde yeni bir dönem başlamış,1980’li yıllardan itibaren rekreasyon 
programları kalkınma planlarına girmiş ve rekreasyonel etkinlikler üniversiteler, yerel yönetimler ve 
özel spor kulüpleri tarafından planlanmaya başlanmıştır (Zorba, 2008: 52-53; Ekici ve diğ., 2010: 31). 
Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon eğitimini bünyesine ilk olarak  ODTÜ, Marmara, Gazi ve 
Muğla Üniversitelerine bağlı olarak faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 
(BESYO)’dır (Zorba, 2007:52-54). Buradan hareketle ilk olarak, rekreasyon eğitiminin Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokullarının verdiği söylenile bilinir. Bu okullardan sonra, rekreasyon eğitimi hızlı bir 
şekilde birçok BESYO müfredatında yer almış ve ülke genelinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Fakat 
daha sonraları Üniversitelerin Turizm Fakültelerinin bünyesinde de rekreasyon yönetimi adı altında 
da eğitimler verilmeye başlanmıştır. Amerika ve Türkiye’deki rekreasyon bölümlerine sahip 
üniversitelerin rekreasyon eğitimini hangi departmanlar altında verildiğini tespit etmek amacıyla 
Türkiye’de YÖK’ün resmi web sitesinde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin web sayfaları ile 
Amerika’daki üniversitelerin web sayfaları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan 
veriler bulgular kısmında araştırmaya tabi tutulmuştur. 
3.Rekreasyon  Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Olanakları 
Kurumsal internet sitelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda ABD’de eğitim veren üniversitelerin 
rekreasyon departmanları ve rekreasyonla birlikte yer alan departmanların mezun olan öğrencilerine 
sağladıkları iş imkânlarına bakıldığında; Turizm sektöründe, Sağlık alanında, Eğitim alanında, Spor 
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alanında ve Kamu alanlarında istihdam edildikleri ifade edilmiştir. Türkiye’deki eğitim veren 
üniversitelerin turizm fakültelerindeki rekreasyon yönetiminden mezun olan öğrencilerin iş 
imkânlarına bakıldığında; Turizm işletmelerindeki animasyon ve rekreasyon faaliyetlerinde,  kamu 
kurumlarında ve belediyelerde çalışabilecekleri ifade edilmiştir. Beden eğitimi ve spor yüksek okulu 
bünyesindeki rekreasyon bölümü mezunlarının iş olanaklarına bakıldığında ise üniversitelerin 
çoğunluğu, Üniversitelerde, Gençlik ve Spor il Müdürlüklerinde, turizm sektöründe (animatörlük, su 
sporları, rekreasyon aktiviteleri, vb.), sosyal-kültürel rekreasyon aktivitelerinde, Sağlıklı yaşam 
rekreasyon aktivitelerinde, kamu ve özel kuruluşlarda, yerel yönetimler ve federasyonlarda, Spor 
kulüplerinde antrenörlük ve koordinatörlük alanlarında istihdam edilebileceklerini Türkay ve 
Korkutata (2011;109-110) yaptıkları çalışmalarında ifade etmiştir. 
4.Yöntem 
Bu araştırmanın amacı Amerika ve Türkiye’de rekreasyon eğitiminin hangi departmanlarla ilişkili 
olduğunu tespit etmektir. Söz konusu araştırmada ihtiyaç duyulan ikincil veriler için Google arama 
motoru ile  Amerika’daki rekreasyon bölümleri olan üniversitelerden kolayda örnekleme yöntemiyle 
98’i incelemeye alınmıştır. Türkiye’de ise Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) resmi web sayfasından, 
117 devlet üniversitenin internet sitesine ulaşılarak rekreasyon bölümlerinin olup olmadığı 
incelenmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) üniversite sayısının Türkiye’deki üniversitelere 
nazaran sayıca çok olabileceği varsayımıyla, sağlıklı sonuçlar ortaya koyabilmek adına örneklem 
büyüklüğü Türkiye’deki bölümler ile birbirine yakın tutulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 
ABD ve Türkiye’de belirlenen üniversitelerin web sayfaları içerik analizi yoluyla incelenerek 
çıkarımlarda bulunulmuştur. 
5.Bulgular 
 Tablo 1. Amerika’daki üniversitelerde Rekreasyon Kavramıyla Birlikte Geçen Diğer Departmanlar 

 Bölüm Rekreasyon Eğitimi ile Birlikte Ele Alınan Diğer Disiplinler 
Üniversitedeki 
Bölüm Sayısı 

Rekreasyon ve 

Kinesiology (Kinesyoloji) 3 

Leisure (Boş-özgür-serbest zaman) 3 

Leisure Studies (Boş zaman araştırmaları)  5 

Leisure Services (Boş zaman hizmetleri) 1 

Physical Educatıon (Beden Eğitimi) 37 

Health (Sağlık) 38 

Sport (Spor) 11 

Sports Management (Spor Yönetimi) 4 

Park (Çevre-park Düzenlemeleri) 18 

Park Management (Çevre-park yönetimi) 6 

Recreation Management  (Rekreasyon Yönetimi) 18 

Fitness (Fitness) 1 

Tourism Management (Turizm Yönetimi) 23 

Recreation And Hospitality Management (Rekreasyon ve Konaklama yönetimi) 2 

Recreation Therapy (Rekreasyon Terapisi) 2 

Amerika’da eğitim veren üniversitelerin resmi web sayfaları incelendiğinde, rekreasyon eğitiminin 15 
departman ile aynı çatı altında eğitim verdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında 38 üniversitede 
rekreasyon ile sağlık, 37 üniversitede rekreasyon ile beden eğitimi, 23 üniversitede rekreasyon ile 
turizm yönetimi, 18 üniversitede rekreasyon ile park ve rekreasyon yönetimi ve 11 üniversitede de 
spor departmanı adı altında eğitim verdiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda rekreasyon eğitimin 
Amerika’daki üniversitelerde birçok farklı disiplinlerle yakından ilişkili olduğu söylenebilir.  
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Tablo 2. Türkiye’deki Üniversitelerde Rekreasyon Kavramıyla Birlikte Geçen Diğer Departmanlar 

Bölüm Fakülte ve Yüksek Okul 
Üniversitedeki 
Bölüm Sayısı 

Rekreasyon  

Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu 33 

Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi 14 

Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu/ Turizm Fakültesi 7 

Türkiye’deki 107 üniversitenin resmi web sayfaları incelendiğinde; hem aktif hemde pasif olarak 33 
üniversitede Rekreasyon bölümünün, Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) görüldüğü, 
Turizm Fakülteleri bünyesinde yer alan Rekreasyon Yönetiminin hem aktif hemde pasif olarak 14 
üniversitede bölüm olarak görüldüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca 7 üniversitede Hem  Beden Eğitimi ve 
spor Yüksek Okulunda hemde Turizm Fakülteleri bünyesindeki Rekreasyon Yönetimi bölümlerinin 
olduğu görülmektedir. Bu açıdan Türkiye’de rekreasyon eğitimi veren kurumların sayısında bir artış 
olduğu gözlenmektedir. Zira, Türkay ve Korkutata (2011)’nın bu alandaki çalışmalarında bu 
rakamların 19 fakülte ve yüksekokul düzeyinde olduğu belirtilmişti. 

6.Sonuç 
Rekreasyon eğitimi daha çok kişiyi veya grupları, bazı özel alanlarda yeteneklerini geliştirmeyi, 
toplumun gelişmesine katkı sağlamayı ve onun yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Amerika 
ve Türkiye’deki Üniversitelerin Rekreasyon eğitimini vermiş olduğu departmanlar incelendiğinde 
Amerika’daki Üniversitelerin rekreasyon eğitimini verirken diğer disiplinler ile (Kınesıology, Leisure, 
Leisure Studies, Leisure Services, Physıcal Educatıon, Health, Sport, Sports Management, Park, Park 
Management, Recreatıon Management, Fıtness, Tourısm Management, Recreatıon And Hospitality 
Management, Recreation Therapy) birlikte aynı çatı altında eğitim verdikleri tespit edilmiştir.  
Türkiyedeki üniversiteler incelendiğinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ‘na bağlı 
Rekreasyon bölümleri ile son zamanlarda Turizm Fakülteleri Bünyesinde yer alan Rekreasyon 
Yönetimi adı altında eğitim verdikleri tespit edilmiştir. Amerika’daki üniversitelerin rekreasyon 
eğitimi ile Türkiyedeki eğitim arasında farklılıklar olduğu söylenebilir. Nitekim rekreasyon mezunu 
öğrencilerin almış olduğu eğitim gereği yeterli donanımın yanında mutlaka sağlık,  park düzenlemesi, 
beden eğitimi ve spor konusundada yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerektiği, Amerikadaki 
eğitim sisteminden de anlaşılmaktadır. Bu anlamda Türkiye’deki verilen eğitimin diğer 
departmanlardan destek alarak eğitimin ağını genişletmesi, mezun olacak öğrencinin daha donanımlı 
olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Bu bağlamda Türkiye’deki rekreasyon eğitiminin ders müfredatı gözden geçirilmesi ve ders 
müfredatının diğer disiplinlerden destek alması gerektiğini söylemek mümkündür. Çünkü 
rekreasyonda en önemli öğe olarak görülen insan kaynağının arzı açısından rekreasyon eğitiminin son 
derece önemli olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim  Peterson’a ve Gunn’nın (1984) yaptığı 
çalışmalarında rekreasyon eğitiminin özgür zamanla ilişkili becerileri kazanmak, geliştirmek, bilgiyi 
arttırmak ve aynı zamanda davranışları geliştirmek üzerine yoğunlaşması (Graefe ve Parker, 1987:58)  
gerektiğini vurgulamıştır.  
Buradan hareketle rekreasyon eğitimi konusunda önemli ve faydalı sonuçlar alınabilmesi için gelecek 
araştırmalara dönük şu öneriler getirilebilir:  

• Üniversitelerin  rekreasyon bölümlerinin ders müfredatlarının tekrar gözden geçirilerek 
yenilenmelidir. 

• Yeterli donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi için gerekli görülen disiplinlerden eğitim 
desteği alınmalıdır. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı; antrenmanlarda sporcuya verilen sözel geribildirimlerin, basketbolda turnike ve top 
sürme üzerine etkisinin incelenmesidir. 2016-2017 yılında Toros Üniversitesinde eğitim öğretim gören ve bazı 
değişkenler açısından benzerlik gösteren iki grupta toplam 40 öğrenci ile araştırma yapılmıştır. Araştırma 
grubunun, yaş ortalaması deney grubu için (20,87  1,61) ve kontrol grubu için (20,60 1,09)’dur. Veri toplama 
araçları olarak geçerlik ve güvenirlik çalışması Çamur (2001) tarafından yapılan Top Sürme Değerlendirme 
Formu ve Turnike Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Veri analizinde puanların normal dağılım gösterip 
göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Grupların öntest ve son test puanları 
arasındaki farkı belirlemek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına 
göre deney grubu ön test-son test top sürme değerleri ve turnike değerleri arasında anlamlı fark çıkmıştır (p 
<0.05).  Deney ve kontrol grupları arası farkları belirleyebilmek için Mann-Whitney U Testinden 
yararlanılmıştır. Sonuç olarak, sekiz haftalık antrenmanda verilen sözel geribildirimlerin top sürme ve turnike 
üzerine olumlu yönde etkisi olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler:2 
Beceri Öğrenimi, Basketbol, Geribildirim, Sözel Geribildirim 

 

1. Giriş 
Öğrenme kavramı, ilk defa 1800’lü yılların sonlarına doğru yapısalcılık ve işlevselcilik 
çalışılmalarında önem kazanmıştır. Her iki yaklaşımında birbirinden farklı olduğu görülse de iki 
kuramda da aynı eksik nokta üzerinde durulmaktaydı. İnsanlardan kendilerini dinlemeleri ve ne 
düşündükleri konusunda bilgi vermeleri istenmekteydi. İçe bakış olarak da bilinmekte olan bu 
yöntemin eksiliği araştırma yöntemleri olarak görülmekteydi. Araştırmaların daha nesnel olması 
gerekliliğinin vurgulanması 1900 yılların başlarında kendini göstermeye başlamıştı. Takip eden 
yıllarda öğrenme kavramı çok daha fazla yapıcı eleştiri alıp, insanlığın öğrenme ihtiyacının artarak 
ilerlediği günümüzde öğrenme kuramlarının her ne kadar insanlığa öğrenme kavramını tam olarak 
anlatamasa da birbiri ile bağı ve gelecekte insanoğlunun karşılaşacağı öğrenme ihtiyacı için tekrardan 
düzenlemeler ile insanlığın yardımcıları olacaklardır (Ormrod, 2013; Sönmez, 2015). 
Öğrenmenin temel formlarına bakıldığında, ilişkisel öğrenme, uyarıcı-tepki öğrenmesi, algısal 
öğrenme ve motor öğrenme olarak dört şekilde sınıflandırıldığı görülmektedir. İnsan yaşantısının 
birçok aşamasında öğrenmenin tüm formları karşımıza çıkarken spor ortamı incelendiğinde 
öğrenmenin temel formlarının tamamının spor ortamında da kullanıldığı görülmektedir. Motor 
öğrenme, temel öğrenme formları içerisinde diğerlerinden biraz farklılık göstermektedir. Yeni bir 
hareket ya da yeni bir davranışın öğrenilmesi sırasında beyin motor sisteminde diğer formlara göre 
çok daha fazla nöral döngünün oluşmasına sebep olması nedeniyle diğer öğrenme formlarından 
                                                           
2 Sorumlu Yazar: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Doğan Araslı Bulvarıno:79 Esenyurt/İstanbul 
e-posta: ahmetbulgurcuoglu@hotmail.com 
*Bu araştırma makalesi Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapılan yüksek lisans tezinin özetidir. 
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ayırılmaktadır (Carlson, 2011). Motor öğrenme kavramı farklı şekillerde açıklanmasının yanında temel 
olarak, kişinin herhangi bir hareketi yapabilmesi için, içinde bulunduğu anda kişinin kapasitesini 
göstermesi halidir (Schmidt & Wrisberg, 2012). 
Psiko-motor davranışlar, yaşantının her anında kişiye kolaylık sağlayan kas ve zihnin koordineli bir 
şekilde çalışması ile örüntüleri birleştirerek bir bütün oluşturulmasına imkan tanıyan davranışların 
tümüdür. Psiko-motor davranışların, doğru, hızlı ve seri bir şekilde yapılmış olan örüntülerinin tümü 
ise beceri olarak tanımlandırılmaktadır (Fidan, 2012). Bir becerinin öğrenilmesi aşamasında, beceriyi 
uygulayan kişi öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için karışık ve birçok nedene bağlı olan uzun bir 
program sonucunda hedefine ulaşabilmektedir. Eğitmenler beceri öğretiminde çeşitli yöntemler 
kullanarak uygulayıcının beceriyi öğrenmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu süreçte eğitmenlerin 
en çok kullandıkları yardımcı ise uygulayıcıya verilen geribildirimdir (Schmidt & Wrisberg, 2012). 
Geribildirim, bir beceriyi uygulayan kişiye hareket anında veya hareketin sonunda uyguladığı beceri 
hakkında verilen her türlü duyusal bilgi olarak kabul edilmektedir. Schmidt & Wrisberg’e (2012) göre 
geribildirimi, kişinin performansı sırasında veya sonrasında sergilediği performans hakkında bilgi 
almasıdır. Singer’e (1975) göre geribildirim, kişinin kendi kendine hareketin sonucu hakkında duyu 
reseptörlerinden aldığı bilgilerdir. Genel anlamda geribildirim, uygulanan becerinin durumu ile hedef 
beceri arasındaki karşılaştırma olarak görülmektedir. 
Bu çalışma, sekiz haftalık antrenmanda verilen sözel geribildirimin, basketbolda turnike ve top sürme 
üzerine etkisinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. 
2. Yöntem 
2.1. Araştırma Modeli 
Araştırma, deneysel bir araştırma olup deneme modellerinden ön test –son test kontrol gruplu model 
kullanılmıştır. Araştırmada bir deney grubu (sekiz haftalık antrenman sözel geribildirim) ve bir 
kontrol grubu (sekiz haftalık antrenman) vardır. Gruplar yansız atama (örnekleme) yöntemi ile 
oluşturulmuştur.  
2.2. Çalışma Grubu 
Çalışmaya Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesinde öğrenim gören 40 erkek öğrenci gönüllü 
olarak katılmıştır. 8 haftalık antrenman ve sözel geri bildirim verilen 20 öğrenci deney grubunda ve 8 
haftalık antrenman ve sözel geri bildirim verilmeyen 20 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır.  
2.3.Veri Toplama Araçları 
2.3.1 Top Sürme Değerlendirme Formu  
Katılımcıların top sürme becerisindeki yeterliliklerini değerlendirmek üzere geçerlik ve güvenirliği 
Çamur (2001) tarafından yapılan Top Sürme Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Form aşağada 
belirtilen parametrelerin ne kadar yerine getirildiğini 0-5 arasında değerlendiren bir ölçme aracıdır. 
Bu parametreler;  
 A- Top kontrolü için gözlenecek davranış; Top önde dripling yapıyor, topa bakmıyor, top avuç içine 
değmeden parmak ucuyla dripling yapıyor, önce dirsek sonra el bileğinden topu yere bir açı ile itiyor. 
 B- Adımlama için gözlenecek davranış; Dizler bükük şekilde adımlama yapıyor, ayakları çok 
açmıyor, ayakuçları karşıya bakıyor, dizlerden öne doğru bir açı yapıyor. 
 C- Vücut pozisyonu için gözlenecek davranış; Ağırlık merkezini kalçada tutuyor, vücut öne eğik 
şekilde hareket ediyor, kafa ve omuz yukarıda karşıya bakıyor. 
 D- Koordinasyon için gözlenecek davranış; Dizlerden tüm vücut hafifçe yaylanıyor, vücut serbest 
olarak hareket ediyor. 
2.3.2 Turnike Değerlendirme Formu  
Katılımcıların turnike becerisindeki yeterliliklerini değerlendirmek üzere geçerlik ve güvenirliği 
Çamur (2001) tarafından yapılan Turnike Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Form aşağada 
belirtilen parametrelerin ne kadar yerine getirildiğini 0-5 arasında değerlendiren bir ölçme aracıdır. 
Bu parametreler; 
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 A- Adımlama için gözlenecek davranış; Topu karın hizasında tutuyor, sağ turnikeye girerken sağ 
ayak ile harekete başlıyor, iki adım atıyor, hangi ayak ile başlarsa o ayak ile bitiriyor, dizler öne doğru 
açı yapacak şekilde yere temas ediyor. 
 B- Sıçrama için gözlenecek davranış; Dizlerini karnına doğru çekiyor, sıçrama ayağını düz gergin 
tutuyor, vücudunu gergin tutuyor, çembere bakıyor. 
 C- Top Bırakma için gözlenecek davranış; Vücut çembere doğru uzanıyor, kolunu yukarıda düz 
gergin tutuyor, topu karın hizasından yukarı doğru çıkartıyor, topu bırakırken avuç içi kendine doğru 
bakıyor, bileğini kendine doğru çekiyor (bombe vermek için), omuzunu çembere doğru hafifçe 
dönüyor. 
 D- Yere Düşüş için gözlenecek davranış; Sıçranılan ayak ile birlikte yere düşüyor, denge için kolları 
aşağı çekiyor, yere düşüşte dizini hafifçe büküyor. 
2.4. Veri Analizi  
Çalışmaya katılan grupların yas ̧ ve denek sayısı değerlerini belirlemek için betimsel istatistikten 
yararlanılmıştır. Grup büyüklüğünün 50’den küçük olması durumunda Shapiro-Wilk, 50’den büyük 
olması durumunda Kolmogorov-Smirnov testleri normallik için kullanılan iki testtir. Hesaplanan 
p>.05 ten büyük olması durumunda normal dağılım gösterdiği söylenebilir (Aron, 2003).  
Araştırmada grup büyüklüğü 20 olduğu için Shapiro-Wilk testini normallik için yorumlanmıştır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Deney Grubu Normallik Testi 

                         Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df              Sig.       Statistic               df              Sig. 
Fark top sürme ,223 20 ,010 ,868 20 ,011 
Fark turnike ,262 20 ,001 ,762 20 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction, b  Deneykontrol = 1,00 

Deney grubu için Tests of Normality p değerlerine bakıldığında bütün değişkenlerde 0.05 in altında 
değer aldıklarından normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaya katılan Kontrol Grubu Normalik Testi 
  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
             Statistic                  df               Sig.               Statistic                df              Sig. 
Fark top sürme ,238 20 ,004 ,893 20 ,031 
Fark turnike ,355 20 ,000 ,655 20 ,000 

*  This is a lower bound of the true significance, a  Lilliefors Significance Correction, b  deneykontrol = 2,00 

Kontrol grubu için Tests of Normality p değerlerine bakıldığında yaşam doyumu farkı hariç bütün 
değişkenlerde. 05 in altında değer aldıklarından normal dağılım göstermediği, belirlenmiştir.  
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı grupların kendi içinde gelişimlerini ve becerilerini belirlemek 
için Wilcoxon I ̇şaretli Sıralar Testinden yararlanılmıştır. Çalışmada, anlamlılık düzeyi olarak 
istatistiksel işlemlerde 0.05 kullanılmıştır.  
Deney ve kontrol grubu ön test ve son test puanları açısından gelişimlerini değerlendirmek için ise 
Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçekler için ise Cronbach 
Alpha güvenirlik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 istatistiksel 
paket program kullanılmıştır. 
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3. Yöntem 
3.1 Betimsel İstatistikler  
Tablo 3. Deney Grubu Öntest-Sontest Top Sürme Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
(Wilcoxon Signed Rank Test) Bulguları 

Deney Grubu  
Ön Test – Son Test 

Top Sürme  
n 

    Sıra 
Ortalaması 

      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 0a   0,00     0,00                      3,934               0,00         

Pozitif Sıra 20b 10,50        210,00 

Eşit 0c   

a son test top sürme < ön test top sürme, b  son test top sürme > ön test top sürme, c  son test top sürme = ön test top sürme, d  deney kontrol = 1,00 

Tablo 3’e bakıldığında, deney grubu ön test- son test top sürme değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık olduğu, 20 kişinin son test top sürme puanının ön test top sürme puanından büyük 
çıktığı görülmüştür (Z =3,934, p<.00). Bulgular dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar 
yani son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 4. Kontrol Grubu Öntest-Sontest top sürme değerlerinin karşılaştırılmasına ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi (Wilcoxon 
signed rank test) bulguları 

Kontrol Grubu  
Ön Test – Son Test 

Top Sürme  
n 

    Sıra 
Ortalaması 

      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 0a    0,00        0,00                  3,838               0,00  
Pozitif Sıra 19b  10,00      190,00 

Eşit 1c   
a son test top sürme < ön test top sürme, b  son test top sürme > ön test top sürme, c  son test top sürme = ön test top sürme, d  deney kontrol = 2,00 

 
Tablo 5. Deney Grubu Öntest-Sontest Turnike Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Wilcoxon 
Signed Rank Test) Bulguları 

Deney Grubu  
Ön Test – Son Test 

Turnike  
n 

    Sıra 
Ortalaması 

      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 0a    0,00   0,00                    3,969               0,00     
Pozitif Sıra 20b 10,50 210,00 

Eşit 0c   
a  son test turnike < ön test turnike, b  son test turnike > ön test turnike, c  son test turnike = ön test turnike, d  deney kontrol = 1,00 

Tablo 5’e bakıldığında, deney grubu ön test- son test turnike değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık olduğu, 20 kişinin son test turnike puanı ön test turnike puanından büyük çıktığı 
görülmüştür (Z =3,969, p<.00). Bulgular dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar yani son 
test puanı lehinde olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 6. Kontrol Grubu Öntest-Sontest Turnike Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Wilcoxon 
Signed Rank Test) Bulguları 

Kontrol Grubu  
Ön Test – Son Test 

Turnike  
n 

    Sıra 
Ortalaması 

      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 0a   0,00         0,00              4,023               0,00            
Pozitif Sıra 20b  10,50     210,00 

Eşit 0c     
a  son test turnike < ön test turnike, b  son test turnike > ön test turnike, c  son test turnike = ön test turnike, d  deney kontrol = 2,00 

Tablo 6’ya bakıldığında, kontrol grubu ön test- son test turnike değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık olduğu, 20 kişinin son test turnike puanı ön test turnike puanından büyük çıktığı 
görülmüştür (Z =4,023, p<.00). Bulgular dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar yani son 
test puanı lehinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7. Deney ve Kontrol Grubu Son Test Top Süreme Puanlarının Karşılaştırılması İçin Mann-Whitney U Testi Bulguları 
Grup n Sıra ortalaması Sıra toplamı U p 

Deney 20 29 580 30 0,000 

Kontrol 20 12 240   

Kontrol ve deney gruplarının top sürme beceri puanlarının karşılaştırılmasında kullanılan Mann-
Whitney U Testi bulgularına göre, sekiz haftalık antrenman sonucunda, sözel geribildirim verilen 
öğrenciler ile sözel geribildirim verilmeyen öğrencilerin top sürme becerileri arasında anlamlı bir fark 
olduğu bulunmuştur (U=30, p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, sözel geribildirim verilen 
öğrencilerin, sözel geribildirim verilmeyen öğrencilere göre top sürme becerilerinin daha yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo 8. Deney ve Kontrol Grubu Son Test Turnike Puanlarının Karşılaştırılması İçin  Mann-Whitney U Testi Bulguları 

Grup n Sıra ortalaması Sıra toplamı U p 
Deney 20 24,95 499 103 0,009 

Kontrol 20 14,05 281     
 

Kontrol ve deney gruplarının turnike beceri puanlarının karşılaştırılmasında kullanılan Mann-
Whitney U Testi bulgularına göre, sekiz haftalık antrenman sonucunda, sözel geribildirim verilen 
öğrenciler ile sözel geribildirim verilmeyen öğrencilerin turnike becerileri arasında anlamlı bir fark 
olduğu bulunmuştur (U=103, p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, sözel geribildirim verilen 
öğrencilerin, sözel geribildirim verilmeyen öğrencilere göre turnike becerilerinin daha yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. 
4.Tartışma ve Sonuç 
Deney grubu ön test-son test top sürme değerleri incelendiğinde 20 kişilik deney grubunun son test 
top sürme puanı ön test top sürme puanından büyük çıkmıştır. Bu bulgu deney grubunun top sürme 
becerilerinin geliştiğini göstermektedir. Yapılan araştırmalarda çalışmamızı destekleyen bulgular 
görülmüştür. 
Akıncı’nın (2004) farklı geribildirim yöntemlerinin basketbolda top sürme ve turnike becerilerinin 
öğrenimini nasıl etkilediği ile ilgili yapılan araştırma sonucunda; hatırlama testinde görsel + sözel geri 
bildirim grubundaki kalıcılık, sadece görsel ve sadece sözel geribildirim alan gruplarından ve sözel 
geribildirim grubu görsel geribildirim alan gruplardan anlamlı olarak daha yüksek çıkması grupların 
ön test ve son test toplam farklılıklarına bakıldığında görsel ve sözel geribildirim verilen grubun en 
yüksek gelişmeyi ve sadece görsel geribildirim verilen grubun ise en az gelişmeyi sağladığı 
gösterilmiştir. Başlangıç seviyesindeki top sürme ve turnike becerilerinin sözel geribildirim ile daha 
kalıcı çıkmış olması çalışmamızı desteklemektedir.  
Hebert’in (1994) gözlem yoluyla öğrenme ve sözel geribildirimin tenis becerisine olan etkisini 
incelediği araştırmada, üniversitede okuyan kız öğrencilerin rastgele atandığı dört grup 
oluşturulmuştur. Kontrol grubuna göre sözel geribildirim verilen deney grubunun ortalama 
değerlerinin anlamlı olarak yüksek çıkmış olması çalışmamızı desteklemektedir.  
Kangalgil (2013) geribildirim kullanımının, geribildirim kullanmamaktan kesinlikle etkili olduğu 
ancak zor olan becerilerde sözel+görsel geribildirimin bir arada verilmesinin daha etkili olduğunu 
açıklamıştır. Fakat zor becerilerde sadece görsel geribildirimin tek başına etkili olmadığı, görsel 
geribildirim ile birlikte sözel geribildirim verilmesinin en etkili geribildirim verme şekli olduğunu 
belirtmiştir.  
Taylor’ın (2006) araştırmasında; görsel, sözel geribildirim verilen ve geribildirim verilmeyen olarak 
oluşturulan gruplarda futbolda ayak aldatmaları becerilerinde anlamlı bir fark çıkmadığı 
görülmektedir.  Çalışmanın bulgusunu; öğrenciler video ile geribildirim alırken yapmış oldukları 
hareketin çeşitli yönlerini görmelerinden dolayı gerçek hataya odaklanamamaları ve hareketin 
karmaşıklığından sıkılmış olmaları geribildirimin etkisini azaltacağı yönünde yorumlamıştır. 
Taylor’ın bulguları bizim çalışmamızı desteklememektedir.  
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Sözel geribildirimin, sekiz hafta süre ile yapılan antrenmanlarda basketbolda top sürme becerisinin 
öğretilme aşamasında, top sürme becerisine olumlu yönde etki ettiği söylenebilmektedir.  
Kontrol grubu ön test-son test top sürme değerleri incelendiğinde, 19 kişilik kontrol grubunun son test 
top sürme puanı ön test top sürme puanından büyük çıkmıştır. 1 kişinin top sürme puanı ön test top 
sürme puanına eşit çıkmıştır.  Kontrol grubu top sürme bulgularına göre 19 kişinin ön test puanları ile 
son test puanları arasındaki farkın, yapılan sekiz haftalık antrenmanın verdiği katkı sonucunda 
oluştuğu söylenebilir. Antrenman yapan kişinin sözel geribildirim verilmeden de top sürme 
becerisinde gelişim gösterebildiği düşünülmektedir. 1 kişinin ön test top sürme puanı ile son test top 
sürme puanlarının değişmemesinin, sözel geribildirim verilmemesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde çalışmamızı destekleyen araştırma bulguları 
görülmüştür. 
Kangalgil (2013) araştırmasında, ilköğretim 8. sınıf beden eğitimi dersi, basketbol ünitesi 
konularından sıçrayarak şut becerisinde kontrol grupları kalıcılık puanları arasında anlamlı fark 
bulmuştur. Bu araştırma bulgularımızla paralellik göstermektedir. 
Öğrenmedeki etkisini ortaya koymak amacıyla geribildirim ile ilgili yapılan araştırmalarda; sözel 
geribildirim yerine görsel geribildirim vermenin daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldığı çeşitli 
araştırmalarda gösterilmiştir. (Selder, 1979; Sewal, 1988; Hebert, 1994; Suveren ve Toborski 1999; Toros 
(2001; 2002) Menickelli, 2004). Bu araştırmalar bulgularımızla benzer ilişkiler göstermektedir.  
İlker ve Koruç’un (2009) görsel geribildirim ve sözel geribildirimi içeren araştırmalarında; deney 
grubu ile kontrol grubu arasındaki voleybolda smaç tekniği öğretimine ilişkin erişi düzeyleri 
arasındaki farkın kontrol grubundan kaynaklandığı tespit etmişlerdir. Bu bulgular araştırma 
bulgularımızı desteklemektedir. 
Uzun ve Pulur’un (2011) on haftalık serbest atış antrenmanlarının, sporcuların şut tekniğine ve 
başarılı atış oranına etkisinin araştırıldığı çalışmada, kontrol grubu serbest atış ön test, son test 
puanlarına göre haftalık genel basketbol antrenmanları sonucunda %3,31’lik bir artış olduğu 
görülmektedir. Bu durumun istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı araştırmacı tarafından 
belirtilmiş olması çalışmamızı desteklemektedir. 
Fredenburg, Lee ve Solmon’un (2001) araştırmalarında sözel geribildirimin, kupa istiflemeye (belli bir 
süre içerisinde kupalarla kule yapma becerisi) olan etkisi incelenmiştir. Bulgulara göre basit kupa 
istifleme becerisinde gruplar arasında anlamlı fark çıkmamıştır. Ayrıca basit becerilerde sözel 
geribildirimin çok az etkisinin olduğu da çalışmamızı desteklemektedir.  
Deney grubu ön test-son test turnike değerleri incelendiğinde 20 kişilik deney grubunun son test 
turnike puanı ön test turnike puanından büyük çıkmıştır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde 
çalışmamızı destekleyen araştırma bulguları görülmüştür. 
Aktaş’ın (2006) altıncı sınıf öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada; jimnastikte öne takla, geriye takla ve 
amut takla becerilerini öğrenmede sözel geribildirim alan grubun hem erişi düzeyinde hem de 
kalıcılıkta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın çıkmış olması bulgularımızı 
desteklemektedir. 
Guadagnoli’nin (2002) 30 golfçü ile yaptığı araştırmada, çalışmanın başlamasını takiben uygulama 
sonrası ikinci hafta yapılan testlerde sözel ve görsel geribildirim verilen grupların, kontrol grubuna 
göre daha düşük puanlar aldığı görülmüştür. Uygulamalara devam edip ikinci bir test yapıldığında 
ise sözel ve görsel geribildirim alan grupların test sonuçları kontrol grubundan çok daha iyi çıkmıştır. 
Bulgulara göre geribildirimin ikinci haftada verilmiş olması deney grubunun çalışmadan sonuç 
alamamasına sebep gösterilerek araştırmaların en az beş hafta süreyle gerçekleşmesi gerektiği 
çalışmamızı desteklemektedir. 
Rothstein’ın (1976) yaptığı araştırmada, beş haftadan az süre ile video geribildirim verilmesinin beceri 
öğrenimine zayıf etkisinin olduğuna ve uzun süreli kalıcılığın görülmemesine dair bulgular 
çalışmamızı desteklemektedir. 
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Kernodle (2001) sözel geribildirimin dominant olmayan el ile omuz üstü atışa etkisini incelediği 
araştırmada; 19-22 yaş aralığındaki atış tecrübesi olmayan kızların atışlarını test etmek için, bir gruba 
hataları düzeltecek sözel geribildirim verilirken diğer gruba hataları düzeltici sözel geribildirim ve 
atıştan hemen sonra video geribildirim verilmiştir. Her iki grubun da son testlerinde anlamlı bir artış 
görülürken sadece sözel geribildirim ve düzeltme verilen grubun bulgularının daha iyi seviyede 
olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada; uygulama sonrası hemen video geribildirim verilmesinin 
gereksiz olduğuna dair öngörü çalışmamızı desteklemektedir. 
Konttinen (2004) otuz katılımcı ile sözel geribildirim verilen grup, sonuç bilgisi verilen grup ve 
kontrol gruplarında sözel geribildirimin hassas atış için psikomotor beceri öğrenimine etkisi üzerine 
yaptığı araştırmada; dört hafta boyunca verilen geribildirim sonucunda, sözel geribildirim verilen 
grubun atışlarının, sonuç bilgisi verilen grup ve kontrol grubundan daha az yanlış içerdiği, ayrıca elit 
olmayan atıcılarda, dört haftalık süre ile sözel geribildirim uygulamanın atışları geliştirdiği 
açıklanmıştır. Bu araştırmanın bulguları çalışmamızı desteklemektedir.  
Daha önceki araştırma bulguları ve bu çalışma bulgularına dayanarak; sekiz hafta süre ile verilen 
sözel geribildirimlerin turnike becerisi gelişimine olumlu yönde etki edeceği söylenebilir. 
Kontrol grubu ön test-son test turnike değerleri incelendiğinde 20 kişilik deney grubunun son test 
turnike puanının ön test turnike puanından yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar 
incelendiğinde çalışmamızı destekleyen araştırma bulguları görülmüştür. Kontrol grubunun turnike 
becerisinde ön test puanları ile son test puanları arasında ortaya çıkan farkın, yapılan sekiz haftalık 
antrenmanın verdiği katkı ile olduğu söylenebilir. Antrenman yapan kişinin, sözel geribildirim 
verilmeden de turnike becerisinde gelişim gösterebildiği düşünülmektedir. 
Mirzeoğlu ve ark.’nın (2006) araştırmasında hem Bilgisayar Destekli Öğretim hem de geleneksel 
yöntemlerle ders işlenen grupların, basketbol ünitesine ait bilişsel alan ön test ve son test bulguları 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Grupların devinişsel alan ön test- son test bulguları 
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark çıktığı belirtilmiştir. Araştırmaya göre bilişsel ve 
devinişsel alanlardaki bilgi ve beceriler için uygulanan programa bağlı olarak her iki grupta da 
anlamlı düzeyde bilgi ve performans artışı olması çalışmamızı desteklemektedir. 
5.Öneriler 
Araştırmaya dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda sunulmuştur. 
1. Çalışma farklı branşları kapsayacak şekilde yapılabilir.   
2. Sözel ve görsel geribildirim bilişsel ve duyuşsal alanlara olan etkileri de araştırılabilir.  
3. Basketbol üzerinde farklı bir çalışma yapılacaksa, daha kompleks ve karmaşık beceriler  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı; antrenmanlarda sporcuya verilen sözel geribildirimlerin, yaşam doyumu ve özyeterlik 
üzerine etkisinin incelenmesidir. 2016-2017 yılında Toros Üniversitesinde eğitim öğretim gören ve bazı 
değişkenler açısından benzerlik gösteren iki grupta toplam 40 öğreci ile araştırma yapılmıştır. Araştırma 
grubunun, yaş ortalaması deney grubu için (20,87  1,61) ve kontrol grubu için (20,60 1,09)’dur. Veri toplama 
araçları olarak Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yetim (1991) 
tarafından yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği; Riggs, Warka, Babasa, Betancourt ve Hooker tarafından 1994 
yılında geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Öcel (2002) tarafından yapılan Özyeterlik Ölçeği kullanılmıştır. 
Deney ve kontrol grupları arası farkları belirleyebilmek için Mann-Whitney U Testinden yararlanılmıştır. 
Araştırma bulgularına göre, deney ve kontrol grupları son test yaşam doyumu ve özyeterlik değerleri 
arasında anlamlı bir fark çıkmıştır (p <0.05).  Sonuç olarak, sekiz haftalık antrenmanda verilen sözel 
geribildirimlerin yaşam doyumu ve özyeterlik üzerine olumlu yönde etkisi olduğu görülmüştür.            
 

Anahtar kelimeler:3 
Beceri Öğrenimi, Basketbol, Geribildirim, Sözel Geribildirim 

 

1. Giriş 
Geçmişten günümüze insanlık türünün devamlılığını sağlayan ve içinde bulunduğu durum ile 
bütünleşebilmesini ve ortama uyum sağlayabilmesine olanak tanıyabilmesindeki etkin rolün 
öğrenmenin üzerinde olduğu görülmektedir. Öğrenme kavramı insanlara geçmişi hatırlatarak 
gelecekte yapacak olduğu davranışlarda yol göstermektedir (Howe, 2001). 
Eğitmenler çeşitli öğretim teknikleri düzenler, uygulayıcılar ise kendileri için en iyi olduğunu 
düşündükleri yöntemleri bulmaya çalışırlar. Yeni bir işe başlamış kişiye, iş ile ilgili becerilerin hızlı bir 
şekilde kazandırılmasının istenmesi de öğrenmenin hayatın her yerinde insanlar ile birlikte 
senkronize olmasını tekrar göstermektedir. Sadece yukarıdaki örneklerde bilgiye ulaşmak adına 
yapılan işlerin öğrenme kavramı için yeterli olmadığı görülmektedir. İnsanoğlu gündelik işleri için 
öğrenmeye çabalarken, kendisi ile ilgili bilgi sahibi olmak yani kendini anlayabilmeyi istemesi de 
öğrenme kavramının açıklanmasına katkı sağlamaktadır (Çelen, 1999). 
Geribildirim, bir beceriyi uygulayan kişiye hareket anında veya hareketin sonunda uyguladığı beceri 
hakkında verilen her türlü duyusal bilgi olarak kabul edilmektedir. Schmidt’e (2012) göre 
geribildirimi, kişinin performansı sırasında veya sonrasında sergilediği performans hakkında bilgi 
almasıdır. Singer’e (1975) göre geribildirim, kişinin kendi kendine hareketin sonucu hakkında duyu 
reseptörlerinden aldığı bilgilerdir. Genel anlamda geribildirim, uygulanan becerinin durumu ile hedef 
beceri arasındaki karşılaştırma olarak görülmektedir. 
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Öğrenme aşamasında geribildirim iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Doğal duyusal bilgi olarak da 
tanımlanan proprioseptif duyulardan yani beden duyumundan kaslardan, eklemlerden veya 
tendonlardan gelen bilgiler olarak beceriyi uygulayan kişinin kendi kendine dışardan bir desteğe 
ihtiyaç duymadan duyularından devamlı alabildiği içsel geribildirim (Magill, 2010). Diğeri ise, 
öğretim aşamasında eğitmenler tarafından sıklıkla kullanılan, beceriyi uygulayan kişinin yapmış 
olduğu hareket ile ilgili içsel geribildirimin yeterli olmadığı durumlarda hareketin detayı veya kalitesi 
ile ilgili bilgilerin hareketi yapan kişiye dış kaynaklardan sağlanmasıdır. Antrenör veya öğretmenin 
verdiği sözlü ve sözlü olmayan şekil veya kronometre, video gibi cihazlar ile geribildirim verilmesi 
dışsal geribildirim olarak kullanılmaktadır. Öğrenme aşamasının çok önemli yardımcılarından 
geribildirim verilme şekillerinden dışsal geribildirim birçok çalışmada önemli bir öğretim yardımcısı 
olarak gösterilmektedir (Zelaznik, 1996). 
Dışsal geribildirim iki kategoride çok sık kullanılmaktadır. Bunlardan biri hareket ile ilgili sonuç 
bilgisi, kişinin uygulamış olduğu becerinin hedefindeki başarısına ne kadar ulaştığı veya 
ulaşamadığının bilgisini verirken diğeri ise, tüm eğitmen ve antrenörler tarafından beceriyi uygulayan 
kişiye yapmış olduğu hareketin tekniği, hızı, akışı gibi hareketin kinematiği ile ilgili verilen 
geribildirim olarak açıklanmaktadır (Schmidt & Wrisberg, 2004). Dışsal geribildirimin verilme 
şekillerine bakıldığında en çok kullanılan şeklinin sözel ifadeler ve görsel sunumlar olduğu 
çalışmalarda belirtilmektedir (Coker, 2004).  Sözel geribildirim veriliş şekillerine göre çeşitlilik 
göstermektedir. Mosston ve Ashworth’e (2000) göre sözel geribildirim veriliş şekilleri, düzeltici 
ifadeler, değer ifadeleri, yansız ifadeler ve belirsiz ifadeler olmak üzere dört ana başlıkta toplanmıştır.  
Geribildirim, sporcunun performansını kontrol etmede önemli bir yere sahiptir. Sözel geribildirim 
antrenörler tarafından çok sık olarak kullanılan geribildirim verme şekillerindendir.  
Antrenmanlarda verilen geribildirim çeşitleri, sporcuların hangi seviyede oldukları ve kişisel 
özelliklerinin durumuna göre programlanmalıdır. Antrenörlerin uzmanlık bilgi durumları yani 
uygulanan konu ile ilgili geniş bir teknik bilgiye sahip olma durumuda verecekleri geribildirimin 
kalitesine etki edebilmektedir. 
Antrenörler, bir becerinin öğretimi sırasında sporcuya vereceği geribildirimlerden hangisini seçeceği 
ve ne zaman kullanacağı gibi sorular ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle araştırmanın amacı önem 
kazanmaktadır. 
Bu çalışma, sekiz haftalık antrenmanda verilen sözel geribildirimin, yaşam doyumu ve özyeterlik 
üzerine etkisinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. 
2.Yöntem 
2.1. Araştırma Modeli 
Araştırma, deneysel bir araştırma olup deneme modellerinden öntest -sontest kontrol gruplu model 
kullanılmıştır. Araştırmada bir deney grubu (sekiz haftalık antrenman + sözel geribildirim) ve bir 
kontrol grubu (sekiz haftalık antrenman) vardır. Gruplar yansız atama (örnekleme) yöntemi ile 
oluşturulmuştur.  
2.2. Çalışma Grubu 
Çalışmaya Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesinde öğrenim gören 40 erkek öğrenci gönüllü 
olarak katılmıştır. 8 haftalık antrenman ve sözel geri bildirim verilen 20 öğrenci deney grubunda ve 8 
haftalık antrenman ve sözel geri bildirim verilmeyen 20 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır.  
2.3. Veri Toplama Araçları 
2.3.1.Yaşam Doyumu Ölçeği  
Yaşam doyumu ölçeği 5 aynı yönde ifadeden oluşmuştur. Yanıtlayanlardan her maddeye katılım 
düzeylerini 7 li değerlendirme sistemine göre (1 tamamen katılmıyorum-7 tamamen katılıyorum) 
bildirmeleri istenir. Ölçeğin test tekrar test güvenirliliğin dört yıllık süre içerisinde 0.58, altı yıllık süre 
içerisinde 0.58 olduğu bulunmuştur (Yetim, 1991). Diener (1985) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe 
uyarlaması Yetim (1991) tarafından yapılmıştır. Ülkemizde ölçeğin iç tutarlılığı .78 olup (Yetim, 1991), 
araştırmadaki iç tutarlılık ise .70 olarak hesaplanmıştır. 
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2.3.2.Özyeterlik Ölçeği  
Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek Riggs ve diğ. (1994) tarafından geliştirilen Özyeterlik Ölçeği 
(Self Efficacy Scale-SES)’dir. Öz Yeterlik Ölçeği bireylerin kendi kapasitelerine duydukları inancı 
ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlaması Öcel (2002) tarafından yapılan ölçek toplam 10 
maddeden oluşmaktadır. Denekler maddelerde yer alan ifadelere ne ölçüde katıldıklarını 5’li Likert 
Tipi ölçek üzerinde değerlendirmekte ve maddeler için işaretlenen sayısal değerler toplanarak tek bir 
yeterlik puanı elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan 50 olup, 
yüksek puan kuvvetli bir öz yeterlik inancı olarak kabul edilmektedir. Riggs ve diğ. (1994) tarafından 
hesaplanan ve diğer araştırmacılar tarafından rapor edilen iç tutarlık katsayısı .80 olarak ifade 
edilmiştir. Diğer yandan ölçeğin iç tutarlık katsayısı .61 olarak hesaplanmıştır. Bu değer beklendik 
ölçüde yüksek olmamakla birlikte, yeterli düzeyde bulunmuştur (Öcel, 2002). Araştırmadaki iç 
tutarlık ise .92 olarak hesaplanmıştır.  
2.3.3. Veri Analizi  
Çalışmaya katılan grupların yas ̧ ve denek sayısı değerlerini belirlemek için betimsel istatistikten 
yararlanılmıştır. Grup büyüklüğünün 50’den küçük olması durumunda Shapiro-Wilk, 50’den büyük 
olması durumunda Kolmogorov-Smirnov testleri normallik için kullanılan iki testtir. Hesaplanan 
p>.05 ten büyük olması durumunda normal dağılım gösterdiği söylenebilir (Aron, 2003).  
Araştırmada grup büyüklüğü 20 olduğu için Shapiro-Wilk testini normallik için yorumlanmıştır. 
 
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Deney Grubu Normalik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Fark yaşam doyumu ,388 20 ,000 ,624 20 ,000 
Fark özyeterlik ,362 20 ,000 ,659 20 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction, b  Deney kontrol = 1,00 

Deney grubu için Tests of Normality p değerlerine bakıldığında bütün değişkenlerde 0.05 in altında 
değer aldıklarından normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. 
Tablo 2. Araştırmaya katılan Kontrol Grubu Normalik Testi 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Fark yaşam doyumu ,146 20 ,200(*) ,947 20 ,324 
Fark özyeterlik ,209 20 ,022 ,880 20 ,018 

*  This is a lower bound of the true significance, a  Lilliefors Significance Correction, b  deney kontrol = 2,00 

Kontrol grubu için Tests of Normality p değerlerine bakıldığında yalnızca yasam doyumu p>.05 
olduğundan normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.  
Ayrıca, ilişkili t testinin varsayımlarından olan “ilişkili iki ölçüm setine ait fark puanları normal 
dağılım gösterir” varsayımı karşılanmamıştır. Ancak normallik dağılımı olsa da grup büyüklüğümüz 
20 olduğu için ilişkili T testinin non –parametriği olan Wilcoxon İşaretli Sıralar testi yapılmıştır.  
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı grupların kendi içinde gelişimlerini ve becerilerini belirlemek 
için Wilcoxon I ̇şaretli Sıralar Testinden yararlanılmıştır. Çalışmada, anlamlılık düzeyi olarak 
istatistiksel işlemlerde 0.05 kullanılmıştır.  
Deney ve kontrol grubu ön test ve son test puanları açısından gelişimlerini değerlendirmek için ise 
Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçekler için ise Cronbach 
Alpha güvenirlik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 istatistiksel 
paket program kullanılmıştır. 
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3. Bulgular 

Tablo 3. Deney Grubu Öntest-Sontest Yaşam Doyumu Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
(Wilcoxon Signed Rank Test) Bulguları 
Deney Grubu  
Ön Test – Son Test 
Yaşam Doyumu 

n 
Sıra Ortalaması 
      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 1a 5,00       5,00               0,707               0,480    
Pozitif Sıra 4b 2,50     10,00 
Eşit 15c   
a son test yasam doyumu ortalama < ön test yasam doyumu ortalama, b son test yasam doyumu ortalama > ön test yasam doyumu ortalama 
c son test yasam doyumu ortalama = ön test yasam doyumu ortalama, d  deney kontrol = 1,00 

Tablo 3’e bakıldığında, deney grubu ön test son test yaşam doyumu değerleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık çıkmamıştır (Z =0,707 p>.05). Bulgular dikkate alındığında 4 kişinin son test 
yaşam doyumu puanı ön test yaşam doyumu puanından büyük çıkmıştır. 15 kişinin yaşam doyumu 
puanı ön test yaşam doyumu puanına eşit çıkmıştır. 1 kişinin yaşam doyumu puanı ön test yaşam 
doyumu puanından küçük çıkmıştır.  
Tablo 4. Kontrol Grubu Öntest-Sontest Yaşam Doyumu Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
(Wilcoxon Signed Rank Test) Bulguları 
Kontrol Grubu  
Ön Test – Son Test 
Yaşam Doyumu 

n 
    Sıra 
Ortalaması 
      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 4a    7,88    31,50                1,907               0,057          
Pozitif Sıra 12b    8,71  104,50 
Eşit 4c   
a son test yasam doyumu ortalama < ön test yasam doyumu ortalama, b son test yasam doyumu ortalama > ön test yasam doyumu ortalama 
c son test yasam doyumu ortalama = ön test yasam doyumu ortalama, d  deney kontrol = 2,00 

Tablo 4’e bakıldığında, kontrol grubu ön test son test yaşam doyumu değerleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık çıkmamıştır (Z =1,907 p>.05). Bulgular dikkate alındığında 12 kişinin son test 
yaşam doyumu puanı ön test yaşam doyumu puanından büyük çıkmıştır. 4 kişinin yaşam doyumu 
puanı ön test yaşam doyumu puanından küçük çıkmıştır. 4 kişinin yaşam doyumu puanı ön test 
yaşam doyumu puanına eşit çıkmıştır. 
Tablo 5. Deney Grubu Öntest-Sontest Özyeterlik Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
(Wilcoxon Signed Rank Test) Bulguları 
Deney Grubu  
Ön Test – Son Test 
Özyeterlik 

n 
    Sıra 
Ortalaması 
      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 1a   6,00         6,00               1,000               0,317            
Pozitif Sıra 5b   3,00       15,00 
Eşit 14c    
a son test özyeterlik ortalama < ön test özyeterlik ortalama, b son test öz yeterlik ortalama > ön test özyeterlik ortalama 
c son test özyeterlik ortalama = ön test özyeterlik ortalama, d deney kontrol = 1,00 

Tablo 5’e bakıldığında, deney grubu ön test son test özyeterlik değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık çıkmamıştır (Z =1,000 p>.05). Bulgular dikkate alındığında 5 kişinin son test 
özyeterlik puanı ön test özyeterlik puanından büyük çıkmıştır. 1 kişinin özyeterlik puanı ön test 
özyeterlik puanından küçük çıkmıştır. 14 kişinin özyeterlik puanı ön test özyeterlik puanına eşit 
çıkmıştır. 
Tablo 6. Kontrol Grubu Öntest-Sontest Özyeterlik Değerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
(Wilcoxon Signed Rank Test) Bulguları 
Kontrol Grubu  
Ön Test – Son Test 
Özyeterlik 

n 
    Sıra 
Ortalaması 
      

Sıra Toplamı          Z                      P 
      

Negatif Sıra 6a   8,25       49,50               1,611              0,107 
Pozitif Sıra 12b 10,13    121,50 
Eşit 2c   
a  sontest özyeterlik ortalama < öntest özyeterlik ortalama, b  sontest özyeterlik ortalama > öntest özyeterlik ortalama 
c  sontest özyeterlik ortalama = öntest özyeterlik ortalama, d  deney kontrol = 2,00 
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Tablo 6’ya bakıldığında, kontrol grubu ön test son test özyeterlik değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık çıkmamıştır (Z =1,611 p>.05). Bulgular dikkate alındığında 12 kişinin son test 
özyeterlik puanı ön test özyeterlik puanından büyük çıkmıştır. 6 kişinin özyeterlik puanı ön test 
özyeterlik puanından küçük çıkmıştır. 2 kişinin özyeterlik puanı ön test özyeterlik puanına eşit 
çıkmıştır. 
Tablo 7. Deney ve Kontrol Grubu Son Test Yaşam Doyumu Ortalamalarının Karşılaştırılması İçin Mann-Whitney U Testi 
Bulguları 
Grup n Sıra ortalaması Sıra toplamı U p 
Deney 20 25,20 504 106 0,009 
Kontrol 20 15,80 316   

Kontrol ve deney gruplarının yaşam doyumu ortalama puanlarının karşılaştırılmasında kullanılan 
Mann-Whitney U Testi bulgularına göre, sekiz haftalık antrenman sonucunda, sözel geribildirim 
verilen öğrenciler ile sözel geribildirim verilmeyen öğrencilerin yaşam doyumu ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=106, p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, sözel 
geribildirim verilen öğrencilerin, sözel geribildirim verilmeyen öğrencilere göre yaşam doyumu 
ortalamalarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo 8. Deney ve Kontrol Grubu Son Test Özyeterlik Ortalamalarının Karşılaştırılması İçin Mann-Whitney U Testi Bulguları 
Grup n Sıra ortalaması Sıra toplamı U p 
Deney 20 24,38 487,50 122,500 0,034 
Kontrol 20 16,63 332,50   

Kontrol ve deney gruplarının özyeterlik ortalama puanlarının karşılaştırılmasında kullanılan Mann-
Whitney U Testi bulgularına göre, sekiz haftalık antrenman sonucunda, sözel geribildirim verilen 
öğrenciler ile sözel geribildirim verilmeyen öğrencilerin özyeterlik ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark olduğu bulunmuştur (U=122,5, p<.05).  Sıra ortalamaları dikkate alındığında, sözel geribildirim 
verilen öğrencilerin, sözel geribildirim verilmeyen öğrencilere göre özyeterlik ortalamalarının daha 
yüksek olduğu anlaşılmaktadır 
4. Tartışma ve Sonuç 
Deney grubu ön test-son test yaşam doyumu ortalamaları incelendiğinde, dört kişinin son test yaşam 
doyumu puanı ön test yaşam doyumu puanından büyük çıkmıştır. 15 kişinin yaşam doyumu puanı 
ön test yaşam doyumu puanına eşit çıkmıştır. Bir kişinin yaşam doyumu puanı ön test yaşam doyumu 
puanından küçük çıkmıştır.  
Dört kişinin yaşam doyumu puanlarının artmasına dair bulgu; bireylerin içinde bulunduğu ortamdan 
keyif alması ve uygulamış olduğu antrenmanlardan başarı sağlıyor olabilmeleri yaşam doyumu 
puanının artışına sebep olduğu şeklinde açıklanabilir. 15 kişinin yaşam doyumu ön test puanları ile 
son test puanlarının eşit çıkmış olması da çalışmanın sekiz hafta ile sınırlı olup bu sürede kişinin 
içinde bulunduğu ortamdan keyif alması ve dolayısı ile yaşam doyumu algısının oluşması için yeterli 
bir süre olmadığı düşünülmektedir (Toros,2001;2002. Bir kişinin son test yaşam doyumu puanı ön test 
yaşam doyumu puanından küçük çıkması ise antrenmanların kişinin beklentisini karşılamamış 
olabileceği şeklinde yorumlanabilir.  
S ̧ekeroğlu’nun (2016) Gençli̇k ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez tes ̧ki̇lati 
çalışanlarının i̇ş-ai ̇le ve ai̇le-i̇ş çatışmalarının yas ̧am doyumuyla i ̇li̇s ̧ki̇si ̇ni i̇ncelediği çalışmada; özel 
sektör çalışanları, elit sporcular, akademisyenler, doğa yürüyüs ̧ü yapan bireyler ve beden eg ̆itimi 
öğretmenleri’nin yaşam doyum ile aile-iş ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkide istatistiksel olarak 
anlamlı bir farkın çıkmamış olması çalışmamızı desteklemektedir. 
Kontrol grubu ön test-son test yaşam doyumu ortalamaları incelendiğinde, 12 kişinin son test yaşam 
doyumu puanı ise ön test yaşam doyumu puanından büyük çıktığı görülmüştür. Dört kişinin yaşam 
doyumu puanı ön test yaşam doyumu puanına eşit çıkmıştır. Dört kişinin yaşam doyumu puanı ön 
test yaşam doyumu puanından küçük çıkmıştır.  
Basketbol antrenmanlarına katılan 12 kişinin yaşam doyumu puanlarının artmasına sebep olarak 
içinde bulunduğu ortamdan keyif alması ve uygulamış olduğu antrenmanlardan başarı sağlıyor 
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olabilmesi düşünülmektedir. Dört kişinin yaşam doyumu ön test puanları ile son test puanlarının eşit 
çıkmış olması da çalışmanın sekiz hafta ile sınırlı olduğundan sürenin kişinin içinde bulunduğu 
ortamdan keyif alması ve dolayısı ile yaşam doyumu algısının oluşması için yeterli bir süre olmadığı 
düşünülmektedir. Dört kişinin son test yaşam doyumu puanı ön test yaşam doyumu puanından 
küçük çıkması ise antrenmanların kişinin beklentisini karşılamamış olmasından kaynaklanıyor 
şeklinde açıklanabilir.  
Tabuk’un (2009) elit sporcularda iş-aile çatısması ve aile-iş çatısmasının yasam tatminine olan etkisini 
incelediği araştırma bulgularına göre; sporcuların yaşı ve eg ̆itim düzeyi yükseldikçe yas ̧am 
doyumunun artışı çalışmamızı desteklemektedir. 
Deney grubu ön test-son test özyeterlik ortalamaları incelendiğinde, beş kişinin son test özyeterlik 
puanı ön test özyeterlik puanından büyük çıkmıştır. 14 kişinin özyeterlik puanı ön test özyeterlik 
puanına eşit çıkmıştır. Bir kişinin özyeterlik puanı ön test özyeterlik puanından küçük çıkmıştır.  
Beş kişinin özyeterlik puanlarının arttığı görülmektedir. Buna sebep olarak beş kişinin yapmış olduğu 
antrenmanlar ile başarıya ulaşabilmenin gelecek beceriyi yapabilme duygusu hissetmesine olanak 
sağladığı düşünülmektedir. 14 kişinin özyeterlik ön test puanları ile son test puanlarının eşit çıkmış 
olması da çalışmanın sekiz hafta ile sınırlı olduğu ve bu sürede kişinin yeterince yapabilme inancı 
duymaması olarak düşünülürken, bir kişinin özyeterlik puanı, ön test özyeterlik puanından küçük 
çıkmış olması, kişinin antrenmanlara başlamadan önce uygulanan beceriyi yapamayacak duygusunda 
olduğu düşünülmektedir.  
İnce ve Cengiz’in (2013) iköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul sonrası fiziksel aktivite 
özyeterlik, personel ve ebeveyn etkisi algılarını okul çevresi ve cinsiyet değişkenlerine göre incelediği 
çalışmanın bulgularına göre daha iyi fiziki ve sosyal çevrede yas ̧ayan ilköğretim ikinci sınıf 
öğrencilerinin daha yüksek deg ̆erlerde okul sonrası fiziksel aktivite özyeterlik, personel ve ebevyn 
etkisine sahip olduklarını belirtilmiş olması çalışmamızı desteklemektedir. 
Kontrol grubu ön test-son test özyeterlik ortalamaları incelendiğinde, 12 kişinin son test özyeterlik 
puanının ön test özyeterlik puanından büyük çıktığı görülmüştür. İki kişinin son test özyeterlik puanı 
ise ön test özyeterlik puanına eşit çıkmıştır. Altı kişinin özyeterlik son test puanı ön test özyeterlik 
puanından küçük çıkmıştır.  
12 kişinin son test özyeterlik puanı ön test özyeterlik puanından büyük çıkmış olmasının sebebi 
olarak; yapmış olduğu antrenmanlar ile başarıya ulaşabilen kişinin gelecek antrenmanlarda kendinde 
beceriyi yapabilme duygusunu daha çok hissettiği şeklinde düşünülebilir. İki kişinin özyeterlik ön test 
puanları ile son test puanlarının eşit çıkmış olması da çalışmanın sekiz hafta ile sınırlı olmasından ve 
bu sürede kişinin yapabilme inancının yeterince artmaması olarak düşünülmektedir. Altı kişinin 
özyeterlik son test puanı, ön test özyeterlik puanından küçük çıkmış olması ise kişinin antrenmanlara 
başlamadan önce uygulanan beceriyi yapamayacak duygusuyla ilişkili olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.   
Pekel’in (2016) spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik ve 
üniversite yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmasında, akademik özyeterliğin yaş, 
öğrenim durumu, sınıf, üniversite, yaşam kalitesi, cinsiyet ve yer ile ilişkili olduğu, ayrıca akademik 
özyeterlik ile üniversite yaşam kalitesi arasında pozitif yönde ve anlamlı bulguların olması 
çalışmamızı desteklemektedir. 
4.1.Öneriler 
Aras ̧tırmaya dayalı olarak geliştirilen öneriler aşag ̆ıda sunulmus ̧tur. 
1. Görsel geribildirim ile sözel geribildirim birlikte kullanılarak, geribildirimin etkisi incelenebilir. 
2. Antrenmanlarda ön test ve son testten ayrı olarak daha fazla (antrenman içinde değişik zaman 
dilimlerinde) ölçüm alınarak performanstaki değişiklikler daha ayrıntılı görülebilir. 
3. Kalıcılıkla ilgili olarak farklı zaman dilimleri kullanılarak görsel ve sözel geribildirimin hangisi ile 
daha kalıcı etki sağladığı incelenebilir. 
 4. Değişik yaşlarda oluşturulacak spor grupları ile farklı tür geribildirimlerin etkisi araştırılabilir. 
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Özet 

Futbol oyunu gol amaçlı yapılan bir oyundur. Gollerin yapısının incelenmesi oyunun yapısının 
belirlenmesindeki en önemli faktörlerden biridir.  Bu çalışmada Avrupa’da oynanan 5 ligin 1. devresinde 
atılan gol ile sonuçlanan hücum organizasyonlarının yapısı ile ilgili verilerin belirlenmesi ve gol oluşumunu 
etkileyen faktörlerin farklı liglerde karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye, ispanya, İngiltere, İtalya, 
Almanya, Süper liginde atılan goller incelemeye alınmıştır. Değerlendirme kriterleri, hücum biçimi, gol vuruş 
bölgesi, asist bölgesi, gollerin zamanı, gollerdeki pas sayısı, olarak inceleme yapılmıştır. İncelemede kayıt 
altına alınan maç görüntüleri e-analiz programı ve TFF Supervisor analiz programı kullanılarak incelenmiştir. 
İnceleme yapılan sezon 2016-2017 sezonun 1. Devresiyle sınırlıdır. Atılan gollerdeki hücum 
organizasyonlarının yapısının belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışmada elde edilen verilerin futbolun 
karakteristiğini belirlemede ve futbolda uygulanacak maça yönelik (spesifik) antrenman modelleri 
oluşturulmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler:4 
Gol, analiz, futbol 

 

 
1.  Giriş 
 
Futbol oyunu dünyada en çok sevilen spor dallarının basında gelmektedir. Futbol oyun anlayışının 
ülkelere ve liglere göre farklılık gösterdiği ve başarıya ulaşmak için değişik yolların tercih edildiği 
bilinmektedir. Son yıllarda, takımların ve oyuncuların maç performanslarının hangi düzeyde olduğu 
veya bunun nasıl belirlenmesi gerektiği sorularına maç analizleri ile yanıt bulunmaya çalışılmaktadır. 
Analiz programları, maç içerisindeki tüm hareketlerle ilgili bilgilerin toplanması ve istenilen bilgiye 
anında ulaşılmasını sağlar. Ayrıca futbolcunun maç içerisindeki fiziksel, teknik ve taktik 
performansının analiz edilerek değerlendirilmesini mümkün kılar. Maç sırasında sporcuların fiziksel 
performansları kadar, ortaya konulan teknik ve taktik hareket performanslarının da, başarıyla olan 
ilişkisi belirlenerek antrenman yöntemlerini ve saha içi taktik organizasyonlarını daha etkili hale 
getirmek mümkündür.  

Analizlerden elde edilen sonuçlar antrenörlere; futbolcunun ve takımın verim düzeyi hakkında 
bilgi vererek, uygulayacakları antrenman modellerini ve kişisel kararlarını belirlemelerinde yardımcı 
olur. Maç analizi, antrenman programının belirlenerek maç performansının geliştirilmesinde ve 
değerlendirilmesinde kullanılır. Veri tabanında biriktirilen bilgiler, bir sonraki performansla 
kıyaslanmak üzere sabit ve karşılaştırmalı bir değerlendirme noktası yaratmada yardımcı olur. 

Antrenörler, kararlarını nesnel (nicel maç analiz verisi) ve güvenilir verilere dayandırmak ve 
olabildiğince fazla bilgi toplamak için not alma analiz sisteminden faydalanırlar. Performans 
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analizinden bahsedildiğinde antrenörlerin analizlerinin antrenman ve müsabaka döngüsüne nasıl 
uyum sağladığını hesaba katmaları gerekmektedir. Ayrıca performans analizi, sezon öncesi, ortası ve 
sezon sonrası gibi yıllık bir plana göre uyarlanabilir. Böylece her aşamadaki durum değerlendirilebilir 
(Carling ve ark. 2007). Futbolda sonucu belirleyen en önemli etken “gol” dür. Gol ile sonuçlanan 
hücum organizasyonlarının yapısının belirlenmesi ve ihtiyaca yönelik antrenman modellerinin 
geliştirilmesi futbolun gelişimini ve başarıyı arttıracaktır (Sönmeyenmakas, 2008). 
 
1.1. Maç analizinin doğuşu ve içeriği 

Birçok alanda olduğu gibi futbolda da ilk hedef mükemmelliğe ulaşmaktır (Williams & Reily, 2005). 
Takım oyunu olan futbolda, maç analizi ile oyuncuların bireysel olarak kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve böylece etkili bir birleşimin oluşturulması sağlanır (Reily, 2005). Dünyada popüler bir spor olan 
futbolda etkili bir oyunun gerçekleşmesinde antrenman sezonunun planlaması çok önemlidir. Maç 
analizi bu planlamaya yardımcı olur (Capranica ve ark, 2001). Maç analizi ile farklı türdeki veriler 
ortaya konur (Nicholas ve ark, 2000). Analiz ile sadece sporcuların değil, hakem ve yardımcılarının da 
verileri maç analizi ile elde edilir (Helsen & Bultynck, 2004). Futbolda başarılı bir performansın 
gerçekleşmesinde katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri takım koordinasyonudur. Maç analizi, 
futbol takımlarının karşılaştırılması ve niteliklerinin tanımlanmasında ilk adımdır (Ferrario ve ark, 
1999). Maç analizi ile elde edilen verilerin bir araya getirilmesi çok önemlidir (Hughes ve ark, 2002). 
Maç analizi, oyun süresince gerçeklesen davranışsal olayların kaydedilmesini ve incelenmesini sağlar. 
Tek bir oyuncu üzerinde de yoğunlaşabilir, topun etrafındaki tüm oyuncuların hareket entegrasyonu 
üzerinde de yoğunlaşabilir (Carron & Bray, 2002). Ayrıca maç analizi ile farklı uzunluktaki sut ve pas 
verilerinin oranları belirlenebilir (Huges & Franks, 2005). 

Maç analizi, oyuncuların bireysel aktiviteleri hakkındaki veriler, takımı oluşturan her bir 
oyuncunun bireysel profili olarak ya da takım içinde karşılıklı etkileşimli olarak sınıflandırılabilir. 
Birçok çalışmada takım oyunlarında takım performansı ile başarısı arasında güçlü bir ilişki 
belirlenmiştir. Bu ilişki belirlenirken multi-level istatistiksel tekniklerin kullanılması tavsiye edilmiştir 
(Carron & Bray, 2002). Maç analizlerinin geçerliliği testi, farklı oyun stilleri verileri ve bunların 
sonuçlarının karşılaştırılması ile gerçekleşir (Tenga & Larsen, 2003). Maç analizlerinde video-kamera 
ve bilgisayar sistemi kullanılmaktadır (Tessitore ve ark, 2005). 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın yöntemiyle ilgili bilgiler anlatılmıştır. Araştırma gözleme dayalı niceliksel 
veri toplama yöntemi ile performansa dayalı bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. 

2.1. Evren ve örneklem 

Çalışmanın evrenini, 2016-2017 sezonunun 1.devresinde İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye, Almanya 
liglerinde oynanan toplam 876 karşılaşmada atılan gollerin tamamı oluşturmaktadır. Araştırma 
evreninin tamamı araştırmaya dâhil edildiği için örnekleme işlemi uygulanmamıştır. Bu sezonda 
İngiltere’ de 542, İtalya’ da 524, İspanya’ da 547, Türkiye’ de 382 ve Almanya’ da 408 gol atılmıştır. 
Araştırma evrenini oluşturan toplamda 2403 gol analiz edilerek çalışmaya veri elde edilmiştir. 

2.2. Veri toplama araçları 

Futbol maçlarına ait görüntüler Wyscout analiz platformundan alınarak kayıt altına alındı. Maçlarda 
istenilen pozisyonlara daha kolay ve kısa sürede ulaşabilmek ve analiz kriterlerini sınıflandırmak 
amacıyla bilgisayar destekli E-Analiz ve T.F.F Supervisor maç analiz programları kullanıldı.  Analiz 
kriterleri, literatürdeki benzer araştırmalarda kullanılan kriterler göz önüne alınarak oluşturuldu ve 
veri giriş taslağı analiz formları hazırlandı. Hazırlanan bu formlara notasyonel olarak veri girişleri 
yapıldı. 

 Bu hazırlanan formlar neticesinde; atılan gollerin zamanı, atılan gollerin hücum biçimi, atılan 
gollerin hücum bölgesi (asist bölgesi), atılan gollerdeki pas sayısı ve atılan gollerdeki bölgeler olmak 
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üzere 5 değişken araştırmanın kriterlerini oluşturmuştur. Bu kriterler detaylı olarak aşağıda 
açıklanmıştır. 

2.2.1. Atılan gollerin zamanı 

Gol ile sonuçlanan hücumların oyun süresi içinde hangi zamanlarda meydana geldiğini belirlemek 
amacıyla analiz edildi. Analiz kriteri olarak; hücum zamanı dakika (dk.) olarak değerlendirildi. Maç 
süresi toplam 8 periyoda ayrılarak değerlendirildi. 

2.2.2. Atılan gollerin hücum biçimi 

Gol ile sonuçlanan hücum biçimlerinin, yapısını ve uygulanma oranlarını belirlemek amacıyla analiz 
edildi. Analiz kriteri olarak; Hücum biçimleri genel olarak, topun oyunda olduğu hücumlar (top 
oyunda) ve duran toplar olmak üzere 2 kriter ile değerlendirildi. 

 Topun oyunda olduğu hücumlar; kurgulu hücum, karşı atak, hızlı hücum, bireysel oyun yeteneği 
ve dönen top olarak incelendi. Duran top ile yapılan hücumlar; serbest vuruş, köşe vuruşu, penaltı ve 
taç olarak incelendi. 

2.2.3. Atılan gollerin hücum bölgesi 

Gol atılmadan önce hücumun hangi bölgeden geliştiğini belirlemek amacıyla analiz edild
i. Gol atan oyuncuya pas verilen bölge, pas verilmediyse gol atan oyuncunun hücumu geliştirdiği 
bölge olarak değerlendirildi. Analiz Kriteri olarak; merkezden ve kanatlar
dan gelişen hücumlar olmak üzere incelendi. 
 

 

 

   Şekil 1. Gol Hücum (asist ) bölgeleri    Şekil 2. Gol atılan bölgeler 
 
 
2.4. Atılan gollerdeki paslar     

Gol ile sonuçlanan hücum esnasında yapılan pas sayısını belirlemek amacıyla analiz edildi. Analiz 
kriteri incelenirken; pas sayısı 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ve üzeri olmak üzere toplam 8 kritere bakıldı. 
 
2.2.5. Atılan gollerdeki bölgeler 
 
Gollerin bölgelerini belirlemek amacıyla analiz edilerek, analiz kriteri olarak yarı saha toplam 4 
bölgeye ayrılarak incelenmiştir. (Şekil 1) 
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3. Bulgular 

Video analiz programları ile izlenen maçlar notasyonel yöntem ile istenilen verilere ayrılarak, her bir 
değişken aşağıda tablo ve grafik olarak gösterilmiştir. 
Tablo 1 

Ülkelere Göre Atılan Gollerin Zamanları 

 Gol Zamanı  
Ülkeler 0-15 

dk. 
15-30 

dk. 
30-45 

dk. 
45+ 
dk. 

45-60 
dk. 

60-75 dk. 75-90 
dk. 

90+ dk. Topl
am 

İngilter
e 62 65 89 14 91 98 91 32 542 

İtalya 69 53 76 9 95 96 94 32 524 
İspanya 62 73 89 13 87 90 95 38 547 
Türkiye 47 50 63 12 58 51 71 30 382 
Almany
a 57 54 58 7 62 65 82 23 408 

Toplam 297 295 375 55 393 400 433 155 2403 
 

Tablo 1 incelendiğinde tüm ülkelerde en az atılan gol 45+ dakikada, en çok atılan gol zamanları ise 
60-75 dk. arası İngiltere ve İtalya, 75-90 dk. arası İspanya, Türkiye ve Almanya olduğu görülmektedir. 

   
           Grafik 1. İngiltere (zaman)                  Grafik 2. İtalya (zaman)            Grafik 3. İspanya (zaman)  

 
Grafik 4. Türkiye (zaman)                       Grafik 5. Almanya (zaman)  

Tablo 2.Ülkelere Göre Atılan Gollerin Hücum Biçimleri 
 Hücum Biçimi  

Ülkeler Kurgulu Karşı Hızl
ı 

Bireysel Döne
n Top 

Serbest 
Vuruş 

Korne
r 

Penaltı Taç 

İngiltere 43 67 142 31 114 39 43 51 12 
İtalya 52 37 141 26 115 37 46 48 22 
İspanya 34 64 148 41 119 43 41 42 15 
Türkiye 28 36 106 18 75 42 24 41 12 
Almanya 50 35 127 30 71 27 27 27 14 
Toplam 207 239 664 146 494 188 138 209 75 

 Tablo 2 incelendiğinde hücum biçimlerine göre tüm ülkelerde en az atılan gollerin taç atışlarıyla 
olduğu, en çok atılan gol kriterinin ise; hızlı hücumlarla olduğu görülmektedir. Ayrıca dönen toplar 
ile atılan gollerin sayısı önemli derecede yüksektir. 
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           Grafik 6. İngiltere (H. Biçimi)             Grafik 7. İtalya (H. Biçimi)            Grafik 8. İspanya (H. Biçimi) 

  
          Grafik 9. Türkiye (H. Biçimi)           Grafik 10. Almanya (H. Biçimi)  

Tablo 3. Ülkelere Göre Atılan Gollerin Hücum Bölgeleri 

 Hücum Bölgesi 
Ülkeler Sol Kanat Merkez Sağ 

Kanat 
İngiltere 59 236 68 
İtalya 57 220 73 
İspanya 67 221 79 
Türkiye 37 170 49 
Almanya 59 181 58 
Toplam 279 1028 327 

 Tablo 3 incelendiğinde, tüm ülke liglerinin atılan gollerdeki hücum bölgeleri incelendiğinde en çok 
atılan gollerin merkez bölge olduğu tespit edilmiştir. 

 

 
   Grafik 11. İngiltere (H. Bölgesi)      Grafik 12. İtalya (H. Bölgesi)               Grafik 13. İspanya (H. Bölgesi) 

  
        Grafik 14. Türkiye (H. Bölgesi)         Grafik 15. Almanya (H. Bölgesi)  
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Tablo 4. Ülkelere Göre Atılan Gollerin Pas Sayıları 

 Atılan Gollerin Pas Sayıları  
Ülkeler 0 pas 1 pas 2 

pas 
3 pas 4 

pas 
5 pas 6 pas 7 

pas 
7+ 
pas 

İngiltere 175 98 74 73 54 27 19 15 7 
İtalya 174 94 61 62 37 42 25 23 6 
İspanya 181 105 67 76 53 28 22 10 5 
Türkiye 127 78 43 45 35 26 11 14 3 
Almanya 110 84 56 44 47 25 25 14 3 

Toplam 767 459 301 300 226 148 102 76 24 
 
 Tablo 4’ e göre tüm ülkeler için en çok 0 pas ile gol atıldığı, en az golü ise 7 pas ve üzeri paslaşma 
ile atıldığı görülmektedir. Pas sayısının azalması ile atılan golün arttığı tespit edilmiştir. 
 

           
 Grafik 16. İngiltere (Pas Sayısı)                  Grafik 17. İtalya (Pas Sayısı)             Grafik 18. İspanya (Pas Sayısı) 

      
         Grafik 19. Türkiye (Pas Sayısı)              Grafik 20. Almanya (Pas Sayısı) 

Tablo 5. Ülkelere Göre Atılan Gollerin Bölgeleri 

 Gol Atılan Bölgeler 
Ülkeler 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 
İngiltere 41 408 30 63 
İtalya 18 399 33 74 
İspanya 26 411 31 79 
Türkiye 13 295 20 54 
Almanya 23 307 27 51 
Toplam 121 1820 141 321 

 Tablo 5 incelendiğinde, en çok atılan golün tüm ülkelerde 2. bölgeden olduğu görülmektedir. En az 
gol atılan bölgenin ise İngiltere dışında 1. bölgeden olduğu tespit edilmiştir. 
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Grafik 21. İngiltere (Gol Bölgesi)                  Grafik 22. İtalya (Gol Bölgesi)             Grafik 23. İspanya (Gol Bölgesi) 

      
      Grafik 24. Türkiye (Gol Bölgesi)          Grafik 25. Almanya (Gol Bölgesi) 

4. Sonuç 

Hücum zamanı kriteri açısından elde edilen veriler neticesinde; karşılaşmanın ikinci devresinde 
İngiltere ve İtalya liglerinde “60-75.” dakikalar, ispanya. Türkiye ve Almanya liglerinde ise “75-90.” 
dakikalarda gollerin atıldığı tespit edilmiştir. Atılan gollerin hücum biçimlerine baktığımızda, hızlı 
hücum ve dönen top ile atılan gollerin tüm liglerde en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Beş 
ligde oynanan karşılaşmaların hücum (asist) bölgelerini incelediğimizde, atılan gollerin asist 
bölgelerin büyük bölümünün merkez bölgeden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Pas sayısı kriterine 
göre tüm ülke liglerinde en çok “0 pas” ile gol atıldığı, en az golü ise “7 pas” ve üzeri paslaşma ile 
atıldığı görülmektedir. Pas sayısının azalması ile atılan golün arttığı dikkat çekmektedir. Son kriter 
olan gol atılan bölgelere göre, gol vuruşlarının en çok “2. bölgeden” gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
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Masa Başında Çalışan Sedanter Bireylerin Egzersiz Yapma 
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Özet 

Bu araştırma, masa başında çalışan sedanter bireylerin, egzersiz yapma alışkanlığının mobil öğrenme yoluyla 
kazandırılması amacıyla bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturup 
oluşturmadığının belirlenmesi için yapılmıştır. Araştırma deneysel bir çalışma olup, deney kontrol gruplu ön-
test/son-test modeli, araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Giresun Üniversitesinde çalışan akademik ve 
idari personellerinden rasgele seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 100 (Kontrol Grubu 50 + Deney 
Grubu 50) personel oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak bireylerin mobil öğrenmeye karşı tutumlarını 
belirlemek için “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ve fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için 
“Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Uzun Form (IPAQ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde 
edilen veriler elektronik ortama aktarılarak SPSS 20.0 istatistik paket programında çözümlenmiştir. Verilerin 
çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi istatistiksel tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen 
verilere göre kontrol ve deneme gruplarını oluşturan bireylerin fiziksel aktivite düzeylerine ait toplam ön-test 
verileri karşılaştırıldığında, her iki grubun arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05), bireylerin fiziksel 
aktivite düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan deney grubuna uygulanan 8 haftalık 
düzenli mobil egzersiz uygulaması sonrası her iki gruba ait toplam son-test sonuçlarına baktığımızda deney 
grubunun fiziksel aktivite düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı (p>0.05) görülmektedir. Sonuç 
olarak; mobil öğrenme yöntemi ile oluşturulan mobil egzersiz uygulamasının masa başında çalışan sedanter 
bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırdığı dolayısıyla egzersiz yapabilme alışkanlığı kazandırdığı 
kanısına varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler:  
Egzersiz, Mobil Öğrenme, Masa Başında Çalışan Sedanter Bireyler 

 

1. Giriş 

Günümüzde iş hayatı ve yaşam standartlarının yükselmesi, mesleki hayatın yoğun rekabet ortam ve 
stresinden kaynaklanan sorunları insanların fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını arttırırken çoğu zaman bu 
ihtiyaçları karşılayamayarak, mesleki yaşamdan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Arslan 
ve ark., 2003). Dünya genelinde obezite yaygınlığı artmakta ve obezitenin nedenleri arasında yetersiz 
fiziksel aktivite de yer almaktadır (Yalçın ve ark., 2004). Yapılan çalışmalarda sağlıklı yaşam 
davranışları içerisinde en fazla fiziksel aktivitenin ihmal edildiği gösterilirken, bununla birlikte birçok 
sağlık sorununun sedanter yaşam tarzından kaynaklandığı da bildirilmektedir (Cihangiroğlu ve 
Deveci, 2011). Son yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların yoğunluğu dikkat çekicidir. Birçok ülkede 
fiziksel aktivitenin düzenli ve yeterli bir düzeyde yapılamaması önemli bir sorun haline gelmiştir. 
Masa başı çalışanlarda yaş, cinsiyet ve beden kütle indeksi ile fiziksel aktivite düzeyleri ve yaşam 
kaliteleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin yetersiz 
olduğu kanısına varılmıştır (Vural ve ark., 2010). Mobil teknolojiler kullanılabilme özelliğine göre 
toplumsal yaşamın her alanında oldukça yüksek bir kullanım oranına sahip cihazlardır. En çok genç 
nüfusun tercih ettiği mobil cihazlar son yıllarda her yaş grubu tarafından kullanılmaya başlamıştır 
(Odabaş, 2011). 

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Bingöl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 12000, Bingöl, Türkiye 
e-mail: gkilincarslan@bingol.edu.tr 
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Bu araştırmada, masa başında çalışan sedanter bireyler için belirlediğimiz günlük yapabilecekleri 
uygun egzersiz hareket modellerinden oluşturduğumuz mobil egzersiz programını masa başında 
çalışan sedanter bireylerin mobil cihazlarına (Cep Telefonu ve Tablet) yüklenmesini sağlayarak, 
bireylerin mobil öğrenme yoluyla egzersiz yapabilme alışkanlığının kazandırılması hedeflenmiştir. 

2. Metod 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma Giresun Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personellerinden, rasgele seçilen ve 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 50 Kontrol Grubu, 50 Deney Grubu olmak üzere toplam 100 
personelden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan kontrol ve deney gruplarına ön-test/son-test yöntemi 
uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına mobil öğrenmeye karşı tutumlarını belirlemede Demir ve 
Akpınar (2016) tarafından geliştirilen “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 
Deney ve kontrol gruplarının fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için “Uluslararası Fiziksel Aktivite 
Değerlendirme Anketi Uzun Form (IPAQ)” kullanılmıştır (Atenz, 2001). Deney grubuna 8 hafta 
süresince araştırmacılar tarafından geliştirilen “Masa Başı Mobil Egzersiz Programı” uygulanmıştır. 
Araştırma için oluşturulan egzersiz programı uygulaması sürecine başlamadan önce her iki grubun 
fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek amacıyla ön-test uygulaması yapılmıştır. Ön-test uygulamasını 
izleyen haftadan başlayarak deney grubuna (cep telefonu ve tabletlerine yüklediğimiz) hafta içi her 
gün 10 dakika süren masa başı mobil egzersiz programını 8 hafta boyunca yapmaları istenmiştir. 
Araştırmada 8. haftanın bitiminde deney ve kontrol grubunun fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek 
amacıyla son-test uygulanmıştır. 

2.2. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini Giresun Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personeller, örneklemini 
ise bu evrenden rasgele seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 100 (Kontrol Grubu 50 + Deney 
Grubu 50) personel oluşturmaktadır. 

2.3. Masa Başı Mobil Egzersiz Programı 

Araştırmada masa başında çalışan bireylerin yapabilecekleri uygun egzersiz hareket modelleri 
alanında uzman kişiler tarafından belirlenerek ve hareketlerin uygulamasının dijital kameralar ile 
videosu çekilerek bir egzersiz programı oluşturulmuştur. Oluşturulan egzersiz programı, geliştirilen 
mobil yazılım programı sayesinde mobil egzersiz programı oluşturulmuş ve mobil cihazlara (cep 
telefonu ve tablet) yüklenmiştir. Masa başı mobil egzersiz programı; Temel Bilgiler, El-Bilek 
Egzersizleri, Kol Egzersizleri, Boyun Egzersizleri, Sırt-Omuz Egzersizleri, Bel Egzersizleri, Bacak 
Egzersizleri olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Masa başı mobil egzersiz programı genel görünüm ve temel bilgiler. 

                                                   

Şekil 2. Masa başı mobil egzersiz programı el-bilek, kol ve boyun egzersizleri. 

                                           

 

Şekil 3. Masa başı mobil egzersiz programı sırt, omuz, bel ve bacak egzersizleri. 

                                             

 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS 20 programından 
yararlanılmıştır. Kontrol ve deney grubu bireylerin mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ve fiziksel 
aktivite düzeylerini (IPAQ) belirlemek için ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark olup 
olmadığı, bağımsız örneklem t-testi kullanılarak araştırılmıştır. 
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3. Bulgular 

Bu araştırmanın problemini, masa başında çalışan sedanter bireylerin, egzersiz yapma alışkanlığının 
mobil öğrenme yoluyla kazandırılması amacıyla personellerin fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığının araştırılması oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ön-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                                          N                    𝑿�                Ss                           T                                            sd                p 

Kontrol Grubu                                         50               5,23          0,82   

Ön-test                                                                                                                    2,109                                         98         0,063 

Deney Grubu                                           50               4,96          0,67   

       p>0.05 

Kontrol ve deney gruplarının öğrenmeye yönelik tutumlarının değerlendirildiği ön-test sonuçlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı (p>0.05) bir farkın oluşmadığı görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 2. Grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği son-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                                                   N                  𝑿�                   Ss                                        t                   sd                  p 

Kontrol Grubu                                        50             4,89             0,12 

Son-Test                                                                                                                                           4,284               98                0,041 

Deney Grubu                                          50             6,15             0,54 
       p˂0.05 

Kontrol ve deney gruplarının mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği son-test sonuçlarına göre mobil 
öğrenmenin anlamlı düzeyde (p˂0.05) etkili olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 3. Grupların fiziksel aktivite düzeyleri ön-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                                                     𝑿�                                    Ss                          t                    sd                 p 
Kontrol Grubu N=50 
Fiziksel Aktivite 
Şiddetli (MET-dk/Hafta)                                        602,27                       1003,30 
Orta Düzeyde (MET-dk/Hafta)                             748,98                        1066,60 
Yürüme (MET-dk/Hafta)                                       893,44                        1005,47 
Oturma Süresi (dk/Hafta)                                    3291,82                        1047,64 
Toplam (MET-dk/Hafta)                                      2244,69                        2207,88 
Ön-Test                                                                                                                         3115,65             98             0,125 
Deney Grubu N=50                  
Fiziksel Aktivite 
Şiddetli (MET-dk/Hafta)                                        587,20                         1003,30 
Orta Düzeyde (MET-dk/Hafta)                             769,84                         1066,60 
Yürüme (MET-dk/Hafta)                                        847,53                        1005,47 
Oturma Süresi (dk/Hafta)                                     3387,62                        1047,64 
Toplam (MET-dk/Hafta)                                       2381,73                        2207,88 

       p>0.05 

Kontrol ve deney grupları fiziksel aktivite (IPAQ) düzeyleri ön-test sonucuna bakıldığında mobil 
egzersizin fiziksel aktiviteye herhangi bir etki etmediği (p>0.05) görülmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 4. Grupların fiziksel aktivite düzeyleri son-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                                                       𝑿�                              Ss                             t                      sd                p 
Kontrol Grubu N=50 
Fiziksel Aktivite 
Şiddetli (MET-dk/Hafta)                                   589,40                         984,00 
Orta Düzeyde (MET-dk/Hafta)                         712,52                       1110,22 
Yürüme (MET-dk/Hafta)                                   900,38                       1241,87 
Oturma Süresi (dk/Hafta)                                3190,63                       1314,13 
Toplam (MET-dk/Hafta)                                  2307,45                       2044,58 
Son-Test                                                                                                               6492,50             98          0,046 
Kontrol Grubu N=50 
Fiziksel Aktivite 
Şiddetli (MET-dk/Hafta)                                    870,20                       1243,30 
Orta Düzeyde (MET-dk/Hafta)                        1256,59                       1066,60 
Yürüme (MET-dk/Hafta)                                  1429,80                       1005,47 
Oturma Süresi (dk/Hafta)                                 2645,78                      1047,64 
Toplam (MET-dk/Hafta)                                   3925,92                      2207,88 

       p˂0.05 

Kontrol ve deney grupları fiziksel aktivite düzeyleri son-test sonucuna bakıldığında mobil egzersizin 
fiziksel aktiviteyi anlamlı (p˂0.05) oranda yükselttiği belirtilmektedir (Tablo 4). 

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmamız masa başında çalışan sedanter bireylerin, egzersiz yapma alışkanlığının mobil öğrenme 
yoluyla kazandırılması amacıyla personellerin fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı bir farklılık 
oluşturup oluşturmadığının araştırılması üzerine yapılmıştır. 

Yapmış olduğumuz çalışmada grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ön test 
ortalamaları bağımsız grup t-testi sonucuna göre kontrol grubu ortalaması 𝑋� = 5,23 deney grubu 
ortalaması 𝑋� = 4,96 ve her iki grubun aritmetik ortalamaları (p= 0,063) olarak bulunmuştur (Tablo 1). 
Buna göre kontrol ve deney grupları arasında ön test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p>0.05). Her iki grubun mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının normal dağılım 
gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Menzi ve ark. (2012)’nın mobil öğrenme üzerine yapmış oldukları çalışmada mobil teknolojilerin 
öğrenmeyi desteklediği, bireyi zamandan ve mekândan bağımsızlaştırdığı, ilgi çeken ve motive eden 
bir öğrenme aracı olduğu, teknoloji okuryazarlığını geliştirdiği, kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı 
özelliklerinden dolayı eğitimde ideal bir araç olduğu ve akademisyenlerin mobil cihazların eğitimde 
kullanımına olumlu baktıkları sonucuna varıldığını bildirmişlerdir. Raua (2008) tarafından yapılan 
araştırmada lise öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik memnuniyet ve motivasyonlarının yüksek 
düzeyde olması onların bu ortamları benimsedikleri sonucunu ortaya koymuştur. Benzer bir 
çalışmada Liaw ve Huang (2011), etkinlik teorisi yaklaşımına göre öğrencilerin mobil öğrenmeyi 
kabullenmesinin mobil öğrenmeye karşı memnuniyetleriyle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Çalışmamız ile bu çalışmalar arasında benzerlik olması mobil öğrenmenin etkili bir yöntem olduğu 
görülmektedir.  

Çalışmamızda grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği son test ortalamaları bağımsız 
grup t-testi sonucuna göre kontrol grubunun ortalaması 𝑋� = 4,89 deney grubunun ortalaması 𝑋� = 6,15 
ve her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki istatistiksel fark (p= 0,041) olarak belirlenmiştir 
(Tablo 2). Belirlenen istatistiki verilere göre kontrol ve deney grupları arasında (p˂0.05) anlamlı bir 
fark olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; kontrol ve deney gruplarının öğrenmeye yönelik 
tutumlarının değerlendirildiği ön-test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 
oluşmadığı gözlenirken (p>0.05). Mobil öğrenmeye yönelik çalışmadan sonra uygulanan son test 
sonucunda mobil öğrenmenin etkili (p˂0.05)  olduğu belirlenmiştir. 

Genellikle tüm yaş gruplarında egzersizle uğraşan veya günlük aktivite düzeyi yüksek olan 
kişiler, sedanter bireylere göre daha sağlıklıdırlar. Fiziksel yönden aktif kişilerle daha az aktif olanlar 
karşılaştırıldığında, fiziksel aktivite düzeyine göre, egzersizin hastalıklardan koruyucu etkisi olduğu 
belirtilmiştir (Onat ve ark., 1996; Hossack ve Bruce, 1982). 
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Çalışmada personellerin fiziksel aktivite düzeyleri ön test ortalamaları bağımsız grup t-testi 
sonucuna göre, kontrol grubunun ortalamasının 𝑋� = 2244,69 deney grubunun ortalamasının   𝑋� = 
2381,73 ve her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki istatistiksel fark (p= 0,125) olarak 
belirlenmiştir (Tablo 3). Belirlenen istatistiki verilere göre kontrol ve deney grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).  Buna göre her iki grubun fiziksel aktivite 
düzeylerinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

Sevinç ve ark. (2016) Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinin fiziksel aktivite düzeylerini ve 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada öğretim üyelerinin yalnızca % 36,5’inin 
yeterli düzeyde fiziksel aktiviteye sahip olduğu % 63,5’inin beklentilerin altında kaldığını 
bildirmişlerdir. Yine başka bir çalışmada, Ankara ilinde masa başı işlerde çalışan bireylerin fiziksel 
aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişki incelenmiş ve bireylerin fiziksel aktivite 
düzeylerinin düşük olduğu bildirilmektedir (Vural ve ark., 2010). Genç ve ark. (2002) banka 
çalışanlarında fizik aktivite sıklığı üzerine yaptıkları araştırmalarında, sedanter bir çalışma ortamına 
sahip olan banka çalışanlarında, düzenli fizik aktivite sıklığının düşük olduğu (%19 ) belirtilmektedir. 
Çalışmamızda personellerin fiziksel aktivite düzeyleri son-test ortalamaları bağımsız grup t-testi 
sonucuna göre, kontrol grubunun ortalamasının 𝑋� = 2307,45 deney grubunun ortalamasının  𝑋� = 
3925,92 ve her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki istatistiksel fark (p= 0,046) olarak 
bulunmuştur (Tablo 4). Belirlenen istatistiki verilere göre kontrol ve deney grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p˂0.05), dolayısıyla deney grubunun fiziksel aktivite 
düzeylerinin yükseldiğini söyleyebiliriz.  

Geçmişte boyun ve üst ekstremite semptomlarını azaltmak için çalışma şeklinin değiştirmesi 
önerilirken, günümüzde çalışanların sağlığını geliştirmek ve işe bağlı semptomları azaltmak için 
yaşam şekli ve fiziksel aktivite düzeyini artırmak önerilmektedir (Bernaards ve ark 2006). Fiziksel 
aktivitenin kas-iskelet sistemi üzerinde; kas-eklem kontrolünü arttırarak stabilitenin sağlanması, olası 
yaralanma, sakatlık ve kazalara karşı bedensel koruma geliştirilmesi, kas-iskelet rahatsızlıklarını 
azaltma vücut postürünün korunması gibi etkileri önemli rol oynamaktadır (Costa ve Vieira, 2008; 
Bozhüyük ve ark., 2012). Orta yaş sedanter bayanlara 8 haftalık step-aerobik egzersiz programının 
bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisini incelemek amacı ile yapılan çalışmada düzenli ve uzun 
süreli yapılan step-aerobik egzersizin orta yaş sedanter bayanlarda fiziksel uygunluk parametrelerine 
pozitif etkileri olduğu tespit edildiği bildirilmektedir (Kurt ve ark., 2010). Yine bir çalışmada 8 hafta 
süreli aerobik egzersizin sedanter bayanlarda vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi değerlerinde 
anlamlı bir azalmaya neden olduğu (p<0.05) ve sedanter bayanlarda 8 haftalık aerobik egzersiz 
programının vücut kompozisyonu ve kendini fiziksel tanımlama değerlerini olumlu etkilediği tespit 
edildiği bildirilmektedir (Baştuğ ve ark., 2001). 

Araştırmada elde edilen verilere göre kontrol ve deneme gruplarını oluşturan personellerin 
fiziksel aktivite düzeylerine ait toplam ön-test verileri karşılaştırıldığında, her iki grubun arasında 
anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05), bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu 
bulunmuştur. Araştırmaya katılan deney grubuna uygulanan 8 haftalık düzenli mobil egzersiz 
uygulaması sonrası her iki gruba ait toplam son-test sonuçlarına baktığımızda deney grubunun 
fiziksel aktivite düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı (p>0.05) görülmektedir. 
Araştırmadan elde ettiğimiz bulgular literatürle paralellik göstermektedir. 

Sonuç olarak; mobil öğrenme yöntemi ile oluşturulan mobil egzersiz uygulamasının masa 
başında çalışan sedanter bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırdığı dolayısıyla egzersiz 
yapabilme alışkanlığı kazandırdığı kanısına varılmıştır. 
Teşekkür: Bu çalışma Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmiştir. 
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Özet 

Bu araştırma, voleybol eğitiminde öğrencilerin voleybol temel hareketlerinin (parmak pas, manşet pas, servis 
ve smaç) öğrenilmesinde, mobil öğrenmenin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel bir 
çalışma olup, deney kontrol gruplu ön-test/son-test modeli, araştırmanın modelini oluşturmaktadır. 8 hafta 
süren çalışmaya Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. 
Sınıfında okuyan ve voleybol eğitimi görmekte olan 30 kontrol ve 30 deneme grubu olmak üzere 60 
öğrenciden oluşmaktadır. Ölçme aracı olarak her iki gruba mobil öğrenmeye karşı tutumlarını belirlemek için 
“Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ve voleybol temel hareketlerine ilişkin psiko-motor becerilerini 
ölçmede “Voleybol Gözlem Formu” kullanılmıştır. Ayrıca deneme grubuna “Voleybol Temel Hareketleri 
Mobil Antrenman Programı” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak 
SPSS 20.0 istatistik paket programında çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi 
istatistiksel tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre kontrol ve deneme 
gruplarını oluşturan öğrencilerin psiko-motor alana ait toplam erişi puanları karşılaştırıldığında, her iki 
grubun puanları arasında anlamlı bir fark oluştuğu görülmektedir (p>0.05). Sonuç olarak; mobil öğrenme 
yöntemi uygulanan öğrencilerin psiko-motor alanda başarılı sonuçlar ortaya koyduğu ve öğrencilerin anlamlı 
düzeyde gelişme gösterdiği, dolayısıyla mobil öğrenmenin voleybol eğitiminde öğrenmeyi desteklediği 
kanaatine varılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler:  

             Mobil Öğrenme; Psiko-Motor Beceriler, Voleybol Temel Hareketleri. 
 

1. Giriş 

Günümüz teknolojisinde mobil cihazların hayatımızdaki önemi de gittikçe artmaktadır. Bu 
doğrultuda sağlık, iş dünyası ve birçok farklı alanda interneti ve mobil teknolojileri verimliliklerini ve 
iş üretme güçlerini arttırmak için yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. İnsanların her an ve her 
ortamda kullanabildiği tek teknoloji mobil cihazlardır. Eğitim ortamlarına getireceği katkı 
düşünüldüğünde önemli bir potansiyele sahip olan mobil cihazlar sahip oldukları çoklu ortam 
becerileri sayesinde öğrenmeyi destekleyebileceği belirtilmektedir (Ağca ve Bağcı, 2013). Mobil 
teknolojilerin kolay ulaşılabilirlik ve taşınabilirlik özellikleri ile eğitim alanında teorik ve uygulama 
gibi öğrenme etkinlikleri sınıf ortamının dışında da kullanılabilmektedir (Saran ve ark., 2009).  Bunun 
yanında avuç içi bilgisayarlar, cep telefonları ve giderek kullanımı yaygınlaşan tablet bilgisayarlardan 
eğitim kurumlarının da desteğiyle öğrenme-öğretme süreçlerinde faydalanıla bilinmektedir (Corlett 
ve ark., 2005).   

Özellikle mobil teknolojilerinin 2000’li yıllardan itibaren hızlı gelişmesi belki de en büyük payı alan 
akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz 
modellerle herkesin zorlanmadan ulaşabileceği bir konuma gelmesi sebebiyle dünya çapında mobil 
cihazlar büyük kitleler tarafından benimsendiği belirtilmektedir (Özdamar Keskin ve Kılınç, 2015). 
Sporda başarı ve kaliteyi yakalamak beden eğitimi ve spor alanında teknoloji kullanımı hem teorik 
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bilgilerin hem de psiko-motor becerilerin öğretilmesinde, öğretmen-öğrenci etkileşimini ve 
motivasyonu artırıcı bir unsur olarak önemsenmelidir. Spor eğitiminde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması açısından, bu teknolojilerin beden eğitimi ve spor 
öğretimine entegre edilmesi, bununla birlikte yazılı ve görsel iletişim araçlarının daha fazla spor 
eğitimine yönelik yayınlar yapması önem arz etmektedir (Yücel ve Devecioğlu, 2012). 

Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor eğitiminde öğrencilere voleybol temel hareketlerinin (parmak 
pas, manşet pas, servis ve smaç) geliştirilen mobil yazılımla, mobil cihazlara (Cep Telefonu ve Tablet) 
yüklenerek öğrencilerin voleybol temel hareketlerinin mobil öğrenme yoluyla desteklenmesi 
hedeflenmiştir. 

2. Metod 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma deneysel bir çalışma olup, deneme kontrol gruplu ön-test/son-test modeli araştırmanın 
modelini oluşturmaktadır. Araştırma öncesi ve sonrası (ön-test/son-test) deneme ve kontrol 
gruplarının mobil öğrenmeye karşı tutumlarını belirlemek için Demir ve Akpınar (2016) tarafından 
geliştirilen “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Araştırmada psiko-motor alandaki becerileri ölçmek üzere voleybol dersine ait psiko-motor alan 
hedef ve hedef davranışları belirlenmiştir. Bu veriler ışığında belirlenen voleybol temel hareketleri 
(parmak pas, manşet pas, servis ve smaç) için, Göcek (2009) tarafından geliştirilen psiko-motor alan 
gözlem formları uygulanmıştır.  

Deney ve kontrol gruplarına voleybol temel öğretilmesinde, mobil öğrenme yoluyla desteklenmesi 
sürecine başlamadan önce öğretilecek temel hareketlere ilişkin psiko-motor düzeylerini ölçmek 
amacıyla ön-test uygulaması yapılmıştır. Ön-test uygulamasını izleyen haftadan başlayarak kontrol ve 
deneme gruplarına haftada 180 dakika süren voleybol dersinin 8 hafta boyunca geleneksel öğretim 
yöntemiyle işlenmiştir. Deney grubuna ise; araştırmacılar tarafından oluşturulan voleybol temel 
hareketleri mobil programını dersten sonra ve/veya farklı zamanlarda kullanarak voleybol temel 
hareketlerini tekrarlaması istenmiştir. Araştırmada 8. haftanın bitiminde deneme ve kontrol grubunun 
psiko-motor düzeylerini ölçmek amacıyla son-test uygulanmıştır. 

2.2. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü 2016–2017 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören 3. Sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi de yine bu 3. Sınıfta okuyan 60 (Kontrol Grubu 30 + 
Deneme Grubu 30) öğrencilerden oluşmaktadır. 

2.3. Voleybol Temel Hareketleri Mobil Antrenman Programı 

Araştırmada öğrencilerin voleybol eğitiminde voleybol temel hareketlerinin (parmak pas, manşet pas, 
servis, smaç) alanında uzman kişiler tarafından belirlenerek ve hareketlerin uygulamasının dijital 
kameralar ile videosu çekilerek bir antrenman programı oluşturulmuştur. Oluşturulan antrenman 
programı, geliştirilen mobil yazılım programı ile mobil cihazlara (cep telefonu ve tablet) 
yüklenilmiştir. Mobil antrenman programı; Temel Bilgiler, Parmak Pas, Manşet Pas, Servis ve Smaç 
olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Voleybol temel hareketleri mobil antrenman programı genel görünüm ve temel bilgiler. 

                                     

Şekil 2. Voleybol temel hareketleri mobil antrenman programı parmak pas manşet pas, servis atışı ve smaç vuruşu. 

         

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS 20 programından 
yararlanılmıştır. Kontrol ve deneme grubu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinde 
ve psiko-motor alanına ilişkin voleybol gözlem formları eriş puanlarının ön-test ve son-test puanları 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, bağımsız örneklem t-testi kullanılarak araştırılmıştır. 
 
3. Bulgular 

Bu araştırmanın problemini, spor eğitiminde voleybol temel hareketlerinin (parmak pas, manşet pas, 
servis, smaç) öğretilmesinin, mobil öğrenme yoluyla desteklenmesi amacıyla öğrencilerin temel 
hareketlere ilişkin psiko-motor düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığının 
araştırılması oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ön-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                                                    N                    𝑿�                Ss                                           T                  sd                p 
Kontrol Grubu                                               30                 4,13            0,67 

Ön-Test                                                                                                                                               3,106              58              0,061 

Deneme Grubu                                             30       4,19        0,85 

       p>0.05 

 
Kontrol ve deney gruplarının öğrenmeye yönelik tutumlarının değerlendirildiği ön-test sonuçlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı (p>0.05) bir farkın oluşmadığı görülmektedir (Tablo 1). Buna göre her 
iki grubunda mobil öğrenmeye karşı tutumlarının eşit olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği son-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                                                   N                  𝑿�                   Ss                                        t                   sd                  p 
Kontrol Grubu                                              30               4,22               0,30 

Son-Test                                                                                                                                             3,641              58       0,047 

Deneme Grubu                                             30    4,83        0,42 

       p˂0.05 

Kontrol ve deney gruplarının mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği son-test sonuçlarına göre mobil 
öğrenmenin anlamlı düzeyde (p˂0.05) etkili olduğu görülmektedir (Tablo 2). Buna göre deney grubu 
öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının son test lehine istatistiksel anlamda olumlu 
yönde arttığı söylenebilir. 

Tablo 3. Grupların psiko-motor alan ön-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                          N                𝑿�                  Ss                                                                    t                    sd                 p 
Kontrol Grubu                   
Parmak Pas                       30             2,06           0,44 
Manşet Pas                       30             1,75           0,62 
Servis                                30             1,84           0,52 
Smaç                                 30             1,86           0,58 
Toplam                             30             2,04           0,63 
Ön-Test                                                                                                                                              2,478                58        0,062 
Deneme Grubu                   
Parmak Pas                       30             2,04           0,62 
Manşet Pas                       30              1,80           0,74 
Servis                                30             1,79           0,52 
Smaç                                 30             1,82            0,61 
Toplam                             30             1,97            0,43 

       p>0.05 

Kontrol ve deney grupları psiko-motor alan beceri düzeyleri ön-test sonucuna bakıldığında her iki 
grubun psiko-motor becerilerinde istatistiksel olarak bir fark (p>0.05) gözlenmemiştir (Tablo 3). Buna 
göre her iki grubun psiko-motor becerilerinin eşit olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Grupların psiko-motor alan son-test puanlarına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları. 

Değişkenler                          N                𝑿�                  Ss                                                                    t                    sd                 p 
Kontrol Grubu 
Parmak Pas                          30              2,31             0,44 
Manşet Pas                          30              2,22             0,51 
Servis                                   30              2,16             0,67 
Smaç                                    30              2,24             0,69 
Toplam                               30              2,33             0,53 
Son-Test                                                                                                                                            5,799                58       0,027 
Deneme Grubu                   
Parmak Pas                        30              3,54            0,62 
Manşet Pas                        30              3,51            0,49 
Servis                                 30              3,66            0,35 
Smaç                                  30              3,63            0,26 
Toplam                              30              3,59            0,38 

       p˂0.05 

Kontrol ve deney grupları psiko-motor alan beceri düzeylerine bakıldığında son-test sonuçlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. (Tablo 4). Elde edilen bu sonuca göre, 
deneme grubu öğrencilerinin psiko-motor alan becerilerinin son-test lehine istatistiksel anlamda 
olumlu geliştiği, yani voleybol temel hareketlerini daha iyi yaptıkları söylenebilir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmamız voleybol temel hareketlerinin (parmak pas, manşet pas, servis, smaç) öğretilmesinde, 
mobil öğrenme yoluyla desteklenmesi amacıyla öğrencilerin temel hareketlere ilişkin psiko-motor 
düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığının araştırılması üzerine yapılmıştır. 
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Yapmış olduğumuz çalışmada grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ön-test ortalamaları 
bağımsız grup t-testi sonucuna göre kontrol grubu ortalaması 𝑋� = 3,55 deney grubu ortalaması 𝑋� = 
3,59 ve her iki grubun aritmetik ortalamaları (p= 0,057) olarak bulunmuştur (Tablo 1). Buna göre 
kontrol ve deney grupları arasında ön test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0.05). Her iki grubun mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının normal dağılım 
gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Mcconatha ve ark. (2008) sosyolojiye giriş dersinde alıştırma ve tekrar etme amacıyla kullanılan 
“Learning Mobile Author” isimli mobil programın öğrencilerin akademik başarısına etkisini 
inceledikleri çalışmada, sınavlara cep telefonu kullanarak hazırlanan öğrencilerin akademik başarısı, 
geleneksel olarak hazırlanan öğrencilere göre daha yüksek bulunduğunu bildirmişlerdir. Saraç (2014) 
tarafından yapılan çalışmada öğretim teknoloğu adaylarının yeni bir öğrenme platformu olarak mobil 
öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlendiği durum çalışmasında adayların mobil öğrenmeye yönelik 
tutumlarının olumlu yönde olduğunu belirtmişlerdir. Chan ve Lee (2005) tarafından yapılan 
araştırmada öğrencilere uygulanan mobil öğrenme faaliyetlerinin, derste not tutma kaygılarını 
ortadan kaldırdığı görülmüştür. Öğrencilerin bu ortamlara yönelik memnuniyetlerinin yüksek olması 
onların bu ortamları benimsedikleri görüşünü güçlendirmektedir. Yine Raua (2008) tarafından yapılan 
araştırmada lise öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik memnuniyet ve motivasyonlarının yüksek 
düzeyde olması onların bu ortamları benimsedikleri sonucunu ortaya koymuştur. Benzer bir 
çalışmada Liaw ve Huang (2011), etkinlik teorisi yaklaşımına göre öğrencilerin mobil öğrenmeyi 
kabullenmesinin mobil öğrenmeye karşı memnuniyetleriyle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Elçiçek 
ve Bahçeci (2015)’nin meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye Yönelik Tutumlarının 
İncelenmesi üzerine yaptıkları çalışmaların bulguları incelendiğinde genel olarak öğrencilerin mobil 
öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu bildirilmektedir. Akademisyenlerin 
eğitimde mobil teknolojilerin kullanımına yönelik görüşleri bireylerin teknolojiyi kabul etme ve 
kullanma davranışlarını inceleyen teknoloji kabul modelinin alan yazında ortaya konulan bileşenleri 
çerçevesinde incelenmiş ve çalışmadan elde edilen bulgulara göre akademisyenlerin bir kısmı (%33) 
mobil teknolojileri kullandıklarını, tamamı ise gelecekte kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. 
Ayrıca bu teknolojileri gerek akademik gelişimleri açısından, gerekse öğrenme ve öğretme 
faaliyetlerinde oldukça yararlı bulduklarını bildirmişlerdir (Menzi ve ark 2012). 

Çalışmamızda grupların mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği son-test ortalamaları bağımsız 
grup t-testi sonucuna göre kontrol grubunun ortalaması 𝑋� = 3,43 deney grubunun ortalaması 𝑋� = 3,95 
ve her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki istatistiksel fark (p= 0,033) olarak belirlenmiştir 
(Tablo 2). Belirlenen istatistiki verilere göre kontrol ve deney grupları arasında istatistiksel anlamlı bir 
farklılık (p˂0.05) tespit edilmiştir. Buna göre deney grubunun mobil öğrenmeye yönelik tutumu 
kontrol grubuna göre olumlu yönde arttığı söylenebilir. 

Mobil teknolojilerin hızla gelişen uygulamaları ve kolay ağ erişimi sayesinde bireysel ve 
işbirliğine dayalı öğrenmeyi destekleyerek bireylere istedikleri her an araştırma yapma, bilgi 
paylaşma, bilgiye ulaşma fırsatı verebilmektedir. Bu teknolojilerin ve yazılımların eğitimde 
kullanılması öğrenenlere ve öğreticilere yeni öğrenme fırsatları sunmakta, böylelikle bireylerin yeni 
teknolojileri kullanmaya açık olmalarının ve bu teknolojileri kabul etmelerinin önemini arttırdığı 
belirtilmektedir (Menzi ve ark 2012).  

Çalışmada öğrencilerin psiko-motor alan becerilerinin ön-test bağımsız grup t-testi sonucuna 
göre, kontrol grubunun ortalamasının 𝑋� = 1,87 deney grubunun ortalamasının       𝑋� = 1,90 ve her iki 
grubun aritmetik ortalamaları arasındaki istatistiksel fark (p= 0,062) olarak bulunmuştur (Tablo 3). 
Buna göre, kontrol ve deneme grupları arasında ön test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark (p>0.05) görülmemiş olup, her iki grubun psiko-motor alan becerilerinin normal bir dağılım 
gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Göcek (2009) yaptığı araştırmasında bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı ve geleneksel yöntem 
ile işlenen voleybol ünitesinde, devinişsel alana ait toplam erişi puanında ve devinişsel alanı oluşturan 
becerilerden olan parmak pas, manşet pas, tenis servis ve smaç becerilerinin gruplardaki gelişimine 
bakıldığında, bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı ile işlenen derslerin, geleneksel yönteme kıyasla 
daha başarılı sonuçlar ortaya koyduğu ve öğrencilerin bu becerilerde anlamlı düzeyde gelişmeler 
gösterdiğini bildirmiştir. Yine Mirzeoğlu ve ark. (2006)’nın yaptıkları benzer bir çalışmada, hem 
bilgisayar destekli öğretim ile hem de geleneksel yöntemlerle ders işlenen grupların, basketbol 
ünitesine ait bilişsel alan ön ve son test değerleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark 
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(p<0.05) görüldüğünü bildirmişlerdir. Bilgi teknolojilerinin spor eğitimi üzerindeki bilişsel ve 
devinişsel etkilerinin incelenmesine yönelik daha fazla çalışma yapılmasının bu alana büyük katkı 
sağlayacağı, eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi spor eğitiminde de bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımının öğretmen ve öğrenci açısından faydalı olacağı, ayrıca beden eğitimi alanında teknoloji 
kullanımı hem teorik bilgilerin hem de psiko-motor becerilerin öğretilmesinde, öğretmen-öğrenci 
etkileşimini ve motivasyonu artırıcı bir unsur olarak önemsenmesini ve Ülkemizde de spor eğitiminde 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması açısından, bu teknolojilerin beden 
eğitimi ve spor öğretimine entegre edilmesi, üniversitelerde konu ile ilgili birimlerde yeterli teknolojik 
imkan ve eğitimin sağlanması ve uygun eğitim kadrolarının yetiştirilmesi bununla birlikte yazılı ve 
görsel iletişim araçlarının daha fazla spor eğitimine yönelik yayınlar yapmasının önem arz ettiği 
sonucuna varmışlardır (Yücel ve Devecioğlu 2012). 

Çalışmamızda, öğrencilerin psiko-motor alan becerilerinin son-test bağımsız grup t-testi 
sonucuna ölçtüğümüzde, kontrol grubunun ortalamasının 𝑋� = 2,29 deneme grubunun ortalamasının 𝑋� 
= 3,61 ve her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki istatistiksel fark (p= 0,027) olarak tespit 
edilmiş (Tablo 4), kontrol ve deneme grupları arasında son-test sonuçlarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu (p˂0.05) gözlenmiştir. Buna göre, deneme grubu öğrencilerinin psiko-motor 
alan becerilerinin son test lehine istatistiksel anlamda olumlu geliştiği, yani voleybol temel 
hareketlerini daha iyi yaptıkları söylenebilir. Çalışmamızda elde edilen bulgular literatürle benzerlik 
göstermektedir. 

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre kontrol ve deneme gruplarını oluşturan 
öğrencilerin psiko-motor alan beceri düzeyleri karşılaştırıldığında, her iki grubun puanları arasında 
anlamlı bir fark oluştuğu görülmektedir (p˂0.05). Sonuç olarak; mobil öğrenme yöntemi uygulanan 
öğrencilerin psiko-motor alanda başarılı sonuçlar ortaya koyduğu ve öğrencilerin anlamlı düzeyde 
gelişme gösterdiği, dolayısıyla mobil öğrenmenin voleybol eğitiminde öğrenmeyi desteklediği 
kanaatine varılmıştır. 
Teşekkür: Bu çalışma Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmiştir. 
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Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik 
Özyeterlik Algılarının İncelenmesi 

Gülden Kaya Uyanık1*, Duygu Gür Erdoğan1, Özlem Canan Güngören1, Nazire 
Burçin Hamutoğlu1 
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Özet 

Ölçme ve değerlendirme; öğretmen adaylarının eğitim sürecinin işleyişi, biçimi ve sonucu hakkında bilgi 
edinebilecekleri faaliyetleri içerir. Sürecin değerlendirilmesinin gerekliliği düşünülürse, öğretmen adaylarının 
ölçme ve değerlendirme hakkındaki yeterliliklerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda 
bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarını cinsiyet, 
kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşleri, daha önce öğretmenlik 
deneyimi olup olmamaları ve öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup olmaması açısından incelemektir. 
Çalışmada “Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algı Ölçeği” 
kullanılmıştır. Bilgi ve beceri olmak üzere iki boyuttan oluşan ölçekte toplamda 23 madde bulunmaktadır. 
Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgularda öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz 
yeterlik algılarında cinsiyete, kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki 
görüşlerine, daha önce öğretmenlik deneyimi olup olmamalarına ve öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih 
olup olmamasına göre farklılıklar bulunmuştur. 

 
Anahtar kelimeler:                                          3 
Ölçme ve değerlendirme, özyeterlik, öğretmen adayları 

 
 

1. Giriş 

Özyeterlik, Bandura (1986) tarafından, bireylerin başarmak istedikleri duruma karşı içsel 
farkındalığını içeren bir kavram olarak ortaya atılmıştır. Öz yeterlik kavramı eğitimde birçok yapı ile 
ilişkilidir. Bu yapılardan bazılar başarı, tutum ve motivasyondur (Lewitt, 2001). Eğitimde gerekliliği 
tartışılmaz olan bu yapıların öz yeterlik kavramından etkilenmesi, doğrudan öz yeterlik kavramının 
eğitimin öncülleri olan öğretmenler için önemini vurgular niteliktedir. Yapılan bir çok çalışma ile 
öğretmenin öz yeterlik düzeyinin sınıf kontrolü, eğitim öğretim faaliyetlerinde çeşitlilik, materyal 
tasarımı ve etkin dönüt verme gibi konularda etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır (Pektaş,2010; 
Tschannen-Moran ve Hoy, 2001; Yılmaz, Köseoğlu, Gerçek, ve Soran, H. 2004). 

Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, ileride öğretmenlik mesleğine adım 
attıklarında, öğrencileri ve uygulanan eğitim faaliyeti hakkında nitelikli bilgiye ulaşabilmesi için 
birçok bilgi ve beceriye sahip olmaları ve bunları etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu 
bilgi ve becerilerden biri öğretmenin eğitim sürecinin içerisinde ya da süreç sonunda etkili ölçme 
yapabilme ve elde ettiği sonucu doğru değerlendirebilmedir (Nitko, 1996). Süreç içerisinde verilen 
eğitimin verimli değerlendirilmesi tüm eğitimin işlerliği açısından büyük öneme sahiptir. Bu 
bağlamda öğretmenin ölçme ve değerlendirme faaliyetleri açısından yeterli olması gereklidir. Bu 
yeterliliğin kazandırıldığı yer eğitim fakülteleridir. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 
geleceğin öğretmenleridirler ve aldıkları eğitim ile ölçme ve değerlendirme konusunda yeterlik 
kazanırlar. Öğretmen adayı betimlemesi yapılan bu öğrencilerin ölçme ve değerlendirme alanında 
aldıkları eğitim sonrasında kendilerini yeterli hissetmeleri mesleğe başladıklarında yaşayabilecekleri 
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zorlukları en aza indirebilir. Bu nedenle bu öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik 
öz yeterlik algılarını belirlemek ve bu algının farklı değişkenler açısından durumunu incelemenin 
önemli olduğu düşünülmektedir.  
Bu çalışmada öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algıları cinsiyet, 
kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşleri, daha önce 
öğretmenlik deneyimi yapmış olup olmamaları ve öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup 
olmaması değişkenleri açısından incelemek amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

Çalışma betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Tarama çalışmalarında geçmişte ya da halen var 
olan bir durum mevcut şekliyle betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2003).  

2.1 Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarını 
çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma 2016-2017 Bahar 
döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 118 öğretmen adayı 
ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılanlardan 53’ü (%44,9) kadın 65’i ise (%55,1) erkektir. Çalışmaya 
katılan öğretmen adaylarının daha önceki dönemlerde “ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” dersini 
almış olmaları ön koşul olarak aranmıştır. 

2.2 Veri Toplama Araçları 

Çalışmada öğretmen adaylarının özyeterlik algılarını belirlemek için Kılınç (2011) tarafından 
geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algı 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek bilgi ve beceri olmak üzere toplam iki boyuttan oluşmaktadır. Bilgi 
boyutu on beceri boyutu on üç olmak üzere ölçek toplamda 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 
kapsam, görünüş ve yapı geçerliği incelenmiş ve elde edilen katsayıların kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile incelenmiş ve 
ölçeğin tamamı için 0,96 olarak hesaplanmıştır. Bilgi alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı 0,93 beceri 
alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı 0,95 olarak elde edilmiştir. 

2.3 Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarından elde edilen veriler cinsiyet, kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli 
olup olmadığı hakkındaki görüşleri, daha önce öğretmenlik deneyimi olup olmamaları ve 
öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup olmaması açısından incelenmiştir. Bu incelemeler t testi 
analizleri ile yapılmıştır. Tüm analizler için SPSS 24 paket programı kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarını cinsiyet, kendi ölçme 
ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşleri, daha önce öğretmenlik 
deneyimi olup olmamaları ve öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup olmaması açısından 
incelenmiştir. Bu bölümde amaca uygun elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı 
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Özyeterlik algı puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları 

Cinsiyet N 𝑿� SS Sd t p 
Kadın 53 79,0189 10,50181 116 3,13 0,002 

Erkek 65 71,3077 15,20580    

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye karşı özyeterlik algıları 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(116)=3,13, p<0,01). Kadın öğretmen adaylarının 
özyeterlik algıları (X ̅= 79,02)   erkek öğretmen adaylarına göre (X ̅= 71,30) daha yüksektir.  

Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarının kendi ölçme ve 
değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşlerine göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Özyeterlik algı puanlarının kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşlerine göre 
t testi sonuçlar 

Yeterlilik N 𝑿� SS Sd t p 

Evet 66 82,2879 9,24165 116 8,43 0,000 

Hayır 52 65,2308 12,72271    

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye karşı özyeterlik algıları kendi 
ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşlerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir (t(116)=8,43, p<0,01). Ölçme ve değerlendirme bilgisinin yeterli olduğunu 
düşünen öğretmen adaylarının (X ̅= 82,29)  özyeterlikleri yeterli olduğunu düşünmeyen öğretmen 
adaylarından (X ̅= 65,23)  daha yüksektir. 

Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarının daha önce 
öğretmenlik deneyimi olup olmamaları göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi 
sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3. Özyeterlik algı puanlarının daha önce öğretmenlik deneyimi olup olmamalarına göre t testi sonuçları 
Deneyim N 𝑿� SS Sd t p 

Var 37 82,2162 12,07646 116 4,24 0,000 

Yok 81 71,3704 13,24334    

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye karşı özyeterlik algıları daha 
önce öğretmenlik deneyimi olup olmamaları göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(116)=4,24, 
p<0,01). Daha önce öğretmenlik deneyimi olan öğretmen adaylarının  (X ̅= 82,22)  özyeterlikleri 
deneyimi olmayan öğretmen adaylarından (X ̅= 71,37)  daha yüksektir. 

Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algılarının öğretmenliğin meslek 
olarak ilk tercih olup olmamasına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi 
sonuçları Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4. Özyeterlik algı puanlarının öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup olmamasına göre t testi sonuçları 
Birinci Tercih N 𝑿� SS Sd t p 

Evet 66 79,2879 10,94007 116 4,30 0,000 

Hayır 52 69,0385 14,97313    

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye karşı özyeterlik algıları 
öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup olmamasına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 
(t(116)=4,30, p<0,01). Öğretmenlik mesleğini ilk tercih olarak seçmiş olan öğretmen adaylarının  (X ̅= 
79,29)  özyeterlikleri ilk tercihi olmayan öğretmen adaylarından (X ̅= 69,04)  daha yüksektir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algıları cinsiyet, 
kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşleri, daha önce 
öğretmenlik deneyimi yapmış olup olmamaları ve öğretmenliğin meslek olarak ilk tercih olup 
olmaması değişkenleri açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 118 öğretmen 
adayı ile çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye 
yönelik öz yeterlik algılarında cinsiyete göre anlamlı fark olduğu ve kadın öğretmen adaylarının 
algılarının erkeklere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç literatür ile paralelik 
göstermektedir (Bıçak ve Çakan, 2004; Çakan, 2004). Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öz yeterlik 
algıları kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşlerine göre 
incelendiğinde de anlamlı bir farklılık elde edilmiştir ve kendilerinin yeterli olduğu görüşünde olan 
öğretmen adaylarının yeterli olmadığını düşünenlere göre özyeterlik algılarının daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Gelbal, ve Kelecioğlu’nun (2007) öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
hakkındaki görüşlerinin incelendiği çalışmada da benzer bir sonuca ulaşılmıştır.  Daha önce 
öğretmenlik deneyimi olup olmaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık elde edilmiş ve deneyimi 
olan öğretmen adaylarının kendilerini daha yeterli bulduğu görülmüştür. Bu durum Morgül, Seçken, 
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ve Yücel, (2016) tarafından yapılan çalışmanın sonucu ile uyum göstermektedir. Öğretmen 
adaylarının öğretmenliği meslek olarak ilk tercih edenler ile etmeyenler arasında özyeterlikleri 
açısından farklılıkları incelendiğinde ise anlamlı sonuçlar bulunmuş ve ilk tercihi öğretmenlik 
olanların özyeterlik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde benzer bir 
sonuçlara ulaşmış çalışmalar bulunmaktadır (  Duban, ve Küçükyılmaz, 2008; Gelbal, ve Kelecioğlu, 
2007).  

Elde edilen bulgular incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye 
ilişkin öz yeterlik algılarının erkelere göre daha yüksek çıkması cinsiyetler arası öz yeterlik 
kavramının genel farklılığından kaynaklanabilir. Kendi ölçme ve değerlendirme bilgilerini yeterli 
bulanların bulmayanlara göre daha yüksek özyeterlik algısında bulunması, ölçeğin algı ölçmesinden 
kaynaklı beklenilen bir sonuçtur. Deneyim değişkenine göre eğitimde ölçme ve değerlendirmeye 
yönelik öz yeterlik algısı incelendiğinde deneyimin öz yeterlik üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. 
Bu sonuca dayanarak pratiğin teorik bilgiden daha çok öz yeterlik üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşılabilir. Ayrıca ilk tercihlerinde öğretmenliği meslek olarak seçmenin mesleği isteyerek seçtiği ve 
böylelikle bu meslek için kendini geliştirme çabasının daha fazla olacağı şeklinde yorumlanabilir. 
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Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Sıklıkları ile 
Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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Özet 

Teknolojinin gelişimi beraberinde dijital ortam kullanıcılarının sahip olması gereken becerileri tanımlamayı 
beraberinde gerektirmektedir. Bu becerilerden bir tanesi dijital okuryazarlık becerileridir. Dijital okuryazarlık, 
dijital vatandaşlığın ayağını oluşturan önemli boyutlardan birisidir. Bununla birlikte dijital okuryazarlık 
günümüz dijital ortamlarında farklı teknolojilerin doğru kullanılabilmesi ile birlikte doğru bilgiye ulaşma, 
üretme ve paylaşımda bulunabilme ve öğrenme-öğretme süreçlerinde teknolojiyi kullanabilme becerilerine 
sahip olmayı gerektirmektedir. Günümüzde yeni teknolojilerle donatılmış öğrenme-öğretme ortamları 
düşünüldüğünde öğretmen adaylarının bilgiyi aramada başvurdukları kaynakları kullanma sıklıkları ile 
dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada 2016-2017 
bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 
dijital okuryazarlık düzeyleri ile bilgi kaynaklarını kullanma sıklıkları arasındaki ilişkinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma betimsel tarama modeli ile desenlenerek, öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, 
öğrenim gördüğü program ve sınıf düzeyi değişkenleri ile sosyal ağlardan ve mobil cihazlardan hangilerini 
kullandıkları belirlenerek dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Verilerin 
analizinde SPSS 23.0 programı kullanılmıştır.  

Anahtar kelimeler:4 
Dijital okuryazarlık, bilgi kaynakları, öğretmen adayları 

1. Giriş

Yaşadığımız çağda yeni teknolojileri hayatımızın birçok alanında kullanmamız gerekmektedir.  İş, 
sağlık, eğitim vb. gibi birçok alanda karşımıza çıkan önemli ve yaygın olarak kullanılan 
teknolojilerden ilk akla gelen bilgisayar ve internet teknolojisidir.  İnternet ya da web çok hızlı 
yaygınlaşan, gelişen ve vazgeçilmez teknolojilerden bir tanesidir. Webin hızlı gelişimi ve günümüzde 
Web 2.0 ‘ın yaygın kullanımı ile birlikte Web teknolojileri hayatımızın birçok alanında karşımıza 
çıkmaktadır.  

Web 2.0, vikilerin, iletişim araçlarının, folksonomilerin, ortaklaşa çalışma ve paylaşım alanlarının 
bulunduğu ikinci nesil internet teknolojisi olarak tanımlanmaktadır (O'Reilly, 2007). Bu teknoloji 
içerisinde farklı amaçlar ile kullanılan birçok araç bulunmaktadır. İşbirliğini, bilgi paylaşımını, 
etkileşimi, kişilerin iletişimini farklı ortamlarda destekleyen ve onların kendi ilgileri, ihtiyaçları ve 
hedefleri doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlayan yazılımlar olan sosyal ağlar (Pettenati & 
Ranier, 2006), internet kullanıcılarının ilgi alanlarına yönelik sahip oldukları bilgileri kolayca 
paylaşmanın bir yolu olarak ortaya çıkan web günlükleri bloglar, kullanıcıların kolayca kısa ve öz 
güncellemeler paylaşmasına olanak sağlayan mikrobloglar, “bilgisayarların yeteneklerini genişleten, 
kullanıcıların bir dizi yazılım ve servise internet üzerinden erişimlerine olanak tanıyan” bulut bilişim 
(Rayport & Heyward, 2009), ortak bir hedefe ulaşmak için iki ya da daha fazla katılımcının iletişim, 
koordinasyon ve işbirliği halinde olmalarına olanak sağlayan, anında mesajlaşma, e‐posta, sohbet 
odaları, tartışma grupları, mobil iletişim ortamları, paylaşımlı akıllı tahtalar, ortam araçları ve ses, 

* Sorumlu Yazar Adresi: Sakarya Universitesi Eğitim Fakültesi, Hendek, Sakarya, Türkiye
e-posta adresi: guldenk@sakarya.edu.tr 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|58 

video ya da web konferansları gibi bir dizi bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden oluşan işbirliği 
araçları (Fontaine, Parise & Miller, 2004), işbirliği ve ortaklaşa çalışmaya imkan veren üretkenlik 
araçları, bütün ziyaretçilerin online olarak sayfa içeriği oluşturmalarına ya da var olan sayfa 
içeriklerini düzenlemelerine olanak veren vikiler (Anderson, 2011; Ebersbach vd.,2008) Web 2.0 
araçları içerinde en çok kullanılanlardan bazılarıdır. Bu ve benzeri Web 2.0 araçları ile birlikte bu 
teknolojileri kullanabilen bireylere gereksinim duyulmuştur. Bu gereklilik bireylerin bazı özelliklere 
sahip olmasını gerektirmektedir.  Bu özellikler dijital okuryazarlık becerileri olarak tanımlanabilir.  
Dijital okuryazarlık, dijital ortamlarda bireylerin sahip olması gereken (Burnett & McKinley, 1998; 
Zins, 2000), dijital vatandaşlığın önemli becerilerinden biri olarak tanımlanabilir (Ribble, 2011).   Dijital 
okuryazarlık ile birlikte bireyler güvenlik, etik gibi konularda bilinçli bir internet kullanıcısı olur ve 
dijital ortamlardaki problemlere çözümler üretebilir (Sönmez & Gül, 2014), dijital ortamlarda bilgiyi 
arayabilir, bulabilir, analiz edebilir, paylaşabilir ve bilgi üretebilir (Ng, 2012), dijital ortamlarda 
araştırma yapma konusunda kendisine güvenir ve işbirlikli projeler yürütebilir (İşman & Canan 
Güngören, 2014). 

Dijital okuryazarlık günümüz dijital ortamlarında farklı teknolojilerin doğru kullanılabilmesi ile 
birlikte doğru bilgiye ulaşma, üretme ve paylaşımda bulunabilme ve öğrenme-öğretme süreçlerinde 
teknolojiyi kullanabilme becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir. Dijital ortamlar ile ilgili Avrupa 
Birliği için hazırlanan Dijital Okuryazarlık raporunda, “öğrencilerin yaratıcılıkları ile kendilerini ifade 
etme becerilerini geliştirdiği” belirtilmektedir (Tornero, 2004). Söz konusu çağımızın bireyleri için, 
güvenilir bilgiye ulaşma, güvenli internet kullanımı ve bilinçli internet kullanımı gibi dijital 
okuryazarlık becerileri de önemli görülmektedir. 

Web 2.0 teknolojileri nasıl günümüzün vazgeçilmez teknolojileri arasında yer alıyorsa dijital 
okuryazarlık becerileri de günümüzün önemli becerileri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 
eğitimin birçok aşamasında web 2.0 araçları kullanılmakta ve dijital okuryazarlık becerilerinin 
kazandırılmasına yönelik konular, üniteler ve dersler bulunmaktadır.  Web 2.0 araçlarının eğitimde 
kullanılmasıyla birlikte işbirliği (Khalid, 2010), motivasyon (Adrian, 1998), öğrenci öğrenmesi, başarı 
(Hew & Cheung, 2013) ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin (Ata, 2011) arttığı yapılan çalışmalarda 
gözlenmiştir. Bununla birlikte Web 2.0 araçlarını kullanan ve öğrencilere dijital okuryazarlık becerileri 
kazandırması beklenen öğretmenlerin de web 2.0 araçlarını kullanması ve dijital okuryazarlık 
becerilerine sahip olması gerekliliği ön plana çıkmıştır.   

Dijital okuryazarlık, 21. yüzyıl öğretmen adaylarının sahip olması gereken en temel beceriler 
arasındadır. Günümüzde bilgiyi aramada ve bilgiye ulaşmada başvurulan kaynaklar 
düşünüldüğünde, şüphesiz ki bireylerin dijital okuryazarlık düzeylerinin önemi ön plana 
çıkmaktadır. Bu durumun temel sebebi Web 2.0 araçlarının gelişimi ile yeni ortam kullanıcılarının 
sahip oldukları rollerin değişmesi olarak açıklanabileceği gibi bireylerin bilgiye ulaşmada farklı 
teknolojileri kullanabilmeleri, doğru ve güncel bilgiye ulaşma durumları olarak da söylenebilir. Web 
2.0 araçları dinamik olup; sahip olduğu potansiyeli ile içeriği oluşturma, düzenleme, yorum yapma 
vb. özelliklerini kullanıcılarla paylaşan teknolojilerdir. Bunun yanında dijital kütüphaneler ve 
gazeteler, bilimsel dergiler, kitaplar, ders notları, kütüphane vb. dijital olan/olmayan basılı yazılı 
kaynaklar da bireylerin bilgiyi aramada başvurabileceği kaynaklar arasındadır. Sosyal ağlar, bloglar, 
vikipedia vb. Web 2.0 araçları ve sahip oldukları potansiyeller ile dijital olan/olmayan basılı-yazılı 
kaynaklar düşünüldüğünde öğretmen adaylarının bu kaynakları kullanma sıklıkları ile dijital 
okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi önemli görülmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmada öğretmen adaylarının bilgiyi aramada başvurdukları Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıkları 
ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

2. Yöntem 

Bu çalışma betimsel tarama modeli ile desenlenmiş olup, mevcut bir durumun fotoğrafını çekip 
betimlemeyi amaçlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2015). Tarama çalışmalarında, söz konusu olan 
durumu değiştirip etkileme çabası olmaksızın, görüş ve özelliklerin nedenlerinden ziyade, 
araştırmaya katılan bireylerin nasıl dağıldığı önemlidir (Fraenkel ve Wallen, 2006). 
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2.1 Çalışma Grubu 

Çalışma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 307 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışma 
grubunun özellikleri ile ilgili demografik bilgiler Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Çalışma grubunun demografik özellikleri 
Değişkenler Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 115 37.5 
Kadın 192 62.5 

Yaş  
18-24 287 93.5 
25-30 16 5.2 
31-35 4 1.3 

Bölüm 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri 
Öğretmenliği 

106 34.5 

İngilizce Öğretmenliği 42 13.7 
Okul öncesi 
Öğretmenliği 

29 9.4 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık 

49 16.0 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

81 26.4 

Sınıf 

1.sınıf 77 25.1 
2.sınıf 48 15.6 
3.sınıf 103 33.6 
4.sınıf 79 25.7 

          Toplam 307 100 

2.2 Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Ng (2012) tarafından geliştirilen ve Hamutoğlu, Canan 
Güngören, Kaya Uyanık ve Gür Erdoğan (2016) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Dijital Okuryazarlık 
ölçeği kullanılmıştır. Türkçe’ ye uyarlanan Dijital Okuryazarlık ölçeği 17 maddeden oluşmakta olup 
dört faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin dört faktörlü yapısı tutum, teknik, bilişsel ve sosyal 
boyutlardan oluşmaktadır ve 1 “Kesinlikle Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 
“Katılıyorum” ve 5 “Kesinlikle Katılmıyorum” olarak 5’li likert tipinde derecelendirilmektedir. 
Ölçeğin tutum alt boyutunda 7, teknik alt boyutunda 6, bilişsel ve sosyal alt boyutunda ise 2’şer 
madde bulunmaktadır. Ayrıca bilgiyi aramada hangi kaynaklara başvurursunuz? sorusunun altında 
arama motorları, vikipedia, sosyal ağlar, bloglar, dijital kütüphaneler (dergi, kitap, öğrenme yönetim 
sistemleri vb.), dijital gazeteler, kütüphane, gazeteler, bilimsel dergiler, kitaplar, ve ders notları olmak 
üzere on bir soru sorulmuş olup bu sorular 1 “Hiç bir zaman” 2 “Nadiren” 3 “Ara sıra” 4 “Sıklıkla” ve 
5 “Her zaman” olarak 5’li Likert tipinde derecelendirilmiştir. 

Ölçeğin demografik bilgi formunda cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine ait bilgiler bulunmaktadır. 
Bununla birlikte dijital okuryazarlık ile ilişkili olduğu düşünülen Facebook, Twitter, İnstagram, 
Swarm ve Snapchat sosyal ağlar ile bilgisayar, tablet ve akıllı telefon mobil teknolojilerini kullanma 
durumları da demografik bölümde katılımcılara yöneltilen sorular arasındadır.  Son olarak, 
katılımcılara bilgiye ulaşmada kullandıkları Sosyal ağ, Blog, Dijital kütüphane, Dijital gazete, 
Kütüphane, Gazete, Bilimsel dergi, Kitap kaynaklarını kullanma sıklıkları 1- Hiçbir zaman, 2-Nadiren, 
3-Ara sıra, 4-Sıklıkla, 5-Herzaman olacak şekilde derecelendirilmiş 5’li Likert tipinde sorulmuştur. 

2.1 Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanmasında öğretmen adaylarının görüşleri gönüllük esasına dayalı olarak elde 
edilmiştir. Analiz aşamasında SPSS 23 paket programından faydalanılmıştır. Verilerin analizinde 
cinsiyet, sosyal ağ ve mobil teknolojileri kullanma durumlar ile dijital okuryazarlık düzeyi arasındaki 
ilişkinin belirlenmesinde t testi; sınıf, bölüm ve bilgi kaynaklarını kullanma sıklıkları arasındaki 
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ilişkinin test edilmesinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gibi parametrik testlerden (p>.05) 
yararlanılmıştır.  Son olarak, varyans analizinde karşılaştırılacak grupların homojenliğini test etmek 
için Scheffe testi ve elde edilen betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Yapılan istatistiksel 
işlemlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. 
 
3. Bulgular 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, bölüm, sosyal ağları ve 
mobil teknolojileri kullanma durumu ile bilgiye ulaşmada başvurulan kaynaklar açısından 
incelenmektir. Bununla ilgili bulgular aşağıda verilmektedir. 
 
Tablo 2. Dijital okuryazarlık ile sosyal ağ ve mobil teknolojileri kullanma durumları ve cinsiyet arasında bağımsız 
örneklemler için T-Testi Sonuçları 

Ölçek   N X Sd df t p 

Dijital 
Okuryazarlık 

Cinsiyet Erkek 115 69.76 9.13 305 2.587 .01* 
Kadın 192 67.09 8.55 

Facebook Kullanıyorum 241 68.71 8.94 305 2.355 .02* 
Kullanmıyorum 66 65.83 8.22    

Twitter Kullanıyorum 156 68.78 8.53 305 1.392 .16 
Kullanmıyorum 151 67.38 9.15    

İnstagram Kullanıyorum 242 68.31 8.74 305 .850 .40 
Kullanmıyorum 65 67.26 9.28    

Swarm Kullanıyorum 96 69.60 9.35 305 2.030 .04* 
Kullanmıyorum 211 67.40 8.55    

Snapchat Kullanıyorum 134 68.45 9.00 305 .633 .53 
Kullanmıyorum 173 67.81 8.75    

Bilgisayar Kullanıyorum 276 68.34 8.93 305 1.497 .14 
Kullanmıyorum 31 65.84 7.91    

Tablet Kullanıyorum 64 69.59 8.75 305 1.529 .13 
Kullanmıyorum 243 67.69 8.86    

Akıllı 
telefon 

Kullanıyorum 303 68.07 8.87 305 -.320 .75 
Kullanmıyorum 4 69.50 8.35    

        Toplam 307      
*p<.05 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin cinsiyete ve sosyal 
ağlar ile mobil teknolojileri kullanma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak 
amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre öğretmen 
adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri cinsiyet açısından, erkek (M=69.76, SD=9.13) ve kadın 
öğretmen adayları (M=67.09, SD=8.55) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmaktadır 
[t(305)=2.585, p<.05]. Bununla birlikte öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile sosyal 
ağlardan Facebook ve Swarm’ı kullanma durumları incelendirğinde, Facebook’u (M=68.71, SD=8.94) 
ve Swarm’ı (M=69.60, SD=9.35) kullananlar; kullanmayanlara göre (M=65.83, SD=8.22), (M=67.40, 
SD=8.55) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bununla birlikte öğretmen 
adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri Twitter, İnstagram ve Snapchat sosyal ağları kullanma 
durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır [t(305)= 1.392, p>.05; t(305)= .850, 
p>.05; t(305)= .633, p>.05 ]. Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon mobil teknolojilerini kullanma durumları arasındaki bağımsız t-testi sonuçları 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmamaktadır [t(305)= 1.497, p>.05; t(305)= 1.529, p>.05; t(305)= 
-.320, p>.05] 
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Tablo 3. Dijital okuryazarlık ile bölüm, sınıf ve bilgi kaynaklarını kullanma durumları arasında bağımsız 
örneklemler için ANOVA Sonuçları 

  Kareler 
ortalaması 

sd  Ortalama 
karesi 

F p Fark 
(Scheffe) 

Bölüm Gruplar 
arası 

1411,877 4 352,969 4,720 ,001** - 

Gruplar içi 22583,569 302 74,780 
Toplam 23995,446 306  

Sınıf Gruplar 
arası 

931,864 3 310,621 4,081 ,007** 3.sınıf-
1.sınıf, 
4.sınıf-
1.sınıf 

Gruplar içi 23063,583 303 76,117 
Toplam 23995,446 306  

Sosyal ağ Gruplar 
arası 

1411,877 4 352,969 4,720 ,001** 5-2, 5-3 

Gruplar içi 22583,569 302 74,780 
Toplam 23995,446 306  

Blog Gruplar 
arası 

931,864 3 310,621 4,081 ,007** 5-1, 5-2, 5-
3, 5-4 

Gruplar içi 23063,583 303 76,117 
Toplam 23995,446 306  

Dijital 
kütüphane 

Gruplar 
arası 

3627,637 4 906,909 13,447 ,000** 5-1, 5-2, 5-
3, 5-4, 2-1, 
3-1 Gruplar içi 20367,809 302 67,443 

Toplam 23995,446 306  
Dijital 
gazete 

Gruplar 
arası 

1767,547 4 441,887 6,004 ,000** 5-1, 5-2, 5-
3, 5-4 

Gruplar içi 22227,899 302 73,602 
Toplam 23995,446 306  

Kütüphane Gruplar 
arası 

872,257 4 218,064 2,848 ,024* - 

Gruplar içi 23123,189 302 76,567 
Toplam 23995,446 306  

Gazete Gruplar 
arası 

1023,450 4 255,862 3,364 ,010* 5-1 

Gruplar içi 22971,996 302 76,066 
Toplam 23995,446 306  

Bilimsel 
dergi 

Gruplar 
arası 

1988,587 4 497,147 6,822 ,000** 5-1, 5-2, 5-
3, 5-4 

Gruplar içi 22006,860 302 72,870 
Toplam 23995,446 306  

Kitap Gruplar 
arası 

1295,640 4 323,910 4,309 ,002** 5-1 

Gruplar içi 22699,806 302 75,165 
Toplam 23995,446 306  

*p<.05, **p<.01; 1-Hiçbir zaman, 2-Nadiren, 3-Ara sıra, 4-Sıklıkla, 5-Herzaman 

Öğretmen adaylarının bölüm değişkenine göre dijital okuryazarlık düzeylerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(4,302)= 4,720, p=.001]. Bununla birlikte öğretmen adaylarının 
sınıf düzeyi değişkeni ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasında da anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir [F(3,303)= 4,081, p=.007]. Buna göre 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 
öğretmen adayları; 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek dijital 
okuryazarlık düzeyine sahiptir.  
Öğretmen adaylarının bilgi kaynaklarını kullanma sıklıklarına göre dijital okuryazarlık düzeyleri 
incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilgiyi aramada başvurdukları kaynaklar ile dijital okuryazarlık 
düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  Buna göre, sosyal ağ [F(4,302)= 4,720, p=.001], 
blog [F(3,303)= 4,081, p=.007], dijital kütüphane [F(4,302)= 13,447, p=.000], dijital gazete [F(4,302)= 6,004, 
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p=.000], kütüphane [F(4,302)= 2,848, p=.024], gazete [F(4,302)= 3,364, p=.010], bilimsel dergi [F(4,302)= 6,822, 
p=.000], kitap [F(4,302)= 4,309, p=.002] bilgi kaynaklarının kullanılma sıklıkları ile öğretmen adaylarının 
dijital okuryazarlık düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bu farkın hangi 
durumlar arasında olduğu Scheffe testi ile analiz edilmiştir. Buna göre, blog, dijital kütüphane, dijital 
gazete, gazete, bilimsel dergi ve kitap bilgi kaynaklarını her zaman kullananlar hiçbir zaman 
kullanmayan öğretmen adaylarından daha yüksek dijital okuryazarlık düzeyine sahiptir. Bununla 
birlikte, sosyal ağ, blog, dijital kütüphane, dijital gazete ve bilimsel dergi bilgi kaynaklarını her zaman 
kullananlar; nadiren ve ara sıra kullanan öğretmen adaylarından daha yüksek dijital okuryazarlık 
düzeyine sahiptir. Son olarak, blog, dijital kütüphane, dijital gazete ve bilimsel dergi bilgi 
kaynaklarını her zaman kullananlar; sıklıkla kullanan öğretmen adaylarından; dijital kütüphaneyi 
nadiren ve ara sıra kullananlar ise hiçbir zaman kullanmayan öğretmen adaylarından daha yüksek 
dijital okuryazarlık düzeyine sahiptir. 

 
4. Sonuç 
Günümüzde yeni teknolojilerle donatılmış öğrenme-öğretme ortamları düşünüldüğünde öğretmen 
adaylarının bilgiyi aramada başvurdukları kaynakları kullanma sıklıkları ile dijital okuryazarlık 
düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının 
dijital okuryazarlık düzeyleri ile bilgiyi aramada başvurdukları kaynakları kullanma sıklıkları 
arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma tarama modeline dayalı yürütülmüştür. 
2016-2017 bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi farklı bölümlerinde öğrenim 
görmekte olan öğretmen adayları çalışma grubunu oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde Ng 
tarafında 2012 yılında geliştirilen ve Hamutoğlu, Güngören-Canan, Uyanık-Kaya ve Gür-Erdoğan 
(2016) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan ve Türkçe’ ye uyarlanan “Dijital 
Okuryazarlık” ölçeği kullanılmıştır. 
Öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, öğrenim gördüğü program ve sınıf düzeyi değişkenleri, sosyal 
ağlardan ve mobil cihazlardan hangilerini kullandıkları ile bilgi kaynaklarını kullanma sıklıkları 
belirlenerek dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler 
ışığında; erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre dijital okuryazarlık 
düzeylerinin istatistiksel olarak daha yüksek olduğu, öğretmen adaylarının Facebook’u ve Swarm’ı 
kullananlarının; kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı, öğretmen 
adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm ve sınıf düzeyi değişkeni 
arasında anlamlı bir fark olduğu, 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan öğretmen 
adaylarının; 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek dijital 
okuryazarlık düzeyine sahip olduğu,  öğretmen adaylarının sosyal ağ, blog, dijital kütüphane, dijital 
gazete, kütüphane, gazete, bilimsel dergi, kitap bilgi kaynaklarının kullanılma sıklıkları ile öğretmen 
adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
bulgularına ulaşılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar ışığında öğretmen adaylarının Web 2.0 teknolojilerini kullanma durumlarının 
dijital okuryazarlık düzeyini belirli oranlarda etkilediği ifade edilebilir. Bu doğrultuda geleceğin 
öğretmeni olan ve öğrencilerine dijital okuryazarlık becerilerini kazandırması beklenen öğretmen 
adaylarının Web 2.0 teknolojilerini daha çok kullanması teşvik edilmelidir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının eğitimi sürecinde dijital okuryazarlık becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 
Kaynakça 

Adrian K. (1998). Can Information and Communication Technologies Enhance Learning? 3rd International Security Forum and 
1st Conference of the PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes ʺNetworking the Security 
Community in the Information Ageʺ 19 – 21 October 1998, Kongresshaus Zurich, Switzerland. 
http://www.isn.ethz.ch/3isf/Online_Publications/WS2/ kirkwood.htm adresinden 12.11.2006 tarihinde erişilmiştir. 

Ata, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanım Durumları İle Bilgi Okuryazarlığı Öz‐Yeterlik Algıları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. 

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E. , Karadeniz, Ş., Demirel, F., Kılıç, E. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi 
Yayıncılık. 

Fontaine, M., Parise, S. ve Miller, D. (2004). Collaborative Environments: A Dynamic Tool For Transforming Business Processes. 
IVEY Business Journal. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|63 

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. Mc Grawall Hill. 

Hamutoğlu, N.B., Canan Güngören, Ö., Kaya Uyanık, G.  ve Gür Erdoğan, D. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye 
Uyarlama Çalışması. Ege Eğitim Dergisi. 

Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2013). Use of Web 2.0 technologies in K-12 and higher education: The search for evidence-based 
practice. Educational Research Review, 9, 47-64. 

İşman, A., Canan Güngören, Ö.(2014). Digital Citizenship. Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET. 13(1), 73-
77. 

Khalid, I. (2010). Role of Web 2.0 Tehcnologies for Knowledge Building in Higher Education. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi. Linnæus Üniversitesi. 

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59, 1065-1078. 

O’reilly, T. (2005). What is web 2.0. Communications & Strategies, 65 (1). 17-37. 

Pettenati, M. C. and Ranieri, M. (2006). Informal learning theories and tools to support knowledge management in distributed 
CoPs. Paper presented at the Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing, 345‐355. 

Rayport, Jeffrey F., and Andrew Heyward. ʺEnvisioning the cloud: the next computing paradigm.ʺ Int. J. Database Manage. 
Syst.(IJDMS) 1.1 (2009). 

Tornero, J. M. P. (2004). Promoting digital literacy: Understanding digital literacy. Barcelona: University of Autonoma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|64 

 

Açık Ders Materyallerinin Çevrimiçi Paylaşım Deneyimi: iTunes U 
Örneği 

Serkan Yıldırım*15, Mehmet Cem Bölen*, Gürkan Yıldırım**, Arif Daş*, Orhan 
Çeliker* 

*Atatürk University, Erzurum, Türkiye 

Özet 

Son yüzyıl içerisinde uzaktan eğitim uygulamaları artan bir ivme ile yaygınlaşmakta ve öğrenenler istedikleri 
ortamlarda öğrenimlerine devam edebilmektedirler. Uzaktan eğitim teknolojileri, öğrenme ortamlarının 
çeşitlenmesine ve bu ortamlarda farklı özelliklere sahip eğitsel materyallerin kullanımına olanak 
sağlamaktadır. Öğretim hizmeti veren kurumlar, hazırlamış oldukları ders materyallerini farklı teknolojiler 
yardımıyla öğrencileriyle paylaşmaktadırlar.  Hatta bazı kurumlar bu paylaşımları genele yaymış ve 
öğretimsel materyallerini tüm internet kullanıcılarının erişimine sunmuştur. Açık ders materyalleri (open 
courseware) mantığı çerçevesinde paylaşılan bu içerikler; izlence, öğrenme materyalleri ve portfolyo dosyaları 
gibi ürünlerden oluşmaktadır. Açık ders materyallerinin sunumunda farklı web teknolojileri kullanılmakta ve 
bu teknolojiler arasında en çok tercih edilenlerden biri olarak iTunes U öne çıkmaktadır.  2010 yılından beri 
dünya çapında pek çok ülkede farklı düzeydeki eğitim kurumları tarafından kullanılan iTunes U 
platformunun, ülkemizdeki ilk kullanıcılarından birisi de Atatürk Üniversitesidir. Bu çalışma; Atatürk 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi odağında iTunes U platformunda açık ders materyallerinin paylaşılma 
deneyiminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada bir yükseköğretim kurumunun öğretimsel 
materyallerini uluslararası bir platformda paylaşırken izlemesi gereken adımlara değinilmiş ve önemli 
noktalar işaret edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  
iTunesU, Atatürk Üniversitesi, Açık Ders Materyalleri, 

 
 

1. Giriş 

Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimi öğrenme sürecinin farklı platformlara taşımasına neden 
olmuştur. Klasik olarak okul temelinde gerçekleşen öğrenme faaliyetleri, günün internet ve bilişim 
teknolojileri üzerinden yürütülen öğretim faaliyetleri ile desteklenmiş ve öğrenme süreci bu 
ortamlarda da gerçekleştirilir hale gelmiştir. İletişim teknolojileri, öğretimin sınıf duvarlarının dışına 
çıkmasına ve mekânsal uzaklığa rağmen öğrenmenin gerçekleşmesine imkan tanır hale gelmiştir.  
Öğrenen ve öğretenin farklı ortamlarda olduğu ve faklı iletişim araçları ile gerçekleştirilen öğretim 
faaliyetleri için uzaktan öğrenme, uzaktan öğretim, esnek öğrenme, teknoloji destekli uzaktan 
öğrenme gibi farklı isimlendirmeler yapılmıştır (Belanger ve Jordan, 2000). Bu isimlendirmeler 
arasında uzaktan eğitim terimi öne çıkarmış ve farklı araştırmacılar kullanılan teknolojiye ve 
yaklaşıma göre uzaktan eğitimi tanımlamıştır. Bruder (1989) uzaktan eğitimi; “İletişim uygulamaları 
ve teknolojik araçlar yardımı ile farklı yerlerdeki öğrenenlerin eğitim almasıdır.” şeklinde tanımlarken 
Holmberg’e (1989) göre uzaktan eğitim, bireysel öğrenmeler için bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
alanlardaki öğrenme aktivitelerini ve destek sistemlerini içermektedir. İşman (2008), uzaktan eğitimi; 
“farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim 
teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini işaret eder” şeklinde 
tanımlamaktadır.  

Günün teknolojisi ile gelişen ve çeşitlenen uzaktan eğitim uygulamaları, her seviyedeki öğrenme 
faaliyetleri arasında günden güne yaygınlaşmıştır. Farklı öğretim yaklaşımları ve uygulamaları ile 
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çeşitlenen uygulamalar; kurumlar ve kuruluşlar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Uzaktan 
eğitimin coğrafi engelleri ortadan kaldırarak öğrenmeye olanak tanıması, geniş kitlelere hitap 
edebilme gibi avantajlı yanları kurumların öğrenme faaliyetlerini bu yaklaşıma uygun hale 
getirmelerini hızlandırmıştır.  

Farklı ortamlardaki öğrenenlerine hizmet veren kurumlar, çeşitli öğretim anlayışları temelinde 
hazırladıkları alternatif iletişim özelliklerine sahip öğrenme içeriklerini, öğrencilerine sunmaktadırlar. 
Bu noktada bilgisayar ve internet teknolojisi, uzaktan eğitim için katalizör etkisi yapmış ve tüm 
seviyelerdeki eğitim kurumları uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Uzaktan eğitim 
uygulamaları içerisinde etkin olan yaklaşım web teknolojilerinin kullanımı yönündedir. 
Uzaktan eğitim uygulamaları web teknolojilerine yönelik yaklaşımlarla paralellik göstermektedir. 
Web 1.0, Web 2.0 gibi yaklaşımların uzaktan eğitimdeki yansımaları açık bir şekilde fark edilmektedir. 
Web 1.0 yaklaşımının temelinde içeriğin küçük bir grup tarafından hazırlanması ve geniş kitlelere 
sunumu vardır. Bu yaklaşıma uygun olarak kurumlar, ders materyallerini oluşturup sadece kendi 
öğrencilerine içerik sağlayacak yapılar ile hizmet vermektedirler. Günümüzde uzaktan eğitime 
yönelik faaliyetler temelde bu yaklaşıma uygun olarak yürütülmektedir. Bununla birlikte Web 2.0 
yaklaşımı içeriğin üretilirken ve kullanılırken paylaşımını temel almaktadır. Bu yaklaşım sadece web 
sayfalarında değil web ortamında sunulan öğretim içeriklerinde de kendine yer bulmuştur. Artık 
kurumlar veya öğreticiler derslerine yönelik içerikleri sadece öğrencilerine değil tüm internet 
kullanıcılarına açık hale getirmeye başlamışlardır. Bu yaklaşım open courseware (açık ders 
malzemeleri) mantığının oluşmasına neden olmuştur. Paylaşım anlayışının yansımaları hem eğitim 
çevrelerinde hem de ticari kurumlarda kısa sürede görülmüş ve bu yöndeki uygulamaları 
yaygınlaşmıştır.  

Genel anlamda ders materyallerinin paylaşımının iki temel ayağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
paylaşılacak ders ve içerikler ikincisi ise paylaşımı sağlayacak ortamdır. Ders materyallerinin 
paylaşımında öğretim yönetim sistemleri, kurumların web sayfaları veya ortak paylaşım yapan harici 
kuruluşların sağladığı ortamlar kullanılabilmektedir. Bu paylaşım ortamları arasında iTunes U tüm 
dünyada kabul görmüş ve dünya üzerindeki birçok üniversitenin kullandığı bir ortam halini almıştır. 
(McKinney, Dyck ve Luber, 2009) 

iTunes U, Apple firması tarafından 2008 yılında geliştirilen web tabanlı bir eğitim platformudur 
(Germany, 2011). Kuruluşundan itibaren iTunes U platformu çeşitli ülkelerden birçok eğitim 
kurumunun ders materyallerini ücretsiz olarak paylaştığı, gün geçtikçe büyüyen önemli bir bilgi 
kaynağı haline gelmiştir. iTunes U her ne kadar web tabanlı bir platform olarak algılansa da, cep 
telefonları ve tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş olan uygulamaları ile mobil cihaz kullanıcılarının 
eğitsel materyallere ulaşmasına imkân vermektedir (Rosell-Aguilar, 2013). iTunes U sayfasına erişen 
bir ziyaretçi, uygulama içinde görüntülü veya sesli ders anlatımlarını oynatabilir, pdf ve epub uzantılı 
ders notlarını okuyabilir veya ders kapsamında verilen ödevleri takip edebilir (Apple, 2015). 
iTunes U, Apple firmasının eğitim kurumlarına sunduğu bir platformdur. Bu platform kurumların 
öğretimsel içeriklerini paylaşmalarına ve platformu kullanan tüm kişilerin sunulan içeriklere 
rahatlıkla erişmelerine imkân tanımaktadır. Ayrıca platformdan ders videoları izlenebilmekte ve 
dersle eşzamanlı olarak not alınabilmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden en önde eğitim kurumları 
söz konusu platformda yerini almış ve bir milyondan fazla eğitim malzemesi (video, metin, ses vb.) 
paylaşılmıştır (Apple, 2015). 

iTunes U ortamı karışık bir yapıya sahip olmamakla birlikte içerik paylaşımını gerçekleştirmek 
için birkaç temel özelliğini bilmek gerekmektedir. Bu bölümde iTunes U ortamında sayfa ve içerik 
hazırlanırken kullanılan temel yapılar olan koleksiyonlar, kurslar ve sayfalar iTunes U Ders oluşturma 
yönergeleri(2015, 2009) temel alınarak özetlenmiştir. 

1.1. Koleksiyonlar  

iTunes U’nun temel yapılarından biri olan koleksiyonlar (Collections), belirli bir dersi veya konuyu 
anlatan video, ses, pdf veya epub gibi dijital materyalleri içermektedir. iTunes U kullanıcıları isterlerse 
koleksiyonlara abone olabilir ve abonelik sayesinde koleksiyon içeriğinde bir değişiklik olduğunda 
bildirim alabilirler (Rosell-Aguilar, 2013). 
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1.2. Kurslar 

iTunes U platformunda öğretimsel materyallerin paylaşım alternatiflerinden bir diğeri kurslardan 
(Courses) oluşturmaktadır. Kurslar sayesinde pdf, epub veya video gibi öğretimsel materyallere 
erişimi sağladığı gibi App Store veya web ortamında bulunan farklı uygulamalara veya bağlantılara 
da ulaşma imkanı tanınmaktadır. iTunes U ortamında Kurs oluşturmak için Public Site Manager 
isimli platform kullanılır. Bu platforma erişmek için Apple’dan kullanıcı adı ve şifre almak gereklidir. 

Kurslar, koleksiyonlara nazaran daha dar kapsamlıdır. Kursların sınırlılığı sadece IOS işletim 
sistemine sahip cihazlar tarafından görüntülenebilmesidir. Bu da sunulan içeriğin sadece belirli 
cihazlarda görünebilmesine yol açmaktadır.  

1.3. Sayfa  

Sayfa, kurumların içerik paylaşımlarının iTunes U 
platformunda görüntülendiği ekrandır. iTunes U platformu, 
kurumun yer alacağı sayfayı özelleştirmek için geniş 
olanaklar sunmaktadır. Kurumun adı, logosu, sloganı gibi 
birçok parametre sayfa (Pages) kısmından 
düzenlenebilmektedir. Resim 1’de Atatürk Üniversitesi 
iTunes U ana sayfası yer almaktadır. 

Günümüzde birçok eğitim kurumu geliştirmiş olduğu açık 
ders materyallerini, teknolojinin imkânlarını kullanarak tüm 
dünyaya sunmanın yollarını aramaktadır. Bu bağlamda 
iTunes U platformunun ortaya çıkışından itibaren uluslararası 
üne sahip üniversiteler ve kolejler tarafından ilgiyle 
karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Tablo 1.1’de dünya çapında öğrencisi olan bazı 
üniversitelerin iTunes U platformunu kullanıma yönelik istatistikleri görülmektedir. 

Tablo 1.1 iTunes U kullanan üniversitelerin istatistikleri (Bird ve Witthaus, 2012) 
Üniversite İndirme Sayısı 
Open University,UK 2008’den beri 50 milyon üzeri  
University of Oxford 2008’den beri 18 milyon üzeri  
Coventry University 2010 yılında 2,5 milyon  
University of Warwick Ocak 2009-Haziran 2010 arası 1 milyon  
Cranfield University Yayındaki ilk 10 gün 5000   

Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi özelinde iTunes U platformunda 
gerçekleştirilen içerik paylaşımı deneyimini ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim 
içeriklerinin kullanım istatistiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmaya 
rehberlik eden araştırma soruları; 

1. Atatürk Üniversitesi’nin iTunes U platformundaki içerik paylaşım deneyimi nelerdir? 
2. Atatürk Üniversitesi’nin iTunes U platformundaki içerik kullanım istatistikleri nelerdir? 

 
2. Yöntem 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi özelinde iTunes U platformunda gerçekleştirilen içerik 
paylaşımı deneyimlerinin ve öğretim içeriklerinin kullanım istatistiklerinin ortaya konulmasının 
amaçlandığı mevcut çalışmada Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet 
Bölümündeki derslere yönelik paylaşım süreci ve uygulamanın kullanım istatistikleri aktarılmıştır.  

Atatürk Üniversitesi deneyimi, iTunes U platformunda sayfanın oluşturulması ve içerik 
koleksiyonlarının üretimi ve yayımlanması sürecinde görev almış olan 3 uzmandan elde edilmiştir. 3 
uzman ile süreç deneyimleri üzerine yansıtıcı düşünme süreçleri yürütülerek alınan bilgilerin 
derlenmesi yöntemi ile oluşturulmuştur. Kullanım istatistikler iTunes U platformunun tutmuş olduğu 
verilerin analizi ile oluşturulmuştur.  

 

 

Resim 1. Atatürk Üniversitesi iTunes U Ana 
Sayfası Görünümü 
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2.1. Sınırlılıklar 

Değerlendirmeye alınan veriler sadece Atatürk Üniversitesi ile sınırlıdır. Bu yüzden elde edilen 
bulgular iTunes U platformun geneli ile ilgili yargılara varmak için yeterli değildir. Araştırmanın bir 
başka sınırlılığı da, koleksiyon içeriklerini Türkçe ile sınırlıdır.  

3. Bulgular 

3.1. Atatürk Üniversitesi’nin iTunes U platformundaki içerik paylaşım deneyimi nedir? 

Bu bölümde iTunes U platformunda içerik paylaşımı oluşturma ve yayınlama süreçlerine 
odaklanılmıştır. Bu bağlamda gerekli deneyimlere aşağıda yer verilmiştir. 

3.1.1. Başvuru ve İzin Süreci 

iTunes U platformunda yer alan eğitim kurumlarının büyük bir bölümünü kolejler ve üniversiteler 
oluşturmaktadır.  iTunes U platformunun etkin bir öğrenme ortamı olabilmesi için öğretim içeriklerini 
yayımlayabilecek kurumların seçiminden içeriklerin yapılarına varana kadar tüm süreçler platform 
yöneticileri tarafından kontrol edilmektedir. Bu açıdan iTunes U platformu Apple firması tarafından 
izin verilen eğitim kurumlarınca kullanabilmektedir.  

iTunes U platformunun eğitim kurumları tarafından kullanılmaya başlamasından önce gerekli izin 
süreçlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Gerekli izinlerin alınmasını takiben içerik paylaşım 
sürecinde yapılacak işlemlerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Apple firması içerik 
paylaşım sürecinin tamamını kontrol etmektedir. Paylaşım iznine sahip olan her kurum için içerik 
paylaşım danışmanı atanmakta ve bu danışman vasıtasıyla paylaşımın yapılabilmesi için gerekli 
yönlendirmeleri yapılmaktadır. Bu uygulama kurumların işlerini kolaylaştırırken iTunes U 
ortamındaki paylaşımların standart bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır.  

3.1.2. İçerik Oluşturma 

İçerik paylaşım süreci iki temel yapıda gerçekleşmektedir. Bunlar; içerik paylaşım sayfasının (eğitim 
kurumunun iTunes U platformundaki ana sayfası) organize edilmesi ve içeriklerin oluşturulan 
kurslara aktarımıdır.  

iTunes U platformunun geliştirme sürecinde karşılaşılabilecek temel aşamalar ve içerik paylaşımı 
yapılması için gereken işlemler Tablo 4.1’de gösterilmiştir (Apple, 2013). 

Tablo 1.2. iTunes U Platformu Kullanım Aşamaları 
Aşama  Yapılan İşlemler 

1 Apple ID Temini 
 Apple firması ile iletişime geçilerek iTunes U sayfası oluşturmak için kullanılacak arayüzlere erişimde 

kullanılacak Apple ID ve şifresi temin edilir. Bu süreçte içerikleri geliştirecek ve paylaşacak kurumlara 
verilen şifre sayesinde kurumlar daha özgür bir şekilde istedikleri zaman içerik düzenlemesi 
yapabilmekte ve bunu kullanıcıları ile paylaşabilmektedir.  

2 Sayfanın Oluşturulması 
 iTunes U sayfasının hazırlanması ve yönetimsel işlemlerin gerçekleştirilmesi için “Site Manager” ve 

“Course Manager” olmak üzere iki farklı site kullanılmaktadır. Site Manager sayfa tasarımı ve içerik 
yönetimi gibi işlemler için kullanılırken, course manager kurs oluşturma, kurs yönetimi, ödev 
oluşturma ve ödev takibi gibi öğretimsel süreçlerin organizasyonunda kullanılmaktadır. Bu sitelere 
sadece Safari internet tarayıcısı ile erişilebilmekte ve sitelere girişte Apple’dan alınan Apple ID ve şifre 
kullanılmaktadır.  

3 Site Manager’a Erişim ve Kullanım 
 https://sitemanager.itunes.apple.com adresinden erişilebilen Site Manager isimli web sitesi ile iTunes U 

üzerinde kuruma tahsis edilen sayfaya ait temalar, resimler, içerikler ve diğer öğretimsel bileşenler 
düzenlenebilir. Sayfa tasarımının ve yerleşim yapısının seçimi, görsel temanın belirlenmesi, koleksiyon 
ve/veya kurslara kapak hazırlanarak ilgili içerikle ilişkilendirilmesi ve bu içeriklerin görüntülenme 
sırası gibi işlemlerin hepsi Site Manager ile gerçekleştirilmektedir. 

  

https://sitemanager.itunes.apple.com/
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Resim 1. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi iTunes U Platformu Anasayfası 

Tablo 1.2. iTunes U Platformu Kullanım Aşamaları (Devam) 
4 Course Manager’a Erişim ve Kullanım 
 https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager  adresinden erişilebilen Course Manager isimli web 

sitesi ile iTunes U üzerinde kurum için oluşturulan sayfada kurs oluşturma, mevcut kursları organize 
etme ve kursları silme gibi yönetimsel işlemler gerçekleştirilebilmektedir. 

5 Önizleme ve Yayınlama 
 Site manager ile kurumun iTunes U sayfasının yayınlanmadan önce farklı ekran boyutlarına göre 

önizlemesi yapılır ve buna göre düzeltmeler belirlenir. Bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra “yayınla” 
bağlantısı ile Apple danışmanının onayına sunulur. Sonrasında Apple tarafından onaylanan sayfalar 
yayına sokulur. Apple tarafından onaylanan kullanıcı hesabı ile sisteme giriş yapıldıktan sonra kurum 
için platform içinde ayrılan web tabanlı arayüz istenildiği gibi geliştirilir. 

 

3.2. Atatürk Üniversitesi’nin iTunes U platformundaki içerik kullanım istatistikleri nelerdir? 

Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin iTunes U platformunu kullanan ilk üniversitelerden biridir. iTunes 
U platformunda yer alan Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi’nin Sosyal Hizmet Lisans 
Programı’nın ders içeriklerini paylaşıma sunmuştur. Resim 1’de Atatürk Üniversitesi iTunes U ana 
sayfası görülmektedir. 

 

 

 

https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager
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Grafik 1’de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi iTunes U sayfasının işletim sistemlerine ve 
cihazlara göre görüntülenme oranları paylaşılmıştır. Bulgular, sayfanın ağırlıklı olarak IOS işletim 
sistemini kullanan mobil cihazlar tarafından görüntülendiği göstermektedir.  

 

Mobil cihazların kullanabilecek özelliklerde geliştirilen ders materyalleri üniversitenin iTunes U 
sayfasındaki yerini almıştır.14 koleksiyonda toplam 196 haftalık ders içeriği iTunes U sayfasından 
paylaşıma sunulmuştur. Bu koleksiyonlar video, epub ve pdf gibi çeşitli türde öğrenim materyallerini 
içermektedir. Koleksiyonlarda özellikle materyallerin isimlendirmeleri ve meta bilgileri açıklayıcı 
olarak belirtilmiş ve bu sayede istenilen koleksiyonun kolayca bulunması hedeflenmiştir. 

iTunes U platformunda yer alan Atatürk Üniversitesi’nin ders içerikleri, kısa sürede yoğun ilgiyle 
karşılanmıştır. Çeşitli ülkelerden kullanıcılar paylaşılan içerikleri görüntülemiş veya cihazlarına 
indirmişlerdir.  

Grafik 2’de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi iTunes U sayfasının yayına girişinden itibaren 
(01 Nisan 2013 – 01 Ocak 2017) haftalık ziyaretçi hareketleri yer almaktadır. Atatürk Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi iTunes U sayfası aylık ortalama 1928 ziyaretçiye sahiptir. Bu ziyaretçiler içerik 
görüntüleme ve indirme gibi işlemleri gerçekleştirmektedirler. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi sınavlarının yapıldığı aylarda ziyaretçi ve içerik görüntülenme sayılarında artış olmuştur. 
Bu durum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarının içeriklerini öğrenme yönetim 
sistemi (LMS) üzerinden yayınlamasına rağmen iTunes U platformunun da öğrenciler tarafından aktif 
tercih edilen bir paylaşım ortamı olduğunu göstermektedir.  

iOS / İphone; 77,70% 

iOS / İpad; 16,60% 

Win / iTunes; 2,80% 

Mac / iTunes; 2,54% İOS / iPod; 
0,36% Diğerleri; 0,10% 

Ziyaretçilerin cihazlara göre dağılımı (01.04.2013 - 01.01.2017) 

iOS / İphone 

iOS / İpad 

Win / iTunes 

Mac / iTunes 

İOS / iPod 

Diğerleri 

Grafik 1. Cihazlara göre ziyaretçi istatistikleri 
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Tablo 6.1’de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi iTunes U sayfasında yayınlanan 
koleksiyonların, 01.04.2013 – 01.01.2017 tarihleri arasında indirilme sayıları paylaşılmıştır. Türk Dili, 
English-II, Felsefe ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II derslerinin ziyaretçiler tarafından en çok tercih 
edilen koleksiyonlar arasında yer aldığı görülmektedir. Sosyal hizmet programının öğrenci sayısı 
dikkate alındığı zaman koleksiyonlarda yer alan içeriklerin kullanım sayılarının oldukça yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu durum iTunes U platformunun Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 
tarafından bir öğretim ortamı olarak kabul görmesinin neticesi olabilir. Ayrıca en çok tercih edilen 
derslerin sosyal hizmet programı dışındaki diğer bölümlerin dersleri arasında da yer almaktadır. Bu 
durum farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencileri ve Atatürk Üniversitesini takip eden diğer 
öğrencilerin de içeriklere erişme noktasında aktif olmalarından kaynaklanıyor olabilir.  

Tablo 2. Koleksiyon İstatistikleri 
Koleksiyon İndirme Sayısı 
Türk Dili - I 23489 
English - II 19922 
Felsefe 16246 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 13469 
Arapça 1 10850 
English - I 7216 
Türk Dili - II 6944 
İktisada Giriş 5215 
Sosyal Antropoloji 4786 
Psikoloji 4578 

  
Grafik 3’de Atatürk Üniversitesi iTunes U sayfası ziyaretçilerinin ülkelere göre dağılımı verilmiştir. 
Ağırlıklı olarak Türkiye’den gelen ziyaretçilerin yanında dünyanın çok farklı coğrafyalarından 
kişilerinde sayfayı ziyaret ettiği görülmektedir. Bu durum içeriklerin sadece öğrenciler tarafından 
değil Türkçe bilen diğer internet kullanıcıları tarafından da görüntülendiğini ve kullanıldığını 
göstermektedir.  

 

 
 

Grafik 3. Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Dağılımı 
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4. Sonuç   

iTunes U günümüzde yükseköğretim kurumlarının öğrenin materyallerini paylaşabileceği modern bir 
platform olarak tanımlanabilir. iTunes U platformunun istemci ile yakın ilişkili, gerçekçi bir servis 
sağlayıcı olmasından ötürü üniversite öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre materyallerini hızlı 
bir şekilde güncelleyebilme imkanına sahiptir. Kullanıcıların platform içinde yapmış olduğu 
işlemlerin kayıt altında tutulması ve bu verilerin raporlanması sayesinde kurs verenler veya ders 
koordinatörleri, kullanıcı deneyimleri ve geri bildirimleri konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. 
iTunes U platformu, üniversitelerin uluslararası bir platformda içerik paylaşımı yapmasına imkan 
tanımaktadır. Bu özelliği ile hem öğrenme ihtiyaçları karşılanmakta hem de muhtemel öğrenciler için 
etkin bir tanıtım imkanına kavuşulmaktadır.    

Çalışmada paylaşılan istatistik verilerine göre Atatürk Üniversitesi iTunes U sayfasını ziyaret 
edenlerin büyük çoğunluğu yurt içinden olup, genelde IOS işletim sistemine sahip mobil cihaz 
kullanmaktadırlar. Bu durumun oluşmasında uzaktan eğitim ortamlarının sunmuş olduğu esnek 
çalışma ve zamandan-mekandan bağımsız içeriklere erişim imkanının da etkili olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca cihaz seçiminde programın ilk yıllarında Atatürk Üniversitesi tarafından 
ilgili programdaki öğrencilerine sunmuş olduğu ücretsiz tablet cihazların da etkisi olduğu 
düşünülmektedir. 

Sayfa ziyaret oranlarının özellikle sınav dönemlerinde yükseldiği dikkat çekmektedir. Bu durum 
özellikle öğrencilerin sınav dönemlerinde sunulan içerik türlerine göre iTunes U platformunu rahat 
bir şekilde kullanabilmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu da Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin 
ders içeriklerini kullanılan LMS sistemi ile birlikte iTunes U platformundan da yoğun bir şekilde takip 
ettikleri göstermektedir.  

Atatürk Üniversitesi iTunes U sayfasındaki koleksiyon içeriklerinin büyük bir bölümü Türkçe 
olarak hazırlanmıştır. Bu duruma rağmen dünyada birçok ülkeden kullanıcıların sistemi takip ettikleri 
görülmüştür. Bu durumun oluşmasında Bruder (1989)’in de belirttiği gibi uzaktan eğitim ortamlarının 
farklı coğrafyalardan eğitim ortamlarına katılma ihtiyacını karşılamadaki güçlü yeteneğinin etkili 
olduğu söylenebilir. İçeriklerin farklı programlarda ve farklı dillerde hazırlanması ile daha geniş 
kullanıcı kitlelerine daha etkin bilgiler sunulabileceği ve kullanıcı sayısının artacağı söylenebilir.   
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İlköğretim İkinci Kademe Okullarında Beden Eğitimi Dersinin 
Öğrencilere Sağlayacağı Yararlar Konusunda Velilerin Farkındalık 
Düzeyi 
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Özet 

This study is intended to measure the awareness level of the parents with respect to the benefits of the 
Physical Education Course in the Secondary Grade of the Primary Education Schools, and it has been carried 
out for the purpose of determination of such levels. The sample of this study has consisted of 130 parents, 
whose children studied in the Sehit Umit Balkan Secondary School in the District of Izmit in the Province of 
Kocaeli in the 2015-2016 academic year. The study has been carried out by using the survey method for the 
purpose of collecting any and all data. The data collected has been calculated by means of package program 
SPSS 17.0. In respect of the analysis of the data, the frequency (N) and percentage (%) values, which are the 
descriptive statistics for all of the independent variables, have been determined primarily. Then, T-Test has 
been utilized in order to determine the difference between the binary variables. The level of significance has 
been considered as p<0.05, and any required results have been specified accordingly. In consequence of the 
study carried out, no significant difference at the level of P>0,05 has been determined between the awareness 
level of the parents in terms of the variable of gender with respect to the benefits of the physical education 
course in the secondary grade of the primary education schools.   
 
Keywords:  
Secondary Grade of the Primary Education, Physical Education, Awareness 1 

 

 

1. Giriş 

Eğitimin başlangıç noktasında da, kısa ve uzun vadeli amaçlarının temelinde de insan vardır. Bu 
anlamda eğitimin bir parçası olarak spor, toplumsal sağlık, huzur ve barış için insanın bütünlüğüne 
ve tüm kişiliğine katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmelidir (Kuter, 2012). İnsanın kendisinde var 
olan ve sporla ortaya çıkartıp, geliştirdiği bu erdemler günlük yaşantısına da yansır. Bu manada spor 
değerler eğitiminin önemli bir aracıdır. Beden eğitimi bireyin gereksinimlerine dayanır. Hareket en 
temel gereksinme olarak kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durağan modern 
yaşam, bu bağlamda beden eğitimini daha da önemli kılar. Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir 
parçasıdır (Kuter, 2012). 

Genel eğitimin önemli bir parçası olan beden eğitimi ve sporun temel amacı, çocukların fiziksel 
etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst 
düzeye çıkmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel sosyal ve duygusal 
gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmaktır (Yaylacı, 1998) Ayrıca beden eğitimi; 
boş zamanların aktif şekilde kullanılması, sağlığı olumlu yönde etkilemesi, işbirliği yeteneklerinin 
geliştirilmesi ve bireylerin özgüvenlerini arttırma konusunda önemlidir. 

Aileler çocukların başarısı ve iyi bir aile örneği sunmak adına çocuklarını spora katarken, önemli 
biçimde hem zaman ve hem de para harcamaktadırlar. Yani aileler giriş ücreti ödeyerek, araç gereç 
alımı yaparak, çocuğun oyun ve uygulamalarına dikkat kesilerek çocuğun spora katılımına pozitif 
                                                           
* Sorumlu Yazar Adresi: Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli 41200 
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ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|74 

yönde bir destek vermektedirler. Başka bir anlatımla aileler, çocukların yaptıkları spor ortamında 
rahat edebilecekleri fırsatlar yaratmakta ve harcanan aile kaynaklarından dolayı şikayetçi olmadıkları 
gibi, aile bütçelerini çocukların spor aktivitelerine rahat biçimde katılabilmeleri için 
düzenlemektedirler ( Pehlivan, 2009) 

Ülkemizde ilköğretim okullarında 1-2-3- 4. Sınıflar 1. Kademe, 5-6-7-8. Sınıflar 2. Kademe olarak 
adlandırılır. Bireylerin beden eğitimi ve spor dünyasını tanımasını sağlayan ilk sosyal kurum ailedir. 
Ailenin sosyalleşme üzerindeki bu etkisi, çocuğun beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılıp 
katılmayacağını ve katılıyorsa da ne şekilde katılacağını belirlemektedir Ailelerin bu konudaki 
yaklaşımı, çocuklarının bu aktivitelere katılıp katılmamaları noktasında neredeyse en belirleyici 
unsurdur (Larson, 1970). Çocukların temel eğitim becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin tespit 
edilerek başarılı sporcuların bulunması ve yetiştirilmesi sporumuzun geleceği açısından önemlidir. 
Bunun içinde ailelerin sporun bütün faydalarına inanmaları ve okul-aile işbirliğine önem vermeleri 
gerekmektedir. Kısaca ailelerin çocuklarını bu konuda eğitmeleri için spor kültürüne sahip olmaları 
gereklidir. Yeterli bilgiye sahip aileler çocuklarını en sağlıklı şekilde spor yapmaları için teşvik edecek 
ve destek olacaklardır (Hergüner, 1991).Bir eğitim yuvası olan okullarımıza beden eğitimi ve sporun 
yaygınlaştırılması, ,sevdirilmesi ve teşviki ile ilgili önemli görevler düşmektedir. Spor sevgisi temel 
eğitim gibi ailede başlatılıp okulda da desteklenerek pekiştirildiği takdirde, fert okul ve kitle sporunda 
geniş bir taban oluşturulabilir  (Hergüner, 1992). 

Veli sözcüğü eğitim alanında; eğitim gören bir çocuğun her türlü davranış ve tutumundan 
sorumlu olup onunla ilgili işleri izleyen kimse olarak tanımlanır.  Okullarda beden eğitimi dersinin 
öğrencilere faydalı olabilmesi için velilerinde belli bir farkındalık düzeyinde olması gerekir.  

Farkındalık öğrenilebilen bir beceridir. Farkındalık etrafımızdaki olanlara ve günlükolaylara, 
geçmişte edindiğimiz deneyimlerimiz, düşünce ve inançlarımızın yaşantımızı bulanıklaştırmadan 
bakabilme yetisidir(ogelk.net, 2016). 

Bu araştırma ilköğretim ikinci kademe okullarında beden eğitimi dersinin öğrencilere sağlayacağı 
yararlar konusunda velilerin farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

2. Yöntem 

2.1.Araştırma Grubu 

Araştırmanın evrenini Kocaeli ili, İzmit ilçesinde bulunan Şehit Ümit Balkan Ortaokulunda 2015-2016 
eğitim-öğretim yılında eğitim gören öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 
tesadüfi olarak katılan veliler oluşturmaktadır. İzmit Şehit Ümit Balkan Ortaokulunda öğrencileri 
öğrenim gören 94’ ü kadın, 36’sı ise erkek, toplamda 130 veliye ulaşılmıştır. 

2.2.Veri Toplama Araçları 
 
Veri toplama aracı olarak Prof. Dr. Semra Ünal’ ın görüşleri alınarak oluşturulmuş anket 
kullanılmıtştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik bilgilerin girildiği 7 
sorudan oluşmaktadır. 
İkinci bölüm ise ilköğretim ikinci kademe okullarında beden eğitimi dersinin öğrencilere sağlayacağı 
yararlar konusunda velilerin farkındalık düzeyini ortaya koyan 33 tane soru bulunmaktadır. İkinci 
bölümde sorulan sorularda dörtlü derecelendirme ölçeğinden yararlanılmıştır. Bunlar; ‘’Kesinlikle 
Katılıyorum’’, ‘’Kısmen Katılıyorum’’, ‘’Çok Az Katılıyorum’’ ve ‘’Katılmıyorum’’ ifadeleridir.  
Araştırmada velilere uygulanan ankete uygun olarak elde edilen görüşlerin aritmetik ortalamaları 
değerlendirilirken şu aralıklar göz önünde bulundurulmuştur. 
 
Değerlendirilirken şu aralıklar göz önünde bulundurulmuştur. 

Verilen Ağırlık Seçenekler Sınırı Derecesi 
1 Kesinlikle Katılıyorum 4        (107,25-132) Yüksek 
2 Kısmen Katılıyorum 3,24 (82,5-106,92) Orta 
3 Çok Az Katılıyorum 2,49     (57,75-82,17) Yeterli 
4 Katılmıyorum 1,74     (33-57,42) Düşük 
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2.3.Verilerin Toplanması 
 
 Veriler 2015-2016 öğretim yılında Şehit Ümit Balkan Ortaokulunda toplanmıştır. Bu okulda öğrenim 
gören 551 öğrenci velisinden 280 öğrenci velisine anket gönderilmiş 130 anket geri gelmiştir.  
 
2.4.Verilerin Analizi 
 
 İlköğretim ikinci kademe okullarında beden eğitimi dersinin öğrencilere sağlayacağı yararlar 
konusunda velilerin farkındalık düzeyinin incelendiği bu araştırmanın çözümlenmesinde SPSS 17.0 
paket programı kullanılmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde; öncelikle tüm bağımsız değişkenler için tanımlayıcı istatistikler olan 
frekans (N), yüzde (%) değerleri ortaya konmuştur. Daha sonra ikili değişkenler arasındaki farklılığı 
tespit etmek için T-Test kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiş ve gerekli 
sonuçlar belirtilmiştir. 

3. Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgilerinin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Değişkenler  f % 
 
Cinsiyet 
 

Kadın 94 72,3 
Erkek 36 27,7 
Toplam 130 100 

 
 
Yaş 
 
 

20 – 25 8 6,2 
25 – 30 9 6,9 
30 – 35 46 35,4 
36 ve üzeri 67 51,5 
Toplam 130 100 

 
 
Veli Olarak Öğrenciye Yakınlığınız 
 
 

Annesi 85 65,4 
Babası 33 25,4 
Abi veya Ablası 8 6,2 
Diğer 4 3,1 
Toplam 130 100 

 
 
 
Eğitim Durumunuz 
 
 
 

Okur-yazar 1 0,8 
İlkokul 36 27,7 
Ortaokul 32 24,6 
Lise ve dengi okul 37 28,5 
Yüksekokul 11 8,5 
Lisans 10 7,7 
Diğer 3 2,3 
Toplam 130 100 

 
 
 
İşiniz 
 
 
 
 

İşsiz 9 6,9 
Serbest meslek 13 10 
İşçi 23 17,7 
Esnaf - zanaatkar 6 4,6 
Asker–polis-memur 8 6,2 
Ev hanımı 66 50,8 
Emekli 5 3,8 
Toplam 130 100 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi velilerin %72,3’ ü kadın, %27,7’si erkektir. Velilerin %6,2’ si 20-25 yaş 
aralığında, %6,9’ u 25-30 yaş aralığında, %35,4’ ü 30-35 yaş aralığında, %51,5’ I de 36 ve üzeri yaştadır. 
Velilerin ‘Veli Olarak Öğrenciye Yakınlığınız’ sorusuna %65,4’ ü annesi, %25,4’ ü babası, %6,2’ si abi 
veya ablası, %3,1’I de diğer cevaplarını vermişlerdir. Velilerin ‘Eğitim Durumunuz’ sorusuna %0,8’ i 
okur-yazar, %27,7’ si ilkokul, %24,6’ sı ortaokul, %28,5’ i lise ve dengi okul, %8,5’ i yüksekokul, %7,7’si 
lisans, %2,3’ü de diğer cevaplarını vermiştir. Velilerin %6,9’ u işsiz, %10’ u serbest meslek, %17,7’ si 
işçi, %4,6’ sı esnaf-zanaatkâr, %6,2’ si asker-polis-memur, %50,8’ I ev hanımı, %3,8’ i emeklidir. 
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Tablo 2. Velilerin ‘Çocuğunuzun Beden Eğitimi Dersi ile İlgilenir misiniz?’ Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

 f % 

İlgilenirim, başarılarını överim 97 74,6 

İlgilensem de çok önemsemem 29 22,3 

İlgilenmem 4 3,1 

Toplam 130 100 

Tablo 2’ de görülen ‘Çocukluğunuzun Beden Eğitimi Dersi ile İlgilenir misiniz?’ sorusuna velilerin 
%74,6’ sı ‘İlgilenirim, başarılarını överim’, %22,3’ ü ‘İlgilensem de çok önemsemem’ %3,1’ i de 
‘İlgilenmem’ cevaplarını vermişlerdir. 

Tablo 3. Velilerin ‘Çocuğunuzun Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Malzemelerini Gerektiğinde Temin Eder misiniz?’ Değişkeni İçin 
Frekans ve Yüzde Değerleri 

 f % 

Gerekli olduğunu düşünerek temin ederim 93 71,5 

Hepsini değil kendi düşünceme göre gerekli bulduklarımı temin ederim 35 26,9 

Boşuna yapılan masraf olarak görürüm 2 1,5 

Toplam 100 100 

Tablo 3’ te görülen ‘Çocuğunuzun Beden Eğitimi Dersi ile İlgili Malzemeleri Gerektiğinde Temin Eder 
misiniz?’ sorusuna velilerin %71,5’ i ‘Gerekli olduğunu düşünerek temin ederim’ %26,9’ u ‘Hepsini 
değil kendi düşünceme göre gerekli bulduklarımı temin ederim’, %1,5’ i de ‘Boşuna yapılan masraf 
olarak görürüm’ cevabını vermiştir. 

Tablo 4. ‘Çocuğunuzun Beden Eğitimi Dersiyle İlgilenir misiniz?’ sorusuna verilen cevapların eğitim durumu açısından 
karşılaştırılması 

Eğitim Durumu İlgilenirim, başarılarını 
överim 

İlgilensem de çok 
önemsemem 

İlgilenmem 

Okur-yazar %0,8 %0 %0 
İlkokul %19,2 %6,2 %2,3 
Ortaokul %17,7 %6,9 %0 
Lise ve dengi okul %23,1 %5,4 %0 
Yüksekokul %6,9 %1,5 %0 
Lisans %5,4 %2,3 %0 
Diğer %1,5 %0 %0,8 
Toplam %74,6 %22,3 %3,1 

Tablo 4’ te görüldüğü gibi ‘Çocukluğunuzun beden eğitimi dersiyle ilgilenir misiniz?’ sorusuna 
‘İlgilenirim, başarılarını överim’ diyenlerin %0,8’ i okur-yazar, %19,2’ si ilkokul, %17,7’ si ortaokul, 
%23,1’ i lise ve dengi okul, %6,9’ u yüksekokul, %5,4’ ü lisans, %1,5’ i diğer okul mezunudur. Soruya 
‘İlgilensem de çok önemsemem’ diyenlerin %6,2’ si ilkokul, %6,9’ u ortaokul, %5,4’ ü lise ve dengi 
okul, %1,5’ i yüksekokul, %2,3’ ü lisans mezunudur. Soruya ‘İlgilenmem’ diyenlerin %2,3’ ü ilkokul, 
%0.8’ i diğer okul mezunudur. Ankete katılanların toplamda %74,6’ sı ‘İlgilenirim, başarılarını 
överim’, %22,3’ ü ‘İlgilensem de çok önemsemem’ %3,1’ i de ilgilenmem demiştir.  

Tablo 5. ‘Çocuğunuzun Beden Eğitimi Dersiyle İlgilenir misiniz?’ sorusuna verilen cevapların cinsiyet açısından 
karşılaştırılması 
Cinsiyet İlgilenirim, başarılarını 

överim 
İlgilensem de çok 

önemsemem 
İlgilenmem 

Erkek %20,8 %6,9 %0 
Kadın %53,8 %15,4 %3,1 
Toplam %74,6 %22,3 %3,1 

Tablo 5’ te‘Çocukluğuzun beden eğitimi dersiyle ilgilenir misiniz?’ sorusuna ‘İlgilenirim, başarılarını 
överim’ diyenlerin %20,8’ i erkek, %53,8’ i ise kadındır. ‘İlgilensem de çok önemsemem’ diyenlerin 
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%6,9’ u erkek, %15,4’ ü de kadındır. ‘İlgilenmem’ seçeneğini işaretleyenlerin oranı kadınlarda %3,1 
iken erkeklerde ilgilenmem diyen kimse yoktur. 

Tablo 6. ‘Beden Eğitimi Dersi Öğrencilerin Fiziksel Gelişimini Etkiler’ maddesine verilen yanıtların cinsiyet değişkenine göre 
karşılaştırılması 

Cinsiyet Kesinlikle 
katılıyorum 

Kısmen 
katılıyorum 

Çok az 
katılıyorum 

Katılmıyorum Toplam 

Erkek %24,6 %3,1 %0 %0 %27,7 
Kadın %63,1 %6,2 %2,3 %,8 %72,3 
Toplam %87,7 %9,2 %2,3 %,8 %100 

Tablo 6’ da ‘Beden Eğitimi Dersi Öğrencilerin Fiziksel Gelişimini Etkiler’ maddesine ‘Kesinlikle 
katılıyorum’ diyenlerin %24,6’ sı erkek, %63,1’ i kadındır. ‘Kısmen katılıyorum’ diyenlerin %3,1’ i 
erkek, %6,2’ si kadındır. ‘Çok az katılıyorum’ diyenlerin %2,3’ ü kadındır. ‘Katılmıyorum’ diyenlerin 
%0,08’ i kadındır. Toplamda soruya cevap verenlerin %27,7’ si erkek, %72,3’ ü kadındır. 

Tablo 7. ‘Beden Eğitimi Dersi Öğrencilerin Kötü Alışkanlıklardan Uzak Kalmasını Etkiler’ maddesine verilen cevapların cinsiyet 
değişkenine göre karşılaştırılması 

Cinsiyet Kesinlikle 
katılıyorum 

Kısmen 
katılıyorum 

Çok az 
katılıyorum 

Katılmıyorum Toplam 

Erkek %17,7 %6,9 %3,1 %0 %27,7 
Kadın %51,5 %13,8 %3,1 %3,1 %72,3 
Toplam %69,2 %20,8 %6,2 %3,1 %100 

Tablo 7’ de ‘Beden Eğitimi Dersi Öğrencilerin Kötü Alışkanlıklardan Uzak Kalmasını Etkiler’ 
maddesine ‘Kesinlikle katılıyorum’ diyenlerin %17,7’ si erkek, %51,5’ i kadındır. ‘Kısmen katılıyorum’ 
diyenlerin %6,9’ u erkek, %13,8’ i kadındır. ‘Çok az katılıyorum’ diyenlerin %3,1’ i erkek, %3,1’ i 
kadındır. ‘Katılmıyorum’ diyenlerin %3,1’ i kadındır. Toplamda soruya cevap verenlerin %27,7’ si 
erkek, %72,3’ ü kadındır. 

Tablo 8. İlköğretim İkinci Kademe Okullarında Beden Eğitimi Dersinin Öğrencilere Sağlayacağı Yararlar Konusunda Velilerin 
Farkındalık Düzeylerinin Cinsiyet Üzerinden Karşılaştırılması  

 n  ss p 

Kadın 
Erkek 

94 
36 

123,1101 
122,1017 

12,82 
9,92 

 
,671 

 

Tablo 8’ de görüldüğü gibi ilköğretim İkinci Kademe Okullarında Beden Eğitimi Dersinin öğrencilere 
sağlayacağı yararlar konusunda velilerin farkındalık düzeylerinin cinsiyet değişkeni analizine göre 
P>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

4.Tartışma 

Çalışmaya katılan velilerin %72,3’ ü kadın, %27,7’si erkektir. Velilerin yaş dağılımları ise %6,2’ si 20-25 
yaş aralığında, %6,9’ u 25-30 yaş aralığında, %35,4’ ü 30-35 yaş aralığında, %51,5’ i de 36 ve üzeri 
yaştadır. Çalışmaya katılan velilerin öğrenciye yakınlığına bakıldığında %65,4’ ü anneler, %25,4’ ü 
babalar, %6,2’ yi abi veya ablalar, %3,1’i de diğer kişiler oluşturmuştur. Ailelerin eğitim durumlarına 
bakıldığında %0,8’ i okur-yazar, %27,7’ si ilkokul, %24,6’ sı ortaokul, %28,5’ i lise ve dengi okul, %8,5’ 
i yüksekokul, %7,7’si lisans, %2,3’ü de diğer okullardan mezundur. Bu durumda araştırmaya 
katılanların çoğunluğunu 36 yaş ve üzeri veliler oluşturmuştur. Eğitim durumlarına bakıldığında ise 
lise ve dengi okul mezunlarının daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. Ankete katılan velilerin 
meslek dağılımlarına bakıldığında ise %6,9’ u işsiz, %10’ u serbest meslek, %17,7’ si işçi, %4,6’ sı esnaf-
zanaatkâr, %6,2’ si asker-polis-memur, %50,8’ i ev hanımı, %3,8’ i de emeklidir. ‘Çocuğunuzun Beden 
Eğitimi Dersi ile İlgilenir misiniz?’ sorusuna velilerin %74,6’ sı ‘İlgilenirim, başarılarını överim’, %22,3’ 
ü ‘İlgilensem de çok önemsemem’, %3,1’ i de ‘İlgilenmem’ cevaplarını vermişlerdir. ‘Çocuğunuzun 
Beden Eğitimi Dersi ile İlgili Malzemeleri Gerektiğinde Temin Eder misiniz?’ sorusuna velilerin 
%71,5’ I ‘Gerekli olduğunu düşünerek temin ederim’, %26,9’ u ‘Hepsini değil kendi düşünceme göre 
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gerekli bulduklarımı temin ederim’, %1,5’ i de ‘Boşuna yapılan masraf olarak görürüm’ cevabını 
vermiştir. 

Beden eğitimi dersiyle ilgilendiğini söyleyen velilerin %23,1’ i lise ve dengi okullardan mezun 
olduklarını belirterek en yüksek oranı oluşturmuştur. Beden eğitimi dersiyle ilgilendiğini söyleyen 
velilerin çoğunluğunu oluşturduğu %53,8’ lik kesim kadın velilerdir. 
İlköğretim İkinci Kademe Okullarında Beden Eğitimi Dersinin öğrencilere sağlayacağı yararlar 
konusunda velilerin farkındalık düzeylerinin cinsiyet değişkeni T-Test analizine göre erkek 
katılımcılar = 123,11 puan almıştır. Kadın katılımcılar = 122,10 puan almıştır. İki cinsiyet grubu da 
yüksek puanlara sahip olarak aralarında P>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.  
Beden eğitimi dersinin öğrencilerin fiziksel gelişimine olumlu katkısını bulunacağını düşünen 
velilerin %24,6’ sı erkek, %63,1’ i ise kadındır. Toplamda velilerin %87,7’ si beden eğitimi dersinin 
öğrencilerin fiziksel gelişimine olumlu katkısı olduğunu düşünmektedir. Thampson ve arkadaşları 
2001 yılında yaptıkları araştırmada Hindistanlı ve Amerikalı ailelerin, sportif etkinliklerin çocukların 
fiziksel ve fizyolojik gelişimlerini olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını tespit etmişlerdir. Aynı 
şekilde Pehlivan’ da 2009 yılında yaptığı araştırmada ailelerin, sportif etkinliklerin çocukların fiziksel 
gelişimlerine sporun katkılarının kaçınılmaz olduğunu algıladıklarını göstermektedir. 

Ailelerin beden eğitimi dersinin öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını etkilediğini 
düşünen erkeklerin oranı %17,7, kadınların oranı %51,5 seviyesindedir. %69,2’ lik toplam oranla 
veliler beden eğitimi dersinin öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu düşünmektedir. 
Çalışmamızı destekler nitelikte Opper ve arkadaşları 2005 yılında yayınlanan araştırmalarında spora 
yönlendirilen çocukların sigara, alkol ve diğer zararlı madde kullanma oranlarının, spor yapmayan 
çocuklara oranla daha az olduğunu ifade etmişlerdir. Öğel ve arkadaşları da yapmış oldukları 
çalışmalarda velilerin sporla sigara ve diğer zararlı maddelerden uzak kalcaklarını düşündüklerini 
belirtmişlerdir. 

Çon ve arkadaşları 1997 yılında yapmış oldukları çalışmada ilköğretim ikinci kademede 
uygulanan bedeneğitimi dersine ilişkin, velilerinin “beden eğitimi vesporun serbest zamanları spor 
faaliyetleri iledeğerlendirmeye istekli olduklarını” ifade ederek beden eğitimi dersine karşı olumlu 
görüşte olduklarını belirtmişlerdir. 

Keskin’in 2006 yılında yaptığı araştırmada çocuğunu spora yönlendiren ailelerin eğitim 
seviyelerinin %33,2 lik dilimini en yüksek oranla lise mezunu olduklarını tespit etmiştir. 
Çalışmamızda da beden eğitimi dersiyle ilgilenen velilerin çoğunluğu lise mezunu veliler 
oluşturmuştur.  

Çepikkurt (2005)’un çocuğun yaptığı spora aşırı katılım gösteren ailelerle ilgili yaptığı ölçek 
çalışmasında da aileler ilk sıralarda ”fiziksel gelişim”, “sportif beceri” ve “rekabet”i 
amaçlamaktadırlar. Aile beklentisine yönelik Kılcıgil (2003)’in çocuğunu futbol okuluna gönderen 
Türk aileleriyle yaptığı çalışmasında sırasıyla ailelerin; çocuğu istediği için, maddi kazanç elde etme 
ve trafik riski olmadığı için çocuğunu organize edilmiş spor ortamına gönderdiğini bulmuştur 
Pehlivan (2009)’ın yaptığı çalışmada da spora katılan çocukların katılım güdülerinin ilk sırasında 
“beceri gelişimi” ve rekabet” bulunmuştur, Örneğin Colchico ve ark. (2000) tarafından yapılan 
çalışmada; okul sonrası fiziksel aktiviteye katılan kız çocuklarının kendine güven duygusunun arttığı, 
kendini değerli hissettiği ve sağlıklı göründüğü yönünde anlamlı sonuçlar bulmuşlardır. Aynı 
zamanda Bluechhardt ve Shephard (1995) okul dışı fiziksel aktiviteye katılan çocukların sosyal 
becerilerinde artış olduğunu rapor etmişlerdir (Pehlivan,2009) 

1950’li yılların başından bu yana çocukların serbest zamanlarının artmasından dolayı aileler 
çocuklara yönelik organize edilmiş spor etkinliklerinin sayısını artırmışlardır. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra ise çocuk ve gençlere yönelik organize edilmiş spor programlarında ciddi bir artış meydana 
gelmiştir. Bu dönemden önce kızlar genelde ev ortamında bulunup iyi bir anne olma amacıyla 
yetiştirilirken, erkeklere daha aktif bir ortam sağlanmıştır. 1970 ve 1980’li yıllardan sonra ise 
toplumun bazı kesimlerinde ve okullarda kız ve erkeklere aynı düzeyde fırsatlar verilmiş ve bunun 
sonucunda kızların da erkekler kadar başarılı olduğu görülmüştür. 
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5. Sonuç ve öneriler 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe okullarında beden eğitimi dersinin öğrencilere 
sağlayacağı yararlar konusunda velilerin farkındalık düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmaya Şehit 
Ümit Balkan Ortaokulu’ nda okuyan öğrencilerin velilerinden 94 kadın, 36 erkek kişi katılmıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda ilköğretim ikinci kademe okullarında beden eğitimi dersinin 
öğrencilere sağlayacağı yararlar konusunda velilerin farkındalık düzeylerinin cinsiyet değişkeni 
açısından aralarında P>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Velilerin %87,7’ si beden eğitimi dersinin öğrencilerin fiziksel gelişimlerine olumlu katkı 
sağladıklarını düşünmektedir. %69,2’lik kesim beden eğitimi dersinin öğrencilerin kötü 
alışkanlıklardan uzak kalmasını olumlu yönde etkilediğini düşünmektedir. 

Çalışmamıza katılan erkek veliler istatiksel hesaplamalar sonucunda = 123,11 puan 
almıştır.Kadın katılımcılar = 122,10 puan almıştır. İki cinsiyet grubuda yüksek puanlar alarak beden 
eğitimi dersinin öğrencilere sağlayacağı yararlar konusunda farkındalıkları üst seviyede çıkmıştır. 

• Beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimi iş birliği içinde öğrencilere ve velilere beden 
eğitimi ve sporun faydalarını anlatarak daha da bilinçli olunmasını sağlamalıdır. 

• Okullarda beden eğitimi ve spor etkinlikleri düzenlenip öğrencilerin katılımı sağlanarak 
velilerin destek olmaları sağlanmalıdır. 

• Velilere beden eğitimi dersinin diğer okul dersleriyle iç içe olduğunu anlatıp başka derslerden 
sebep beden eğitimi dersinden soyutlamamaları konusunda bilinçlendirmeye yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. Velilerin öğrencileri boş zamanlarında spora yönlendirmelerini 
sağlayıp fiziksel ve sosyal açıdan gelişerek topluma kazanılmaları için uğraşılmalıdır 
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Özet 

Bu çalışma, fitness merkezi müşterilerinin hizmet kalitesi ve algılarının belirlenmesini incelemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmaya, Kocaeli ilinde hizmet veren iki fitness merkezi, (Macfit, Life Express) 
dâhil edilmiştir. Çalışmaya 108 (%43,2) kadın ve 142 (%56,8) erkek. Olmak üzere toplam 250 kişi gönüllü 
olarak katılmıştır. Veri toplamak amacıyla, Spor–Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 
kullanılmıştır (Yaşar, 2013). Ölçek 31 madde ve (Soyunma Odaları, Spor yapılan alan Kalitesi, Alet Ekipman 
Kalitesi, Eğitmenler Kalitesi, Personel Kalitesi ve Kişisel Algılama) 6 alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde 
edilen veriler Bağımsız Gruplarda T testi ve One way Anova testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, Spor–Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği cinsiyet değişkenine göre incelediğinde, 
Eğitmen kalitesi alt boyutunda anlamlı farklılığa bulunmuştur (p<0.05). Yaş, değişkenine göre incelediğinde, 
alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Her iki fitness Merkezi birbiri ile 
karşılaştırıldığındaysa Soyunma Odaları, Alet Ekipman Kalitesi, Eğitmenler Kalitesi ve Kişisel Algılama alt 
boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0.05). Spor yapılan alan Kalitesi ve Personel Kalitesi alt 
boyutlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, araştırmaya katılan deneklerin genel 
olarak, Eğitmen kalitesi, Personel kalitesi ve Kişisel algılama alt boyutlarından oldukça memnun oldukları, 
Soyunma odalarının kalitesi, Spor yapılan alanın kalitesi ve Alet Ekipman kalitesine yönelik düşüncelerinin 
ortalamanın üzerinde bir değere sahip olduğu görülmüştür. Sonuçlar göstermektedir ki müşteri 
memnuniyetini devam ettirmek ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için sadece merkezlerin fiziksel koşulları 
değil aynı zamanda personel kalitesinin ön planda tutulması önem taşımaktadır.   
 
Anahtar kelimeler: 
Fitness Merkezleri, Hizmet Kalitesi,Müşteri  

 
  
1.Giriş 

Fiziksel uygunluk; Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre “sosyal, mental ve fiziksel iyilik hali” dir. 
(Tunay, 2008). Toplam fiziksel uygunluk, iyi, tam ve aktif bir yaşam tarzına katılmak için yeterli güç 
ve enerjiyi getiren olumlu bir durumdur. Amerikan Tabipler Birliği'ne göre, fiziksel uygunluk ʺfiziksel 
çabaya olumlu bir şekilde uyum sağlamak için genel kapasiteʺ dir. Bireyler, aşırı stres ya da 
tükenmeksizin gündelik hayatın sıradan ve alışılmadık taleplerini güvenli ve etkili bir şekilde 
karşılayabildikleri zaman fiziksel olarak uygundur. ʺFiziksel uygunluk, sağlık ve uzun ömürlü bir 
yaşam için oldukça önemli ve hayatın olumlu tercihlerinden biridir. Fiziksel uygunluk faaliyetlerine 
katılma kararı almak, anlamlı, aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına ulaşmaya yönelik önemli bir 
girişimdir. Hayatınıza çeşitli fiziksel aktiviteler eklemek, düzenli olarak var olan ve hayatta ʺzaman 
koymakʺ yerine, uzun bir yaşam kalitesinin temelini sağlar (Mazzeo and Mangili, 2013).  

Fiziksel aktivitenin desteklenmesi, sağladığı yararlar nedeniyle önemli bir halk sağlığı 
önceliğidir. Sağlıklı bir toplum istiyorsak fiziksel aktivitenin yararları konusunda insanları 
bilinçlendirmeli ve onların bu aktivitelere katılımlarını sağlayacak koşulları uygun hale getirmeliyiz.  

Çünkü her türlü spor etkinliği sosyal bir deneyimdir ve çoğu zaman duyguları içerir. Sportif 
etkinliklere katılan birey oyun ve hareketler aracılığı ile duygularını ifade etme imkânı bulur. 
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Saldırganlık, öfke, utangaçlık vb. duygularında boşalım sağlar ve bunları kontrol etmesini öğrenir 
(Küçük ve Koç, ). 

Toplumsal yönden spor aktiviteleri liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli takdir 
etme gibi nitelikler kazandırmasına, kendini kontrol etme, başkalarına ve kurallara saygı duyma, 
olumlu ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazandırma, ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi 
öğretme, toplumsal sorumluluğu geliştirme, birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda 
kendisini belirtmesine olanak sağlar (Akça, 2012).  

Fiziksel aktivite katılımının bir göstergesi fitness merkezi üyeliğidir. Fitness merkezi üyeleri, 
denetimsiz ve yapılandırılmamış ortamlarda fiziksel aktivite yapan farklı bir nüfustur (örneğin, spor 
üyeleri, çalışma katılımı için maddi tazminat almak yerine aylık aidat ödemektedir) (Hooker et all, 
2016). Spor-Fitness Merkezi, belli araç-gereç imkânları ve personeli ile insanların egzersiz yapmalarını 
sağlayan üye, aidat sistemi ile çalışan ticari spor işletmeleridir (Uçan, 2007). 

Fitness merkezi üyeleri, fiziksel aktivite de dâhil olmak üzere daha fazla sağlık davranışına 
girerler ve bir fitness merkezinin üyesi olmayan bireylerden daha fazla sağlık sorumluluğu sergilerler.  
Yine de, bir fitness merkezine giren bireylerin yarısından fazlası ilk üç ayda faaliyetlerini 
durdurmaktadır. Bir fitness merkezine giren bireyler en azından başlangıçta fiziksel faaliyette 
bulunmaya motive olur; Ancak yüksek terk oranları, motive olmuş bireyler için bile aktif bir yaşam 
tarzının sürdürülmesinin zor olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sürekli fitness merkezi 
üyeliğini öngören etkenlerin belirlenmesi, egzersiz programlarını kimin sürdürebileceğine dair önemli 
bilgiler sağlayabilir. Ek olarak, fitness merkezi üyeliğinin sona erdirilmesinin erken öngörücülerini 
belirlemek, fiziksel faaliyette bulunma çabalarını sürdürebilmek için ek destek veya müdahale 
gerektirebilecek ʺrisk altındaki üyelerinʺ tanımlanmasına yardımcı olabilir (Hooker et all, 2016). 

Bu öngörücülerin belirlenmesinde fitness merkezi üyelerinin ne amaçla üye olduklarının tespit 
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü her bireyin bu merkezlere gelme amacı farklılık 
göstermektedir. Bazıları fiziksel olarak gelişim sağlamak amacıyla katılırken bazıları da sosyalleşmek 
ve duygusal ve toplumsal açıdan gelişmek amacıyla bu merkezlere gelmektedirler. Bu nedenle 
kişilerin amaçlarının tespit edilmesi fitness merkezi üyeliğinin devam etmesi ve doğal olarak insanlara 
bu faaliyetleri gerçekleştirme imkânı sunan merkezlerin devamlılığının sağlanması için büyük önem 
taşımaktadır.    

İnsan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu düşünüldüğünde, bir spor işletmesinde kaliteyi belirlemenin 
ve insanları mutlu edebilmenin ne kadar zor olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Son yıllarda özellikle 
büyük şehirlerimizde görülen geniş donanımlı spor işletmelerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu 
durum tesislerin artmasıyla birlikte yatırımların daha verimli ve akılcı kullanılmasını zorunlu 
kılmaktadır (Ceyhun ve Serarslan 2000). 

Eğer fiziksel aktiviteye katılımda sayısal bir artış umuluyorsa kişilerin ihtiyaçlarını içeren bir dizi 
faktörün anlaşılması gerekir. O neden ile sporu kitleye sunmak önemli ölçüde kişilerin 
motivasyonlarına cevap veren yeni imkânların oluşturulmasına bağlıdır (Taşmektepligil ve Bostancı 
2000). 

Bir spor faaliyetini güzelleştiren ve o faaliyeti izleyici için cazip hale getiren, sportif faaliyetin 
önemi kadar spor işletmelerinin mükemmelliği ve tesislerin amaçlarına uygun inşa edilmiş olmasıdır 
(Karaküçük 2008). Bu açıdan spor saha ve tesislerin, her dönem, her mevsim ve her yaştaki insana 
göre planlanması ve organize edilmesi ile birlikte organizenin bu alanda yürütülmesi esastır (Argan 
ve Katırcı 2002). 

Bir işletmenin ayakta kalabilmesi için öncelikle tercih edilen, talep gören bir işletme olması 
gerekir. Bunun için de müşteri beklentilerini doğru algılayıp, hizmetlerini bu yönde sunmaları 
gerekmektedir.  

Hizmet sektöründe kalite; “müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine uygunluk, sürekli başarı, sunulan 
hizmetin eksiksiz ve hatasız gerçekleştirilmesi, ölçülebilen ve değerlendirilebilen müşteri 
memnuniyeti ile doğru orantılı bir unsur olarak kabul edilmektedir” (Güven ve Çelik 2007). 

Günümüzde birçok spor örgütü müşteri kazanmak ve müşterilerini “kaliteli hizmet” sunarak 
tatmin etmek için yarışmaktadır (Uçan, 2007).  

Müşteri memnuniyeti, müşterinin beklentilerinin yerine getirilmesidir. Beklentileri pozitif yönde 
karşılanması personel-müşteri etkileşiminin sağlanması, fiziksel çevre etkileri ve alınan hizmetin 
sonucunda olumlu duygular yaratılması ile açıklanabilir. Ancak memnuniyet sadece bu maddelere 
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bağlı değildir. Hizmet kalitesi ile ilgili olmayan durumlar da memnuniyet seviyesini etkiler (hava, 
kişisel durum, vb) (Özkan, 2013). 

Müşteriyi elde tutabilmek, sadakati sağlamak fitness sektörünün önemli bir alanıdır. Eski 
müşterileri elde tutmanın, yeni müşteri kazanmaktan altı kat daha fazla kar getirdiğini belirtilmiştir. 
Müşteri sadakati, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmeti en iyi aldıkları hizmet sağlayıcıyı 
bulduklarına inanma süreci ile başlar. Müşteri, kendi ihtiyacını karşılayan özel bir hizmet aldığını 
düşünerek diğer rakipleri görmezden gelerek kendine ait bir işletme ile buluştuğunu düşünüp aidiyet 
duygusu ile sadakat davranışını geliştirir (Özkan, 2013). 

Fitness merkezlerine devam eden kişileri iyi tanıyan, beklentilerini önceden belirleyebilen, 
özellikle merkezin bulunduğu bölgenin demografik yapısına göre hizmet kalitesi oluşturabilen 
işletmeler daha avantajlı hale gelmektedir. Zira toplam kalite yönetiminde sürekli iyileştirme, müşteri 
memnuniyeti ve kalite kavramları ortak unsur olarak görülmektedir (Bektaş, 2015).  

Müşteri tatmini ve sadakati arasında çok güçlü bir ilişki olduğu ve tatminin sadakatin 
gerçekleşmesinde belirleyici bir unsur olduğu belirtilmiştir. Tatmin, müşterinin satın alma niyeti ve 
satın alma davranışının en iyi belirleyicisi olarak görünmektedir. Tatmin yeniden satın alma 
niyetlerini arttırmakta, tatminsizlik ise müşterinin satın almayı devam ettirmemesinde veya 
bırakmasındaki temel neden olmaktadır. Aynı zamanda yüksek seviyedeki müşteri tatmini, 
tüketicinin firmaya karşı sadakatinin artmasına ve rakiplerin sunumlarından daha az etkilenmesine 
yol açmaktadır (Yıldız, 2012). 
Bu noktalardan hareketle, Kocaeli ilinde hizmet sunan iki farklı Fitness merkezine üye olan bireylerin 
bu merkezlerin hizmet kalitesi ile ilgili algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. Metod 

Bu çalışmaya, Kocaeli ilinde hizmet veren iki fitness merkezi, (Macfit, Life Express ) dâhil edilmiştir. 
Çalışmaya 108 (%43,2) kadın ve 142 (%56,8) erkek olmak üzere toplam 250 kişi gönüllü olarak 
katılmıştır.  

 2.1.Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak  Uçan (2007) tarafından Türkçe olarak geliştirilmiş Spor-Fitness 
Merkezlerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 31 madde ve 6 alt boyutlarından 
(Soyunma Odaları, Spor Yapılan Alan Kalitesi, Alet Ekipman Kalitesi, Eğitmenler Kalitesi, Personel 
Kalitesi ve Kişisel Algılama) oluşmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum (1)”, “katılmıyorum (2)”, 
“kararsızım (3)”, “katılıyorum (4)”, “kesinlikle katılıyorum (5)” biçiminde en olumsuzdan en olumlu 
seçeneğe doğru artan bir şekilde puanlanmış beşli likert tipi bir derecelendirme sistemine sahiptir. 

2.2.Verilerin Toplanması 

Katılımcılara anketler araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Her katılımcıya öncelikle araştırmanın 
amacı açıklanmış, anket uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve ardından anketleri 
doldurmaları istenmiştir. 

2.3.Verilerin Analizi 

Veriler SPSS 24.0 Paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve cinsiyete göre 
fitness merkezleri arasında hizmet kalitesi algıları açısından farklılıklar olup olmadığını test etmek 
için bağımsız gruplarda T testi ve yaş gruplarına göre hizmet kalitesi algıları arasındaki farklılıkları 
belirlemek için de One Way Anova testi kullanılmıştır. 
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3.Bulgular 

Tablo 1: Çalışmaya Katılan Deneklerin Cinsiyete Göre Yaş Aralıkları Ve Hangi Fitness Merkezine Üye Olduklarına Ait Frekans 
ve % Değerleri 

 Erkek Kadın 
 f % f % 

Fitness Merkezleri 
Macfit 86 60,6 64 59,3 
Life Express 56 39,4 44 40,7 
Toplam 142 100,0 108 100,0 

 
 

Yaş Aralıkları 

16-20 yaş 34 23,9 13 12,0 
21-25 yaş 36 25,4 33 30,6 
26-30 yaş 34 23,9 33 30,6 
31-35 yaş 26 18,3 16 14,8 
36 ve üstü yaş 12 8,5 13 12,0 
Toplam 142 100,0 108 100,0 

Tablo 2: Çalışmaya Katılan Deneklerin Cinsiyete Göre Fitness Merkezinin Hizmet Kalitesi Algılarının Alt Boyutlarına Ait 
İstatistiksel Değerler 

  Cinsiyet n x ss t p 
Soyunma Odaları Erkek 142 3.6197 .81683 

-.078 .938 
Kadın 108 3.6281 .87203 

Spor Yapılan Alan 
Kalitesi 

Erkek 142 3.7447 .83500 
-.195 .845 

Kadın 108 3.7662 .89408 
Alet Ekipman 
Kalitesi 

Erkek 142 3.9225 .70590 
-.419 .675 

Kadın 108 3.9630 .81501 
Eğitmen Kalitesi Erkek 142 4.2437 .65194 

-2.086 .038 
Kadın 108 4.4074 .56232 

Personel Kalitesi Erkek 142 4.1986 .66674 
-.721 .471 

Kadın 108 4.2574 .59972 
Kişisel Algılama Erkek 142 4.2648 .66078 -.989 .324 

Kadın 108 4.3463 .62509 
 
Cinsiyete göre Fitness merkezinin hizmet kalitesi algılarının alt boyutları değerlendirildiğinde 
kadınlar ve erkekler arasında eğitmen kalitesi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05).Soyunma odaları, Spor yapılan alan kalitesi, Alet ekipman kalitesi, Personel 
kalitesi ve Kişisel algılama alt boyutları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır(p>0,05).  
 
Tablo 3: Çalışmaya Katılan Deneklerin Cinsiyete Göre İki Fitness Merkezinin Hizmet Kalitesi Algılarının Alt Boyutlarına Ait 
İstatistiksel Değerler 

 
Cinsiyet 

 
Alt Boyutlar 

Fitness 
Merkezleri 

 
N 

 
Ort. 

 
Ss 

 
t 

 
p 

 
 
 
 
 
Erkek 

Soyunma Odaları Mac fit 86 3,7248 ,86007 
1,918 0,057 

Life Express 56 3,4583 ,72352 
Spor Yapılan Alan Kalitesi Mac fit 86 3,7820 ,98578 

,658 0,512 
Life Express 56 3,6875 ,52926 

Alet Ekipman Kalitesi Mac fit 86 4,2074 ,62827 6,864 0,000* 
Life Express 56 3,4851 ,58799 

Eğitmen Kalitesi Mac fit 86 4,3070 ,62021 
1,440 0,152 

Life Express 56 4,1464 ,69229 
Personel Kalitesi Mac fit 86 4,2558 ,60946 

1,270 0,206 
Life Express 56 4,1107 ,74338 

Kişisel Algılama Mac fit 86 4,3953 ,56400 
2,999 0,003* 

Life Express 56 4,0643 ,74844 
 
 
 
 
 
Kadın 

Soyunma Odaları Mac fit 64 3,8151 ,90077 
2,771 0,007* 

Life Express 44 3,3561 ,75875 
Spor Yapılan Alan Kalitesi Mac fit 64 3,8711 ,90741 

1,479 0,142 
Life Express 44 3,6136 ,86174 

Alet Ekipman Kalitesi Mac fit 64 4,3568 ,65456 
7,435 0,000* 

Life Express 44 3,3902 ,67719 
Eğitmen Kalitesi Mac fit 64 4,4813 ,54127 

1,659 0,100 
Life Express 44 4,3000 ,58110 

Personel Kalitesi Mac fit 64 4,2844 ,58206 
,562 0,575 

Life Express 44 4,2182 ,62924 
Kişisel Algılama Mac fit 64 4,4594 ,61275 

2,313 0,023** 
Life Express 44 4,1818 ,61276 
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İki Fitness merkezi birbiri ile karşılaştırıldığında alet ekipman kalitesi, kişisel algılama ve soyunma 
odaları alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Hem kadınlar hem de 
erkekler alet ekipman kalitesi alt boyutunda ve kişisel algılama alt boyutunda Mac fit Fitness 
merkezinin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca kadınlar soyunma odaları alt boyutunda Mac fit 
Fitness merkezinin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir(p<0,05). 

Tablo 4: Çalışmaya Katılan Deneklerin Cinsiyete Göre İki Fitness Merkezinin Hizmet Kalitesi, Algılarının Alt Boyutlarının T 
Testi Sonuçları 

  
 Grup n x ss t p 
Soyunma 
Odaları 

Mac fit 150 3.7633 .87582 
3.293 .001 Life 

Express 
100 3.4133 .73721 

Spor 
Yapılan 
Alan 
Kalitesi 

Mac fit 150 3.8200 .95103 

1.491 .137 
Life 
Express 

100 3.6550 .69247 

Alet 
Ekipman 
Kalitesi 

Mac fit 150 4.2711 .64175 
10.081 .000 Life 

Express 
100 3.4433 .62730 

Eğitmen 
Kalitesi 

Mac fit 150 4.3813 .59228 
2.108 .036 Life 

Express 
100 4.2140 .64714 

Personel 
Kalitesi 

Mac fit 150 4.2680 .59611 
1.337 .182 Life 

Express 
100 4.1580 .69416 

Kişisel 
Algılama 

Mac fit 150 4.4227 .58415 
3.776 .000 Life 

Express 
100 4.1160 .69117 

 
Fitness Merkezlerine göre hizmet kalitesi algılarının alt boyutları değerlendirildiğinde kadınlar ve 
erkekler arasında soyunma odaları, alet ekipman kalitesi ve kişisel algılama alt boyutlarında  
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). 
 
Tablo 8: Çalışmaya Katılan Deneklerin Yaş Aralıklarına Göre İki Fitness Merkezinin Hizmet Kalitesi Algılarının Alt Boyutlarına 
Ait İstatistiksel Değerler 
Alt Boyutlar Varyans Kaynağı KT Sd KO F P 

Soyunma Odaları 
Gruplar arası 3,275 4 ,819 

1,165 0,327 Gruplar içi 172,172 245 ,703 
Toplam 175,447 249  

Spor Yapılan Alan Kalitesi 
Gruplar arası 4,555 4 1,139 

1,556 0,187 Gruplar içi 179,316 245 ,732 
Toplam 183,871 249  

Alet Ekipman Kalitesi 
Gruplar arası 2,296 4 ,574 

1,011 0,402 Gruplar içi 139,137 245 ,568 
Toplam 141,433 249  

Eğitmen Kalitesi 
Gruplar arası 1,218 4 ,305 

,792 0,531 Gruplar içi 94,190 245 ,384 
Toplam 95,408 249  

Personel Kalitesi 
Gruplar arası ,531 4 ,133 

,323 0,863 Gruplar içi 100,845 245 ,412 
Toplam 101,376 249  

Kişisel Algılama 
Gruplar arası ,422 4 ,106 

,250 0,909 Gruplar içi 103,358 245 ,422 
Toplam 103,780 249  

 
Çalışmaya katılan deneklerin yaş aralıklarına göre Fitness merkezi algılarının alt boyutları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
 
4. Tartışma ve Sonuç 

Fitness merkezlerine üye olan bireylerin hizmet kalitesi algılarının incelenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışmada Kocaeli ilinde bulunan iki farklı fitness merkezi karşılaştırılmış ve üyelerin cinsiyetlerine ve 
yaş aralıklarına göre hizmet kalitesi algılarının alt boyutları arasında farklılıklar olup olmadığı 
değerlendirilmiştir.  
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Bir işletmenin uzun süre devamlılık sağlayabilmesi için müşterilerine sunmuş olduğu hizmetin 
kalitesi ön planda yer almaktadır. Hizmet kalitesi, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde 
karşılanması ve bunun devamlılığının sağlanmasıdır. Bu nedenle Fitness merkezlerinin hem fiziki 
koşullarının (soyunma odaları, alet, ekipman ve spor yapılan alanın kalitesi) hem de müşterinin 
taleplerini karşılayacak koşulların (eğitmem kalitesi, personel kalitesi ve kişisel algılama) en üst 
düzeyde karşılanması gerekmektedir.  

Çalışmaya katılan bireylerin cinsiyete göre karşılaştırıldığında, soyunma odaları, spor yapılan 
alan kalitesi, alet, ekipman kalitesi, personel kalitesi ve kişisel algılama alt boyutları arasında anlamlı 
farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05). Yaşar (2013) yapmış olduğu Ağaoğlu Myclub World Şubesi üyeleri 
üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında hizmet kalite algısının üyelerin cinsiyetlerine göre 
farklılaşmadığını saptamıştır. Bir başka çalışma olan (Bektaş, M. 2015) yapmış olduğu çalışmada Tüm 
Çalışanların Ekip Hizmetlerine İlişkin Memnuniyetin Cinsiyete Göre farklılaşmadığı görülmüştür. 
Yıldız ve arkadaşları (2013)  Manisa ilinde ticari statüde faaliyet gösteren bir fitness merkezinin 
üyeleri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, kadınların hizmet kalitesi ve boyutlarına (program, 
soyunma odası ve antrenman tesisi) yönelik algılarının, erkeklere göre daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Benzer şekilde, Yıldız ve Tüfekçi (2010)’nin çalışmasında ise cinsiyete göre personel, 
program, fiziksel tesis, soyunma odası ve genel hizmet kalitesi açısından kadınlar lehine anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. (Yalçın, Y. 2013) yapmış olduğu çalışmasında soyunma odaları, spor yapılan 
alan kalitesi, alet ekipman kalitesi, personel kalitesi ve kişisel algılama alt boyutları cinsiyete göre 
farklılaşmadığını saptamıştır.     

Çalışmaya katılan deneklerin cinsiyete göre fitness merkezinin hizmet kalitesi algılarının alt 
boyutları değerlendirildiğinde kadınlar (x=4,40±0,56) ve erkekler (x=4,24±0,65) arasında eğitmen 
kalitesi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05).  Katırcı ve Oyman 
(2011), Yerlisu Lapa ve Baştaç (2012), fitness merkezlerinde hizmet kalitesiyle ilgili yaptıkları 
çalışmada personel boyutunu en yüksek boyut olarak tespit etmişlerdir. (Akkoyun, İ. 2015) yapmış 
olduğu fitness merkezi üyelerinin, fitness merkezlerine yönelik hizmet kalitesi algısına ilişkin bulgular 
kısmındaki alt boyutunda Fiziksel Çevre,  Cinsiyet üzerinden puan ortalamalarına bakıldığında ise 
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Erkek üyelerin puan ortalaması kadın üyelerden daha yüksek 
bulunmuştur. (Yalçın, Y. 2013) Hizmet kalitesinin algılanması isimli çalışmasında cinsiyetlere göre 
farklılaşmamıştır.   

İki farklı fitness merkezinin hizmet algısının alt boyutları cinsiyetlere göre karşılaştırıldığında 
hem erkekler hem de kadınlar Macfit fitness merkezinin daha iyi olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Erkeklerin iki fitness merkezi ile ilgili algıları karşılaştırıldığında alet ekipman 
kullanımı ve kişisel algılama alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır 
(p<0,01). Macfit fitness merkezinin alet ekipman kalitesi ortalaması x=4,20±0,62 iken Life Express 
fitness merkezinin ortalaması x=3,48±0,58 olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde kadınlarında alet 
ekipman kalitesi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Macfit fitness 
merkezinin alet ekipman kalitesi ortalaması x=4,35±0,65 iken Life Express fitness merkezinin 
ortalaması x=3,39±0,67 olarak belirlenmiştir.  

Üzüm H. ve arkadaşlarına(2016) göre Kamu ve Özel Spor Merkezleri Müşterilerinin Hizmet 
Kalitesi Algılarının İncelenmesi isimli çalışmasında,  cinsiyet, medeni durum, ücret kullanım sıklığı ve 
kurum türü değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulmuştur(P<0.05).   
Kişisel algılama alt boyutu karşılaştırıldığında erkelerde 0,01 düzeyinde kadınlarda ise 0,05 düzeyinde 
anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Macfit fitness merkezinin kişisel algılama alt boyutu ortalaması 
erkeklerde x=4,39±0,56 kadınlarda x=4,45±0,61 iken Life Express fitness merkezinin ortalaması 
erkeklerde x=4,06±0,74 ve kadınlarda x=4,18±0,61 olarak belirlenmiştir. Katılımcılar bu merkezde 
(Macfit) spor yaptıktan sonra kendileri için bir şeyler yaptıklarını hissettiklerini, kendilerini daha 
sağlıklı ve iyi hissettiklerini, spor yaptıktan sonra katılım amaçlarını gerçekleştirdiklerini, spor 
yapmamın yaşantılarında olumlu değişiklikler getirdiğini düşündüklerini ve bu merkezde spor 
yaparken iyi vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir. 

Soyunma odaları alt boyutu değerlendirildiğinde erkelerde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar saptanmazken (p>0,05) kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır 
(p<0,05). Yerlisu Lapa ve Baştaç (2012) yaptıkları araştırmada soyunma odaları alt boyutunda anlamlı 
farklılıklar tespit ettiklerini belirtmişlerdir. Akgül, Sarol ve Gürbüz (2009), Yıldız ve Tüfekçi (2010) ve 
Katırcı ve Oyman (2011) (temizlik boyutu; soyunma odaları, duş, lavabo ve tesisin temizliği), Yerlisu 
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Lapa ve Baştaç (2012) da çalışmalarına benzer şekilde soyunma odası boyutunun hizmet kalitesinin en 
düşük seviyede olduğu ortaya konmaktadır. (Yalçın, Y. 2013) yapmış olduğu çalışmada Soyunma 
Odalarını alt boyutunda anlamlı farklılık bulamamıştır. Macfit fitness merkezinin soyunma odaları 
ortalaması x=3,81±0,90 iken Life Express fitness merkezinin ortalaması x=3,35±0,75 olarak 
belirlenmiştir. Macfit fitness merkezindeki bekleme ve dinlenme alanlarının yeterli ve rahat olduğunu, 
soyunma odaları ve duşların her zaman temiz olduğunu ve havalandırmanın yeterli olduğunu, 
soyunma odalarında yeterli alan ve yeterli sayıda duş olduğunu ve yeterli sayıda dolap 
bulunduğunu, duşlarda her zaman bol sıcak su olduğunu ve spor yapılan alanların memnun edici 
düzeyde temiz olduğunu belirtmişlerdir.   

Çalışmaya katılan deneklerin yaş aralıklarına göre fitness merkezi algılarının alt boyutları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Yerlisu Lapa ve 
Baştaç (2012) da araştırmalarında yaşa göre anlamlı farklılık bulmadıklarını belirtmişlerdir. 
Çalışmamızla paralellik göstermektedir. Fakat alt boyutların ortalamaları incelendiğinde soyunma 
odaları alt boyutunda hem kadınlarda (x=3,82±0,82) hem de erkeklerde (x=3,83±0,81) en yüksek 
ortalamanın 31-35 yaş grubuna ait olduğu görülmektedir.  

Spor yapılan alanın kalitesine yönelik değerlendirme yapıldığında hem kadınlarda (x=3,96±0,80) 
hem de erkeklerde (x=3,89±0,85) en yüksek ortalamanın 26-30 yaş grubuna ait olduğu görülmektedir. 
26 – 30 yaş arası bireyler bu Fitness merkezlerinde, alanın memnun edici, havalandırmalarının yeterli, 
hava koşullarına göre uygun olduğu belirtmişlerdir. Alet ekipman kalitesi alt boyutunda erkeklerde 
en yüksek ortalama (x=3,96±0,77) 21-25 yaş grubunda görülürken, kadınlar en yüksek ortalamanın 
(x=4,25±0,76) 31-35 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir.  21 – 25 yaş gurubu erkekler, ekipmanlar 
yeterli sayıdadır, ekipmanlar ihtiyaca uygundur, ekipmanlar moderndir, ektiviteler oldukça çeşitlidir, 
eerkezdeki programlar/aktiviteler günceldir ve merkezdeki program ve aktiviteler üyelerin istek ve 
ihtiyaçlarına cevap verecek gün ve saatlerde düzenlenmektedir sorularına en yüksek puanları vermiş 
olabilirler.31 – 35 yaş arası bayanlar ankette, ekipmanlar yeterli sayıdadır, ekipmanlar ihtiyaca 
uygundur, ekipmanlar moderndir, aktiviteler oldukça çeşitlidir, merkezdeki programlar/aktiviteler 
günceldir ve merkezdeki program ve aktiviteler üyelerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek gün ve 
saatlerde düzenlenmektedir sorularına en yüksek puanları vermişlerdir.    

Eğitmen kalitesi alt boyutunda erkelerde 26-30 yaş grubu en yüksek ortalamaya (x=4,28±0,69) 
sahipken kadınlarda en yüksek ortalama (x=4,73±0,34) 31-35 yaş grubunda görülmektedir 26 – 30 yaş 
gurubu erkeklerde spor eğitmenleri/antrenörler yeterli bilgiye sahip isini bilen kişilerdir, spor 
eğitmenleri/antrenörler hareketlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verirler, spor 
eğitmenleri/antrenörler bireysel olarak üyelerle ilgilenirler ve yanlış bir hareket yaptığınızda uyarıp 
düzeltirler, spor eğitmenleri/antrenörler fiziksel görünümü düzgün, sportif kişilerdir, spor 
eğitmenleri/antrenörler özenli ve temiz giyimlidir. Bu spor merkezlerindeki Spor eğitmeni ve 
antrenörlerin bu yaş guruplarına hitap ettikleri düşünülebilir. 31 – 35 yaş gurubu bayanlar için ise 
kendini daha genç hissetmek ve öğrencilik yıllarına geri dönmek iyi görünümlü, yeterli bilgiye sahip 
ve onlarla ilgilenen antrenörlerle çalışmak hem sağlık açısından kendini iyi hissetmek hem de diğer 
taraftan hızlı bir şekilde vücudunu toparlamak olarak düşünülebilir. 31 – 35 yaş gurubu kadınlar 
eğitmenleri/antrenörler yeterli bilgiye sahip isini bilen kişilerdir, spor eğitmenleri/antrenörler 
hareketlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verirler, spor eğitmenleri/antrenörler bireysel olarak 
üyelerle ilgilenirler ve yanlış bir hareket yaptığınızda uyarıp düzeltirler, spor eğitmenleri/antrenörler 
fiziksel görünümü düzgün, sportif kişilerdir, spor eğitmenleri/antrenörler özenli ve temiz giyimlidir. 
Bu spor merkezlerindeki Spor eğitmeni ve antrenörlerin bu yaş gruplarındaki kadınların genel olarak 
bu Fitness merkezlerindeki spor uzmanları ve antrenörlerden memnun oldukları söylenebilir. 

Personelin kalitesi alt boyutu değerlendirildiğinde kadınlarda en yüksek ortalama x=4,73±0,34 ile 
16-20 yaş grubunda iken erkeklerde en yüksek ortalama x=4,43±0,51 ile 36 ve üstü yaş grubunda tespit 
edilmiştir. 16 – 20 yaş gurubu kadınlarda, bu spor merkezdeki tüm personel kibar ve saygılıdır, bu 
merkezdeki tüm personel güler yüzlü ve samimidir, bu merkezdeki tüm personel isleriyle ilgili yeterli 
bilgiye sahiptir, bu merkezdeki tüm personel sorun ve şikayetler ile anında ilgilenir, bu merkezdeki 
tüm personel islerini severek yapar, sorularına yüksek puanlar vererek bu spor merkezlerinden 
oldukça memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu yaş gurubu erkeklerde bu spor merkezdeki tüm 
personel kibar ve saygılıdır, bu merkezdeki tüm personel güler yüzlü ve samimidir, bu merkezdeki 
tüm personel isleriyle ilgili yeterli bilgiye sahiptir, bu merkezdeki tüm personel sorun ve şikayetler ile 
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anında ilgilenir, bu merkezdeki tüm personel islerini severek yapar, sorularına yüksek puanlar 
vererek bu spor merkezi personelinden hoşnut oldukları çıkarımı yapılabilir. 

Son olarak kişisel algılama alt boyutu değerlendirildiğinde erkelerde 36 ve üstü yaş grubu en 
yüksek ortalamaya (x=4,41±0,65) sahipken kadınlarda 31-35 yaş grubunun en yüksek ortalamaya 
(4,60±0,42) sahip olduğu belirlenmiştir. 36 ve üzeri yaş grubu erkeklerde kişisel gelişim alt boyutunda 
yaşın artmasıyla birlikte kendisi için sorumluluğunu yerine getirdiği, sağlığını olumlu yönde 
ilerlettiğini, sosyal yaşantısında olumlu değişikliklerin gerçekleştiğini ve spor yaparken iyi vakit 
geçirdiği ve bunun sonucunda kendini gerçekleştirdiği düşüncesi oluştuğu söylenebilir. Kadınlarda 
31-35 yaş grubunda da  kişisel gelişim alt boyutunda yaşın artmasıyla birlikte kendisi için 
sorumluluğunu yerine getirdiği, sağlığını olumlu yönde ilerlettiğini, sosyal yaşantısında olumlu 
değişikliklerin gerçekleştiğini ve spor yaparken iyi vakit geçirdiği ve bunun sonucunda kendini 
gerçekleştirdiği düşüncesi oluştuğu söylenebilir. 

Araştırmalardan ulaşılan bulgular bütünsel değerlendirildiğinde, kadın ve erkek üyelerin hizmet 
kalite algılarının üye olunan spor kulübüne göre farklılık gösterdiği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin benlik saygısını 
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu, Fen Edebiyat, Mühendislik,  Hukuk, İletişim, Güzel 
Sanatlar, Turizm Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim alan ve çalışmaya gönüllü 
olarak katılan 170 (%62,7) kadın ve 101 (%37,3) erkek olmak üzere toplam 271 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen, Çuhadaroğlu (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan 
“Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır.  Araştırmada, otuz üç maddeden 
oluşan ölçeğin 12 alt ölçeğinden, sadece benlik saygısını ölçen birinci alt ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada 
elde edilen verilere tanımlayıcı istatistiksel işlemler uygulandıktan sonra bağımsız örneklem t-testi ve tek 
yönlü Varyans analizi uygulanmıştır.  Anlam düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.  Araştırma sonucunda araştırma 
grubunun benlik saygısı puanları bölüm ve cinsiyet değişkenine göre incelediğinde, anlamlı farklılık söz 
konusu değilken yaş değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0.05). Bu farklılık 
öğrencilerin yaşları ilerledikçe benlik saygılarının arttığını göstermektedir. Bu durum bireylerin olgunlaşması, 
eğitim düzeylerinin yükselmesi ile kendilerine olan güven duygularının artmasına neden olabileceği 
düşünülmektedir. Sonuç olarak, yapılan bu araştırma üniversite eğitimine devam eden ya da eğitimini 
tamamlamış bireylere uygulanmıştır. Bu araştırma farklı üniversitelerde farklı bölümdeki öğrencilere ya da 
orta öğretim düzeyindeki öğrencilere uygulanıp geniş kapsamlı sonuçlar elde edilebilir. Bu bağlamda 
bireylerin kendi kimliklerini oluşturmada yardımcı eğitim programlarının düzenlenmesi ve planlı bir şekilde 
uygulanmasının bireylerin sonraki yaşamlarında yararlı olabileceği düşünülmektedir.   
 
Anahtar kelimeler:  
Benlik Saygısı, Pedagojik Formasyon, Üniversite Öğrencis i  

 
  
1.Giriş 

Gençlik dönemi, özellikle öğrenci gençler grubunda uzayabilmekte ve 22-25 yaşları arasına ʺuzamış 
gençlik dönemiʺ adı verilmektedir. Bu dönem ruhsal-toplumsal yönden ʺkimlik (identity) kazanmaʺ 
dönemidir (Doğan 1999, Erikson 1968). Bu dönemde genç, kendisiyle ilgili ʺBen kimim?ʺ, ʺBen nasıl 
biriyim?ʺ, ʺBaşkaları beni nasıl görüyor, nasıl olmamı istiyorlar?ʺ, ʺHangi mesleği seçmeliyim?ʺ, 
ʺYeterli miyim, değil miyim?ʺ gibi sorulara yanıt bulmaya çalışır. Bu soruların yanıtlarına göre cinsel, 
toplumsal ve mesleksel kimlik ögeleri yerleşmeye başlar. Genç kendisi hakkında değerlendirmeler 
yaparken, bir yandan da dış dünya ile etkileşimlerinden kendisiyle ilgili bazı çıkarsamalara ulaşır. 
Böylece kendisiyle ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüşe varması, kendisini değerli görüp 
görmemesi onun benlik saygısını (self esteem) belirler (Çuhadaroğlu 1986, İzgiç ve ark. 2001). Benlik 
saygısı, kişinin kendisini olduğundan aşağı, ya da üstün görmeksizin kendinden memnun olması ve 
kendini değerli, olumlu, beğenilmeye ve sevilmeye değer görmesidir. Benlik saygısının duygusal, 
zihinsel, toplumsal/kültürel, bedensel ögeleri vardır. Odağ'a göre, benlik ruhsal yapının çatısını ve 
küçük yaşlardan başlayarak bireyin çekirdek kimliğini oluşturur (Çuhadaroğlu 1986, Odağ 2001).  
Ayrıca bireyin benlik saygısı düzeyi, öğrenme yaşantısını etkilen önemli boyutlardan biridir. Genel 
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olarak, benlik saygısı düzeyi yüksek olan öğrenciler gerek sosyal ilişkilerinde gerekse okul 
çalışmalarında daha girişimci, daha güvenli ve daha ataktırlar. Yeni şeyler öğrenmeye daha 
meraklıdırlar ve yeni durumlarla karşılaşmaktan kaçınmazlar. Benlik saygısı düzeyleri düşük 
öğrenciler ise bunların aksine, kendilerine daha az güven duyar ve onlardan istenenleri 
başaramayacakları duygusunu daha yoğun yaşarlar. Bu nedenledir ki, başarısızlık sonrası oluşacak 
doğal mahcubiyet duygusunu yaşamamak için bu gibi riskli durumlardan kendilerini sürekli olarak 
uzak tutmaya çalışırlar (Pişkin, 2003).  

Sonuç olarak yapılan bu araştırma Kocaeli Üniversitesi’nde pedagojik formasyon alan 
öğrencilerin benlik saygısı düzeyini incelenmek amacıyla yapılmıştır. 
 

2.Metod 
 

Araştırmanın evrenini ve örneklemi, Kocaeli Üniversitesi’nde Pedagojik formasyon eğitimi alan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, Fen Edebiyat, Mühendislik,  Hukuk, İletişim, Güzel 
Sanatlar, Turizm Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim alan ve çalışmaya 
gönüllü olarak katılan 170 (%62,7) kadın ve 101 (%37,3) erkek olmak üzere toplam 271 öğrenciden 
oluşmaktadır.  

2.1.Veri Toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi için Rosenberg (1965) tarafından 
geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nin Türkiye’ye 
uyarlama çalışmaları, Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. Rosenberg, benlik saygısı 
kavramında kişinin kendisini değerlendirmesinin önemi üzerinde durmaktadır. Ölçekteki sorular 
daha çok bu temaya yöneliktir. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli sorulardan 
yapılanmış on iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; Benlik Saygısı, Kendilik Kavramının 
Sürekliliği, İnsanlara Güvenme, Eleştiriye Duyarlılık, Depresif Duygulanım, Hayalperestlik, 
Psikosomatik Belirtiler, Kişiler arası Tehdit Hissetme, Tartışmalara Katılabilme, Ana-baba İlgisi, 
Babayla İlişki, Psişik İzolasyon’dur. Bu araştırmada, ölçeğin alt ölçekleri arasından Benlik Saygısı alt 
ölçeği kullanılmıştır. Benlik Saygısı Alt Ölçeği’nde on madde yer almaktadır. Ölçeğin kendi içindeki 
değerlendirme sistemine göre denekler 0 ile 6 arasında puan almaktadırlar. Sayısal ölçümlerle yapılan 
karşılaştırmalarda benlik saygısı yüksek (0-1) puan, orta (2-4) puan, düşük (5-6) puan olarak 
değerlendirilmektedir 

3.Bulgular 

Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Demografik Bilgiler Tablosu 
 
Değişkenler 

 
Alt katagoriler 

 
N 

 
% 

 
Toplam 

Yaş 20-23 
23-25 
25-+ 

50 
50 
171 

18,5 
18,5 
63,1 

271-100 
271-100 
271-100 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

170 
101 

62,7 
37,3 

271-100 
271-100 

Anne eğitim durumu İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

115 
48 
66 
42 

42,4 
17,7 
24,4 
15,5 

271-100 
271-100 
271-100 
271-100 

 
Baba eğitim durumu 

İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

75 
54 
90 
47 

27,7 
19,9 
32,2 
17,3 

271-100 
271-100 
271-100 
271-100 

 
 
Fakülteler 
 

Fen edebiyat 
Mühendislik 
İletişim 
Turizm 
Besyo 
Diğer 

121 
6 
24 
5 
109 
6 

44,6 
2,2 
8,9 
1,8 
40,2 
2,2 

271-100 
271-100 
271-100 
271-100 
271-100 
271-100 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin %18,5’i 20-23 yaş ,%18,5’i 23-25 
yaş, %63,1’i 25 yaş üstü oluşturmaktadır. Cinsiyete göre %62,  kadın,%37,3’ü kadınlardan 
oluşmaktadır. Anne eğitim durumu %42,4’ü ilkokul,%17,7’si ortaokul,%24,4’ü lise,%15,5’i üniversite 
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oluşturmaktadır. Baba eğitim durumu %27,7’si ilkokul,%19,9’u ortaokul,%32,2’si lise,%17,3’ü 
üniversiteden oluşmaktadır. Fakülteler %44,6’sı fen edebiyat,%2,2’si mühendislik,%8,9’u 
iletişim,%1,8’i turizm,%40,2’si besyo,%2,2’si diğer olarak oluşmaktadır.  
Tablo 2. Araştırma Grubunun Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem T- Testi Tablosu 

Cinsiyet N Ort. SS Std. Hata ortalama F P  
Kadın 170 23,22 3,200 ,245 1,266 ,266 
Erkek 101 24,45 3,979 ,396 

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırma grubunun t-testi sonuçlarının cinsiyet değişkeni bakımından 
anlamlı bir bulguya rastlanmamıştır (p>0.05). 

Tablo 3. Araştırma Grubunun Yaşa Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu 

 KT Df KO F P Fark 
Gruplar arası 130,368 2 65,184 5,328 ,005 C-B-A 
Grup içi 3279,056 268 12,235    
Toplam 3409,424 270     

Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırma grubunun tek yönlü varyans analizi yaş değişkeni bakımından 
anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 4: Araştırma Grubunun Fakültelere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu 

 KT Df KO F P 
Gruplar arası 55,516 5 11,103 ,877 ,497 
Grup İçi 3353,909 265 12,656   
Toplam 3409,424 270    

Tablo 4’de görüldüğü üzere araştırma grubunun tek yönlü varyans analizi fakülte değişkeni 
bakımından anlamlı bir bulguya rastlanmamıştır (p>0.05).  

4.Tartışma ve Sonuç 

Benlik saygısının yüksek olmasının, genel olarak bireyin kendisine ve diğer insanlara karşı daha 
güvenli, kişilerarası ilişkilerini daha sağlıklı ve doyurucu, genel anlamda uyumunu artırıcı yönde 
etkide bulunduğu bilinmektedir (Aşçı 1999, Gün 2006, İçten ve ark. 2006, Weinberg ve Gould 1995).  

Yapılan araştırmada fakülte ve cinsiyet değişkeni üzerinden yapılan istatistiksel analizlerde 
benlik saygısı puan ortalamalarının iki değişken üzerinden anlamlı bir farkın oluşmadığı 
görülmüştür. Ancak cinsiyet puan ortalamalarına bakıldığında erkeklerin kızlara oranla benlik saygısı 
puanlarının daha yüksek olduğu görülmekte, oluşan bu durum erkeklerin kızlara oranla kendilerine 
olan güvenlerinin fazla olduğu ve benlik saygılarının yüksek olduğu görülmekte. Literatürde 
bakıldığında ise; cinsiyet değişkeni açısından farklı sonuçlara rastlanmaktadır. Erman (2004), spor 
yapan kadınların benlik saygılarının yükseldiğini, ama erkeklerle aralarında istatistiksel açıdan 
anlamlı fark olmadığını belirtmiştir. Güngör (1989)’ün; yaptığı çalışmada ise, kız ve erkeklerin benlik 
saygısı düzeyleri arasında bir fark bulamamıştır. Karakaya ve ark. (2006)’nın yüzme sporu ile uğraşan 
kadınlarda erkeklere göre benlik saygısı düzeyi puanları daha düşük, depresyon ve kaygı düzeyi 
puanları daha yüksek bulunmuştur.  

Yine araştırmada benlik saygısı puan ortalamalarının yaş değişkeni üzerinden yapılan 
istatistiksel analizinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu anlamlı farkın öğrencilerinin yaş değerleri 
yükseldikçe benlik saygısı puanlarının da yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu durum öğrenciler 
olgunlaştıkça kendilerine olan güven duygularının arttığını söyleyebiliriz.  

Sonuç olarak yapılan bu araştırma üniversite eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış 
bireylere uygulanmıştır. Bu araştırma farklı üniversitelerde farklı bölümdeki öğrencilere ya da orta 
öğretim düzeyindeki öğrencilere uygulanıp geniş kapsamlı sonuçlar elde edilebilir. Bu bağlamda 
bireylerin kendi kimliklerini oluşturmada yardımcı eğitim programlarının düzenlenmesi ve planlı bir 
şekilde uygulanması bireylerin sonra ki yaşamlarında yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the influencing factors of people’s, choosing the place and participating in 
physical activities for parks and recreational sites. The participants of this study are the people who live in 
İstanbul, Kadıköy, 15 years or older people and regular users of Özgurluk Park and Recreational field. 232 
people volunteered for this study. When we look at the data, we have gathered from these people we decided 
some participant’s answers are invalid thus we decided to study on 200 valid answers we have. 50,5% percent 
of the participants are male, 49,5% percent of participants are female. As data gathering tool we used FAMDÖ 
which adopted to Turkey, and its correspondence and trustworthiness are proven. FAMDO consists 33 
questions and two sub-categories (choosing physical activity place and factors which prevent people from 
participating physical activities). It is five scale Likert-type questionnaire. It evaluates the reason of 
participants picking a park and recreational site for physical activity and the reasons that prevent people from 
participating physical activities. For data analysis, we used descriptive statistics and single variable variance 
analysis (ANOVA) and Independent Samples T-Test. The data we have obtained from the field (Ozgürlük 
Park and Recreation site) showed us, as place choosing Scale points is statistically significant(p>0,05) gender 
wise. At the end of the study, we found the factors that influence people choosing parks and recreational 
places for physical activity. We also found the reasons that prevent people from participating physical 
activities and came up with solutions that minimize the reasons. We shared our finding with local 
administrators.    
 
Keywords: 
Choice of space, Park, Recreation, Physical Activity 

 
  
1.Giriş  

Tarih boyunca sağlık çalışanlarının çoğunluğu spor yapmayan bireylerin spor yapan bireylere göre 
daha çok hastalıklara maruz kaldıkları gözlemlemişlerdir. (Özer K.2010)  Yıllar önce araştırmacılar 
fiziksel uygunluk ile sağlık ihtiyacı arasında önemli bir bağlantının olduğuna inanmışlardır. Bu inanış 
modern kültürlerde daha da muteber bir durum haline gelmiştir. Bugün fiziksel uygunluğa ulaşmaya 
yönelik hareketler, iş ortamı ve onun sebep olduğu stres ortamına karşı koymak için yapılmaktadır. 
(Zorba E.2001) Sağlık ihtiyacına gereksinim duyma ve sağlık ihtiyacını koruma arzusu daima 
insanlığın en temel maksat ve gayelerinden birisi olmuştur. Öyle ki, toplumumuzda sağlık sayfası 
olmayan bir gazete ya da dergiyi, sağlıkla ilgili bir program içermeyen televizyon kanalını düşünmek 
dahi mümkün değildir. Hayatımızda böylesine önemli bir konumda olan sağlığımızın, düzenli spor 
egzersizleri sonucunda nasıl değişikliklere uğradığını tanımlayabilmek için öncelikle sağlık 
kelimesinin tanımının yapılması ve tarihsel gelişiminin tanıtılması gerekir.(Zorba E. Ve 
arkadaşları.2006)                    
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığın tanımını şu şekilde yapmıştır: Sağlık, kişinin sadece hasta 
veya sakat olmamasının yanında; bedeniyle, ruhuyla ve sosyal yönleriyle de tam bir esenlik halinde 
olması durumudur. (World Health Organization.2010) Türk Dil Kurumu (TDK) ise sağlığı, bedenin 
sağlıklı olması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat afiyet ve sağ, canlı, diri olma durumu olarak 
açıklamışlardır.(Türkçe Sözlük.2005) 

Sağlığı korumanın ve geliştirmenin birbirinden farklı yolları bulunmaktadır. Bu farklılıkların 
buluştuğu ortak noktalardan bir tanesi de hiç şüphe yok ki spordur. (Kanbir O.2001)  Farklı yazarlar 
ve bilim insanları tarafından birbirinden değişik pek çok tanıma sahip olan spor kavramını kişinin 
fizyolojik ihtiyaçları ve psikolojik ihtiyaçları yönünden sağlığını iyileştiren, sosyalleşmesini sağlayan, 
zihinsel ve motorsal becerilerinin gelişimini belirli bir seviyeye getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal 
bir iş olarak açıklamaktadırlar. (Yetim A.2011) Günümüzde sporun, toplumları gerek sağlık ve sosyal, 
gerekse kültürel ve ekonomik yönden olumlu bir şekilde etkilemesi bu kavramın gelişmiş ülkelerde 
bir yaşam stili olarak gösterilmesine sebep olmuştur. Çünkü bireylerin yaşam kalitesini arttırarak 
gerek kişiler arası, gerekse toplumlar arası ikili ilişkilerin kurulmasına ve devamına, çocuk ve gençleri 
her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak onların erdemli, bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil 
olarak yetişmesine büyük katkı sağlayan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin günümüzde çok mühim 
bir yeri vardır. (Mengütay S. Ve arkadaşları.2002) 

Sağlıklı bireylerin oluşmasında devletlerin spor politikaları ve ekonomik şartları en belirleyici 
faktörlerdir. Yetişmiş idarecilerin spora bakış açıları, sağlıklı yaşam kalitesi mevzusunda bilinçli olma 
düzeyleri, okul veya iş yeri etkinliklerinin ehemmiyetini, niteliklerini ve katılım düzeylerini belirleyen 
nedenlerden başlıcalarıdır.(Zorba E. Ve arkadaşları.2006). Boş vakitlerin fiziksel egzersiz ve sportif 
faaliyetlerle değerlendirilmesi, teknolojinin ve şehir hayatının kişilerin ve toplumun üzerinde 
meydana getireceği gerginliğin önüne geçmek veya oluşan stres halini düzeltmek için önem teşkil 
etmektedir. (Tekin A. ve arkadaşları.2004)  Dünya Sağlık Örgütü ‘’Dünya Sağlık Günü İçin Hareket’’ 
sloganını 7 Nisan 2002 tarihinde Dünya’ya duyurmuştur. Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği verilere 
göre yılda takribi 2 milyondan fazla birey fiziksel aktivite ve spor yapmadıkları için 
ölmektedir.(World Health Organization.2010). Bugün çoğu ülkede hareketli yaşamı tekrar 
kazandırmak için devlet politikaları olmuştur, zira egzersizle sağlığı ihtiyacını korumanın muhtemel 
olduğu bilimsel bir doğrudur. Bununla beraber her yaşta spor yapmanın önemini duyurma gerekliliği 
‘’yaşam boyu spor’’ ilkesinin de doğmasına sebep olmuştur. Seksenli yıllarda ülkemizde çoğu köylerin 
yörelerinde halk koşusu gibi etkinlikler popüler olmaya başlamıştır, günümüzde ise üniversitelerin ve 
yerel yönetimlerin bu mevzuda bilinçlenmeleri sporun herkese hitap etmesine ve yayılmasına etken 
olmuştur. .(Zorba E. Ve arkadaşları.2006)                       

Spor kavramıyla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan ‘’serbest zaman’’ ve ‘’boş zaman’’ 
terimleri ile ilgili bir terim kalabalığı bulunmaktadır. Boş zaman teriminin karşılığı gelen birçok ifade 
vardır. Boş zaman genellikle çalışmanın karşıtı olarak bilinir, fakat bir bireyin iş uğraşı başka birinin 
boş zaman aktivitesi olabilmektedir. Çoğu etkinlik hem boş zaman hem de iş uğraşının özelliklerini 
bir arada bulundurabilmektedir. Zaruretlerden, yükümlülüklerden kurtulabilmek genelde boş 
zamanın kilit özelliğidir. (Torkildsen G. 2005) Miller ve Robinson’a göre boş zaman eğitimi bireyin 
boş zamanını makul bir şekilde değerlendirebilmesi için yapılan bir eğitimdir. Bu eğitimde maksat, 
bireyin kendisini kreatif olarak anlatma yeteneğinin, etken ve kişiliğini geliştirici bir boş zaman 
aktivitesi seçebilecek kabiliyetin kazandırılması eğitimidir. Böyle bir eğitim resmi olabileceği gibi, 
gayri resmi de olabilmektedir. (Tezcan M.1994) 

Serbest zaman bireyin kendisini, serbest zamanını, serbest zamanın da kendi yaşam tarzı ve 
sosyal oluşumu inşa ile ilişkisini anlamak için harcanan bir süreçtir. Bu sürecin amacı ve hedefleri 
bireylerin yaşam esenliklerini arttırmak üzere konsantre olmaktadır.(Ağaoğlu YS. Ve arkadaşları.2006) 
Yapılan araştırmalarda esenlik algıları daha geniş olan bireylerin, daha aktif aktivite yapan bireyler 
olduğu bildirilmektedir. (Lustyk BKM ve arkadaşları.2004) 

Sağlıklı yaşamı sürdürmenin en önemli unsurlarından bir tanesi de fiziksel aktivitedir. Lakin her 
geçen gün gelişen teknoloji ile beraber bireyler, evlerinde ve iş yerlerinde eski dönemlere nispeten 
daha hareketsiz oturarak vakit geçirmeye başlamış, bu da spor yapılmayan bir yaşam biçiminin 
benimsenmesine neden olmuştur. (Kozanoğlu ME.2004) Spor yapmayan bireyin, uzun zaman 
içerisinde vücudundaki yağlanma oranı hızlanacağından, bu bireylerin fazla kilolu ve obez olma riski 
taşıdıkları ve bu sebepten dolayı diyabet, tansiyon, yüksek kolesterol ve astım gibi bazı hastalıklarında 
ortaya çıkabileceği söylenmektedir. (Vaizoğlu SA. Ve arkadaşları.2004) 
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 Fiziksel aktivite, bedensel sağlıklı olma halini, genel olarak sağlıklı ve zinde olma durumunu 
muhafaza eden ve güçlendiren bir bedensel faaliyettir. Bu bedensel aktiviteler keyfi bir hedefin yanı 
sıra kardiovasküler sistem ve kasların kuvvetlendirilmesi, sporsal becerileri yükseltme, kilo verme ya 
da fiziksel olarak bağdaşma gibi çeşitli sebeplerden dolayı yapılır. Sık sık ve metodik yapılan fiziksel 
aktiviteler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp rahatsızlıklarını, kardiovasküler hastalıkları, tip 2 
diyabet ve obezite gibi ‘’müreffeh hastalıkları’’nın önüne geçmeye yardımcı olur. (Stampfer MJ ve 
arkadaşları.2001) Fiziksel aktivitenin genel sağlıkla ilgili pozitif etkileri bulunmaktadır. Egzersiz 
bireyler için her yaşta kas kuvvetini, esnekliği, eklem hareketliliğini, koordinasyonu ve kilo 
kontrolünü sağlar. Bireyin kendisini esen hissetmesini, kişisel kontrol gelişimini, sosyal ilişkilerini 
arttırmasını ve bu gelişmelerle bağlantılı olarak yaşam kalitesinin ve yaşam süresinin artmasını sağlar. 
(Daley AJ.2002) 

Sağlıklı ve fiziksel olarak hareketli yetişkin bireyler yaratmak için, tüm bireylerin fiziksel 
uygunluk, sağlık, yaşam boyu spor ve rekreasyon eğitimine ihtiyacı vardır. (O’Connel M,ve 
arkadaşları.2006) Birçok ülke hayat boyu fiziksel aktiviteyi teşvik edici yatırımlar yaparken, farklı 
toplumları da bu tür programları uygulamaya sevk eder. (MacPhail A ve arkadaşları.2010) Bu 
programlar spor ve fiziksel aktiviteyle ilişkili olarak kazanılan faydalarının yanı sıra eğlenceyi de 
vurgular. Fiziksel aktiviteye teşvikte önemli bir yer tutan rekreasyon, hayatın olağan akışını 
değiştirmeyi sağlar, kelime anlamından görüldüğü üzere tazelenme yenilenme sağlarken; fiziksel, 
zihinsel, duygusal dengenin de kurulmasını sağlar. (Özbey S.2011) 

Ülkelerin özellikle sosyal yaşamlarında, gelişmişlik düzeyleri ile paralel doğrultuda gittikçe 
önemi artan eğlendinlen, ya aynı isimle beraber ya da sanat, eğlence, kültürel faaliyetler ile beraber 
beden eğitiminde ve sporda, türlü branşların ve aktivitelerin oluşturduğu boş zamanların bileşenleri 
ile ifade edilmektedir. (Türkiye’de Rekreasyon Eğitimi [İnternette].2012)  Egzersiz ya da benzeri 
eğlenceli aktivitelerle tazelenme, yenilenme anlamına gelen rekreasyon; kişinin boş zamanlarında 
gönüllü olarak eğlenmek ve zevk almak amaçlı katıldığı deneyimleri ve faaliyetleri ifade etmektedir. 
(Veal AJ.1992) Rekreasyonu kısaca anlatacak olursak bireylerin boş zamanlarında egzersiz yapmak 
için seçtikleri bir aktivite olarak tanımlanmaktadır. Bu aktivitenin de fiziksel, zihinsel, sosyal ve 
duygusal içerikli ya da bütün hepsini bir arada içerebilecek etkinlikler olabileceği belirtilmiştir. ( 
Karaküçük S.2008) 

Büyükşehirlerdeki nüfus yoğunluğu, kalabalık toplum ve şehirleşme olguları, aynı doğrultuda 
insanların beklentilerinde pozitif değişikliklere neden oluyor. Büyükşehirler de yaşayan ve kent 
kültürünü bilen her birey teknolojinin gelişiminden, mimarinin gelişiminden, ulaşımdaki 
zorluklardan yaşam şartlarının geliştirilmesine kadar git gide artan taleplerin yanı sıra daha sağlıklı, 
daha yeşil bir şehir ortamını arzu etmektedirler. Şehir merkezlerinin hemen hemen hepsine inşa edilen 
alış veriş merkezlerinden, sinema salonlarına, eğlence merkezlerinden tiyatro binalarının yanı sıra 
çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş yolları, piknik alanları, park ve rekreasyon alanları ve yeşil 
alanlarda insanlar, dinlenip aktivitelerle hayatlarını daha eğlenceli ve sağlıklı yaşamak 
istemektedirler. İnsanoğlu, böyle merkezlere ve rekreatif etkinlik yapılan alanlara uzun saatler süren 
yolculuklarla değil, hemen kısa sürede ulaşabilmek istiyor. Evine, çalıştığı yere yakın olmasını talep 
ediyor. Bir park ve rekreasyon alanına, piknik alanına kısa sürede olsa uğrayıp, balık tutmak, hava 
almak, günün stresini atmak, dinlenmek istiyor. Bireyler rekreasyon alanlarının evlerine, çocuklarının 
öğrenim gördükleri yerlere, kreşine yakın olmasını istiyor. Büyükşehirlerde sosyal etkinlik alanları 
artmaya devam ederken, artık vatandaşlara bu imkanları sunabilen büyük park ve rekreasyon alanları 
oluşturulmaktadır.  

Bu bağlamda, ülkemizdeki bu eksikliği giderebilmek adına bu araştırmanın amacı; Park ve 
rekreasyon alanlarının fiziksel aktivite mekânı olarak değerlendirilmesi ve bu alanlarda fiziksel 
aktiviteye katılımı engelleyen unsurların incelenmesi, ülkemize rekreasyon hizmetleri konusunda 
önemli katkılar sağlayacak, bu tür alanların planlanmasında yerel yönetimlere yol gösterici bir kaynak 
olacaktır. Hızla gelişen kentlerle birlikte insanın doğadan uzaklaşması ve gelişen teknolojinin yaşamı 
kolaylaştırarak git gide daha hareketsiz bir hale getirmesi, insanları fiziksel aktivite veya eğlence 
amaçlı kent parklarına yönlendirmiştir. Devletin öncelikli görevlerinden olan halk sağlığının 
korunması ilkesine bağlı olarak hükümetlerin teşviki ile yerel yönetimler park ve rekreasyon alanları 
yapmaya başlamıştır. Bu araştırma ile artan talep karşısında yapımı çoğalan bu parklara ışık 
tutacağına inanmaktayım,  insanların nasıl daha rahat bir şekilde spor yapabilecekleri sorusuna da 
çözüm arayarak yeni rekreasyon alanlarının planlanması sürecinde bir katkı sağlayıp, kent park 
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kullanıcılarının beklenti ve taleplerini bir ölçüde incelemek hedeflenmiştir. Bu araştırmanın yeni park 
ve rekreasyon alanlarının planlanması sürecinde bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

2.Metod 

Anketler İstanbul’da bulunan ‘’Özgürlük Park ve Rekreasyon’’ alanında bulunan araştırmacılar 
tarafından uygulanmıştır. Hafta içi ve hafta sonu farklı zaman dilimlerinde uygulanan anketler, 
Özgürlük parkı ve rekreasyon alanına gelen kullanıcılara uygulanmadan önce bu anketin ne amaçla 
yapıldığını, anketlerin nasıl çözüleceği hakkında bilgi verilmiştir. Park ve rekreasyon alanlarının 
fiziksel aktivite amaçlı kullanımlarıyla ilgili olduğu, anketlere hiçbir şekilde isim ve soy isim 
yazılmaması istenmiştir. Her bir sorunun ayrı ayrı okunup cevaplandırılması gerektiği araştırmacılara 
sözlü olarak ifade edilip anlatılmıştır. 

Gönüllülük olarak araştırmaya katılan 250 kişiden elde edilen veriler incelemeye tabi tutulduğunda; 
yanlış doldurulan anketler, sorulara verilen birden fazla cevaplı anketler araştırma kapsamının 
dışında bırakılmıştır (50 Anket). Son olarak 200 katılımcı geçerlik ve güvenirlik kapsamına alınmıştır.  

2.1.Araştırma Grubu 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmasının evrenini, İstanbul 
ili Kadıköy ilçesinde yaşayan ‘’Özgürlük Parkı ve Rekreasyon’’ alanını kullanan 15 yaş üzerindeki 
kullanıcıları oluşturmaktadır.  İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yaşayan 15 yaş ve üzerindeki  ‘’Özgürlük 
Parkı ve Rekreasyon’’ alanını ziyaret eden 250 kişi gönüllü olarak bu araştırmaya katılmışlardır. Eksik 
veya yanlış anlaşılıp doldurulmuş ölçekler araştırma kapsamından çıkartılmasıyla, 200 kişi geçerlik ve 
güvenirlik kapsamına alınmıştır. Alınan 200 kişinin demografi özellekleri yaş aralığı 15-80 yaş arası 
bireylerdir. Bu bireylerin öğrenim düzeyleri İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite ve Yüksek lisans 
olarak belirlenmiş olup, gelir düzeyleri ise minimum 1300 TL, maksimum 10.000 TL arasında olarak 
sınırlandırılmıştır. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada kullanılan anketler 2 sayfadan oluşmaktadır. Birinci sayfada rekreasyon park alanını 
ziyaret eden kişilerin demografi özelliklerini içeren altı adet soru yer almaktadır. İkinci sayfada ise 
kişilerin gittikleri mekânı fiziksel aktivite mekânı olarak seçmelerinde etken olan nedenleri sorgulayan 
15 adet sorudan oluşan anket ve fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurlardan oluşan 18 adet 
soru içeren anket bulunmaktadır. Bu araştırmada birinci sayfada demografi soruları yer alırken ikinci 
sayfada ise kişilerin gittikleri mekânı fiziksel aktivite mekânı olarak tercih etmelerinde sebep olan 
nedenleri sorgulayan, Stanis Schneider, Chavez ve Shinew (2009) tarafından, alan yazında bu alanda 
daha önce yapılmış çalışmalardan (Arnold & Shinew, 1998; Hubbard & Mannell, 2001; Shinew et. al., 
2004; Wilcox, Castro, King, Housemann, & Brownson, 2000) yola çıkılarak geliştirilmiş iki faktörlü 
Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme Ölçeği (FAMDÖ) bulunmaktadır. (Gümüş H.2012) 

Fiziksel aktivite için mekân seçiminin alt boyutu, park ve rekreasyon alanlarına fiziksel aktivite 
amaçlı gelen kişilerin, geldikleri mekânı fiziksel aktivite mekânı olarak seçmeye iten unsurları 
ölçmektedir. 15 maddeden oluşan ölçek, 5’li Likert tipindedir (1: Çok Önemli, 2: Önemli, 3: Fark 
etmez, 4: Önemsiz, 5: Çok Önemsiz). Fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurların alt boyutu ise 
kişilerin park ve rekreasyon alanlarına fiziksel aktivite katılımlarını engelleyen unsurları ölçmektedir. 
18 maddeden oluşan ölçek 5’li Likert tipindedir (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: 
Kısmen Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) şeklindedir. (Gümüş H.2012) 

Araştırmada uygulanan ölçme araçlarının Türkiye’ye uyarlanması sürecinde her iki anketten elde 
edilen verilerin faktörleşmeye uygun olup olmadığını sınamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 
evrenden alınan örneklem sayısının faktör analizi için yeterli olup olmadığını sınamak için de Bartlett 
testi yapılmıştır. Ölçekler için görünürlük geçerliği (face validity) süreci sonrası, her iki ölçeğin yapı 
geçerliği ve güvenirliği sınamak için Temel Bileşenler Faktör Analizi (Principial Component Analysis) 
yapılmıştır. Her iki ölçeğinde ölçmeyi hedeflediği özelliği ne kadar doğru ölçtüğünü ve ölçeklerde 
bulunan boyutların güvenirliğini belirlemek amacı ile iç tutarlılığı Cronbach Alfa değerine 
bakılmıştır.(Gümüş H.2012) 
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2.3 Verilerin Analizi 

Veri toplama süreci sonunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 17 Paket Program 
kullanılmıştır. Kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri (frekans, yüzde) kullanılmıştır. Fiziksel 
aktivite yapmak amaçlı Park ve Rekreasyon alanlarını kullanan bireylerin, bu yerleri Fiziksel Aktivite 
mekânı olarak seçmelerinde; cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
sınamak için İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler TTesti (Independent Samples T-Test) yöntemi 
kullanılmıştır. Fiziksel Aktivite yapmak amaçlı Park ve Rekreasyon alanlarını kullanan bireylerin, bu 
yerleri fiziksel aktivite mekânı olarak seçmelerinde; eğitim düzeyine göre, anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını sınamak için İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) 
yöntemi kullanılmıştır. Park ve Rekreasyon alanlarını kullanan bireylerin, bu mekânlara Fiziksel 
Aktivite için katılımlarını engelleyen nedenlerde; cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını sınamak için İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler TTesti (Independent Samples 
T-Test) yöntemi kullanılmıştır. Park ve Rekreasyon alanlarını kullanan bireylerin, bu mekânlara 
Fiziksel Aktivite için katılımlarını engelleyen nedenlerde; eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
olup olmadığını sınamak için İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way 
Anova) yöntemi kullanılmıştır. 

3.Bulgular 

 Tablo1 incelendiğinde araştırmaya katılan toplam 101 (%50,5) erkek ve 99 (%49,5) kadın katılımcının 
130’unun (%65,5) bekâr, 70’inin (35,5) evli olduğu, eğitimleri incelendiğinde büyük çoğunluğunun 124 
(%62,5) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Aylık gelirleri incelendiğinde ise büyük çoğunluğu 
1300-2000 arası 105 (62,5) olduğu, 14 ayrı grup meslekten büyük çoğunluğunun 81’inin (40,5) öğrenci 
ve 44’ünün  (22,0) serbest meslekle uğraştığı, yaş gruplarına bakıldığında  %32’sinin 21-26 yaş 
grubunda, %25’inin 15-20 yaş grubunda olduğu görülmektedir. 

Tablo 1. Fiziksel Aktivite Amaçlı Park ve Rekreasyon Alanlarına Gelen Kişilerin Demografik Bilgileri Tablosu 
Değişkenler  n % Toplam 

Cinsiyet 
Kadın 99 49,5 

200 
Erkek 101 50,5 

Medeni Hal 
Evli 70 35,5 

200 
Bekâr 130 65,5 

Öğrenim Durumu 

İlköğretim 22 11,0 

200 
Ortaöğretim 9 4,5 
Lise 37 18,5 
Üniversite 124 62,5 
Yüksek lisans 8 4,0 

Aylık Gelir 

1300-2000 105 52,5 

200 
2000-3000 52 26,0 
3000-5000 26 13,0 
5000-10000 17 8,5 

Meslek 

Öğrenci  81 40,5 

200 

Hemşire 6 3,0 
İşsiz 3 1,5 
SerbestMeslek 44 22,0 
Mühendis 9 4,5 
Öğretmen  18 9,0 
Ev Hanımı 15 7,5 
Emekli 6 3,0 
Eczacı 1 ,5 
Doktor 9 4,5 
Antrenör 1 ,5 
AR-GE 1 ,5 
Futbolcu 3 1,5 
Avukat 3 1,5 

Yaş 

15-20 50 25,0 

200 

21-26 64 32,0 
27-32 26 13,0 
33-38 17 8,5 
39-44 21 10,5 
45-50 8 4,0 
51-56 4 2,0 
57-62 3 1,5 
63-68 3 1,5 
69-74 2 1,0 
75-80 2 1,0 
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Tablo-2: Mekân Seçimi ve Aktiviteye Katılımı Engelleyen Unsurların Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n x- ss t p 
Fiziksel Aktivite Mekân 

Seçimi 
Kadın 99 18,07 5,65 

-,726 ,469 
Erkek 101 18,78 7,97 

Fiziksel Aktiviteye Katılımı 
Engelleyen Unsurlar 

Kadın 99 28,93 9,91 
-1,260 ,209 Erkek 101 30,86 11,57 

Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin mekân seçimi ölçek 
puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. [t=-,726, p>.05]. Bu sonuç, kişilerin 
fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanına yönelik mekân seçimlerinin cinsiyete 
göre farklılaşmadığı şeklinde yorumlanabilir.   

Bu bulguya göre; “Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden 
kişilerin mekân seçimi ölçek puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır ?’’ şeklinde ifade 
edilen H1-1 Hipotezi reddedilmiştir, anlamlı bir farklılık yoktur. 

Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin bu alanlarda 
fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine ilişkin ölçek puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. [t=-1,260, p>.05]. Kadınların fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine ilişkin 
ölçek puanları ortalamaları (x=28,93), erkeklerin fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine ilişkin 
ölçek puanları ortalamalarından (x=30,86) daha yüksektir. Bu bulgu, kişilerin fiziksel aktivite amaçlı 
Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine 
ilişkin ölçek puanlarında cinsiyete göre farklılaşmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

Bu bulguya göre; “Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden 
kişilerin bu alanlarda fiziksel aktivitelere katılmama nedenleri ölçek puanları cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık var mıdır ?’’ şeklinde ifade edilen H1-4 Hipotezi kabul edilmemiştir, anlamlı bir farklılık 
yoktur. 

Tablo-3: Mekân Seçimi ve Aktiviteye Katılımı Engelleyen Unsurların Ölçek Puanlarının Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları 
 Medeni 

Durum n x- ss t p 

Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi Evli 70 15,92 5,24 
-3,88 ,000 

Bekâr 130 19,77 7,34 
Fiziksel Aktiviteye Katılımı 

Engelleyen Unsurlar 
Evli 70 27,47 10,34 

-2,37 ,019 
Bekâr 130 31,22 10,85 

 
Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin mekân seçimi 

ölçek puanlarında medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. [t=-3,88, p<.05]. Bu 
bulgu, kişilerin fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanına  yönelik mekân 
seçimlerinin medeni duruma göre farklılaştığı şeklinde yorumlanabilir. Bu bulguya göre; “Fiziksel 
aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin mekân seçimi ölçek 
puanları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık var mıdır ?” şeklinde ifade edilen H1-2 Hipotezi 
kabul edilmiştir, anlamlı bir farklılık vardır. 

Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin bu alanlarda 
fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine ilişkin ölçek puanlarında medeni duruma göre anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. [t=-2,37, p>,05]. Bu bulgu, kişilerin fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve 
rekreasyon alanını ziyaret eden kullanıcıların mekân seçimlerinin medeni duruma göre farklılaştığı 
şeklinde yorumlanabilir.  Bu bulguya göre; “Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon 
alanını ziyaret eden kişilerin bu alanlarda fiziksel aktivitelere katılmama nedenleri ölçek puanları 
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır ?” şeklinde ifade edilen H1-5 Hipotezi kabul 
edilmiştir, anlamlı bir farklılık vardır. 
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Tablo-4: Mekân Seçimi ve Aktiviteye Katılımı Engelleyen Unsurların Ölçek Puanlarının Eğitim Düzeyine Göre ANOVA 
Sonuçları ve Öğrenim durumuna göre Post Hoc Test TUKEY sonuçları 

 
 Eğitim Düzeyi n x- ss f p TUKEY 

Fiziksel aktivite 
Mekân Seçimi 

İlköğretim 22 14,36 3,83 

2,90 ,023 1-4 

Ortaöğretim 9 19,33 6,61 
Lise 37 17,40 5,65 

Üniversite 124 19,24 7,56 
Yüksek Lisans 8 20,75 4,52 

Toplam 200 18,43 6,91 

Fiziksel Aktiviteye 
Katılımı 

Engelleyen 
Unsurlar 

İlköğretim 22 26,31 10,86 

 
2,65 

 

 
,034 

 
 1-5 

Ortaöğretim 9 28,55 7,264 
Lise 37 27,45 11,30 

Üniversite 124 30,83 10,37 
Yüksek Lisans 8 38,37 13,44 

Toplam 200 29,91 10,80 

 
Bağımlı Değişken (I) öğrenim durumu (J) öğrenim durumu Ortalama Fark  (I-J) f p 
Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi İlköğretim Ortaöğretim -4,96 2,68 ,348 

Lise -3,04 1,82 ,459 
Üniversite -4,87 1,57 ,018 
Yüksek Lisans -6,38 2,80 ,156 

Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin mekân seçimi 
ölçek puanlarında eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. [f=2,90, p>.05]. Bu 
bulgu, kişilerin fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanlarına yönelik mekân 
seçimlerinin eğitim durumuna göre farklılaşmadığı şeklinde yorumlanabilir.   

Bu bulguya göre; “Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanlarına gelen kişilerin 
mekân seçimi ölçek puanları eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık var mıdır ?” şeklinde ifade 
edilen H1-3 Hipotezi reddedilmiştir, anlamlı bir farklılık yoktur. 

Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin bu alanlarda 
fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine ilişkin ölçek puanlarının eğitim düzeyine göre anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır. [f=2,65, p>.05]. Bu bulgu, kişilerin fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı 
ve rekreasyon alanında fiziksel aktivitelere katılmama nedenlerine ilişkin ölçek puanlarının eğitim 
düzeyine göre farklılaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Bu bulguya göre; “Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin 
bu alanlarda fiziksel aktivitelere katılmama nedenleri ölçek puanları eğitim düzeyine göre anlamlı bir 
farklılık var mıdır ?” şeklinde ifade edilen H1-6 Hipotezi reddedilmiştir, anlamlı bir farklılık yoktur. 

Tukey testi sonuçlarına göre ise Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve rekreasyon alanını ziyaret 
eden kişilerin mekân seçimi ölçek puanlarında İlköğretim ile Ortaöğretim arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır. [f=2,68, p>.05]. İlköğretim ile Lise arasında da anlamlı bir farklılık yoktur. 
[f=1,82, p>.05].İlköğretim ile Yüksek lisans arasında da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. [f=2,80, 
p>.05] ancak İlköğretim ile Üniversite mezunu kişiler karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. [f=1,57, p<.05]    Bu verilere bakarak Fiziksel aktivite amaçlı Özgürlük parkı ve 
rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin mekân seçimi ölçek puanlarında sadece İlköğretim ile 
Üniversite arasında eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

4.Tartışma 

Park ve rekreasyon alanlarının fiziksel aktivite mekânı olarak değerlendirilmesi ile ilgili yapılan 
projeler, park ve rekreasyon alanı ziyaretçilerinin bu alanlara fiziksel aktivite amaçlı katılımlarını 
yükselten veya azaltan nedenler ve katılımlarını engelleyen unsurların tespit edilmesi bakımından 
ehemmiyete sahiptir. Bu tespitlerden elde edilecek izlenimler doğrultusunda park ve rekreasyon 
alanlarının düzenlenmesi sürecinde alınacak planlama ve yönetim ve kararları ile daha çok 
ziyaretçinin bu alanları fiziksel aktiviteye yönelik kullanmasını ve faydalanmasını sağlamak 
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mümkündür. Bu çalışmamda ise İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki Özgürlük park ve rekreasyon alanı 
kullanıcılarının demografik istatistik bulguları doğrultusunda; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni 
durum, aylık net gelir değişkenlerine göre fiziksel aktivite için mekan seçimini etkileyen faktörler, 
park ve rekreasyon alanlarında fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen unsurların belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  
Kullanıcıların park ve rekreasyon alanlarında fiziksel aktiviteye katılmama nedenlerinin cinsiyete 
göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Başka bir deyişle, park ve rekreasyon alanlarına gelen 
bireylerin, bu alanlarda fiziksel aktiviteye katılmama nedenleri bireylerin kadın ya da erkek 
olmalarına göre değişmemektedir. Yapılan çalışmada bayanların fiziksel aktiviteye katılımlarını 
kısıtlayan nedenlerin erkeklerle hemen hemen aynı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Salguero, 
Gonzalez-Boto, Tuero, Marquez ise genç yüzücülerin spora güdülenme sebeplerini belirlemek 
amacıyla uyguladıkları çalışmada, cinsiyete göre bu iki boyutta anlamlı bir farkın olmadığını tespit 
etmişlerdir.(Salguero A. Ve arkadaşları.2004)  
Bunlara zıt olarak Johnson ve arkadaşlarının çalışmaları, kadın ve erkek bireylerin fiziksel aktiviteye 
katılımlarında cinsiyet temelli farklı algılamalar olduğunu bulmuşlardır.(Johnson CY ve 
arkadaşları..2001) Johnson ve arkadaşları bu farklılığın daha çok güvenlik algılamasından 
kaynaklandığını belirtmişleridir. Dolayısıyla bayanların park ve rekreasyon alanları içerisinde 
kendilerini güvende hissetmemeleri bu alanlarda fiziksel aktivitelere katılımlarını azaltabilir. 
Özgürlük park ve rekreasyon alanı kullanıcıları Johnson ve arkadaşlarının bulgusuna zıt olarak park 
içerisinde kendilerini güvende hissetmektedirler. (Tablo-2) Diğer taraftan literatürde yer alan ve Tsai 
tarafından 246 erkek ve 415 kadının katılımı ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda, bireylerin medeni 
durumlarına göre egzersize katılım güdüleme düzeylerinin alt boyutlara göre farklılaşmadığı tespit 
edilmiştir. (Tsai EH.2005). Buna zıt bizim projemizde de ise fiziksel aktivite amaçlı park ve rekreasyon 
alanlarına gelen kişilerin medeni duruma göre bir farklılık gösterdiği söylenilebilir. Bu sonuç 
doğrultusunda fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarını tercih eden kullanıcıların medeni 
durumlarının evli yada bekar olması aktiviteye katılımlarında olumlu yada olumsuz bir etki 
göstermektedir. Ataerkil toplumlarda evli bayanların eviyle ilgilenip çocuklarını büyütmek gibi 
görevleri benimsediğinden fiziksel aktiviteye pek zaman ayırmaları söylenilemeyebilir bizim 
projemizde bunu kanıtlar nitelikte fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurlar olarak kişilerin evli 
olması engel teşkil etmektedir diye yorumlayabiliriz. (Tablo-3) Fiziksel aktivite mekân seçimi ölçek 
puanlarında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buda mekânı seçerken evli ya da bekâr olmaları 
ailesine dışardan gelebilecek zararları göz önünde bulundurduğu için çıkmış olduğu söylenebilir. Kişi 
hem kendisi için hem de ailesi için mekânı değerlendirdiğini söyleyebiliriz. 
Elde edilen bulgular incelendiğinde, ilköğretim eğitimi alan katılımcılar ile üniversite eğitimi ve 
yüksek lisans eğitimi alan katılımcıların arasında bir farklılık tespit edilmiştir. Lise ve altı eğitimi alan 
katılımcıların puanlarının üniversite ve yüksek lisans eğitimi alan katılımcılardan daha düşük olduğu 
görülmektedir. (Tablo-4 Anova) Bu sonuç, eğitim düzeyi arttıkça bireylerin sağlıklı yaşam bilincinin 
kazanıldığı şeklinde yordanabilir. Elde edilen bu sonucu destekler şekilde Droomers, Schrijvers ve 
Mackenbach yaptıkları çalışmada, eğitim düzeyleri bireylerin yüksek olanlara göre rekreasyonel 
aktivitelere daha az düzeyde katıldıkları tespit edilmiştir.(Droomers M. Ve arkadaşları.2001) Bu 
görüşlere paralel olarak Aşıkkutlu’nun yaptığı çalışmada örnek gösterilebilir. Aşıkkutlu, parklara 
göre motivasyon ve kısıtlayıcıların kullanıcıların eğitim durumuna göre değişim gösterdiğini 
belirlemiştir.(Aşıkkutlu HS.2008) 
Araştırmanın bir başka bulgusu şöyle ki park ve rekreasyon alanlarında fiziksel aktiviteleri 
uygulamama sebeplerine ilişkin ölçek puanlarıyla yaş gurupları, meslek grupları, aylık gelir arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yani kişilerin park ve rekreasyon alanlarında fiziksel aktiviteye 
katılmama nedenleri yaş’a, mesleğe, aylık gelir durumuna göre değişmemektedir. Ancak James 
yapmış olduğu çalışmasında çeşitli nedenlerden dolayı bayanların dış görünüşlerinin, halka açık 
tesislerde katıldıkları faaliyetleri sınırlandırabildiğini tespit etmiştir. (James K.1995) Buna ek olarak 
Kunz ve Graham yaş’ın fiziksel aktiviteye katılımı etkileyen önemli bir faktör olduğunu, genç yaş 
grubunda bulunan bireylerin yaşlılara nazaran daha fazla fiziksel aktiviteye faaliyetlerine katılma 
eğilimlerinde olduğunu belirtmişlerdir.(Kunz JL.1996)  
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5.Sonuç ve Öneriler 

Gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen, birey yaşamında önemli bir rol oynayan ve 
bireyin mekân seçimi ve fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurların belirlenmesi ve cinsiyeti, 
eğitim düzeyi, medeni durum, gelir durumu, mesleği ve yaş’ına göre demografi özelliklerinin 
incelendiği bu araştırmada elde edilen sonuçlar ve öneriler, ayrı ayrı aşağıda sunulmuştur.  

Yapılan araştırma sonucunda park ve rekreasyon alanlarını fiziksel aktivite mekânı olarak 
seçmede etkili olan unsurlar cinsiyet, gelir durumu, meslek ve yaş değişkenlerine göre bir farklılık 
göstermemektedir. Bir başka değişle park ve rekreasyon alanlarının fiziksel aktivite mekânı olarak 
tercih edilmesinde kullanıcının kadın veya erkek, evli veya bekar, maddi durumu iyi veya kötü olması 
fiziksel aktivite için mekân seçimini etkilememektedir. 
Mekân seçimi ve Fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurlar incelendiğinde cinsiyete göre bir 
farklılık bulunamamıştır. Parkı ziyaret eden kullanıcıların cinsiyet oranları birbirine yakındır. Bir 
başka bulguda mekân seçiminde medeni duruma göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Evli olan 
bireylerin bekâr olan bireylere oranla mekân seçimlerinde anlamlı bir farklılık vardır. Bunu da 
ailelerinin koşullarını da göz önünde bulundurdukları için söyleyebiliriz. Çocuğu olan ailelerin 
anketleri çözerken daha çok çocukları için oyun alanları, kreş tarzı yerler isteklerini söylemişlerdir, 
bunun yanında canlı dostlarımız için barınak istekleri dile getirilmiştir. Çocuklu aileler canlı 
dostlarımızdan gelebilecek bir saldırıdan korktukları için çok rahat olmadıklarını dile getirdiler. Bu 
anekdotlarla çocuklu aileler için daha çok oyun alanlarına ve canlı dostlarımız için barınakların 
yapılması yerel yönetimlere önerilmektedir. 

Anketimize katılan 200 kişiden 130 kişi üniversite ve üstü 70 kişi üniversite ve altı eğitim alan 
bireylerdir. Bu bulguya binaen Lise mezunu ve altı bireylerin park ve rekreasyon alanlarını tercih 
etmelerinde bir azınlık söz konusu bu azınlığı ortadan kaldırmak için Lise ve altı eğitim durumuna 
göre programlar, teatral etkinlikler, okuma etkinlikleri, pilates ve zumba dersleri gibi etkinlikler 
önerilmektedir. İlgi çekici etkinlikler mekân seçimini etkilemede artı olacağını düşünmekteyim. Her 
yaş grubuna ve eğitim düzeyine hitap etmeliyiz. Mekân seçiminde İlköğretim ile Ortaöğretim 
arasında İlköğretim ile Lise arasında anlamlı bir farklılık yoktur lakin İlköğretim ve Üniversite 
mezunu bireyler arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Buda biraz önce bahsettiğim konu ile 
açıklanabilir, her yaş grubuna ve her eğitim düzeyine göre etkinlikler ve ilgi alanları geliştirip 
sunulmalıdır ki parkın mekân seçiminde bir farklılık söz konusu olmasın. 
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Abstract 

Research of using mathematical principles in chemistry is leading us to creation of materials and resources 
that will support this interdisciplinary approach to education. The effectiveness of created materials is verified 
in secondary schools. The interviews with the teachers of chemistry and mathematics and an extensive testing 
were the sources for the ideas for the created materials. Problematic areas and tasks with interdisciplinary 
elements in chemistry, mathematics and science were selected based on the results of the study of knowledge 
and skills of high-school students. The study was based on extensive testing in 2014-2016. Students have got 
the most difficulties applying algebraic calculations in chemistry, using proportions, solving equations, 
expressing the unknown, the spatial imagination, geometry and stereometry and the resulting arrangement of 
atoms and shapes of molecules, chemical analytical tasks with logical thinking, interpretation of information 
from graphs and tables, plotting measured values into graphs and statistical evaluation. The functional 
analysis emphasizes extensive background of chemistry for the development of theoretical mathematical 
skills. 
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1. Introduction 
The study is focused on high-school science and mathematics education. It is very difficult to show the 
students practical applications of theoretical mathematical knowledge without referring to natural 
sciences, especially chemistry and physics. It is also not very simple for the students to comprehend 
phenomena in chemistry if they lack proper mathematical apparatus. 
The main objective of the research is to help the teachers to include interdisciplinarity into their 
science lessons. Not all teachers can effectively prepare their students for solving interdisciplinary 
tasks and problems maybe because they lack the proper educational materials. Because of that our 
next aim is to create necessary materials and to verify their effectiveness in high-school education. 
1.1. Specialists’ Opinions on the Issue 
The extent of the problems is shown in the opinion of accredited academics and university professors. 
People believe they don’t need the mathematics for their life, although there are many curricular 
documents that accent the importance of natural sciences and mathematics. Natural sciences, 
mathematics and didactics are considered uninteresting, amount of facts taught by teachers is 
overwhelming and unmanageable. Science and mathematics are taught at school referring to 
formulas, theorems, blindly following the textbooks, there is a lack of problem situations and practical 
examples. It is necessary to show the pupils practical use of mathematics and science, this requires the 
cooperation of teachers of these subjects (Bečvář, 2012; Held, 2014; Lamanauskas, 2014) 
Visual and graphic literacy, visualisation and chemical modelling, measurement, experiments and 
their statistical evaluation are the main connections of mathematics and natural sciences Graphical 
information are nowadays usual part of transmission of facts, we need to consider the ability of people 
to comprehend these information (Bílek, 2007; Nodzyńska, 2012). 
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1.2. Background for the Research of Connections Between Science, Chemistry and Mathematics 
The experts agree that scientific thinking and visual literacy skills are the main tools for 
comprehension and understanding the science in general. These skills cannot be constructed and 
properly used without adequate knowledge of mathematics. The mathematical theories can be 
simultaneously demonstrated on phenomena from natural sciences. 
2. Methodology of the Research 
The ideas for these materials were drawn mainly from two sources. In years 2014 – 2016 an extensive 
testing in chemistry was conducted among high school students (Cífková, 2015). Conclusions and 
item analysis of this testing is one of these sources. The interviews with the teachers of chemistry and 
mathematics are the second source. According to the answers of the teachers that have been 
interviewed, students cannot apply their mathematical skills to interdisciplinary problem-solving and 
make the correct conclusions in chemistry. 
Students have got the most difficulties applying algebraic calculations in chemistry, use direct and 
inverse proportion, solving equations, expressing the unknown of a formula. Another area of concern 
is the spatial imagination, geometry and stereometry and the resulting arrangement of atoms in 
spatial structures and shapes of molecules (Nodzyńska, 2012). The test results have also shown that 
the students have many difficulties in chemical analytical tasks that require logical thinking. They 
interpret information from graphs and tables incorrectly (Cídlová & Kuběnová, 2015). It is very 
challenging for students to plot measured values into graphs and to evaluate them statistically. 
Students are able to plot a graph of measured values acquired during chemical experiments in the 
laboratory, but the challenge still remains in revealing the mathematical rule of functional 
dependence. 
This preliminary research was followed-up by smaller survey among the students of high-schools and 
university. 
3. Results of the Follow-Up Survey 
The follow-up survey was performed in a form of test that included 14 educational tasks. These tasks 
concerned about the areas that naturally and appropriately require the usage of mathematics to 
comprehend the chemical principles and vice versa. 
Two groups of students have taken the test – one consisted of 73 high-school students and the other 
consisted of 31 university students. Overall, the success rate of the high-school students was higher.  
This unexpected result could be caused by factor of forgetting but also the interest of the students in 
the subject. The university students who do not gain skills in solving interdisciplinary tasks at high-
schools have much more difficulties to gain these skills in these later states of studies at university. In 
some cases the lack of these skills result in serious problems in further university studies and even in 
terminating the studies. 
The analysis of the follow-up testing implies that the students do not solve the task properly just 
because they are not careful while reading the instruction. Another cause of wrong solutions that the 
students do not understand the mathematical principle of a chemical concept, although they 
memorize the definition. Some of the students cannot logically connect chemical knowledge while 
interpreting the data from charts and tables. Many students have problems to make a 3D model out of 
the 2D chemical formula and vice versa. 
4. Solutions of the Problematics 
There are two main approaches to solve the problem that was uncovered by our research. These 
solutions are not mutually exclusive, on the contrary their effectiveness is based on their synergy. 
Synergy could be defined as a wholesome approach to problem solution in which the sum of effects of 
individual parts is lesser than the whole effectiveness (Fuller, 1975). The first of the possibilities is a 
system change of the subject curricula. This change could concern the logical arrangement, 
appropriate selection and modification of the subject content. The second possibility to create 
educational materials and make the available to the teachers via the educational websites. 
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4.1 Examples of Educational Materials 
These materials include inquiry based educational tasks that can be used during lessons of chemistry, 
mathematics or practical chemical courses. The materials are complemented by methodological 
guidelines. These documents provide the chemistry teachers with the information on mathematical 
procedures. They also provide the chemical theoretical background for the teachers of mathematics.  
Statistical evaluation, graph-plotting and chart-making are important skills that should be acquired by 
students. These skills include not only data interpretation but also creation of these statistical tools. 
Nuclear fission of radionuclides can be simulated through students’ activity using coin-tossing. 
Students plotted their results in a graph, shown in Figures 1-5.  

  

     
Figures 1-5 Experiment results of simulation of fission of radionuclides by coin-tossing 

One of examples of using calculations in chemistry is an everyday task of a chemist to determine 
stoichiometry of a reaction (Atkins, 2010). This task implements the principle of solving systems of 
linear equations. First of all it is necessary to determine the oxidation and reduction partial equations, 
then the first step of the Gaussian elimination method of solving systems of linear equations must be 
applied. It requires finding the least common multiple of amount of electrons being exchanged, as 
shown in Figure 6. 

 
Figure 6 Determining the stoichiometry of a red-ox reaction 

Also the university students of teaching and didactics of chemistry can perform these educational 
tasks to better prepare for their professional life. The issues of molecular structure, shape of molecules 
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and bond formation are very difficult to explain without any visual aids. The future teachers are more 
likely to use educational activities and aids in their lessons (see Figures 7 -8). 

    
Figures 7-8 Inquiry about chemical bonds performed by university students 

5. Conclusions 
The educational tasks highlight the usefulness of mathematics in problem-solving in chemistry. Also 
natural principles in chemistry present to be proof of theoretical mathematical knowledge. It is 
necessary to create appropriate education materials that accent and support the interdisciplinary 
approach to education so they can simplify the process of preparation of lessons by the teachers. 

The interdisciplinary approach to education in schools is a necessary condition for further 
complex problem-solving of everyday issues in professional life. 
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Abstract 

This paper represents the comparative analysis of three forms of vocational education for students with 
disabilities in Russia. Findings pertain to a broader research project employing a usual research methodology 
in higher education research and students with disabilities: the expert survey. The general purpose is to 
analyse barriers and support identified as affecting access, academic performance and overall perception of 
the vocational education experience. This paper focuses only on the pros and cons of segregated special needs 
schools, mainstream schools and inclusive schools. Some experts argue that special needs schools are better 
places for students with disabilities as they are better equipped to deal with each person’s specific impairment.  
Others argue that disabled students should be aligned with the necessary level before they are integrated. 
Most experts believe that only inclusive education enables disabled people to participate effectively in a free 
society. 
 
Keywords:2 
Forms of education; inclusion; students with disabilities; mainstream education; social integration 

 

 

1. Introduction 
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) recognized the right of persons with 
disabilities to inclusive education. But many governments had started to develop inclusive education 
much earlier, and their education policies were summarized in the Salamanca Declaration on 
Principles, Policy and Practical Activities in Education of Persons with Special Needs (1994). The 
Russian Federation ratified the UN Convention only in 2012, and thereafter, the state assumed the 
obligation to enable persons with disabilities to inclusive education at all levels. Until 2012, people 
with disabilities could get vocational education at special colleges or at universities after completing 
training on specially adapted courses.  

Nowadays, there are three types of vocational schools for students with disabilities in Russia. 
These are segregated special needs schools where students with disabilities learn and develop their 
professional skills in isolated settings; mainstream schools where students with special needs are 
gradually integrated in groups of healthy students after they complete specially adapted courses; and 
inclusive schools where students with disabilities are constantly present in the group of healthy age-
mates, participate in all academic and extracurricular activities, and they are taught the same things at 
the same time. It may be a really hard decision for people with disabilities to choose where they want 
to continue their education, as it depends not only on their physical and intellectual capacities but also 
on accessibility and social environment of the schools. 
2. Methodology 
To assess the accessibility of Russian higher education for students with disabilities, we conducted the 
informal expert survey. The criteria for selecting experts were the following: occupation, work 
experience with students with disabilities, skill level, and competence. Selection of experts was carried 
out by a snowball method based on reviews on each other’s professionalism. We asked 34 
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professionals (21 experts from Moscow and St. Petersburg universities and 13 experts from regional 
universities). 

The expert’s questionnaire consisted of the introducing part and three blocks of questions. 
In the introducing part the questions were closed-ended, respondents were required to define whether 
they support vocational professional education or inclusive, and how they estimate the situation in the 
Russian Federation regarding people with disabilities: whether they have equal opportunities to get 
vocational professional education. 

The first conceptual block of the questionnaire contained three questions about medical aspect 
(physical rehabilitation) of disabled people adaptation to the system of professional education. 
Experts had to describe in free format the mobility challenges that disabled students face at the place 
of studying. The experts needed to assess how the environment in higher education institutions and 
Secondary Specialized Educational Institutions (SSEI) is adapted to mobility of students with 
disabilities, and to define whether it is necessary to create a moving adaptation system to conditions of 
inclusive education within higher education institutions and SSEIs. 

The second block consisted of 6 questions aimed at exploring social adaptation (a perception of 
disabled people by group mates) and psychological adaptation (overcoming psychological barriers 
when join a group). Experts had to evaluate how social environment (other students and teachers) is 
prepared for joint activity with students with disabilities, whether there are unproductive emotional 
reactions from nominally healthy students to students with disabilities, and vice versa, how students 
with disabilities identify themselves with nominally healthy age-mates. Respondents were asked to 
describe in a free format the common problems of social and psychological adaptation which students 
with disabilities face at the place of studying, and to describe the best measures of social and 
pedagogical support for students with disabilities in the system of professional education they had 
ever taken up with at their professional work. 

The third block of questions (3 questions) is devoted to teaching students with disabilities in the 
system of professional education. The experts were offered to describe in a free format the common 
problems of teaching students with disabilities and the best practices of teaching students with 
disabilities in the system of professional education they had ever met during their professional work. 
Experts were asked to set forth views based on their personal experience of work with disabled 
students, whether their academic progress is lower than their nominally healthy age-mates’. 
3. The Challenges of Inclusive Vocational Education in Russia 
To determine what adjustments of the educational policy are required, we surveyed 34 experts whose 
work is directly related to teaching students with disabilities. Moreover, the research team examined a 
number of university campuses to define whether their facilities are accessible for students with 
disabilities to stay and study in and achieved the following results: 
The vast majority of Russian universities do not have special facilities to admit students with 
disabilities despite the fact that some facilities have been adapted. Most students with serious physical 
impairments have to study on-line from home. This contradicts the principles that support inclusive 
practice, such as ʺInclusion is about the presence, participation and achievement of all students". Until all the 
barriers are removed, students with disabilities cannot attend classes and participate in all university 
activities.  

In comparison with European and American universities, the percent of students with disabilities 
in Russian universities is less than 1% from the total number of students. Consequently, in each 
university there are only few students with special educational needs; and it is not of economic benefit 
to create an accessible environment for them. Moreover, city community (buildings, roads, 
transportation and other indoor and outdoor facilities) is not accessible for people with disabilities. 
The universities that fulfill government-funded programmes differ from those we have mentioned 
above. In the past decade, government and municipalities funded significant means for their 
reconstruction in order to make campuses, environments, programmes and services to be usable by 
students with disabilities. 

Having regard to the above, we can conclude the following challenges of inclusive higher 
education in Russia: first, despite the fact that the government and society do much to enable people 
with disabilities to get higher education on an equal basis with others, reasonable accommodation of 
the individual’s requirements is not still provided entirely. 
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Secondly, professionals and staff working with students with disabilities are not ready to provide 
the assistance and services guaranteed by UN Convention. They need both methodological and 
psychological training. To ensure the full realization of inclusive education, the state should develop 
teaching technologies suitable for students with disabilities and promote the training of teachers 
working with these students. 

Thirdly, there are social and psychological barriers between students with disabilities and their 
social environment. These barriers are caused by the long tradition of segregated education in Russia. 
If inclusive education had started in preschool and elementary school, these barriers would have 
disappeared by themselves. At this point, we observe unproductive emotional responses and 
communication barriers on both sides. The typical emotional responses of healthy students and 
professionals towards students with disabilities are embarrassment, fear and curiosity. It may be 
explained as their reaction to new experience. Such responses as a sense of guilt or hyperprotection 
reflect their experience of communicating with disabled students. These responses are primarily 
caused by the learning environment which is unable to meet the specific needs of people with 
disabilities. As long as the services, equipment, facilities and technologies, including information and 
communications technologies, are available for students with disabilities, cases of unproductive 
emotional responses will become rare. As for students with disabilities, they usually expect to be 
paternalized or use their impairments as a shelter. Another common reaction of Russian students with 
disabilities is isolation which reflects their fear to be rejected.   

4. Comparative Analysis of Three Forms of Vocational Education for Students with Disabilities 
To assess advantages and disadvantages of each of three forms of inclusive professional education, we 
carried out the comparative analysis. Despite general belief in correctness of inclusive education 
(Schoger, 2006), a number of experts notice that correctional programs graduates have better 
knowledge in certain disciplines than graduates from inclusive groups (Ekins, 2013). The benefits of 
special education are: better equipped to deal with each person’s specific disability, staff is 
knowledgeable and experienced, graduates of special needs schools have better knowledge in specific 
disciplines than graduates of inclusive classes. Herewith they do not deny a range of social skills 
deficiency at such students. The experts consider that these students require physical, psychological, 
and social adaptation because long isolation during school education, communication difficulties, and 
prejudices may deepen their fear to be ʺthrownʺ away the educational system due to low academic 
performance. 

A wide range of research where groups of experts, students with disabilities and their parents 
were the objects, elicited such problems of social and psychological adaptation of disabled students as 
a low self-esteem, sticking in own state, hyperprotection expectancy. That is what makes 
communicative barriers, moreover, difficult to overcome, as they are built on both sides, both at the 
hand of disabled students, and at the hand of their healthy age-mates and educational institutions 
staff. The experts mark out such characterologic features of students with disabilities as low 
communicativeness, low-sociability, more expressed sensitivity, vulnerability, the uneasiness 
connected with the expectation of meeting with new group, new social environment. One of our 
experts remarked, ʺIn the context of integration into new environment, they are more dependent, 
closed, prefer to avoid fighting for their own interestsʺ. But their age-mates, healthy students, and 
even the staff of educational institutions, teachers do not know how to communicate with them, what 
is especially important, they are not ready to communicate with disabled people as with equals. There 
is a response spectrum from disengagement, indifferences, unwillingness to communicate, to attempts 
to surround them with hyperprotection. Age-mates and teachers do not understand the features 
which disabled people have- special world around perception; they do not try to involve such 
students in active lifestyle, joint activity.  

As the Russian experience has proven to overcome social and psychological barriers there should 
be constant psychological and pedagogical accompanying of educational process for students with 
disabilities, the system of the actions aimed at the development of their creative and research 
potential, involvement in joint working with healthy age-mates. The lower these barriers become for 
disabled students and their healthy classmates, the earlier the inclusion situation occurs. It means that 
the conditions of processing collaborative socialization stages by children either healthy or disabled 
from their early age remove the announced difficulties substantially. 
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Besides the designated social and psychological and communicative barriers, a condition of 
vocational education at stages of school education, there is a difficulty for students from so-called in 
the Russian federation “remedial schools” to be socially mobile at advanced age. 

The narrative interviews held by our research group at the present moment in which the 
narrations about themselves, narrative identity of students of the institutions of professional 
education having disability are the subject of the analysis give us the chance to compare an event 
canvas of a narrative with value judgments of informants. This research has not been finished yet, but 
some intermediate results have already been received. Biographies testify that teaching informants at 
special remedial (correctional) classes in fact restricts them access to higher education and limits this 
means of social mobility. 

Besides the defined social and psychological and communicative barriers, a vocational training 
condition at stages of school education complicates social mobility in old age for students in the 
Russian remedial (correctional) classes. 

Nowadays there are special educational institutions in Russia which are intended to teach special 
needs children. In total there are eight types of such schools. For example, the schools of type VII are 
intended to teach children with delayed mental development. It is observed that such children have 
weak attention, memory, easy fatiguability, a low mental processes, borderline (emotionally unstable) 
personality disorder, unformulated activity regulation.  

On the one hand, specially trained teachers, small groups, and an opportunity to organize 
individual psycho-pedagogical support do possible to carry out improvement measures allowing to 
grade a mental development delay. On the other hand, the existence of similar schools gives an 
opportunity to authority of comprehensive schools to force out non-achievers to remedial classes, 
turning pedagogical omissions into the diagnosis ʺmental development delay ʺ. 

To illustrate this we describe a case from the narrative interview of the 17-year-old Violetta. 
During the perinatal period the bones of her left arm were not formed. She had studied at usual 
comprehensive school till the 7th form, but the 8-9th forms she had studied at special school. She 
remarks, ʺWell, of course, there was no wish to go there. There was a wish to study up further 
normally. But there were serious problems. I left school in December and had been in the hospital till 
March. And the fact was that I had missed much, I did not know all those subjectsʺ. The program of 
correctional school does not allow children to apply for studying at the university. Now the girl is 
training to be a seamstress. Studying deep suffering and its biographical meaning (Schütze, 2008), 
binding biographic and social processes, the question occurred whether the procedure of defining 
disabled children to such educational institutions is their discrimination. 

Social isolation of disabled people means not only the limitation of resources, but also the 
difficulty or impossibility to participate effectively in economic, social, political and cultural life, or 
even full alienation. The equal rights assume availability to all education levels, including higher 
education. The university is an important stage of designing identity of young people with disabilities, 
besides this, higher education gives the chance to take an active part in the life of society during 
labour activity.  

Supporters of the integrated form recognize that students with disabilities need ʺto be brought 
into complianceʺ with the students’ mainstream, thus, this calls for special additional training, 
individual work with each of such students. The experts perform diagnosis of students with special 
needs which includes medical examination, a psychological assessment, a pedagogical and social 
assessment. After this diagnostics individual educational paths are developed to achieve ʺnecessaryʺ 
for including in the general system of result (Riser, 2008). Therefore, the integrated form of education 
is intermediate between vocational and inclusive education, it serves to soften adaptation period for 
students with disabilities. 

The form of inclusive education is based on respect of differences between pupils, on training 
teachers with new effective strategies of teaching, on accounting educational needs of all students. 
Thus, not students are changed under the demands of system, but educational environment under the 
needs of students with disabilities. Its strengths are: increased social initiations, relationships and 
networks, increased inclusion in future environments, greater opportunities for interactions. But there 
are weaknesses of this form of education: greater opportunities for interactions, worse professional 
skills, high cost of equipment and studying. 
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In Russia the system of inclusive education has been started to build since 2001. Earlier since 1995 
there had been only discussions about an integrated form of education. There were difficulties, as well 
as in other societies, accompanied with conditions of an initial stage: deficiencies of the developed 
educational programs, experienced teaching staff, barrier-free environment and finance finally. The 
peculiarity of the Russian federation, its huge territory, lengthiness of communications, remoteness of 
certain habitable territories from each other made implementation of UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities difficult. These characteristics complicate mobility of the population in 
general, and disabled people the most. There are still territories in Russia, physical communication 
with which in certain seasons is stopped.  

According to the federal program ʺAvailable environmentʺ in 2011 little financial resources were 
allocated for creating barrier-free environment, including an opportunity to get an inclusive 
education. Among the tasks of the program there is elimination of relational barriers, formation of 
society friendly to disabled people. Transformations have to affect urban appearance — from 
appearing notorious ramps to new universal design which will allow the blind and the deaf to be 
guided freely in the streets. But to do such a grandiose task it was insufficient funding when it was 
distributing among regional budgets. Unfortunately, social responsibility of Russian business in this 
question is too low.  

Besides this, disabled people take a slight share among students in Russia in most higher 
education institutions. If they are 1% in the USA, then in Russia they are 0,1%. Re-equipping 
university territory under the needs of the disabled is extremely expensive, considering the fact that 
there is no campuses system in Russia and university objects are scattered far. But even in those 
institutions of secondary and higher education which are basic for implementation of educational 
programs adapted for students with disabilities, and where such opportunities are framed, the 
problem of urban infrastructure inaccessibility remains. Therefore, in fact studying disabled students 
in most educational institutions is still their personal or their parents’ feat. 

The comparative research of all three types of vocational schools displayed the following 
findings: In the view of some experts, students with disabilities should attend special needs schools 
because these schools are much better equipped to deal with each person’s specific disability; and the 
staff is knowledgeable and experienced. The experts consider that graduates of special needs schools 
have better knowledge in specific disciplines than graduates of inclusive classes. The same time they 
do not deny that graduates of special needs schools experience the lack of social skills. 
The supporters of the integrated education believe that students with disabilities must be aligned with 
the necessary level. It requires additional individual work with each disabled student. So, specialists 
impose the programmes of therapy, assessments, and monitoring to make students fit the system.  
Special education both in special schools and in integrated mainstream education is seen as the 
responsibility of special education teachers, but is not what all teachers do (Riser, 2008). 
Inclusive education recognizes and respects the differences among all students. It focuses on 
adaptation and support system available in learning environment.  Inclusive education requires all 
teachers to adjust their teaching methods so that they are accessible by all learners. Hence, the system 
is changing to fit the special needs of students with disabilities.  
5. Conclusion  
There are two controversial opinions on what is really happening in the educational lives of young 
people with disabilities and special needs in mainstreaming settings. According to the first opinion, 
students with disabilities benefit more if they do not claim their disabilities. The identity of disabled 
person may lead to social exclusion. Over the past decades, some quite empirical research show that 
compensatory abilities allow students with disabilities to learn as well as their healthy age-mates do. 
The only significant difference is that students with disabilities assess their well-being significantly 
lower than healthy students (Curpaş, 2011).  

According to the second approach, students with special needs benefit more when they claim 
their disabilities. If students choose to adopt the identity of disabled persons during their time at 
university, they will be provided with support systems including adapted curriculum, special 
teaching techniques, equipment and devices, etc. Moreover, students with disabilities notice that the 
benefits of being identified as a disabled person at university outweigh the negative aspects, whilst in 
the workplace it may be a great challenge (Riddell and Weedon, 2013). 
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The teachers, having experience with disabled students, notice that in the course of such work the 
number of important questions arises: first, whether it is necessary to adapt educational demands to 
opportunities of students or they have to maintain the same academic loads in the terms established 
by the plan? The second question is, whether a teacher needs to regulate relationship of disabled 
students with other healthy students? The question of a pedagogical intervention in intra group 
processes, respectively, demands a comprehension of these processes psychology. The third question 
concerns the organization of individual training and educational work with a special needs student, as 
well as with their psychological pedagogical maintenance within the educational process. To organize 
integrated support it is necessary to create psychological service for people with special needs or to 
create the student volunteer movement on the basis of educational institution. 

Particularly the expert survey had shown that the Russian experts in the field of the organization 
of inclusive education do not wish to refuse a form of vocational professional education. They 
consider that the system has to be flexible under each particular case from so-called “deviation from 
norm”. Therefore, both vocational and inclusive education systems have to be developed in their own 
order and to be recommended to students depending on their disabilities and special educational 
needs. There was a differing view about the future of ʺreturn inclusionʺ when, on the contrary, 
students without disabilities will be gradually included in return educational process of the special 
educational organizations up to achievement of quantitative parity. In Russia such form is being 
developed at the Moscow state humanitarian and economic university where programs of vocational 
training mainly for students with disorders of the supporting-motor apparatus are implemented. 
There are about 10% of students without disabilities in each group. On the one hand, it allows 
disabled students not to feel like the segregated group as they are in the numerical majority with 
others. On the other hand, they get expanded experience of social interaction. In the world practice 
similar experience has also been studied (Schoger, 2006). 

For the last two decades the desegregated education movement has found a great number of 
supporters not only among teachers and psychologists, but also among representatives of the various 
countries governments (Chang, 2011; Prowse, 2009; Zhivickaja, 2011). Certainly, policy development 
in relation to inclusive education can be characterized as social progress. However, not all researchers 
agree that inclusive education can solve a problem of disabled people segregation. Moreover, in 
heterogeneous and disparate society, in which we are defined by the extent to which we are equal, 
inclusion is not more than illusion (Mullins & Preyde, 2013; Atkins, 2016; Moswela & Mukhopadhyay, 
2011). Therefore, searching new approaches and integrated educational forms is on the agenda 
(Ainscow, 2015; Bray & McClaskey, 2014). 
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Abstract 

Computer-based education has been integrated recently in the second year bachelor course, Optics, in order to 
facilitate learning physics concepts. The motivation behind was to provide students with online support for 
better understanding of theory and concepts for the preparation of the final exam. A second rationale was to 
increase the pass rate by meeting individual learning needs. The educational approach is based on introducing 
blended-learning tools that allow the teacher to zoom in difficult parts of the topic and provide explanations 
while addressing lacunas in prior knowledge. The blended-learning approach consisted of online quizzes, 
formative feedback and assessment. In addition, we incorporated pencasts, i.e. short recordings on specific 
topics. The purpose was to enhance the self-study time and help students during the preparation of exams. In 
this paper, we present the experience of the physics course Optics in which students’ gains in some exam 
questions is higher than in previous years. 
 
Keywords:  
Blended-learning; formative feedback and assessment, physics conceptual understanding; technology-based 
education 

 

 

1. Introduction 
The initiative to integrate computer-based education in the sophomore course, Optics, was motivated 
by the increased number of students and the need to respond to individual learning problems. The 
teaching staff incorporated online quizzes in a moodle platform as a form of formative feedback and 
assessment. The advantages of the weekly short quizzes is that students get access to practice tests on 
concepts and theory given during the lectures. Furthermore, students apply the knowledge gained in 
the lectures in solving problems during the instructions. The additional relevance of this computer-
method is that students practice with questions that represent problems at the level of the final exam, 
on the one hand. On the other hand, students get immediate feedback on development that helps to 
monitor study progress. In addition, students invest in quality of study time. However, despite the 
integration of blended-learning methods, the pass rate of the Optics course was consistently low. This 
asked for a different approach to keep supporting students during the self-study time, and specially, 
to support students for the preparation of exams.  

We conducted an experiment to enhance students during the preparation of final exams. This 
experiment consisted of recording pencasts (short videos on specific parts of theory) so that students 
can use these resources as study material for the study time. Regarding the students’ score in 
questions on electromagnetics waves and geometric optics, we observe a positive change regarding 
the concept on geometric optics where students score higher this year than last year. 
We present in the coming sections how this experiment has taken place. Moreover, we also reflect on 
students’ gains regarding some exam questions and we compare this with previous years. Finally, we 
present some conclusions that can open up new venues for further research. 
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1.1. Theoretical Considerations 
The use of computer-based education in teaching physics at the Eindhoven University of Technology 
(TU/e), the Netherlands, is not new. Since 1996 the integration of technology in education to support 
students’ conceptual understanding has been extensively applied in physics courses (Poulis & 
Massen, 1998). The added value of applying methods in higher education such as the audience 
response systems, the so-called clickers, has resulted in better understanding of concepts (Gomez 
Puente & Swagten, 2012). Likewise, it influences the quality of self-study time and the interaction in 
classroom settings. These interesting outcomes are supported as well by research on computer-based 
learning (Lewin, 2011) that shows students’ gains in problem solving and in learning concepts 
(Crouch & Mazur, 2001). 
Moreover, there are numerous research studies highlighting how students learn when they are 
engaged in active learning (Bransford, Brown & Cocking, 2000). Computer-based education and 
simulations have been widely used to learn students physics and more importantly to clarify 
misconceptions (Paul, Podolefsky & Perkins, 2013). Literature on teaching physics in an interactive 
classroom emphasis that students conducting experiments with a visual display facilitates the process 
of visualizing the physics with graphic animations that resemble science and how science works (Paul, 
Podolefsky & Perkins, 2013). Furthermore, results from empirical research show how blended-
learning in combination with educational approaches such as flip-the-classroom can enhance learning 
(Baepler, Walker & Driessen, 2014).  
2. Method 
We conducted a pilot experiment in the academic year 2016/2017 consisting of using six pencasts, i.e. 
short recordings, on specific explanation of difficult concepts on electromagnetics waves and 
geometric optics. The purpose of this experiment was to provide students with online material that 
supports their understanding during the self-study time to prepare the final exams (See Figure 1).  
 

 
Figure 1. Image of a pencast on the topic Waves.  

 

2.1. Procedure 
To assess whether this blended-learning method may have influenced students’ study performance, 
we conducted a test analysis and compared exam questions about which some pencasts were 
recorded. In addition, we compare the pass rates of different cohort of students in different academic 
years. Finally, we assessed students’ satisfaction by collecting perceptions on pencasts and whether 
this method was useful to prepare exams. In the next section, we provide an overview of results.  
3. Results 
To find out whether the use of pencast as a new method supported students’ learning has had 
influence on students’ test performance, we compared the pass rate of this academic year with the 
results of previous years. As shown in Table 1. pass rates of final test (first try) in academic year 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514001390
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514001390
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2016/2017 are  considerably higher than in previous years. Zooming in the results we observed that 
the pass rate of the Optics course in 2016/2017 is 62% while in 2015/2016 was 40%, in 2014/2015 was 
46%, and in 2013/2015 was 47%. Results this year indicate an increase up to 62% which is a significant 
positive outcome. 
Table 1. Overview pass rates in different academic years 

Course Date final exam Total number students Average grade Pass rate Total course performance 
Optics 31-Jan.-2014 66 5.29 47%  

 10-Apr-2014 39 5.33 54% 76% 
 29-Jan-2015 

 
115 5.22 46%  

 9-Apr-2015 69 3.80 36% 64% 
 28-Jan-2016 176 5.19 40%  
 7-Apr-2016 100 4.78 40% 61% 
 2-Feb-2017 169 5.86 62%  
 11-Apr-2017 52 5.32 46%  

Moreover, we conducted test analysis with the Statistical Program for Social Sciences (SPPS) of the 
final test and compared results of the test analysis in 2015/2016 and 2016/2017. The interest was to see 
whether there are differences in students’ performance in the same type of test questions in the final 
exam for which specific pencasts have been recorded this year for the first time.  

In the graphs below we observe that regarding the students’ score in questions on 
electromagnetics waves and geometric optics, there is an improvement on the concept on geometric 
optics. In this questions students score higher this year than last year (question 3.1. of the final exam 
on the right column). However, we perceive little change in question 2 of the final exam (left column) 
when comparing the last year of students’ test performance on this course. The horizontal axe 
represents the groups of students who have participated in the exam. We divided the group in 5 sub-
groups which correspond to the distribution of grades in the final exam. In other words, students in 
group 5 are those who got a 9 or higher in the final exam, while group 1 represent students who got a 
grade lower than 3. The vertical axe represents the percentage of students of a specific group scoring 
on a specific exam question. This method allows us to perceive a clear difference among students. 

Table 2. Overview of final exam questions which have been supported with pencasts in 2016/2017 compared to questions which 
were not supported with similar blended-learning methods 
2016/2017  

  
2015/2016  
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Finally, we evaluated the course with a Likert-scale questionnaire to perceive students’ satisfaction on 
pencasts. Furthermore, students’ satisfaction on the e-method pencasts is positive as students perceive 
the method as useful for the preparation of the exam and to clarify theory and concepts (3.5 and 3.5 on 
a of 1-5 Likert scale according to students’ questionnaires). See Figure 2. 

 
Figure 2. Students’ response in course questionnaire regarding satisfaction Pencasts  
(Translation students’ questionnaire: Q 27.1) Have you watched pencasts to prepare he final test? Q 27.2) If applicable, how many times 
have you watched the pencast to prepare the final exam? Q27.3) Have the pencasts helped you to prepare the exam and solve problems 
during the self-study time? Q27.4) Help the pencast to understand better the theory and concepts?) 
 

4. Conclusions 
The significance of this study is twofold. First of all, pencasts are suitable methods that support 
students’ learning in the self-study time to prepare for exams. Secondly, this method may be regarded 
as appropriate to tackle students’ individual problems in learning the physics content of this course. 
We conclude therefore that blended-learning tools may have a positive influence on students’ 
understanding. Besides this, it may be added that in order to have a successful experience the 
instructional design of the course is of paramount importance. Despite the positive results, we are 
cautious to make strong conclusions about the influence of the pencast in this course, as there were 
other educational elements that were introduced in this academic year such as a new book and some 
additional lab assignments that may have also influenced positively students’ yields. 
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Abstract 

The aim of the research is the analyses of preventive and repressive policy in Republic of Macedonia against 
the crime of children. There will be analyzed the treatment of children’s delinquency in the criminal justice 
system. The subject of the paper deals with the analysis of the repressive legal measures to combat the crime 
of children and the preventive policy for juvenile delinquency.  The main objective of this study is gaining 
answers for these questions there will be answered are: “What is the place of the criminal law for children in 
the criminal justice system relative to the criminal law in the wider context; Does it represent an independent 
branch of law compared to criminal law for adults”? And “How effective have preventive measures proved to 
be against the crime of children in Macedonia”? The paper will also be accompanied with some empirical 
data, for showing the real situation on how much is this phenomenon (the children crime) manifested in 
Macedonia? During this research there are used various methods, such as: Theoretical methodology (legal 
method, historical method, comparative method, sociological method, psychological methods and logical 
method), and Empirical methodology (statistical method, analysis and synthesis). Incriminated children have 
special treatment in the criminal justice system, unlike adults, so through this research, important and 
interesting results of the criminal science in general, and especially that of children will come out. There will 
be analyzed the preventive legal measures for prevention of child delinquency in Macedonia; The influence of 
some social factors as preventive measures to curb child delinquency and the role of some state institutions in 
preventing child crime. So, recommendations shall be given to improve the deficiencies in the application and 
effectiveness of preventive measures against deviant behaviour of children. Also, during this research, special 
importance will be given to the penal sanctions for children and the conditions for their impose, and also to 
the so-called ʺAssistance and protectionʺ measures, as non-criminal measures. By analyzing all aspects of the 
regulation of these criminal phenomena within the criminal law of the Republic of Macedonia, we will reach 
to certain advantages and disadvantages of the criminal policy for children in the country. The data collection 
for the 10 year period from 2006 to 2015 on How much is this phenomenon manifested in Macedonia will be 
very helpful, where there can be found data and specific figures on: the number of reported, accused and 
convicted children, by type of crime, type of sanction imposed during this period in relation to the total 
number of crime in Macedonia.  
  
Keywords:1 
Delinquency of children; Repressive measures, Preventive legal measures. 

 

 

1. Introduction 
Since criminality of children represents a significant part of the research in the field of criminal law, 
mainly because its perpetrators are distinguished by specific features, starting from their critical age 
which according to the positive law of our country includes age groups from 14 to 18 years, it is 
exactly the age of these offenders which distinguishes them throughout the criminal justice treatment 
from the adult offenders. 

In the legal-scientific literature we can often encounter the term “juvenile delinquency” or 
“delinquency of children” with the purpose of avoiding the term “criminality of children” with the excuse 
that this category of persons has softer treatment in the criminal law in its broad sense.  

The criminality of children, which in different literature comes across as juvenile delinquency or 
delinquency of children, represents the antisocial and illegal behavior of minors. (R.Halili, 2008:224) 
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The main characteristic of juvenile delinquency, in the contemporary society, is its manifestations in 
very dangerous forms which it currently one of the biggest concerns of all communities and states.   

The main research questions in this paper are: How much is the juvenile delinquency present in 
our country? This question will be treated with the official data provided from the Official State 
Statistical office of Macedonia, about the number of the reported, accused and convicted children in 
Macedonia during 2006-2015, and by analyzing some concretely indicators, such as: the gender, the 
level of education, the ethnic composition of these children. 
2. How much is this Phenomenon Manifested in Republic of Macedonia? 
When it comes to the volume, dynamics, characteristics, types and forms of criminality in one 
location, usually criminal statistics, be they national or international, serve as indicators of these 
characteristics. (R.Halili, Kriminologjia, 2008:116). Criminological research related to the phenomenon 
of property crime, particularly to the perpetrators, show that these perpetrators are in most cases 
young persons and juveniles. (R.Halili, 2008:209). Their participation is higher among the common 
robbery crimes, petty theft, burglary in stores, automobile theft, all of which reaches up to 50%. 
(R.Halili, 2008:209) 

Thus, among the offenses that are carried out by the minors, except those related to property, 
are also the criminal acts against life and body (inflicted grievous bodily harm, light bodily injury, 
participation in beatings, endangerment of safety, sexual offenses, etc.). In the continuation of the 
paper there are presented the data on the number of children denounced, charged and convicted, 
grouped according to the type of the offense, for the time period 2006-2015, based on the data 
published by the State Statistical Office of the Republic of Macedonia.  
 
2.1. The number of reported children in Republic of Macedonia during the period of 2006-2015 

 
Figure 1. (Perpetrators od criminal offences in 2015, Skopje, 2016, Statistical review / State statistical office of the Republic of 
Macedonia, Population and social statistics,2.4.16.08 (854), Table 24) 

Figure 1 contains data on the number of children criminally reported during the period 2006-2015 on 
the national level. These data published by the State Statistical Office show that during 2006 we have 
had a total of 1500 children reported  as suspects for criminal acts, during 2007 a total of 1229, during 
2008 a total of 1355, during 2009 a total of 1519, during 2010 a total of 1244, during 2011 a total of 1163, 
during 2012 a total of 1001, during 2013 a total of 1005, during 2014 a total of 972 and during 2015 a 
total of 771. Although in 2009 we have the highest number of reported children, from 2010 and on we 
see a tendency of a decrease of this number, especially in 2015, the year with the lowest number of 
reported children for criminal acts for the ten year span that these research investigates. This is a 
positive indicator for the emergence of the child delinquency phenomenon in the recent years in the 
country, from which we can see a decline   of almost 50% in 2015 as compared to 2006 and 2009!  

 

 

 

 

Reported children in Macedonia  (2006-2015) 
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2.2. Number of convicted children in the Republic of Macedonia during the period of 2006-2015 and the number 
of convicted female children during the same period 
Table 1. (Perpetrators od criminal offences in 2014, Skopje, 2015, Statistical review / State statistical office of the 
Republic of Macedonia, Population and social statistics,2.4.16.08) 

Total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
844 676 715 748 547 722 556 473 461 348 

Females -2 24 38 49 20 22 9 24 16 22 

In Table n.1, the number of convicted children in the Republic of Macedonia for the duration of the 
time period specified in the research is shown, while specifying the number of the total number of the 
convicted children for each year as well as the number of female children that have been convicted 
during this time period.  

In 2006 we have 844 convicted children, in 2007 a total of 676 convicted children, in 2008 a total of 
715 convicted children, in 2009 a total of 748 convicted children, in 2010 a total of 547 convicted 
children, in 2011 a total of 722 convicted children, in 2012 a total of 556 convicted children, in 2013 a 
total of 473 convicted children, in 2014 a total of 461 convicted children, and in 2015 a total of 348 
convicted children. Something that can be noticed immediately in this table is the fact that there is a 
tendency of decline in ht e numbers of convicted children in our country, during the last few years, 
especially if we make a comparison between the first years that this research covers and the last years, 
where we see that the number of convicted children has decreased by 50%.  

Another indicator in Table n.2 reflects the number of female children that have been convicted, 
compared to the total number of convicted children. In this case as well it is hardly impossible to 
notice the relation of the children from both genders, in the context of their inclination to committing 
criminal acts. We can see a very small number of female children convicted along the ten year period 
that the research covers compared to that of male children. Namely, for 2006 from a total of 844 
convicted children, there are no published data in the State Statistical Office of the Republic of 
Macedonia for the number of convicted female children; In 2007 from a total of 676 convicted children 
only 24 are female children (Perpetrators od criminal offences in 2007, Skopje, 2008, Statistical review / 
State statistical office of the Republic of Macedonia, Population and social statistics, 2.4.08.07 
(594):123); In 2008 from a total of 715 only 38 female children are convicted for criminal offences 
(Perpetrators od criminal offences in 2008, Skopje, 2009, Statistical review / State statistical office of the 
Republic of Macedonia, Population and social statistics,2.4.09.11 (631):121); During 2009 from a total of 
748 only 49 female children are convicted (Perpetrators od criminal offences in 2009, Skopje, 2010, 
Statistical review / State statistical office of the Republic of Macedonia, Population and social 
statistics,2.4.10.012 (665),р.128); During 2010 from a total of 547 convicted children only 20 were 
females (Perpetrators od criminal offences in 2010, Skopje, 2011, Statistical review / State statistical 
office of the Republic of Macedonia, Population and social statistics,2.4.11.15 (698),  р.123); During  
2011 from a total of 722 convicted children only 22 were females (Perpetrators od criminal offences in 
2011, Skopje, 2012, Statistical review / State statistical office of the Republic of Macedonia, Population 
and social statistics,2.4.12.09 (724), р.119); During 2012 from a total of 556 convicted children only 9 
females (Perpetrators od criminal offences in 2012, Skopje, 2013, Statistical review / State statistical 
office of the Republic of Macedonia, Population and social statistics,2.4.13.11 р.119); In 2013 from a 
total of 473 convicted children only 24 are females (Perpetrators od criminal offences in 2013, Skopje, 
2014, Statistical review / State statistical office of the Republic of Macedonia, Population and social 
statistics,2.4.14.11 (789) р.117); In 2014 from a total of 461 convicted children only 16 were females 
(Perpetrators od criminal offences in 2014, Skopje, 2015, Statistical review / State statistical office of the 
Republic of Macedonia, Population and social statistics,2.4.15.12 (823) р.115) and in 2015 from a total 
of 348 convicted children only 22 of them were females (Perpetrators od criminal offences in 2015, 
Skopje, 2016, Statistical review / State statistical office of the Republic of Macedonia, Population and 
social statistics,,2.4.16.08 (8544), р.115). Thus, from these numbers we can conclude that the female 
minors, namely the children belonging to the female gender, are less included compared to the male 
children to commit criminal act, and this can be seen in the very small percentage of convicted female 
children during the period of 2007-2015. Also, if we can say that the overall number of convicted 
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children has positively decreased in the last years, the same cannot be said specifically for the number 
of convicted female children, because as we can see in the table this number has e relatively stable 
state with an average that fluctuates between 20 to 40 female children convicted during the year.  

This tendency of decline of the number of the convicted children from 2012-2013 and onwards, 
can be related to some dilemmas, or solutions, like for example priority in pronunciation by 
competent authorities and in enforcement of non-criminal measures against children - assistance and 
protection measures, which might have contributed to the decrease of the number of convicted 
children, given that these non-criminal measures were imposed on them. Thus, it is possible that the 
number of convictions has decreased rather than the criminal phenomenon of children in the country. 
This question can be somewhat cleared up if we analyze the number of reported children, namely 
children towards whom criminal charges were raised during the years of research in table. 1. 
However, we can normally analyze other factors that  might have influenced the decrease of the 
number of convicted children, such as the preventive measures on child crime, which might have 
actually yielded success in descreasing the criminality of children these past years!  
2.3. Number of Convicted Children According to the Category of the Criminal Act in the Period of 
2006-2015 

Table 2. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 844 676 715 748 547 722 556 473 461 348 
Criminal acts against life and 
body 

54 49 44 49 59 79 43 39 47 43 

Criminal acts against freedom, 
and human and civil rights 

1 - 2 4 1 5 1 5 - 2 

Criminal acts against honor and 
authority 

1 - - 1 - 2 - - - 1 

Criminal acts against freedom 
and gender morality 

13 11 16 14 7 12 8 5 14 13 

Criminal acts against human 
health 

9 5 5 6 7 15 7 12 4 7 

Criminal acts against marriage, 
family and youth 

1 2 - - 1 1 - 1 1 - 

Criminal acts against public 
finances, payment operations and 
the economy 

5 9 6 4 13 7 9 3 3 5 

Criminal acts against property 672 537 529 547 403 513 409 353 267 198 
Criminal acts against general 
security of people and property 

4 7 7 2 1 6 4 4 6 2 

Criminal acts against public 
traffic safety 

35 22 50 46 35 39 26 24 14 28 

Criminal acts against justice 5 5 37 20 1 1 1 - - 1 
Criminal acts against public order 40 24 16 45 16 35 43 25 100 42 
Others 4 5 3 10 3 7 5 2 5 6 

Table 2. (Perpetrators od criminal offences in 2015, Skopje, 2016, Statistical review / State statistical office of the Republic of 
Macedonia, Population and social statistics,2.4.16.08 (8544),р.119) 

Table n.2 shows the number of children convicted during the time period of 2006-2015 according to 
the type of the criminal act. According to these data for all the years that this research analyzes, the 
highest ranked are the convicted children for criminal acts towards property. Second highest are those 
convicted for criminal acts against the body and life, followed by the criminal acts against the public 
traffic safety and the criminal acts against the public order. A smaller number of children seem to have 
committed criminal acts against the freedom and the human and civil rights; criminal acts against the 
honour and authority; criminal acts against freedom and gender morality; criminal acts against 
human health; criminal acts against public finance, payment operations and economy; criminal acts 
against general security of people and property; criminal acts against justice, etc. Since until now we 
have presented the number of reported, accused and convicted children during the time period of 
2006-2015 and managed to emphasize that there is a decline in the number of children reported to 
number of children accused, which then further more declines when compared to the number of those 
convicted, it is worth presenting a comparative illustration of the number of children based on these 
three indicators for all the years covered in this research, as the table n.3 below shows: 
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2.4. The Number of Reported, Accused and Convicted Children during the Period of 2006-2015 
Table 3.   Year Reported Accused Convicted 

2006 1500 987 844 
2007 1229 839 676 
2008 1355 981 715 
2009 1519 1030 748 
2010 1244 750 547 
2011 1163 1002 722 
2012 1001 778 556 
2013 1005 657 473 
2014 972 712 461 
2015 772 465 348 

In Table n.3 we can see the number of reported children, those accused and those convicted for each 
year, from which we can clearly see the difference in numbers of criminal acts from one phase of 
criminal procedure to another, thus showing that not every single criminal case that is initiated with 
criminal charges in the preliminary stage will reach the accusatory stage; and also not every issue 
prefixed with charges will reach the judicial review, namely  will be concluded by a sentencing 
decision/court verdict! And this fact is especially taken into account when it comes to a suspect, an 
accused or a defendant who is a child, taking into consideration the special and pivileged  treatment 
that children have throughout the criminal-legal system, with the sole purpose - protection of the 
child's interest! 

2.5 Convicted Minors During 2014 According to Family Status  

Total 461 
Lives with parents 408 
With both parents  357 
With one parent  51 
Does not live with parents  53 
Lives with a spouse  6 
Lives with relatives 15 
Lives with other people  2 
Lives with another family  1 
Lives in an entity for education and improvement 27 
Lives alone 2 

Table 4. (Perpetrators od criminal offences in 2014, Skopje, 2015, Statistical review / State statistical office of the Republic of 
Macedonia, Population and social statistics,2.4.15.12 (823)  

Table n.4 shows the family status of the convicted minors during 2014 in the Republic of Macedonia. 
What we can notice is the fact that 408 minors, a significant number, over 70% live with parents. The 
rest either live with one parent (51) or lives without parents at all (53). These indicators foster interest 
for future research, which would be more detailed on this point in order to see what role does the 
family play in the education / lack of proper education to minors who have a clash with the law. The 
family as a social community represents the most important factor in the formation and development 
of the human personality. ( I.Zejneli, Delikuenca e të miturve në Republikën e Maqedonisë, 2008, p. 
91) The family as the highest instrument of social control is able to consistently care for children and 
young people, to strengthen their psychological stability and develop in them a sense of 
responsibility. (V.Latifi, Politika kriminale, Prishtina, 1998, p.187). Maybe we have to stop here and 
study the so-called ʺproblematicʺ families, in order to see where does the real cause of the inefficiency 
of the real function of the family towards minors stand! 

2.6 Convicted minors according to their educational background in 2014 
  Total The level of school attending Year - Grade Does not 

attend 
school Primary 

 

High 
School 

 

Higher 
education 

 

Unknown. 

 

Grade 
1-4 

5-
8 

1st and 2nd 
year high 
school 

3rd and 4th 
year high 
school  

Higher 
education 

Unknown. 

Total  461 22 315 2 7 3 21 170 143 2 7 115 

Table 5. (Perpetrators od criminal offences in 2014, Skopje, 2015, Statistical review / State statistical office of the Republic of 
Macedonia, Population and social statistics,2.4.15.12 (823) 
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Table 5. shows the level of acquired education of the convicted minors during 2014 in the Republic of 
Macedonia. These data show that from a total of 461 minors, a majority of them are high school 
students, while 1/3 of them do not attend school at all.  A very small portion continues attending 
primary school. This situation can be linked to the fact that the data from the judicial practice, 
especially from different types of criminological research on juvenile delinquency and young 
criminals, says that a lot of these children start their delinquent and criminal career as early as primary 
or high school.(R.Halili, 2008, p.284). 

3. Conclusion 
The study of child delinquency phenomenology in Republic of Macedonia during the period 2006-
2015, brought some real and empirical results of this phenomenon in our country. From the analyses 
of the statistical data from State Statistical Office of Republic of Macedonia, we gained concrete 
knowledge from which we notice a trend of gradual reduction of the number of crime committed by 
juveniles in the period 2006-2015. Although the results presented in the tables of the paper show a 
considerable number of juveniles convicted.According to the analysis about the form of manifestation 
of delinquent actions done by juveniles, we see that on top of this list are the crimes against property. 
Juveniles in Macedonia mostly are prone to commit burglaries, petty, pocket, automobiles theft and 
other forms of theft. Second in the list are the criminal acts against public order. In the third place are 
criminal acts against life and body committed by juveniles, such as murder, participation in battering 
and other forms of violence. This is followed by committed acts against public traffic safety, criminal 
acts against freedom and gender morality, where sexual abuse is one of the most common forms of 
acts of this group. In addition to these data it appears a small number of juveniles convicted of 
criminal acts against human health; criminal acts against general safety of people and property; 
criminal acts against freedoms and human rights.  

In this research once again it is proven that females are much less likely to commit criminal acts 
than males. This fact is backed by the number of juvenile females convicted of criminal acts for the 
period set in this study.  From data analysis concerning the family situation of convicted juveniles in 
Republic of Macedonia during 2014, we come across an interesting and perhaps challenging indicator 
for future research. That's because the majority of convicted juveniles live with both parents, whereas 
a very small number of them live with only one parent or none, respectively with relatives, another 
family, educational entity etc. Having in mind the family model and its key role as the first institution 
of society in educating juveniles, such statistical data indicate a failure or inefficiency of educational 
function of the family towards juveniles.  The last characteristic of the analysis in this paper is the 
achieved level of education of convicted juveniles in Republic of Macedonia in 2014. This 
characteristic tells us that most of juveniles attend high or secondary school. However, worrisome are 
the indicators that considerable numbers of convicted juveniles do not attend school at all. Knowing 
first and foremost the educational role of school, and the function of the school and educational 
institutions in the prevention of delinquency occurrence among juveniles, we think that at this point 
state authorities have the obligation to intervene so that every juvenile will be able to finish high or 
secondary school! 

To combat and prevent juvenile delinquency in Republic of Macedonia, we think that a detailed 
analysis of the occurrence of this phenomenon and the typical forms that are mostly carried out by 
juveniles is needed. 
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Abstract 

A number of studies have been conducted about income hypotheses in some African countries, the study 
determinants absolute and relative income hypotheses across twenty selected African countries from 1980 to 
2015. This study tries to find out or verify whether the selected countries are in conformity to the Absolute and 
Relative Income Hypotheses as well as finding out whether interest rates, inflation rates, and exchange rates 
have a significant impact on consumption per capita. Fixed effects, Random effects, Hausman test and some 
Diagnostics tests were employed for the analysis of the data. The results indicated that Income per capita had 
a positive significant impact on Consumption per capita and marginal propensity to consume is smaller than 
one. Interest Rates, Inflation Rates, and Exchange Rates have a negative significant impact on Consumption. 
Relative Consumption was significantly affected by Relative Income but negatively. Finally, Demonstration 
effect was also discovered among the selected countries. It was concluded that the twenty selected African 
countries are in conformity to Absolute and Relative Income Hypothesis and the remain independent 
variables under study (interest rates, inflation rates, and exchange rates) have a significant impact on 
consumption per capita. With regards to the findings, policy makers of these countries were recommended to 
maintain a low level of interest rates, inflation rates and exchange rates due to the negative relationship they 
have with consumption. By undertaking this, it would promote consumption; an increase in consumption will 
induce more job opportunities; generating more revenue and taxes to the government. 
 
Keywords:   
Absolute Income Hypothesis, Relative Income Hypothesis, Consumption, Income, African Countries. 

 

1. Introduction 
Consumption is a major concept in economics and is also studied by many other social sciences. 
Economists are particularly interested in the relationship between consumption and income, as 
modelled with the consumption function. The Keynesian consumption function is also known as 
the absolute income hypothesis, as it only bases on consumption current income and ignores potential 
future income or lack of Criticism of this assumption led to the development of Milton 
Friedman's permanent income hypothesis and Franco Modigliani's life cycle hypothesis. More recent 
theoretical approaches are based on behavioural economics and suggest that a number of behavioural 
principles can be taken as microeconomic foundations for a behaviourally based aggregate 
consumption function. 

Dernburg (1985) define consumption “as an act of using goods and service with the aims of 
satisfying man’s unaccounted needs.” Generally, consumption refers to the satisfaction or utility 
derived from a human after using goods and services. Many single user goods are consumed by 
people (such as fuels, foodstuffs, matches, cigarettes etc.), and long-lasting goods such as tables, 
vehicles, watches, clothes etc. Using such kinds of goods is referred, as single productive consumption 
as a result of them did not assist in producing of other goods.  
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1.1 Research Hypothesis: 
In relating to above questions the following hypotheses were constructed. 

H0:  African countries are not in support of absolute income hypothesis. 
H1:  African countries are in support of absolute income hypothesis. 
H0: Other economics variables (that is, interest rates, inflation rates and exchange rates) have 
an insignificant impact on consumption. 
H1: Other economics variables (that is, interest rates, inflation rates and exchange rates) have a 
significant impact on consumption. 
H0:  African countries doesn’t follow relative income hypothesis. 
H1:  African countries follows relative income hypothesis. 

2. Literature Review 
2.1 Theoretical Framework 
John Maynard Keynes was the first person that cleared doubt on what is called consumption. In 1936, 
Keynes proposed a theory of consumption named as “Absolute Income Hypothesis.” Although there 
are other factors that affect consumption this theory stressed that consumption of an individual is 
affected by the income got at that very day. After the theory was tested then it was stated that men or 
women raise their consumption as their income goes up but consumption does not go up in the same 
way of income (Jhingan, 2002). 

Duesenberry (1949) proposed another theory of consumption named as “Relative Income 
Hypothesis.” This theory criticised the first theory of consumption by saying that consumption of an 
individual or community does not be in a contingent of current income rather to the relative income of 
the society or community to which individual belong. 
2.2 Empirical framework 
Kai and Papa (2010) studied the factors affecting China‘s private consumption in relative to gross 
domestic product (GDP), using time series data covering the period from 2000 to 2007 on the Chinese 
economy and proved from other countries’ incidents; the study becomes a cross-country study of 39 
countries.  Generalised Method of Moments (GMM) was applied to regress the private consumption 
as a part of GDP on household income and public consumption. The study stressed that the aims were 
to use the panel data framework to measure the relative contribution of changes in income and other 
causes that affect the savings rate to the dynamics of private consumption in China and relate those 
factors to the wider international occurrence. The study discovered that all the independent variables 
with exception of inflation have significant either positive or negative influence on private 
consumption.  

Another research by Adedayo O. Adedeji and Abiodun A. Adegboye (2013), on The Determinants 
of Private Consumption Spending in Nigeria, Using time-series data covering between 1981 and 2010. 
Error correction mechanism (ECM) was invited in the analysis after stationary test of the data, the 
study discovered that with an exception of real interest rate in the current year, which was statistically 
insignificant in all experimental carried out, all other independent variables were statistically 
significant. Indeed, inflation rate, the old-age dependency ratio, disposable income and gross domestic 
product (GDP) per capita have significantly positive impact on private consumption spending, while 
foreign direct investment, real GDP growth, public spending and change in the real effective exchange 
rate have a negative impact on consumption spending.   
3. Research Methodology 
3.1 Introduction 
In this study, data on consumption expenditure per capita, income per capita, interest rate, inflation 
rate and the exchange rate of each of the twenty selected African countries were collected from the 
year 1980 to 2015 and organised. Each country was picked with regards to available data it has for all 
of the variables from 1980 to 2015, a country that has missing data or incomplete data was not 
included in the selection. The data was a panel in nature that consist seven hundred and twenty 
observations. Variables such as consumption expenditure per capita and income per capita were in US 
dollars while interest in real interest rates; inflation rate is in percentage depletion of Gross Domestic 
Product (GDP) exchange rate is in real exchange rates. Natural logarithm of consumption and income 
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per capita were taken in order to convert them into rates so as to be uniform with remaining other 
variables, for valid, efficient and reliable analysis of the data.  The data was evaluated using fixed 
effects and random effects econometric models. Hausman test was conducted in order to find out 
which of the model between fixed effects and random effects is best or appropriate.  Finally, a 
diagnostic test was carried out for validity and reliability of the results. 
3.2 Data 
In this research, data on consumption expenditure per capita, net income per capita, interest rate, 
inflation rate and exchange rate of twenty African countries from 1980 to 2015; Nigeria, Egypt, South 
Africa, Kenya, Sudan, Rwanda, Algeria, Morocco, Uganda, Ghana, Angola, Mozambique, Cameroon, 
Niger, Mali, Madagascar, Senegal, Zambia, Burkina Faso, and Tunisia, were obtained from World 
Development Indicators (WDI) online database published by World Bank in the year 2015; United 
Nation Conference on Trade And Development Statistics (UNCTADSTAT); online database published 
by the management of the organization in the year 2015. And the variables used in this research 
include Consumption, Income, Exchange rate, Interest rate, Inflation, Error term, Models, Fixed effects 
models, Random effects models, Hausman test and Diagnostic test. 
3.3 Model Specification 
The model specification in regression analysis is the method or process of specifying correct or right 
functional form of the regression model. The essence of this specification is to determine the 
independent variable(s) that should be or should not be included in the model, so as to yield good 
effects on the dependent variable. Right specification leads to good results while miss-specification 
leads to inaccurate results. In this research, the model's uses are: 
The regression equation of the absolute hypothesis. 

lnCit = α0 + α1lnYit + α2Rit + α3Π it + α4ERit + δi + εit 
The regression equation of the relative hypothesis. 

RCit = α0+ α1RYit + α2Rit + α3Π it + α4ERit  + δi + εit 
Where: Cit = consumption expenditure per capita; Yit = income per capita; Rit = interest rate; Π it = 
inflation rate; ERit = exchange rate; RCit = relative consumption; RYit= relative income; δi is the 
individual fixed effect and ε it is the error terms. 
4. Empirical Results 
4.1 Introduction 
The main aim of this chapter was to display the result of the analysed data. At the first instance, 
descriptive statistics table was displayed, follows by fixed effects regression, followed by random 
effects regression and Hausman test for both of absolute income and relative income hypotheses. 
Finally, diagnostics tests such as random effect test cross – sectional dependency test, and 
heteroscedasticity test were conducted for validity and reliability of the outcomes.  
4.2 Descriptive Statistics 
This section showed the summary data of the variables that participate in the study. 
Table 1. Summary Statistics 

Variables  Obs      Mean     Std. Dev. Minimum  Maximum  

Consumption  712 918.269 1227.327 54.297 8077.967 
Income 688 6854.146 17124.1 28.640 116000 
Interest rate  431 2.556 6.124 -41.790 22.894 
Inflation rate  710 13.105 22.149 -11.162 249.087 
Exchange rate 718 94.191 240.437 2.00e.06 2194.96 

From the table above, the average consumption gross per capita is 918.269; minimum consumption 
gross per capita is 54.297; maximum consumption gross per capita are 8077.967, and the observation is 
712; of twenty selected African countries. The average income gross per capita is 6854.146; minimum 
income per capita is 28.640 and maximum gross per capita are 116000. The average interest rate is 
2.556; minimum interest rate is -41.790 and the maximum interest rate is 22.894. The average inflation 
rate is 13.105; minimum inflation rate is -11.162 and the maximum inflation rate is 249.087. The 
average exchange rate is 94.191; the minimum exchange rate is 2.00e.06 and the maximum exchange 
rate is 2194.96. 
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4.3 Absolute Income Hypothesis Results 
In this section, the results of the analysed data would be displayed and it’s interpretation. 
Table 2. Summary of fixed effect regression. 

Consumption   Coefficient  Standard err T – statistics  P – value  

Income .0429 .0015 28.22   0.000 
Interest rate -1.578 4.789 -0.33 0.742 
Inflation rate -1.29 1.548 -0,83 0.405 
Exchange rate -.0179 .0897 -0.20 0.842 
Constant  657.227 40.442 16.25   0.000 

Note: *** Means significant at 1% level of significance. 
            ** Means significant at 5% level of significance. 

Probability > F = 0.000. 
4.3.1 Fixed effect estimation 
From the fixed effect regression results table above, it shows that gross income per capita is significant 
at 1% level of significance and has a positive relationship with consumption gross per capita; this 
means that when income growth per capita increases by one percent, consumption gross per capita 
will be increased by .0429 percent. The interest rate is significant at 5% level of significance and has a 
negative relationship with consumption growth per capita; this means that when interest rate 
increases by one percent, consumption growth will be decreased by -1.578 percent. The inflation rate is 
significant at 1% level of significance and has a negative relationship with consumption growth per 
capita; this means that when inflation rate increases by one percent, consumption growth per capita 
will be decreased by -1.29 percent. Lastly, exchange rates are significant at 1% level of significance and 
have a negative relationship with consumption growth per capita; this means that when exchange rate 
increases by one percent, consumption growth per capita will be decreased by -.0179 percent. 
The probability value is 0.000, this indicates that fixed effect model is significance at all level of 
significant which means all the coefficient are different from zero. Therefore this model is valid, 
efficient and reliable. 
Table 3. Summary of random effect regression. 

Consumption   Coefficient Standard error   Z – value    P - value 

Income .0434 .00151 28.75  0.000 
Interest rate -1.924 4.784 -0.40 0.688 
Inflation rate -1.434 1.055 -0.93 0.353 
Exchange rate -.0295 .089 -0.33 0.742 
Constant  667.164 140.7855 4.74 0.000 

Note: *** Means significant at 1% level of significance 
              * Mean significant at 10% level of significance 
 Probability > chi2 = 0.000. 
4.3.2 Random effect estimation 
From the Random effect regression result table above, it shows that gross income per capita is 
significant at 1% level of significance and has a positive relationship with consumption gross per 
capita; this means that when income growth per capita increases by one percent, consumption gross 
per capita will be increased by .0434 percent. The interest rate is significant at 10% level of significance 
and has a negative relationship with consumption growth per capita; this means that when interest 
rate increases by one percent, consumption growth will be decreased by -1.924 percent. The inflation 
rate is significant at 1% level of significance and has a negative relationship with consumption growth 
per capita; this means that when inflation rate increases by one percent, consumption growth per 
capita will be decreased by -1.434 percent. Lastly, an exchange rate is significant at 1% level of 
significance and has a negative relationship with consumption growth per capita; this means that 
when exchange rate increases by one percent, consumption growth per capita will be decreased by -
.0295 percent. 
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The probability value is 0.000, this indicates that random effect model is significance at all level of 
significant which means all the coefficient are different from zero. Therefore this model is valid, 
efficient and reliable. 
Table 4. Showing Hausman Test 

         (b) 
    Fixed 

       (B) 
   Random 

      (b-B) 
 Difference 

sqrt(diag(V_b-V_B)) 
              S.E. 

Log income .04296 .0434 -.00039 .00021 
Interest rate -1.579 -1.924 .346 .225 
Inflation  -1.292 -1.434 .142 .095 
Exchange rate -.018 -.0295 .012 .0072 

Probability > chi2 = 0.029 

4.3.3 Hausman test estimation 
The Hausman Test table above shows the result of Hausman test. (b) – The column shows the values 
of the coefficients of the variables in the fixed effects regression model; (B) – column shows the values 
of the coefficient of the variables in the random effects regression model while (b-B) shows the 
difference between fixed effects and random effects regression models. 
The probability value is significant at all respective level of significance (that is, Probability > chi2 = 
0.029). The criteria here is that, if probability value is significant, fixed effects should be accepted as 
valid model otherwise it is random effect model should be accepted. Therefore, with regard to this 
research, fixed effect results are accepted. 
5. Relative Income Hypothesis Results 
Table 5. Summary of fixed effect regression 

Relative consumption   Coefficient      Std. Err   T - value  P - value 

Relative income        -.307**         .130      -2.37      0.018 
Interest rate        -.000          .000     -0.48       0.631 
Inflation         -.000          .000      -1.56       0.120     
Exchange rate      3.39e-07        3.16e-06            0.11         0.915     
Constant       1.300        .130        10.0      0.000      

Note: ** Means significant at 5% level of significance. Prob > F   = 0.114. 

From the table above, it revealed that relative income is significant at five percent (5%) and has a 
negative relationship with relative consumption. This means that when relative income increases by 
one percent (1%), relative consumption will be decreased by 0.307 percent. Interest rate and the 
inflation rate have a negative relationship with relative consumption but don’t have a significant 
impact on it; exchange rate also doesn’t have a significant impact on relative consumption. 
Table 6. Summarise of Random effect regression 

Relative consumption  Coefficient      Std. Err   Z - value    P – value  
Relative income      -.317**        .130       -2.43         0.015     
Interest rates      -.000        .000       -0.39         0.698     
Inflation rates      -.000        .000       -1.24         0.215     
Exchange rates     1.36e-06        3.09e-06            0.44           0.659     
Constant      1.305          .130      10.02           0.000 

Note: ** Means significant at 5% level of significance. 
Prob > F   = 0.127. 

From the table above, it revealed that relative income is significant at five percent (5%) and has a 
negative relationship with relative consumption. This means that when relative income increases by 
one percent (1%), relative consumption will be decreased by 0.317 percent. Interest rate and inflation 
rate have a negative relationship with relative consumption but don't have a significant impact on it; 
exchange rate also doesn’t have a significant impact on relative consumption. 
 Table 7. Showing Hausman Test 

        (b) 
     Fixed 

     (B) 
 Random 

      (b-B) 
 Difference 

sqrt(diag(V_b-V_B)) 
               S.E. 

Log income     -.307     -.317         .010               . 
Interest rate     -.000     -.000        -.000               . 
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Inflation     -.000     -.000        -.000               .000 
Exchange rate   3.39e-07  1.36e-06     -1.02e-06            6.86e-07 

Probability > chi2 = 0.514. 
The table above shows the result of Hausman test. (b) – The column shows the values of the 
coefficients of the variables in the fixed effects regression model; (B) – column shows the values of the 
coefficient of the variables in the random effects regression model while (b-B) Shows the difference 
between fixed effects and random effects regression models. 
The probability value is insignificant at all respective level of significance (that is, Probability > chi2 = 
0.514). The criteria here is that, if probability value is significant, fixed effects should be accepted as 
valid model otherwise it is random effect model should be accepted. Therefore, with regard to this 
research, random effect results were accepted. 
6. Diagnostics Tests Results 
 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
 Relative cons.[countries,t] = Xb + u[countries] + e[countries,t] 
 Estimated results: 
                Table 8. showing Random effects Test: 

            Var     sd = sqrt(Var) 
Relative cons.           .0006                  .025 

              e          .0003                   .019 
              u          .0001                   .013 

    Test:   Var(u) = 0 
                              Chi2 (1) = 613.7;                           Prob > chi2 = 0.000 

The table 4.5.1 above shows the results of random effects test. The essence of this test is to find out if 
there is a significant difference across the countries; this will give clue on whether random effects or 
ordinary least square (OLS) is appropriate. It has a null hypothesis of H0: the Random effect is not the 
appropriate and alternative hypothesis of H1: Random effects are appropriate. The decision is to reject 
the null hypothesis if P – value < 5% and conclude that Random effect is appropriate, otherwise do not 
reject the null hypothesis. Therefore, null hypothesis was rejected and conclude that Random effect is 
appropriate 
6.1 Cross – Sectional Test of Independence 
Correlation matrix of residuals: 
__   e1     _    _e2       _    _e3     _   _e4     _   _e5      _   _e6     _   _e7     _  _e8       _   _e9     _   _e10 

__e1   1.0000 

__e2  -0.0315   1.0000 

__e3  -0.2164   0.4070   1.0000 

__e4  -0.2736   0.3292   0.2923   1.0000 

__e5  -0.2716   0.2064   0.0183   0.0668   1.0000 

__e6   0.4526   0.6531   0.2791   0.1994    0.0278   1.0000 

__e7   0.5763   0.3330   0.3172  -0.0442  -0.0041   0.5375    1.0000 

__e8  -0.4947   0.2867  0.1949    0.5261   0.2841   0.1090   -0.3634   1.0000 

__e9   0.5143  -0.2258 -0.0898  -0.3239  -0.2530   0.0027    0.3991  -0.5337  1.0000 

_e10   0.1903    0.5026  0.5091    0.1750   0.2946   0.4009    0.5342    0.0588  0.1489  1.0000 

Breusch – Pagan LM test of independence: chi2 (45) = 179.472, Pr = 0.000 

Based on 35 complete observations over panel units 
The correlation matrix above shows the result of correlation of the residuals among the countries. The 
idea is to find out whether one country residuals have a relationship to other country residuals. It has 
a null hypothesis of H0: residuals across countries are not correlated and the alternative hypothesis of 
H1: residuals across countries are correlated. The decision is to reject the null hypothesis if P – value < 
5% critical value. Therefore from the result, the null hypothesis was rejected and concludes that 
residuals across countries are correlated.  
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6.2 Heteroscedasticity Test 
 
                          Modified Wald test for group-wise heteroskedasticity 
                                             In fixed effect regression model 
H0: sigma (i)^2 = sigma^2 for all i 
Chi2 (10)  = 339.81 
Prob>chi2 = 0.120 
The idea behind this test is to find out whether the error terms have constant variance (that is whether 
the error terms are homoscedasticity). It has a hypothesis of H0: Error terms have constant variance 
(that is, homoscedasticity), H1: Error terms have no constant variance (that is, heteroscedasticity). The 
criteria are to reject the null hypothesis if P – value < 5% critical value and conclude that there is 
heteroscedasticity. Therefore, from the result, the null hypothesis cannot be rejected and conclude that 
the error terms have constant variance (that is, error terms are homoscedastic).  
7. Summary 
This research explores absolute and relative income hypotheses across twenty African countries from 
1980 to 2015. Several types of research have been carried out on testing absolute or relative income 
hypotheses on either individual country or cross-countries using varieties of econometrics techniques 
for the analysis. Some of these researches being carried out are not being conducted in finding out 
consumption – income relationship alone, but it also being conducted to find out how consumption 
reacts to other economics variables such as interest rates, inflation rates exchange rates etc. This 
research follows the step of finding out consumption – income relationship as well as finding out the 
impact of interest rates, inflation rates, and exchange rates on consumption across twenty African 
countries from 1980 to 2015. 

Data and methodology are in chapter three, where the data on the variables under study and the 
source of the data were clearly stated. Methods used for the analysis of the data such as fixed effects, 
random effects, Hausman test, diagnostic test, and model specification were presented. 
Data collected for the analysis was presented, analysed, and interpreted. In the first place, fixed effects 
regression was carried out. The essence of the model is to control all time-invariant variables such as 
culture, race, and religion and so on. All the variables were found to be significant. Random effects 
regression was also carried out. The idea of this model is that the variations caused by the 
independent variables were assumed to be random. All the variables became significant.  

Hausman test was carried out in order to find out the appropriate or best model between fixed 
effects and random effects. 

Diagnostics tests were also carried out for the purpose of ensuring that the results of the analysis 
are valid, efficient and reliable. Some of the tests are: 
Breuch and paga lagrangian multiplier test for random effects. The rationale behind this test is to find 
out at first place, whether panel data can be analysed using fixed, random effects or ordinary least 
square. 

Cross – sectional test of independence was carried out in order to find out if the residuals of one 
country have a relationship with the residuals of the other country among the ten countries under 
study. 

Heteroscedasticity test was conducted in order to find out whether the variance of the error terms 
is constant. 

Finally, summary, conclusion, and recommendation were presented in accordance with the 
findings. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeylerini bazı 
değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2016-2017 Eğitim-
Öğretim yılının ikinci döneminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş Sinop İli, Merkez 
İlçesi’nde bulundan bir devlet ortaokulunda öğrenim gören (95 kız, 103 erkek) toplam 198 öğrenci ile 
gerçekleşmiştir. Araştırma verileri, Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersine 
Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 İstatistik Paket Programı’na aktarılarak çözümlenmiştir. Araştırma 
bulguları, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. 
Bununla birlikte öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
farklılık göstermezken (p>0,05); sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). 
Ancak öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının anne ve baba eğitim durumlarına göre 
farklılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştı r(p>0,05).   
 
Anahtar kelimeler:  
Ortaokul öğrencileri, Beden eğitimi dersi, Tutum 

 

 

1. Giriş 
Eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana 
getirme sürecidir (Demirel, 2005). Bir toplumun refah ve mutluluğu; o toplumda bulunan bireylerin 
nitelikli ve sürekli eğitim almaları ve bununla birlikte kazandıkları bilgi, beceriler ile ekonomik 
büyümeye yapabilecekleri katkılara bağlıdır. Bu bağlamda toplumun eğitim düzeyinin iyileştirilmesi 
sosyo-ekonomik gelişmelerin kapısını açan önemli bir güç niteliği taşımaktadır (Eres, 2005). Nitekim 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın başını çeken temel unsur insan gücüdür. İnsanların günlük 
yaşamlarını daha sağlıklı ve nitelikli sürdürebilmek, fiziksel ve ruhsal gelişmelerini sağlamaları için 
harekete gereksinim duyarlar (Yergin, 2002). Bu gereksinimlerin başında gelen spor, insanlığın var 
oluşundan günümüze kadar süre gelen bir olgudur. Geçmişten günümüze hareket etmek, eğlenmek, 
serbest zamanı değerlendirmek, avlanmak, askeri eğitim ve okullardaki eğitim gibi birçok alanda 
spordan faydalanılmıştır. Eğitim sisteminin anlayışının öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde 
şekillenmesi öğrenciyi her yönüyle geliştirecek eğitim programlarının varlığının gerekliliğini 
beraberinde getirmiştir. Beden eğitimi dersinde, eğitim anlayışıyla da paralel olarak öğrencilerin 
hayata hazırlanmasında ve birey olma yolunda gerekli olan; psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik açıdan 
kendilerini geliştirebilecekleri programları içermesi önem arz etmektedir (Esen, 2010). Bu bağlamda 
düşünüldüğünde, beden eğitimi, kişinin bedensel ve fiziksel gelişimini sağlamak, günlük hayata ve iş 
koşullarına hazırlamak, ulusal bilinci ve yurttaşlık duygularını harekete geçirmek amacıyla yapılan 
düzenli çalışmalar bütünüdür (Erhan & Tamer, 2009).  Beden eğitimi dersleri öğrenciyi sadece okul içi 
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aktivitelere katmakla sınırlı kalmamakla birlikte, bireyin hem fiziksel açıdan gelişimini sağlarken, 
diğer yandan bilişsel, sosyal, duyuşsal alanlardaki gelişim ve değişimleri de sağlamaktadır (İnceoğlu, 
2004).   

Beden eğitimi dersinin sağlıklı yürütülmesi için üç öğenin birbiriyle uyumlu olması 
gerekmektedir. Bunlar öğretmen, öğrenci ve programdır. Zira bu üç öğe beden eğitimi dersini 
biçimlendiren öğelerdir. Öğrencilerin bir bütün olarak gelişmesi de bu öğeler arasındaki ilişkinin 
sağlıklı ve uyumlu olmasına bağlıdır. Öğrencilerin ders içi tutumları hem öğretmen hem de programı 
etkileyen önemli bir boyuttur (Karangil, Hünük & Demirhan, 2006).  

Tutum, bireyin kendi algı dünyasının bir yönü ile hem motivasyon, hem heyecan hem de 
öğrenme süreçlerinin devamlı bir organizasyonudur. Tutum bazı nesnelere, kavramlara ve durumlara 
karşı yaklaşmak ya da uzaklaşmak ve bununla birlikte de bir davranışı ortaya koymayı ifade 
etmektedir (Güllü & Güçlü, 2009). Tutumun üç temel öğesi vardır: 
1.1 Bilişsel Öğe 
Bir kişinin tutuma yönelik sahip olduğu bilgileri, düşünceleri bilişsel öğedir. Örneğin, bir kişinin 
beden eğitimi dersine yönelik olumlu tutum içinde olması, beden eğitimi dersinin faydalı bir ders 
olduğuna ve beden eğitimi dersinin sağlıklı yaşam içinde önemli yerinin olduğuna dair bilgileri 
içermektedir (Özyalvaç, 2010). 
1.2 Duygusal Öğe 
Tutumun bireyden bireye değişen ve bir durumdan hoşlanma/hoşlanmama yönünün oluşturan 
öğedir (Baysal & Tekarslan, 1996). Örneğin beden eğitimi dersine yönelik olumlu tutum içinde olan 
bireylerin beden eğitimi dersini yapmaktan zevk alması ya da beden eğitimi dersine yönelik olumsuz 
tutum içinde olan bir öğrencinin beden eğitimi dersinden nefret etmesi olabilir (Özyalvaç, 2010). 
1.3 Davranışsal Öğe 
Davranışsal öğe, davranış yapmaya hazırlık, yönelmek, istektir (Başaran; 1998). Birey birnesneye 
olumlu tutum geliştirdiyse ona yaklaşır ve onu destekler; eğer bir nesneye olumsuz tutum 
geliştirdiyse ondan uzaklaşır (Özyalvaç, 2010).  

Her derste olduğu gibi öğrenciler beden eğitimi dersine yönelik de olumlu ya da olumsuz tutum 
sergileyebilirler. Her iki tavrın da ders süreci ile ilgili öğrenciler üzerinde göstereceği sonuçlar 
birbirinden farklı olabilir. Eğer öğrencilerin beden eğitimine yönelik olumlu tutum sergilemeleri, ders 
sürecinin etkili olması, dersin verimliliğinin artması, aktivitelere gönüllü katılma eğilimi ve dersin 
amacına ulaşma gibi pek çok durumu ortaya çıkarabilir (Silverman & Scrabis, 2004). Zira bir 
öğrencinin bir derse olan olumsuz tutumu ise dersin, öğretmenin ve de öğrencinin verimini 
düşürebilir, öğrenci derse gereken önemi vermeyebilir ve sonunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir 
(Ekici, Bayrakdar & Hacıcaferoğlu, 2011). 

Bu bağlamda araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum 
düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Nitekim ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi 
dersine yönelik oluşturdukları bilişsel, duygusal ve davranışsal tutumlar onların beden eğitimi 
dersinde daha verimli bir süreç yaşamalarına fırsat tanıyacağı düşünülmektedir. Araştırmanın 
amacına paralel oluşturulan ve araştırma sürecinde cevap aranan alt amaçlar şu şekildedir: 

1. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeyleri nedir?  
2. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlar ile  

a. Cinsiyet,  
b. Sınıf düzeyi, 
c. Anne-baba eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Yöntem 
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın model çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri 
toplama süreci ve verilerin analizi başlıklarına sırası ile yer verilmiştir.   
2.1 Araştırma Modeli 
Bu çalışmada öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tarama 
modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 
biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2007). 
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2.2 Çalışma Grubu  
Araştırmanın çalışma grubunu,  2016-2017 eğitim öğretim yılında, Sinop İli Merkez İlçesi’nde 
bulundan ortaokulların içerisinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş bir devlet 
ortaokulunda öğrenim gören 198 (95 kız, 103 erkek) öğrenci oluşturmaktadır.  Katılımcıların kişisel 
özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin % 48.00’ı kız, % 52.00’si erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin % 27.30’u 5.sınıf, % 28.30’u 6. sınıf,  % 20.70’i 7.sınıf ve %23.70’i ise 8.sınıf 
öğrencileridir. Öğrencilerin anne eğitim durumlarına incelendiğinde öğrencilerin % 17.70’i ilkokul, % 
22.70’i ortaokul, % 34.30’u lise ve % 25.30’u üniversite mezunu olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin 
baba eğitim durumlarına bakıldığında ise % 7.10’u ilkokul, % 22.20’si ortaokul, % 30.80’i lise ve % 
39.90’ının üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  
2.3 Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ölçekteki ifadeler, tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), 
katılmıyorum (2) ve kesinlikle katılmıyorum (1) olmak üzere beş aşamalı likert tipi derecelendirme 
skalası yardımıyla değerlendirilmektedir. Ölçek, 11maddesi olumsuz (madde 3, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 
29, 30, 34, 35) ve 24 maddesi olumlu olmak üzere toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Likert tipi 
ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı. 94’tür. Bu çalışmada ise ölçek 198 kişiye uygulanmış ve 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı. 83 olarak hesaplanmıştır.  Kişisel bilgi formunda ise, 
katılımcıların cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumları sorgulanmıştır. Araştırmada 
veriler, “Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum” ölçeğin araştırmacı tarafından 5.,6.,7. ve 8.sınıf 
öğrencilerine uygulanması sonucu toplanmıştır. Uygulama, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ikinci 
döneminde yapılmış ve okul idaresinin izni dahilinde tamamlanmıştır 
2.4 Verilerin Analizi 
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanları, 5 puandan 1 puana kadar 
değerler verilerek “SPSS 21 İstatistik Paket Programı” yardımı ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin 
beden eğitimi dersine yönelik tutumları üzerine iki kategorili değişken olan cinsiyet faktörünün 
etkisini belirlemek için “Independent t-testi (bağımsız t-testi)”, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim 
durumu ikiden fazla kategorili değişkenler için “One Way ANOVA (Tek yönlü varyans analizi)” 
kullanılmıştır.  
 

Cinsiyet f % 
Kız 95 48.00 
Erkek 103 52.00 
                    Toplam 198 100 
Sınıf düzeyi f % 
5. 54 27.30 
6. 56 28.30 
7. 41 20.70 
8. 47 23.70 
                    Toplam 198 100 
Anne eğitim düzeyi f % 
İlkokul 35 17.70 
Ortaokul 45 22.70 
Lise 68 34.30 
Üniversite 50 25.30 
                    Toplam 198 100 
Baba eğitim düzeyi f % 
İlkokul 14 7.10 
Ortaokul 44 22.20 
Lise 61 30.80 
Üniversite 79 39.90 
                    Toplam 198 100 
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3. Bulgular 
Araştırmada ilk olarak araştırmanın çalışma grubunda yer alan 198 ortaokul öğrencisinin cinsiyet, 
sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumlarının dağılımları belirlenmiştir. Bunun akabinde öğrencilerin 
beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğu, beden eğitimi dersine yönelik 
tutumun cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ait 
bulgulara yer verilmiştir. 
3.1 Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular 
Öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlarla ilgili olarak; aritmetik ortalama (X) ve standart 
sapma (SS) değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Tablo 2. Beden eğitimi dersine yönelik tutum ile aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

 
Tutum puan ortalaması 

Soru sayısı      SS 

35 3,98 0,721 

 
Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğine verdikleri 
cevapların toplam ortalaması = 3,98 olarak bulunmuştur. Bu verilere göre, öğrencilerin beden 
eğitimi dersine yönelik tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu söylenebilir. 
3.2 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Değişkeni Açısından Beden Eğitimi Dersine Yönelik 
Tutum Değerlerine İlişkin Bulgular 
Araştırmanın ikinci alt amacına uygun olarak, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum 
puanları ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı farklılık olup olmadığı sınanmak istenmiştir. Bu 
amaçla, öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve 
cinsiyet açısından t testi yapılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinden 
aldıkları puanların ortalamaları ile cinsiyete göre farklılaşma durumu Tablo 3’de gösterilmiştir. 
Tablo 3. Kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları arasındaki fark ile ilgili 
bulgular 

Tutum puan 
ortalaması 

Cinsiyet N  SS t sd p 
Kız 95 4.03 0.728 0.872 196 .38 
Erkek 103 3.94 0.716 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet faktörü açısından beden eğitimi 
dersine yönelik tutum ölçeğine genel olarak bakıldığında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir(p>.05). 
Tablo incelendiğinde, kızların ortalaması ( =4.03), erkeklerin ortalamasına yakın olmakla birlikte (
=3.94) az farkla da olsa fazladır. Bu bulgudan hareketle kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimine 
yönelik benzer tutum içinde oldukları söylenebilir.  
3.3 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından Beden Eğitimi Dersine 
Yönelik Tutum Değerlerine İlişkin Bulgular 
Araştırmanın üçüncü alt amacına uygun olarak, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum 
puanları ile sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı farklılık olup olmadığı sınanmak istenmiştir. Bu 
amaçla, öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve 
sınıf düzeyi açısından One Way ANOVA testi yapılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 
tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ile sınıf düzeyine göre farklılaşma durumu Tablo 
4’te ve Tablo 5’te gösterilmiştir. 
Tablo 4. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Düzeyleri ile Üniversite Değişkenine 
İlişkin Betimsel İstatistik Değerleri 

Sınıf Düzeyi             N       SS 
5.sınıf 4.40 54 0.540 
6.sınıf 4.09 56 0.594 
7.sınıf 3.89 41 0.650 
8.sınıf 3.47 47 0.785 
Toplam 3.98 198 0.721 

X

X

X

X X

X
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 Tablo 4’te araştırmaya katılan öğrencilerin tutum düzeyleri sınıf düzeyi değişkenine göre 
bakıldığında en yüksek ortalamaya 5.sınıfların ( =4.40) en düşük ortalamaya ise 8.sınıfların ( =3.47) 
sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgudan hereketle, 5.sınıf öğrencielrinin ortaokulun ilk düzeyi 
olması ve beden eğitimi anlamında daha olumlu tutum içinde oldukları, 8.sınıf öğrencilerinin ise 
sınava hazırlanmalarından dolayı tutumlarında düşüş olduğu söylenebilir. 
Tablo 5. Öğretmen Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Düzeyleri ile Üniversite Değişkeni 
Arasındaki Farka İlişkin One Way ANOVA Sonuçları 

 Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
ortalaması 

F p Fark 
çıkan gruplar 

Gruplar arası 22,37 3 7,45 18,02 0,000 5-7 
5-8 Grup içi 80,27 164 0,41 

Toplam 102,64 197  

Tablo 5’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrenciler arasında sınıf düzeyi faktörü açısından 
5.sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Zira 5.sınıf öğrencilerinin beden 
eğitimi dersine yönelik tutum ortalamalarının ( =4.40), diğer sınıf düzeylerinden fazla olduğu da 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 5.sınıf öğrencilerinin yaş itibari ile beden eğitimi dersine daha 
olumlu tutum içinde oldukları söylenebilir.  
3.4 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Beden Eğitimi 
Dersine Yönelik Tutum Değerlerine İlişkin Bulgular 
Araştırmanın dördüncü alt amaca uygun olarak, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum 
puanları ile anne eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı farklılık olup olmadığı sınanmak 
istenmiştir. Bu amaçla, öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır ve Tablo 6’da gösterilmiştir. 
Tablo 6. Öğrencilerin Anne Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Tutum Puanlarına İlişkin Bulgular 

Eğitim Durumu 
 

N SS 
İlkokul mezun 4,02 35 0,750 
Ortaokul mezun 3,85 45 0,696 
Lise mezun 3,98 68 0,731 
Üniversite 4,08 50 0,712 
Toplam 3,98 198 0,721 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, anne eğitim durumu değişkenine göre, öğrencilerin toplam tutum 
puanlarına bakıldığında annesi üniversite mezunu olanların aritmetik ortalaması ( =4,08) en yüksek, 
annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin ortalaması ( =3,85) en düşük bulunmuştur. Öğrencilerin 
beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının, anne eğitim durumuna bağlı olarak anlamlı bir fark 
gösterip göstermediğini belirlemek için, elde edilen verilere uygulanan tek yönlü ANOVA sonuçları 
Tablo 7’de sunulmuştur.  
Tablo 7. İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Anne Eğitim 
Durumuna Göre Farklılaşma Durumu 

Tutum 
puan ortalaması 

      Kareler     
toplamı 

sd 
    Kareler 

ortalaması 
F      p 

Gruplar 
arası 

1,37 3 0,458 

0,878    0,453 
Grup içi 101,27 194 0,522 
Toplam 102,64 197  

Tablo 7’ye göre anne eğitim durumu değişkeni açısından, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 
tutumlarının toplamına bakıldığında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>.05). Araştırmanın bu 
bulgusundan yola çıkarak öğrencilerin anne eğitim durumlarının beden eğitimi dersine yönelik 
tutumlarını etkilemediği söylenebilir.  
3.5 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Baba Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Beden Eğitimi 
Dersine Yönelik Tutum Değerlerine İlişkin Bulgular 

X X

X

X

X

X
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Araştırmanın dördüncü alt amacına uygun olarak, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum 
puanları ile baba eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı farklılık olup olmadığı sınanmak 
istenmiştir. Bu amaçla, öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır ve Tablo 8’de gösterilmiştir. 
Tablo 8. Öğrencilerin Baba Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama Tutum 
Puanlarına İlişkin Bulgular 

 
 

N Sd 
İlkokul mezun 4,25 14 ,613 
Ortaokul mezun 3,87 44 ,744 
Lise mezun 3,99 61 ,741 
Üniversite 4,00 79 ,709 
Toplam 3,98 198 ,721 

 
Tablo 8’de görüldüğü gibi, baba eğitim durumu değişkenine göre, öğrencilerin toplam tutum 
puanlarına bakıldığında babası ilkokul mezunu olanların aritmetik ortalaması ( =4,25) en yüksek, 
babası ortaokul mezunu olanların ortalaması ( =3,87) en düşük bulunmuştur. Öğrencilerin beden 
eğitimi dersine yönelik tutumlarının, baba eğitim durumuna bağlı olarak anlamlı bir fark gösterip 
göstermediğini belirlemek için, elde edilen verilere uygulanan tek yönlü ANOVA sonuçları Tablo 
9’da sunulmuştur.  
Tablo 9. İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Baba Eğitim 
Durumuna Göre Farklılaşma Durumu 

Tutum puan ortalaması 

          Kareler           
toplamı sd 

 
Kareler 
ortalaması 

F p 

Gruplar 
arası 

1,65 3    0,55 

1,058 ,368 
Grup içi 100,99 194    0,52 
Toplam 102,64 197  

Tablo 9’a göre baba eğitim durumu değişkeni açısından, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 
tutumlarının toplamına bakıldığında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>.05). Araştırmanın bu 
bulgusundan yola çıkarak öğrencilerin baba eğitim durumlarının beden eğitimi dersine yönelik 
tutumlarını etkilemediği söylenebilir.  
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeylerini bazı değişkenler açısından 
incelenmesi amacıyla yürütülen çalışmada, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumun orta 
düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguyu, Güllü ve Korucu (2005), Taşmektepligil, 
Yılmaz, İmamoğlu ve Kılcıgil (2006), Erkmen, Tekin ve Taşgın (2006), Harriet, Richard ve Tokie 
(2006), Subramaniam ve Silverman (2007)ve Balyan (2009), Aras (2013), Balyan, Yerlikaya-Balyan ve 
Kiremitçi (2012) ve Yaldız (2013) çalışmalarında öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik olumlu 
tutum geliştirmelerine yönelik bulguları destekler niteliktedir. Beden eğitimi dersine yönelik 
öğrencilerin olumlu tutum içinde olmaları dersin verimli işlenmesini sağlayarak öğretmeni de derse 
karşı güdüleyebilir (Demirhan ve Altay, 2001). Bu güdülenme ile öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik olumlu tutum geliştirmeleri beklenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerden kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik benzer tutum içinde oldukları tespit edilmiştir. Nitekim öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik tutumları ile cinsiyet faktörünün incelendiği ilgili birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. 
Balyan, Yerlikaya-Balyan ve Kiremitçi (2012) yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin beden 
eğitimine yönelik tutum düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını tespit etmeleri çalışma bulgusu 
ile benzerlik göstermektedir. Yine Bostancı ve arkadaşlarının (2005), Kahraman ve arkadaşlarının 
(2006), Alpaslan (2008), Philips (2011), Gürbüz ve Özkan (2012); Diaz (2015); Keskin, Öncü ve Küçük-
Kılıç (2016) yapmış oldukları çalışmalar da çalışma bulgularını destekler niteliktedir. Beden eğitimi 
dersine yönelik tutum puanlarında kızlar lehine elde edilen bulgu, Altay ve Özdemir (2006) ile 

X

X
X



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|140 

Subramaniam ve Silverman (2007) çalışma bulguları ile paralellik göstermiştir. Bununla birlikte Şişko 
ve Demirhan (2002), Hünük (2006), Güllü (2007), Balyan (2009), Özyalvaç, (2010) yapmış oldukları 
çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre beden eğitimi dersine yönelik daha olumlu tutum 
içinde olduklarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bu anlamda araştırmacıların ortaya koydukları 
bulgular, çalışma bulguları ile farklılık göstermektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanları ile sınıf düzeyi 
faktörü arasında 5.sınıflar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  Bu bulguyu, Altay ve Özdemir 
(2006), Hünük (2006), Tekin, Taşgın ve Yıldız (2006) ile Subramaniam ve Silverman (2007), Alpaslan, 
2008; Hilland vd., 2009; Özyalvaç, 2010; Phillips, 2011; Keskin, Öncü ve Küçük-Kılıç (2016) çalışmaları 
da desteklemektedir. Zira araştırmacıların sınıf düzeyinin yükselmesi ile beden eğitimi dersine 
yönelik tutum puanlarındaki azalmaya yönelik ortaya koydukları bulgular araştırmanın manidar 
bulgusu niteliği taşımaktadır.  

Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanları ile anne-baba eğitim durumları 
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu bulgu, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 
sergiledikleri tavrın anne-baba eğitim düzeyine göre farklılaşmadığını göstermektedir. Nitekim 
Özyalvaç (2010)’ın yapmış olduğu çalışmada da beden eğitimi dersine yönelik tutum puanları ile 
anne-baba eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu bulgu, araştırma 
bulgusu ile örtüşmektedir. Ancak, Balyan (2009) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik tutum puanları ile anne-baba eğitim durumları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Araştırmada bu farklılığın, babaları üniversite mezunu olanlar ve anneleri ise ilköğretim ve lise 
mezunu olanlar arasında olduğu sonucuna varılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında şu öneriler getirilebilir: 
• Ortaokul öğrencilerinde her sınıf düzeyine göre beden eğitimi ders içerikleri tasarlanabilir. Bu 

şekilde sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerin süreçte katılacakları aktiviteler birbirinden farklı 
olabilir.  

• Bu çalışma bir devlet okulunda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, 
alan yazına farklı illerde bulunan ortaokullarda yeni çalışmalar yapılarak çalışmalara katkı 
sağlanabilir.  

• Sınıf seviyesinin artması ile beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeylerinin azaldığı 
düşünüldüğünde özellikle üst sınıf düzeyinde öğrenim gören, sınav stresi ile bütünleşen 
öğrencilere yönelik farklı etkinlikler tasarlanabilir ve dersin uygulama sürecinde uygulanabilir.  
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Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Yapılan Kış Spor Okullarının 
Öğrencilere Sosyalleşme Açısından Etkisi 
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Özet 

Bu çalışma; kış spor okullarının, öğrenciler üzerinde sosyalleşmeye etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma Balıkesir İli Karesi İlçe Belediyesi Karesispor okullarının 2015 yılı kış dönemine katılan 6-16 yaş 
aralığındaki öğrencilerin velilerine uygulanmıştır. Araştırmada; Taşkıran, Selçuk ve Doğar’ın 2014 yılında 
yaptığı “Beden eğitimi dersinin sosyalleşmeye olan etkisine ilişkin ilk ve ortaöğretim öğrenci velilerinin 
görüşlerini” belirlemeye yönelik soruları içeren 14 soruluk anket formu, uzman görüşleri alınarak yenilenmiş 
ve geliştirilmiş şekliyle 30 kişilik örneklem grubuna uygulanmış ve güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 
.917 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler anket yöntemiyle toplanmış olup, verilerin 
istatistiksel analizi SPSS 20.0 paket programıyla çözümlenmiş, mevcut verilerin analizinde ki-kare testi ile 
frekans tekrarı ve yüzdelik dağılımları kullanılmıştır. Spor okullarının öğrenciler üzerindeki sosyalleşme 
etkisini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmadaki anket, Balıkesir İli Karesi İlçe Belediyesi Karesispor 
okullarına katılan, tesadüfî yöntemle seçilen 98'i kadın, 86'sı erkek olmak üzere toplam 184 öğrenci velisine 
uygulanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda; velilerin öğrenim düzeylerine göre sosyalleşme açısından spor 
okullarının çocuklar üzerindeki etkisinin “fazla” olduğu görüşüne katıldıkları ve tüm maddelere olumlu 
cevap verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. İstatistiksel olarak sadece 2 maddede (Kaybetmeyi kabullenme ve 
kazananı takdir etme alışkanlıklarını kazandırmada etkisi, çocukların karşı cinsle ve hemcinsleriyle rahatça 
konuşup arkadaşlık duygusunu geliştirmede etkisi) anlamlı farklılık görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: 
Öğrenci, Rekreasyon, Spor, Sosyalleşme. 

 

 

1. Giriş 
Toplumlar, insanların fiziksel çevrelerine uyma çabalarının bir ürünüdür. Toplumsal hayat sayesinde 
insan, kendini diğer canlı türlerinden ayıran niteliklerini ortaya çıkarmış, geliştirmiş, sosyalleşmiş ve 
kültürü meydana getirmiştir. Bireyler zaman içinde toplumu terk etseler bile toplum yine de belirgin 
özelikleriyle kendini devam ettirir ve sahip olduğu özellikleri sosyalleşme yoluyla yeni bireylere 
aktarır (Yücel, 2004). 

İnsanlar, yaşamı boyunca bir yetişme ve gelişme süreci içindedir. Bu süreçte insan sürekli olarak 
bir sosyalleşme içerisinde bulunmak durumundadır. Bilen (1994) , sosyalleşmeyi, toplumda geçerli 
olan kültürel değerleri öğrenerek, yetişkinlerin dünyasına hazırlanma, yetişkinlerin davranış 
biçimlerini yaşantısına uygulayabilir duruma gelme anlamına geldiğini ifade ediyor. Tolan’a (1985) 
göre sosyalleşme, toplum açısından kültürün kuşaktan kuşağa devrini ve bireyin, örgütlenmiş bir 
toplumsal yaşam içerisinde belirlenmiş normlara uymasını sağlar.  

Sosyalleşme; bireyin ya da bireylerin içinde bulunduğu sosyal grubun kültür, değer ve 
normlarını öğrenerek ya da öğrenme çabasında bulunarak, o sosyal grupta kendine düşen sosyal 
rolleri yerine getirmesini sağlayacak bilgi ve davranışlara sahip olması ve ait olduğu sosyal gruba 
uyum göstererek aktif bir üyesi haline gelme sürecidir (Yılmaz, 2006). En önemli sosyalleşme araçları 
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aile, oyun ve arkadaş grupları, okul ve öğretmen, komşu, iş yeri, kulüpler, dernekler, politik gruplar, 
dini cemaatler ve cami, sanat faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarıdır (Akıncı, 2007; Josept and Çev, 
1994; Kara, 2006; Özçelik, 2007; Özgüven, 1996; Yücel, 2004). 
Çocukların spor ve beden eğitimi dünyasını tanımasını sağlayan ilk sosyal kurum ailedir. Ailenin 
sosyalleşme üzerindeki bu etkisi çocuğun spor ve beden eğitimi faaliyetlerine katılıp katılmayacağını, 
katılıyorsa ne şekilde katılacağını belirlemektedir (Akıncı, 2007). Ailelerin sporla ilgili olması çocuğun 
spor katılımında ve sporun toplum geneline yayılmasında olumlu bir etkendir (Kotan, Hergüner ve 
Yaman, 2009). Aile müessesi bireye bazı davranış şekillerini, değer hükümlerini ve örf ve adetleri 
kazandırmaktadır. Bundan sonra okul ve daha sonra da iş yeri ve sosyal katılmanın gerektirdiği 
faaliyetler bireyin sosyalleşmesine yardımcı olur (Erkal, Güven ve Ayan, 1998). Aileler gençleri 
değişik sosyal etkinliklere yönlendirmelidir. Bireyin çok yönlü gelişmesini sağlayan aktivitelerin 
başında spor gelmektedir (Uslu, 2005). Bireyin sosyalleşmesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yeri 
de önemlidir. Bu faaliyetler hem devlet, hem birey ve hem de devletle bireyin birlikte ortaya 
koydukları gayretlerle ortaya çıkabilir (Erkal, 1992). Oyun ve sporun toplumsallaştırıcı etkisi, bireyi 
başkalarıyla ve toplumla barışık, onlarla uyumlu ve dengeli bir yapıya ulaşmasını sağlayacak ön 
koşulları hazırlamaktır (Kılbaş, 2001). 

Bireylerin rekreatif spor etkinliklerine neden katıldığı uzun zamandır bilim adamlarının ilgisini 
çeken bir konudur. Bireyleri bu tür etkinliklere motive eden gerekçelerin bilinmesi ve tespit edilmesi 
için spor, egzersiz ve rekreasyon alanlarında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar daha çok 
bireylerin rekreatif spor etkinliklerine katılımlarının nedenlerini açıklamaya dönüktür (Ardahan, 
2013). Spor, ferdin tabii çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli 
kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya 
tam zamanını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve 
fiziği geliştiren rekabetçi dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Efe, 2007; Erkal, 1992; Kara, 2006; 
Yılmaz, 2006). 

Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre, kişisel veya takım halinde yapılan yarışma ve rekabet 
amaçlı, kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivitelerdir 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Spor 23.12.2015). Spor, egzersiz ve oyunun becerikli bir surette 
düzenlenmesinden doğar, bize en temiz duyguları verir. Hakiki spor insanı geliştirecek onun bedeni 
ve ruhi bütün kabiliyetlerini meydana çıkarabilecek en birinci vasıftır. Spor, ulusal birliği örgütleyen 
bir eğitim aracıdır. Spor, kitlenin afyonudur, çeşitli siyasi görüş ve düşüncelerdeki insanları, devletleri 
bir araya getiren onları bir amaç tarafından birleştirebilen bir olgudur. Bazı insanlar sporu sağlıklı 
yaşamanın sırrı, bazıları motivasyonları yönünde bir hareketler topluluğu, bazıları da zaman zaman 
savaş veya reklam aracı anlayışı doğrultusunda sporu tarif etmişlerdir (Atasoy ve Kuter, 2005). Spor 
bir toplumda fertlerin sağlığını, eğitimini, ahlakını, iş gücünü, üretim ve verimliliğinin etkileyen çok 
önemli bir faktördür. Spor, bireyleri fiziki, zihni, moral ve sosyal yönden geliştiren, kişilik, karakter 
kazandıran, sağlıklı toplumun oluşmasında bir etkendir (Yetim, 2000). Bilim adamlarınca sporun 
bunca değişik tanımının yapılması, yapılış amacının ve değerlendirilme ölçütlerinin farklılığından 
kaynakladığı söylenebilir. 
Hergüner,“Sporu; çeşitli amaçlarla,  farklı alanlar kullanılarak, ferdi veya takım halinde,  araçlı veya 
araçsız yapılan, planlı çalışmayı ve kurallara uymayı gerektiren, ağırlık,  metre,  zaman ölçü birimleri   
ve   sayı  ile  değerlendirilen,  mental  ve  fiziki  rekabete  dayalı,  performans  arttırıcı, sosyalleştirici 
ve eğitici psiko-motor faaliyetlerdir” şeklinde ifade etmiştir (Hergüner , Bar.,Yaman, 2016).  

Modern toplumlarda sporun çoğunlukla kolektif bir etkinlik olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, sportif faaliyetler aracılığıyla, spor ile ilgilenen bireyler değişik insan grupları ile 
sosyal ilişkiye girmektedir (Küçük ve Koç, 2004). Sportif etkinliklere katılan bireyler, oyun ve 
hareketler aracılığıyla duygularını ifade etme imkanı bulur. Saldırganlık, utangaçlık, kıskançlık gibi 
duyguların boşalımını sağlar ve bunların kontrol edilmesi öğrenilir. Spor etkinliklerine katılma, 
bireyin fiziksel olduğu kadar, sosyal gelişmesine de katkıda bulunur. Sporun, bireyin dinamik sosyal 
çevrelere katılımını sağlayan sosyal bir etkinlik olmasından dolayı, kişinin sosyalleşmesinde önemli 
bir role sahip olduğu bir gerçektir (Öztürk, 2007). Ergun'a (2003) göre, spor fiziksel ve ruhsal yapıya 
sağladığı destek yanında disiplin, güven, rekabet ve arkadaşlık hislerini uyandırarak çocuğa sosyal 
rolünü de kazandırır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Spor%2023.12.2015
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2. Yöntem 
Araştırmanın evrenini Balıkesir İli Karesi İlçe Belediyesi 2015 yılı kış spor okulları oluştururken, 
örneklemini ise; bu spor okullarına katılan 6-16 yaş aralığındaki öğrencilerin, tesadüfî yöntemle 
seçilen 98'i kadın, 86'sı erkek olmak üzere toplam 184 öğrenci velisi oluşturmaktadır. 
2.1. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada; Taşkıran, Selçuk ve Doğar’ın 2014 yılında yaptığı “Beden eğitimi dersinin sosyalleşmeye 
olan etkisine ilişkin ilköğretim öğrenci velilerinin görüşleri”ni belirlemeye yönelik soruları içeren 14 
soruluk anket formu, uzman görüşleri alınarak yenilenmiş ve geliştirilmiş şekliyle 30 kişilik örneklem 
grubuna uygulanmış ve güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) .917 olarak bulunmuştur.  
Araştırmada elde edilen veriler anket yöntemiyle toplanmış olup, verilerin istatistiksel analizi SPSS 
20.0 paket programıyla çözümlenmiş, mevcut verilerin analizinde ki-kare testi ile frekans tekrarı ve 
yüzdelik dağılımları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler anket yöntemiyle toplanmış olup, 
verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 paket programıyla çözümlenmiş, mevcut verilerin analizinde ki-
kare testi ile frekans tekrarı ve yüzdelik dağılımları kullanılmıştır. 

3. Bulgular 
Tablo 1. Demografik Bilgiler. 

Değişkenler 
Cinsiyet 

Toplam 
Kadın Erkek 

Yaş 

26 – 29 
N 2 0 2 
% 100 0 100 

30 – 33 
N 24 6 30 
% 80 20 100 

34 yaş ve üzeri 
N 72 80 152 
% 47 53 100 

Toplam 
N 98 86 184 
% 53 47 100 

Yetiştiği Çevre 

Büyükşehir 
N 41 30 71 
% 58 42 100 

İl 
N 43 29 72 
% 60 40 100 

İlçe 
N 10 12 22 
% 45 55 100 

Kasaba 
N 0 4 4 
% 0 100 100 

Köy 
N 4 11 15 
% 27 73 100 

Toplam 
N 98 86 184 
% 53 47 100 

Meslek Grubu 

Öğretmen 
N 25 7 32 
% 78 22 100 

Çalışmıyor 
N 19 0 19 
% 100 0 100 

Emekli 
N 0 4 4 
% 0 100 100 

Memur 
N 27 34 61 
% 44 56 100 

Bankacı 
N 0 2 2 
% 0 100 100 

Askeri Personel 
N 0 4 4 
% 0 100 100 

Avukat 
N 2 2 4 
% 50 50 100 

Öğretim Üyesi 
N 2 2 4 
% 50 50 100 

Serbest Meslek 
N 19 27 46 
% 41 59 100 

Mühendis 
N 2 0 2 
% 100 0 100 

Doktor 
N 0 4 4 
% 0 100 100 

Opera Sanatçısı 
N 2 0 2 
% 100 0 100 

Toplam 
N 98 86 184 
% 53 47 100 

Tablo 1’de araştırmanın denek grubunu oluşturan velilerin demografik özelliklerine bakıldığında, 
%53’ünün erkek, %47’sinin kadın, yetiştikleri çevreye baktığımızda genel olarak kadınların %60’ının 
il’de, %58’inin ise büyükşehirde ve erkeklerin %42’sinin büyükşehirde, %40’ının ise ilde yaşadığı, 
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kadınların %78’inin öğretmen, %44’ünün memur, %41’inin serbest meslek, erkeklerin %59’unun 
serbest meslek, %56’sının memur ve %22’sinin öğretmen olduğu görülmüştür. 
Tablo 1'in Devamı. Demografik Bilgiler. 

Değişkenler 
Cinsiyet 

Toplam 
Kadın Erkek 

Ekonomik Olarak Yaşam 
Standartları 

1000 TL ve Altı 
N 5 0 5 
% 100 0 100 

1001 – 2000 TL 
N 5 0 5 
% 100 0 100 

2001 – 3000 TL 
N 22 13 35 
% 63 37 100 

3001 – 4000 TL 
N 46 42 88 
% 52 48 100 

4001 TL ve Üzeri 
N 20 31 51 
% 39 61 100 

Toplam 
N 98 86 184 
% 53 47 100 

Eğitim Durumunuz 

İlkokul 
N 7 0 7 
% 100 0 100 

Lise 
N 19 10 29 
% 65 35 100 

Universite 
N 66 58 124 
% 53 47 100 

Lisanustu/Doktora 
N 6 18 24 
% 25 75 100 

Toplam N 98 86 184 
% 53 47 100 

Aktif Olarak Bir Spor Branşıyla 
Uğraşma 

Evet 
N 22 44 66 
% 33 67 100 

Hayır 
N 76 42 118 
% 64 36 100 

Toplam 
N 98 86 184 
% 53 47 100 

Cevap “Evet” ise Hangi Spor 
Branşı 

Hayır Diyenler 
N 76 42 118 
% 64 36 100 

Atletizm 
N 4 0 4 
% 100 0 100 

Futbol 
N 0 32 32 
% 0 100 100 

Basketbol 
N 0 4 4 
% 0 100 100 

Pilates 
N 4 0 4 
% 100 0 100 

Satranç 
N 0 2 2 
% 0 100 100 

Fitness 
N 4 0 4 
% 100 0 100 

Voleybol 
N 4 0 4 
% 100 0 100 

Hentbol 
N 0 2 2 
% 0 100 100 

Güreş 
N 0 2 2 
% 0 100 100 

Halkoyunları 
N 4 0 4 
% 100 0 100 

Tenis 
N 0 2 2 
% 0 100 100 

Yüzme 
N 2 0 2 
% 100 0 100 

Toplam N 98 86 184 
% 53 47 100 

Tablo 1’in devamına baktığımızda, ekonomik olarak yaşam standartlarına göre kadınların %63’ünün 
2001-3000 TL, %52’sinin 3001-4000 TL, %39’unun, 4001 TL ve üzeri, erkeklerin ise %61’inin 4001 TL ve 
üzeri, %48’inin 3001-4000 TL, %37’sinin ise 2001-3000 TL gelir düzeyinde olduğu, eğitim durumları 
incelendiğinde kadınların %53’ünün, erkeklerin de %47’sinin üniversite mezunu olduğu, kadınların 
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%33’ünün, erkeklerin ise %67’sinin aktif olarak bir spor branşıyla uğraştığı, kadınların daha çok 
atletizm, pilates, fitness, voleybol, halkoyunları ve yüzme, erkeklerin ise daha çok futbol, basketbol, 
satranç, hentbol, güreş ve tenis ile uğraştıkları sonucuna varılmıştır. 

Tablo 1'in Devamı. Demografik Bilgiler. 

Değişkenler 
Cinsiyet 

Toplam 
Kadın Erkek 

Çocuğun Yaşı 

4 – 6 
N 7 13 20 
% 35 65 100 

7 – 9 
N 40 46 86 
% 46 54 100 

10 – 12 N 36 25 61 
% 59 41 100 

13 ve Üzeri 
N 8 9 17 
% 47 53 100 

Toplam N 91 93 184 
% 49 51 100 

Çocuğun 
Eğitim 

Durumu 

Okul Öncesi 
N 7 15 22 
% 32 68 100 

İlkokul 
N 58 63 121 
% 48 52 100 

Ortaokul 
N 22 15 37 
% 59 41 100 

Lise 
N 4 0 4 
% 100 0 100 

Toplam 
N 91 93 184 
% 49 51 100 

Çocuğun 
Katıldığı Spor 
Okulu Türü 

Kamuya Ait Tesislerde / 
Ücretli  

N 69 75 144 
% 48 52 100 

Özel Tesislerde / Ücretli 
N 20 16 36 
% 56 44 100 

Kamuya Ait Tesislerde / 
Ücretsiz 

N 2 2 4 
% 50 50 100 

Toplam 
N 91 93 184 
% 49 51 100 

Tablo 1’in devamı incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların %49’unun kadın, %51’inin ise erkek, 
kadınların %59’unun 10-12 yaş aralığında, %46’sının 7-9 yaş aralığında, erkeklerin ise %54’ünün 7-9 
yaş aralığında, %41’inin 10-12 yaş aralığında olduğu, eğitim durumlarına baktığımızda kadınların 
%59’unun ortaokul, %48’inin ilkokul, erkeklerin ise %52’sinin ilkokul, %41’inin ortaokul düzeyinde 
olduğu, çocukların katıldığı spor okulu türüne bakıldığında kadınların %48’inin ve erkeklerin 
%52’sinin kamuya ait tesislerde / ücretli spor okullarına katıldıkları sonucuna varılmıştır. 
Tablo 2. Velilerin Eğitim Durumuna Göre Çocuklarını Spor Okullarına Gönderme Nedenleri Ki-Kare Testi 
Sonucu.  (Anlamlılık Değeri: * = p<0,01) 

Spor Okuluna Gönderme Nedenleri 

Veli Eğitim Durumu 

P X2 İlkokul Lise Üniversite Lisansüstü 
Doktora 

N % N % N % N % 
Düzenli Spor Yapma Alışkanlığı 
Edinmesi 

4 3 14 11 93 73 16 13 0,038 8,434 

Hareket Etmesi / Aktif Olması 0 0 4 7 47 89 2 4 0,001 15,929 
İnsanlarla Daha İyi İletişim 
Kurabilmesi 

2 5 8 21 22 58 6 16 0,565 2,037 

Yarışmayı / Rekabeti Öğrenmesi 0 0 2 18 7 64 2 18 0,861 0,750 
Beceri Edinmesi ve Geliştirmesi 3 5 9 16 36 62 10 17 0,589 1,920 
Okul Başarısını Arttırması 2 12 4 24 11 64 0 0 0,098 6,300 
Takım Ruhu Kazanması (Paylaşma, 
İşbirliği ve Dayanışma) 

0 0 12 27 27 60 6 13 0,064 7,248 

Sağlığını Koruması ve Geliştirmesi 4 5 11 14 50 65 12 16 0,653 1,630 
Arkadaş Çevresinin Genişlemesi 0 0 0 0 2 50 2 50 0,153 5,265 
Fazla Enerjisini Harcaması 0 0 0 0 5 56 4 44 0,027 9,202 
Eğlenmesi 0 0 4 16 19 76 2 8 0,576 1,984 
Toplumsal Kuralları Öğrenmesi 0 0 6 75 2 25 0 0 0,000 22,262 
Sosyal Statü Kazanması 3 20 2 13 8 54 2 13 0,008 11,801 
Özgüven Kazanması 5 7 13 19 43 62 8 12 0,195 4,702 
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Tablo 2'yi incelediğimizde, velilerin eğitim durumu ile çocuklarını spor okuluna gönderme nedenleri 
arasında bazı maddelere göre anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre; toplumsal kuralları 
öğrenmesi (p:0,000;x2:22,262), hareket etmesi/aktif olması (p:0,001;x2:15,929) ve sosyal statü 
kazanması (p:0,008;x2:11,801) maddeleri ile anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, 
velilerin eğitim durumları yükseldikçe çocuklarının “hareket etme/aktif olma”, “toplumsal kuralları 
öğrenme” ve “sosyal statü kazanması” buna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Diğer 
maddelerde herhangi bir anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 3. Veli Eğitim Durumuna Göre Sosyalleşme Açısından Spor Okullarının Çocuklar Üzerindeki Etki Düzeyi 
Ki-Kare Testi Sonucu. 

Sosyalleşme Açısından 
Spor Okullarının Çocuklar 

Üzerindeki Etki Düzeyi 

Değişkenle
r 

Veli Eğitim Durumu 

P X2 İlkokul Lise Üniversite Lisansüstü 
Doktora 

N % N % N % N % 

Çocuk-Aile İlişkilerinin 
Gelişmesinde Etkisi 

Çok Fazla 5 9 8 13 39 65 8 13 

0,290 14,168 
Fazla 2 2 19 19 64 63 16 16 

Kararsızım 0 0 0 0 10 100 0 0 
Az 0 0 2 20 8 80 0 0 

Çok Az 0 0 0 0 3 100 0 0 

Çocukların Arkadaşlarıyla 
İletişim Kurmasına Etkisi 

Çok Fazla 3 4 11 13 54 66 14 17 

0,527 8,072 
Fazla 4 5 16 18 58 66 10 11 

Kararsızım 0 0 0 0 8 100 0 0 
Az 0 0 2 33 4 67 0 0 

Diğer Öğretmenlerle İletişim 
Kurmasında Etkisi 

Çok Fazla 3 6 10 18 35 65 6 11 

0,545 7,896 
Fazla 4 4 19 17 72 65 16 14 

Kararsızım 0 0 0 0 9 82 2 18 
Az 0 0 0 0 8 100 0 0 

Öğretim Süreci Esnasında 
Öğrencilerin Birbirleriyle 

İletişim Kurmalarına Etkisi 

Çok Fazla 3 4 15 21 43 59 12 16 

0,180 12,637 Fazla 4 4 14 14 71 72 10 10 
Kararsızım 0 0 0 0 8 100 0 0 

Az 0 0 0 0 2 50 2 50 

Çocukların Yeni 
Arkadaşlıklar Kurabilmesine 

Etkisi 

Çok Fazla 3 5 9 13 47 70 8 12 

0,010 26,359 
Fazla 2 2 16 17 63 66 14 15 

Kararsızım 0 0 0 0 10 83 2 17 
Az 2 25 2 25 4 50 0 0 

Çok Az 0 0 2 100 0 0 0 0 

Çocukların Bir topluluk 
İçinde Rahatça Söz Alıp 

Konuşabilmelerine Etkisi 

Çok Fazla 5 7 10 15 40 60 12 18 

0,486 8,483 Fazla 2 2 17 18 67 70 10 10 
Kararsızım 0 0 2 11 14 78 2 11 

Az 0 0 0 0 3 100 0 0 

Çocuklara Liderlik 
Özelliğini Kazandırmada 

Etkisi 

Çok Fazla 5 9 8 14 36 66 6 11 

0,020 24,132 
Fazla 2 3 10 12 55 68 14 17 

Kararsızım 0 0 9 24 25 66 4 10 
Az 0 0 0 0 8 100 0 0 

Çok Az 0 0 2 100 0 0 0 0 
Çocukların Karşı Cinsle ve 
Hem Cinsleriyle Rahatça 

Konuşup Arkadaşlık 
Duygusunu Geliştirmede 

Etkisi 

Çok Fazla 5 10 8 16 36 70 2 4 

0,002 26,186 
Fazla 2 2 12 12 70 73 12 13 

Kararsızım 0 0 5 18 16 60 6 22 
Az 0 0 4 40 2 20 4 40 

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01 

Tablo 3’te, veli eğitim durumu ile sosyalleşme açısından spor okullarının çocuklar üzerindeki etki 
düzeyine baktığımızda, bazı maddelere göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu duruma göre; 
“çocukların karşı cinsle ve hem cinsleriyle rahatça konuşup arkadaşlık duygusunu geliştirme” deki 
etki düzeyi (p:0,002;x2:26,186) arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, velilerin 
eğitim durumları yükseldikçe çocuklarının sosyalleşme açısından spor okullarının çocuklar 
üzerindeki etki düzeyi değişkeninin “çocukların karşı cinsle ve hem cinsleriyle rahatça konuşup 
arkadaşlık duygusunu geliştirmede etkisi” alt boyutuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde 
değişmektedir. Diğer maddelerde ise herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 3’ün Devamı. Veli Eğitim Durumuna Göre Sosyalleşme Açısından Spor Okullarının Çocuklar Üzerindeki 
Etki Düzeyi Ki-Kare Testi Sonucu. 

Sosyalleşme Açısından 
Spor Okullarının 

Çocuklar Üzerindeki Etki 
Düzeyi 

Değişkenl
er 

Veli Eğitim Durumu 

P X2 İlkokul Lise Üniversite Lisansüstü 
Doktora 

N % N % N % N % 
Kurallara Uyma Ve Saygı 

Duyma Özelliklerini 
Kazandırmada Etkisi 

Çok Fazla 5 7 6 8 48 68 12 17 
0,110 10,360 Fazla 2 2 21 20 72 69 10 9 

Kararsızım 0 0 2 25 4 50 2 25 
İşbirliği Yapma 

Alışkanlığını 
Kazandırmada Etkisi 

Çok Fazla 5 8 9 14 40 60 12 18 
0,109 10,405 Fazla 2 2 16 15 76 72 12 11 

Kararsızım 0 0 4 33 8 67 0 0 
Kaybetmeyi Kabullenme 
ve Kazananı Takdir Etme 

Alışkanlıklarını 
Kazandırmada Etkisi 

Çok Fazla 3 4 8 12 46 69 10 15 

0,000 48,436 Fazla 2 2 14 16 64 73 8 9 
Kararsızım 0 0 0 0 14 70 6 30 

Az 2 22 7 78 0 0 0 0 
Çocukların Öğrendikleri 

Yardımlaşma 
Duygusunun Gelişiminde 
ve Bunu Günlük Hayatta 

Kullanmasında Etkisi 

Çok Fazla 3 4 12 18 46 69 6 9 

0,041 17,570 
Fazla 4 5 8 9 60 70 14 16 

Kararsızım 0 0 7 24 18 62 4 14 

Az 0 0 2 100 0 0 0 0 

Düzenli ve Disiplinli 
Çalışmayı 

Kazandırmasıyla Birlikte 
Bunu Günlük Hayata 
Aktarmasında Etkisi 

Çok Fazla 5 7 8 10 54 70 10 13 

0,031 18,376 
Fazla 2 3 17 21 50 63 10 13 

Kararsızım 0 0 2 8 20 77 4 15 

Az 0 0 2 100 0 0 0 0 

Çocukların Sorumluluk 
Almalarında Etkisi 

Çok Fazla 5 7 10 15 51 75 2 3 

0,012 21,269 Fazla 2 2 17 17 59 60 20 21 
Kararsızım 0 0 0 0 12 86 2 14 

Az 0 0 2 100 2 100 0 0 
Çocukların Çevresinde 

Takdir Edilecek 
Davranışlar 

Göstermesinde Etkisi 

Çok Fazla 7 9 13 17 52 67 6 7 

0,043 17,355 Fazla 0 0 12 14 58 69 14 17 
Kararsızım 0 0 2 11 12 67 4 22 

Az 0 0 2 50 2 50 0 0 

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01 

Tablo 3’ün devamında, veli eğitim durumu ile sosyalleşme açısından spor okullarının çocuklar 
üzerindeki etki düzeyini incelediğimizde, bazı maddelere göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 
duruma göre; kaybetmeyi kabullenme ve kazananı takdir etme alışkanlıklarını kazandırmadaki etki 
düzeyi (p:0,000;x2:48,436) arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, velilerin eğitim 
durumları yükseldikçe çocuklarının sosyalleşme açısından spor okullarının çocuklar üzerindeki etki 
düzeyi değişkeninin “kaybetmeyi kabullenme ve kazananı takdir etme alışkanlıklarını kazandırmada 
etkisi” alt boyutuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Diğer maddelerde ise herhangi bir 
anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 
3. Sonuç 
Spor okullarındaki rekreasyonel aktiviteler bireylere birlikte faaliyet yapabilme özelliği kazandırır. 
Aynı zamanda birey; rekabetçi bir yapı, çalışma disiplini, cesaret ve mücadele azmi kazanır. Kazanma 
ve kaybetmeyi kabullenmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı 
duymayı öğrenir. Birlikte çalışma bireyde sosyal sorumluluk duygusunu geliştirir ve bunun 
sonucunda toplumda sosyalleşme süreci sağlanmış olur. 

Bu araştırmada velilerin öğrenim düzeylerine göre çocuklarını genellikle, düzenli spor yapma 
alışkanlığı edinmesi, sağlığını koruması-geliştirmesi, hareket etmesi-aktif olması, özgüven kazanması, 
beceri edinmesi-geliştirmesi, takım ruhu kazanması (paylaşma, işbirliği, dayanışma) ve bireylerle 
daha iyi iletişim kurabilmesi nedenleri ile spor okuluna gönderdikleri; istatistiksel olarak sadece 3 
maddede (Toplumsal Kuralları Öğrenmesi, Hareket Etmesi-Aktif Olması ve Sosyal Statü Kazanması) 
anlamlı farklılık görülürken, diğer maddelerde herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. Başka bir 
deyişle, velilerin eğitim durumları yükseldikçe çocuklarının “hareket etme/aktif olma”, “toplumsal 
kuralları öğrenme” ve “sosyal statü kazanması” buna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir 
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(Tablo 2). Velilerin öğrenim düzeylerine göre sosyalleşme açısından spor okullarının çocuklar 
üzerindeki etkisinin “fazla” olduğu görüşüne katıldıkları ve tüm maddelere olumlu cevap verdikleri 
sonucu ortaya çıkmıştır. İstatistiksel olarak sadece 2 maddede (“Kaybetmeyi Kabullenme ve Kazananı 
Takdir Etme Alışkanlıklarını Kazandırmada Etkisi” ve “Çocukların Karşı Cinsle ve Hem Cinsleriyle 
Rahatça Konuşup Arkadaşlık Duygusunu Geliştirmede Etkisi”) anlamlı farklılık görülürken, diğer 
maddelerde herhangi bir anlamlı farklılık görülmemiştir. Başka bir deyişle, velilerin eğitim durumları 
yükseldikçe çocuklarının sosyalleşme açısından spor okullarının çocuklar üzerindeki etki düzeyi 
değişkeninin “çocukların karşı cinsle ve hem cinsleriyle rahatça konuşup arkadaşlık duygusunu 
geliştirmede etkisi” ve “kaybetmeyi kabullenme ve kazananı takdir etme alışkanlıklarını 
kazandırmada etkisi” alt boyutlarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir (Tablo 3 ve Tablo 
3’ün Devamı). Tel’in (2009) “Çocuklarda sosyalleşme araçlarının spora yönlendirme durumlarının 
incelendiği” bir çalışmasında; aile, okul, akran grubu, kitle iletişim araçları olarak bilinen bu dört ana 
unsur bireylerin hayatında derin izler bırakmaktadır ve onların sosyalleşmesini ciddi oranlarda 
etkilediği belirlenmiştir. Sportif aktiviteye katılımda çocuğun istekli olması kadar ailenin de ilgili 
olması önem taşımaktadır. Ailelerin eğitim ve gelir düzeyi artışına göre çocuk yaşta spora katılım ve 
velilerin fiziksel aktivite ve sportif faaliyetler ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyleri paralellik 
göstermektedir (Dinç ve ark., 2010). Amman ve ark. (2000) anne ve babanın eğitim düzeyi yükseldikçe 
çocuğu da spor yapmaya teşvik ettiklerini tespit etmişlerdir. Bireylerin rekreasyonel egzersiz yapma 
nedeni yapılan aktiviteden beklenen veya elde edilen faydayı tanımlar. Bireyin yaşam şekli, sahip 
olduğu imkanlar, içinde bulunduğu çevre, bu çevrede var olan rekreatif potansiyel, ilişkiler, kişilik 
özellikleri, duygusal zekası, geçmiş deneyimleri, cinsiyet, gelir, medeni durum, yaş, eğitim durumu 
gibi bir çok faktör bireyin rekreatif etkinliklere olan hem ihtiyacını hem de hangi etkinlik veya 
etkinlikleri kimlerle yapacağını belirlemektedir. Gelir ve eğitim düzeyi arttıkça bireylerin katıldıkları 
etkinlik biçimi de değişmektedir. Bireyler böyle bir durumda daha çok yalnız veya çok yakın arkadaş 
gruplarıyla etkinlik yaparlarken, eğitim düzeyi ve gelir azaldıkça etkinliğin maliyetini düşürmek için 
kalabalık sayıda katılımcının olduğu etkinlikleri tercih etmektedirler. Bunun yanında ileriki 
yaşlardaki kişiler daha çok sağlık için egzersiz yaparlarken, gençler daha çok rekabet etmek için 
egzersize katılmaktadırlar (Ardahan ve Lapa 2010; Ardahan 2011a; Ardahan 2011b). Kelinske ve 
arkadaşlarının (2001) üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları bir araştırmada; sportif aktivitelerin 
öğrencilere sağladığı yararların başında sosyalleşme, rekabet, sağlık ve liderlik gelmektedir. 
4. Öneriler 

- Spor okullarının sosyalleşme üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmanın 
değişik sosyalleştirme araçları gözönüne alınarak başka kurumlarda da benzer çalışmalar yapılabilir. 

- Sadece spor okulları değil aynı zamanda Milli Eğitim okullarında da bu alanda yapılacak 
çalışmalar ile sporun eğitimdeki önemi vurgulanarak, çocukların sosyalleşme problemlerinin ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olunabilir. 

- Ebeveynlere spor ve sosyalleşmenin önemini vurgulamak üzere çeşitli seminerler 
düzenlenebilir. 

- Sosyalleşmeyi sağlamak üzere il bazında spor şenlikleri organizasyonları düzenlenebilir. 
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1908 - 1948 ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarının Olimpik Felsefe 
Açısından Değerlendirilmesi 
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Özet 

Olimpiyat oyunları antik çağdan günümüze kadar geçen süreçte dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm dünya 
ulusları arasında barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği önemli bir spor organizasyonu ve aynı zamanda 
olimpik bir harekettir. Çalışmamızın amacı, Londra olimpiyat oyunlarında yaşanan önemli siyasi, kültürel ve 
ekonomik olayları olimpizm felsefesi, olimpiyat etiği ve fair-play düşüncesi açısından incelemektir. Çalışmada 
geçmiş olay ve olguların araştırılmasında kullanılan “tarihi yöntem” kullanılmıştır. Bu amaçla literatür 
taraması yapılmış ve elde edilen bulgular gözden geçirilerek tartışılmıştır. Sonuç olarak, olimpiyat 
oyunlarının olimpizm felsefesine uygun olarak devam edebilmesi için hem ulusal ve uluslar arası olimpiyat 
komitelerinin hem de ülke eğitim sistemlerinin olimpizm felsefesi ve ruhunu yeni yetişen genç nesillere 
benimsetmeleri gerektiği önerilebilir. 
 
Anahtar kelimeler: 
Londra Olimpiyatları, Olimpik Felsefe, Olimpiyat Oyunları, Olimpizm. 

 

 

1. Giriş 
Tüm insanlığa spor yolu ile anlatılan, barış ve kardeşlik felsefesinin yoğunlaştığı ve dört yılda bir tüm 
dünya ülkelerinin bir araya geldiği tek organizasyon olimpiyat oyunlarıdır. Dünyanın her noktasına 
yayılmış milyonlarca spor izleyicisi için sabırsızlıkla beklenen büyük bir sanat, kültür gösterisi ve spor 
şölenidir (Sel, 1949). Antik olimpiyatların 1500 yıl kadar sonrasında Baron Pierre de Coubertin’in 
girişimleri ile olimpiyatlar yeniden yaşama geçirilmiştir (Şahin, 2009). Modern olimpiyatların 
başından beri en büyük amacı sporu, spor ötesi bir anlayışı benimsetmek için kullanmasıdır. Bu 
anlayış, olimpizm felsefesidir (Crowther, 2004). Olimpiyatlar, tüm bu özelliklerinden ötürü dünyanın 
en önemli sosyal kurumlarından biri haline gelmiş ve ülkelerin birçok anlamda boy gösterdikleri 
önemli bir arena halini almıştır. Tarihe baktığımızda, birbirleri ile siyasi, ekonomik ve politik yönden 
ters düşen toplumların ve devletlerin bu tip spor organizasyonları ile ilişkilerinin ve dostluklarının 
pekiştiği görülmektedir. Bunun yanında, olimpiyat tarihinde zaman zaman dinsel, ırkçı, ideoloji 
merkezli, politik olaylar ve boykotlar oyunların içinde uygulanarak sporun ve olimpiyat felsefesinin 
temeline zarar vermektedir (Koryürek, 2003). 
2. Modern Olimpiyatların Doğuşu ve Baron Pierre De Coubertin 
M.Ö. 776’da, Tanrılar Tanrısı Zeus’ un kutsal adına Mora Yarımadası’nın Batı sahillerinde Elide 
kentinin kutsal bölgesi Olemp’te dinsel bir anlam ve değer taşıyan büyük şenlikler düzenlenmiş ve 
olimpiyat oyunları bu şekilde ortaya çıkmıştır. 1168 yıl devam etmiş bu kutsal spor bayramı, 
İmparator II. Theodes’in fermanıyla kaldırılmıştır (1896’dan Bugüne Olimpiyatlar, 1984). II.Theodos’in 
Olimpiyat oyunlarını iptal etmesinden 1500 yıl sonra, 1892 yılında, Paris’teki Sarbonne 
Üniversitesi’nde spor konseyi toplanarak Uluslararası bir spor organizasyonu meydana getirilmesi 
görüşünün ortaya konması Fransız Baron Pierre de Coubertin tarafından olmuştur. 
                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: aBalıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Balıkesir 10463, Türkiye 
e-posta: filiz.bayraktar@gmail.com 
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Coubertin'in temel hedefi; gerileyen Fransız ulusunun kaderini güçlü karakterlerle ve şahsiyetlerle 
geliştirerek, gençliğinin dayanma gücüne rekabet ruhu ve atletik katılım sayesinde destek olmaktır. 
Aynı zamanda Coubertin insanlar arasında var olan gerilimlerin ve düşmanlıkların rekabet ruhu 
sayesinde azaltılabileceğine inanmıştır. O dünya uluslarının barışla ve sükunetle katıldığı yarışmalar 
planlamıştır. Coubertin sporu şöyle tanımlamıştır: ʺİsteyerek, arzu ederek, kurallara uyarak, 
muhtemel bazı riskleri de göze alarak ve daima daha ileri gitmek üzere yapılan çalışmalardır. Bu 
çalışmalar; cesareti, iradeyi, sebatı, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, aynı zamanda ahlakı 
geliştirmektedir” (Koryürek, 1996). Fransa ve diğer ülkelerdeki spor teşkilatları Sorbonne'da yapılacak 
olan ʺInternational Athletic Congressʺ adlı toplantıya davet edilmiş, kongre sonrasında alınan kararla 
Olimpiyat oyunları yeniden başlatılmış ve ClTIUS-ALTlUS FORTIUS Olimpizmin ilk resmi sembolü 
olmuştur (TMOK, 1985). 
Olimpiyat oyunlarının yeniden başlatılması kararı ile birlikte şu ilkeler de kongrede kabul edilmiştir: 

1. Olimpiyatlar, eskiden olduğu gibi her dört yılda bir yapılacaktır. 
2. Olimpiyatlar, Antik Yunan'da olduğunun aksine, tüm dünya sporcularına açık olacak ve 

yarışma programı günün sporlarını içerecektir. 
3. Yarışmalarda sadece büyükler yer alacaktır. 
4. Amatörlük kuralları kesinlikle uygulanacaktır. 
5. Olimpiyat organizasyonu ʺgeziciʺ olacak ve her Olimpiyat başka bir ülkede yapılacaktır. 

Kongrenin bu kararları almasından sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kurulmuş, bu 
komitenin ilk aldığı karar, I. Olimpiyat Oyunları'nın 1896'da Atina'da yapılması olmuştur (TMOK, 
1985). Olimpiyatlar'ın tekrar canlandırılması fikri geçici bir heves değil, büyük bir harekettir. 
19.Yüzyıl, fiziksel egzersizlerin her yerde canlandığı bir dönemdir. Bu hareketin başarıya ulaşmasının 
bir sebebi de aynı dönemde demiryolu ve telgraf gibi insanların hayatını kolaylaştıran ve birbirleriyle 
kaynaşmalarını sağlayan icatların gerçekleşmesidir. Böylece insanlar kendilerini diğerleriyle 
karşılaştırma fırsatı buldular. Evrensel sergiler bir yerde toplanmış, çok uzak ülkelerin ürünleri de 
buralara getirilip sergilenmiş ve edebi ve bilimsel kongreler düzenlenmiştir (Coubertin and Philemon, 
1896). Olimpiyat Oyunları'nın tekrar canlandırılması için şartların uygun olması ve insanın 
yaradılışında var olan rekabet ruhu nedeniyle bir zemin aramaları, olimpik hareketin doğmasını ve 
gelişmesini kolaylaştırmıştır. 
3. Modern Olimpiyat Oyunlarının Amaçları ve İlkeleri 
Modern Olimpiyat oyunları insanoğlunun idealleri ve yaşaması gereken gerçekler arasındaki 
mücadeleyi simgeler. Baron Pierre de Coubertin fiziksel egzersizler doğrultusunda yapılan oyunları 
vücutla aklın müsabakası niteliğinde olması gerektiğini savunmuş ve bunun için çalışmıştır. 
Coubertin, insanlar arasında var olan gerilimlerin ve düşmanlıkların atletik rekabet ruhu sayesinde 
azaltılabileceğine inanmıştır (Espy, 1990). 

Oyunların düzenlenmesindeki amaçlar şu şekilde sıralanmaktadır (GSGM TMOK, 1991): 
1. Spor yapmanın amacının, insanın bedensel olduğu kadar beyinsel gelişmesinde de katkısı 

olduğunu anlatmak.  
2. Daha iyi ve barışçı bir dünya için, gençlerin spor yoluyla birbirlerini anlamaları ve dost 

olmaları imkanlarını yaratmak. 
3. Uluslararası evrensel bir iyi niyet ortamı yaratmak ve geliştirmek amacı ile Olimpizm 

prensiplerini dünyaya yaymak. 
4. Dünya'nın dört köşesindeki sporcu gençliği, Olimpiyat oyunları dediğimiz büyük spor 

şöleninde bir araya getirmek. 
Olimpiyatların amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için yapılan Olimpik Antlaşmayla birlikte belirlenen 
temel ilkeler şu şekildedir (GSGM TMOK, 1991): 

1. Olimpizm vücudun, iradenin ve düşüncenin tüm özelliklerini, dengeli olarak birleştiren ve 
geliştiren bir hayat felsefesidir. Olimpizm, gayretli olmanın zevkini anlatan, örnek 
hareketlerde bulunmasının eğitsel kıymetini tanımlayan, uluslararası etnik prensiplere saygılı 
olmanın yararını benimseyen bir yaşama tarzını yaratmaya çalışan bir hayat felsefesidir. 
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2. Barış ve sükunet içinde yaşayacak ve insan onurunun korunduğu bir toplumun oluşmasını 
teşvik etmek, insanların uyumlu gelişmelerini sağlamak gayesiyle sporu her konuda 
insanlığın hizmetine sunmak Olimpizmin temel amacıdır. 

3. Olimpik hareket, IOC'nın yüksek otoritesi altında ve Olimpik antlaşma çerçevesi dahilinde 
yönlendirmeyi kabul eden teşekkülleri, sporcuları ve diğer şahısları bünyesinde toplar. 

4. Olimpik antlaşma, IOC tarafından kabul edilen temel ilkeleri, kuralları ve uygulama 
metinlerini, sistematik biçimde derleyen bir kural kitabıdır. Olimpik antlaşma, olimpik 
hareketin organize oluş şeklini ve Olimpiyat oyunlarını düzenleme şartlarını tanzim eder. 

5. Olimpik harekete ait olmanın şartı, IOC tarafından kabul edilmiş olmaktır. 
6. Fair-Play, dayanışma, arkadaşlık, karşılıklı anlayış içeren bir olimpik düşünce içinde ve hiçbir 

ayrıcalık tanımadan spor yaptırarak gençliği eğitmek ve bu sayede daha iyi, müreffeh, sulh ve 
sükunun hakim olduğu bir dünya yaratmak Olimpik hareketin amacıdır. 

7. Olimpik hareketin faaliyeti sürekli ve evrenseldir. Sporun en büyük festivali olan Olimpiyat 
Oyunları'nda, dünya sporcularını bir araya toplar ve Olimpik hareketi en üst düzeye çıkarır. 

4. Olimpizm ve Olimpik İlkeler 
Olimpizm, beden gücü ve becerisi ile birlikte insan aklının gelişmesini amaçlayarak, insanın tüm 

niteliklerinin bir uyum içinde gelişimini hedef alan felsefedir. Çağımızın en önde gelen sosyal 
olgularından olan olimpizm, ayırt etmeden tüm dünyayı kucaklar, karşılıklı saygıyı, işbirliğini ve tüm 
insanlar arasında arkadaşlığı, karşılıklı anlayışı amaçlar. Eşit koşullar altında dürüst ve eşit rekabeti 
hedefleyen olimpizm, uluslar, ırklar, renkler, politik sistem ve sınıflar arasında hiçbir ayırım kabul 
etmeyerek insan gayretine en yüce değeri verir (TMOK, 1985).  
4.1. Olimpizmin Temel İlkeleri 

1. Olimpizm dengeli bir şekilde vücudun, iradenin ve beynin tüm niteliklerini çalıştıran ve 
birleştiren bir yaşam felsefesidir. Sporu kültür ve eğitim ile kaynaştıran Olimpizm, çaba 
harcamanın verdiği mutluluğu, iyi bir örnek sunmanın eğitimsel değerini, sosyal 
sorumluluğu ve evrensel temel etik prensiplere yönelik saygıya dayalı yaşam tarzını 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 

2. Olimpizmin hedefi sporu insanlığın uyumlu gelişimine sunmak, insanlığa saygının 
korunmasına yönelik barışçıl bir toplumun oluşmasını sağlamaktır. 

3. IOC’nin üst yetkisi altında Olimpiyat Hareketi Olimpizmin değerlerinden esinlenen tüm birey 
ve varlıkların uyumlu, organize, evrensel ve kalıcı eylemlerinden oluşmaktadır. Beş kıtayı 
kapsar. Büyük bir spor festivali olan Olimpiyat Oyunlarında tüm dünyanın sporcularını bir 
araya getirerek zirvesine ulaşır. Simgesi de birbirinin içine geçmiş beş halkadır. 

4. Spor faaliyetlerine katılmak bir insan hakkıdır. Her birey herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmaksızın, Olimpiyat ruhu içerisinde spor yapma olasılığına sahip olmalıdır. Bunu yapmak 
için dostluk, dayanışma ve fair-play anlayışının hâkim olması gerekmektedir. 

5. Sporun toplumun çerçevesi içinde yapıldığı göz önüne alınırsa, Olimpiyat Hareketi içindeki 
spor kuruluşlarının belli haklara, yükümlülüklere ve özerkliğe sahip olması gerekmektedir. 
Bunların arasında spor kurallarının özgürce kurulması ve kontrol edilmesi, kuruluşlarının 
yapısının belirlenmesi ve yönetimi, dış etkilere maruz kalmaksızın özgürce seçim yapma 
hakkına sahip olunması ve iyi yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlama sorumluluğu yer 
almaktadır. 

6. Irk, din, siyaset, cinsiyet veya başka nedenle herhangi bir ülke ya da kişiye karşı ayrımcılık 
yapılması Olimpiyat Hareketine ait olmakla uyumsuzdur. 

7. Olimpiyat Hareketine ait olmak Olimpik Antlaşmaya uyum sağlamayı ve IOC tarafından 
tanınmayı gerektirmektedir (TMOK- http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr).  

5. 1908 Londra 4. Olimpiyat Oyunları (Öne Çıkanlar) 
İlk kez tüm dünya ülkelerinin sporcuları birlikte resmi geçitte bulundular. Böylece dünyaya oyunların 
dostluk ve kardeşlik bağlarının geliştirilmesinde önemli olduğunu vurguladılar. Yarışları İngiliz 
hakemler yönetti, ülkedeki kuralların farklı olması nedeniyle çeşitli hatalara sebep oldular. 
Olimpiyatlardan sonra bu konu fazlasıyla işlendi ve tartışıldı. Sonuç olarak 1912 Olimpiyatları 

http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/
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sırasında IAAF olarak tanınacak “Uluslar arası Amatör Atletizm Federasyonu” ‘nun kurulmasına 
neden oldu, kurallar daha belirgin ve kesin olarak ortaya kondu. 
400 mt. yarışında önde giden ABD’li atlet kulvar ihlali nedeniyle faul yaptığı gerekçesiyle diskalifiye 
edildi. Bunun üzerine tüm ABD’li atletler yarışı boykot etti ve İngiliz atlet tek başına koşarak 1. geldi, 
ama dopingli olduğu anlaşılınca birinciliği iptal edildi. Ancak ülkesinde yinede milli kahraman ilan 
edildi, ödüllendirildi ve adına şarkılar bestelendi. 110 mt. engelli yarışında ABD’li atlet Forrest 
Smithson elinde İncil kitabıyla yarışmak istedi, yönetmeliğe aykırı olmadığı için İncil ‘le final koştu ve 
şampiyon oldu. Bu gibi olaylar Olimpiyat oyunlarına dünya kamuoyunun büyük önem verdiğini 
göstermektedir. Böylesine etkili bir organizasyon kişi ve milletlerin, inançların propaganda 
platformuna dönüşmektedir (Karaküçük, 1988). 
Maraton’da İtalyan Dorando Pietri defalarca düştü, 4. düşüşünde seyircilerin tezahüratiyle kurallara 
aykırı olmasına rağmen baş hakem Dorando’yu bitiş çizgisine taşıdı ve göndere bayrak çekilerek 1. 
ilan edildi. 32 saniye arkasından Amerikalı Johnny Hayes de yarışı tamamladı. Amerikalılar kuralsız 
olduğu için olayı protesto edince Dorando diskalifiye edilerek Hayes 1. ilan edildi. Bu olay 
Amerikalılar tarafından, İngilizler’in “onlar kazanmasında kim kazanırsa kazansın” tavrının bir 
oluşumu olarak kabul edilmektedir (Koryürek, 2003). Organizatör ülke İngiltere, ABD bayrağını 
tesislere asmadı, Amerika’da buna karşılık resmi geçit töreninde kralın önünde bayraklarını yere 
eğmedi. Alfabetik sıraya göre Rusya’nın arkasında geçmek durumunda olan Finlandiya, Rusya’nın 
arkasında kalıyor gerekçesiyle bayraklarını kullanmadan resmi geçite katıldı. Bu Olimpiyat oyunları 
İngiltere ve ABD arasında daha öncede var olan siyasi çekişmelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur 
(Karaküçük, 1988). 
40 km. olan sabit Maraton mesafesi Kral ailesinin yarışın çıkışını görmesi için Windsor Castle’ dan 
başlatılınca atletler 42.195 km. koşmak zorunda kaldılar. Bu mesafe 1908 ‘den günümüze kadar 
Maraton ‘un standart ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Yüzmede, tramplen atlamada altın madalya 
kazanması beklenen İngiliz D.F. Cane ters dönüş nedeniyle karın-üstü suya düşüp hastaneye 
kaldırılınca, ilk 4 sırayı alan İsveçliler, rakipleri İngiliz sporcuya gümüş bir kupa hediye ettiler 
(Koryürek, 2003). Bu olay, spor müsabakalarında ender de olsa yaşanan olimpik felsefe düşüncesine 
uygun bir fair-play hareketidir. Baron Pierre de Coubertin “olimpiyatlara önemli olan katılmaktır, 
kazanmak değildir” sözünü ilk kez bu oyunlarda söylemiştir. 
5.1. 1948 Londra 14. Olimpiyat Oyunları (Öne Çıkanlar) 
1940 da yapılacak 12. ve 1944’de yapılacak 13. Olimpiyat Oyunları II. Dünya Savaşları nedeniyle 
yapılamadı. Olimpiyat oyunlarının atası olan Antik Çağ da savaşlar tarihi geldiğinde olimpiyat 
oyunlarının yapılmasına engel olmamıştı. Ateşkes ilan edilir, olimpiyat oyunları tamamlandıktan 
sonra ateşkes kaldırılır ve savaş devam ederdi. Savaştan yeni çıkmış ekonomik kriz içinde olan 
İngiltere buna rağmen Olimpiyat oyunlarını başarılı bir şekilde organize etti. CIO savaş suçlusu ilan 
ettiği Almanya ve Japonya’yı oyunlara almadı, İtalya’yı ise son anda kabul etti. Dünya üzerinde 
önemli bir etkisi olan SSCB oyunlara hala dahil edilmedi (Karaküçük, 1988). Olimpiyatların 
devamlılığı ve temel prensiplerin uygulanmasından sorumlu olan Uluslar arası Olimpiyat Komitesi 
bu uygulamayla kuruluş amaçlarına ter düşmüş, amatör sporu politik girdap içine sürüklemiştir. Tüm 
ülkelerdeki savaş yorgunluğundan kısa sürede kurtulan Amerika her zamanki gibi Atletizm ‘de 
başarılarını sürdürdü. 
IOC bayan atletlere biraz cömert davranarak, programa 200 mt., uzun atlama ve gülle atmayı da ilave 
etti. Kadının modern olimpiyatlara katılımı 1900 de Paris olimpiyatlarında sadece 2 branşta (golf ve 
tenis) gerçekleşti. Coubertin ‘in olimpizm felsefesinde öngördüğü cinsiyet rolleri antik çağ olimpiyat 
oyunlarında olduğu gibi evli kadının oyunlara katılmasının yasaklandığı şeklindedir. Bunun yanı sıra 
bir diğer nedende kadın doğası ve toplumsal rolüne yönelik algılar olabilir. Coubertin toplumdaki 
erkek egemenliği düşüncesini aşamamış, kadın sporunu doğa kanunlarına aykırı bularak 
olimpiyatlara kadın katılımını engellemiştir (Simri, 1984). 400 mt. bayrak yarışında kurallara aykırı 
olarak bayrak değiştirdiği söylenen Amerikan takımı diskalifiye edilerek 2. gelen İngiliz takımına altın 
madalya verildi. Amerikalıların bu durumu protesto etmesi üzerine kayıtları izleyen jüri Amerika’yı 
haklı buldu ve madalya el değiştirdi. 
40 yıl önce 1908 ‘de Londra oyunlarına gölge düşüren Amerika ve İngiltere’nin kapışmaları bu 
oyunlarda tekrarlanmadı. Sanki dünya ikiye ayrılmış ve Komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya 
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kurmuşlardı. Londra’da yarışmalara katılan bu gruplardaki bazı sporcular fırsatı değerlendirerek 
Batı’ya sığındı (Koryürek, 2003). 
5.2. 2012 Londra 30. Olimpiyat Oyunları (Öne Çıkanlar) 
2012 Olimpiyat oyunlarıda dopingler, ihlaller ve ilk lere sahne olmuştur. Suudi Arabistan ilk kez 2012’ 
de Londra olimpiyatlarına katıldı, kafilesinde 3 kadın sporcuda bulunmaktaydı. Bu Olimpiyatlarda ilk 
kez katılımcı tüm ülkelerin kafilelerinde kadın sporcularda yer almaktaydı (2012 Londra Olimpiyatı 
https://celalgursoy.com). Sol gözü yüzde 10, sağ gözü yüzde 20 görme kabiliyetine sahip Güney Koreli 
görme engelli okçu Im Dong- Hyun dünya rekoru kırdı. 

İspanya ile Fransa arasında yapılan erkekler basketbol final karşılaşmasında, maçı son dakikalarda 
kaybeden Fransa’nın yıldız oyuncusu rakibi Juan Carlos Navarro’ya yumruk atınca maçın hakemi 
tarafından diskalifiye edildi. 3 saat 57 dakika ile Olimpiyat tarihinin en uzun süren tenis maçı Fransız 
Tsonga ile Kanadalı Raonic arasında yapıldı ve Tsonga’nın galibiyeti ile sonuçlandı. 

Olimpiyatlar uluslararası bir spor organizasyonu olmasına rağmen, zaman zaman siyasi 
skandallar sporun önüne geçmektedir.2012 Olimpiyat oyunlarının hemen öncesinde gündem 
güvenlik skandalı ve siyasi konularla meşgul edilerek, spor 2. plana itilmiştir. Suriye Olimpiyat 
Komitesi başkanının vizesi Esad rejimine bağlı olması nedeniyle reddedilmiş, hemen ardından 
anlaşmada belirtilen sayıda güvenlik görevlisi istihdamıyla taahhüdünü erine getiremeyen güvenlik 
şirketine Britanya ordusunun destek vereceği açıklanarak güvenlik endişeleri giderilmeye 
çalışılmıştır. 

2012 Olimpiyat Oyunlarında Türk kafilesinde kadın sporcu sayısının erkeklerden daha fazla 
olması olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye için bir ilk olmasının yanısıra müslüman bir ülke olarak 
Olimpik Hareket açısından da bir farklılık yaratmıştır. Türkiye’yi bu olimpiyat oyunlarında 
Badminton dalında ilk kez Neslihan Yiğit, ilk kadın jimnastikçi olarak Göksu Üçtaş, ilk kadın güreşçi 
olarak Elif Jale temsil etti. Yüzmede Derya Büyükuncu 6.kez olimpiyata katılma hakkını kazanarak bir 
ilki başardı (2012 Londra Olimpiyatı https://celalgursoy.com). Kadınlar 1500 m.’de 1. olan Aslı Çakır 
dopingli olduğu ortaya çıkınca madalyasını kaybetti, şampiyonluk 2. Sıradaki Gamze Bulut’a geçti, 
kontroller sonucu onunda dopingli olduğu ortaya çıkınca Türk atletizminin olimpiyatlarda altın 
madalyası kalmadı.2012’de kısa mesafede finale çıkan ilk sporcu ünvanını alan Nevin Yanıt’ın bir yıl 
sonra dopingli olduğu ortaya çıkınca madalyası geri alındı. Boksta erkekler 75 kiloda Türkiye’yi 
temsil eden Adem Kılıççı numunesinde yasaklı madde tespit edilmesiyle müsabakadan geriye dönük 
olarak diskalifiye edildi. 
6. Sonuç 
Antik olimpiyat oyunları kitle sporunun gelişmesine katkıda bulunan, spor yoluyla bir araya gelen 
insanların iletişim kurarak sosyalleşmesini sağlayan, yanı sıra kent devletleri arasında belirli süre 
boyunca barış ortamı yaratan organizasyonlardır. Modern olimpiyat oyunları spor yoluyla insanların 
bazı yönlerinin eğitilmesi amacıyla başlatılmıştır. Tüm dünya ülkeleri bir araya gelerek dünya 
barışına hizmet etmekte ve ayrıca oyunları bir propaganda platformu olarak ta kullanmaktadır. 
Modern olimpiyat oyunları başlangıcından günümüze kadar çeşitli ırkçı, siyasi ve ideolojik 
boykotlara, şiddet olaylarına, doping skandallarına sahne olmaktadır. Yanı sıra gittikçe artan 
siyasileşme, ticarileşme, ekonomik olarak devleşme, görsel medya etkisi, politik propagandalara 
rağmen Modern Olimpiyat oyunları hala en önemli, ilgi duyulan ve en büyük spor 
organizasyonlarından biridir. 
Modern Olimpik hareketin en önemli misyonlarından biri olan uluslar arası barışa hizmet daha ilk 
oyunlarda amacına hizmet edememiştir. 1900 Paris ve 1904 St. Louis oyunlarının başarısızlığı olimpik 
hareketi kimlik krizine sürüklemiş, fakat 1908 Londra ve 1912 Stockholm oyunlarına yüksek katılım 
ve törensel uygulamalar devamlılık için bir umut ışığı olmuştur. 
Politik olaylar ilk kez 1908 Londra oyunlarında İngiltere ve ABD arasında önceden beri var olan siyasi 
çekişmeleri ortaya çıkarmıştır. İngiltere ABD bayrağını tesislere asmamış, bunun üzerine ABD resmi 
geçit sırasında kralın önünde bayrağı yere eğmemiştir (Koryürek, 2003). Modern Olimpiyat 
Oyunlarındaki boykotların ilki 1908 Londra oyunlarındadır. Bütün oyunları İngiliz hakemler 
yöneterek çeşitli hatalara sebep olmuşlardır.400 mt. yarışında önde giden ABD’li atletin faul yaptığı 
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gerekçesiyle diskalifiye edilmesi bütün ABD’li atletlerin yarışı boykot etmesine sebep olmuştur. Bu 
yarışta İngiliz atlet tek başına final koşarak 1. gelmiştir (Seçilmiş, 2004). 

1948 yılında Olimpiyatlar yine Londra’da yapılmış fakat IOC hata yaparak savaş suçluları olarak 
gördüğü Almanya ve Japonya’yı oyunlara kabul etmemiştir. Bu tutum oyunları politik girdaba 
sürüklemiştir (Karaküçük, 1986). 

Geçmiş yıllardaki olimpiyatlara bakıldığında da birçok siyasi skandalın yaşandığı, asıl amaç olan 
sportif rekabetin geri planda kaldığı görülmektedir. Oyunların başlamasından önceki tüm siyasi ve 
güvenlik skandallarına rağmen 2012 Londra Olimpiyat Oyunları yarışma, tesisler, organizasyon, 
ulaşım, konaklama, görevli personel, açılış ve kapanış törenlerinin görkemi bakımından tüm katılımcı 
ülkeler tarafından olimpiyat tarihinin en büyük başarısı olarak değerlendirilmiştir. 

Dünyanın büyük ekonomileri arasında gösterilen Türkiye’nin Olimpiyatlardaki madalya 
sıralaması, ekonomi ile sportif başarının paralellik gösterdiği tezine ters düşmektedir. Bu 
başarısızlığın temelinde sosyo-kültürel alanlarda beklenilen gelişmişlik seviyesine henüz ulaşılmamış 
olması yatmaktadır. Eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerle spor yada sanatta yetenekli olanları 
destekleyen bir eğitim sistemine sahip olabilirsek gelecek olimpiyatlarda ulaşılması hedeflenen 
performans seviyesine ulaşabilir ve bunun paralelinde de başarıyı yakalayabiliriz düşüncesindeyiz. 

Amatörlüğe aykırı davranışlar, ticari istismarlar, cinsiyet ayrımcılığı, siyasi ve politik olaylar ve 
benzeri nedenlerden dolayı Olimpizm felsefesi Olimpiyat Oyunları ile nadiren de olsa ters düşmüştür. 
Olimpizm felsefesine yakışmayan bu olaylarla ilgili, makamlar zaman içerisinde çeşitli çözüm 
önerileri ve yaptırımları gündeme getirmiştir. 

Olimpiyatlar dünya çapında bir spor organizasyonu olmakla beraber ayrıca inkar edilemez bir 
siyasi platformdur. Olimpiyat oyunları ülkeler için iyi bir reklam aracıdır fakat oyunları çıkar amaçlı 
olaylar olmaktan kurtarmakta tartışılmaz bir gerçektir. 

Tüm bu sebeplerden dolayı kalıcı çözüm yine eğitimden geçmektedir. Küçük yaşlardan itibaren 
çocukları olimpik ideale göre eğitmek, fair-play duygusu aşılamak, tüm sportif etkinliklerde 
istenmeyen amaç dışı olayların yaşanmasını engellemek için en temel çözüm olarak önerilmektedir. 
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Abstract 

Painting art which users in understanding and reflecting artistic development among other art branches 
brings painting art in the foreground in the interdisciplinary study of architecture and other art branches. The 
relationship between painting art and architecture started in 1900’s and continued with cubism , bauhaus and 
de stijl movement at the begining of 20th century. The relationship between architecture and painting art are 
going to be explained over artist Mondrian, El Lissitsky, Wassily Kandinsky and architect Zaha Hadid’s study. 
This relationship is used to develop form creating ability of students who are first grade students in 
architectural faculty of Trakya University in the first term 2016-2017 education year and force them to move 
from limited starting point instead undefined area and for this purpose twenty pictures which are chosen 
among artist Wassily Kandisky’s studies are used as base project in the process of form constructions also this 
study takes place in the first grade students’ “culture, art and architecture” class. In this study it will be 
explained how the project will be developed in details and will be showed products. Finally, the contribution 
of painting to project in the process of form construction develops students creativity skills and relationship 
creation between painting and architecture. 
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1. Introduction 
Art is exposition of emotions, thoughts and imagination through abstract and concrete materials. Art 
and interdisciplinary interaction between the branches of art have gained a significant acceleration in 
recent years. Nowadays in artworks, we come across many examples of works which reach abstract 
by inspiring from the concrete or which reach concrete by inspiring from the abstract. As long as the 
communication between the branches of art exists, this interaction will continue.      
2. Painting and Architecture  
Interdisciplinary interaction between architecture and painting has started in 1900’s in which the 21st 
century sense of art which developed and evolved in the light of various economic, social and cultural 
developments has emerged and this interaction has continued with Cubism movement, Bauhaus and 
De Stijl groups (Antmen, 2009). 
In his art work named Composition 1921 which he formed by using rectangles in different sizes, 
Dutch painter Piet Mondrian, one of the leaders of De Stijl movement, has used different shades of 
red, yellow and blue as the primary colors while he has used black and white as the separative 
elements. This composition which is arguably the best-known example of the interaction between 
painting art and architecture has a close relation with the façade and indoor formation of the Shröder 
House which was built in Utrecht, Netherlands in 1924 by Gerrit Rietveld. It is possible to see the 
colors and the forms which were used by Piet Mondrian inside the house.        
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Figure 1. Mondrian’s Composition and Shröder House 
El Lissitsky who was born in Russia in 1890 was both architect and painter. His first works were 
paintings and graphics. During his transition from two-dimensional painting to three-dimensional 
spatial plane, he has designed and formed the “Proun Room”. He has designed the places with the 
lines, planes, rods, cubes, spheres and with whites, blacks and grays which he has considered as the 
primary elements and colors and he has sought establishing a relation and forming a synergy between 
painting and architecture (URL 1). 
In 1923, El Lissitsky has held an exhibition in Berlin named Proun Room which consisted of many 
works. There is a strong connection between his work named Proun E1 which he created in 1921 and 
Parc De Vilette of Bernard Schumi which was built in Paris in 1984 (Turner, 2014). The base of the park 
in which quadratic, circular and linear forms were used together was formed by the work of El 
Lissitsky. 

         

 
Figure 2. Lissitzky Proun 1E-1921, Tschumi Stylization and Parc de la Villette-1984  
The painting of Kandinsky named Transverse Line which he completed in 1923 was abstracted by 
Jarde Partnership in 2013 and transformed into a plaza which served as a multi-functional shopping 
center and wellness center in Moscow which is the city of birth of Kandinsky.    

 
 Figure 3. Kandinsky, Transverse Line-1923, Stylization, Kuntsevo Plaza, Moskova-2013  
After she graduated from London Architectural Association in 1977, Zaha Hadid has studied modern 
painting for a couple of years, particularly the abstractions of Kazimir Malevich. Hadid started 
painting by being inspired by abstractions and created an abstraction language for her own 
architectural works (Foster, 2011). 
Hadid has worked on an indefinite time and space in order to crack open her objects, to compress and 
expand her spaces and to intensify and liberate her structures. With these thoughts, she first created 
her work named “The World 89 Degrees” in 1983. The form of the building which was designed in 
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Germany for Vitra Fire Station looked like a frozen movement which was ready to blast any moment 
and the same expression can be seen in the painting that depicts the building as well (Foster, 2011).  

 
Figure 4. Zaha Hadid, The World 89 Degrees-1983, Vitra Fire Station, Germany, 1990-94 
3. Abstract Art and Kandinsky 
Russian origin painter Wasilly Kandinsky, the leader of the abstract art, was born in 1866 in Moscow. 
Upon his Paris visit in 1889, he started to concentrate on art. In his works in his early periods, he 
exercised experimental works that included the color usages in Fovizm art movement which was 
developed in France by Henri Matisse between 1898 and 1908. Kandinsly divides his works after 1909 
into three separate groups which he deemed as the stages of his progress towards abstract: 
Improvisations, Impressions and Compositions (Erbay, 2013). 

Kandinsky and three German expressionist painters who have adopted his thoughts named 
Franz Marc, August Marce and Paul Klee gathered in Munich in 1911 and formed a group under the 
name of “The Blue Rider (orig. Der Blaue Reiter)”. Kandinsky, who has presented the conceptual 
framework of the group in a scientific study named “About Spirituality in Art” in the year the group 
was formed stated that the prime purpose of the art was to convey the deepest emotions of the artist 
(Erbay, 2013). 

In 1922, he met Walter Gropius who has founded Bauhaus in Berlin. In this period he started to 
get respect at international level with a series of masterpieces. In 1925, Kandinsky published his article 
named “Point and Line to Plane”. In 1933, he went to Paris. The years he has spent in this city have 
been the starting of a productive period as well. Kandinsky died in 1944. 
Kandinsky has not only made contributions to painting art but has also written articles and books 
explaining the theoretical and conceptual works he has carried out. Kandinsky, who has believed 
abstract art to the end and supported this belief with his works as a painter, thinker and a writer has 
presented a brand new understanding in painting and has inspired many artistic trends (Erbay, 2013).      
4. Concept of Abstraction and Visual Education in Architecture  
Abstract and abstraction concepts are the concepts which are frequently used in disciplines based on 
art and design. The concept of abstraction is also of importance in architecture in both visual 
education and substructure of many basic designs. In architecture, abstraction is considered in many 
different aspects. As in other design-based disciplines, the abstraction phenomenon first appears at 
design stage in architecture as well. At this stage, sketches have a significant place in terms of 
conveying the thoughts. 

In visual communication, “abstraction” is defined as “simplification” aimed at emphasizing a 
stronger and extracted meaning. Abstraction is one of the approaches that are frequently used in 
visualization of the messages received from the environment. It is a drawing technique which is 
frequently applied in order to regulate the information seen in any meaning by combining it with the 
visual accumulation that was previously composed in the memory and to visualize it in a short term 
in a way that it will have a meaning (Aydınlı, 1922). 

İnceoğlu states that abstraction “enables formation of stylistic concepts with simplification, 
emphasizing certain elements with selectivity and visualization of the perceived things in a short term 
in a way that it will have a meaning, instead of adhering to and being stuck in certain styles within 
visual expressions” (Özer, 1993). 

Picking, ignoring, categorizing, degrading are the essential abstraction acts. Abstraction which 
allows interpretation of the characteristics and elements that are desired to be emphasized in the 
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plainest way and in the shortest time has a particular importance in visual analysis. Abstraction is 
achieved by leaving the insignificant details aside and ignoring the irrelevant parts gradually.     
5. Project Study 
5.1. Purpose of the Study 

The fundamental purposes of this study is as below. To enable students  
  to understand and apply the concept of abstraction, 
  to develop methods regarding the process of forming, 
  to establish the form-space-function relation 

5.2. Subject of the Study 
In the spring semester of 2016-2017 school year, the first year students of Trakya University, 

Faculty of Architecture were asked within the scope of Culture-Art-Architecture class to design a sales 
kiosk with the concepts to be created through the things that the paintings of Wassily Kandinsky 
reminded and on which the paintings of Kandinsky would be displayed.        

 Within the scope of the class, the program of necessities of this space which constituted the 
main “Sales Kiosk” function was determined as below:   

  Sales Desk 
  Exhibition and Storage Areas 
  Cafe  
  Lavatory + WC  

5.3. Area of the Study 
The students were given a space of 100m2 area with maximum 7m height. The students were allowed 
to use the space either as a single storey or two-storey discretionally.  
5.4. Method of the Study  
The methods of moving two-dimensional works to the third dimension which are defined as “Juan 
Gris and Malevich Tectonics” were used within the scope of the work. Juan Gris and other similar 
works are concerned with the transference of cubist compositions to the design field. In “Malevich 
Tectonics” practice on the other hand, it was aimed for the students to experience a creative design 
process in which works of Kazimir Malevich were considered within the scope of a predefined 
educational construct instead of providing students with a completely free area (The Author, 2009).      
5.5. Process of the Study 
The study which was applied to a group of 107 students was executed in three stages. These were; 

  Preliminary works, 
  Creating a form, 
  Establishing the form-space-function relation. 

5.5.1. Preliminary works 
This stage covered the 10th week of the curriculum of Culture-Art-Architecture class.  
Purpose 

 Introducing abstract painting art to the students  
 Making the students make researches about Kandinsky 

Process 
 Each student chose one of the twenty predetermine abstract paintings of Kandinsky.  

The twenty Works of Kandinsky that were chosen are: Composition VIII-1923, In Blue-1925, Yellow-
Red-Blue-1925, Unknown Voice-1916, Black and Violet-1923, On White II-1923, Black 
Accompaniment-1924, Circles in a Circle-1923, Transverse Line-1923, Mild Tension- 1923, Softened 
Construction-1927, Merry Structure-1926, Diagonal-1923, Harmonie Tranquille-1924, Image with 
Arrow-1928, Blue Circle-1922, Above and Left-1925, White Dot-1923, No Title-1923, Melodious-1924 

 The feelings and associations the painting of their choice created was discussed with the 
students  



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|161 

 Each student made 3 abstraction works for the painting they chose determining the technique 
(charcoal pencil, coloring, etc.) on their own provided that one would be done in the class and 
two would be done at home. 

 Simultaneously, information seminars regarding abstraction concept were given.  
5.5.2. Creating a Form 
This stage covered the 11th and 12th weeks of the curriculum of Culture-Art-Architecture class.  
Purpose 
On the basis of abstract paintings of Kandinsky; 

 To have the students make abstraction / simplification works. 
 To make them think the third dimension. 
 To have them make form designs. 

Process 
 Students gradually continued their abstraction works for the paintings they have chosen.  
 Three abstraction works of each student were evaluated, one of them was chosen and form 

creating work started. 
5.5.3. Establishing the Form-Space-Function Relation 
This stage covered the 13th and 14th weeks of the curriculum of Culture-Art-Architecture class.  
Purpose 

 To allow the students to establish the form-space-function relation. 
 To allow the students to create closed, open and half-open areas. 
 To have the students make the designs of the equipment (sales desk, exhibition element, 

storage unit, etc.) required by the functions. 
Process 

 The students started the 1/50 scaled space analysis. 
 While the students continued their closed area designs according to the 100 square meters 

given with the program of necessities, they considered half-open and open space relations as 
well. 

 During the function analysis, the students built the actions required by the functions, function 
fields, relations between the functions and circulations.  

6. Outcomes 
The students were asked to present a 1/50 scaled furnished model at the end of the study. At the end 
of the study, 107 projects were generated. In this section in which the outcomes of the study are 
covered, tables were developed for the student projects that were presented for each of the chosen 
painting.    
Table 1. Twenty paintings that were chosen and project works  
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7. Result and Assessment 
Results obtained from the work emerged from the reflection of painting art to the design education 
are listed as below. The students,  

 formed opinions about abstract art by apprehending the relation of architecture with painting 
art.  

 learned to develop method regarding form creating. 
 developed their abilities to observe by looking at an abstract painting and developing 

different perspectives. 
 made creative designs by trying different forms while moving a two-dimensional painting to 

the third dimension.  
 developed solution suggestions for the functions defined in the program of necessities. 
 learned to execute abstraction works in a limited area during the design process instead of 

working at an unlimited area or an already existing area. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|163 

 observed how an abstract painting directed the project work.  
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Aktif Sporcuların Rekreatif Etkinliklere Katılımlarına Engel 
Oluşturabilecek Faktörlerin Yaşam Tatmini ve Yaşam Kalitesi Üzerine 
Etkisi 

Cihan Ayhana , Ersin Eskilerb1 ve Fikret Soyerc 
a Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 54300 Sakarya, Türkiye 
bSakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 54050 Sakarya,  Türkiye 
cSakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 54050 Sakarya,  Türkiye 

Özet 

Bu çalışma; Türkiye’deki aktif sporcuların rekreatif etkinliklere katılımlarında oluşacak engellerin yaşam 
tatmini ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak ve bu değişkenlerin çeşitli demografik özellikler 
açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin elde 
edilmesinde ilk olarak rekreasyonel engellerin tespit edilmesi amacıyla Alexandris ve Carrol (1997) tarafından 
geliştirilen, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Karaküçük ve Gürbüz (2006) tarafından yapılan Boş Zaman 
Engelleri Ölçeği (BZEÖ) kullanılmıştır. Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık durumlarını araştırmak 
amacıyla da Ware tarafından 1987 yılında geliştirilen geçerlilik ve güvenirlilik çalışması (Koçyiğit ve Diğerleri, 
1999) tarafından yapılan SF-36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Son olarak katılımcıların yaşam 
tatminlerini ölçmek amacıyla Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlilik güvenirlilik 
çalışması Köker (1991) ve Yetim (1993) tarafından yapılan yaşam tatmini ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 
Türkiye’deki 7 farklı bölgeden aktif spor yapan 1013 kişi katılmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme 
yöntemi ve verilerin toplanmasında yüz yüze ve online anket yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin analizinde 
katılımcıların kişisel özelliklerini ortaya koymak ve verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistik testleri kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda verilerin 
normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiş olup bireylerin algılamış olduğu rekreatif engellerin mental 
sağlık ve aynı zamanda yaşam tatmini üzerinde negatif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 
 
Anahtar kelimeler 
Rekreasyon, rekreatif engel, yaşam tatmini, yaşam kalitesi, aktif sporcular 

 
 

1. Giriş 
Zaman, olaylar dizisinin geçmişten geleceğe doğru birbirini takip ettiği, çevremizde ve evrende 
kaydedilen olayların var oluşunun gözlendiği fiziksel bir olgudur (Malkoç, 2011; Akatay, 2006). Boş 
zaman, bireyin hem kendisi hem de başkaları için zorunluluklardan kurtulduğu (Ekinci ve ark., 2014),  
mutluluk ve hoşnutluk duygusu uyandıran (Mieczkowski, 1990) zaman dilimidir. Rekreatif 
etkinliklere katılımda kişinin özgürce kullanabileceği bu zaman dilimi iş ve diğer zorunlu ihtiyaçlar 
için ayrılan zaman dışında olmalıdır (Karaküçük, 2005). Rekreasyon ise bireyin yoğun çalışma yükü 
ve rutin hayat tarzından kurtulmak (Karaküçük,1999), bulunulan mekândan uzaklaşmak ve farklı 
yaşantılar elde etmek (Hacıoğlu ve ark., 2003), fiziksel ve ruhsal açıdan yenilenmek amacıyla aktif 
ve/veya pasif olarak gerçekleştirilen boş zaman değerlendirme etkinlikleridir (O’Sullivan, 2006). 
Yapılan tanımlar ışığında rekreasyonun bireylerde mutluluk hissi uyandırdığı ve bireylerin fiziksel ve 
ruhsal açıdan sağlıklı olmalarını sağladığı görülmektedir. 
 
 
 
1 Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, 54050 Sakarya, Türkiye  
e-posta: eeskiler@sakarya.edu.tr  
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Günümüzde, çalışma hayatı ve diğer zorunlu etkinliklerin yoğun ve yorucu geçmesi rekreatif 
etkinlikleri hayatın vazgeçilmezi ve yeniden toparlanma aracı haline gelmesine neden olmuştur (Tel 
ve Kökaslan, 2008). Bireylerin boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları rekreatif etkinlikler 
bireyin enerjisini nasıl bilinçli kullanması gerektiğiyle son derecede ilişkilidir (Dettmer, 2010).  Bu 
etkinlikler kişilerin belirli hedeflerine ulaşmalarını sağlayarak ve fiziksel durumlarını iyi hale 
getirerek refah düzeyini artırmaktadır (Silverstein ve Parker, 2002). Rekreatif etkinliklere katılımın bu 
olumlu etkilerine rağmen bireylerin etkinliklere katılım sırasında çeşitli engellerle karşılaştığı ve 
etkinliklere katılamadıkları görülmektedir (Chow ve Dong, 2013).  

Rekreatif etkinliklere katılımla ilgili araştırmalar incelendiğinde engel olacak unsurların 
belirlenmesine yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır (Hawkins, Peng, Hsieh ve Eklund, 1999; 
Nadirova, 2000; Jackson, 2000; Byl, 2002). Engel kavramı boş zaman literatüründe bireylerin boş 
zamanlarında rekreatif etkinliklere katılımına engel olan nedenleri ifade etmektedir (Karaküçük ve 
Gürbüz, 2007).  Araştırmacılar tarafından engellerin etkilerini hafifletmek amacıyla çeşitli stratejiler 
geliştirilmiştir. Jackson ve Rucks (1995) tarafından tutum ve davranışlar arasındaki ayrımı azaltmak 
ve rekreasyonel ihtiyaçları karşılamak için bilişsel ve davranışsal stratejiler, Kay ve Jackson (1991) 
tarafından çalışma zamanını azaltma ve rekreatif etkinliklere katılımı kolaylaştırmak için zamansal ve 
finansal engelleri kaldırma stratejileri geliştirilmiştir. 

Rekreatif etkinliklere aktif katılımın kişilerin yaşam kaliteleri üzerinde olumlu etkilerinin 
(Mannel, 2007) yanı sıra; etkinliklerin planlaması iyi yapıldığında sosyal ve psikolojik değişkenler ile 
etkileşime geçerek kişilerin yaşam kalitelerini önemli derecede artırabileceği ifade edilmektedir 
(Ashby ve ark., 1999). Yaşam kalitesi, kişilerin kültür ve değer sistemleri içerisinde beklenti ve 
kaygılara dayalı olarak oluşan bireyin hayattaki pozisyonuna dair algıyı ifade etmekle birlikte öznel 
iyi oluş anlamına gelmektedir (Kincaid, 1997, WHOQOL, 1998). Kişisel değerler, niyetler ve 
beklentiler yaşam kalitesi üzerine önemli etkiye sahip olan faktörlerdir (Felce ve Perry, 1995). Yaşam 
kalitesi üzerine büyük etkiye sahip olan rekreasyon yaşam tatmini üzerinde de önemli bir potansiyele 
sahiptir (Chucmach, 2002). Yaşam tatmini, yaşam kalitesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi 
(Veenhoven, 1996), mutluluğun ve/veya öznel iyi oluşun bilişsel kavramlaştırılması (Sirgy, 2012), 
günlük ilişkilerde olumlu duygunun olumsuz duyguya egemen olmasıdır (Aksaray, Yıldız ve Ergün, 
1998). Başka bir deyişle yaşam tatmini, bireyin hayattan beklentileri ve elde ettiklerinin 
karşılaştırılmasından elde edilen sonuçtur (Sung-Mook ve ark., 1994). Rekreasyon Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde en son basamak olan kendini gerçekleştirme ihtiyacı içerisinde yer 
almaktadır (Yüncü ve ark., 2013). Kendini gerçekleştirme ihtiyaç basamağına ulaşan bireyler tüm 
ihtiyaçlarını karşılamış ve tatmin seviyesine ulaşmıştır (Çetinkanat, 2000).  Dolayısıyla rekreasyon ve 
yaşam tatmininin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda rekreatif 
engellerin ortadan kaldırılması sonucu bireylerin yaşam tatminini ve kalitesinin pozitif yönde 
etkileneceği düşünülmektedir. 
2. Yöntem 
Türkiye’deki aktif sporcuların rekreatif etkinliklere katılımlarında oluşacak engellerin yaşam tatmini 
ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak ve bu değişkenlerin çeşitli demografik özellikler 
açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda bilgiyi araştırmacıdan bağımsız tutan nicel yöntemlerinden genel tarama deseni 
kullanılmıştır. Genel tarama deseni bir evren içinden seçilen bir örneklem üzerine yapılan çalışmalar 
yoluyla evreni genel alarak tutum, eğilim ve/veya görüşlerin nicel olarak yorumlamasını sağlar 
(Creswell, 2013; Karasar, 1984; Yıldırım, 1999). Araştırmanın evreni Türkiye genelinde spor yapmakta 
olan 286.162 aktif sporculardan oluşmakta ve örneklemi ise kasti örnekleme yöntemi (Altunışık, 
Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2012)  ile belirlenen 1013 aktif sporcudan oluşmuştur. Yüz yüze ve 
online anket yöntemiyle uygulanan 1300 anketten geri gelen 1070’ i içerisinden eksik ve hatalı olanlar 
çıkarıldığında %68,8’i erkek ve %31,2’si kadın olmak üzere toplam 1013 katılımcıya ulaşılmıştır. 
2.1 Veri Toplama Araçları 
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Boş Zaman Engelleri Ölçeği”, “Yaşam Kalitesi Ölçeği”. 
“Yaşam Tatmini Ölçeği” ve demografik bilgiler olmak üzere toplam 4 bölümden oluşmaktadır.  
Birinci bölümde sporcuların rekreatif etkinliklere katılımlarında engel teşkil eden faktörleri tespit etmek 
amacıyla Alexandris ve Carrol (1997) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanması Karaküçük ve 
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Gürbüz (2007) ile Gürbüz ve diğerleri (2012) tarafından yapılan, toplam 18 madde ve 6 alt boyuttan 
oluşan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Bu alt boyutlar; (1) birey psikolojisi, (2) bilgi 
eksikliği, (3) tesis, (4) arkadaş eksikliği, (5) zaman, (6) ilgi eksikliği biçimindedir. Kullanılan ölçeğin 
maddeleri 1’den 4’e doğru sıralı bir şekilde “Kesinlikle Önemsiz” den “Kesinlikle Önemli” ye doğru 
sıralanmaktadır. 

İkinci bölümde Ware tarafından 1987 yılında geliştirilen, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 
(Koçyiğit ve diğerleri, 1999) tarafından yapılan bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık durumlarını 
araştırmak amacıyla geniş çaplı ölçüm sağlayan SF-36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Toplam 36 
madde ve 8 alt boyuttan oluşan ölçek (Ware ve Sherbourne, 1992) fiziksel işlev (sağlıksal sorunlardan 
dolayı fiziksel etkinliklerde kısıtlanma), fiziksel rol (sağlıksal sorunlardan dolayı gündelik 
etkinliklerde kısıtlanma), bedensel ağrı, genel sağlık, yaşamsallık, genel ruh sağlığı, sosyal işlev ve 
duygusal rol (ruhsal sağlık sorunlarından dolayı gündelik etkinliklerde kısıtlanma) bölümlerinden 
oluşmaktadır (McDowell, 2006). Ankette bulunan yaşam kalitesi ölçeğinin 5. ve 6. sorusu evet/hayır, 
diğer sorular (3, 5 ve 6’lı) derece ile değerlendirilmektedir. Geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan 
ölçeğin alt faktörleri için Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0.73 ile 0.76 arasında hesaplanmıştır. 

Üçüncü bölümde ise katılımcıların yaşam tatminlerini ölçmek amacıyla Diener ve arkadaşları 
tarafından 1985 yılında geliştirilen yaşam tatmini ölçeği – The Satisfaction With Life Scale 
kullanılmıştır. Ölçek (1) Kesinlikle katılmıyorum – (7) Kesinlikle katılıyorum şeklinde 7 dereceli Likert 
ve 5 maddeden oluşmaktadır (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985). Ölçeğin Türkiye’deki 
geçerlilik güvenirlilik çalışması Köker (1991) tarafından yapılmıştır. Diener ve arkadaşları özgün 
çalışmada ölçeğin güvenirliğini Alpha= .87 olarak, ölçüt bağımlı geçerliğini ise .82 olarak 
bulmuşlardır. 

Dördüncü bölümde ise araştırmaya katılan aktif sporcuların kişisel bilgilerinin tespitine yönelik 
sorular bulunmaktadır. 
2.2 Verilerin Toplanması 
Veri toplama araçları Türkiye genelinde 7 farklı bölgede ikamet eden aktif sporculara uygulanmıştır. 
Araştırma kapsamında anket tekniğinden yararlanılmış olup, anketlerin uygulanması için gerekli 
izinler alınarak anketler katılımcılara online ve yüz yüze olmak suretiyle Kasım-Aralık 2016 ile Ocak-
Şubat 2017 dönemlerinde gönüllülük esasına bağlı olarak uygulanmıştır.  
2.3 Verilerin Analizi 
Ham veriler olası hataların önlenmesi ve analize hazır duruma getirilmesi amacıyla; tek tek kontrol 
edilip hatalı ve tutarsız yanıtların verildiği 57 anket elenmiştir. Anketlerin elektronik ortama aktarılıp 
gerekli kodlamalar yapıldıktan sonra parametrik testler için ön şartlara uyumluluğu çarpıklık-basıklık 
değerlerine bakarak değerlendirilmiş ve çarpıklık-basıklık değerlerinin  ±1 aralığında ve verilerin 
normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, 
korelasyon (pearson correlation) ve çoklu regresyon analizi, bağımsız gruplar t testi (independent 
simple t-testi) ve tek yönlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıştır. 
3. Bulgular 
Araştırmaya dâhil olan katılımcılara ait demografik özellikler incelendiğinde, katılımcıların %68,8’inin 
erkek, %31,2’sinin kadın olduğu ve yaş ortalamalarının 24,04±7,17 olduğu gözlemlenmiştir. 
Katılımcıların %53,8’i takım sporlarıyla ve %46,2’si bireysel sporlarla ilgilenirken; önemli bir 
çoğunluğun normal ve üzeri bir refah düzeyine sahip olduğu (≅%88) tespit edilmiştir. Son olarak 
katılımcıların önemli bir bölümünün Marmara bölgesi (%42,8) sporcusu olduğu ve bunu sırasıyla İç 
Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgesi sporcularının takip ettiği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların boş 
zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, katılımcıların 
çoğunluğunun boş zamanlarını dinlenerek (%51,7), fiziksel (%51,0) ve sosyal etkinliklere katılarak 
(%50,4) geçirdiği görülmekle birlikte kültürel, sanatsal ve turistlik etkinliklere katılımın en az tercih 
edilen aktiviteler olduğu tespit edilmiştir. Son olarak; katılımcıların boş zaman değerlendirme 
etkinliklerine katılımda her zaman (%7,1) ve bazen (%65,5) güçlük çeken kişilerin çoğunlukta olduğu 
görülmektedir.  
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Tablo 1.  Rekreasyonel engeller ölçeği açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik değerleri 

İfadeler 
Faktörler 

1 2 3 4 5 6 
Nereden öğreneceğini bilmemek ,849      
Nerede katılacağını bilmemek ,834      
Öğretecek kimsenin olmaması ,711      
Beraber katılacak kimsenin olmaması  ,858     
Arkadaşlarımın bu tür etkinliklere katılmaktan 
hoşlanmaması 

 ,836     

Arkadaşlarımın zamanının olmaması  ,815     
Tesislerin yetersiz olması   ,839    
Tesis donanımının yetersiz olması   ,785    
Tesislerin kalabalık olması   ,727    
İlgili olmamak    ,822   
Geçmişte bu tür etkinlikleri sevmemek    ,810   
Rutin programı bozmak istememek    ,650   
Aktivitelerin yorgunluk hissi vermesi     ,867  
Kendini yorgun hissetmek     ,854  
Sakatlanmaktan korkmak     ,542  
Sosyal etkinlikler için zaman ayırmak zorunda olmak      ,757 
Aile için zaman ayırmak zorunda olmak      ,705 
Program zamanlarının uygun olmaması      ,665 
Toplam  5,215 1,955 1,631 1,338 1,224 1,000 
%Varyans 28,973 10,862 9,063 7,432 6,803 5,487 
Cronbach’s Alpha ,809 ,818 ,757 ,734 ,693 ,633 
Toplam Cronbach’s Alpha ,854 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği ,833 
Bartlett's Test of Sphericity 2=5934,163 df=153 p=,000 

Tablo 1 incelendiğinde, ifadelere ait faktör yük değerlerinin 0,542-0,867 aralığında, Bartlett's Test of 
Sphericity değerinin (2=5934,163; p=,000) anlamlı ve örneklem yeterliliği değerinin kabul edilebilir 
seviyede (KMO=,833) olduğu tespit edilmiştir. Alt ölçeklere ait Cronbach α iç tutarlılık değerlerinin 
genel itibari ile kabul edilebilir seviyede (0,633 ile 0,818 aralığında) ve toplam Cronbach α değerinin 
0,854 olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Rekreasyonel Engeller Ölçeği’nin geçmiş çalışmalarda 
elde edilen faktör yapısıyla uyumlu olduğunu (Demirel ve Harmandar, 2009; Lakot, Korur, Öncü ve 
Gürbüz,2013 ) ifade etmek mümkündür. 
Tablo 2. Yaşam tatmini ölçeği açıklayıcı faktör analizi 

  İfadeler Faktör 
Hayat şartlarım mükemmel ,855 
Hayatımdan memnunum. ,846 
Hayatım birçok yönden idealimdekine yakın ,833 
Hayattan şimdiye kadar istediğim önemli şeyleri elde ettim. ,810 
Eğer hayata yeniden başlasaydım, hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim ,679 

Toplam  3,260 
%Varyans 65,197 
Cronbach’s Alpha ,860 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği ,855 
Bartlett's Test of Sphericity 2=2332,223              df=10              p=,000 

Tablo 2’ de, ilgili ifadelerin yük değerlerinin 0,679-0,855 aralığında, Bartlett's Test of Sphericity 
değerinin (2=2332,223; p=,000) anlamlı ve KMO değerinin ,855 olduğu tespit edilmiştir.  
Tablo 3. Aktif sporcuların cinsiyet değişkenine ilişkin farklılık analizi 

 Cinsiyet N 𝑿 SS. t p 

Fiziksel 
Sağlık 

Erkek 696 81,0826 68,71608 
4,147 ,000 

Kadın 315 61,2235 74,36926 

Arkadaş 
Eksikliği 

Erkek 695 2,4379 ,74429 
3,077 ,002 

Kadın 315 2,2799 ,78120 

Zaman 
Erkek 695 2,7667 ,61210 

-2,102 ,036 
Kadın 315 2,8540 ,61000 
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Tablo 3 incelendiğinde, “fiziksel sağlık” özet skor puanının (t=4,147; p<0.05), boş zaman engelleri 
ölçeğinin alt boyutlarından “arkadaş eksikliği” (t=3,077; p<0.05) ve zaman (t= -2,102; p<0.05) 
boyutlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, diğer yandan “mental sağlık” özet skor puanı 
ile boş zaman engelleri ölçeğinin diğer alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 4. Aktif sporcuların yaşa değişkenine ilişkin farklılık analizi 

 
Karelerin 
Toplamı SD Ortalama 

Kare F p Farkın 
kaynağı 

Fiziksel 
Sağlık 

Gruplar arası 98934,552 2 49467,276 
9,995 ,000 A-C; B-C Gruplar içi 4924361,108 995 4949,107 

Toplam 5023295,660 997  

Mental 
Sağlık 

Gruplar arası 7106,062 2 3553,031 
3,187 ,042 B-C Gruplar içi 1109114,143 995 1114,688 

Toplam 1116220,205 997  

Birey 
Psikolojisi 

Gruplar arası 8,599 2 4,300 
9,757 ,000 A-B; B-C Gruplar içi 438,463 995 ,441 

Toplam 447,062 997  

Bilgi 
Eksikliği 

Gruplar arası 3,537 2 1,768 
3,066 ,047 A-C; B-C Gruplar içi 573,890 995 ,577 

Toplam 577,426 997  

Tesis 
Gruplar arası 3,487 2 1,743 

3,876 ,021 A-C Gruplar içi 447,499 995 ,450 
Toplam 450,985 997  

Zaman 
Gruplar arası 2,800 2 1,400 

3,789 ,023 A-C Gruplar içi 367,296 994 ,370 
Toplam 370,095 996  

İlgi 
Eksikliği 

Gruplar arası 6,240 2 3,120 
5,786 ,003 A-B; B-C Gruplar içi 536,040 994 ,539 

Toplam 542,280 996  
A: 20 yaş ve altı; B: 21-23 yaş arası; C:24 ve üzeri yaş 

Tablo 4’de aktif sporcuların yaşam kalitesi özet skorları incelendiğinde “fiziksel sağlık” puanları yaşa 
göre anlamlı farklık göstermektedir (F=9,995; p<0.05). ). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek amacıyla yapılan Bonferroni çoklu karşılaştırma testi sonucunda, 20 ve altı yaş grubuyla 24 
ve üzeri yaş grubu arasında, 21-23 arası yaş grubuyla 24 ve üzeri yaş grubu arasında anlamlı 
farklılıkların olduğu ve 24 ve üzeri yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre “fiziksel sağlık” 
puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Aktif sporcuların yaşam kalitesi özet skorları incelendiğinde “mental sağlık” puanları yaşa göre 
anlamlı farklılık göstermektedir (F=3,187; p<0.05). ). Çoklu karşılaştırmalar testi sonucu, 21-23 arası 
yaş grubuyla 24 yaş ve üzeri grubu arasında anlamlı farklılığın olduğu ve 24 ve üzeri yaş grubunun 
diğer yaş gruplarına göre “mental sağlık” puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeğinin “birey psikolojisi” alt boyutunun puanları yaşa 
göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=9,757; p<0.05). Bonferroni çoklu karşılaştırma testi 
sonucunda, 20 ve altı yaş gruplarıyla 21-23 arası yaş grubu arasında, 21-23 arası yaş grubuyla 24 ve 
üzeri yaş grubu arasında anlamlı farklılık olduğu ve 21-23 arası yaş grubunun diğer yaş gruplarına 
göre “birey psikolojisi” puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeğinin “bilgi eksikliği” alt boyutunun puanları yaşa 
göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=3,066; p<0.05). ). Çoklu karşılaştırmalar testi sonucu, 20 ve altı 
yaş gruplarıyla 24 ve üzeri yaş grupları arasında, 21-23 arası yaş grubuyla 24 ve üzeri yaş grubu 
arasında farklılık olduğu ve yaş arttıkça bilgi eksikliğinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeğinin “tesis” alt boyut puanları yaşa göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (F=3,876; p<0.05). Bonferroni çoklu karşılaştırma testi sonucunda,   20 ve altı 
yaş grubuyla 24 ve üzeri yaş grubu arasında anlamlı farklılığın olduğu ve 24 ve üzeri yaş grubunun 
diğer yaş gruplarına göre “tesis” puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeğinin “zaman” alt boyut puanları yaşa göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (F=3,789; p<0.05). ). Çoklu karşılaştırmalar sonucunda, 20 ve altı yaş grubuyla 
24 ve üzeri yaş grubu arasında anlamlı farklılık olduğu ve yaş arttıkça “zaman” puanlarının da arttığı 
tespit edilmiştir. 

Aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeğinin “zaman” alt boyut puanları yaşa göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (F=5,786; p<0.05). ). Analiz sonucunda,  20 ve altı yaş grubuyla 21-23 arası yaş 
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grubu arasında, 21-23 yaş arası grubuyla 24 ve üzeri yaş grubu arasında anlamlı farklılık olduğu ve 
21-23 arası yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre “ilgi eksikliği” puanlarının daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir.  Öte yandan yaşa göre arkadaş eksikliği ve yaşam tatmini üzerinde farklılık 
bulunamamıştır (p>0.05). 
Tablo 5. Aktif sporcuların refah düzeylerine ilişkin farklılık analizi 

 
Karelerin 
Toplamı Sd Ortalama 

Kare F p Farkın 
kaynağı 

Fiziksel 
Sağlık 

Gruplar arası 217913,837 4 54478,459 

11,206 ,000 

A-C; A-D; 
A-E; B-D; 

B-E;  
C-D; C-E  

Gruplar içi 4881173,14 1004 4861,726 

Toplam 5099086,97 1008  

Bilgi 
Eksikliği 

Gruplar arası 7,392 4 1,848 
3,205 ,013 A-E Gruplar içi 578,901 1004 ,577 

Toplam 586,293 1008  

 Zaman 
Gruplar arası 4,221 4 1,055 

2,834 ,024 A-C Gruplar içi 373,513 1003 ,372 
Toplam 377,734 1007  

İlgi 
Eksikliği 

Gruplar arası 7,394 4 1,849 
3,419 ,009 B-C Gruplar içi 542,305 1003 ,541 

  Toplam 549,699 1007  

Yaşam 
Tatmini 

Gruplar arası 156,284 4 39,071 

21,056 ,000 

A-C; A-D; 
A-E; B-D; 
B-E; C-D; 

C-E 

Gruplar içi 1849,982 997 1,856 

  Toplam 2006,266 1001  

A: Çok Kötü; B: Kötü; C: Normal; D: İyi; E: Çok İyi 

Tablo 5’ de aktif sporcuların refah düzeyine göre yaşam kalitesi özet skorları, yaşam tatmini ve boş 
zaman engelleri ölçeğine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, “fiziksel sağlık” özet skoruna ilişkin 
puanlar refah düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=11,206; p<0.05). Farklılıkların 
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla uygulanan Bonferroni çoklu karşılaştırma testi 
sonucunda, refah düzeyleri çok kötü olanlarla normal, iyi ve çok iyi olanlar, refah düzeyi kötü 
olanlarla iyi ve çok iyi olanlar, refah düzeyi normal olanlarla iyi ve çok iyi olanlar arasında anlamlı 
farklılık olduğu ve refah düzey arttıkça kişilerin fiziksel sağlık düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir.   
Aktif sporcuların boş zaman engelleri ölçeğinin “bilgi eksikliği” alt boyutuna ilişkin puanları refah 
düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=3,205; p<0.05). Çoklu karşılaştırmalar sonucunda, 
refah düzeyi çok kötü olanlarla iyi olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu ve refah düzeyi arttıkça 
“bilgi eksikliği” alt boyutunun puanının arttığı tespit edilmiştir. 

Aktif sporcuların boş zaman engelleri ölçeğinin “zaman” alt boyutuna ilişkin puanları refah 
düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=2,834; p<0.05). Bu bağlamda; refah düzeyi çok kötü 
olanlarla normal olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu ve refah düzeyi normal olanların çok kötü, 
kötü, iyi ve çok iyi olanlara göre “zaman” alt boyutuna ilişkin puanlarının daha yüksek olduğu 
görülmüş olup refah düzeyi iyi olmayanların  “zaman” alt boyutuna ilişkin puanlarının yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. 

Aktif sporcuların boş zaman engelleri ölçeğinin “ilgi eksikliği” alt boyutuna ilişkin puanları refah 
düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=3,419; p<0.05). Refah düzeyi kötü olanlar ve normal 
olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu ve refah düzeyi çok kötü olanların kötü, normal, iyi ve çok 
iyi olanlara göre “ilgi eksikliği” puanlarının daha yüksek olduğu görülmüş olup refah düzeyi arttıkça 
ilgi eksikliğinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Aktif sporcuların refah düzeyine göre yaşam tatminleri incelendiğinde, “yaşam tatmini” puanları 
refah düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=21,056; p<0.05). Refah düzeyi çok kötü 
olanlarla normal, iyi ve çok iyi olanlar, refah düzeyi kötü olanlarla iyi ve çok iyi olanlar, refah düzeyi 
normal olanlarla iyi ve çok iyi olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu ve kişilerin refah düzeyleri 
arttıkça yaşam tatminlerinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca mental sağlık, birey psikolojisi, tesis ve 
arkadaş eksikliğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). 
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Tablo 6. Aktif sporcuların boş zamanlarda çektikleri güçlük derecesine göre farklılıklar 

  
Karelerin 
Toplamı SD Ortalama 

Kare F p Farkın 
Kaynağı 

Fiziksel 
Sağlık 

Gruplar arası 332636,50 2 166318,25 
35,449 ,000 A-B; A-C;  

B-C Gruplar içi 4560387,43 972 4691,76 
Toplam 4893023,92 974  

Mental 
Sağlık 

Gruplar arası 11416,41 2 5708,20 
5,308 ,005 B-C Gruplar içi 1045372,49 972 1075,49 

Toplam 1056788,90 974  

Birey 
Psikolojisi 

Gruplar arası 4,46 2 2,23 
5,010 ,007 B-C Gruplar içi 432,79 972 ,45 

Toplam 437,26 974  

Arkadaş 
Eksikliği 

Gruplar arası 8,27 2 4,13 
7,247 ,001 A-C; B-C Gruplar içi 553,86 971 ,57 

Toplam 562,13 973  

İlgi 
Eksikliği 

Gruplar arası 8,32 2 4,16 
7,697 ,000 A-C; B-C Gruplar içi 524,64 971 ,540 

Toplam 532,96 973  

Yaşam 
Tatmini 

Gruplar arası 61,09 2 30,54 
15,683 ,000 

A-B; A-C;  
B-C Gruplar içi 1879,37 965 1,95 

Toplam 1940,46 967  
A: Her Zaman; B: Bazen; C: Hiçbir Zaman 

Tablo 6’ da yaşam kalitesi özet skorları incelendiğinde, “fiziksel sağlık” özet skoruna ilişkin puanlar 
boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlüğe göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=35,449; 
p<0.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla uygulanan Bonferroni çoklu 
karşılaştırma testi sonucunda, boş zamanlarını değerlendirmede her zaman güçlük çekenlerle bazen 
güçlük çekenler ve hiçbir zaman güçlük çekmeyenler arasında, bazen güçlük çekenlerle hiçbir zaman 
güçlük çekmeyenler arasında anlamlı farklılık olduğu ve fiziksel sağlık düzeyi arttıkça boş zamanları 
değerlendirmede çekilen güçlüğün azaldığı tespit edilmiştir.  

Tablo 6’ da yaşam kalitesi özet skorları incelendiğinde, “mental sağlık” özet skoruna ilişkin 
puanlar boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlüğe göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 
(F=5,308; p<0.05). Boş zamanlarını değerlendirmede bazen güçlük çekenlerle hiçbir zaman güçlük 
çekmeyenler arasında anlamlı farklılık olduğu ve mental sağlık düzeyi arttıkça boş zamanları 
değerlendirmede çekilen güçlüğün azaldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 6’ da aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeği alt boyutları incelendiğinde, “birey 
psikolojisi” alt boyutuna ilişkin puanlar boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlüğe göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (F=5,010; p<0.05). ). Boş zamanlarını değerlendirmede bazen güçlük çekenlerle 
hiçbir zaman güçlük çekmeyenler arasında anlamlı farklılık olduğu ve “birey psikolojisi” alt boyutuna 
ilişkin puanlar arttıkça boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlük düzeyinin arttığı tespit 
edilmiştir. 

Tablo 6’ da aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeği alt boyutları incelendiğinde, “arkadaş 
eksikliği” alt boyutuna ilişkin puanlar boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlüğe göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (F=7,247; p<0.05). ). Çoklu karşılaştırma testi sonucunda, her zaman güçlük 
çekenlerle hiçbir zaman güçlük çekmeyenler, bazen güçlük çekenlerle hiçbir zaman güçlük 
çekmeyenler arasında anlamlı farklılık olduğu ve “arkadaş eksikliği” alt boyutuna ilişkin puanlar 
arttıkça boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlük düzeyinin arttığı tespit edilmiştir. 

Tablo 6’ da aktif sporcularda boş zaman engelleri ölçeği alt boyutları incelendiğinde, “arkadaş 
eksikliği” alt boyutuna ilişkin puanlar boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlüğe göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (F=7,697; p<0.05). ). Boş zamanlarını değerlendirmede her zaman güçlük 
çekenlerle hiçbir zaman güçlük çekmeyenler, bazen güçlük çekenlerle hiçbir zaman güçlük 
çekmeyenler arasında anlamlı farklılık olduğu ve “ilgi eksikliği” alt boyutuna ilişkin puanlar arttıkça 
boş zamanları değerlendirmede çekilen güçlük düzeyinin arttığı tespit edilmiştir. Diğer yandan boş 
zaman engelleri ölçeği “bilgi eksikliği”, “tesis” ve “zaman” alt boyutlarında boş zamanları 
değerlendirmede çekilen güçlüğe göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

Tablo 6’ da aktif sporcuların boş zamanlarını değerlendirmede çekilen güçlüğe göre yaşam 
tatmini düzeyleri incelendiğinde, “yaşam tatmini” puanlarının boş zamanları değerlendirmede 
çekilen güçlüğe göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=15,683; p<0.05). Boş zamanlarını 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|171 

değerlendirmede her zaman güçlük çekenlerle bazen güçlük çekenler ve hiçbir zaman güçlük 
çekmeyenler arasında, bazen güçlük çekenlerle hiçbir zaman güçlük çekmeyenler arasında anlamlı 
farklılık olduğu ve katılımcıların yaşam tatmin seviyeleri arttıkça boş zamanlarını değerlendirmede 
çekilen güçlük seviyelerinin azaldığı tespit edilmiştir. 
Tablo 7. Boş zaman engellerinin yaşam tatmini ve yaşam kalitesine ilişkin korelasyon analiz sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fiziksel 
Sağlık 

r 1        
p         

Mental 
Sağlık 

r ,567** 1       
p ,000        

Birey 
Psikolojisi 

r -,218** -,150** 1      
p ,000 ,000       

Bilgi 
Eksikliği 

r -,093** -,136** ,356** 1     
p ,003 ,000 ,000      

Tesis 
r ,001 -,102** ,270** ,427** 1    
p ,975 ,001 ,000 ,000     

Arkadaş 
Eksikliği 

r -,168** -,057 ,180** ,212** ,208** 1   
p ,000 ,071 ,000 ,000 ,000    

Zaman 
r -,116** -,146** ,306** ,360** ,360** ,312** 1  
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

İlgi 
Eksikliği 

r -,186** -,117** ,350** ,352** ,209** ,295** ,433** 1 
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Yaşam 
Tatmini 

r ,371** ,036 -,024 -,009 ,010 -,066* ,028 ,028 
p ,000 ,260 ,447 ,767 ,746 ,037 ,383 ,377 

*p< 0.05; p< 0,01; N=1013 

Tablo 7’ de yaşam kalitesi ölçeğinin özet skorları arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki 
gözlemlenmiştir (r= ,567; p<0,05). Boş zaman engelleri ölçeğinin; birey psikolojisi (r= ,-218), bilgi 
eksikliği (r= ,-093), arkadaş eksikliği (r= ,-168), zaman (r= ,-116) ve ilgi eksikliği (r= ,-186) alt 
boyutlarıyla fiziksel sağlık özet skoru arasında negatif yönde zayıf bir ilişki varken (p<0.05); tesis alt 
boyutu ve fiziksel sağlık özet skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 
Aynı zamanda fiziksel sağlık özet skorunun yaşam tatmini ile orta düzeyde pozitif bir ilişkiye sahip 
olduğu saptanmıştır (r=,371; p<0.05). Boş zaman engelleri ölçeğinin; birey psikolojisi (r= ,-150), bilgi 
eksikliği (r= ,-136), tesis (r= ,-102), zaman (r= ,-146) ve ilgi eksikliği (r= ,-117) alt boyutlarıyla yaşam 
kalitesi ölçeğinin alt boyutu olan mental sağlık arasında negatif yönde zayıf ilişkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir (p<0.05).  
Tablo 8. Fiziksel sağlığa ilişkin regresyon analizi sonuçlar 

 
 
Bağımsız değişkenler 

Bağımlı Değişken 
Fiziksel Sağlık 

β t p 
Sabit  11,583 ,000 
Birey Psikolojisi -.185 -5,602 ,000 
Arkadaş Eksikliği -.124 -3,855 ,000 
İlgi Eksikliği -.105 -3,150 ,002 
Tesis -.099 -3,090 ,002 
F 22,113** 

R2 .081 
dzltR2 .077 
**p< .01 Yöntem: Stepwise 

Tablo 8’ de görüldüğü üzere regresyon modeli istatistiksel açıdan anlamlı olmakla birlikte, boş zaman 
engellerinin birey psikolojisi, arkadaş, ilgi ve tesis alt boyutları fiziksel sağlığı ≅ %8 oranında 
açıklamaktadır (F=22,113, p<0.01). Aşamalı regresyon analizi (analiz dört aşamada tamamlanmıştır) 
sonuçlarına göre; birey psikolojisi boyutu (β= -.185, p<.01) fiziksel sağlık üzerinde en güçlü etkiye 
sahip olan değişken olarak tespit edilmiştir. Bu değişkeni sırasıyla; arkadaş (β= -.124, p<.01), ilgi  (β= -
.105, p<.01) ve tesis (β= -.099, p<.01)  değişkenleri takip etmektedir.   
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Tablo 9. Mental sağlığa ilişkin regresyon analizi sonuçlar 
 
 
Bağımsız değişkenler 

Bağımlı Değişken 
Mental Sağlık 

β t p 
Sabit  25,867 ,000 
Birey Psikolojisi -,098 -2,904 ,004 
Zaman -,092 -2,717 ,007 
Bilgi Eksikliği -,068 -1,968 ,049 
F 13.065** 

R2 .037 
dzltR2 .035 
**p< .01 Yöntem: Stepwise 

Tablo 9 incelendiğinde regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.01) ve boş zaman 
engellerinin birey psikolojisi, zaman ve bilgi eksikliği alt boyutları mental sağlığı ≅ %4 oranında 
açıklamaktadır (F=13,065, p<0.01). Aşamalı regresyon analizi (analiz üç aşamada tamamlanmıştır) 
sonuçlarına göre; birey psikolojisi (β= -.098, p<.01) mental sağlık üzerinde en güçlü etkiye sahip olan 
değişken olarak tespit edilmiştir. Bu değişkeni sırasıyla; zaman (β= -.92, p<.01) ve bilgi eksikliği (β= -
.062, p<.01) değişkenleri takip etmektedir. 
Tablo 10. Yaşam tatminine ilişkin regresyon analizi sonuçları 

 
 
Bağımsız değişkenler 

Bağımlı Değişken 
Yaşam Tatmini 

β t p 
Sabit  31,073 ,000 
Arkadaş -,066 -2,091 ,037 
F 4,374* 

R2 .004 
dzltR2 .003 
*p< .05 Yöntem: Stepwise 

 
Tablo 10’ da görüldüğü üzere regresyon modeli istatistiksel açıdan anlamlı olmakla birlikte  (p<0.01), 
boş zaman engellerinin arkadaş eksikliği alt boyutu yaşam tatminini ≅ %0.3 oranında açıklamaktadır 
(F=4,374, p<0.01). Analiz sonuçlarına göre; arkadaş eksikliği (β= -.066, p<.01) yaşam tatmini üzerinde 
tek etkiye sahip olan değişken olarak tespit edilmiştir. 
4. Tartışma Sonuç 
Bu çalışmada; Türkiye’deki aktif sporcuların rekreatif etkinliklere katılımlarında oluşacak engellerin 
yaşam tatmini ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak ve çeşitli değişkenler ışığında farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır.  Yapılan araştırmada aktif sporcuların genel olarak 
boş zaman değerlendirme etkinliklerine katılımlarında güçlük çektiği ve boş zamanlarını çoğunlukla 
dinlenerek, fiziksel ve sosyal aktivitelere katılarak geçirdiği görülmektedir. İlgili araştırmalarda bu 
çalışma ile ilgili benzer sonuçlara ulaşılmıştır ( Karaküçük ve Gürbüz, 2007; Tolukan, 2010; 
Çoruh,2013). Aktif sporcuların boş zaman değerlendirme etkinliklerine katılımda güçlük çekmeleri, 
antrenman programı, müsabakalar ve kamp döneminin yoğun geçmesinden ve sporcuların 
zorunluluk dışı vakitlerini iyi planlayamamalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
Güngörmüş (2006) tarafından Ankara ilinde beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğretim 
elemanı olarak çalışan bireyler üzerine yapılan çalışmada boş zamanları değerlendirmede genellikle 
güçlük çekilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bulunan sonuç bu çalışma ile benzerlik göstermemektedir. 
Bu durumun şehirlerin gelişmişlik düzeyleri ve buna parallel olarak boş zaman aktiviteleri hakkında 
bilinçlilik seviyelerinin farklılık göstermesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Cinsiyet rekreatif etkinliklere katılımı etkileyen faktörler arasında önemli bir yere sahiptir. Analiz 
sonuçları incelendiğinde boş zaman engellerinin arkadaş eksikliği ve zaman alt boyutlarında cinsiyete 
göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılıkların arkadaş eksikliğinde erkek 
sporculardan, zaman da ise kadın sporculardan kaynaklandığı görülmektedir. Erkek sporcular da 
arkadaş eksikliği, erkeklerin sosyalleşme fırsatlarını iyi değerlendirememelerinden ve kadınların 
erkeklere göre daha kolay arkadaş edinmelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Kadınların 
zaman sorunu yaşamasının sebebi yukarıdaki sonucu destekler nitelikte arkadaşlarının fazla olması 
ve erkeklere göre ev içi ve aile ile ilgili sorumluluklarının fazla olmasından kaynaklanabilir. 
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Alexandris ve Carrol (1997), cinsiyetin rekreasyonel etkinliklere katılımda önemli bir etkiye sahip 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Üniversite öğrencileri üzerine (Allison, Dwyer ve Makin, 1999; Çoruh ve Karaküçük ,2014; Emir, 
2012); gençler üzerine Özşaker (2012); öğretim elemanları üzerine; ergenlik dönemindeki bireyler 
üzerine (Tappe, Duda ve Ehrnwald, 1989) yapılan çalışmalarda boş zaman engelleri ölçeğinin zaman 
alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İlgili çalışmalarda bulunan sonuçlar bu 
çalışmadaki sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Cinsiyet değişkenine ilişkin yaşam kalitesi özet 
skorları incelendiğinde, cinsiyete göre fiziksel sağlık özet skorunda istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık tespit edilmiş olup bu farkın erkek katılımcıların lehine olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
fiziksel sağlıklarının iyi olması aktif olarak spor yapmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yaş değişkenine göre boş zaman engelleri ölçeğinin birey psikolojisi, bilgi eksikliği, tesis, zaman 
ve ilgi eksikliği alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Yetişkinler üzerine (Amin, 
Suleman, Gamal ve Al Wehedy, 2011); üniversite öğrencileri üzerine (Ekinci, Kalkavan, Üstün ve 
Gündüz, 2014; Alexandris ve Caroll, 1997); kamu personelleri üzerine (Pala ve Dinç, 2013) yapılan 
çalışmalarda tesis, zaman, birey psikolojisi ve bilgi eksikliği alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Bulunan sonuçlar bu çalışmayla paralellik göstermektedir.  

Yaş, rekreasyonel etkinliklere katılımda oldukça önemli yere sahiptir; bu durum kişilere ve 
faaliyetlerin çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir (Tolkildsen, 2000). Bu çalışmada 24 yaş ve üzeri 
kişilerde tesis ve zaman, 21-24 yaş aralığındaki kişilerde birey psikolojisi ve ilgi eksikliği, 20 yaş ve altı 
kişilerde bilgi eksikliği engelinin diğer yaş gruplarından daha çok olduğu tespit edilmiştir. Alfadhil 
(1996) tarafından üniversite öğrencileri üzerine yapılan çalışmada boş zaman etkinliklerine katılım 
engelinin zaman eksikliği olduğu ve bu engelin 24 yaş ve altı kişilerde daha çok görüldüğü sonucuna 
ulaşılmıştır. Bulunan sonuçlar bu çalışma ile örtüşmemektedir. Bu durumun örneklem grubunun 
yabancı ülkede olmasından dolayı kültürel değişkenlerin farklılaştığından ve ülkelere göre boş zaman 
aktivitelerinin farklı yaşlara hitap etmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Yaş değişkenine göre yaşam kalitesi özet skorları incelendiğinde, fiziksel sağlık ve mental 
sağlığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiş olup yaş arttıkça katılımcıların fiziksel ve 
mental sağlıklarının da arttığı görülmektedir. Yaş arttıkça rekreatif etkinliklere katılımın ve 
imkânların artması bu duruma sebep olarak düşünülmektedir. 

Refah düzeyine göre bilgi eksikliği, zaman ve ilgi eksikliği alt boyutları arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların refah düzeyleri arttıkça bilgi eksikliği puanlarının arttığı, ilgi 
eksikliği puanlarının azaldığı ve öte yandan katılımcıların refah düzeyleri azaldıkça zaman engeline 
ilişkin puanların arttığı tespit edilmiştir. Tolukan ve Yılmaz (2014); Tolukan (2010) tarafından özel 
yetenekle ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler üzerine yapılan çalışmada ilgi eksikliği alt boyutunda 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu çalışma ile bulunan bu sonuç paralellik göstermektedir.  
Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından öğretim elemanları üzerine yapılan çalışmada katılımcıların 
refah düzeyi arttıkça aktivitelere katılımda gelir değişkeninden daha az etkilendikleri tespit edilmiştir. 
Benzer şekilde Graton (2000), Dong ve Chick (2012) tarafından yapılan çalışmalarda rekreasyonel 
aktivitelere katılımda gelirin önemli bir yer tuttuğu sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu gelir değişkeni 
bu çalışmada tesis alt boyutuyla ilişkilendirilmektedir. İlgili çalışmalarda bulunan sonuçların bu 
çalışma ile örtüşmediği görülmektedir. 

Yaşam kalitesi özet skorlarına ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, refah düzeyine göre fiziksel 
sağlıkta anlamlı farklılık tespit edilmiş olup katılımcıların refah düzeyleri arttıkça fiziksek 
sağlıklarının arttığı görülmektedir. Bu durumun refah düzeyi iyi olan kişilerin maddi olanaklarının iyi 
olması nedeniyle tesis, ulaşım ve sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanmalarından kaynaklanıyor 
olabilir. 

Refah düzeyi göre yaşam tatmininde anlamlı farklılık tespit edilmiş olup katılımcıların refah 
düzeyleri arttıkça yaşam tatminlerinin arttığı görülmektedir. Bu durumun refah düzeyi iyi olan 
kişilerin istedikleri hedeflere kolay ulaşabilen ve fiziksel açıdan iyi olan bireyler olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel sağlık özet 
skorunun boş zaman engelleri ölçeğinin birey psikolojisi, bilgi eksikliği, arkadaş eksikliği, zaman ve 
ilgi eksikliği alt boyutlarıyla negatif yönde ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 
katılımcıların boş zaman engelleri ölçeğinin birey psikolojisi, bilgi eksikliği, arkadaş eksikliği, zaman 
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ve ilgi eksikliği alt boyutlarına ilişkin puanları azaldıkça fiziksel sağlıklarının arttığı ifade edilebilir.  
Diğer yandan tesis alt boyutuyla ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Tesis engelinin fiziksel 
sağlık ile ilişkili olmaması, fiziksel sağlığa ilişkin boş zaman etkinliklerinin özel tesisler haricinde 
birçok farklı yerde uygulanabilir olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Analiz sonuçları 
incelendiğinde fiziksel sağlığın yaşam tatmini ile pozitif yönde ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Maditinos, Papadopoulos ve Prats (2014) tarafından yapılan çalışmada fiziksel sağlığın yaşam tatmini 
ile pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların fiziksel sağlıklarının iyi olmasının 
yaşam tatmin düzeylerinin artmasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak katkıda bulunduğunu ifade 
edebiliriz. 

Katılımcıların yaşam kalitesi özet skoru olan mental sağlığa ilişkin analiz sonuçları 
incelendiğinde, mental sağlık özet skorunun boş zaman engelleri ölçeğinin birey psikolojisi, bilgi 
eksikliği, tesis, zaman ve ilgi eksikliği alt boyutlarıyla negatif yönde ilişkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların birey psikolojisi, bilgi eksikliği, tesis, zaman ve ilgi eksikliği 
engellerine ilişkin puanları azaldıkça mental sağlık düzeylerinin arttığı söylenebilir.  

Yaşam tatminine ilişkin regresyon analiz sonuçları incelendiğinde, yaşam tatmini üzerinde tek 
etkiye sahip olan değişkenin arkadaş eksikliği olduğu tespit edilmiş olup bu değişkenin yaşam 
tatmininin yaklaşık olarak %0.3’ünü açıkladığı ifade edilebilir. 

Fiziksel ve mental sağlığı olumlu ve/veya olumsuz etkileyen boş zaman etkinliklerine katılım 
engellerinin kişinin iş hayatı, değerleri, tutumları ve yaşam tarzından dolayı ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. Karaküçük (1997)’ e göre boş zaman değerlendirme etkinliklerine katılım kişilerin 
fiziksel ve mental sağlıklarını olumlu yönde etkilemektedir. İnsanların teknolojik gelişmelerle 
meydana gelen olanakları kullanıp toplumun modern hayata geçmesiyle birlikte hareket etme 
kısıtlılığının arttığı görülmektedir. Bu hayat tarzı insanlar açısından sağlık sorunlarına sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla rekreatif etkinliklere katılımı kısıtlayan faktörlerin azalması fiziksel ve mental 
sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği ve dolayısıyla yaşam tatminini artırabileceği 
düşünülmektedir.  
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Abstract 

The purpose of this research is to uncover obstacles science teachers face regarding integrating STEM in their 
science course. Data were mainly gathered from 4 experienced science teachers through in depth interviews. 
They were also requested to draw a picture of their visualization of STEM and they were asked explain their 
drawings, data were then analyzed by categorizing barriers avoiding STEM integration. Three categories were 
emerged as teacher-oriented barriers, students-oriented barriers and situational factors. Finding showed that 
main problem about integrating STEM is generally due to fact that teachers are not knowledgeable about 
STEM implementation, kind of activities they can use, and lesson plans they can prepare. In addition, they 
concerned about limited science course hours. It was said that when STEM activities were applied at 
classroom, it probably took long periods of time which cause teachers fall behind the curriculum. Crowded 
classroom were emerged as another important obstacle. They thought that it was difficult for them to control 
the classroom. What is more, they believed that in crowded classroom, it was hard for students to learn if they 
possess different kind of personalities. It was also emphasized that science textbooks were out of STEM 
activities which further makes it hard for them to implement STEM. Presence of nation-wide examination was 
emerged as another major obstacle hindering STEM integration. Participants suggested that implementation 
of STEM in Turkey requires radical change in science curriculum. This must be followed by preparation of 
training programs not only for teachers but also for students and parents by Ministry of National Education. 
Another point appears to influence successful STEM implementation is teacher’s confidence in adopting those 
changes. If they are not feeling comfortable with teaching a new approach, such as STEM, they either avoid 
teaching it or they teach it unwillingly (Bursal &Pznokas, 2006). It is necessary to note that this research based 
on a small sample of teachers and participants were not fully representative of the whole population. beliefs, 
science teachers 
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1. Introduction 
In September 21, 2009 President Obama noted that ‘’ a new generation of innovation depends on a 
new generation of innovators’’ (Obama, 2009), He also stated that ‘’…. Too many people-too many of 
our young talented people are slipping through the craks. It’s not only heartbreaking for those 
students, it’s a loss four our economy and our country.’’ After this speech, a new aspect of education 
began to shape. Since it has been understood that in 21. Century, in order to carry innovation and 
shape our future with this fast developing century, education system has to be updated. Thus, new 
aspect of STEM (science, technology, education and mathematic) has began to be in the news. Since 
this aspect includes different fields, there are many definitions of STEM based on four fields and their 
sub fields inherent within STEM. Johnson (2013) states that ‘’ an instructional approach, which 
integrates the teaching of science and mathematics disciplines through the infusion of practices of 
scientific inquiry, technological and engineering design, mathematical analysis, and 21st century 
interdisciplinary themes and skills’’(pp.367).In addition to this, Tsupros et al. (2009) defines it as ‘’ an 
interdisciplinary approach to learning where rigorous academies concepts are coupled with real 
world lessons in contexts that make connections between school, community, work and the global 
enterprise’’ (pg .As it is understood that STEM is combining four fields to gain 21st century skills 
through connection between school, community, work and the global enterprise. The 21st century has 
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get in a new technological landscape that affects people life, learning a working. From all our life to 
classroom, there are skills needed to be focused to compete in a global knowledge economy. These 
skills are collaboration of creative thinking, problem solving flexibility and ability to innovate 
(Partnership for 21st Century Skills, 2008) that can be defined as ‘’expert thinking and complex 
communication’’ (levy&Murnane, 2005).Based on Levy and Murnane, expert thinking means that 
solving problem with new solutions, using information to find different ways that is not teached and 
using computers while solving problems, while complex communication is needed ability to interact 
with people in complex tasks. 

It has been stated that students attitudes toward science and mathematics are began to shape 
before they begin the school (George et al. 1992;Sadler et al. 2012).Moreover, some students lose their 
interest toward science at early stage of elementary school ( Baird and Penna 1992; Keeley 2009), and 
its impact is more on girls (Abell 2007; Davidson 1995; Lederman 1997).STEM aspects are still new, but 
some research shows that STEM increases students motivation, engagement and effective learning ( 
Henrkisen et al. 2015).Some countries has integrated STEM  at their educational curricula such as 
Hong Kong, Singapore, Australia and Belgium (Lam,Alviar-Martin, Adler & Sim; 2013, Ritchie & 
Hampson, 1996, Tamassie & Frans, 2014; Venville et al., 1998; Yeung & Lam, 2007).Furthermore, when 
Korean students showed high performance and low interest at PISA ( Program for International 
Mathematics and Science Study) and TIMMS (Trend in International Mathematics and Science Study), 
Korea has also  began to make some changes in its education curriculum (Korea Institute of 
Curriculum and Evaluation, 2014a, 2014b).In addition to this, because of decreasing of students at 
natural science and engineering department, Korea has took an action and STEM education was 
designed to increase students understanding of science and its application and it has helped students 
to link science with other disciplines, (Kim et al., 2013). Addition to this, in-service training programs 
have been also designed for teachers in order to understand STEM and its implementation by KOFAC 
(Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity).  

 Before 2004, education curriculum in Turkey was teacher-centered and it had useless and 
abstract knowledge which forced students to memorize (Çelik 2005b; Çetin 2004).   Moreover, in 2004, 
MONE (Ministry of National Education) prepared new curriculum based on mathematics, science and 
technology and it was designed to be constructivist, students centered, prepare students real life and 
gain students to solve real world problems by using their existing knowledge.Pre new curriculum was 
piloted in 120 schools in nine different countries. However, in 2005, new curriculum was began to 
implement all over the country without evaluation of new curriculum and so problems have began to 
seen (Gür et al. 2012) MONE stated that there was a problem about implementation of new 
curriculum that was due to lack of teacher’s skills related to new curriculum (e.g.Çelik 2006).There has 
been a problem about teacher qualification in Turkey, since in the late 1990s, people who graduated 
from different fields like engineering become teacher without any pedagogic trainning.Furthermore, 
before 2014, teacher selection exam in Turkey (KPSS) only measured candidates’ general aptitude and  
their educational science knowledge but not their field knowledge. However, after 2014, this exam 
have began to measured candidates subject expertise, but there has been still problem, since there is 
no minimum scores for KPSS to apply for teaching position in public schools. For example, while 
counselors could apply with score of 47, science teacher could apply scores of 87 (out of 100) in the 
year 2010 (MEB 2010b).In addition, based on OECD’s Teaching and Learning International Survey 
(TALIS) need of well educated teachers in Turkey is twice the international average 
(Büyüköztürk,Akbaba Altun,&Yıldırım,2010; OECD, 2009a).Thus, it can be said that our teacher 
education system is not functioning effectively (Kartal, 2011).Due to the lack of coordination between 
universities and MONE, it is affecting success of STEM education negatively in Turkey . 

Rather than curriculum and teachers, there are other problems in our education system too. One 
of them is that classroom size. Average primary school classroom size is nearly 25, which is over the 
OECD average (MEB 2010a).Furthermore, at some schools, this size have reached to 50 which makes it 
difficult for teacher to design activities , control classroom and reach all students. Moreover, Turkey 
education system is not providing equal quality for all students. Numbers of Overall and girls 
students are usually lower in Eastern and South Eastern regions than other regions (MEB 2010a).  

2016 PISA results have showed that Hong Kong, Shangai, Singapore and Korea were first while 
Turkey was at 45. rank at mathematics and 41. at science. It can be easily seen that countries which 
have STEM curriculum got first and there is still some problem with our education system. Therefore, 
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in 21st century, in order to catch and follow changes and adopt them, we have to educate our future 
based on this century skills. Thus, firstly detail analyses have to be made and essential solution has to 
be found to problems in our education system. Furthermore, our education curriculum has to be also 
updated again and STEM has to be integrated to it. Moreover, training programs should be planned 
for teachers, especially before these, some researches have to  be done to detect needs of STEM 
education for Turkey .Thus, purpose of this research is to analyze some pyhsibilities of STEM 
education  in our country by making interview with experienced teachers. 

2.2 Purpose and Research Questions 

The purpose of this research is to uncover obstacles science teachers face regarding integrating STEM 
in their science course and to understand science teachers’ visualization of STEM. To this end, the 
study addressed the following research questions:  

• What are Turkish in-science teachers’ perceptions of STEM integration in their science classes  
• What barriers in relation to integration of STEM do Turkish in-science teachers’ possess?  
• What are the factors that facilitate integration of STEM in Turkish science classrooms, if any? 
• What are Turkish in-science teachers’ conceptualization of STEM ? 

2.3 Literature Review 

To date same studies examined preservice and in service teacher’s perception of STEM.  For example, 
Oztekin and Yılmaz Tuzun (2016) investigated preservice teacher’s intention about STEM integration 
using Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). The study was conducted during 14 weeks with 33 
middle school science teacher (n=11), preschool teachers (n=19) and mathematics teachers (n=3) and 
data were collected by the Preservice Teachers’ Integrative STEM Teaching Intention Questionnaire 
(Lin & Williams, 2015).This study showed that most of the teachers had interest towards to STEM 
education and they were willing  about integrating STEM to their lesson, since they thought that 
integration of  STEM was necessary, important and it could make lesson both enjoyable and effective. 
They thought that although it was not needed extra force, but there were many factors that affect 
integration of STEM. Another recent study by Radloff, and Guzey, (2016) about STEM teacher 
conceptions of STEM education revealed that there was a large difference in visual and textual ideas 
of STEM education. Most of the participants visualization showed that they thought STEM fields were 
interconnected and other most preferred visualization is nested that showed superior connection 
between STEM disciplines. Furthermore, there were many differences at textual responses, while 
some participants thought that STEM was more teacher-directed, some said that STEM was ‘‘facts-
based,’’ and there is ‘‘less room for creativity.’ In addition, some responded that STEM fields were 
‘‘harder’’ or more difficult for them and students. Lin, and Williams (2015) study showed a direct 
relationship between teachers with high perceived behavioral control and subjective norm and STEM 
teaching intention. However, positive attitude and greater knowledge were not directly related with 
higher subjective norms and perceived behavioral control. Results also showed that in order to 
improve preservice science teachers’ values about STEM education, stakeholders should give 
priorities to STEM education and provide opportunities and resources to teachers to implement STEM 
teaching. Studying with three middle school teachers, Wang et al. (2011) examine teachers’ belief 
about, perceptions of, and classroom practices using STEM integration. The results showed that 
teachers from different field had different aspect of STEM integration, teachers had more difficulty 
when integrating technology parts and teachers recognized that they needed more content knowledge 
to integrate STEM to their lessons. 
2. Method  
In this study, the semi-structured interviews and drawing is used to gather data. Seventeen interview 
questions (appendix) were prepared regarding, necessity of integrating STEM in science course, the 
advantages and disadvantages of integrating STEM education, situational factors related to integrate 
STEM and intention to integrate STEM. 
2.1. Procedure 
4 experienced science teachers ( 1 male & 3 female) and  their experience ranging from  6 to 20 years. 
Teachers has participated the study from İstanbul public school and they did not take any training 
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about STEM education. Interview was done with teachers at school that they have been working, after 
interviews, it was wanted teachers to draw their visualization of STEM. 
3. Results 
Table was designed based on teachers’ answers which show some problems that should be solved to 
integrate STEM education in Turkey. Moreover, problems were categorized in three groups which are 
teacher oriented, students oriented and situational factors that is showed in table below. 
Table   Educational barriers for STEM education in Turkey 

Teacher-Oriented Students-Oriented Situational Factors 

• Lack of content knowledge  about STEM 
• Use of teacher center approach  
• Being unfamiliar with the innovations in 

their field.  
• inadequacy about evaluating STEM 

activities 
• Inadequacy about teaching strategy to 

implement STEM 
• Lack of confidence, especially about 

engineering part of STEM 

• Poor mathematical background 
• Lack of three dimensional thinking for 

mathematic and engineering part of 
STEM.  

• Study only for getting good grades not 
for learning  

• Do not use their knowledge about STEM. 

• Inappropriateness of  science 
curriculum for STEM education  

• Presence of nation-wide examinations:  
promote competition not cooperation 
among students  

• Teachers’ lack of awareness &  
encouragement regarding  changes in 
the field  

• Lack of support & encouragement 
about STEM education from Ministry 
of Education  

• Lack of in-service training  
• Not being ready for STEM as a society  
• Interdisciplinary nature of STEM 

education  
• availability of resources  
• Classroom size  

After answering questions, only female teachers drew their STEM visualizations which are below with 
teachers’ explanations.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drawn by six years experience female teacher. She 
stated that math., science, technology and 
engineering can not be separated, they as together 
create the whole. Moreover, she put the math. at 
first part, since she thought that math. is at every 
part of our life and science too. However, her 
drawing, did not show any relationship between 
some areas such as technology and science and 
mathematic and engineering. 

 

Drawn by 18 year experienced female teacher. She 
said that four fields of STEM were like factories, 
they worked together and depend on each 
other.This drawing seemed like the first one .It 
can not also directly explain relationship between 
all parts of STEM. 

Drawn by 20 years experience female teacher. 
She said that knowledge can be obtained from 
this four field and they can also be combined to 
create new knowledge and innovations. She also 
added that S,T, E, M are always nested but with 
21 st century this concept became more clear 
and important. 
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4. Discussion 
Based on my research, I realized that there were a few amount of science teachers who apply STEM in 
their lessons. It is generally due to fact that teachers have lack knowledge about how they can 
implement STEM and which kind of activities and lesson plans they can use. In addition to these, it 
was said that science course hours were limited and when activities about STEM were applied at 
classroom, it took long time which leads to teachers fall behind the curriculum and crowded 
classroom were also problem, since it was hard to control for teachers and hard to learn for students 
who have different kind of personalities. Furthermore, it was also emphasized that science course 
books were also out of stem activities which makes it hard to implement stem activities with 
curriculum. It was added that most of science teachers thought that stem could be applied with 
expensive materials This miss impression have occurred, since legos and robotic materials were used 
during most of the private STEM training in Turkey. Because of this, in order to prevent 
misconceptions, it should be shown that STEM activities can be done with daily basic materials. 
Furthermore, it was understood that teachers have some difficulties about STEM engineering part due 
to teacher education system in Turkey which do not include such field. In addition to this, although 
STEM education has became most importing education topic nearly all around the world, Ministry of 
National Education have not taken any actions such as in-service training about STEM and its 
implementations to increase awareness of science teacher. 

During research it was also asked to two pre service teachers to answer the questions, but they 
said that they did not hear any about STEM. This shows that some pre teachers do not follow changes 
about their field and it can also reflected that some universities do not emphasize and implement 
STEM education in curriculum of science teacher education. Some teachers also stated that students 
had poor mathematical background which causes problems at three dimensional thinking and I think 
that because of that student can have some difficulties at engineering part of STEM. Moreover, 
teachers agreed that examination system in Turkey was another problem, since it was generally based 
on success of standardized and multiple choice test which force to students study for grades not for 
effective learning. In addition, this system prevents students to become more creative, use their 
knowledge in their daily life, find solution to problems around them and analyze which are needed 
skills for STEM education. Thus, radical changes have to be done in Turkey education system, in order 
to make STEM education prevalent all around the Turkey. It was analyzed that parents could also 
react STEM education in a bad way, because based on them, there is a competition between students 
and their child have to win it. Therefore, important of STEM educations seems time loss to parents. In 
order to prevent this, society has to also be informed about STEM education and its advantages. 

Participants also gave some suggestions to integrate STEM education in Turkey. As ı stated 
above, it was said that most radical step for STEM education in Turkey was changing curriculum and 
MONE had to prepare training programs for teachers, students and also parents. This training should 
be motivated rather than enforcement. Moreover, MONE can add some activities and lesson plans to 
EBA portal to help teacher to integrate STEM to their lessons and laboratory and classroom can be 
designed for STEM education. It was also emphasized that if curriculum was updated, it could 
encourage students to study for learning rather than for grades. Thus, students can develop 21 the 
century skills easily. Furthermore, some teachers agreed that in order to adopt STEM applications, it 
had to begin to be implemented with kindergartens. Moreover, not only science teachers but 
classroom teachers also should take training about STEM .Since when STEM  firstly begin to be 
applied at elementary schools, it may take long time for students to get used to it. Thus, all 
curriculums from kindergartens to universities should be updated regarding to STEM education. 

Male teacher who has been applying STEM to his lessons stated that female students 
participations have increased with these activities and he also said that students have began to learn 
by actively involving learning process. Therefore, questions that nearly all students ask ‘’ why do we 
learn these?’’ has changed to use their knowledge and how they can evaluate themselves to use their 
knowledge for different areas. 
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5. Suggestion 
I discussed some suggestions to integrate STEM education in Turkey based on teachers opinions at 
discussion part. However, there are also some actions that countries has took to implement STEM 
education and these examples can help us to see what we can do. For example; at competitive edge of 
21 st century, National Science Foundation (NSF) have focused on formal and informal science 
learning and use of these learning for all ages (Nationale Science Foundation,2008).Thus Innovative 
Technology Experiences for Students and Teachers (ITEST) program was designed. Moreover, this 
program ‘’responds to current concern and projections about growing demand for professionals and 
information technology workers in the U.S. and seeks solutions to help ensure the breadth and depth 
for the STEM workforce’’ (National Science Foundation,2009) by providing student, teachers and 
other educators authentic, technology based STEM activities and learning environment and it have 
had included 160 projects to help students and teachers to get 21 st skills. 
In 2011, STEM education which include arts became main educational policy in Korea (Baek, Park, 
Kim, Noh, Park, LeeiJeonag et all., 2011).In order to detect and prepare creative and talented students 
for future in science and technology and to develop Korea’s national competiveness, science, 
technology, engineering and math have been incorporated and interdisciplinary subjects that 
connecting with arts was designed (Baek et al., 2011; Ministiry of Education and Technology, 2011). 
Korea updated its national curriculum and introduced integrated content related to STEAM. 
Therefore, in order to make changes in our curriculum, we should analyze the examples and detect 
the results for further researches about STEM in Turkey. Lastly, one of the most important things to 
implement STEM successfully is teachers’ confidence in adopting changes. If they are not comfortable 
while teaching a new topic, they try to avoid teaching the topic or do not try willingly to teach it 
(Bursal&Pznokas, 2006).Thus, we have to also make some changes at teacher education curriculum. 
6. Limitation 
As it was stated, there are a lot of barriers that we have to overcome to integrate STEM education in 
our curriculum and I have seen that there have been limited researches about it in Turkey. Thus, more 
researches should be done, analyzed and based on results, new education system should be designed, 
implemented and evulated.However, this process can take too long time for our country and while we 
are preparing for STEM, new aspect of education can be flourished. 
7. Conclusion 
Teachers’ beliefs play a vital role in translating pedagogical reform into their practice. Changing in 
beliefs leads to successful change in practice, and teachers get encourage to change after realizing 
positive improvement in students learning (Crawford, 2007; Guskey, 2002). The study analyzing 
factors that affect science teachers’ use of STEM approach in their science classes, gives some opinion 
about potential barriers to STEM integration. To this end, this study can be seen as another attempt to 
unveil reasons why teachers avoid STEM integration. However, it has limitations to take into account 
in any attempt to generalize the findings. This research utilized a convenience sample, and 
participants were not fully representative of the whole population. As the great astronomer and 
skeptic Carl Sagan said, ‘’ Extraordinary claims require extraordinary evidence.’’ 
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Appendix 

Questions about STEM education. 

1.Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? 

2.Size göre “fen öğretmek” ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi açıklar mısınız? 

3.Sizce genel anlamda fen öğretimininamacı/amaçlarınedir? Cevabınızı açıklar mısınız? 

4.STEM (science,technology,engineering and mathemaics) fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin fen derslerine entegre 
edilmesini savunan yaklaşımı daha önce hiç duydunuz mu? 

5.Bir fen öğretmeni olarak bu entegrasyon sizin için ne anlama geliyor? Cevabınızı açıklarmısınız? 

6.STEM yaklaşımını kullanmak gerekli mi?  

7. Fen dersinde, STEM yaklaşımını kullanmayı düşünüyor musun? Nedenini açıklayın. 

8.STEM yaklaşımını kullanmanın  avantajları/faydaları nelerdir? 

9.STEM yaklaşımını kullanmanın dezavantajları/sakıncaları nelerdir? 

10.Fen Bilgisi dersinde, STEM yaklaşımını kullanmanı kolaylaştıracak olan durumların/şartların neler olduğunu 
düşünüyorsun? 

11.Fen Bilgisi dersinde, STEM yaklaşımını kullanmanı zorlaştıracak olan durumların/şartların neler olduğunu düşünüyorsun? 

12.Fen Bilgisi dersinde, STEM yaklaşımını kullanmayı düşündüğünde başka meseleler/konular/sorunlar aklına geliyor mu? 

13.Fen Bilgisi dersinde, STEM yaklaşımını kullanırken ne tür zorluklarla karşılaşabilirsin? Kaygıların nelerdir? 

14.Sizce STEM yaklaşımının okullarda yaygınlaşması için fen bilimleri öğretmenlerinin ne gibi eğitimler alması gerekir? 

15.Sizce Türkiye’de bu yaklaşımın okullarda benimsenmesi için, fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimi dışında ne gibi 
unsurlarda değişiklik yapılması gerekir ? 

16.Sizce bu yaklaşım ile öğrencilerin özellikle kız öğrencilerin mühendislik gibi bilim alanlarına yönelimi arttırılabilir mi? 

17.STEM yaklaşımının fen bilimleri dersinin uygulamasına ne tür bir etkisi olacağını düşünüyorsun?  
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi 
Aracılığı ile Bilim Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi  

Ayşe Nesibe Köklükayaa1, Ezgi Güven Yıldırıma ve Mahmut Selvia  

Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ankara, 06500, Turkey  

Özet 

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testi aracılığı ile bilim kavramına 
yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi amaçlamıştır. Bu araştırmada verileri elde etmek için nitel araştırma 
paradigması içerisinde yer alan olgu bilim modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-
2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara’da yer alan bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği 
lisans programında öğrenim gören toplam 27 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının bilime yönelik kelime ilişkilendirme testi 
kelimlerinin 6 kategoride toplandığı ve öğretmen adaylarının bilimi bilimsel olarak açıklayabilmekten çok, 
daha yüzeysel ve bilimsel olmayan ifadeleri kullanarak açıkladıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen 
adaylarının bilim kavramı ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:3 
Kelime ilişkilendirme testi; bilim; fen bilgisi öğretmen adayı   

 
 

1. Giriş  
Günümüzde modern bilim ve bilimsel bilgi her an değişebilir bir özelliğe sahiptir. Geleneksel bilim 
anlayışına göre bilim, gerçekleri araştırma yolu ve yöntemi şeklinde tanımlanırken, post pozitivist 
düşünceye göre bilim, gerçeğe dayalı değişmez ve nesnel olguların varlığını reddetmekte ve gerçeğin 
kişilere ve şartlara bağlı olarak değişebileceğini savunmaktadır (Genç Kumtepe, 2011; Yalçınoğlu, 
2011). Bilimin tanım olarak açıklanması konusunda pek çok çalışma yürütülmüş, farklı tanımlar 
yapılmış fakat tek bir ortak tanıma ulaşılamamıştır. Farklı araştırmalarda bilim,  “nesnel sağlamlığı 
olan bilgiler bütünü”, “neden-sonuç ilişkilerinin ifade edildiği sistematik bilgiler birikimi”, 
“insanoğlunun biriktirdiği kaydedilmiş sistematik bilgi”, “bilginin doğası hakkında düşünme”, 
“kanıtlanmış ve sistemli hale getirilmiş bilgiler” biçiminde tanımlanmıştır (Yaşar, 1998; Johnston, 
2000; Taşkın Ekici, 2008; Kefi, 2014). Bu durum bilimin sürekli olarak yenilenen, değişen ve gelişen, 
incelediği konu ve kullandığı yöntemler bakından çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır (Doğan vd., 2009; Yalçınoğlu, 2011). Bilim ve bilimsel bilginin değişebilirliği, 
kültürel değerlere ve öznel bir yapıya sahip olması Lederman (1998), herkesin kendine göre bir bilim 
tanımı yapmasına ve bilim deyince kişilerin kendilerine göre bazı kelimeleri art arda sıralamasına 
neden olmaktadır. Bu açıdan bireylerin bilimle ilgili bilişsel yapısını anlayabilmek, konuyla ilgili sahip 
olduğu kavramlar arasındaki bağlarını ortaya çıkarmak, kavramlar arasındaki ilişkilerinin yeterli olup 
olmadığını belirlemek için bazı tekniklerin kullanılması önem kazanmaktadır (Bahar vd., 2006). Bu 
tekniklerden birisi de kelime ilişkilendirme testleridir. Kelime ilişkilendirme testi (KİT) uzun süreli 
bellekteki kavramlar arası ilişkilerin ve bilgi ağının yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılan, 
bireylerin kavramsal algılarını belirlemeye yarayan bir veri toplama tekniğidir (Bahar ve Özatlı, 2003; 
Dikmenli, 2010b). Bu tekniğin kullanılması aşamasında bireylerin belirli bir süre içerisinde verilen 
anahtar kavram ile ilgili aklına gelen ilk kavramları söylemesi veya yazması beklenir. Bu aşamada 
bireylerin verdiği cevaplar, onların uzun süreli belleklerindeki herhangi bir anahtar kavrama ilişkin 
                                                           
1Sorumlu yazar adresi: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 06500, Ankara, Türkiye 
e-posta: nkoklukaya@gazi.edu.tr 
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bilişsel yapılarını,  kavramlar arası bağlantılarını ortaya koyar ve cevaplar bilişsel yapılarındaki 
kavramlar arası anlamsal yakınlığı gösterir. Ortaya çıkan bu anlamsal yakınlık veya anlamsal mesafe 
etkisine göre anlamsal bellekte kavramlar birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar sıkı 
ilişki içindedir ve hatırlama sırasında zihinsel araştırma daha çabuk olacağından bu kavramlarla ilgili 
cevap daha hızlı olur (Bahar ve Özatlı, 2003). İlköğretim fen bilimleri öğretim programı 
incelendiğinde, programın ölçme değerlendirme boyutunda kelime ilişkilendirme testlerine yer 
verildiği görülmektedir (MEB, 2013). Çünkü kelime ilişkilendirme testleri yalnızca kavramların doğru 
anlaşılıp anlaşılmadığını değil, bilimleri, durumları ve hatta insanları anlamak için de 
kullanılmaktadır (Çardak, 2009). Bu açıdan bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime 
ilişkilendirme testi aracılığı ile bilim kavramına yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi amaçlamıştır. 
2. Yöntem  
2.1. Araştırmanın Deseni 
Bu araştırmada verileri elde etmek için nitel araştırma paradigması içerisinde yer alan olgu bilim 
modelinden yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kavramına 
yönelik bilişsel yapılarına ortaya çıkarmak için kelime ilişkilendirme testi uygulanmış ve öğretmen 
adaylarında bilim kavramı ile ilgili var olan olgular incelenmiştir. 
2.2. Çalışma Grubu 
Bu araştırmada katılımcılar, araştırmacıların çalışmanın amacına uygun verileri alacağına inandığı 
kişileri seçmesine olanak veren amaçlı örnekleme ile belirlenmiştir (Cohen, Manion ve Morrison, 
2007). Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara’da yer 
alan bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenim gören toplam 27 
öğretmen adayı oluşturmuştur. 
2.3. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Testi oluşturmak için 
araştırmanın amacına uygun olarak bilim kavramı seçilmiştir. Uygulamaya geçilmeden önce 
öğretmen adaylarına KİT ve kullanımına ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmış, farklı kavramlara 
ilişkin örnekler gösterilmiş ve verilen süre içerisinden onlardan beklenenler açıklanmıştır. Öğretmen 
adaylarına bilim kavramıyla ilişkilendirdikleri kelimeleri yazmaları için bir dakika süre verilmiş ve 
ayrıca bilim kavramıyla ilgili bir de cümle kurmaları istenmiştir. Çünkü bilim kavramı ile ilgili 
kurulan cümle tek bir kelimeye göre daha üst düzey yapıda olacağından cümlenin bilimsel olup 
olmaması, farklı nitelikte kavram yanılgıları içerip içermediği gibi durumlar da araştırılmıştır (Ercan 
ve Taşdere, 2010). 
2.4. Verilerin Analizi 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. KİT sonuçlarını 
değerlendirmek amacıyla anahtar kavrama verilen kelimeler ayrıntılı bir şekilde 2 farklı uzman 
tarafından incelenmiştir. Bu uzmanların birbirinden bağımsız olarak yaptıkları kodlamaların 
tutarlılığı “Görüş Birliği” ya da “Görüş Ayrılığı” şeklinde işaretlemeler ile belirlenmiştir. Uzmanlar 
öğretmen adaylarının kelimeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar görüş birliği, farklı kodu 
kullandıkları durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Bu kodlamalarla yapılan analiz için 
Miles ve Huberman, (1994) tarafından geliştirilen Görüş Birliği x 100/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı 
formülü kullanılmıştır. Bilim kavramı ile ilgili hangi kelimelerin kaçar defa tekrarlandığını gösteren 
bir frekans tablosu oluşturulmuştur. Daha sonra öğretmen adaylarının anahtar kavramla ilgili 
kurdukları cümleler incelenmiştir. Bu cümleler anlamlarına göre Ercan ve Taşdere (2010) tarafından 
ortaya konan esaslara göre bilimsel bilgi içeren cümleler, bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren 
cümleler ve kavram yanılgısı içeren cümleler şeklinde kategorize edilerek ilgiyi tabloya aktarılmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum  
Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kavramıyla kelime ilişkilendirme testi sonucunda ulaşılan 
kavramlardan 6 kategori oluşturulmuştur. Sonuçta bilim kavramıyla ilişkili 49 farklı kelime toplam 
220 kere ifade edilmiştir. Kavramlar ve kategoriler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının “bilim” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının sıklık dağılımları 

Kategori  Kavramlar  Sıklık  Kategoriye ait toplam sıklık  
Bilim okuryazarlığı Araştırma 17  
 İnceleme 2  
 Eleştirel  3  
 Sorgulama 9  
 Keşfetme  1  
 İnsan  13  
 Düşünme  3 61 
 Sosyal  1  
 Sabır  1  
 Anlama  2  
 İlişki kurma 2  
 İlgi  2  
 Beceri  2  
 Yetenek  2  
 Çaba  1   
Bilimin amacı Teknoloji  19  
 Merak  19  
 Kolaylık  2  
 Fayda  1  
 Ürün  2  
 Düzen  2 56 
 Gelişme  2  
 Yenilik  2  
 İlim  1  
 İcat  1  
 Çözüm  1  
 Sağlık  1  
 Değişim  3  
Bilimsel süreç becerileri Gözlem  16  
 Deney  15  
 Ölçme  3 40 
 Çıkarım  2  
 Tahmin  2  
 Süreç  1  
 Veri toplama 1  
Bilimin yapılandırma alanları Hayat/Yaşam  3  
 Doğa  17  
 Dünya 2  
 Evren  4 38 
 Çevre  6  
 Toplum  3  
 Canlı  3  
Bilimsel bilgi türleri Bilgi  15  
 Olgu 2 22 
 Teori 3  
 Kanun  2  
Bilim insanı kişisel özellikleri  Sevgi  1  
 Sabır  1 3 
 Objektif  1  
Toplam  49 kelime  220 

Sonraki aşamada fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kavramı için kurdukları ilgili cümleler tek tek 
incelenerek anlamlarına göre kategorize edilmiştir. Cümleler kategorize edilirken Ercan ve Taşdere 
(2010) tarafından geliştirilen kategoriler dikkate alınmıştır. Bu kategoriler; ilgili cümleler, bilimsel bilgi 
içeren cümleler, bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümleler ve kavram yanılgısı içeren 
cümleler şeklinde kategorize edilmiştir.  Bilimsel bilgi içeren cümleler kategorisi için cümlenin hem 
bilim kavramıyla olan ilişkisine hem de bilimsel olarak doğru olup olmadığına bakılmıştır. Bilimsel 
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olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümleler kategorisi için cümlenin bilimsel olmayan, günlük hayatta 
kullanılan, tamamen duygu ve düşüncelerini yansıtan, geçmiş tecrübe ve gelenekleriyle 
anlamlaştırılmış içerikli cümleler kurulup kurulmadığına bakılmıştır. Kavram yanılgısı içeren 
cümleler kategorisi için ise anahtar kavrama bilimsel anlamlar yüklemeye çalışmış fakat farklı ve 
yanlış anlamı olan kavramlarla ve ifadelerin yer aldığı cümleler belirlenmiştir. 
Öğretmen adaylarının yazdıkları cümlelere göre oluşturulan kategorilerdeki cümle sayıları Tablo 
2.’de yer almaktadır. 
Tablo 2. Öğretmen adaylarının KİT ile bilime yönelik açıklamalarının değerlendirilmesi 

Anahtar kavram  Bilim 

Bilimsel bilgi içeren cümle sayısı 7 
Bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümle sayısı 13 
Kavram yanılgısı içeren cümle sayısı 5 
Boş  2 

Tablo 2 incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun bilim kavramıyla ilgili 
bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümleler kurdukları tespit edilmiştir. Daha sonra bunu 
sırasıyla bilimsel bilgi içeren cümleler ve kavram yanılgısı içeren cümleler takip etmiştir. Ercan ve 
Taşdere (2010) frekans tablosunda boş olarak görülen sadece anahtar kavramı içeren anlamlı bir cümle 
kurul(a)mamasının sebebinin, öğretmen adaylarının bu kavramı anlamlı ve kavramsal düzeyde 
öğrenemedikleri olabileceğini belirtmiştir.  
Öğretmen adaylarının kurdukları cümlelerden alıntılara kategoriler bağlamında Tablo 3’de yer 
verilmiştir. 
Tablo 3. Öğretmen adaylarının KİT ile bilime yönelik açıklamalarından alıntılar 

Anahtar kavram: Bilim Alıntılar  

Bilimsel bilgi içeren cümleler -  İnsanın merak etmesiyle başlayıp, bir süreç içinde araştırma, 
gözlem, deney yaparak bilgileri toplayıp uzun zaman ve düzen 
gerektiren, içinde bütün alanları barındıran, toplumu ve 
yaşamı ilgilendiren her şeyi konu edinebilen uğraştır.  
- Bilim doğadaki olayları merak etmemiz sonucunda yaptığımız 
gözlemler araştırmalar deneyler ışığında bir yargıya ulaşma 
sürecidir.  

Bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren 
cümleler 

- Bilim sorgulayan, araştıran, merak edilen kavramlardan 
oluşur ve bilim oluşurken bu kavram bir bütün halinde çalışma 
yapılır. 
- Bilim öğrenmek için yapılan çalışmaların tümüdür.  

Kavram yanılgısı içeren cümleler -Bilim öznel değil, herkes için aynıdır. 
-Bilimden sonra teknoloji gelmektedir. 

Tablo 3 incelendiğinde,  fen bilgisi öğretmen adaylarının, bilimsel olarak bilimi açıklayabilen cümleler 
yazdığı belirlenmiştir. Bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümleler olarak daha çok öğrenmek 
için yapılan bir eylem olduğu ve bilim okuryazarlığı özellikleriyle bilimi açıklamaya çalıştıkları 
görülmektedir. Kavram yanılgısı içeren ifadelere bakıldığında çoğunlukla pozitivist bilim anlayışının 
öğretmen adaylarına hala hâkim olmasıyla var olan kavram yanılgıları tespit edilmiştir. 

4. Sonuç ve Tartışma 
Çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilim kavramına 
yönelik bilişsel algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak öğretmen adaylarının 
kelime ilişkilendirme testi ile elde edilen bilim kavramı ile ilgili bilişsel yapıları 6 kategori altında 
toplanmıştır. Bunlar, bilim okuryazarlığı, bilimin amacı, bilimsel süreç becerileri, bilimin 
yapılandırma alanları, bilimsel bilgi türleri, bilim insanı kişisel özellikleri şeklinde sıralanmıştır. Daha 
sonra öğretmen adaylarının bilim kavramına yönelik kurdukları cümleler Bilimsel bilgi içeren 
cümleler, Bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümleler ve Kavram yanılgısı içeren cümleler 
olarak kategorize edilmiştir. Öğretmen adaylarının birçoğunun bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi 
içeren cümlelerle bilimi ifade etmeye çalıştıkları belirlenmiştir. Bilimsel bilgi içeren ifadelerle bilimi 
açıklayan cümlelerin yine azımsanamayacak kadar olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte öğretmen 
adaylarının kavram yanılgısı içeren ifadelerinin pozitivist bilim anlayışına yönelik olduğu tespit 
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edilmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilime yönelik görüşlerinin yeterli 
ve kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösteren çalışmalar olduğu kadar yetersiz düzeyde olduğunu 
gösteren çalışmaların da olduğu görülmektedir. Aslan, Yalçın ve Taşar (2009) fen bilgisi öğretmen 
adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerinin alınmasına yönelik çalışmalarında öğretmen 
adaylarının büyük bir bölümünün bilimin tanımına yönelik kabul edilebilir düzeyde görüşlere sahip 
olduklarını belirlemişlerdir. Benzer şekilde Yakmacı (1998); Kahyaoğlu (2004); Erdoğan (2004) ve 
Doğan Bora (2005) çalışmalarında bilime yönelik katılımcıların yeterli görüşlere sahip olduklarını 
tespit etmişlerdir. Diğer taraftan bu çalışmanın sonucunu destekler nitelikte birçok çalışma ile 
öğretmen adaylarının bilime yönelik genel olarak yetersiz bir bakış açısına sahip oldukları sonucunun 
tespit edildiği çalışmalar da mevcuttur (Abd-El-Khalick ve BouJaoude, 1997; Abd-El-Khalick ve 
Akerson, 2004). Farklı olarak Bayır, Çakıcı, Atalay (2016) fen bilimleri öğretmenleri ile yürüttükleri 
çalışmalarında öğretmenlerin günümüz bilim anlayışından oldukça uzak olduklarını tespit etmiştir. 
Fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adayları açısından bu sonuçlar birbirini destekler niteliktedir.  
Öğretmen adaylarının kavram yanılgısı içeren ifadelerinin var olmasına ilişkin literatür 
incelendiğinde bu bulguyu destekleyen pek çok çalışma olduğu tespit edilmiştir (Abd-El-Khalick ve 
Akerson, 2004; Ayvacı ve Çoruhlu, 2012). Araştırmanın sonuçları ışığında, bilime ve doğasına ilişkin 
sebep sonuca dayalı daha derinlemesine çalışmalar bu çalışmada kullanılan veri toplama aracından 
farklı olarak görüşmelerle de yapılabilir. 
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Muhasebe Eğitimi ve Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişkinin 
İrdelenmesi 

Aysel Güney1 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Muhasebe Denetim Bölümü, Türkiye  

Abstract 

Corporate governance has become an increasingly important approach for companies to be managed more 
effectively, efficiently and transparently in recent years. The purpose of corporate governance is to broaden 
the concept of unity to include other stakeholders and to create systems in which management performance is 
objectively monitored and to enable performance increase. While trying to achieve this purpose, the 
accounting information system and the information produced in this system make significant use of it. The 
basic principles that should be taught in accounting education and its applications are defined as the corporate 
governance principles at the same time. These are Transparency, Accountability, Responsibility, and Fairness. 
It appears that corporate governance has become an indispensable option in the training of future competent 
and ethical accountants and business leaders. The purpose of this study is to compare corporate governance 
principles and accounting principles and to examine the positive and negative aspects of the relationship 
between them. 
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1. Giriş 
Kurumsal yönetim, özellikle son yıllarda, şirketlerin daha etkin, verimli ve şeffaf bir biçimde 
yönetilebilmeleri bakımdan önemini artıran bir yaklaşım haline gelmektedir. Başta AB ve ABD olmak 
üzere tüm dünyada şirketler için kurumsal yönetim düzenlemeleri hayata geçirilerek bu 
düzenlemelere uyum zorunlu hale getirilmektedir. Kurumsal yönetişim anlayışı için şeffaflık 
(transparency), hesap verebilirlik (accountability), sorumluluk (responsibility) ve adaletlilik (fairness) 
tüm dünyada kurumsal yönetişim ilkeleri olarak kabul edilmiştir. Bu ilkeler aynı zamanda muhasebe 
eğitiminde ve uygulamalarında öğretilmesi gereken temel ilkeler olarak ta tanımlanmaktadır. 
Geleceğin yetkin, ahlaklı muhasebecilerinin ve işletme liderlerinin yetiştirilmesinde, kurumsal 
yönetim eğitiminin vazgeçilemez bir seçenek haline geldiği belirtilmektedir. Bu çalışmada amaç; 
muhasebe eğitimi ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkileri saptamak, bu bağlamda aralarındaki 
ortak ve ortak olmayan yönleri irdelemek ve iki kavramı birlikte ele alarak sosyal sorumlulukla 
birlikte irdelemektir. 
2. Kurumsal Yönetim Kavrami 
Kurumsal yönetim kavramına yönelik ilginin temel sebebi, söz konusu kavramın şirketlerin ve 
finansal piyasaların yeniden yapılanmasında, gelişiminde ve denetiminde üstlenmiş olduğu önemli 
rolden kaynaklanmaktadır. Başarılı bir kurumsal yönetim uygulaması şirketlerin sermaye maliyetinin 
azalmasını, finansman olanaklarının ve likiditelerinin artmasını sağlarken, sermaye piyasalarından 
daha fazla fon sağlamalarını olanaklı kılmaktadır. 
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Kurumsal yönetim kavramını dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde ele almak ve 
tanımlamak mümkündür. Dar anlamda kurumsal yönetim, şirket yönetimi ile hissedarlar ve 
paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür (Aktan,2006:2). Geniş anlamda, 
şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistem olarak tanımlanabilir ve esasen şirket yönetimi, 
yönetim kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içerir (OECD,2004:9). 
Kurumsal yönetim; en geniş anlamıyla, toplumların güvenilir ve standartları yüksek bir ortamda 
hedefe ulaşmak için oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin yürütülmesi ve düzenlenmesidir 
(TÜSİAD, 2005: 31). Kurumsal yönetim, işletmenin yönetimsel ve finansal alanları arasındaki 
ayrılıkların yarattığı performansı zedeleyen problemlerin çözülmesini destekleyen bir mekanizma 
olarak tanımlandığı görülmektedir (Sloan, 2001:341-342). 

Kurumsal yönetim, şirketlerde yönetim kurulları, şirket üst yönetimi, çalışanlar, hissedarlar ve 
diğer menfaat sahiplerinin çıkarlarını buluşturur, gerekli kontrol ve dengeyi sağlar. Rekabetin 
güçlendirilmesine ve küresel piyasalarda sermayeye erişimde doğru stratejilerin uygulanmasına 
yardımcı olur (Darman, 2008:13) Kurumsal yönetim anlayışı, şirketlerin yönetiminde ve 
faaliyetlerinde değer yaratma, kar elde etme ve elde edilen karları pay sahiplerine dağıtma amacını 
taşıyan geleneksel yapının yanında, hissedarların ve diğer tüm çıkar gruplarının (çalışanlar, 
yöneticiler, tedarikçiler, kredi verenler, müşteriler, toplum) haklarının korunmasını ve bu çerçevede 
söz konusu çıkar gruplarının aralarındaki ilişkilerin yapısını düzenlemeyi amaç edinmiştir.  
Kurumsal yönetim genel bir ifade ile şirketlerin amaçları doğrultusunda bir yol haritası çıkararak 
faaliyetlerin bu yol haritası çerçevesinde ifa edilmesi, sonuçlandırılması ve devamlılığın sağlanması 
adına uygulanan kurallar ve prensipler bütünüdür (TÜSİAD, 2002: 9). Kurumsal yönetimin en önemli 
unsurlarından birisi muhasebe bilgi sistemidir. Çünkü muhasebe bilgi sistemi şirketlerin bilgi ve 
raporlama havuzudur. Muhasebe tüm paydaşların kullanabileceği bilgiler ürettiğinden kuramsal 
yönetim içindeki önemi yüksektir. Muhasebe sürecinde yer alan meslek mensupları ve diğer 
çalışanların yeterli, tarafsız ve etik kurallara uygun davranmaları son derece önemlidir. Bu 
kurallarında muhasebe eğitimi içinde meslek adaylarına verilmesi gerekmektedir. 
Kurumsal yönetimin amaçlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz: 

*İlgili çıkar gruplarının küçük büyük ayrımına tabi tutulmadan her türlü haklardan eşit bir 
şekilde faydalanmasını sağlamak, 
*Yönetim skandallarına karşı, ilgili tüm paydaşların menfaatlerini en üst seviyede korumak, 
*Toplumun şirkete olan güven duygusunu, muhafaza etmenin yanında maksimum düzeye 
çıkarmak, 
*Şirketin yönetiminde görev alan yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını yazılı ve net bir 
şekilde ortaya koymak. 

Kurumsal yönetim, aynı zamanda bütün bu çıkar gruplarının beklentilerine en etkili bir şekilde 
cevap verme ve her kesimi memnun etme gibi bir görevi yüklenmenin yanında şirketlerin uluslararası 
ortak bir dili olma hüviyetini de sağlamış bulunmaktadır. İşletmelerin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi, güvenilirliğin sağlanarak yeni mali politika ve stratejilerle küresel rekabette 
üstünlük sağlamak amacıyla genel kabul görmüş kurumsal yönetim anlayışının uygulanması şirketler 
açısından önem arz etmektedir (Abdioğlu, 2007: 13).Kuramsal yönetim ve ilkeleri ülkemizde 6102 
sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasal zemine oturtulmuştur. 
3. Türkiye’deki Kurumsal Yönetim Gelişmeleri 
Türkiye’deki kurumsal yönetim gelişmeleri TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan en iyi uygulama kodunun 2002 yılında yayınlanması ile başlamıştır. 2003 yılında 
hazırlanan SPK kurumsal yönetim ilkeleri ile halka açık şirketler için tavsiye niteliğinde olan ilkeler 
açıklanmıştır. 2004 yılında SPK, İMKB’de işlem gören şirketlerin kurumsal uyum raporlarının faaliyet 
raporları içerisinde yer almasını ve internet sitelerinde uyum raporlarını içeren bir yatırımcı ilişkileri 
bölümü açıklamasını zorunlu hale getirmiştir. Bu uygulama, kurumsal yönetim ilkelerinin 
uygulanmasının teşviki açısından önemli bir gelişmedir. 2005 yılında kurumsal yönetim ilkelerini 
içeren Bankacılık Kanunu BDDK tarafından yayımlanmıştır. 2010 yılında TÜSİAD, Türkiye’deki 
kurumsal yönetim uygulamalarının hangi seviyede olduğu hakkında genel bir fikir vermek amacıyla 
Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensiplerini yayınlamıştır. Şubat 2011, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, kurumsal yönetim ilkelerini esas alarak derinlemesine şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve 
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sorumluluk olmak üzere dört temel ilke üzerine oturmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile kurumsal 
yönetim uygulamalarına yasal altyapıyı oluşturmaktadır. 

İlk olarak 1999 yılında yayınlanan, daha sonra 2004 yılında gözden geçirilerek yeniden 
düzenlenen OECD ilkeleri, diğer birçok gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara benzer şekilde 
Türkiye’deki kurumsal yönetim ilkelerinin de temel yapıtaşını oluşturmaktadır (Ertuna & Tükel, 
2008:8). SPK, kurumsal yönetim ilkelerini pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 
sahipleri ve yönetim kurulu olarak dört başlık altına toplamıştır. 
4. Kuramsal Yönetim İlkeleri 
Kurumsal yönetim teorisi ve kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler dört temel ilke üzerine 
odaklanmaktadır; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Kurumsal yönetimin söz konusu 
dört temel ilkesi, şirket performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi 
amacıyla birbirleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, kurumsal yönetimin yerine getirilmesi ile pay 
sahiplerine değer yaratılacağı ve toplumsal değerlere de saygılı olunacağı beklenmektedir. OECD 
tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de söz konusu dört temel ilke üzerine inşa 
edilmiştir(OCED,2004): 

1. Adillik ilkesinde, şirket pay sahiplerine adil ve eşit davranılması istenmektedir. Bu ilke ile 
azınlık pay sahipleri ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere tüm pay sahibi haklarının korunması 
ve pay sahipliği ile ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelere uyulması amaçlanmaktadır. 

2. Şeffaflık ilkesinde, şirket faaliyetleri ile ilgili şirket pay sahipleri ile muhtemel yatırımcıları 
ilgilendiren tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması istenmektedir. Şirketin faaliyet sonuçlarını 
gösteren en önemli doküman olan mali tabloların, şirketin tüm faaliyetlerinin gerçek sonuçlarını 
gösterecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, mali tablolara yansıyan işlem ve olguların 
neden ve nasıl yapıldığının açıklanması ve bunun kamuoyu ile paylaşılması şirket hakkında güveni 
artıran bir unsur olacaktır. Bu amaçla uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmak 
suretiyle mali tablolar düzenlenmelidir. 

3. Hesap verebilirlik ilkesinde, şirket faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile birlikte 
açıklanması istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, yönetim kurulunun şirket üst yönetiminin 
performansını objektif ve gerçekçi olarak bağımsız bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla gerekli 
kontrol sistemlerinin kurulması, şirket yöneticilerinin pay sahiplerine karşı hesap verebilmesine 
yönelik düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi gerekmektedir. 

4. Sorumluluk ilkesinde, şirketin kendi içine ve dışına karşı olan tüm sorumluluklarının 
belirlenmesi istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, şirketlerin kendi pay sahipleri için artı değerler 
yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetlerini 
sürdürmeleri, şirket içinde gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının 
belirlenmesi ve bu birimlerin şirketin yönetim kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, 
bağımsız ve etkin olarak şirket lehine çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim 
kurulunda görev verilmesi gerekmektedir. 
Kuramsal yönetim ilkelerini aynı zamanda muhasebe ve muhasebede etik ilkeleriyle aşağıdaki şekilde 
karşılaştırabilirz: 
Kuramsal Yönetim İlkeleri Muhasebe ve Muhasebe Etik İlkeleri 
Adillik Dürüstlük, Güvenilirlik, Sır Saklama, Bağımsızlık, 

Tarafsızlık, Yeterlilik 
Şeffaflık Dürüstlük, Güvenilirlik, Tarafsızlık, Yeterlilik, 

Bağımsızlık 
Hesap Verilebilirlik Dürüstlük, Güvenilirlik, Tarafsızlık, Bağımsızlık, 

Yeterlilik 
Sorumluluk Dürüstlük, Güvenilirlik, Tarafsızlık, Yeterlilik, Sır 

Saklama 

Bir işletme yönetiminin adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk kavramlarına uygun hareket 
edebilmesi, ilgili çıkar gruplarına sunulan bilgilerin dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, 
bağımsızlık ve yeterlilik ilkeleri çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir ki buda muhasebede 
üretilen bilgilerle bunların kuramsal yönetimde kullanılması arasındaki ilişkileri belirlemektedir. 
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Kurumsal yönetim ilkelerinin başarıya ulaşabilmesi sürekli ve doğru bilgi akışıyla mümkündür. Bu 
bilgi akışındaki yükün büyük bir kısmını muhasebe bilgi sistemi üstlenmektedir. 

Kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine 
kurulmuştur. Kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ilkesi, şirketle ilgili olarak ticari sırlar dışında 
kalan tüm finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, kapsamlı ve kolayca 
analiz edilebilir bir biçimde sunulmasını ifade eder(SPK,2005) 
Şeffaflık, kamunun bilme hakkı ile şirketin saklama hakkının kesişme noktasında yer almaktadır. 
Kamunun bilme hakkı, menfaat sahiplerinin şirketin yönetimi, faaliyetleri ve stratejileri ile ilgili bilgi 
sahibi olma hakkını ifade eder. Şirketin saklama hakkı ise, şirket ile ilgili tüm bilgilerin toplanmasının, 
kullanımının ve açıklanmasının kontrolünü elinde tutma hakkını ifade eder(Frammetta 
BORGIA,2005,20). şeffaflık kavramı, sadece, gerçeğin diğerleri tarafından bilinmesine izin verilmesi 
değil, şirket ile ilgili gerçeklerin tüm menfaat sahiplerine açıklanmasını gerektirmektedir ki buda 
muhasebe bilgi sistem tarafından üretilen bilgilerinde şeffaf olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Kurumsal şeffaflık kavramında oluşan gelişmeler finansal raporlama süreçlerine de etkide 
bulunmaktadır. 
5. Muhasebe Eğitimi 
Muhasebe eğitiminde hedef, öğrencide şimdiki ve gelecek profesyonel yaşamında mali olayı teşhis, 
tanımlama, kaydetme ve sunmada muhasebe dil ve işlem tekniğinin öğrenciye yerleştirmektir. 
Muhasebeci mali olayları ölçer, bu ölçümleri yaparken içine anlamlar yüklenmiş muhasebe 
kavramlarını, ilkelerini kullanır. Muhasebeci bu kavramlar ve ilkeler ile mali olayı değerlendirir. 
Kavram ve ilkeler olmadan muhasebe bu ölçümleri yapamaz Muhasebe meslek mensubu, işletme ile 
ilgili tarafların ihtiyacına uygun bilgiyi üretirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek 
zorundadır. Çünkü muhasebe meslek mensubu, muhasebeden ürettiği bilgiler ve denetim faaliyeti 
sonucu oluşan sonuçlar nedeniyle sadece ilgili taraflara değil, toplumun tüm kesimlerine karşı 
sorumludur. 

Muhasebe eğitimi ile ulaşmak istenilen amaçların bazılarını şöyle sayabiliriz; 
-Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda işletmede kayıt sisteminin 
oluşturulması, 
-Muhasebenin temel kavramları doğrultusunda kişilerin eğitilmesi ile işletme amaçlarına hızlı 
ve doğru ulaşılması, 
-Muhasebe standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, 
-Muhasebe uygulamaları ve raporlama tekniklerinin öğretilmesi, doğru ve sağlıklı bilgi 
üretilerek yönetime aktarılması, 
-Muhasebe dalındaki bilgi ve becerinin arttırılması, personel kalitesinin yükseltilmesi, 
-Muhasebe uygulamaları ile ilgili güncel gelişme ve değişikliklerin izlenilmesi, 
-Teknolojik gelişmelerin muhasebe uygulamalarına yansıtılması, 
-Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklerin izlenerek personelin bilgilendirilmesi, 
-Yönetim muhasebesi dalındaki gelişmelerin izlenebilmesi, 
-Hataların minimuma indirilmesi ve iş veriminin artırılması, 
-Yeni işe başlayan elemanların eğitilmesi, çalışan personelin kendi işletmesinin muhasebe şekil 
ve şartlarına uygun muhasebe bilincine varmasının sağlanması, 
-Diğer yöneticilerin (Teknik kökenli v.d.) muhasebe dalında bilgilendirilerek birimler arası 
iletişim ve koordinasyonun sağlanması. 

Bu amaçlarla kuramsal yönetimin istediği tarafsız, dürüst, şeffaf bilgilerinde üretilmesi 
sağlanabilmektedir. 
6. Muhasebe ve Kuramsal Yönetim Arasindaki İlişki 
Muhasebenin önemli işlevlerinden biri de ilgili kişi ve kurumlara tam, doğru, eksiksiz ve güvenilir 
bilgiler arz etmektir. Arz edilen bu finansal bilgiler tam, doğru, eksiksiz ve güvenilir değilse 
potansiyel yatırımcılar ve bilgi kullanıcıları isabetli ve faydalı kararlar alamazlar ve muhasebe 
sisteminden beklenen maksimum yarar elde edilemez(Uyar,2005: 1). 
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Muhasebe meslek mensubunun kamu hizmetini icra edebilmesi için kendisinde bulunması 
gereken en önemli özellik ve nitelikler; dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki özen 
ve titizlik, sosyal sorumluluk ve bağımsızlık olarak sayılabilir(Uyar,2005: 2).  

Muhasebeden elde edilecek bilgilerin ve finansal raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini en 
üst düzeye çıkarabilmek için şirket içi kontrol sisteminin kurulması şirketin geleceği açısından ciddi 
fayda sağlayacaktır. Muhasebe ve denetim faaliyetlerini yürütürken baskılardan ve bağımlılıktan 
uzak hiçbir şeyin etkisinde kalmadan hesapların kontrolü, finansal raporların düzenlenmesi ve 
kontrolü, rapor verme, yorum yapma ve görüş bildirebilmek ancak muhasebe ve denetimin 
bağımsızlığı ile yapılabilir.  

Muhasebeci ve denetçi, mesleki faaliyetler ve uygulamalarında herhangi bir etki altında 
kalmadan objektifliğinden herhangi bir taviz vermemekle sorumludur(Yazıcı, 2003: 152). “Meslekî 
yeterlilik ve özen ilkesi, meslek mensubuna müşteriler veya işverenlere etkin bir hizmet sunmak için 
gerekli meslekî bilgi ve beceri düzeyine sahip olmak ve hizmet sunarken teknik ve meslekî 
standartlara uygun olarak özenli davranmak sorumluluğunu getirmektedir bu da kuramsal yönetim 
ilkeleriyle muhasebe mesleğinin yerine getirilmesindeki; hesap verebilirlik, şeffaflık, güvenilirlik ve 
adillik ilkelerini bütünleştirmektedir. 

Son yıllarda ortaya çıkan skandallar nedeniyle muhasebe tarafından üretilen bilgilere olan 
güvenin tekrar kazanılabilmesi için kurumsal yönetim anlayışı şirketleri etkin ve kontrol edilebilir bir 
yapıya dönüştürme amacı gütmektedir (Abdioğlu, 2009: 158). Bu yapıya hizmet edecek en iyi ve 
profesyonel yapı muhasebe bilgi sistemidir. Kurumsal yönetim anlayışının bahsedilen konulardaki 
başarı oranını yükseltebilmenin en önemli unsuru dürüst, güvenilir, tarafsız ve yeterli bir muhasebe 
sistemidir. 

Muhasebe bilgi sistemi, karar verme sürecinde kaynak olma özelliğinin yanında etkin rol 
oynadığından dolayı şirketlerin bilgi sistemleri içerisinde önceliği almaktadır. Kurumsal yönetim 
ilkelerinin uygulanmasında, geliştirilmesinde, yeni önlemlerin alınmasında, karar verme sürecine 
doğru ve güvenilir bilgi akışında, uluslararası entegrasyon sağlanmasında ve bunların neticelerinin 
çıkar gruplarına doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılmasında muhasebe bilgi sistemi etkin ve 
belirleyici bir rol oynamaktadır (Abdioğlu, 2009: 157). Muhasebe bilgi sistemi şirketlere ait finansal 
işlemlere ilişkin bütün bilgileri bünyesinde biriktirmektedir. Muhasebe bilgi sistemi ne kadar etkin 
olursa muhasebenin ürettiği bilgilerin değeri de o kadar fazla olur. 

 Muhasebede üretilen bilgi ve raporlar, şirketler hakkında verilecek kararlarda önemli bir görev 
üstlenmektedirler. Bu bilgi ve raporlar, şirketler hakkında genel kanaat bildirdiğinden dolayı, 
muhasebe tarafından sağlıklı, doğru ve güvenilir raporların üretilmesi ve sunulması şeffaflık ilkesi 
gereğince kamu açısından stratejik öneme sahiptir (Uyar, 2008: 2). İlgili çıkar gruplarının muhasebe 
bilgi sisteminin ürettiği bilgilere olan güvenin arttırılmasında en önemli etken, muhasebe ve denetimi 
teşvik eden kurumsal yönetimdir (Arı, 2008: 49). 
  Genel kabul görmüş muhasebe kuralları ile hareket ederek bilgi üretiminde bulunan etkin bir 
muhasebe bilgi sistemi aynı zamanda etkin bir kurumsal yönetimin omurgasıdır. Genel olarak çıkar 
gruplarının ihtiyacı olan bilgileri muhasebe bilgi sistemi temin etmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri 
ve muhasebe etik kuralları çerçevesinde muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bu bilgilerin basit 
ve tatmin edici bir şekilde çıkar gruplarının erişimine sunulması gerekmektedir. Çıkar gruplarının 
bilgilendirilmesi kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ilkesinin uygulanması ile yapılmaktadır 
(Pamukçu, 2011: 146). Finansal bilgilerin ve raporların tam, doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgi şeklinde 
çıkar gruplarına ulaştırılması şirketlerin devamlılığı açısından stratejik öneme sahiptir. 
7. Sonuç 
1990 yılından sonra ortaya çıkan finansal krizler uluslararası ve ulusal sermaye piyasalarına olan 
güveni azaltmış ve yatırımcılar için güvenilir ve şeffaf olmayan bir şirketler yapısı algısını 
güçlendirmiştir. Yönetimdeki bu tür sıkıntılar ve skandallar muhasebe ile paralellik arz etmiş ve 
muhasebeye olan güven algısında da azalma oluşturmuştur. Muhasebe tarafından üretilen bilgilere 
olan güvenin tekrar kazanılabilmesi için kurumsal yönetim anlayışı şirketleri etkin ve kontrol 
edilebilir bir yapıya dönüştürme amacı gütmektedir. Bu yapıya hizmet edecek en iyi ve profesyonel 
yapı muhasebe bilgi sistemidir. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında, geliştirilmesinde, yeni 
önlemlerin alınmasında, karar verme sürecine doğru ve güvenilir bilgi akışında, uluslararası 
entegrasyon sağlanmasında ve bunların neticelerinin çıkar gruplarına doğru ve eksiksiz bir şekilde 
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ulaştırılmasında muhasebe bilgi sistemi etkin ve belirleyici bir rol oynamaktadır. Muhasebe bilgi 
sistemi ne kadar etkin olursa muhasebenin ürettiği bilgilerin değeri de o kadar fazla olur. 
Muhasebede üretilen bilgi ve raporlar, şirketler hakkında verilecek kararlarda önemli bir görev 
üstlenmektedirler. Bu bilgi ve raporlar, şirketler hakkında genel kanaat bildirdiğinden dolayı, 
muhasebe tarafından sağlıklı, doğru ve güvenilir raporların üretilmesi ve sunulması şeffaflık ilkesi 
gereğince kamu açısından stratejik öneme sahiptir. Genel kabul görmüş muhasebe kuralları ile 
hareket ederek bilgi üretiminde bulunan etkin bir muhasebe bilgi sistemi aynı zamanda etkin bir 
kurumsal yönetimin omurgasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin başarıya ulaşabilmesi sürekli ve 
doğru bilgi akışıyla mümkündür. Bu bilgi akışındaki yükün büyük bir kısmını muhasebe bilgi sistemi 
üstlenmektedir. 
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Eğitmen Görüşlerine Göre 7-12 yaş Otizm Spektrum Bozukluğu 
Çocuklarda Spor Yapma Durumlarının Sosyal Beceri Düzeylerine 
Etkisi 

Atike Yılmaza1, Gizem Karakaşb, Hande Baba Kayac ve Hüseyin Kırımoğlud 
aBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı, Bilecik, Türkiye; b,cSakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Sakarya, Türkiye; dMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Türkiye 
Özet 

Bu çalışma spor yapma değişkeninin 7-12 yaş otizm spektrum bozukluğu ( OSB) tanısı almış çocukların sosyal 
beceri düzeyine etkisinin eğitmen görüşüne dayalı olarak incelenmesine odaklanmıştır. Çalışma genel tarama 
modeli ile desenlenmiştir. Çalışma grubu Kocaeli ve Sakarya ilindeki otizm eğitim merkezlerinde bulunan ve 
7-12 yaş OSB tanısı almış çocukların eğitimlerinde görev alan 13’ü kadın, 19’u erkek olmak üzere genel 
toplamda 52 özel eğitim eğitmenini kapsamaktadır. Katılımcıların OSB tanısı almış 7-12 yaş grubu çocukların 
spor yapma değişkeni açısından sosyal beceri düzeylerini değerlendirmek için araştırmacılar tarafından 
geliştirilen ‘’Çocuk Bilgi Formu’’ ve Akçamete ve Avcıoğlu tarafından geliştirilen ‘’Sosyal Beceri 
Değerlendirme Ölçeği (7-12)’’ yaş kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre katılımcıların 
demografik değişkenleri açısından sosyal beceri ölçeği alt boyutlarında ve toplam beceri puanlarında anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık spor yapmayanlar lehine sonuç bildirmiştir. Buna karşın spor yapmanın 
sosyal beceri ölçeği saldırgan davranışlarla başa çıkma becerisi alt boyutunda spor yapan OSB’li çocuklar 
lehine olumlu görüş bildirmişlerdir. Sonuç olarak, araştırmanın katılımcılarının görüşlerine göre sporun 7-12 
yaş OSB’li çocuklarda sosyal beceri düzeylerine olumlu etki yapmadığı görüşüne sahip olduklarını 
söylenebilir. 
 
Keywords:2 
Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal beceri, spor 

 

1. Giriş 
Otizm spektrum bozukluğunu (OSB), doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini 
gösteren bir gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluk olarak tanımlamış ve otizm spektrum 
bozukluğu olan tüm bireylerin iki temel alanda yetersizliği (a) sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde 
yetersizlik, (b) tekrarlanan/takıntılı davranışlar ve sınırlı ilgiler ve etkinliklerde yetersizlik ile seyreden 
bir bozukluk olduğunu belirterek üç düzey gereksinime bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre; 
birinci düzey, “destek gerektirir”; ikinci düzey, “yoğun destek gerektirir”; üçüncü düzey, “çok yoğun 
destek gerektirir” şeklinde ifade edilmiştir  (MEB, 2016; APA, 2013; Diken, 2013; Pourcain ve ark., 
2011; ). Otizm spektrum bozukluğunun tam olarak sebepleri bilinmemekle birlikte, otizmde birçok 
faktörün etkili olabileceği,  bunlar içerisinde özellikle çevresel ve genetik faktörlerin önemli olduğu, 
ek olarak ise, otizmin bir beyin hastalığı olduğu alan literatür tarafından desteklenmektedir (Stubbs, 
2005; Motavalli, 2013; Riva ve Giorgi, 2000; Geier ve ark., 2009; Windham, 2006; Kim ve ark., 2010).  
Son yıllarda gerek dünya, gerekse de ülkemizde yapılan çalışmalar, OSB tanısı alan çocukların sayısal 
olarak giderek arttığı ve görülme sıklığının hiç de küçümsenmeyecek oranda olduğunu 
göstermektedir. OSB’nun görülme sıklığı 2006 yılında 1/150 olarak bildirilirken, 2014 yılında 1/64 
olarak bildirilmiştir. Bu durum, günümüzde her 64 yeni doğan çocuktan birine otizm tanısı 
konulduğuna işaret etmektedir. Cinsiyet dağılıma göre bakıldığında ise, erkeklerde kızlara oranla 4-5 
kat daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir (Meb, 2016; Sabuncuoğlu ve ark., 2015; Kondolot, 2014).  
Bireylerin toplum içerisinde yer edinebilmesi için, bireysel olarak sergilemesi gereken çeşitli becerilere 
gereksinim vardır. Bu becerilerin en önemlilerinden birisi ise, sosyal beceridir. Sosyal becerinin; 
                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı, Bilecik, 11230, Türkiye 
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olumlu ve olumsuz duygu ve yaşantılarını ifade edebilme, sözlü veya sözsüz iletişim, etkileşim, hak 
ve özgürlüklerini koruma gibi davranışları ifade ettiği bildirilmektedir (Bacanlı, 1999:171-179; Acar ve 
ark., 2008: 343; Akçamete ve Avcıoğlu, 2005; Ergenekon, 2012; Gerhardt ve Crimmins, 2013).  
Toplumda herhangi bir engellilik veya sağlık problemi olmayan bireylerin bile, toplumsallaşma ve 
sosyal gelişiminde bir çok problem ile karşılaştığı ve bu problemlerden dolayı olumsuz etkilendiği 
bildirilmektedir (Akkök, 1991; Yavuzer, 2002; İlhan ve ark.,2012). Bu durum, OSB tanısı alan 
çocuklarda görülen, sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde yetersizlik nedeni ile onların gerek sosyal 
becerilerini geliştirmede yaşıtlarına oranla daha da geride kalmalarını, gerekse de toplum içerisinde 
sosyal becerilerini sergilemekte zorlanmalarını arttıran bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.  
Öyleyse, OSB tanısı alan çocukların özel eğitim destek programlarına ek olarak, sosyal beceri 
gelişimlerini destekleyici sağaltım programlarının arttırılması, bu bireylerin sosyal beceri düzeylerinin 
arttırılmasında önemli yer tutacağı aşikârdır.  
Çünkü sosyal beceri yetersizlikleri OSB’li bireylerde en belirgin özellik olarak ön plana çıkmaktadır. 
Özellikle; göz kontağı kurma, çevrelerindeki sosyal ipuçlarını anlama ve sosyal uyaranlara dikkatini 
yöneltme zorlukları, sosyal bağlamlara uygun tepki vermede önemli yetersizlikler (Boyd ve Shaw, 
2010; Heward, 2013), iletişimin karşılıklı olarak sürdürülmesini sağlayan sosyal ve duygusal 
karşılılıkta sınırlılıklar, başkalarının duygularını anlama, kendilerini başkalarının yerine koyabilmede 
yetersizlik, sözel olmayan iletişimi kullanma ve anlayabilmede zorluklar, arkadaşlık kuramama, 
sosyal kuralları izlemekte güçlükler yaşadıkları, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle oyun oynamak için 
isteksiz olmaları, çevrelerinde olan bitenlere ilgisiz olmaları sonucunda iletişim ve etkileşim başlatma 
ve sürdürmede ciddi sorunlar yaşamalarına sebep olmaktadır (Kroeger ve ark., 2007; Bauminger ve 
Kasari, 2000; Bauminger ve ark., 2003; Mazurek, 2013; Laursen, 2013; Vuran ve Usluer, 2012; Reichow 
ve ark.,2011 ).  
OSB’li çocuklarda sosyal etkileşim sorunları ile başa çıkmada kazandırılması gereken öncelikli sosyal 
beceriler mevcuttur. Bunlar genellenmiş taklit, uzaktan ve genellenmiş yönerge alma, yeni karşılaşılan 
kişilere tepki verme, küçük ve büyük gruplara katılma, anlaşılır ve genellenmiş konuşma, karşılıklı 
konuşma, öykü ve sosyal olayları anlama, işbirlikçi oyun oynama, sosyal oyun oynama, arkadaşlık 
ilişkileri sürdürme, grup sohbetlerine katılma, sosyal duyarlık gösterme gibi beceriler bireylerin 
toplumun bir parçası olabilmeleri, toplumda bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri ve aynı 
zamanda bu bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerini attırabilmeleri için uygun sosyal becerilerin 
öğretilmesi, OSB’li çocuklar için önem arz eden ve kazandırılması gereken beceriler olarak ( Meb, 
2016; Bozkurt, 2016 ) belirtilmektedir. 
Bu becerilerin kazandırılması aşamasında oyun, fiziksel aktivite ve spor çalışmalarının da OSB’li 
çocukların sosyal becerilerinin geliştirmesi bağlamında küçümsenemeyecek kadar önem arz ettiği 
alan yazındaki çalışmalarda da (Arslan ve İnce, 2015; Avcıoğlu, 2004; Ekinci Vural, 2006; Yukay, 2006; 
Çalışkan Çoban, 2007; Durualp, 2009; Balçık ve Çiftçi-Tekinaslan, 2010; Kandır ve Orçan, 2011) 
belirtilmiştir 
Yukarıdaki alan literatür ışığında çalışmamız,  spor yapma değişkeninin 7-9 yaş otizm spektrum 
bozukluğu tanısı almış çocukların sosyal beceri düzeyine etkisinin eğitmen görüşüne dayalı olarak 
incelenmesine odaklanmıştır. 
2. Yöntem 
2.1. Araştırmanın metodu 
Araştırmada genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Değişkenlerin tek tek tür 
ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan tekil tarama modellerinde ilgilenilen 
olay, birey, grup kurum vb. duruma ait değişkenler ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır. Beslenme, sağlık, 
eğitim, iş, boş zaman vb. durum ve alışkanlıkların saptanması gibi pek çok alanda bu tarama modeli 
kullanılır (Karasar, 2000). 
2.2. Araştırmanın Örneklemi 
Otizm spektrum bozukluğuna (OSB) sahip çocukların davranış ve sosyal beceri düzeyleri ile ilgili 
bilgi edinilmesi amacıyla Kocaeli ve Sakarya ilindeki OSB’li çocuklara eğitim veren özel eğitim 
merkezleri ve spor merkezlerinde eğitim alan 7 ve 9 yaşlarında 13 kadın ve 19 erkek toplam 52 otizm 
spektrum bozukluğuna sahip çocuğun öğretmenleri ve spor eğitmenleri çalışmaya dahil olmuştur. 
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2.3. Veri Toplama Araçları 
Çocuklara ait bilgileri elde etmek amacıyla, Çocuk Bilgi Formu, Sosyal Becerileri Değerlendirme 
Ölçeği (Yedi-Oniki Yaş) araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmuştur. Veriler otizm spektrum 
bozukluğuna sahip çocukların devam ettikleri okulda görev yapan ve çocuklarla birebir ilgilenen 
öğretmenleri ve spor eğitmenleri tarafından her bir çocuk için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
3. Bulgular 
Tablo 1. Değişkenlere ait frekans ve yüzde değerleri 

 n % 

Yaş 
7-9 yaş 24 46.2 
10-12 yaş 28 53.8 

Cinsiyet 
Kız 13 25.0 
Erkek 39 75.0 

Tanı 
OSB 32 61.5 
YGB 20 38.5 

Devam ettiği kurum türü 
Kamu 34 65.4 
Özel 12 23.1 
Kamu ve özel 6 11.5 

Özel eğitim alma süresi 

1-3 yıl 12 23.1 
4-6 yıl 27 51.9 
7-9 yıl 9 17.3 
10-12 yıl 4 7.7 

Kurumu devam etme süresi 

6ay 9 17.3 
7-12 ay 9 17.3 
1-2 yıl 7 13.5 
2-3 yıl 12 23.1 
3-4 yıl 6 11.5 
4 yıl v ü zeri 9 17.3 

Başka kuruma gidiyor mu? 
Evet 38 73.1 
Hayır 14 26.9 

İlgilendiği egzersiz türü 

Egzersiz yapmıyor 16 30.8 
Bisiklet 6 11.5 
Temel motorik beceri egzersizleri 6 11.5 
Yüzme 7 13.5 
Masa Tenisi 17 32.7 

Egzersiz yapma süresi 

Egzersiz yapmıyor 16 30.8 
6ay veya daha az 3 5.8 
7-12 ay 2 3.8 
1-2 yıl 9 17.3 
2-3 yıl 15 28.8 
3-4 yıl 7 13.5 

 4 yıl ve üzeri - - 

Egzersiz yapma sıklığı 

Egzersiz yapmıyor 16 30.8 
Haftada 1-3 kez - - 
Haftada 4-7 kez 22 42.3 
Daha fazla 14 26.9 

Egzersize harcadığı zaman 

Egzersiz yapmıyor 16 30.8 
1saatten az 6 11.5 
01:00-01:59 arası 20 38.5 
02:00-02:59 arası 10 19.2 

 03:00 saat ve üzeri - - 
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Tablo 2. Çocukların Yaşlarına Göre Sosyal Beceri U test Sonuçları 
Alt Boyutlar Yaş n Sıra Ort. Sıralar Toplamı U z p 

Temel Sosyal Beceriler 
7-9 yaş 

2
4 30.96 743.00 

229 -1.969 
0.049 
 10-12 

yaş 
2
8 

22.68 635.00 

Temel Konuşma Becerileri 
7-9 yaş 

2
4 

29.31 703.50 
268.5 -1.255 

0.21 
 10-12 

yaş 
2
8 

24.09 674.50 

İleri Konuşma Becerileri 
7-9 yaş 

2
4 

30.08 722.00 
250 -1.601 

0.109 
 10-12 

yaş 
2
8 

23.43 656.00 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 
7-9 yaş 

2
4 

31.23 749.50 
222.5 -2.095 

0.036 
 10-12 

yaş 
2
8 

22.45 628.50 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri 
7-9 yaş 

2
4 

29.79 715.00 
257 -1.456 0.145 

10-12 
yaş 

2
8 

23.68 663.00 

Grupla İş Yapma Becerileri 
7-9 yaş 

2
4 

31.54 757.00 
215 -2.248 0.025* 

10-12 
yaş 

2
8 

22.18 621.00 

Duygusal Beceriler 
7-9 yaş 

2
4 

29.40 705.50 
266.5 1.289 0.197 

10-12 
yaş 

2
8 

24.02 672.50 

Kendini Kontrol Etme 
Becerileri 

7-9 yaş 
2
4 

28.13 675.00 
297 -0.72 0.472 

10-12 
yaş 

2
8 

25.11 703.00 

Saldırgan Davranışlarla 
Başa Çıkma Becerileri 

7-9 yaş 
2
4 

27.27 654.50 
317.5 -0.344 0.731 

10-12 
yaş 

2
8 

25.84 723.50 

Sonuçları Kabul Etme 
Becerileri 

7-9 yaş 
2
4 

29.79 715.00 
257 -1.464 0.143 

10-12 
yaş 

2
8 

23.68 663.00 

Yönerge Verme Becerileri 
7-9 yaş 

2
4 27.69 664.50 

307.5 -0.528 0.598 
10-12 
yaş 

2
8 

25.48 713.50 

Bilişsel Beceriler 
7-9 yaş 

2
4 

27.90 669.50 
302.5 -0.624 0.532 

10-12 
yaş 

2
8 

25.30 708.50 

Toplam Sosyal Beceri Puanı 
7-9 yaş 

2
4 

30.17 724.00 
248 -1.616 0.106 

10-12 
yaş 

2
8 

23.36 654.00 

*p<.05        

Çocukların yaşlarına göre beceri farklılıkları incelendiğinde yalnızca grupla iş birliği yapma alt 
boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir  [U=215; p=.025<.05]. 7-9 yaş aralığındaki çocukların 
(sıra ort:31.54), 10-12 yaş aralığındaki (sıra ort:22.18) çocuklardan daha fazla grupla iş birliği becerisine 
sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Sosyal Beceri U test sonuçları 

Alt Boyutlar 
Cinsiye
t 

n 
Sıra 
Ort. 

Sıralar 
Toplamı 

U z p 

Temel Sosyal Beceriler 
Kız 

1
3 29.31 381.00 

217 
 

-0.773 0.439 
Erkek 

3
9 

25.56 997.00 

Temel Konuşma Becerileri 
Kız 

1
3 

34.08 443.00 
155 -2.108 0.035* 

Erkek 
3
9 

23.97 935.00 

İleri Konuşma Becerileri 
Kız 

1
3 

31.15 405.00 
193 -1.297 0.195 

Erkek 
3
9 

24.95 973.00 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 
Kız 

1
3 

28.92 376.00 
222 -0.67 0.503 

Erkek 
3
9 

25.69 1002.00 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri 
Kız 

1
3 

31.12 404.50 
193.5 -1.273 0.203 

Erkek 
3
9 

24.96 973.50 

Grupla İş Yapma Becerileri 
Kız 

1
3 

28.54 371.00 
227 -0.567 0.571 

Erkek 
3
9 

25.82 1007.00 

Duygusal Beceriler 
Kız 

1
3 

30.73 399.50 
198.5 -1.175 0.24 

Erkek 
3
9 

25.09 978.50 

Kendini Kontrol Etme Becerileri 
Kız 

1
3 

29.46 383.00 
215 -0.818 0.413 

Erkek 
3
9 

25.51 995.00 

Saldırgan Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Kız 
1
3 

31.88 414.50 
183.5 -1.498 0.134 

Erkek 
3
9 

24.71 963.50 

Sonuçları Kabul Etme Becerileri 
Kız 

1
3 

30.35 394.50 
203.5 -1.067 0.286 

Erkek 
3
9 

25.22 983.50 

Yönerge Verme Becerileri 
Kız 

1
3 31.58 410.50 

187.5 -1.407 0.16 
Erkek 

3
9 

24.81 967.50 

Bilişsel Beceriler 
Kız 

1
3 

34.92 454.00 
144 -2.35 0.019* 

Erkek 
3
9 

23.69 924.00 

Toplam Sosyal Beceri Puanı 
Kız 

1
3 

31.23 406.00 
192 -1.3 0.194 

Erkek 
3
9 

24.92 972.00 

Çocukların cinsiyetlerine göre beceri farklılıkları incelendiği tablo 4’te temel konuşma becerileri 
[U=155; p=.035<.05] ve bilişsel beceriler [U=144; p=.019<.05] alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Her iki alt boyutta da kızların erkeklerden daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 
belirlenmiş ve kızlarından erkeklerden daha yüksek temel konuşma ve bilişsel beceriye sahip olduğu 
bulunmuştur. 
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Tablo 4. Çocukların Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Beceri U test sonuçları 

Alt Boyutlar 
Spor yapma 
durumu 

n 
Sıra 
Ort. 

Sıralar 
Toplamı 

U z p 

Temel Sosyal Beceriler 
Spor yapmıyor 

1
6 40,38 646,00 

66 -4,412 0,000* 
Spor yapıyor 

3
6 

20,33 732,00 

Temel Konuşma Becerileri 
Spor yapmıyor 

1
6 

38,53 616,50 
95,5 -3,865 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

21,15 761,50 

İleri Konuşma Becerileri 
Spor yapmıyor 

1
6 

36,75 588,00 
124 -3,298 0,001* 

Spor yapıyor 
3
6 

21,94 790,00 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 
Spor yapmıyor 

1
6 

38,50 616,00 
96 -3,829 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

21,17 762,00 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri 
Spor yapmıyor 

1
6 

36,41 582,50 
129,5 -3,156 0,002* 

Spor yapıyor 
3
6 

22,10 795,50 

Grupla İş Yapma Becerileri 
Spor yapmıyor 

1
6 

38,66 618,50 
93,5 -3,904 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

21,10 759,50 

Duygusal Beceriler 
Spor yapmıyor 

1
6 

41,03 656,50 
55,5 -4,658 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

20,04 721,50 

Kendini Kontrol Etme 
Becerileri 

Spor yapmıyor 
1
6 

38,81 621,00 
91 -3,926 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

21,03 757,00 

Saldırgan Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Spor yapmıyor 
1
6 

32,28 516,50 
195,5 -1,857 0,063 

Spor yapıyor 
3
6 

23,93 861,50 

Sonuçları Kabul Etme 
Becerileri 

Spor yapmıyor 
1
6 

37,41 598,50 
113,5 -3,493 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

21,65 779,50 

Yönerge Verme Becerileri 
Spor yapmıyor 

1
6 33,91 542,50 

169,5 -2,37 0,018* 
Spor yapıyor 

3
6 

23,21 835,50 

Bilişsel Beceriler 
Spor yapmıyor 

1
6 

34,03 544,50 
167,5 -2,426 0,015* 

Spor yapıyor 
3
6 

23,15 833,50 

Toplam Sosyal Beceri Puanı 
Spor yapmıyor 

1
6 

40,13 642,00 
70 -4,324 0,000* 

Spor yapıyor 
3
6 

20,44 736,00 

Tablo 5’te spor yapma durumlarına göre çocukların sosyal beceri değerlendirme yer almaktadır. 
Yalnızca saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri alt boyutunda anlamlı bir farka rastlanmazken 
(p<.05); diğer tüm alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<.05). Alt boyutlarda ortaya çıkan 
anlamlı farklılığın tespiti için sıra ortalama puanlarına bakıldığında anlamlı farklılık çıkan alt 
boyutların tümünde spor yapmayanların puanları spor yapanların puanlarından yüksek 
bulunmuştur.  
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Tablo 5. Çocukların Spor Yapma Sürelerine Göre Beceri Farklılıkları 

Alt Boyutlar Spor yapma süreleri n Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı fark 

Temel Sosyal Beceriler 

Spor yapmıyor 16 40.38 

5 22.229 .000* 

A-B 
A-C 
A-D 
A-E 
A-F 

0-6 ay arası 3 18.00 
7-12 ay arası 2 7.50 
1-2 yıl arası 9 25.83 
2-3 yıl arası 15 19.57 
 3-4 yıl arası 7 19.57 

Temel Konuşma Becerileri 

Spor yapmıyor 16 38.53 

5 15.753 .008* 

A-C 
A-D 
A-E 
A-F 

0-6 ay arası 3 26.50 
7-12 ay arası 2 18.75 
1-2 yıl arası 9 18.89 
2-3 yıl arası 15 20.70 
 3-4 yıl arası 7 23.43 

İleri Konuşma Becerileri 

Spor yapmıyor 16 36.75 

5 11.813 .037* 

A-E 
A-F 
A-D 
 

0-6 ay arası 3 26.33 
7-12 ay arası 2 26.00 
1-2 yıl arası 9 23.11 
2-3 yıl arası 15 21.63 
 3-4 yıl arası 7 18.07 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 

Spor yapmıyor 16 38.50 

5 17.051 .004* 

A-B 
A-E 
A-F 
A-C 

0-6 ay arası 3 18.50 
7-12 ay arası 2 6.50 
1-2 yıl arası 9 22.78 
2-3 yıl arası 15 21.23 
 3-4 yıl arası 7 24.29 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri 

Spor yapmıyor 16 36.41 

5 10.890 .054 - 

0-6 ay arası 3 16.83 
7-12 ay arası 2 16.50 
1-2 yıl arası 9 22.22 
2-3 yıl arası 15 22.40 
 3-4 yıl arası 7 25.14 

Grupla İş Yapma Becerileri 

Spor yapmıyor 16 38.66 

5 16.285 

 A-E 
A-F 
A-D 
A-C 

0-6 ay arası 3 25.33 
7-12 ay arası 2 13.75 .006* 
1-2 yıl arası 9 23.50  
2-3 yıl arası 15 19.97  
 3-4 yıl arası 7 20.71  

Duygusal Beceriler 

Spor yapmıyor 16 41.03 

5 23.352 .000* 

A-B 
A-E 
A-F 
A-D 

0-6 ay arası 3 18.17 
7-12 ay arası 2 20.50 
1-2 yıl arası 9 22.11 
2-3 yıl arası 15 16.83 
 3-4 yıl arası 7 24.93 

Kendini Kontrol Etme Becerileri 

Spor yapmıyor 16 38.81 

5 17.652 .003* 
A-B 
A-E 
A-D 

0-6 ay arası 3 18.00 
7-12 ay arası 2 24.75 
1-2 yıl arası 9 20.50 
2-3 yıl arası 15 18.23 
 3-4 yıl arası 7 27.93 

Saldırgan Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Spor yapmıyor 16 32.28 

5 4.375 .497 - 

0-6 ay arası 3 16.67 
7-12 ay arası 2 24.75 
1-2 yıl arası 9 26.06 
2-3 yıl arası 15 23.60 
 3-4 yıl arası 7 24.79 

Sonuçları Kabul Etme Becerileri 

Spor yapmıyor 16 37.41 

5 

  
A-E 
A-F 
A-D 

0-6 ay arası 3 24.83 
7-12 ay arası 2 27.50 14.630 .012* 
1-2 yıl arası 9 26.78   
2-3 yıl arası 15 18.97   
 3-4 yıl arası 7 17.79   

Yönerge Verme Becerileri 

Spor yapmıyor 16 33.91 

5 5.660 .341 - 

0-6 ay arası 3 21.67 
7-12 ay arası 2 24.25 
1-2 yıl arası 9 23.22 
2-3 yıl arası 15 23.20 
 3-4 yıl arası 7 23.57 

Bilişsel Beceriler 

Spor yapmıyor 16 34.03 

5 7.443 .190 
 
- 

0-6 ay arası 3 22.67 
7-12 ay arası 2 27.00 
1-2 yıl arası 9 21.22 
2-3 yıl arası 15 21.23 
 3-4 yıl arası 7 28.86 

Toplam Sosyal Beceri Puanı 

Spor yapmıyor 16 40.13 

5 18.862 .002* 

A-B 
A-E 
A-F 
A-D 
 

0-6 ay arası 3 19.00 
7-12 ay arası 2 18.25 
1-2 yıl arası 9 21.44 
2-3 yıl arası 15 19.90 
 3-4 yıl arası 7 21.57 

*p<.05 (A: Spor Yapmıyor; B:0-6 ay arası; C: 7-12 ay arası; D: 1-2 yıl arası; E:2-3 yıl arası; F:3-4 yıl arası) 
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Çocukların spor yapma sürelerine göre beceri farklılıklarının incelendiği tablo 6’da, temel sosyal 
beceriler [X2 (5)= 22.229; p=.000<.05], temel konuşma becerileri [X2 (5)= 15.753; p=.008<.05], ileri konuşma 
becerileri [X2 (5)= 11.813; p=.037<.05], ilişkiyi başlatma becerileri [X2 (5)= 17.051; p=.003<.05], grupla iş 
yapma becerileri [X2 (5)= 16.285; p=.006<.05], duygusal beceriler [X2 (5)= 23.352; p=.000<.05], kendini 
kontrol etme becerileri [X2 (5)= 17.652; p=.003<.05], sonuçları kabul etme becerileri [X2 (5)= 14.630; 
p=.012<.05] alt boyutlarında ve toplam beceri puanlarında [X2 (5)= 18.862; p=.002<.05] anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir (p<.05). Bu farklılıkların hangi sürelere göre farklılaştığını belirtmek için 
yapılan Mann Whitney-U analizlerinde spor yapmayan çocukların ortalama puanları herhangi bir 
sürede spor yapan diğer çocukların ortalama puanlarından yüksek bulunmuştur. Tespit edilen 
farklılığın spor yapmayan çocuklar açısından kaynaklandığı, spor yapan çocuklar arasında spor 
yapma sürelerine göre herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05). 
Tablo 6. Çocukların Spor Yapma Sıklıklarına Göre Beceri Farklılıkları 

Alt Boyutlar Spor yapma 
 

n Sıra 
 

sd X2 p Anlamlı 
 

Temel Sosyal Beceriler 
Spor yapmıyor 16 40,3

 2 
21,0
53 

,000* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 22,8
 Daha fazla 14 16,3
 

Temel Konuşma Becerileri 
Spor yapmıyor 16 38,5

 2 
14,9
99 

,001* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 20,6
 Daha fazla 14 21,9
 

İleri Konuşma Becerileri 
Spor yapmıyor 16 36,7

 2 
11,0
60 

,004* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 21,0
 Daha fazla 14 23,2
 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 
Spor yapmıyor 16 38,5

 2 
16,9
82 

,000* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 18,1
 Daha fazla 14 25,9
 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri 
Spor yapmıyor 16 36,4

 2 
10,0
61 

,007* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 21,4
 Daha fazla 14 23,1
 

Grupla İş Yapma Becerileri 
Spor yapmıyor 16 38,6

 2 
15,5
32 

,000* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 20,0
 Daha fazla 14 22,7
 

Duygusal Beceriler 
Spor yapmıyor 16 41,0

 2 
21,7
82 

,000* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 19,4
 Daha fazla 14 20,9
 

Kendini Kontrol Etme Becerileri 
Spor yapmıyor 16 38,8

 2 
15,4
86 

,000* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 20,5
 Daha fazla 14 21,8
 

Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkma 
Becerileri 

Spor yapmıyor 16 32,2
 2 

4,16
4 

,125 - Haftada 4-7 kez 22 22,2
 Daha fazla 14 26,5
 

Sonuçları Kabul Etme Becerileri 
Spor yapmıyor 16 37,4

 2 
12,1
99 

,002* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 21,5
 Daha fazla 14 21,7
 

Yönerge Verme Becerileri 
Spor yapmıyor 16 33,9

 2 
5,61
5 

,060 - Haftada 4-7 kez 22 23,2
 Daha fazla 14 23,2
 

Bilişsel Beceriler 
Spor yapmıyor 16 34,0

 2 
5,88
7 

,053 - Haftada 4-7 kez 22 23,2
 Daha fazla 14 23,0
 

Toplam Sosyal Beceri Puanı 
Spor yapmıyor 16 40,1

 2 
18,7
26 

,000* 
A-B 
A-C 

Haftada 4-7 kez 22 20,0
 Daha fazla 14 21,0
 *p<.05 (A: Spor Yapmıyor; B:Haftada 4-7 kez; C: Daha fazla) 

Çocukların spor yapma sıklıklarına göre beceri farklılıklarının incelendiği tablo 7’de, saldırgan 
davranışlarla başa çıkma becerileri, yönerge verme becerileri ve bilişsel beceriler dışındaki tüm alt 
boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Bu farklılıkların hangi sıklıklara göre 
farklılaştığını belirtmek için yapılan Mann Whitney-U analizlerinde spor yapmayan çocukların 
ortalama puanları spor yapan diğer çocukların ortalama puanlarından yüksek bulunmuştur. Tespit 
edilen farklılığın spor yapmayan çocuklar açısından kaynaklandığı, spor yapan çocuklar arasında 
spor yapma sıklıklarına göre herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05). 
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Tablo 7. Çocukların Spor Yapma Zamanlarına Göre Beceri Farklılıkları 
Alt Boyutlar Spor yapma 

 
 Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı fark 

Temel Sosyal Beceriler 

Spor Yapmıyor 
 

40,38 

3 21,032 ,000* 
A-C 
A-D 

1 saatten az   26,00 
1-2 saat arası  

 
20,65 

2-3 saat arası  
 

16,30 

Temel Konuşma Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

38,53 

3 18,854 ,000* 
A-C 
A-D 

1 saatten az   32,08 
1-2 saat arası  

 
19,50 

2-3 saat arası  
 

17,90 

İleri Konuşma Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

36,75 

3 18,556 ,000* 
A-C 
A-D 
B-C 

1 saatten az   36,33 
1-2 saat arası  

 
21,00 

2-3 saat arası  
 

15,20 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

38,50 

3 17,387 ,001* 
A-C 
A-D 

1 saatten az   30,25 
1-2 saat arası  

 
20,00 

2-3 saat arası  
 

18,05 

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

36,41 

3 19,938 ,000* 
A-C 
A-D 
B-C 

1 saatten az   39,67 
1-2 saat arası  

 
19,50 

2-3 saat arası  
 

16,75 

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

38,66 

3 19,027 ,000* 
A-C 
A-D 

1 saatten az   31,08 
1-2 saat arası  

 
20,58 

2-3 saat arası  
 

16,15 

Duygusal Beceriler 

Spor Yapmıyor 
 

41,03 

3 22,720 ,000* 
A-B 
A-C 
A-D 

1 saatten az   24,75 
1-2 saat arası  

 
20,18 

2-3 saat arası  
 

16,95 

Kendini Kontrol Etme 
Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

38,81 

3 16,411 ,001* 
A-B 
A-C 
A-D 

1 saatten az   22,17 
1-2 saat arası  

 
18,90 

2-3 saat arası  
 

24,60 

Saldırgan Davranışlarla 
Başa Çıkma Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

32,28 

3 6,324 ,097 - 
1 saatten az   32,33 
1-2 saat arası  

 
23,75 

2-3 saat arası  
 

19,25 

Sonuçları Kabul Etme 
Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

37,41 

3 13,781 ,003* 
A-C 
A-D 

1 saatten az   27,83 
1-2 saat arası  

 
19,25 

2-3 saat arası  
 

22,75 

Yönerge Verme Becerileri 

Spor Yapmıyor 
 

33,91 

3 11,845 ,008* 
A-C 
B-C 

1 saatten az   36,75 
1-2 saat arası  

 
19,30 

2-3 saat arası  
 

22,90 

Bilişsel Beceriler 

Spor Yapmıyor 
 

34,03 

3 9,736 ,021* 
A-C 
A-D 
B-C 

1 saatten az   34,00 
1-2 saat arası  

 
21,40 

2-3 saat arası  
 

20,15 

Toplam Sosyal Beceri 
Puanı 

Spor Yapmıyor 
 

40,13 

3 22,638 ,000* 
A-C 
A-D 
B-C 

1 saatten az   31,50 
1-2 saat arası  

 
18,88 

2-3 saat arası  
 

16,95 
*p<.05 (A: Spor Yapmıyor; B:1 saatten az; C:1-2 saat arası; D:2-3 saat arası) 

Çocukların spor yapma zamanlarına göre beceri farklılıklarının incelendiği tablo 8’de, saldırgan 
davranışlarla başa çıkma becerileri dışındaki tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
(p<.05). Bu farklılıkların hangi sürelere göre farklılaştığını belirtmek için yapılan Mann Whitney-U 
analizlerinde, tüm alt boyutlarda, 1-2 ve 2-3 saat arası zamanlarda spor yapan çocuklara göre spor 
yapmayan çocukların ortalama puanları daha yüksek bulunmuştur. Duygusal ve kendini kontrol 
etme becerileri alt boyutlarında da 1 saatten az spor yapan çocuklara göre yine spor yapmayan 
çocukların ortalama puanları yüksek bulunmuştur. Diğer yandan ileri konuşma becerileri, ilişkiyi 
sürdürme becerileri, yönerge verme becerileri, bilişsel beceriler alt boyutunda ve toplam sosyal beceri 
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puanlarında 1 saatten az spor yapan çocukların ortalamaları, 1-2 saat arası spor yapan çocuklardan 
yüksek bulunmuştur. Tespit edilen farklılığın spor yapmayan ya da görece daha az zaman zarfında 
spor yapan çocuklar açısından kaynaklandığı saptanmıştır. 
4. Tartışma ve Sonuç 
Otizm spektrum bozukluğu olan 7-12 yaşa sahip çocukların sosyal beceri düzeylerini ve 
davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılan çalışmaya otizm spektrum bozukluğuna sahip 
çocukların eğitmenleri dâhil olmuştur. Bizde çalışmamızın tartışmasını eğitmenlerin görüşlerinden 
çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirdik. Bu çalışmada katılımcılar açısından;  
Çocukların yaşlarına göre beceri farklılıkları incelendiğinde yalnızca grupla iş birliği yapma alt 
boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilirken, 7-9 yaş aralığındaki çocukların (sıra ort:31.54), 10-12 
yaş aralığındaki (sıra ort:22.18) çocuklardan daha fazla grupla iş birliği becerisine sahip olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 3). Cinsiyet değişkenine göre ise bilişsel beceriler ve temel konuşma becerilerinde 
farklılık tespit edilirken kızların hem bilişsel becerilerde hem de konuşma becerilerinde sıra 
ortalamalar bazında erkeklerden daha fazla bu beceriye sahip olduğu bulunmuştur.  
Çocukların spor yapma durumlarına göre sosyal beceri düzeylerine bakıldığında. Yalnızca saldırgan 
davranışlarla başa çıkma becerileri alt boyutunda anlamlı bir farka rastlanmazken (p<.05); diğer tüm 
alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<.05). Alt boyutlarda ortaya çıkan anlamlı farklılığın 
tespiti için sıra ortalama puanlarına bakıldığında anlamlı farklılık çıkan alt boyutların tümünde spor 
yapmayanların puanları spor yapanların puanlarından yüksek bulunmuştur.  
Çocukların spor yapma sürelerine göre beceri farklılıklarının incelendiği tablo 6’da, temel sosyal 
beceriler temel konuşma becerileri, ileri konuşma becerileri, ilişkiyi başlatma becerileri, grupla iş 
yapma becerileri, duygusal beceriler, kendini kontrol etme becerileri, sonuçları kabul etme becerileri 
alt boyutlarında ve toplam beceri puanlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tespit edilen 
farklılığın spor yapmayan çocuklar açısından kaynaklandığı, spor yapan çocuklar arasında spor 
yapma sürelerine göre herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır.  
Çocukların spor yapma sıklıklarına göre beceri farklılıklarının incelendiği tablo 7’de, saldırgan 
davranışlarla başa çıkma becerileri, yönerge verme becerileri ve bilişsel beceriler dışındaki tüm alt 
boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Tespit edilen farklılığın spor yapmayan çocuklar 
açısından kaynaklandığı, spor yapan çocuklar arasında spor yapma sıklıklarına göre herhangi bir 
farklılık olmadığı saptanmıştır. 
Çocukların spor yapma zamanlarına göre beceri farklılıklarının incelendiği tablo 8’de, saldırgan 
davranışlarla başa çıkma becerileri dışındaki tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
(p<.05). Bu farklılıkların hangi sürelere göre farklılaştığını belirtmek için yapılan Mann Whitney-U 
analizlerinde, tüm alt boyutlarda, 1-2 ve 2-3 saat arası zamanlarda spor yapan çocuklara göre spor 
yapmayan çocukların ortalama puanları daha yüksek bulunmuştur. Duygusal ve kendini kontrol 
etme becerileri alt boyutlarında da 1 saatten az spor yapan çocuklara göre yine spor yapmayan 
çocukların ortalama puanları yüksek bulunmuştur. Diğer yandan ileri konuşma becerileri, ilişkiyi 
sürdürme becerileri, yönerge verme becerileri, bilişsel beceriler alt boyutunda ve toplam sosyal beceri 
puanlarında 1 saatten az spor yapan çocukların ortalamaları, 1-2 saat arası spor yapan çocuklardan 
yüksek bulunmuştur. Tespit edilen farklılığın spor yapmayan ya da daha az zaman zarfında spor 
yapan çocuklar açısından kaynaklandığı saptanmıştır.  
Ancak literatürde OSB’li bireyler üzerine yapılan sosyal beceri çalışmalarında, düzenli fiziksel 
aktiviteler otizmli çocukların kendilerini ifade edebilme, akranlarıyla doğru iletişime geçebilme, 
davranışlarını kontrol edebilme becerileri gibi daha birçok sosyal beceriyi olumluya çevirebilme 
özelliği taşıdığı düşünülmektedir ( Arslan ve İnce, 2015; Avcıoğlu, 2004; Ekinci Vural, 2006; Yukay, 
2006; Çalışkan Çoban, 2007; Durualp, 2009; Balçık ve Çiftçi-Tekinaslan, 2010; Kandır ve Orçan, 201). 
Zhong (2011) yaşları 2-6 yaş arasında değişen 12 erkek otizmli birey ile yaptığı araştırmada fiziksel 
aktivite programına dâhil olan katılımcıların duygusal işlevsellik puanlarında olumlu yönde bir 
azalma olduğunu belirlemiştir. Namlı (2012) spor yapan ve spor yapmayan otistik çocuklarda 
davranış farklılıklarını incelediğinde tükürme, sürekli sallanma, nesneleri fırlatma, bağırma, sebepsiz 
yere ağlama, kendisine ve başkalarına zarar verme, öfke nöbeti geçirme, gibi saldırgan davranış 
problemlerinde spor yapanların bu davranışlarında azalma olduğunu tespit etmiştir. Ancak Yılmaz ve 
ark. (2015) yapmış olduğu çalışmada 5-6 yaş OSB’li çocukların egzersiz yapmalarının bazı sosyal 
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davranış becerilerini iyileştirdiği, egzersize ayrılan saati daha fazla olan çocukların davranışlarında ve 
sosyal becerilerin bazı parametrelerinde anlamlı fark olduğu tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda 
ortaya konulan farklı sonuçlar bu konuda bir genellemeye gidilmesini etkilemektedir. 
Sonuç olarak, çalışmamızda bu sonucun çıkmasının sebebini özel eğitim alanında çalışan 
öğretmenlerin, lisans eğitimleri içerisinde engellilerde egzersiz ve spor dersinin müfredatlarında 
olmamasından kaynaklı olarak ve bu konu hakkında yeterli düzeyde farkındalığa sahip olmadıkları 
düşünülebilir.   
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Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İç-Diş Kontrol Odaklarına 
Göre Psikolojik Dayanıklılıkları 

Hande Baba Kayaa, Atike Yılmaz1b, Fikret Soyerc, Murat Sarıkabakd 
a,cSakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya, 54187, Türkiye;  bBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm 
Başkanlığı, Bilecik, 11230, Türkiye; dBartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, 74100, Türkiye 

Özet 

Bu çalışma spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iç-dış kontrol odaklarına göre psikolojik dayanıklılıkları 
üzerine odaklanmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri 
dâhil edilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi Formu’’, Türkçeye uyarlaması 
Dağ (1991) tarafından yapılmış olan “Rotter’in İç- Dış kontrol Odağı Ölçeği” ve Türkçe geçerlilik güvenirlilik 
çalışması Basım Ve Çetin (2011) tarafından yapılan ‘’Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’’ 
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tek yönlü varyans (Anova) ve t-test kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilerde; katılımcıların psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının iç-dış kontrol 
odaklarına göre farklılığına bakıldığında psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından kendilik algısı boyutunda. 
Cinsiyete göre farklılığına bakıldığında kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından aile uyumu 
boyutunda. Yaş değişkenine göre bakıldığında psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal kaynaklar 
alt boyutunda ve büyüdükleri yer değişkeni arasında ise, psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal 
yeterlilik alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Spor bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin iç-dış kontrol odaklarına göre psikolojik dayanıklılıkları alt boyutlarının bazılarında anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler:1 
Psikolojik dayanıklılık, kontrol odağı, spor bilimleri fakültesi  

 

 

1. Giriş  
Yoğun ve stresli dönemlerde insanların olaylara karşı tutumları, farkındalıkları, algıları ve 
karşılaştıkları durumlarla başa çıkmada ki tercih ettikleri yollar değişkenlik göstermektedir. Psikolojik 
dayanıklılık, bu yoğun ve stresli durumlarda bireyin fiziksel, zihinsel, sağlık ve psikolojik açıdan 
olumlu kalmasını ifade eden kişilik özelliğidir (Masten, 1994, Fonagy, 1994; Hunter, 2001; Tusaie ve 
Dyer, 2004 ). Başka bir ifadeyle psikolojik dayanıklılık; terslik, başarısızlık, artan sorumluluk gibi 
olaylar karşısında kendini toparlama, baş etme ve başarılı olma yeteneği olarak ifade edilebilmektedir 
(Luthans ve diğ., 2006). Literatürde psikolojik dayanıklılık kavramının özsaygı (Fergusson ve 
Lynskey, 1996; Crocker ve Park, 2004), öz denetim (Baumeister ve Exline, 2000; Benard, 2004) ve iç 
kontrol odağı (Parker ve diğ., 1990; Magnus ve diğ., 1999) kavramları ile ilişkili olduğu da 
görülmektedir.  

Psikolojik dayanıklılık çalışmalarında koruyucu faktörlerden biri olarak sayılan iç kontrol odağı, 
bireyin yaşamındaki olumlu ya da olumsuz durumlara neyin sebep olduğuyla ilgili inanışı olarak 
tanımlanmaktadır (Rotter, 1966; Kohler, 1993). Kontrol odağı kavramı, bireylerin olaylar üzerinde ne 
derece denetime sahip olduklarına yönelik inanışları ve beklentileridir. Buna göre, yüksek düzeyde iç 
kontrol odağına sahip bireyler, olayların temelde kendi davranış ve eylemlerinden etkilendiğine 
inanmakta ve kendilerini sorunlu tutmaktadırlar. İç kontrol odağı yüksek bireyler başarılı, atılgan, 
girişimci bireyler olarak tanımlanır. Yüksek düzeyde dış kontrol odağına sahip bireyler ise, 

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı, Bilecik, 11230, Türkiye 
e-posta: atiketan@gmail.com 
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yaşamlarındaki olaylar üzerinde daha güçlü olan başka kimselerin, kaderin ya da şansın daha etkili 
olduğuna inanmakta ve çevre üzerinde etkilerinin olmadığını düşünmektedirler, buna bağlı olarakta 
dış kontrol odaklı bireyler, pasif, öz güvenleri daha düşük olduğu belirtilmiştir ( Rossier ve ark. 2005; 
Oliver ve ark. 2006, Rotter 1954, Twenge ve ark. 2004; Ashby ve ark. 2002, Baydoğan ve Dağ 2008, 
Yağışan ve ark. 2007, Yeşilyaprak 2000).  

Fiziksel aktivitenin insan sağlığına ve hayat standartlarının yükseltilmesine katkısı konusundaki 
bulgular açıktır. Fiziksel olarak aktif yaşam şeklini benimsemiş profesyonel ya da amatör spor ile 
uğraşan bireylerde iç-dış kontrol odağınınn mevcut olduğunu ortaya koymuştur ve yapılan 
araştırmalarda antremanı önemli gören ve kendilerini de fiziksel olarak aktif olarak yorumlayan 
bireyler aynı zamanda kendilerini dışsaldan çok iç control odaklı olarak yorumlamaktadırlar (Dyrstad 
ve ark. 2007; Snyder ve Spreitzer, 1979; Koca ve ark., 2003).  

Ayrıca, sporcuların duygusal durumları onların performansları üzerinde önemli etkilere sahip 
olmaktadır. Bu etkiler pozitif ya da negatif olabilir, sporcuların performanslarının sonuçlarını neye 
atfettikleri önemlidir  (Trotter ve Endler, 1999). Spor müsabakaları sırasında stres ile başa çıkma rakip 
sporcu ile başa çıkma kadar önemli bir yetkinliktir. Maç süresi, dayanıklılığının devamı, yorgunluğa 
karşı koyabilme gibi durumlar sporcularda zihinsel ve fizyolojik olduğu kadar psikolojik olarakta bir 
baskı oluşturur (Fauvel ve Ducher, 2009; Li ve ark., 2009; Christian ve ark., 2013). Sporcuların 
karşılaştığı fizyolojik ve psikolojik durumu olumlu olarak değerlendirebilmesi ve başarılı olabilmesi 
için psikolojik dayanıklılık ve kontrol odağı önemlidir. Çalışmamızda buradan yola çıkarak spor 
bilimleri fakültesi öğrencilerinin kontrol odaklarına göre psikolojik dayanıklılıklarını araştırdık.  
2. Yöntem  
2.1. Araştırma metodu 
Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak yapılmıştır Tarama modeli 
bir evren içinden seçilen bir örneklem üzerine yapılan çalışmalar yoluyla evren genelindeki eğilim, 
tutum veya görüşlerin nicel veya nümerik olarak betimlenmesini sağlar bu sayede araştırmacı 
örneklem hakkında çıkarsamalarda bulunur. Bu çalışmada da tarama deseni kullanımının amacı da 
bu yöndedir; şöyle ki katılımcıların psikolojik dayanıklılıkları, kontrol odakları ve demografik 
özellikleri bu yöntemle belirlenecektir. Bu yöntem hızlı veri toplayabilme, ekonomiklik aynı zamanda 
büyük bir evrene ait özelliklerin az sayıda birey kullanarak belirlenmesi açısından avantajlı bir 
yöntemdir (Creswell, 2012). 
2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın örneklemini Sakarya üniversitesi spor bilimleri fakültesinde okuyan 110 kadın ve 186 
erkek olmak üzere toplam 296 katılımcıdan oluşmaktadır. 
2.3. Veri Toplama Araçları 
2.3.1. Kişisel bilgi formu 
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanan yaş, 
cinsiyet, bölüm, sınıf, üniversite konaklama yeri ve büyüdüğü yer gibi soruları içeren bilgi formudur. 
2.3.2. Kontrol odağı ölçeği 
Kişilerin kontrol odaklarını ölçmek amacıyla Rotter’in (1966’dan aktaran: Dağ, 1991) “İç-Dış kontrol 
odağı ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek kişilerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsellik veya dışsallık 
boyutu üzerindeki konumunu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Zaman sınırlaması olmayan ölçek 29 
maddeden oluşmaktadır. Her madde “a” ve “b” seklinde iki seçenekten oluşmakta ve katılımcıların 
bu seçeneklerden kendilerine uygun olanını seçmeleri istenmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması 
Dağ (1991) tarafından yapılmış olup “Rotter’in İç- Dış kontrol Odağı Ölçeği” biçiminde 
adlandırılmaktadır. Ölçek psikometri ve klinik psikoloji alanındaki uzmanlara inceletilerek çevirileri 
yapılmış, kültürel uygunluk da dikkate alınarak son seklini almıştır. Yapılan güvenilirlik 
çalışmalarında madde-toplam korelâsyonlarının .08 ile .41 arasında değiştiği 3 ve 20 numaralı 
maddelerin ölçek toplam puanlarıyla korelâsyonları anlamlı bulunamamıştır. Ölçeğin 532 
örneklemden hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının .71 olduğu ve 99 örneklem için KR–20 
güvenirlik katsayısının .68 olduğu belirtilmektedir. 
2.3.3. Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği 
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Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Friborg ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilmiş 
olup ‘kişisel güç’, ‘yapısal stil’, sosyal yeterlilik’, ‘aile uyumu’ ve ‘sosyal kaynaklar’ boyutlarını 
içermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik güvenirlilik çalışması Basım Ve Çetin (2011) tarafından 
yapılarak, ölçeğin geçerlilik çalışması için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve altı faktörlü yapı 
toplam %57’lik varyans açıklamıştır. Ölçeğin güvenilirliği için yapısal eşitlik modelinin iç tutarlılık 
değerleri; ‘Kendilik Algısı’ için 0.80, ‘Gelecek Algısı’ için 0.75, ‘Sosyal Yeterlilik’ için 0.82, ‘Aile 
Uyumu’ için 0.86, ‘Sosyal Kaynaklar’ için 0.84 ve ‘Yapısal Stil’ için 0.76 olarak bulunmuştur(Basım Ve 
Çetin, 2011). 
2.3.4. Verilerin analizi 
Veriler SPSS 2O paket programı kullanarak analiz edilmiştir.Kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık 
ölçeklerinden elde edilen puanlar ile katılımcıların demografik özellikleri tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemlerden yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri 
kullanılarak açıklanmıştır. Kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık puanları arasındaki fark 
independent samples T-testi ile değerlendirilmiştir. 
3. Bulgular 
Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgilerinin dağılımları 

Faktör Değişken f % 
Yaş 17-20 45 15,2 

21-25 198 66,9 
26-30 46 15,5 
30 ve ustu 7 2,4 

Cinsiyet Kadın 110 37,2 
Erkek 186 62,8 

Bölüm Beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği 

78 26,4 

Antrenörlük eğitimi 64 21,6 
Spor yöneticiliği 97 32,8 
Rekreasyon 57 19,3 

Sınıf 1 sınıf 41 13,9 
2 sınıf 54 18,2 
3 sınıf 118 39,9 
4 sınıf 83 28,0 

Üniversitede barınma 
yeri 

Aile yanı (akraba) 81 27,4 
Yurt 77 26,0 
Öğrenci evi 138 46,6 

Büyüdüğü yer Koy 31 10,5 
İlçe 64 21,6 
Şehir 93 31,4 
Büyükşehir 108 36,5 

 Toplam 296 100,0 

Tablo 1’ de katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımı verilmektedir. Verilere göre, katılımcıların 
%66,9’unun (n=198) “21-25” yaş grubunda olduğu, %62,8’inin (n=186) “Erkek”,  %32,8’inin (n=97) 
“Spor Yöneticiliği” bölümünde öğrenim gördüğü, %39,9’unun (n=118) “I. sınıf” olduğu, %46,6’sinin 
(n=138) öğrenci evinde kaldığı, %36,5 inin (n=108) spor yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Tablo 2. Kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık puanlarının tanımlayıcı istatistikleri 

Değişkenler N Min. Max 𝑿� Ss 
Çarpıklık 

(Skewness) 
Basıklık 

(Kurtosis) 
Kontrol odağı 296 2,00 18.00 10.62 2.64 .026 .100 
Yapısal stil 296 6,00 18.00 12.31 2.70 -.216 -.119 
Gelecek algısı 296 4,00 20.00 11.94 2.72 .072 1.003 
Aile uyumu 296 7,00 30.00 18.60 3.52 -.239 .119 
Sosyal kaynaklar 296 9,00 35.00 19.82 3.90 .326 .959 
Kendilik algısı 296 6,00 30.00 17.81 3.53 .031 1.209 
Sosyal yeterlilik 296 6,00 30.00 18.43 3.90 -.081 .738 
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Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, kontrol odağına ait ortalamanın 10.62±2,64 olduğu tespit 
edilmiştir. Psikolojik dayanıklılık alt boyutlarında ortalama puanın yapı stili için 12.31±2.70, Gelecek 
algısı için 11.94±2.72, Aile uyumu için 18.60±3.52, Sosyal kaynaklar için 19.82±3.90, Kendilik algısı için 
17.81±3.53 ve Sosyal yeterlilik için ise 18.43±3.90 olduğu belirlenmiştir. 
Tablo 3. Katılımcıların iç-dış Kontrol Odakları Ve Psikolojik Dayanıklılık Alt Boyutlarının t-testi 
Sonuçları 

 
Katılımcıların psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının iç-dış kontrol odaklarına göre farklılığına 
bakıldığında psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından kendilik algısı  [t(294) = -2,34, p<.05]  boyutunda 
anlamlı bir farklılık görülmektedir.  Katılımcılardan dış kontrol odağına (X=18,26)  sahip kişilerin 
kendilik algısının iç kontrol odaklı (X=17,30)  bireylere göre yüksek olduğu görülmektedir. 
Tablo 4. Katılımcıların kontrol odakları ve psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının cinsiyete 
göre t-testi sonuçları 

Katılımcıların kontrol odakları ve psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının cinsiyete göre 
farklılığına bakıldığında kontrol odağı [t(294)= 2,36, p<.05]  ve psikolojik dayanıklılık alt 
boyutlarından aile uyumu [t(294)=2,15, p<.05] boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir. Aile 
uyumu alt boyutunda kadınların (X=19,17) erkeklere (X=18,26) oranla puanlarının daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Kontrol odağı puanlarına bakıldığında da kadınların (X=11,09)  erkeklere 
(X=10,34)  oranla daha yüksek puana sahip oldukları dolayısıyla daha dış denetimli oldukları 
söylenebilir. 
 
 
 

 Kontrol odağı N X S sd t p 
Yapısal stil İç kontrol odağı 139 12,25 2,48 286 -,310 

 
,757 

Dış kontrol odağı 157 12,35 2,88  
Gelecek 
algısı 

İç kontrol odağı 139 11,77 2,54 294 -1,00 
 

,317 
Dış kontrol odağı 157 12,09 2,87  

Aile uyumu İç kontrol odağı 139 18,60 3,60 294 ,014 
 

,989 
Dış kontrol odağı 157 18,59 3,46  

Sosyal 
kaynaklar 

İç kontrol odağı 139 19,39 3,98 294 -1,78 ,075 
Dış kontrol odağı 157 20,20 3,79   

Kendilik 
algısı 

İç kontrol odağı 139 17,30 3,41 294 -2,34 ,020 
Dış kontrol odağı 157 18,26 3,59   

Sosyal 
yeterlilik 

İç kontrol odağı 139 18,56 3,62 294 ,535 ,593 
Dış kontrol odağı 157 18,32 4,13   

 Cinsiyet N X S sd t p 

Kontrol odağı Kadın 110 11,09 2,90 294 2,36 ,019 

Erkek 186 10,34 2,44  
Yapısal stil Kadın 110 12,49 2,66 294 ,882 ,379 

Erkek 186 12,20 2,72  
Gelecek algısı Kadın 110 12,24 2,54 294 1,45 ,146 

Erkek 186 11,76 2,82  
Aile uyumu Kadın 110 19,17 3,35 294 2,15 ,032 

Erkek 186 18,26 3,58  
Sosyal kaynaklar Kadın 110 19,84 3,97 294 ,072 ,943 

Erkek 186 19,81 3,86   
Kendililik algısı Kadın 110 17,75 3,61 294 -,235 ,814 

Erkek 186 17,85 3,49   
Sosyal yeterlilik Kadın 110 18,90 3,54 294 1,59 ,111 

Erkek 186 18,16 4,08   
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Tablo 5. Katılımcıların kontrol odakları ve psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının yaşa göre 
Anova sonuçları 
Varyansın kaynağı Kareler 

toplamı 
sd Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı 

fark 
Kontrolo dak 
toplam 

Gruplararası 21,96 3 7,32 1,045 ,373 - 
Gruplariçi 2045,65 292 7,00    
Toplam 2067,62 295     

Yapısal stil Gruplararası 30,89 3 10,29 1,417 ,238 - 
Gruplariçi 2122,51 292 7,26    
Toplam 2153,40 295     

Gelecek algısı Gruplararası 34,39 3 11,46 1,551 ,202 - 
Gruplariçi 2158,74 292 7,39    
Toplam 2193,13 295     

Aile uyumu Gruplararası 65,02 3 21,67 1,760 ,155 - 
Gruplariçi 3595,93 292 12,31    
Toplam 3660,95 295     

Sosyal kaynaklar Gruplararası 236,10 3 78,70 5,401 ,001 3-1 
3-2 
3-4 

Gruplariçi 4254,75 292 14,57   
Toplam 4490,86 295    

Kendililik algısı Gruplararası 65,66 3 21,88 1,762 ,154 - 
Gruplariçi 3626,48 292 12,41    
Toplam 3692,14 295     

Sosyal yeterlilik Gruplararası 31,90 3 10,63 ,696 ,555 - 
Gruplariçi 4459,00 292 15,27    
Toplam 4490,90 295     

Analiz sonuçları psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal kaynaklar alt boyutunda 
katılımcıların yaş değişkenleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F(3-292)= 5.401, p<.05]. 
Diğer boyutlar ve kontrol odağı ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 
Yaşlar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan scheffe testinin 
sonuçlarına göre, 3. grubun (26-30yaş) (X=21,63) sosyal kaynaklar düzeyinin 1. Grup (17-20yaş) 
(X=18,97), 2. Grup (21-25yaş) (X=19,69) ve 4. Gruba (30 ve üzeriyaş) (X=17,14) göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. 
Tablo 6. Katılımcıların kontrol odakları ve psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının büyüdükleri 
yere göre Anova sonuçları 
Varyansın kaynağı Kareler 

toplamı 
sd Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı fark 

Kontrol odak 
toplam 

Gruplararası 9,86 3 3,28 ,467 ,706 - 
Gruplariçi 2057,75 292 7,04    
Toplam 2067,62 295     

Yapısal stil Gruplararası 26,67 3 8,89 1,22 ,302 - 
Gruplariçi 2126,72 292 7,28    
Toplam 2153,40 295     

Gelecek algısı Gruplararası 25,44 3 8,48 1,14 ,332 - 
Gruplariçi 2167,69 292 7,42    
Toplam 2193,13 295     

Aile uyumu Gruplararası 23,73 3 7,91 ,635 ,593 - 
Gruplariçi 3637,22 292 12,45    
Toplam 3660,95 295     

Sosyal kaynaklar Gruplararası 2,49 3 ,831 ,054 ,983 - 
Gruplariçi 4488,37 292 15,37   
Toplam 4490,86 295    

Kendilik algısı Gruplararası 13,26 3 4,42 ,351 ,789 - 
Gruplariçi 3678,88 292 12,59    
Toplam 3692,14 295     

Sosyal yeterlilik Gruplararası 129,55 3 43,18 2,89 ,036 1-4 
Gruplariçi 4361,35 292 14,93    
Toplam 4490,90 295     

Analiz sonuçları psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal yeterlilik alt boyutunda 
katılımcıların büyüdükleri yer değişkenleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F(3-292) 
= 2,89, p<.05]. Diğer boyutlar ve kontrol odağı ile büyüdükleri yer değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılık görülmemektedir. Yaşlar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 
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yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre, 1. grubun (büyükşehir) (X=19,20) sosyal yeterlilik düzeyinin 
4. Grup (köy) (X=17,16) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Tablo7. Katılımcıların kontrol odakları ve psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının okudukları 
bölüme göre Anova sonuçları 
Varyansın kaynağı Kareler 

toplamı 
sd Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı 

fark 
Kontrol odak 
toplam 

Gruplararası 18,82 3 6,27 ,894 ,444 - 
Gruplariçi 2048,79 292 7,01    
Toplam 2067,62 295     

Yapısal stil Gruplararası 20,14 3 6,71 ,919 ,432 - 
Gruplariçi 2133,26 292 7,30    
Toplam 2153,40 295     

Gelecek algısı Gruplararası 30,48 3 10,16 1,372 ,251 - 
Gruplariçi 2162,64 292 7,40    
Toplam 2193,13 295     

Aile uyumu Gruplararası 27,64 3 9,21 ,740 ,529 - 
Gruplariçi 3633,31 292 12,44    
Toplam 3660,95 295     

Sosyal 
kaynaklar 

Gruplararası 35,68 3 11,89 ,780 ,506 - 
Gruplariçi 4455,17 292 15,25   
Toplam 4490,86 295    

Kendilik algısı Gruplararası 20,82 3 6,94 ,552 ,647 - 
Gruplariçi 3671,32 292 12,57    
Toplam 3692,14 295     

Sosyal yeterlilik Gruplararası 21,49 3 7,16 ,468 ,705 - 
Gruplariçi 4469,40 292 15,30    
Toplam 4490,90 295     

Analiz sonuçları incelendiğinde kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık alt boyutları puanlarının 
okudukları bölümlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. 
4. Tartışma ve Sonuç 
Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, katılımcıların psikolojik dayanıklılık alt boyut 
puanlarının iç-dış kontrol odaklarına göre farklılığına bakıldığında psikolojik dayanıklılık alt 
boyutlarından kendilik algısı boyutunda. Cinsiyete göre farklılığına bakıldığında kontrol odağı ve 
psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından aile uyumu boyutunda. Yaş değişkenine göre bakıldığında 
psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal kaynaklar alt boyutunda ve büyüdükleri yer 
değişkeni arasında ise, psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal yeterlilik alt boyutunda 
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.  
Çalışmada psikolojik dayanıklılık alt boyut puanlarının iç-dış kontrol odaklarına göre farklılığına 
bakıldığında psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından kendilik algısı boyutunda anlamli farklilik 
çikmiştir. Kendinlik algısı; kişinin kendi farkındalığına varmasını ve temelde kim olduğuna yönelik 
düşünceleri ifade etmektedir. Bu manada katılımcıların kendi farkındalıklarının yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz.  Yapılan çalşmalarda kontrol odağı puanlarının ‘kendilik algısı’, ‘gelecek algısı’ ve 
‘yapısal stil’ boyutlarıyla anlamlı ve negatif yönlü ilişkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır (Basım ve Çetin, 
2011) bu da bizim çalışmamızı destekler niteliktedir.  
Cinsiyete göre farklılığına bakıldığında kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından aile 
uyumu boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuş olup diğer boyutlarda anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. Bu uyum kadınlar lehinde yüksek çıkmıştır.  Aile uyumu; kişinin en yakınlarıyla 
olan uyumunu göstermektedir. Bu manada kadın katılmcıların spor ile uğraşmaları aileleri tarafından 
desteklenmeleri ve kadınların yetiştirilme tarzının da etkili olduğundan dolayı (Yanılmaz, 1999) 
erkeklerden yüksek çıktığını düşünebiliriz.  
Yaş değişkenine göre bakıldığında psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasından sosyal kaynaklar alt 
boyutunda anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu manada Hjemdal ve arkadaşları (2006) sosyal kaynaklar 
boyutunun, bireyin arkadaşları veya akrabaları gibi dış çevresinden gördüğü yakınlık ve sosyal 
destek algısını içerdiğini belirtmişlerdir. Aktif spor yapanlar için başarı önemlidir ve başarılı olmak 
için çevresi ve ailesi tarafından desteklendiği söylenebilir ( Hjemdal, 2006; Kırımoğlu ve ark., 2012). 
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Çalışmada katılımcıların büyüdükleri yer değişkeni arasında ise, psikolojik dayanıklılık alt boyutları 
arasından sosyal yeterlilik alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sosyal yeterlilik; 
kişinin sahip olduğu sosyal ilişkileri göstermektedir. Bu manada çocukluk ve gençlik dönemini büyük 
şehirlerde geçiren ve spor yapan kişilerin bu yerleşim yerlerinde sağlanan spor imkanları  çocukların 
ve gençlerin sporu bir alışkanlık ve daha sonra da bir davranış biçimi olarak geliştirmelerine ve 
sosyalleşmeleri için önemli bir etken olduğu düşünülebilir.  
Sonuç olarak, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iç-dış kontrol odaklarına göre psikolojik 
dayanıklılıkları alt boyutlarının bazılarında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  
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Abstract 

The aim of the research was to examine the relationship between self esteem and assertiveness levels of the 
students studying at the different departments of the universities. A total of 500 university students, 279 
female (55.8%) and 221 male (44.2%) participated to the study voluntarily. Screening model was used in the 
research. The sample of the research was comprised of the students of Sakarya University Faculty of Sports 
Sciences and other faculties. In addition to the personal information form prepared by the researcher, the 
Rosenberg Self-Esteem scale developed by Rosenberg (1965) and validity and reliability study of which 
conducted by Çuhadoroğlu (1986) was used. The ʺRathus Assertiveness Scaleʺ developed by Rathus (1973) 
was used to measure the assertiveness of the participants in interpersonal relationships. The Turkish validity 
and reliability study of the scale was carried out by Voltan (1980). In the analysis of the data obtained in the 
study, percentage and frequency descriptive statistical methods were used to determine the distributions of 
the personal information of the participants, and the skewness and kurtosis values of the data were checked 
by Shapiro Wilks normality test to determine whether the data were distributed normally. In the statistical 
analysis of the data, beside the descriptive statistical models, correlation analysis methods, t-test and ANOVA 
test was used (p = 0,05). According to the departmens  and gender a significant difference was determined 
both in self-esteem and assertiveness levels of the participants. (.05) According to age, welfare level, 
participation in sports activities and class variables, a significant difference was determined only in the level of 
self-esteem of the participants. In the Pearson Correlation Analysis to determine the relationship between 
Rosenberg self-esteem scale and Rathus assertiveness inventory, it was determined that there is a strong and 
positive relationship between the scales. As a result, gender, participation in sports activities, age and welfare 
level are factors affecting self esteem and assertiveness levels.  
 
Keywords:1 
Self-Esteem, Assertiveness, Participation in Sports Activities, University Student 

 

1.  Introduction 
While the concept of self refers to the self-existence and the features that make a person ‘self’, self-
esteem is a respect for the person's own personality, in other words, it expresses his satisfaction 
because of the qualities he has and seeing himself as worthful (Yıldız, 2006). In fact, none of the 
qualities or values that make up the self of the person, that is, making the person ‘self’, are innate. 
People are born with visible physical and unexplored features, so they cannot judge themselves as 
beautiful-ugly, talented-incompetent, socially-deprived, strong-weak, successful-inadequate. All of 
these develops and is learned afterwards due to family, environment, education, culture, and society. 
The person evaluates himself / herself in the direction of their ideals and if he can see himself as 
worthful and happy or appreciate himself in the end, it can be said that self-respect is high. 

People with high self-esteem can be communicated easily and effectively because such people are 
cheerful, patient, tolerant and ready to listen and understand the others. Thanks to their powerful and 
strong personalities, they cannot be afraid of doing mistakes and they can take risks and are open to 
criticism also, they cannot be affected too much if they have problems (Ayaz 2002). 
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In terms of healthy communication, feelings and thoughts should be conveyed in a way that the 
other side can understand, so some behaviour patterns become important in interpersonal relations. 
As hesitant or aggressive behaviours may have negative consequences, assertiveness, which is defined 
as ʺexpressing oneselfʺ (Ayaz 2002; Rugancı 2001; Tataker 2003), which is in the middle of both and 
both expressing their rights and observing the rights of others can be seen as target behaviour. 
Assertiveness; defined by Bultler as a direct and the simplest expression of saying ʺthis is meʺ, is an 
expressing one’s feelings and thoughts freely according to Lazarus (Tataker 2003; Timmins and 
McCabe 2005). According to assertive behaviour based on human rights; individuals have the right to 
express their feelings without feeling guilty, to express their wishes without hesitation, to be 
independent, to listen and pay attention, to freely decide and take responsibility for their decisions, to 
respect and hear, or not to be assertive. (Ayaz 2002; Yıldız 2006: 18). 

On the other hand, assertiveness, also called as initiative, has been the subject of many researches 
due to its socio-cultural and psychological nature, has been regarded as the main harmony item in the 
regulation of interpersonal relations and gained importance in the context of social skills (Tan, 2006). 
From this point of view, it can be said that the level of assertiveness and self-esteem may change 
depending on different variables, and the level may increase or decrease. In addition, the relationship 
between assertiveness and self-esteem should not be ignored. 

Individuals who are self-aware and respectful to their own selves are accepted as more tolerant, 
strong in communication, strong in psychology, has high life satisfaction, open to learning and 
teaching, have more desire to reach their goals, and a working individual (Sever et al., Tuna A. and 
Tuna H. 2001). Low self-esteem will prevent the individual from acting in the right way for himself, as 
it can affect his or her choice and decision-making. (Stanford and Donavan 1999; Ayaz 2002; Bal 2003).  
It is possible to talk about university period as in which the person has undergone many changes and 
developments. The individual learns to stay away from the family and its surroundings and to stand 
on their own feet. Although this period has positive aspects, it has also negative or troublesome 
aspects too. Therefore, it is possible that situations such as emotional changes, social environment, 
adaptation to a new environment, feelings of loneliness may also affect the level of self-esteem and 
assertiveness. 

It is a known fact that well-educated, knowledgeable, educated people will shape the future, so 
university students should be educated as individuals who are self-aware and aware of their 
possessions, respectful, calm, bilingual and successful. It is possible that individuals with low self-
esteem may negatively affect their peace, happiness and prosperity as well as their own, their 
surroundings and therefore the society they are in. 

In this context the purpose of this study was to examine the self-esteem and assertiveness levels 
of university students studying a faculty of Sports Sciences and other faculties in terms of gender, age, 
participation in sports activities and prosperity level, and shed light on future research with a 
different point of view. 
2. Method 
2.1 Research Group 
 A total of 500 university students, 279 females (55.8%) and 221 males (44.2%) selected by screening 
method, comprises the sample of the study. Participants participated to the study voluntarily. 
2.2 Data Collection Tool 
Survey model was used in the research. In addition to the personal information form prepared by the 
researcher, the first ten items sub scale of the Rosenberg Self-Esteem scale, developed by Rosenberg 
(1965) and validity & reliability study in Turkey conducted by Çuhadoroğlu (1986), was used. The 
self-esteem scale consists of a total of 10 items. Each statement contains a 4-point Likert type choices 
(very true, true, false, very wrong). In evaluating the positive statement, ʺvery correctʺ option was 
calculated as 4 points, ʺvery wrongʺ 1 point; however, in negative statements, the calculation was 
done in the opposite way. The score obtained from the total of 10 items was divided into 10 and the 
average score was obtained. The highest score in the scale is 4, the lowest score is 1, and the increase in 
the average score indicates that self-esteem is high. In order to determine the assertiveness of the 
participants the ʺRathus Assertiveness Inventoryʺ by Rathus (1973) was used in the study. The 
inventory was developed to measure the assertiveness in interpersonal relationships and Turkish 
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validity and reliability study of the scale was carried out by Voltan (1980). This inventory has 
advantages such as its easy application to different cultures, its short formation and easy evaluation. 
The Rathus Assertiveness Inventory is a scale consisting of 30 items and the total score ranges from -90 
to +90. Each item has a 6-point Likert-type option and the options are between -3 and +3 (-3 does not 
fit me at all, -2 does not quite fit me, -1 does not fit me well, +1 fit me a bit, +3 fit me very well). 
According to the score obtained from the scale, between +90 and +10 points is evaluated as aggressive 
behaviour and between -90 and +10 points as shy. 
2.3 Analysis of Data  
In the analysis of the data obtained in the study, percentage and frequency descriptive statistical 
methods were used to determine the distributions of the personal information of the participants, and 
the skewness and kurtosis values of the data were checked by Shapiro Wilks normality test to 
determine whether the data were distributed normally. It has been determined that the data have a 
normal distribution. According to Jondeau and Rockinger (2008), when the coefficients of skewness 
and kurtosis of the sub-dimensions change between +3 and -3, they stated that it satisfies the 
conditions of normal distribution parameters in these sub-dimensions. In the statistical analysis of the 
data, beside the descriptive statistical models, correlation analysis methods, t-test and ANOVA test 
was used (p = 0,05).  
3. Results 
Table 1: Distribution of Participants by Gender, Age, Welfare Level, Faculty and Participation in Sport 
Activities 

Variables  F                         % 

Gender 
Female 279 55.8 
Male 221 44.2 
Total 500 100 

Age 

17-20 139 27.8 
21-25 333 66.6 

26 and above 28 5.6 
Total 500 100 

Welfare Level 

Very Bad 15 3.0 
Bad 45 9.0 

Normal 261 52.2 
Good 146 29.2 

Very Good 33 6.6 
Total 500 100 

Faculty 
Faculty of Sports Sciences 118 23.6 

Other Faculties 382 76.4 
               Total 500 100 

Participation in Sportive Activities 
Yes 282 56.4 
No 218 43.6 

Total 500 100 

According to the statistical findings regarding participants' gender, age, level of welfare, participation 
in sports activities and faculties, 55.8% of the participants were determined as ʺfemaleʺ, 66.6% in the 
age range ʺ21-25ʺ, 52.2%, to be in normal welfare level. Also 76.4% of them was determined to be 
studied inʺ Other ʺfaculties and 56.4% regularly participated in sporting events. 
Table 2: According to Gender Self-Esteem and Assertiveness of the Participants  

Variable Gender N   Mean             F                     t P 

Self-Esteem 
Female 279 2.517 

.923              -2.935 .003 Male 221 2.610 

Assertiveness 
Female 279 3.455 

.361              -2.471 .014 
Male 221 3.572 

Table 2 shows the results of the T test conducted to test the self-esteem and assertiveness of the 
participants according to gender. According to test results; A statistically significant difference was 
determined between both self-esteem and assertiveness scores of male and female participants 
(p˂0.05). This difference is thought to have originated from ʺMaleʺ participants. 
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Table 3: According to Faculty Self-Esteem and Assertiveness of the Participants 
Variable Faculty N  Mean             F                     t p 

Self-Esteem F.S.S 118  2.749 9.54            7.029 .000 
Other 382  2.499 

Assertiveness 
F.S.S 118  3.725 

2.46            5.257  .000 
Other 382  3.439 

Table 3 gives the results of the self-esteem and assertiveness status according to participants' faculties. 
According to test results; A statistically significant difference was determined between the sports 
science faculty students and the other faculty students regarding both self-esteem and assertiveness 
scores (p˂0.05). 

Table 4: According to Participation in Sport Activities Self-Esteem and Assertiveness of the 
Participants  

Variable Participation in Sport Activities N Mean             F                     t p 

Self-Esteem 
Yes 282 2.599 

.255            2.978 .003 No 218 2.505 

Assertiveness 
Yes 282 3.525 

1.705            .907 .365 
No 218  3.482 

Table 4 shows the results of T-tests conducted to test the participants' self-esteem and assertiveness 
according to their participation in sports activities. According to test results; A statistically significant 
difference was determined between scores of participating in sports activities and the participants' 
self-esteem and assertiveness scores (p˂0.05). 

Table 5: According to Age of the Participants Self-Esteem and Assertiveness  
Variable Age N                Ort.     F p 

Self-Esteem 
 

17-20 139 2.477 
5.243 .006 21-25 333 2.591 

26 and above 28 2.564 

       Assertiveness 
17-20 139 3.426 

2.374 .094 21-25 333 3.542 
   26 and above 28 3.486 

Table 5 gives the results of Anova test conducted to test the self-esteem and assertiveness levels 
according to the age of the participants. According to test results; a statistically significant difference 
was determined in favour of participants between 21-25 age group (p <0.05) 

Table 6: Self-Esteem and Assertiveness of Participants according to Welfare Levels 
Variable Welfare Level N               Mean     F p 

Self-Esteem 
        

Very Bad 15 3.000 

8.163 .000 
Bad 45 2.475 

Normal 261 2.542 
Good 146 2.538 

Very Good  33 2.681 

        Assertiveness 

Very Bad 15 3.775 

1.445 .218 
Bad 45 3.474 

Normal 261 3.481 
Good 146 3.514 

Very Good  33 3.602 

Table 6 shows the Anova test results for testing the self-esteem and assertiveness levels according to 
the welfare levels of the participants. According to test results; (P <0.05) between the self-esteem 
scores, according to the welfare levels of the participants, statistically significant difference was 
determined in favour of the participants who has ʺVery Badʺ welfare level. 
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Table 7: The Relation between the Scores of Self Esteem and Assertiveness Scales  

 

In the Pearson Correlation Analysis to determine the relationship between self-esteem and 
assertiveness scales, it was found that there is a strong and positive relationship in the same direction 
between all subscales at a level of .001 
4. Discussion and Conclusion 
The purpose of this study was to examine the self-esteem and assertiveness levels of university 
students in the Faculty of Sports Sciences and other faculties in terms of different variables and to 
determine whether there was a significant relationship between them. A total of 500 university 
students selected by appropriate sampling method for this purpose constituted our sample group. 
Findings related to the research are given below by supporting the field. 

According to the results of the research, it was determined that participants were generally in the 
age range of 17-25, had an average welfare level, and more than half of them participated regularly in 
sporting activities. Findings also showed that Self-esteem and assertiveness were influenced by 
variables such as gender, age, faculty, participation in the sport, and welfare level. 
It has been understood that the relationship between self-esteem and assertiveness, which is one of the 
main questions of this research, was positive and strong. Accordingly, self-esteem and assertiveness 
affect each other positively. As individual self-esteem levels increased, assertiveness behaviour levels 
also showed a linear increase. 

According to Table 2, self-esteem and assertiveness levels of male participants were higher than 
female participants. However, there was no significant difference between the genders in the studies 
conducted by Inceoglu and Aytar (1987) on the assertiveness levels of high school and university 
students and in the study of Tegin (1990) comparing the assertiveness behaviours and tendencies of 
the students studying at Hacettepe University in terms of gender and faculty variables. In addition, 
Aydın (1991) investigated the level of assertiveness of university students in terms of gender and 
gender roles; And determined that gender is not a factor that affects the assertiveness. Finally, no 
difference or relationship between self-esteem and assertiveness was determined in the study of Esen 
(2012) on self-esteem and assertiveness of university students who do sports and do not. Kimble et al. 
(1984) emphasized that; In families of Mexican descent, men should be more masculine woman 
should be more feminine than the Anglo-American, and as a result they determined that gender 
discrimination affects the assertiveness and men are more assertive in the research. In our study, male 
participants' self-esteem and assertiveness levels were higher than female participants. As self-
formation starts at very young ages and is influenced by many factors such as family, environment, 
culture, this result can be explained by patriarchal presence of Turkish society because they raise male 
children more comfortable and tolerant while girls more conservative culture. 

In Table 3, there was a statistically significant difference between the sports science faculty 
students and the students of the other faculties, both between self-esteem and assertiveness scores 
(p˂0.05). It can be said that the self-esteem and assertiveness levels of the students vary according to 
the faculty they are studying, that is, they are influenced by the faculty variable. However, it is seen 
that the students who are studying at the Faculty of Sports Sciences have higher self-esteem and 
assertiveness levels than the students who are educated at other faculties. It can be explained by the 
positive effects of sport on human life and self. 

In Table 4, It is seen that the self-esteem and assertiveness levels of the students participating in 
sports activities are higher than those who do not. In parallel with these results, in the study of Tiryaki 
et al. (1991) it was determined that people who did sports were more outward and emotionally 
balanced than those who did not doing sports. In the study of Tiggerman and Williamson (2000) It is 
indicated that there was a negative significant relationship between exercise and self-esteem for 
female and positive male. It is known that sports activities are an effective factor for the individual to 
recognize himself / herself in the community and to realize that he / she is an individual. As a result, it 

Variable 1      2 

Self-Esteem 
R 1  
P   

   
  

Assertiveness Level 
R .332     1   
P    .000**    
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is inevitable that the individuals who are interested in sports or the students who are studying at the 
Faculty of Sports Sciences have high self-esteem and assertiveness levels. 

Table 5 gives the self-esteem and assertiveness levels according to the age of the participants and 
according to the test results; It was found that there was a statistically significant difference between 
participants' age and self-esteem scores in the ʺ21-25ʺ age group (p <0.05). While the lowest self-esteem 
and assertiveness levels were found in the 17-20 age range, the highest self-esteem and assertiveness 
levels were found in the 21-25 age range. At the0 age of 26 and over, self-esteem and assertiveness 
again showed a decline. This can be attributed to the fact that during the ages of 17-20, young people 
are in the process of being away from the family and environment they are living and trying to keep 
up with this new environment. 

Table 6 gives the self-esteem and assertiveness levels according to the welfare levels of the 
participants. According to the test results, the highest self-esteem and assertiveness level were found 
in the participants with the ʺVery Badʺ welfare level, followed by participants with the prosperity 
level of ʺVery Goodʺ. So it can be said that it is determined that there is a statistically significant 
difference due to the participants with the ʺVery Badʺ welfare level, because without these 
participants, it is seen that the highest scores are found in the participants with the highest level of 
welfare. (P <0.05). While Yilmaz (2000) did not find any statistically significant result between 
students' income and self-esteem average scores, a significant difference was found in the workings of 
Torucu (1999) and Çam et al. (2000). In the study of Esen (2012), a significant difference was 
determined between self-esteem and assertiveness according to income level. According to this, as 
income level increases, self-esteem increases. While the results of our work parallels with the studies 
of Torucu (1999), Çam et al. (2000) and Esen (2012), it has different results from Yilmaz's study. 
Accordingly, it can be emphasized that university students with high income status have higher 
money-spending capacities, resulting in differences in the environments in which these individuals 
are living, consumed quality products, easier access to some personal products, and better 
environmental conditions along with spent money so they have higher self-esteem levels. 
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Abstract 

The aim of this research was to examine the relationship between sports workers’ perceptions of 
organizational support and creativity beliefs. The research also investigated whether there were significant 
differences in gender, age, years of service, employee status and education levels in organizational support 
and creativity beliefs of sports workers.This research was organized in a relational screening model and a total 
of 183 volunteers selected by random sampling method among employees who actively work in sports 
organizations and sports clubs participated in the research.As a data collection tool in the research, in addition 
to the 10 questions personal information form , Organizational Support Scale developed by Giray, M.D. And 
Sahin, N.D. (2012), and  ʺOrganizational Creativity Scaleʺ developed by Balay (2010) was used.According to 
the results of the research; a positive relationship was determined between sports workers’ perceptions of 
organizational support and creativity beliefs. In addition, significant differences was determined in terms of 
status and service years variables in sports workers’ perceptions of organizational support and creativity 
beliefs. 
 
Keywords:1 
Organizational Support, Creativity, Sports Workers 

 

1. Giriş 
Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte önceden belirlenmesi güç olan krizler, örgütlerin mevcut 
duruma adapte olup ayakta kalmasını güçleştirmeye başlamıştır. Dolayısıyla örgütlerin yenilikçi ve 
hızla değişen ortama uyum sağlayabilecek çalışanlara ihtiyacı artmakktadır. Bunun için de bilgi 
üretiminin ve yaratıcı düşüncenin desteklendiği ve çalışanlarca hissedildiği bir örgüt iklimi 
oluşturmak gerekmektedir. Örgütsel destek algısı; işgörenlerin ilgi, ihtiyaç ve değerlerinin örgüt 
tarafından dikkate alınma biçiminin çalışanlarca nasıl anlaşıldığını ifade etmektedir. 

Diğer bir ifade ile, algılanan örgütsel destek; işgörenlerin örgüte yaptığı katkılara örgüt 
tarafından değer verilmesinin ya da değersiz kılınmasının yada katkıları sonucunda çalışanlara 
verilen değerin çalışan tarafından algılanması olarak tanımlanmaktadır (Hellman vd., 2006: 631). Buna 
göre, örgütsel destek algısı yüksek olan işgörenlerin örgütün vizyon ve misyonuna bağlı olarak 
hedeflerine ulaşmasında en yüksek performansı ve verimi göstermeleri beklenen bir sonuçtur. 
Örgütsel destediği hisseden işgörenlerin de yaratıcılıklarını en üst düzeyde ortaya koyması olası bir 
durumdur. 

İşgörenlerin örgütü tarafından desteklenmesi küreselleşmenin hız kazandığı yoğun rekabet 
ortamlarında rakiplere karşı avantajlı olmada önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, özgün fikirlerin 
ifade edilebileceği bir örgüt iklimi oluşurarak çalışanların yaratıcılığının desteklenmesinin örgüt 
hedeflerine ulaşılmasında kilit rol oynayacağından bahsedilebilir. 

Shore & Wayne (1993)’e göre algılanan örgütsel desteğin büyük ölçüde duygusal bağlılık ve 
örgüte karşı zorunluluk hissi ile sonuçlanması beklenir. Allen ve Shore (2003)’ un hazırladığı modele 
göre; karar verme sürecine katılım, ödüllerin adil dağıtımı, sunulan fırsatların büyüklüğü, algılanan 
örgütsel desteği etkiler bunun sonucu da iş tatmini, örgütsel bağlılık ve dolayısıyla da yapılan iş 
hacmi olumlu yönde etkilenir. Birçok örgütte yeni ürün, fikir ya da süreçlerin ortaya konması değişen 
çevreye uyum sağlamak için en temel yol olarak görülmektedir (Brown and Eisenhardt, 1995; 
Dougherty, 1992). Hızlı teknolojik evrim, uluslararası rekabet ve değişen müşteri taleplerini 
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karşılamak için yenilik üretmek dolayısıyla yaratıcılığın desteklenmesi gerekmektedir (Eisenhardt and 
Tabrizi, 1995). Çünkü günümüz rekabet ortamında ayakta kalıp, örgüt başarısının devamlılığı için 
yaratıcılık sonucu ortaya çıkan yeni fikir ya da ürünler gereklidir. 

Yaratıcılılıkla üretilen düşünce ve fikirlerin uygulanarak yaşama geçirilmesi icad ve yeniliklerin 
kaynağını oluşturur (Eren, 1982:17). Araştırmacılar yaratıcılığı yeni ve yararlı fikirlerin üretimi, 
yeniliği ise bu fikirlerin gerçekleştirilmesi süreci olarak ayrıştırarak tanımlamakta (Scott ve Bruce, 
1994:581–528). Örgüt iklimi, bu süreçte, yeniliği teşvik eden ya da engelleyen bazı ortam koşulları 
taşımaktadır. Olası risklerin çalışanlar tarafından göze alınması, yeni ve yaratıcı fikirlerin 
desteklenmesi, takım çalışmalarının varlığı ve etkinliği, çalışanlara tanınan esneklik ve özgürlük 
dereceleri, yönetim ve liderlik biçimleri, yenilik çalışmalarını etkileyen tipik unsurlar olarak 
değerlendirilmektedir (Özbağ, 2012:147). 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; spor çalışanlarında örgütsel destek algısı ve yaratıcılık inançları 
arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. 
2.Yöntem  
Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde düzenlenmiştir. 
2.1 Araştırma Grubu 
Spor kuruluşlarında ve spor kulüplerinde aktif olarak görev yapan toplam 183 kişi çalışmanın 
örneklem grubunu oluşturmaktadır. 
2.2 Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Giray, M.D. ve Şahin, N.D. (2012) tarafından geliştirilen 
“Örgütsel Destek  Ölçeği” ,  Balay (2010) tarafından geliştirilen “Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği” ve 10 
sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
2.3 Verilerin Analizi 
Çalışmada elde edilen verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını belirlemek 
için yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistik yöntemleri, verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğini belirlemek için ise Shapiro Wilks normallik testi ile verilerin çarpıklık ve basıklık 
değerleri kontrol edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu 
belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistiksel modellerin yanı sıra t-testi, 
anova testi ve kullanılan ölçme araçları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için pearson korelasyon 
analizi yöntemleri kullanılmıştır (α = 0.05).  
3. Bulgular 
Tablo 1: Katılımcıların Kişisel Özellikleri 
 f % 

Cinsiyet 
Kadın 69 37,7 
Erkek 114 62,3 

Yaş 

18-22 32 17,5 
23-27 39 21,3 
28-32 33 18,0 
33-37 41 22,4 
38+ 38 20,8 

Yıl Grup 
1-9 102 55,7 
10-19 56 30,6 
20+ 25 13,7 

Kurum/ Görev/ 
Statü 

Sözleşmeli  34 18,6 
İşçi  37 20,2 
Memur  74 40,4 
Yönetici  23 12,6 
Üst düzey yönetici  15 8,2 

Eğitim düzeyi 

İlk-Orta 38 20,8 
Lise 75 41,0 
Üniversite 54 29,5 
Lisansüstü 16 8,7 
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Araştırmaya katılanların cinsiyet, Yaş, Çalışma Yılı, Görev/Statü ve Eğitim Düzeyi durumlarına ilişkin 
istatistiksel bulgulara göre katılımcıların %62.3’ünün “erkek”, % 22.4’ünün “33-37” yaş aralığında 
olduğu, %55.7’sinin “1-9” yıl grubunda çalışanlar olduğu, %20.2’sinin “işçi” statüsünde olduğu ve 
%41.0’ının lise düzeyi eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Tablo 2: Örgütsel Destek ve Yaratıcılık ile Hizmet Yılı Arasındaki İlişki 
 Yaratıcılık Örgütsel Destek Hizmet Yılı 

Yaratıcılık r 1  
 p 

Örgütsel Destek 
r ,578** 

1 p ,000 

Hizmet Yılı 
r ,079 ,309** 

1 
p ,285 ,000 

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında hizmet yılı grupları açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Diğer taraftan, çalışanların hizmet yılı ile yaratıcılık 
inançları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır (r=0,079; p>0,05).  
Tablo3: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Durumları 

 Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma t p 

Örgütsel Destek 
Kadın 69 3,6522 ,73873 

-,794 ,428 
Erkek 114 3,7488 ,83124 

Yaratıcılık  
Kadın 69 3,4945 ,54358 

-2,121 ,035 
Erkek 114 3,6747 ,56540 

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algısında cinsiyet açısından anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0,05). 
Tablo4: Katılımcıların Yaşlarına Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Durumları 

 Kareler 
toplamı 

Sd. Ortalama 
kare 

F p 

Örgütsel 
Destek 

Gruplararası 12,181 4 3,045 5,242 ,001 
Gruplariçi 103,409 178 ,581   
Toplam 115,589 182    

Yaratıcılık 
Gruplararası 6,243 4 1,561 5,408 ,000 
Gruplariçi 51,370 178 ,289   
Toplam 57,613 182    

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında yaş grupları açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05).  
Tablo5: Katılımcıların Hizmet Yılına Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Anova Sonuçları 

 
Kareler 
toplamı 

Sd. 
Ortalama 

kare 
F p 

Örgütsel 
Destek 

Gruplararası 9,338 2 4,669 7,910 ,001 
Gruplariçi 106,251 180 ,590   
Toplam 115,589 182    

Yaratıcılık 
Gruplararası 2,231 2 1,115 3,625 ,029 
Gruplariçi 55,382 180 ,308   
Toplam 57,613 182    

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında hizmet yılı grupları açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  
Tablo 6: Katılımcıların Görev Statülerine Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Anova Sonuçları 

 Kareler 
toplamı 

Sd. Ortalama 
kare 

F p 

Örgütsel 
Destek 

Gruplararası 16,224 4 4,056 7,266 ,000 
Gruplariçi 99,365 178 ,558   
Toplam 115,589 182    

Yaratıcılık 
Gruplararası 7,179 4 1,795 6,334 ,000 
Gruplariçi 50,434 178 ,283   
Toplam 57,613 182    
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Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında görev statüleri açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  
Tablo 7: Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Anova Sonuçları 

 
Kareler 
toplamı 

Sd. 
Ortalama 

kare 
F p 

Örgütsel 
Destek 

Gruplararası 2,602 3 ,867 1,374 ,252 
Gruplariçi 112,987 179 ,631   
Toplam 115,589 182    

Yaratıcılık 
Gruplararası ,229 3 ,076 ,238 ,870 
Gruplariçi 57,384 179 ,321   
Toplam 57,613 182    

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının yaratıcılık inançlarında ve örgütsel destek algılarında eğitim 
düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
Tablo 8: Katılımcıların Genel İş Memnuniyetine Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Anova Sonuçları 

 
Kareler 
toplamı 

Sd. 
Ortalama 

kare 
F p 

Örgütsel 
Destek 

Gruplararası 38,292 4 9,573 22,045 ,000 
Gruplariçi 77,297 178 ,434   
Toplam 115,589 182    

Yaratıcılık 
Gruplararası 5,194 4 1,298 4,409 ,002 
Gruplariçi 52,419 178 ,294   
Toplam 57,613 182    

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algıları ve yaratıcılık inançlarında genel iş 
memnuniyeti açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  
Tablo 9: Katılımcıların Genel Yaşam Memnuniyetine Göre Örgütsel Destek ve Yaratıcılık Anova 
Sonuçları 

 
Kareler 
toplamı Sd. 

Ortalama 
kare F p 

Örgütsel 
Destek 

Gruplararası 21,441 4 5,360 10,134 ,000 
Gruplariçi 94,148 178 ,529   
Toplam 115,589 182    

Yaratıcılık 
Gruplararası 4,157 4 1,039 3,461 ,009 
Gruplariçi 53,456 178 ,300   
Toplam 57,613 182    

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında ve yaratıcılık inançlarında genel 
yaşam memnuniyeti açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

4. Tartışma ve Sonuç 
Yapılan bu çalışmada; spor çalışanlarında örgütsel destek algısı ve yaratıcılık inançları arasındaki 
ilişkiyi farklı değişkenler (cinsiyet, yaş, hizmet yılı, çalışan statüsü ve eğitim düzeyleri) açısından 
incelemek ve aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş, spor kuruluşlarında ve spor kulüplerinde 
aktif olarak görev yapan toplam 183 spor çalışanı örneklem grubumuzu oluşturmuştur. Araştırmaya 
ilişkin bulgular alan yazınla desteklenerek aşağıda verilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; Araştırmaya katılanların cinsiyet, Yaş, Çalışma Yılı, Görev/Statü ve 
Eğitim Düzeyi durumlarına ilişkin istatistiksel bulgulara göre katılımcıların %62.3’ünün “erkek”, % 
22.4’ünün “33-37” yaş aralığında olduğu, %55.7’sinin “1-9” yıl grubunda çalışanlar olduğu, 
%20.2’sinin “işçi” statüsünde olduğu ve %41.0’ının lise düzeyi eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Spor çalışanlarının örgütsel destek algısı ile yaratıcılık inançları arasında pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmuştur (r=0,578; p<0,01). Bu sonuca göre, çalışanların örgütsel destek algısı yaratıcılık 
inançlarını güçlendirmektedir. Ayrıca, çalışanların hizmet yılları ile örgütsel destek algıları arasında 
0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (r=0,309; p<0,01). Bu sonuca göre ise, 
çalışanların hizmet yılları arttıkça örgütsel destek algıları da yükselmektedir. Diğer taraftan, 
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çalışanların hizmet yılı ile yaratıcılık inançları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır 
(r=0,079; p>0,05).  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algısında cinsiyet açısından anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre, çalışanların örgütsel destek algısında cinsiyetin etkili bir 
faktör olmadığı anlaşılmaktadır. Çalışanların yaratıcılık inançlarında ise cinsiyet açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın, erkek çalışanların kadınlara göre daha yüksek yaratıcılık 
inancına sahip olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında yaş grupları açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın 5. yaş grubu ile 1. ve 2. 
yaş grubu arasında, 4. yaş grubu ile 3. yaş grubu arasında pozitif yönde    oluşan farktan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında yaş grupları açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın 4. yaş grubu ile 2. ve 3. yaş grubu 
arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında hizmet yılı grupları açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın 5. yaş grubu ile 1. 
ve 2. yaş grubu arasında, 3. hizmet yılı grubu ile 1. Ve 2. hizmet yılı grubu arasında pozitif yönde 
oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında hizmet yılı grupları açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın 3. hizmet yılı grubu ile 2. 
hizmet yılı grubu arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında görev statüleri açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın üst yönetici ile işçi 
arasında, yönetici ile memur arasında, sözleşmeli çalışanla işçi arasında pozitif yönde    oluşan farktan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında görev statüleri açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın üst yönetici ve yönetici grubu ile  işçi 
ve memur grubu arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının yaratıcılık inançlarında ve örgütsel destek algılarında 
eğitim düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre, çalışanların 
örgütsel destek algısı ve yaratıcılık inançlarında eğitim düzeyinin etkili bir faktör olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında genel iş memnuniyeti 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın işinden 
memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında genel iş memnuniyeti açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın işinden çok memnun 
olanlarla diğer gruplar arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel destek algılarında genel yaşam memnuniyeti 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın 
yaşamından çok memnun ve memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında pozitif yönde oluşan 
farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında genel yaşam memnuniyeti açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın yaşamından çok memnun 
ve memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır.  
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Spor Çalışanlarında Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Yaratıcılık 
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Abstract 

The aim of this research was to examine the relationship between organizational socialization and 
organizational creativity belief of sports workers. The research also examined whether there were significant 
differences in the beliefs of sport workers regarding organizational socialization and organizational creativity 
in terms of gender, age, service years, employee status, education level, general job satisfaction and general 
life satisfaction. This research was conducted in a relational screening model and a total of 223 sports workers 
(age mean = 32,82 ± 9,56, average age of service = 10,25±8,00) were selected by random sampling method 
among employees who actively work in sports organizations and sports clubs participated in the research. As 
a data collection tool in the research, in addition to the 10 questions personal information form , 
ʺOrganizational Socialization Scaleʺ developed by Taormina (2004) and adapted to Turkish by Zonana (2011) 
and ʺOrganizational Creativity Scaleʺ developed by Balay (2010) for organizational creativity beliefs were used 
in the research. According to the results of the research; a positive relationship was determined between sport 
workers' organizational socialization and organizational creativity beliefs (r = 0,589 **) and between service 
years and organizational socialization (r = 0,266 **). In addition, significant differences were determined 
between the organizational socialization and creativity beliefs of sports workers in terms of age groups, 
employee status, service years, general job satisfaction and general life satisfaction (p <0,05). 
 
Keywords:2 
Organizational Socialization, Organizational Creativity, Sports Workers 

 

1. Giriş 
Türk spor örgütünün yapısı ve işleyişine genel anlamda bakıldığında üç farklı yapı olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi ve en yaygın olanı kamu kuruluşlarıdır, ikincisi özerk kuruluşlar, 
üçüncüsü ise gönüllü kuruluşlardır. Dolayısı ile spor örgütü olarak tanımlayabileceğimiz yapılar 
içinde kamu, özerk ve gönüllü kuruluşlar vardır. Buna bağlı olarak da spor çalışanlarının bu üç farklı 
yapıda ve işçi, memur, gönüllü, yönetici, sporcu, antrenör, monitör, fahri görevli vb. gibi farklı statü 
ve görevleri mevcuttur. Spor çalışanı olarak tanımlayabileceğimiz insanlar sosyal yelpazenin 
tamamında veya her iki ucundan da olabilir. 

Spor çalışanları; kamu da çalışan devlet memurları, özerk yapıdaki fahri görevliler ve nispeten 
devlet memurları ayrıca gönüllü kuruluşlar olarak adlandırdığımız derneklerde ve vakıflardaki 
gönüllülerden oluşmaktadır. 

Örgütlerde ve alana ait özellik taşıyan spor örgütlerinde örgütsel sosyalleşme kişilerin örgütteki 
rolleri yerine getirebilmek için gerekli olan örgüt değerlerini, davranış ve tutumları benimseme; bu 
davranış, tutum ve değerlerle ilgili bilgi ve becerileri elde etme, örgüt ortamının kültürünün 
öğrenilmesi ve örgüte ait rollerin benimsenmesi sürecidir (Fisher, 1986, Louis, 1980, Schein, 1988). 
Balcı (2000)’ya göre ise örgütsel sosyalleşme; kişinin örgütün bir parçası haline gelmek, örgütün 
dışından biri olmaktan çok örgütün içinden biri olma halidir. Örgütlerde sosyalleşmenin temel amacı, 
çalışanların örgütün daimi ve etkin bir üyesi olmasını sağlamak ve kişilerin bireysel ve örgütsel 
çıkarlarını bir çatı altında toplamaya çalışmaktır (Can, 1992). Örgütsel sosyalleşme hem işveren hem 
de çalışan bakımından oldukça önem arz etmektedir (Memduhoğlu, 2008). Örgütsel sosyalleşme 
sürecinde çalışanın örgütü benimsemesi, anlamlandırması sonucunda örgüte ait tutum ve davranışlar 
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meydana gelecek ve böylelikle çalışsan aidiyet hissine kavuşacaktır. Bunun aksi durumunda çalışanın 
memnuniyetsizliği ortaya çıkacak ve işten ayrılma niyeti yükselecektir. Bununla beraber örgüt 
açışından sosyalleşmenin önemi daha da büyüktür (Balcı, 2003). Örgüt içindeki sosyalleşme örgütün 
ayakta kalma ve uzun vadede devamlılığını sürdürme konusunda önemli bir faktördür (Ergün ve 
Taşgit, 2011). 

Örgütsel sosyalleşme alanına ilişkin temelde iki yaklaşım bulunmaktadır. Araştırmacılar ağırlıklı 
olarak bu iki yaklaşım üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bunlardan birincisi fonksiyonalist yaklaşım, 
ikincisi ise; diyalektik yaklaşımdır (Cheng ve Pang, 1997). Fonksiyonalist yaklaşıma göre sosyalleşen 
birey sürecin pasif bir nesnedir. Bu yaklaşıma göre kişi, sosyalleşme tarafından topluma uydurulur. 
Diyalektik yaklaşıma göre ise birey, toplumdaki sorunları araştıran ve çözme kabiliyetlerine sahip bir 
mekanizmadır. Bu yaklaşımda sosyalleşme, doğrusal bir süreçten ziyade kişi için etkileşim 
gerçekleştirebileceği bir süreçtir (Zeichner ve Tabachnick, 1985). 

Özetle spor örgütlerinde sosyalleşme, spor kültürünün öğretilmesi, spor örgütündeki çalışan 
rollerinin benimsenmesi, takım ruhu oluşturma çabası, birlikte hareket edebilme kabiliyetinin 
geliştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.  

Spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme düzeylerinin yüksek olması spor örgütlerinin etkinliği 
ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgilidir. Şöyle ki; Spor çalışanının kendini ifade edebileceği yeni fikir 
ve düşüncelerini sunabileceği sosyal ortamın oluşması ve buna bağlı olarak da yaratıcı gücün 
gelişmesi sonucu örgütsel değişim sürecinin hızlanması beklenir. Bu durum başarılı yönetim sürecinin 
temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. 

Örgütsel yaratıcılık ise, örgüt amaçları doğrultusunda var olmayan bir olguyu nesneyi hayal 
edebilme, herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Örgütsel 
yaratıcılık herkesin gördüğünü aynı görüp onunla ilgili farklı düşünebilmektir. Yaratıcılık günlük 
olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir. 
Yaratıcılık, olağan, günlük şeylerin özel olmasını, özel şeylerin de daha çok günlük hayata girip doğal 
şeyler olmasını sağlar. 

Örgütsel yaratıcılık; “çalışanların bireysel ve grup halinde örgüte yararlı) olacak fikirler, ürünler, 
süreçler ve yeni ürünleri tasarlayabilmesinin ve üretebilmesinin sonucunda ortaya çıkan durumdur” 
(Taggar, 2002).  
Woodman ve diğerleri (1993) örgütsel yaratıcılığı, kompleks sosyal sistemlerde beraber çalışan 
bireyler tarafından oluşturulan değerli, yararlı, yeni ürün, hizmet, fikir veya süreç olarak 
tanımlamaktadır. 

Örgütsel yaratıcılık örgütsel başarı için hayati derecede önemlidir (Dewett ve Gruys, 2007). 
Çünkü yaratıcılık kavramı; kişinin ve örgütün, düşünsel yeteneklerini uygulaması ve bunun 
sonucunda yeni bir şeyler ortaya çıkarmasını sağlar. (Yurtseven, 2001) Yaratıcılık organizasyonların 
yenilikçi potansiyelinin temeli olduğundan işletmelerin uzun ömürlülüğünün temininde de esastır 
(Kratzer ve diğerleri, 2008). Diğer örgütlerden ayrı düşünülemeyecek olan spor örgütlerinde ise 
durum farklı değildir. Spor kuruluşlarının vizyonlarını gerçekleştirmek stratejik hedeflerine 
ulaştırmak için, spor politikaların benimsenmesi ve spor çalışanları için ideal örgüt iklimini 
oluşturmak spor yöneticilerinin görevleri arasındadır.  
Örgütsel yaratıcılığı etkileyen faktörler ve özellikleri (Karacabey, 2011); 

• Örgütsel Cesaretlendirme; yeni fikirlerin örgüt tarafından değerlendirildiği, çalışanların teşvik 
edildiği, ödüllerin verildiği bir yapının oluşturulması 
• Yönetici Desteği; örgüt yöneticisinin amaçları açıkça belirtmesi, çalışanlara güvenin 
sağlandığını göstermek 
• İş Grubu; kişiler arası iletişimin sağlandığı, işle ilgili problemlerin birlikte aşılması, karşılıklı 
güven duygusu, işe bağlılık duygusunun oluşturulmasını sağlayan destekler 
• Kaynaklar; örgüte ait teçhizat, finansman ve donanımın kolay bir şekilde paylaşıma açık 
olması 
• İşin Mücadele Gerektirmesi; örgüt çalışanlarının yaptıkları çalışmada mücadeleci davranması 
inancını yaygınlaştırmak, yaptığı işi önemli olduğunu inandırmak 
• Özgürlük; örgüt çalışanlarının hangi işi ne şekilde yapacaklarına dair görüşlerinin kendi 
kontrolleri altında olduklarına inandırmak 
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Örgüt içindeki bireylerin yaratıcı davranışları, hem geçmiş hem de mevcut koşullarca tesir edilmiş, 
karmaşık bir kişi-koşul etkileşimidir. Bireyin hem bilişsel beceri ve tercihleri hem de bilişsel olmayan 
kişisel özellikleri yaratıcı davranışı ile ilişkilidir. Sonuç olarak, bireysel yaratıcılık geçmiş koşullar 
(özgeçmiş, deneyimler gibi), bilişsel stil ve beceriler, kişilik ile ilgili unsurlar, uygun bilgi, motivasyon, 
sosyal ve çevresel faktörlerin bir fonksiyonudur (Çavuşoğlu, 2007). 

Bu bağlamda sporda etkin ve verimli yönetimi gerçekleştirmenin fonksiyonlarından birisi spor 
örgütlerinde spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme düzeylerinin artırılması ve spor örgütleri 
açısından spor çalışanlarının yaratıcılık inançlarının mümkün olan en üst noktaya taşımakla mümkün 
olacaktır. Buna bağlı olarak da araştırmanın amacı, spor çalışanlarında örgütsel sosyalleşme ve 
örgütsel yaratıcılık inancı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
2. Yöntem  
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın sınırlılıkları, evreni ve örneklem seçimi, veri toplamada 
kullanılan araçlar, seçilen örneklem üzerine uygulanan veri toplama süreçleri açıklanmış ve toplanan 
verilerin analizi ile ilgili bilgi verilmiştir. 
2.1 Araştırma Grubu 
Bu araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemede evreni 
oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana 
verilecek ağırlık aynıdır. Araştırmaya, spor kuruluşlarında ve spor kulüplerinde aktif olarak görev 
yapan spor çalışanları arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan toplam 223 spor çalışanı 
(yaş ortalaması=32,82±9,56; hizmet yılı ortalaması= 10,25±8,00) gönüllü olarak katılmıştır. 
2.2 Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algıları için, Taormina 
(2004) tarafından geliştirilen ve Zonana (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sosyalleşme 
Ölçeği, örgütsel yaratıcılık inançları için ise, Balay (2010) tarafından geliştirilen “Örgütsel Yaratıcılık 
Ölçeği” ve 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
2.3 Verilerin Analizi 
Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22.0 paket program kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
yüzde, frekans, t-testi, korelasyon ve anova, kullanılmıştır. 
2.4 Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma spor örgütlerinde görev yapan spor çalışanları ile sınırlıdır.  
3. Bulgular 
Tablo 1. Demografik Özellikler 
 f % 

Cinsiyet 
Kadın 87 39,0 
Erkek 136 61,0 

Kurum/ Görev/ 
Statü 

Sözleşmeli  40 17,9 
İşçi  43 19,3 
Memur  93 41,7 
Yönetici  31 13,9 
Üst düzey yönetici  16 7,2 

Eğitim düzeyi 

İlk-Orta 16 7,2 
Lise 71 31,8 
Üniversite 109 48,9 
Lisansüstü 27 12,1 

Araştırmaya katılanların %39’u (n=87) kadın, %61’i (n=136) erkek iken; kurumdaki görev ve statüleri 
açısından çalışanların %41,7’si memurlardan oluşmaktadır. Eğitim düzeyi açısından katılımcıların 
%48,9’u üniversite mezunu ve %31,8’i lise mezunudur. 
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Tablo 2. İş ve Yaşam Memnuniyeti Dağılımı 
  Hiç Yeterli 

Değil 
Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Çok 
Yeterli 

İş Memnuniyeti f 3 19 60 119 22 
% 1,3 8,5 26,9 53,4 9,9 

Yaşam Memnuniyeti f 11 15 60 112 25 
% 4,9 6,7 26,9 50,2 11,2 

Katılımcıların önemli bir çoğunluğunun (%63,3) iş memnuniyet düzeylerini yeterli ve çok yeterli 
olarak değerlendirdikleri ve benzer şekilde yaşam memnuniyet düzeylerini de yeterli ve çok yeterli 
şeklinde değerlendiren katılımcıların çoğunluğu (%61,4) dikkat çekmektedir. 
Tablo 3. Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 
 Hizmet Yılı Yaratıcılık Örgütsel Sosyalleşme 

Hizmet Yılı 
r 

1  
 

p 

Yaratıcılık r ,074 1 
p ,274 

Örgütsel Sosyalleşme r ,338** ,469** 1 
p ,000 ,000 

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algısı ile yaratıcılık inançları arasında 
0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki bulunmuştur (r=0,459; p<0,01). Bu sonuca göre, çalışanların 
örgütsel sosyalleşme algısı yaratıcılık inançlarını güçlendirmektedir. Ayrıca, çalışanların hizmet yılları 
ile örgütsel sosyalleşme algıları arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmuştur (r=0,338; p<0,01). Bu sonuca göre ise, çalışanların hizmet yılları arttıkça örgütsel 
sosyalleşme algıları da yükselmektedir. Diğer taraftan, çalışanların hizmet yılı ile yaratıcılık inançları 
arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır (r=0,074; p>0,05).  
Tablo 4. Cinsiyet açısından Örgütsel Sosyalleşme ve Yaratıcılık Düzeyleri 
 Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma t p 

Yaratıcılık  
Kadın 87 3,5146 ,54998 

-1,470 ,143 
Erkek 136 3,6303 ,58813 

Örgütsel Sosyalleşme Kadın 87 3,6249 ,71893 -1,531 ,127 
Erkek 136 3,7817 ,76262 

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algısı ve yaratıcılık inançlarında 
algısında cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre, çalışanların 
örgütsel sosyalleşme algısında ve yaratıcılık inancında cinsiyetin etkili bir faktör olmadığı 
anlaşılmaktadır.  
Tablo 5. Görev Statüleri Açısından Örgütsel Sosyalleşme ve Yaratıcılık Düzeyleri 

 Kareler 
Toplamı 

Sd. Ortalama 
Kare 

F p 

Yaratıcılık  
Gruplararası 7,956 4 1,989 

6,623 ,000 Grupiçi 65,464 218 ,300 
Toplam 73,419 222  

Örgütsel 
Sosyalleşme 

Gruplararası 8,821 4 2,205 
4,164 ,003 Grupiçi 115,448 218 ,530 

Toplam 124,269 222  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında görev statüleri açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın üst yönetici ve 
yönetici ile işçi ve memur arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  
Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında görev statüleri açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın üst yönetici ve yönetici grubu ile  işçi 
ve memur grubu arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  
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Tablo 6. Eğitim Düzeyleri açısından Örgütsel Sosyalleşme ve Yaratıcılık Düzeyleri 
 Kareler Toplamı Sd. Ortalama Kare F p 

Yaratıcılık  
Gruplararası 1,902 3 ,634 

1,941 ,124 Grupiçi 71,518 219 ,327 
Toplam 73,419 222  

Örgütsel Sosyalleşme 
Gruplararası 5,841 3 1,947 

3,600 ,014 Grupiçi 118,428 219 ,541 
Toplam 124,269 222  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında eğitim düzeyleri açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın lise ve üniversite 
mezunu olanlar ile ilk-ortaokul mezunları olanlar arasında pozitif yönde oluşan farktan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.   
Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında eğitim düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (p<0,05).  
Tablo 7 Genel İş Memnuniyeti açısından Örgütsel Sosyalleşme ve Yaratıcılık Düzeyleri 
 Kareler Toplamı Sd. Ortalama Kare F p 

Yaratıcılık  
Gruplararası 6,414 4 1,604 

5,217 ,000 Grupiçi 67,005 218 ,307 
Toplam 73,419 222  

Örgütsel Sosyalleşme 
Gruplararası 37,269 4 9,317 

23,347 ,000 Grupiçi 87,000 218 ,399 
Toplam 124,269 222  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında genel iş memnuniyeti 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın işinden 
memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır.  
Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında genel iş memnuniyeti açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın işinden çok memnun 
olanlarla diğer gruplar arasında pozitif yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  
Tablo 8. Genel Yaşam Memnuniyeti açısından Örgütsel Sosyalleşme ve Yaratıcılık Düzeyleri 
 Kareler Toplamı Sd. Ortalama Kare F p 

Yaratıcılık  
Gruplararası 3,340 4 ,835 

2,598 ,037 Grupiçi 70,079 218 ,321 
Toplam 73,419 222  

Örgütsel Sosyalleşme 
Gruplararası 15,941 4 3,985 

8,020 ,000 Grupiçi 108,328 218 ,497 
Toplam 124,269 222  

Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında genel yaşam memnuniyeti 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık 
inançlarında genel yaşam memnuniyeti açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  
4. Tartışma ve Sonuç 
Spor örgütlerinde spor çalışanlarında örgütsel sosyalleşme ve örgütsel yaratıcılık inancı arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amacı ile ele alınan bu çalışmada; katılımcıların önemli bir çoğunluğunun 
(%63,3) iş memnuniyet düzeylerini yeterli ve çok yeterli olarak değerlendirdikleri ve benzer şekilde 
(%61,4) yaşam memnuniyet düzeylerini de yeterli ve çok yeterli şeklinde değerlendiren katılımcılar 
dikkat çekmektedir.İş ve yaşam memnuniyetinin yüksek olması spor çalışanlarının işini severek 
yaptığını düşündürebilir. 
Araştırmaya katılanların örgütsel sosyalleşme algısı ile yaratıcılık inançları algısı arasında cinsiyet 
bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4). Bu sonuçlar, çalışanların örgütsel sosyalleşme 
algısı ile yaratıcılık inancında cinsiyetin etkili bir faktör olmadığını göstermektedir. Kelepçe ve Özbek 
(2008) ‘in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeli üzerinde yapmış oldukları çalışmada elde 
edilen sonuçlar ile bu çalışmada çıkan sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. Bununla beraber Erdoğan 
(2012)’ın öğretmenler üzerinde yapmış olduğu araştırmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. Benzer 
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şekilde Garip ve Özdil (2009) ‘in öğretmenler üzerinde yapmış oldukları çalışma benzer şekilde 
sonuçlar elde edilmiştir. 
Araştırmaya katılanların örgütsel sosyalleşme algıları ve yaratıcılık inançlarının görev-statü açısından 
anlamlı bir biçimde farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 5). Erdoğan’ın (2012) öğretmenler üzerinde 
yapmış olduğu çalışma bu farklılığı desteklemektedir.  
Araştırmaya katılan katılımcıların örgütsel sosyalleşme algılarında görev statüleri açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Bu fark üst yönetici ve yönetici ile işçi ve memur arasında pozitif yönde 
oluşan farktan kaynaklanmaktadır.  
Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında eğitim düzeyleri açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 6). Kelepçe ve Özbek (2008)’in Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü personeli üzerinde yapmış oldukları çalışma sosyalleşme ile eğitim düzeyi arasında 
anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Aliyev (2014) ‘in banka çalışanları üzerinde yapmış olduğu 
araştırmanın sonuçları, elde edilen farklılığı desteklemektedir. 
Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında genel iş memnuniyeti 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 7). 
Araştırmaya katılan spor çalışanlarının örgütsel sosyalleşme algılarında genel yaşam memnuniyeti 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 8). Tukey HSD analizine göre, bu farklılığın 
yaşamından çok memnun ve memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında pozitif yönde oluşan 
farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, çalışanlarının yaratıcılık inançlarında genel 
yaşam memnuniyeti açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Tukey HSD analizine göre, 
bu farklılığın yaşamından çok memnun ve memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında pozitif 
yönde oluşan farktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
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Abstract                                   

The aim of the research was to examine the change need of the higher education institutions providing sports 
education in the light of various variables. A total of 246 students, 79 (% 32.1) ʺWomanʺ and 167 (67.9%) 
ʺMaleʺ participated to the study voluntarily. The scanning model was used. The sample of the research 
comprised of students studying at the Faculty of Sport Sciences of Sakarya University. In addition to the 
personal information form prepared by the researcher, ʺSituation Determination Scale for Changeʺ developed 
by Tufan (2010) was used. In the analysis of the data obtained in the study, percentage and frequency 
descriptive statistical methods were used to determine the distributions of the personal information of the 
participants, and the skewness and kurtosis values of the data were checked by Shapiro Wilks normality test 
to determine whether the data were distributed normally. In the statistical analysis of the data, beside the 
descriptive statistical models, t-test and ANOVA test was used (p = 0,05). As a result of the analysis no 
significant differences was determined according to gender, participation to sportive activitie activities and 
welfare level of the participants. While according to age, significant differences was determined in all sub-
dimensions, according to department variable only in the sub dimension of ʺChange needʺ and according to 
class variable only in  ʺCurrent Situation and Change Needʺ.  
 
Keywords:  
Sports Education, Change Needs, University Student 

    

1.Giriş 
Herşeyin hızla değişip geliştiği bir dünyada, mevcut duruma ayak uydurmak gittikçe zorlaşmaya 
başlamıştır. Çünkü, değişen bu düzene ya da düzensizliğe insanların olduğu kadar örgütlerin de 
adapte olması gerekmektedir. Hızlı değişimler ise öngörülemeyen krizlere yol açtığından bunu 
oldukça güçleştirmektedir. Bu nedenle varlığını koruyabilmek için örgütlerin sürekli kendini 
yenilemesi, değişime hazır olması ve bu süreci tamamlamak için de nitelikli ve etkili yöneticilere sahip 
olması gerekmektedir. Aslında insanlık tarihiyle birlikte var olan değişim yeni bir olgu değildir,  
küreselleşmeyle birlikte hız kazanmıştır. Whitaker’a göre değişim; mevcut durumdan yeni bir 
duruma geçişi ifade eder. Diğer bir ifade ile değişim, bir örgütteki var olan durumun planlı ya da 
plansız olarak farklı bir hal almasıdır (Erkut, 2001:13). 
Üniversiteler ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılayabilmek için, teknolojik, toplumsal, ekonomik, 
politik, bilimsel ve kurumsal boyutlardaki gelişmelere uyum sağlayabilmelidir. Bunun için de 
bulundukları çevreye ayak uydurmaları gerekmektedir. Örgütsel değişime neden olan iç (büyüme, 
şirket evlilikleri, gerileme, tepe yöneticilerin değişmesi, örgüte bağlı eksiklikler) ve dış (doğal, 
toplumsal, ekonomik, hukuki, ve teknolojik çevre) nedenler vardır. Bunlar işletmenin dolayısıyla 
üniversitelerin örgütsel yapısını da etkileyen güçlerdir denilebilir (Tufan, 2010). 
Toplumda ortaya çıkan değişim, gelişim ya da gerilemelerin (sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb.) 
üniversiteleri de etkilemesi olasıdır. Dolayısıyla sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni ve bu düzen 
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içinde varlığını sürdürmek zorunda olan spor örgütleri de her türlü yenilik ve değişimlere açık olmalı 
ve bunlara ayak uydurmalıdır (Dolaşır, 2005:11-14). 
Gençlerin yetiştirildiği spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının değişimin öncülüğünü 
üstlenmesi, diğer örgütlerin de yönetimini sağlayacak olan bireyler olarak mezun olan gençlerin 
örgütlerini daha kolay ayakta tutmasına ve değişime ayak uydurabilmelerine yardımcı olacaktır. 
 Bu bağlamda araştırmanın amacı, spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının değişim 
ihtiyacının çeşitli değişkenler ışığında incelenmesidir. 
2.Yöntem 
2.1 Araştırma Grubu 
Araştırmanın örneklemini, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve uygun 
örnekleme (convenience sampling) yöntemiyle 79 (%32.1) “Kadın” ve 167 (%67.9) “Erkek” olmak 
üzere toplam 246 Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 
 2.2 Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek 
olarak, katılımcıların kurumlarındaki değişim ihtiyacına ilişkin görüşlerini belirlemek için Tufan 
(2010) tarafından geliştirilen “Değişim İçin Durum Belirleme Ölçeği”, kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert 
Tipi olup (1= Kesinlikle Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum) 33 maddeli, mevcut durum (1-14), 
değişim ihtiyacı (15-26), değişim süreci (27-31) ve değişimin sonucu (32-33) olarak isimlendirilen 4 alt 
boyuttan oluşmaktadır.  
2.3 Verilerin Analizi 
Çalışmada elde edilen verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını belirlemek 
için yüzde ve frekans tanımlayıcı istatistik yöntemleri, verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğini belirlemek için ise Shapiro Wilks normallik testi ile verilerin çarpıklık ve basıklık 
değerleri kontrol edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu 
belirlenmiştir. Jondeau ve Rockinger (2003) e göre alt boyutların çarpıklık ve basıklık katsayılarının +3 
ile -3 arasında değiştiğinde bu alt boyutlarında normal dağılım parametrelerine uygun şartlar 
taşıdığını belirtmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistiksel modellerin yanı sıra t-
testi, anova testi ve kullanılan ölçme araçları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için pearson 
korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır (α = 0.05).  
3. Bulgular 
Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Değişkenler  F                         % 

Cinsiyet 
Kadın 79 32.1 
Erkek 167 67.9 

Toplam 246 100 

Yaş 

17-20 104 42.3 
21-25 125 50.8 

26 ve üstü 17 6.9 
Toplam 246 100 

Refah Düzeyi 

Kötü 34 13.8 
Normal 140 56.9 

İyi 49 19.9 
Çok iyi 23 9.3 
Toplam 246 100 

Bölüm 

Beden.Eğt. ve Spor Öğrtm 111 45.1 
Antrenörlük Eğitimi 28 11.4 

Spor Yöneticiliği 11 4.5 
Rekreasyon 96 39.0 

Toplam 246 100 

Sınıf 

1. Sınıf 90 36.6 
2. Sınıf 53 21.5 
3. Sınıf 72 29.3 
4. Sınıf 31 12.6 

Toplam 246 100 

Sportif Faaliyetlere Katılım Durumu 
Evet 188 76.4 

Hayır 58 23.6 
Toplam 246 100 
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Tablo 1’de Katılımcıların cinsiyet, yaş, refah düzeyi, bölüm, sınıf ve sportif etkinliklere katılım 
durumlarına ilişkin istatistiksel bulgulara göre katılımcıların %67.9’unun “erkek”, % 50.8’inin “21-25 
”yaş aralığında olduğu, %56.9’unun “Normal” refah düzeyinde olduğu, %45.1’inin “Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği” bölümünde öğrenim gördüğü, %36.6’sının “1. Sınıf” öğrencisi olduğu ve 
%76.4’ünün sportif etkinliklere düzenli olarak katıldığı tespit edilmiştir.  
Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Değişim İçin Durum Belirleme Yaklaşımları 

Alt Boyut Cinsiyet N           Ort.       F                 t p 

Mevcut Durum 
Kadın 79 2.613 

.089         -.773 .440 Erkek 167 2.678 

Değişim İhtiyacı 
Kadın 79 2.469 

.007       -1.494 .137 
Erkek 167 2.591 

Değişim Süreci  Kadın 79 2.541 .379       -1.199 .232 
Erkek 167 2.655 

Değişimin Sonucu 
Kadın 79 2.259 

3.069        .081 .074 Erkek 167 2.482 

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyetlerine göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test 
etmek amacıyla yapılan T testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; kadın ve erkek 
katılımcıların puanları arasında alt boyutlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
tespit edilmiştir (p˃0.05). 
Tablo 3: Katılımcıların Sportif Faaliyetlere Katılım Durumlarına Göre Değişim İçin Durum Belirleme 
Yaklaşımları 

Alt Boyut Katılım Durumu N           Ort.       F                 t p 

Mevcut Durum Evet 188 2.641 .312         -.722 .471 
Hayır 58 2.709 

Değişim İhtiyacı 
Evet  188 2.532 

.212         -.912 .362 Hayır 58 2.614 

Değişim Süreci  
Evet 188 2.597 

.141         -.848 .397 
Hayır 58 2.686 

Değişimin Sonucu Evet  188 2.414 .351          .134 .894 
Hayır 58 2.396 

Tablo 3’de katılımcıların sportif faaliyetlere katılım durumlarına göre değişim için durum belirlemeye 
ilişkin görüşlerini test etmek amacıyla yapılan T testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; 
sportif faaliyetlere düzenli katılan ve katılmayan katılımcıların puanları arasında alt boyutlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). 
Tablo 4: Katılımcıların Yaşlarına Göre Değişim İçin Durum Belirleme Yaklaşımları 

Alt Boyut Yaş N                Ort.       F p 

Mevcut Durum 
 

17-20 104 2.504 
5.772 .004 21-25 125 2.779 

26 ve üstü 17 2.697 

Değişim İhtiyacı 
 

17-20 104 2.431 
4.114 .017 21-25 125 2.656 

         26 ve üstü 17 2.529 

Değişim Süreci 
17-20 104 2.430 

7.276 .001 21-25 125 2.772 
26 ve üstü 17 2.635 

Değişimin Sonucu 
 

17-20 104 2.221 
4.119 .017 21-25 125 2.564 

         26 ve üstü 17 2.442 

Tablo 4’de katılımcıların yaşlarına göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test etmek 
amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; tüm alt boyutlarda “21-25” 
yaş grubu katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p˂0.05). 
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Tablo 5: Katılımcıların Bölümlerine Göre Değişim İçin Durum Belirleme Yaklaşımları 

Alt Boyut Bölüm N                Ort.       F p 

Mevcut Durum 
 

Beden.Eğt. ve Spor Öğrtm 111 2.768 

2.207 .088 
Antrenörlük Eğitimi 28 2.574 

Spor Yöneticiliği 11 2.629 
Rekreasyon 96 2.557 

Değişim İhtiyacı 
 

Beden.Eğt. ve Spor Öğrtm 111 2.676 

3.417 .018 
Antrenörlük Eğitimi 28 2.553 

Spor Yöneticiliği 11 2.500 
Rekreasyon 96 2.414 

Değişim Süreci 

Beden.Eğt. ve Spor Öğrtm 111 2.724 

1.836 .141 
Antrenörlük Eğitimi 28 2.571 

Spor Yöneticiliği 11 2.363 
Rekreasyon 96 2.539 

Değişimin Sonucu 
 

Beden.Eğt. ve Spor Öğrtm 111 2.536 

1.635 .182 
Antrenörlük Eğitimi 28 2.464 

Spor Yöneticiliği 11 2.272 
Rekreasyon 96 2.265 

Tablo 5’de katılımcıların bölümlerine göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test 
etmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; “Değişim Süreci” alt 
boyutunda “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünden katılımcılar lehine istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p˂0.05). 
Tablo 6: Katılımcıların Sınıflarına Göre Değişim İçin Durum Belirleme Yaklaşımları 

Alt Boyut Sınıf N                Ort.       F P 

Mevcut Durum 
 

1. Sınıf 90 2.540 

2.973 .032 
2. Sınıf 53 2.601 
3. Sınıf 72 2.760 
4. Sınıf 31 2.854 

Değişim İhtiyacı 
 

1. Sınıf 90 2.438 

2.957 .033 
2. Sınıf 53 2.500 
3. Sınıf 72 2.650 
4. Sınıf 31 2.741 

Değişim Süreci 

1. Sınıf 90 2.508 

2.548 .056 
2. Sınıf 53 2.539 
3. Sınıf 72 2.722 
4. Sınıf 31 2.832 

Değişimin Sonucu 
 

1. Sınıf 90 2.300 

1.461 .226 
2. Sınıf 53 2.320 
3. Sınıf 72 2.555 
4. Sınıf 31 2.548 

Tablo 6’da katılımcıların sınıflarına göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test etmek 
amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; “Mevcut Durum” ve 
“Değişim İhtiyacı” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 
(p˂0.05). 
Tablo 7: Katılımcıların Refah Düzeylerine Göre Değişim İçin Durum Belirleme Yaklaşımları 

Alt Boyut Refah Düzeyi N                Ort.       F P 

Mevcut Durum 
 

Kötü 34 2.823 

1.075 .360 
Normal 140 2.650 

İyi  49 2.600 
Çok İyi 23 2.577 

Değişim İhtiyacı 
 

Kötü 34 2.735 

1.366 .254 
Normal 140 2.531 

İyi  49 2.479 
Çok İyi 23 2.565 

Değişim Süreci 

Kötü 34 2.782 

1.291 .278 
Normal 140 2.605 

İyi  49 2.498 
Çok İyi 23 2.713 

Değişimin Sonucu 
 

Kötü 34 2.705 

1.658     .177 
Normal 140 2.350 

İyi  49 2.326 
Çok İyi 23 2.521 
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Tablo 7’de katılımcıların refah düzeylerine göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini 
test etmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; tüm alt 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). 
4. Tartışma ve Sonuç 
Tablo 1’de Katılımcıların cinsiyet, yaş, refah düzeyi, bölüm, sınıf ve sportif etkinliklere katılım 
durumlarına ilişkin istatistiksel bulgulara göre katılımcıların %67.9’unun “erkek”, % 50.8’inin “21-25” 
yaş aralığında olduğu, %56.9’unun “Normal” refah düzeyinde olduğu, %45.1’inin “Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği” bölümünde öğrenim gördüğü, %36.6’sının “1. Sınıf” öğrencisi olduğu ve 
%76.4’ünün sportif etkinliklere düzenli olarak katıldığı tespit edilmiştir.  
Tablo 2’de katılımcıların cinsiyetlerine göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test 
etmek amacıyla yapılan T testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; kadın ve erkek 
katılımcıların puanları arasında alt boyutlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
tespit edilmiştir (p˃0.05). 
Tablo 3’de katılımcıların sportif faaliyetlere katılım durumlarına göre değişim için durum belirlemeye 
ilişkin görüşlerini test etmek amacıyla yapılan T testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; 
sportif faaliyetlere düzenli katılan ve katılmayan katılımcıların puanları arasında alt boyutlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). 
Tablo 4’de katılımcıların yaşlarına göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test etmek 
amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; tüm alt boyutlarda “21-25” 
yaş grubu katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p˂0.05). 
Tablo 5’de katılımcıların bölümlerine göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test 
etmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; “Değişim Süreci” alt 
boyutunda “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünden katılımcılar lehine istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p˂0.05). 
Tablo 6’da katılımcıların sınıflarına göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini test etmek 
amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; “Mevcut Durum” ve 
“Değişim İhtiyacı” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 
(p˂0.05). 
Tablo 7’de katılımcıların refah düzeylerine göre değişim için durum belirlemeye ilişkin görüşlerini 
test etmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre; tüm alt 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). 
Sonuç olarak; cinsiyet, sportif faaliyetlere katılım durumu ve katılımcıların refah düzeyine göre 
anlamlı farklılık belirlenmemiştir. yaş, bölüm ve sınıf değişkenlerinin ise, spor eğitimi veren 
kurumlardaki değişim ihtiyaçlarının belirlenmesini etkileyen faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kaynakça 

Alıç, Mehmet. (1990). Genel Liselerde Örgütsel De~şme ihtiyacı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. No:382. 

Ceyhan, E. Sumak, M.S. Haşlanmış Kurbağa ve Değişim Yönetimi. Kuram ve Uygulamada                Eğitim Yönetimi. Pegem 
Yayıncılık. Sayı 20. Ankara. 1999. 17. Dennis, S. 13 Tips for Managing Change in Schools. Education Digest. Feb. 93. Vol. 
58. Issue 6, 1993.  

Dolaşır, S. T. (2005). Değiğim Yönetimi ve Spor Örgütleri. Spormetre/ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 11. 

E. Jondeau, M. Rockinger (2003) Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements. 
Journal of Economic Dynamics & Control, 27, 1699 – 1737. 

Erdoğan, İ., Eğitimde Değişim Yönetimi. Eğitim Yönetimi. Yıl 3. Sayı 2, 1997.  

Erkut H. DeğiĢimi BaĢarıya DönüĢtürme. Ġstanbul: MESS Yayınları; 2001. s. 13. 

Hussey, D., Daha İyi Nasıl… Değişim Yönetimi. (Çev. Ali Çimen). Timaş Yayınları 499. İstanbul, 1998  

Sadler, P., Managing Organizational Change. Management Consultancy a Handbook for Best Practice. Kogan Page Limited 120. 
Pentoville Road. London, 1999.  

Tufan, D. (2010) Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi (Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu Örneği). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 
Doktora Tezi. 

Whitaker, P., Managing Change in School. Open University Pres Buckingam. Philadelphia, 1998. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|241 

 

Milli Atletlerin Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeylerinin Bazı 
Değişkenlere Göre İncelenmesi 

İlimdar Yalçına1,  Oğuzhan Demirhanb,  Tacettin Hakan Yenalc,  Yasin Yıldızd,  
cMurat Özmaden 
aAraştırma Görevlisi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya/TÜRKİYE 
bYüksek Lisans Öğrencisi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya/TÜRKİYE 
cYardımcı Doçent, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın/TÜRKİYE 
dÖğretim Görevlisi, , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın/TÜRKİYE 
  

Özet 

Bu çalışmada, Türkiye Atletizm Federasyonu’nda 2016 yılı içerisinde görev alan milli atletlerin mizah yoluyla 
başa çıkma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, Türkiye 
Atletizm Federasyonunda çeşitli millilik derecelerinde (A, B ve C) aktif olarak sporculuk yapan 176 (64 kadın, 
112 erkek) gönüllü milli atlet oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Martin ve Lefcourt (1983) 
tarafından geliştirilen, Yerlikaya (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘’Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği’’ 
kullanılmıştır. Araştırma için elde edilen veriler SPSS 22 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 
Araştırmada hata payı düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Çalışmanın cronbach alpha sayısı ise 0,68 olarak 
bulunmuştur. Sonuç olarak; araştırmaya katılan atletlerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri bazı 
değişkenlere göre incelendiğinde, cinsiyet değişkeninde kadınlar ile erkekler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Kadınların mizah yoluyla başa çıkma düzeyi erkeklere göre daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Yaş ve eğitim düzeyi değişkeninde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gözlenmemiştir (p>0.05). Ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmasa da, yaşın artışı ve eğitim 
düzeyinin yüksek olmasıyla beraber mizah yolu ile başa çıkma düzeyinde artış olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:1 
Milli Sporcu, Atletizm, Mizah, Başa çıkma 

 

 

1. Giriş 

Mizah, geçmişten günümüze birçok yazar, düşünür, sanatçı ve araştırmacı tarafından sosyoloji, 
felsefe, psikoloji, edebiyat gibi alanlarda araştırılan, günümüzde bile hala tartışılan bir olgudur. 
Aristoteles, Platon, Kant, Descartes, Spencer, Piaget, Darwin, Freud gibi birçok düşünür ve bilim 
insanı bu kavram üzerinde çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapmışlardır (Yerlikaya, 2009). Mizah 
kavramının herkesçe kabul edilen bir tanımının olmamasının yanında (Kurki, 2001), mizah; Türk Dil 
Kurumunca “gülmece” olarak tanımlanmaktadır. Gülmece ise “Eğlendirme, güldürme ve bir 
kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah” olarak açıklanmaktadır 
(tdk.com).kişilerin günlük hayatın bunaltıcı ve sıkıcı taraflarından uzaklaşmak ve bazı zorlukların 
üstesinden gelmek için kullandıkları bir olgu olarak da tanımlanabilir. Mizah bir kimseyi yermek için 
kullanılabilecekken, başkasını bulunduğu kötü ruh halinden uzaklaştırmak içinde 
kullanılabilmektedir (Trorson ve Powell, 1993).Bunun yanında mizah yoluyla başa çıkmayı ise; 
bireylerin bir takım kötü yaşantılar sonrasında içinde bulundukları stresli durumlara karşı, anında 
veya sonrasında gülme, eğlenme, şakalaşma veya bir takım komik tepkiler verme eğilimi olarak 
tanımlamaktadır (Martin, 2007). 

                                                           
1 Corresponding author’s address: Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Serdivan/SAKARYA, Tel. +(90) 546 424 00 23, Fax: +(90) 264 295 66 42   
e-mail: ilimdaryalcin@gmail.com 
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Mizahın kişilik özelliği bakımından üstünlük olarak kabul edildiği ve mizah duygusu yüksek 
bireylerin olumlu kişilik özelliklerine sahip oldukları yaygın bir düşüncedir (Yerlikaya, 2003). Bu 
bağlamda bireylerin hayatta daha mutlu, sağlıklı, verimli ve başarılı olmaları için mizah 
anlayışlarının/tarzlarının geliştirilmesi gerekliliği akla gelmektedir. Eğer böyle bir gereklilik varsa o 
zaman bireylerin mizah anlayışlarının/ tarzlarının farkına varmaları, mizah duygularını tanımaları ve 
mizah duygularını geliştirmeleri de öğretilebilir (Levent, 1999: Fulford, Hutchings ve Shmitz, 2001). 
Yüksek mizah duygusuna sahip bireyler stresle ve olumsuz durumlarla daha kolay başa çıkabilmekte 
ve daha sağlıklı kişiler arası ilişkiler kurabildikleri savunulmaktadır (Martin ve ark., 2003). 
Toplumlar ve bireyler arasında olduğu gibi sporda da etkileşimin ne boyutlu önemli olduğunu 
görmezden gelemeyiz. Spor, mizah ile düşünüldüğünde; sporcuların bulundukları her türlü ortamda, 
antrenman ve müsabakalar esnasında hem takım arkadaşlarıyla hem de antrenörü ile olası 
problemlerinin üstesinden gelmesinde, iyi ilişkiler kurmasında ve belki de öznel iyi oluşlarında etkili 
olabileceği düşünülmektedir. Mizah duygusuna sahip bireylerin olumsuz durumlarda daha kolay 
başa çıkabilmekte ve kişiler arası pozitif yaklaşımları sayesinde olaylara pozitif bir bakış açısı katarak 
etkili iletişim konusunda da pozitif yönlü katkı sağlayabilmektedir. 
Yukarıdaki bilgiler dikkate alınarak bu araştırmada, Türkiye Atletizm Federasyonu’nda 2016 yılı 
içerisinde görev alan milli atletlerin mizah yoluyla başa çıkma düzeylerinin bazı değişkenlere göre 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem  

Bu bölümde, araştırmanın grubu, veri toplama aracı, verilerin çözümüne ilişkin analiz, yöntem ve 
teknikler yer almaktadır.  
Araştırma, nicel araştırma deseni esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda elemandan oluşan bir 
evrede, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 
örneklem üzerinde taramanın yapıldığı genel tarama modeli, araştırma değişkenler arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye dönük olduğundan genel tarama modellerinden de ilişkisel tarama modeline uygundur 
(Karasar, 2012). 

2.1.Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2016 yılında Antalya ve İstanbul’da 
düzenlenen olimpiyat aday kadro için yapılan kamplarda sprint ve atlama grupları içerisinde bulunan 
176 gönüllü milli sporcudan oluşmaktadır. 

2.2.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, Martin ve Lefcourt (1983) tarafından geliştirilen, Yerlikaya (2009) tarafından Türkçeye 
uyarlanan ‘’Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçek toplam 7 maddeden oluşan ve 
dörtlü likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Ölçekten alınabilecek toplam puanlar 7 ila 28 arasında 
değişmekte ve toplam puanın yüksekliği kişinin stresli durumlar karşısında mizaha ne ölçüde bir başa 
çıkma stratejisi olarak başvurduğunu göstermektedir. Yerlikaya (2009)'nın uyarladığı çalışmada 
ölçeğe ilişkin elde edilen Cronbach alfa katsayısının .67 olduğu bulunmuştur. 

2.3.Verilerin Analizi  

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22 paket programından faydalanılmış ve değişkenlerin frekans 
(f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmıştır. Verilerin normal dağılımını sağlamak için histogramlar, 
çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlendirerek kontrol edilmiştir. Kontrol sonucunda 
araştırma verileri parametrik olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı t testi ve varyans analizi 
(Anova)testinden yararlanıldı. Anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda ise farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu belirlemek için Tukey test sonuçlarından faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0.05 
olarak alınmıştır. Çalışmada cronbach alpha sayısı 0,68 olarak bulunmuştur. 

3.Bulgular 

Bu bölümde, çalışmanın değişkenlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırmamıza katılan milli 
atletlerin özlük niteliklerine göre dağılımlarını gösteren bulgular incelenip yorumlanmıştır. 
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Tablo 1: Sporcuların cinsiyet değişkenine göre mizah yoluyla başa çıkma düzeyine ilişkin istatistiksel 
dağılım değerleri 

 Cinsiyet N  SS t p 

Mizah Yoluyla Başa Çıkma  
Kadın 64 18.43 3.15 

2.82 0.00* Erkek 112 16.95 3.45 
Tablo 1’de araştırmaya katılan milli atletlerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyi ile cinsiyet değişkeni 
incelendiğinde, kadınlar ile erkekler arasında kadınlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
olduğu gözlenmiştir (p<0.05). 
 
Tablo 2: Sporcuların Yaş Değişkenine Göre Mizah Tarzları Alt Boyutları Düzeyine İlişkin İstatistiksel 
Dağılım Değerleri 

 Yaş N  SS F p 

Mizah Yoluyla Başa Çıkma 

16-18 90 17.24 3.45 

0.76 0.51 
19-21 37 17.40 3.41 
22-24 26 17.65 2.92 

25 ve üstü 23 18.43 3.78 
Toplam 176 17.49 3.41 

Tablo 2’de araştırmaya katılan milli atletlerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyi ile yaş değişkeni 
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05) 
 
Tablo 3: Sporcuların Eğitim Durumu Değişkenine Göre Mizah Tarzları Alt Boyutları Düzeyine İlişkin 
İstatistiksel Dağılım Değerleri 

 Eğitim durumu N  SS F p 

Mizah Yoluyla Başa 
Çıkma 

Lise 105 17.24 3.46 

0.77 0.46 
Lisans 51 17.74 3.21 

Lisansüstü 20 18.15 3.68 
Toplam 176 17.49 3.41 

Tablo 2’de araştırmaya katılan milli atletlerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyi ile eğitim durumu 
değişkeni incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu bölümde, çalışmamıza katılan 176 milli mizah yoluyla başa çıkma düzeyinin bazı değişkenlere 
göre farklılaşma gösterip göstermediği ile ilgili bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Sporcuların cinsiyet değişkeni ile mizah yoluyla başa çıkma düzeyi arasındaki sonuçlar 
incelendiğinde, kadınlar ile erkekler arasında kadınlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Kadın sporcuların mizah yoluyla başa çıkma düzeylerinin erkek 
sporculara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durum,  kadın sporcuların güldürü ve eğlence 
anlayışlarının daha güçlü olduğu şeklinde yorumlanabilir. Farklı bir çalışma incelendiğinde, Yerlikaya 
(2009) tarafından  üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada mizah yoluyla başa çıkma 
düzeyi ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Ancak 
erkek öğrencilerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri kadın öğrencilerle kıyaslandığında bu düzeyin 
erkek öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir (Yerlikaya, 2009). 

Sporcuların yaş değişkeni ile mizah yoluyla başa çıkma düzeyi arasındaki sonuçlar 
incelendiğinde, yaş değişkeni ve mizah yoluyla başa çıkma düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Herhangi bir faklılık gözlenmezse de sporcuların yaşı 
arttıkça mizah yoluyla başa çıkma düzeyinin de orantılı olarak arttığı bulunmuştur. Bu sonuç da yaşın 
ilerlemesine bağlı olarak sporcuların deneyimlerinin artması ile açıklanabilir. Farklı çalışmalara 
bakıldığında gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarda yaş değişkeni ile mizah yoluyla başa 
çıkma düzeyi arasındaki farka yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Sporcuların eğitim değişkeni ile mizah yoluyla başa çıkma düzeyi arasındaki sonuçlar 
incelendiğinde, bu iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir (p>0.05). Bu iki değişken arasında herhangi bir farklılık bulunmasa da eğitim düzeyi 
arttıkça mizah yoluyla başa çıkma düzeyinin orantılı bir şekilde arttığı gözlenmiştir. Bu sonuçla da 
bilgi ve donanımın mizah yoluyla başa çıkma düzeyini etkilediği düşünülebilir. 

x

x

x
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Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninde mizah yoluyla başa çıkma düzeyinde kadınlar lehine 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yaş değişkeninde anlamlı bir ilişki 
bulunmasa da yaş arttıkça mizah yoluyla başa çıkma düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Eğitim 
düzeyinde de aynı şekilde anlamlı bir ilişki söz konusu olmazken eğitim durumu yükseldikçe mizah 
yoluyla başa çıkma düzeyinin düzenli bir şekilde yükseldiği tespit edilmiştir.  

Bu çalışma sonuçları göz önüne alındığında; sporcuların mizah yoluyla başa çıkması için eğitim 
durumlarına vereceği önemi arttırmaları önerilmektedir. 
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Futbolcuların Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi 

Kazım Nasa1, Selahattin Akpınara, Öznur Akpınara 
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Özet 

Bu araştırma; futbolcuların empatik eğilim düzeylerini tespit ederek, empatik eğilim düzeylerinin demografik 
özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini, Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden 7 takımdan 138 futbolcu oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Dökmen (1998) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde, normal dağılım gösteren veriler için parametrik testlerden t-testi ve One 
Way Anova testleri kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda futbolcuların empati düzeyleri X = 65,34 
olarak tespit edilmiş ve futbolcuların empati düzeyleri orta seviyenin üzerinde tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:1 
futbol, empati, BAL ligi 

 

 

Investigation of the Footballers’ Empathy Level 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the footballers’ empathy levels according to the demographic features. This study 
consists of 138 football players from 7 teams who competed in regional amateur leagues during 2016-2017 seasons. Empathic 
Tendency Scale (ETS) developed by Dökmen in 1998 was used as data collection  tool. For analyzing the data, One –Sample T 
and One Way Anova tests were used to the parametric tests.As a result of study the footballers empathy level was found as X = 
65,34. So it is over mid-level. 

Key words: football, empathy, BAL league 

1. Giriş 
İnsanın, sosyal bir varlık olması, onun yaşamı boyunca başkalarıyla iletişim içinde olmasını gerektiren 
temel bir gereksinimdir. İletişimi kuran kişi kendi duygu, düşünce ve isteklerini karşı tarafa iletme ve 
anlaşılma isteğindedir (Gürtunca, 2013). İnsanların duygularını karşı tarafa aktarmaları zor bir 
olaydır. Bireyin hislerini kelimeler yerine ses tonlamaları, beden dili, mimik hareketleri gibi sözle 
ifade etmeden anlayabilmek empatinin temelini oluşturmaktadır (Yiğiter, 2008).  

İletişim, bilgi aktarımı ve duygu aktarımı olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. 
İletişimin birinci bölümü olan bilgi aktarımında, kişiler oturup konuşur, birbirlerine kavram ve 
anlamların aktarımını yaparlar. İkinci bölümü olan duygu aktarımında ise kişi konuşurken karşı 
tarafa sevgisini, nefretini, öfkesini, hayretini, heyecanını vb. tüm duygularını aktarmaktadır. Bilgi ve 
duygu aktarımı birlikte kullanıldığı zaman iletişim daha kalıcı ve etkili hale gelmektedir. İletişimin 
duygu aktarımı bölümünde empatinin rolü oldukça önemlidir (Tarhan, 2010).  

Empati kavramı, son yıllarda büyük ölçüde dikkat çekmiştir. Günümüz toplumunun 
uygulamada zorlandığı en zor işlerden biri de toplumda empati davranışının geliştirilmesidir. 
Günümüz toplumunda kişiler kendisinin bulunduğu konumu ve yeri başka bir konumla değiştirmek 
istediğinde şüphesiz kendisini daha rahat ve üst bir konuma koymaya çalışmaktadır. İnsanlar menfaat 
ve çıkar ilişkileri kurmaktadır. Empati: Kişiler arası ilişkilerde kendi duygularının farkında olma, 
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ifade etme ve başkalarının duygularını anlamasıdır (Öner, 2000: 34). Empati kavramı ise, insanın, 
kendisini karşısındakinin yerine koymasıdır. Bu yerine koyma işini yaparak karşısındakinin duygu ve 
düşüncelerini sağlıklı bir şekilde anlamaya çalışması çabasıdır (Dökmen, 2006). “Empati onu 
anlamaktır” diye tanımlandığında empatinin bilişsel yönü, “empati onu hissetmektir” diye 
tanımlandığında duyuşsal yönü ağırlık kazanmaktadır (Dökmen, 1988). 

Etkili bir iletişim için bireylerin en azından belli bir düzeyde empati kurabilmeleri gereklidir. 
Empati kurabilme yeteneği, toplumsal barışa büyük oranda katkı sağlayan bir karakter özeliğidir. 
Toplum sağlığında da önemli bir yeri vardır. Empati becerileri yüksek olanların çoğunlukta olduğu 
bir toplumda iletişim çatışmaları ve öfke davranışlarının oranının oldukça düşmesi beklenir. Empati 
kurma yeteneği olan insanlar birbirleri için sorun kaynağı olmadığı gibi yaşanılan problemler 
karşısında da anlayış ve destek göreceklerdir. Bu durumun toplumda yaygın bir huzur havası 
getirmesi muhtemeldir. Empati toplumsal huzur ve barışın temelindeki birleştirici unsurlardan biri 
olarak her geçen gün daha fazla ilgi çekmektedir.  

Empatinin temelinde öz bilinç vardır. Bireyin başkalarının duygularını anlayabilmesi için ilk 
önce kendi duygularını anlaması gerekir. Çünkü kendi duygularının farkında olmayan bir bireyin 
başkalarının duygularını da anlaması beklenemez. Empatik bir davranış için bireyin kendisini 
tanıması, karşısındaki bireyi iyi dinlemesi, onunda farklı kültür, inanç ve değer yargılarına sahip 
olabileceğini düşünerek, yargılamadan sadece var olan durumu anlaması ve bunu kabul etmesi 
oldukça önemlidir (Kabapınar, 2015). 

Empati, insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran ve birbirine karşı samimiyet olgusu oluşturan 
en önemli unsurdur. İnsan kendisinin başkaları tarafından anlaşıldığını ve önem gördüğünü anladığı 
zaman kendisini iyi hisseder, rahatlar, toplumla uyum içinde yaşar. Empati, yalnızca kendisiyle 
empati kurulana değil, empati kuran kişiye de yararlı ve önemli bir davranıştır. Empatik beceriye 
sahip kişiler çevrelerine karşı duyarlı olabilmekte ve bundan dolayı da çevreleri tarafından 
sevilmektedir (Dökmen, 2013). Bu empatik beceriye sahip kişiler, olumlu ruhsal, bilişsel ve ahlaki 
boyutta gelişmiş kişilerdir. Empatik davranan bireyler, kişiler arası iletişim çatışmalarını çözüme 
kavuşturan, farklı kültür ve etnik kökene mensup kişilerle daha fazla uyum içinde olabilmektedirler 
(Şakar, 2012). Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmanın amacı, Bölgesel Amatör Futbol Ligindeki 
futbolcuların empati kurma düzeylerinin belirlenmesidir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

Yapılan araştırmada betimsel tarama ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
grubunu 2016-2017 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden 12 takımda 
bulunan toplam 264 futbolcu oluşturmaktadır. Çalışmada 5. Grupta yer alan 7 takımda bulanan 
toplam 138 futbolcuya anket uygulanmıştır. 

 
Tablo 1.  Futbolcuların oynadiği takımlara göre dağılımları 

 Oynadığı Takım Sayı (n) Yüzde (%) 
1 Adana B.Ş.B.S. 19 13,7 
2 Akşehirspor 20 14,5 
3 Ceyhan Belediyespor 18 13,0 
4 Karaman Belediyespor 21 15,2 
5 Medcem Silifke Belediyespor 22 16,0 
6 Osmaniyespor 20 14,5 
7 Toroslar Belediyespor 18 13,1 

 
Futbolcuların kişisel özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen 7 maddeden oluşan  
“Kişisel Bilgi Formu” anketi hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formu sırasıyla sporcuların yaşı, eğitim 
durumu, gelir düzeyi, spora başlama yaşı, aktif olarak kaç yıldır futbol oynadığı, toplam kaç takımda 
görev aldığı ve hangi mevkide oynadığına ilişkin bilgileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Araştırmada bireylerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmeyi amaçlayan 
Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Empatik eğilim 
ölçeği 20 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Her bir soruda beş şık vardır. Bu seçenekler  “Beni 
hiç tanımlamıyor”, “Beni az tanımlıyor”, “Beni kısmen tanımlıyor”, “Beni oldukça tanımlıyor”, “Beni 
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tamamen tanımlıyor” şeklindedir. Cevap anahtarlarında her bir soruya 1 ile 5 arasında puan 
verilirken 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 15. sorular tersinden toplanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 
ve en yüksek puanlar göz önüne alındığında puanların 60 ve üzeri olması empatik eğilim düzeyinin 
yüksek olduğunu 60’ın altında olması ise empatik eğilim düzeyinin düşük olduğunu gösterir (Akt: 
Gülle, 2015). 

 
3. Bulgular 
 
Ölçeğin güvenirlik sayısı 0,67 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan futbolcuların empatik eğilim 
düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılacak olan analizlerin parametrik (normal dağılım)  ya da 
nanparametrik (normal olmayan dağılım) olup olmadıklarını anlamak için One- Sample Kolmogorov-
Smirnov testi uygulanmıştır. 
 
Tablo 2.  Futbolcuların empati kurma düzeylerini gösteren one-sample kolmogorov smirnov testi 
 

 Empati Eğilim 
n 138 
Mean 65,34 
Std. Deviationn 8,62 
Kolmogorov-Smirnov Z ,58 
P ,89 

 
Tablo 2’de futbolcuların, empati kurma düzeylerinin normal ve normal olmayan dağılımlara uygun 
olup olmadığını gösteren One-Sample Kolmogorov-Smirnov test sonuçları görülmektedir. 
Futbolcuların empati kurma düzeylerine ait dağılımlarının normal olduğu tespit edilmiştir (p=0.89) 
(p>0.05). 

 
Tablo 3. Araştırmaya katılan futbolcuların demografik özelliklerine ilişkin dağılımı 

DEĞİŞKENLER                n % 

Yaş 

16-18 12   8,7 
19-21 21 15,2 
22-24 35 25,4 
25-27 40 29,0 
28-30 13   9,4 

31 ve üzeri 17 12,3 
TOPLAM 138 100 

Eğitim Durumu 
Lise 77 55,8 

Üniversite 61 44,2 
TOPLAM 138 100 

Gelir Düzeyi 

Düşük 25 18,1 
Orta 96 69,6 

Yüksek 17 12,3 
TOPLAM 138 100 

Spora Başlama Yaşı 

7-9 yaş 45 32,6 
10-12 yaş 60 43,5 
13-15 yaş 33 23,9 
TOPLAM 138 100 
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Tablo 3 (Devam). Araştırmaya katılan futbolcuların demografik özelliklerine ilişkin dağılımı 

Oynadığı Yıl 

4-6 yıl 13 9,4 
7-9 yıl 25 18,2 

10-12 yıl 50 36,2 
13 yıl ve üzeri 50 36,2 

TOPLAM 138 100 

Oynadığı Takım Sayısı 

1-2 18 13,1 
3-4 29 21,0 
5-6 33 23,9 
7-8 25 18,1 

9 ve üzeri 33   23,9 
TOPLAM 138 100 

Oynadığı Mevki 

Kaleci 19 13,8 
Bek 21 15,2 

Stoper 24 17,4 
Orta Saha 50 36,2 

Forvet 24 17,4 
TOPLAM 138 100 

 
Tablo 3 incelendiğinde futbolcular en fazla 25-27 yaş aralığında yer almaktadır. Futbolcuların eğitim 
seviyesinin lise ve üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Futbolcuların gelir düzeylerinin 
genellikle orta düzey olduğu görülmektedir. Spora başlama yaşı 10-12 yaş aralığında yoğunlaşmış, 
futbol oynama süresi genellikle 10-12 ve 13 ve üzeri yıl olarak görülmektedir. Oynadıkları takım sayısı 
ise 5-6 ve 9 ve üzeri takım olduğu, oynadıkları mevki ise genellikle orta saha olduğu tespit edilmiştir. 
 
Tablo 4. Araştırmaya katılan futbolcuların demografik özelliklerine ilişkin dağılımı 

 
n Min Max Mean Ss 

Ölçekten Alınabilecek En Düşük 
ve En Yüksek Değer 

Empati Düzeyi 138 47 92 65,34 8,62 20-100 
 
Tablo 4.’te futbolcuların empatik eğilim düzeyine ilişkin puan ortalaması incelenmiştir. Bu inceleme 
sonucunda, futbolcuların empati kurma düzeyleri puan ortalamaları X= 65,34 olarak bulunmuştur. 
Ölçekten alınabilecek en düşük ve yüksek değerler (20-100) göz önüne alındığında elde edilen bu 
sonuç (X=65,34); futbolcuların empati kurma düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğunu 
göstermektedir. 

4. Sonuç 

Yapılan araştırma sonucunda futbolcuların empati kurma düzeylerinin orta seviyenin üzerinde 
olduğu sonucu elde edilmiştir. Futbolcuların empati kurma düzeyleri ile futbolcuların yaş, eğitim 
durumu, gelir düzeyi, spora başlama yaşı, aktif olarak kaç yıldır futbol oynadığı, toplam kaç takımda 
görev aldığı ve hangi mevkide oynadığı değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Özellikle yaş, eğitim durumu ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerde fark 
olacağı tahmin ediliyordu. Bu özelliklerin duyguları geliştireceği ve bunun da empatiyi etkileyeceği 
düşünülüyordu. Ama yapılan çalışma da hiçbir fark tespit edilememiştir. Anket yapılan zamanın 
liglerin sonuna doğru olması bunda etkili olmuş olabilir. 

Farklı çalışma sonuçlarına baktığımızda, Gülle’nin (2015) yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin 
empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu, Garcıa-Lopezand Gutierrez (2015) tarafından İspanya 
spor merkezine giden 154 öğrenciye yönelik ön test son test şeklinde yapmış oldukları çalışmada 
öğrencilerin empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kırımoğlu ve 
diğerleri (2014) tarafından spor yapan ve yapmayan farklı bölümden 535 öğrenciye yönelik yapılan 
çalışma sonucunda öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin orta düzeyde olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Korur’un (2014) 10 farklı üniversiteden 1006 beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm 
öğrencisine yönelik yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin orta düzeyde 
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olduğunu ifade etmiştir. Yılmaz ve Akyel (2008) beden eğitimi öğretmen adaylarına yönelik yapmış 
oldukları çalışmada öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin orta düzeyden biraz yüksek olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar ile bulgularımızın paralellik gösterdiği görülmektedir. Fakat, Solak 
(2011) milli sporcuların kulüp sporcusu ve okul takımında oynayan sporculardan daha yüksek 
empatik eğilim düzeyine sahip oldukları bulgulamıştır. Farklı alanlarda Ata (2010), Çelik ve Çağdaş 
(2010), Büküm (2013) tarafından yapılan çalışma sonuçlarında ise öğrencilerin empatik eğilim 
düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Genel bir sonuca varılacak olursa; futbolcuların empati kurma düzeylerinin orta seviyenin 
üzerinde olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmamızda yer alan futbolcuların demografik 
özelliklerinin (yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, spora başlama yaşı, aktif olarak kaç yıldır futbol 
oynadığı, toplam kaç takımda görev aldığı ve hangi mevkide oynadığı) empati kurma düzeylerini 
etkilemediği ortaya çıkmıştır. Futbolcuların empati kurmalarını oluşturacak bir ortamın olmaması bu 
sonuca ulaşılmasında etkili olduğu düşünülebilir. O yüzden bu çalışmanın uygulama 
zamanlamasının önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle bir çalışmanın maç öncesi, maç arası ve maç 
sonrası gibi üç farklı zamanda yapılıp karşılaştırılması çalışmamızı daha da verimli bir hale getirebilir. 
Elde edilen araştırma bulguları literatürde yer alan çeşitli araştırma sonuçları ile desteklenmiştir. 
Ancak araştırmada elde edilen bulguların çalışmamızı destekleme konusunda yeterli olmadığı 
görülmüştür. 
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Futbolcuların Stres Düzeylerinin İncelenmesi 

Kazım Nasa1, Selahattin Akpınara, Öznur Akpınara 
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

Özet 

Bu araştırma; futbolcuların stres düzeylerini tespit ederek stres düzeylerinin demografik özelliklere göre 
farklılık gösterip, göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Araştırmada, Bölgesel Amatör Ligi 5. 
Grupta mücadele eden 7 takımda bulunan 138 futbolcu yer almaktadır. Kat tarafından 2009 yılında geliştirilen 
Stres Düzey Ölçeği (SDÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistik olarak değerlendirilmesinde 
nonparametrik dağılım göstermesinden dolayı Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testleri 
uygulanmıştır.Yapılan araştırma sonucunda futbolcuların stres düzeyleri X = 6,47 olarak tespit edilmiş ve 
futbolcuların stres düzeylerinin düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:1 
futbol, stress, futbolcu 

 

 

Investigation of the Footballers’ Stress Level 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the footballers’ stress levels according to the demographic features. This study 
consists of 138 football players from 7 teams who competed in regional amateur leagues during 2016-2017 season. The Stress 
Scale developed by Kat in 2009 was used as a data collection tool. For analyzing the data, Man-Whitney U and Kruskal Wallis 
tests were used to the nonparametric tests. As a result of the study, the footballers stress level was found as X= 6,47. So the stress 
levels of them is low. 

Keywords: Football, stress, footballers 

 

1. Giriş 

Spor bilimleri sportif performansı yükseltmek için yoğun bir uğraş içerisindedir. Yeni antrenman 
prensipleri araştırılmakta, daha mükemmel teknikler oluşturulmakta, sporculara yüksek performansa 
ulaştırma arayışları devam etmektedir. Tüm bu arayış ve araştırmalar spor performansını sadece 
fiziksel kapasitedeki mükemmelliğin yeterli olmadığını, psikolojik kapasitenin hiç de 
küçümsenmeyecek sonuçlara yol açtığını göstermektedir. Günümüzde stres, herkesi belirli bir ölçüde 
etkilemekte ve tüm insanları ilgilendirmektedir. Özellikle spor çevresi sporculara stres yaratacak 
birçok neden üretir. Stres genellikle olumsuz ve istenmeyen bir durum olarak bilinmektedir. Ancak 
belli bir oranda stres bedensel ve zihinsel işlevlerin verimliliğini artırabilir ve olası sorunlar karşısında 
kişiyi hazırlıklı kılmak için gereklidir (Şahin 2003).  

Stres organizmanın fiziki ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir 
durumdur. Organizmanın tehdit edilmesi ve bu yüzden dengenin bozulması canlılığı korumaya 
yönelik alarm tepkisinin yaşanmasına sebep olur. Bozulan dengenin yeniden kurulması için yeni 
duruma uyum sağlanması gerekir (Baltaş ve Baltaş, 1998). Stres genellikle uyum sağlayan bir işleve 
hizmet eden nörolojik ve fizyolojik tepkilerin yapısı olarak görülür. Bu tanımdan bütünüyle stresin 
yararlı bir şey olduğu anlaşılmamalıdır. Organizmanın uyum sağlamasından, mücadele gerektiren ve 
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tehdit edici bir durumla karşılaştığında, bu durumla başa çıkmak için mücadele ederek iç dengeyi 
korumaya çalışılması anlaşılmalıdır (Tiryaki, 2000).  

Stres bir bireyin çevresel uyaranlara yeterli şekilde ya da araçsal olarak tepkide bulunmasını 
engelleyen bir dizi koşul, ya da aşırı yıpranma maliyeti, ya da organizma da olumsuz bazı etkiler 
kronik yorgunluk, gerilim, üzüntü, fiziksel zarar sinir bozukluğu ya da benlik saygısının kaybı gibi 
karşılığında tepkide bulunduğu koşullar dizisi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın stresi bireysel 
faktörlerle çevresel faktörlerin ortak bir ürünü olarak görmekte olduğu söylenebilir (Balcı, 2000).  

Stres uzun sürdüğü zaman üç safhada ortaya çıkabilmektedir. Bunlar alarm safhası, direnme 
safhası ve tükenme safhasıdır. Alarm safhası, adrenalin ve noradrenalinin kandaki düzeyinin 
artmasıdır. Direnme safhası her iki hormonun kandaki yüksek seviyeyi korumasıdır. Tükenme safhası 
da organizmanın hep tetikte olması nedeniyle enerji rezervlerinin tükenmesi sonucu organizmanın 
çökmesidir. Kişilerde stres yaratan durumların farklı kaynaklardan gelmekte ve özel olmamaktadır 
yani stres yaratan durumlar kişiden kişiye değişmektedir (Tiryaki, 2000). 

Stres çeşitli nedenlere bağlı olarak çıkabilir. Bu nedenlerin bazıları bireyin kendisi ile ilgili, 
bazıları bireyin iş çevresi, bazıları ise bireyin yaşadığı genel çevre ile ilgilidir (Heather 1982). Bireyin 
genel çevresinde yaşadığı sorunlar ve edindiği tecrübeler işinde ki performansına etki eder. Bireysel 
stres kaynaklarından biri ailevi sorunlardır. Aile içi çatışmalar, boşanmalar, ilişkilerin kopması, 
çocuklardan doğan zorluklar bireylerin işlerine taşıdıkları bireysel sorunlardır. Ekonomik 
sorunlardan kaynaklanan bireysel faktörler bireyin gelir gider dengesini kuramamasından doğar. 
İnsanlar doyumsuz olduğu için elde edilen gelir hiçbir zaman yeterli olmaz. Yaşanılan ekonomik 
sıkıntılar bireyin işine de yansır ve iş performansında düşüşler meydana gelir. Ayrıca birey 
çalıştığının karşılığını işyerinden alamıyorsa ve aldığı ücret ihtiyaçlarını karşılamıyorsa bu durum 
strese sebep olur. Ölümler, boşanmalar, hastalıklar, hamilelik, cinsel sorunlar, çocuk yetiştirmedeki 
sıkıntılar, çevre değişikliği, yıllık izin, uyku sorunları gibi olumsuz durumlarda stresi doğurabilir 
(Taştan, 2005. Akt: Kat, 2009).  

Stres kendini fiziksel zihinsel ve davranışsal olarak 3 şekilde gösterir. Bunlara kısaca değinecek 
olursak; Stresin fiziksel belirtileri, artmış kalp atım hızı, terlemenin artması, soğuk ve ıslak deri deriye 
giden kan akımının azalması, karın ağrısı, hızlı nefes alıp verme, kas gerginliği, ağzın kuruması, 
tuvalete gitme isteği gibi belirtilerdir. Stresin zihinsel belirtileri, endişe, şaşkınlık, konsantre olamama, 
karar vermede güçlük, kendini hasta ya da acayip hissetme ve kendini kontrol dışı ya da bunalmış 
hissetme gibi belirtilerdir. Stresin davranışsal belirtileri, hızlı konuşma, sinirli tavırlar, kaşları çatma 
ve esneme gibi belirtileridir (Tiryaki, 2000).  

Yapılan çalışmalara bakıldığında, özellikle stresten kaynaklanan bazı duygusal, davranışsal ve 
fizyolojik belirtiler vurgulanmaktadır. Duygusal belirtiler olarak kaygı, kızgınlık, depresyon, düşünce 
karmaşıklığı ve benlik algısında azalma; davranışsal belirtiler olarak saldırganlık, madde bağımlılığı, 
uykusuzluk, ilişkilerden kaçınma; fizyolojik belirtiler olarak da alerjiler, anjin, astım, bel ağrısı, kanser, 
kalp-damar hastalıkları, diyabet, ishal, hipertansiyon, migren, kas gerilmeleri ve ülser gibi hastalıklar 
belirtilmektedir. 

Stresin kısa dönemdeki etkilerinden bazıları; kişinin kalp hızının artması, kan basıncının 
artması, sinirlerinin bozulması, tahammülsüzleşmesi ve bazen de verimin düşmesine neden olan 
sinirlilik ve kaygıdır. Buna karşılık hedefe yönelik etkinliği arttıran kısa süreli stres performansı da 
yükseltebilir. Tedavi edilmeyen stresin uzun süreli etkileri çok ciddi olabilir. Bunlardan bazıları; 
kişilik bozulmaları, iş ya da evliliğin bozulması, madde ya da alkol kullanımı ve kendine zarar verici 
davranışlar şeklindedir. Stres olumsuz düzeyde ve uzun süreli yaşandığında bir çok zararlı sonuçlara 
neden olabilir (Şahin, 2003).  
Sporda stres yaratan faktörler şunlar olabilir;  

 a) Seyircinin tepkisi b) Dalış sporunda işitsel yoksunluk c) Yüksek risk sporları d) Sakatlanma 
riski e) Diğer ülkelerdeki yarışmalarda saat farkı iklim değişikliği ve yemekler f) Koçla olan çatışmalar  
g) Takım arkadaşlarıyla olan çatışmalar h) Spordaki stresten dolayı aile ve okulda ki çatışmalar i) 
Spordaki karmaşık hareketler sırasında karar vermede ki çatışmalar (Tiryaki, 2000). 

Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmanın amacı, 2016-2017 futbol sezonunda Bölgesel Amatör 
Liginde oynayan futbolcuların stres düzeylerinin belirlenmesidir. 
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2. Materyal ve Yöntem 

Yapılan araştırmada betimsel tarama ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
grubunu 2016-2017 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden 12 takımda 
bulunan toplam 264 futbolcu oluşturmaktadır. Çalışmada 5. Grupta yer alan 7 takımda bulanan 
toplam 138 futbolcuya anket uygulanmıştır. 

 
Tablo 1.  Futbolcuların oynadığı takımlara göre dağılımları 

 Oynadığı Takım Sayı (n) Yüzde (%) 
1 Adana B.Ş.B.S. 19 13,7 
2 Akşehirspor 20 14,5 
3 Ceyhan Belediyespor 18 13,0 
4 Karaman Belediyespor 21 15,2 
5 Medcem Silifke Belediyespor 22 16,0 
6 Osmaniyespor 20 14,5 
7 Toroslar Belediyespor 18 13,1 

 
Futbolcuların kişisel özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen 7 maddeden oluşan  
“Kişisel Bilgi Formu” anketi hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formu sırasıyla sporcuların yaşı, eğitim 
durumu, gelir düzeyi, spora başlama yaşı, aktif olarak kaç yıldır futbol oynadığı, toplam kaç takımda 
görev aldığı ve hangi mevkide oynadığına ilişkin bilgileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Stres düzeyi testi bireylerin stres düzeylerini belirlemek için Anket- Survey metodu ile 
araştırmacılarca geliştirilen ve doğruluğu, geçerliliği test edilmiş 13 sorudan oluşmaktadır. Stres 
düzeyi testinden alınan puanlar 0-2 arası stres ölçüsü aşılmamış, 3-6 arası az stres altında, 7-10 arası 
fazla stres altında, 11-14 arası stres düzeyi çok yüksek olarak değerlendirilmiştir ( Kat, 2009).  

3. Bulgular 

Ölçeğin güvenirlik sayısı 0,69 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan futbolcuların empatik eğilim 
düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılacak olan analizlerin parametrik (normal dağılım)  ya da 
nanparametrik (normal olmayan dağılım) olup olmadıklarını anlamak için One- Sample Kolmogorov-
Smirnov testi uygulanmıştır. 
 
Tablo 2.  Futbolcuların stres düzeylerini gösteren one-sample kolmogorov smirnov testi 

 Empati Eğilim 
n 138 
Mean 6,47 
Std. Deviationn 2,13 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,52 
P ,019 

 
Tablo 1’de futbolcuların, stres düzeylerinin normal ve normal olmayan dağılımlara uygun olup 
olmadığını gösteren One-Sample Kolmogorov-Smirnov test sonuçları görülmektedir. Futbolcuların 
stres düzeylerine ait dağılımlarının anormal olduğu tespit edilmiştir (p=0.019) (p>0.05). Bu sonuçlara 
göre nanparametrik testlerden çoklu değişkenler için Kruskal-Wallis H testi, ikili değişkenler içinde 
Man-Whitney U testi uygulanmıştır. 
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Tablo 3. Araştırmaya katılan futbolcuların demografik özelliklerine ilişkin dağılımı 
DEĞİŞKENLER                n % 

Yaş 

16-18 12   8,7 
19-21 21 15,2 
22-24 35 25,4 
25-27 40 29,0 
28-30 13   9,4 

31 ve üzeri 17 12,3 
TOPLAM 138 100 

Eğitim Durumu 
Lise 77 55,8 

Üniversite 61 44,2 
TOPLAM 138 100 

Gelir Düzeyi 

Düşük 25 18,1 
Orta 96 69,6 

Yüksek 17 12,3 
TOPLAM 138 100 

Spora Başlama Yaşı 

7-9 yaş 45 32,6 
10-12 yaş 60 43,5 
13-15 yaş 33 23,9 
TOPLAM 138 100 

Oynadığı Yıl 

4-6 yıl 13 9,4 
7-9 yıl 25 18,2 

10-12 yıl 50 36,2 
13 yıl ve üzeri 50 36,2 

TOPLAM 138 100 

Oynadığı Takım Sayısı 

1-2 18 13,1 
3-4 29 21,0 
5-6 33 23,9 
7-8 25 18,1 

9 ve üzeri 33 23,9 
TOPLAM 138 100 

Oynadığı Mevki 

Kaleci 19 13,8 
Bek 21 15,2 

Stoper 24 17,4 
Orta Saha 50 36,2 

Forvet 24 17,4 
TOPLAM 138 100 

Tablo 3 incelendiğinde futbolcular en fazla 25-27 yaş aralığında yer almaktadır. Futbolcuların eğitim 
seviyesinin lise ve üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Futbolcuların gelir düzeylerinin 
genellikle orta düzey olduğu görülmektedir. Spora başlama yaşı 10-12 yaş aralığında yoğunlaşmış, 
futbol oynama süresi genellikle 10-12 ve 13 ve üzeri yıl olarak görülmektedir. Oynadıkları takım sayısı 
ise 5-6 ve 9 ve üzeri takım olduğu, oynadıkları mevki ise genellikle orta saha olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Araştırmaya katılan futbolcuların futbolcuların genel olarak stres düzeylerinin toplam 
puanına ait X ve Ss Değerlerine İlişkin Sonuçlar 

 n Min Max Mean Ss 
Stres Düzeyi 138 2 13 6,47 2,13 

Tablo 4.’te futbolcuların stres düzeyine ilişkin puan ortalaması incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, 
futbolcuların stres düzeyleri puan ortalamaları X= 6,47 olarak bulunmuştur. Bu da futbolcuların stres 
düzeylerinin orta seviyenin altında olduğunu göstermektedir. 
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4. Sonuç 

Yapılan araştırma sonucunda futbolcuların stres düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu sonucu 
elde edilmiştir. Futbolcuların stres düzeyleri ile futbolcuların yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, spora 
başlama yaşı, aktif olarak kaç yıldır futbol oynadığı, toplam kaç takımda görev aldığı ve hangi 
mevkide oynadığı değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bunun 
sebebi olarak, araştırmanın yapıldığı tarihlerde BAL Ligi 5. grup maçlarının sonuçlanmaya yakın 
olması, lig şampiyonu, kümede kalan ve düşen takımların hemen hemen belirlenmesi sebebiyle 
futbolcuların motivasyonunu kaybetmesi ve herhangi bir baskının olmaması gibi etkenler 
gösterilebilir. 

Farklı çalışma sonuçlarına baktığımızda, Yalçın’ın (2009) yapmış olduğu çalışmada, spor tatmini 
ile stres ve saldırganlık arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, yani sporcuların spor 
tatminlerinin arttıkça stres ve saldırganlık düzeylerinin azaldığı sonucu elde edilmiştir. Yine 
sporcuların stres düzeyleri ve tecrübeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı bir ilişki olmadığı 
sonucu tespit edilmiştir. 

Şeker’in (2014) yapmış olduğu çalışmada, güreş eğitim merkezlerinde bulunan güreşçilerin stres 
düzeylerinde yaş değişkeni ve öğrenim durumları değişkenine göre anlamlı herhangi bir değişme 
olmadığı gözlemlenmiştir  

Kat’ın (2009) bireysel sporcular ile takım sporcularının stres düzeyleri ve problem çözme 
becerilerinin karşılaştırılması isimli çalışmasında bireysel sporcularla takım sporcularının stres 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmadığı görülmektedir. 

Genel bir sonuca varılacak olursa; futbolcuların stres düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Çalışmamızda yer alan futbolcuların demografik özelliklerinin (yaş, eğitim 
durumu, gelir düzeyi, spora başlama yaşı, aktif olarak kaç yıldır futbol oynadığı, toplam kaç takımda 
görev aldığı ve hangi mevkide oynadığı) stres düzeylerini etkilemediği ortaya çıkmıştır. Stresi 
oluşturacak bir ortamın olmaması bu çalışma sonucuna ulaşılmasında etkili olduğu düşünülebilir. O 
yüzden bu çalışmanın uygulama zamanlamasının önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
çalışmanın sezon başlangıcında, ortasında ve sonuna doğru yapılıp karşılaştırılması çalışmamızı daha 
da verimli bir hale getirebilir. Elde edilen araştırma bulguları literatürde yer alan çeşitli araştırma 
sonuçları ile desteklenmiştir. Ancak araştırmada elde edilen bulguların çalışmamızı destekleme 
konusunda yeterli olmadığı görülmüştür. 
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Türk Beşleri ve Türkiye’deki Çok Sesli Koro Eğitimine Katkıları 
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Özet 

Cumhuriyet’in ilanından sonra birçok alanda olduğu gibi müzik eğitimi alanında da köklü değişiklikler 
yapılmıştır. Atatürk’ün önderliğinde Batı müziği eğitimi almak üzere yurt dışına gönderilen yetenekli 
öğrenciler Türkiye’ye geri döndüklerinde besteci, araştırmacı ve eğitimci kimlikleriyle ülkemizdeki çağdaş 
müzik eğitiminin temellerini atmış; her alanda besteledikleri çok sesli eserlerle Türk müziğini dünyaya 
tanıtarak evrensel boyuta taşımışlardır. Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet döneminde çağdaş müzik 
eğitiminin öncüleri olan ve Türk Beşleri olarak bilinen Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, 
Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses’e ait koro eserlerini tanıtmak ve bu eserlerin Türkiye’deki çok 
sesli koro eğitimine katkılarını ortaya koymaktır. Betimsel tarama modelli bu araştırma için literatür taraması 
yapılmış, konuyla ilgili tez, makale ve kitaplar incelenmiştir. Döküman incelemesi yöntemiyle elde edilen 
bilgiler doğrultusunda Türk Beşleri’ne ait koro eserleri türlerine göre sınıflandırılmıştır.  Ayrıca Türkiye’deki 
Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında koro dersini yürüten öğretim elemanlarından oluşan 
çalışma grubuna, e-posta veya telefon yoluyla ulaşılarak, Türk Beşleri’ne ait koro eserleri hakkında açık uçlu 
sorular yöneltilmiştir. Alınan cevaplar neticesinde bu eserlerin ülkemizdeki çok sesli koro eğitimine olan 
katkıları irdelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler:1 
Türk Beşleri; çok sesli koro; koro eğitimi; müzik eğitimi 

 

 

1. Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün önderliğinde çağdaş bir devlet olarak kurulurken birçok alanda 
olduğu gibi müzik eğitimi alanında da köklü değişiklikler yapılmış, Türkiye’de müzik kültürü ve 
müzik eğitimi yeniden yapılandırılmıştır (Kavcar, 2003). Böylece Tanzimatla başlayan batı 
düşüncesine yönelik müzikle ilgili gelişmelerin ve çok seslilik alanındaki çalışmaların temelleri 
Cumhuriyet döneminde atılmıştır (Selanik, 2010: 311). Özellikle müzik kültürümüzün gelişmesine 
yönelik geliştirilen reformlar çerçevesinde Atatürk, “milli yaratıcılık ve sanatın geliştirilmesi” 
üzerinde ısrarla durmuş; özü Türk Halk Müziği’nden kaynaklanan, çağdaş ve evrensel dili konuşan 
bir müzik yaratılmasını öngörmüştür (Uçan, 1994:49; İlyasoğlu, 2013:299). Bu doğrultuda Atatürk’ün 
gerçekleştirmek istediği müzik devriminin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir: 

- Evrensel, çağdaş ve çoksesli müzik anlayışına yönelmek, 
 - Türk ulusunun derin ve engin müzik kaynaklarını, özellikle Anadolu folklor hazinesini, 
uygar ve ileri müzik yaratımları ve biçimleri içinde geliştirmek, 

- Müzikte evrensel, çağdaş ve uygar kuralları ve biçimleri uygularken, ne Doğu ne de Batı 
özenticiliğine düşmeden, özgün ve yeni beste yaratımlarına yönelmek 

- Türk Müziği’ne Ulusal anlamda çokseslilik, armonizasyon, müzik bilimi ve gerekli 
eğitimden geçmiş yorumculuk gücüyle ulaşmak (Andak, 2002: 369; Akt: Tunçdemir, 2007).  

Bu ilkeleri gerçekleştirebilmek için Maarif Vekâleti Avrupa Sınavıyla seçilen yetenekli öğrenciler, 
Batı müziği alanında eğitim görmek üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gönderilmiştir. Bu öğrenciler, 
Türkiye’ye geri döndüklerinde besteci, araştırmacı ve eğitimci kimlikleriyle ülkemizdeki çağdaş 
müzik eğitiminin temellerini atmış; her alanda besteledikleri çok sesli eserlerle Türk müziğini 
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dünyaya tanıtarak evrensel boyuta taşımışlardır. Birinci kuşak Türk bestecileri olarak bilinen Cemal 
Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses adındaki 
bu bestecilere, müzik yazarı ve eğitimcisi Halil Bedii Yönetken tarafından “Türk Beşleri” adı 
yakıştırılmış (Say, 2000:518) ve bu besteciler, Cumhuriyet döneminde çağdaş müzik eğitiminin 
öncüleri olmuşlardır.  Türk müziğinin makamsal, ezgisel ve ritimsel yapısıyla Batı’nın polifonik 
dokusu içinde Batı müziği biçim ve tekniğini kullanarak besteler yapmak, Türk Beşleri’nin ortak 
amaçlarındandır (İlyasoğlu, 2013:299).  

2. Türk Beşleri 

2.1. Cemal Reşit Rey (1904-1985) 

Besteci, piyanist, orkestra şefi ve eğitimci olarak müzik tarihimizde önemli bir yeri olan Cemal 
Reşit Rey, Türk Beşleri’nin ilk temsilcisidir. İstanbul’da doğan besteci, piyano eğitimine küçük 
yaşlarda annesiyle başlamış, 1913 yılında ailesinin Paris’e yerleşmesiyle çalışmalarına piyanist 
Marguerite Long ile devam etmiştir. I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda İsviçre’ye giderek eğitimini 
Cenevre Konservatuvarı’nda sürdürmüştür. 1920 yılında tekrar Paris’e dönerek Raoul Lappara ile 
kompozisyon, Gabriel Faure ile müzik estetiği ve Henri Defosse ile orkestra şefliği üzerine çalışmalar 
yapmıştır. 1923’te Türkiye’de Cumhuriyet ilan edilince yurda dönerek İstanbul Konservatuvarı’nda 
ders vermeye başlamış, burada Şehir Orkestrası’nı kurmuştur. Ayrıca 1938’de Ankara ve İstanbul 
Radyolarında Batı Müziği şefliği yapmış, “Piyano Dünyasında Gezintiler” programını hazırlayıp 
sunmuştur. 1981 yılında Devlet Sanatçısı olan Rey, ölüm tarihi olan 1985 yılına kadar İstanbul Mimar 
Sinan Üniversitesi Konservatuvarı’nda  kompozisyon dersleri vermiştir (Say, 2000:518; İlyasoğlu, 
2013:302). 

Uslu’ya (2013:8) göre, Cemal Resit Rey’in eserleri üç dönemden oluşmaktadır. Buna göre; 
- 1926-1930 yıllarını kapsayan Birinci Dönemde halk ezgilerinden esinlenerek orkestra, şan ve 

piyano için çok sesli eserler yaratmış, Anadolu halk ezgilerine farklı boyutlar kazandırmıştır. 
- 1931-1946 yıllarını kapsayan İkinci Dönemdeki yapıtlarında genellikle Klasik Türk Müzigi’nden 

esinlenmeleri yer almaktadır. Bu eserlerin yanında ayrıca konçertolar, operet ve revüler, marşlar ve 
tiyatro müzikleri de bestelemiştir. Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat Opereti, Mevlana’nın Mesnevi 
Mukaddimesi ve Çelebi Operası bu eserlerden bazılarıdır.  

- 1950-1983 yıllarını kapsayan Üçüncü Dönemde ise bestelediği yapıtlar arasında senfonik şiirler, 
operetler, senfonik rapsodiler, prelüdler, çok sesli koro eserleri, marşlar, opera ve şan orkestrasyonları 
sayılabilir. “1950’den sonra Yeni-klasikçiliğe yönelen, daha kapalı, gizemci, tasavvuf felsefesine eğilen 
yapıtlar yazmıştır. Çağrılış ve Fatih adlı senfonik şiirleri, bu anlayışın örneklerindendir” (Say, 
2000:519). Bu dönem, Cemal Reşit Rey’in kendi fantezi dünyası içindeki çalışmalarını, büyük çaplı 
senfonilerini yazdığı, Doğu ve Batı müzik kurallarını iç içe işlediği bir dönemdir (İlyasoğlu, 2013:302). 
2.2. Hasan Ferit Alnar (1906-1978) 

İstanbul doğumlu olan besteci, küçük yaşta iyi bir kanun yorumcusu olarak ün yapmıştır. 
Hüseyin Saadettin Arel’den armoni, Edgar Manas’tan kontrpuan ve füg dersleri alarak yetişmiş, 1927 
yılında devlet tarafından yapılan sınavı kazanmış ve mimarlık öğreniminden vazgeçerek Viyana 
Devlet Müzik Akademisi’ne gitmiştir. Burada Joseph Marx ile kompozisyon ve Oswald Kabasta ile 
orkestra şefliği üzerine çalışmalar yapmıştır. 1932 yılında Akademi’nin yüksek bölümünü bitirerek 
yurda dönen Alnar, İstanbul Belediye Konservatuvarı’na öğretmen, Şehir Tiyatrosu Orkestrasına da 
yönetici olarak atanmıştır. 1936 yılında Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda şef 
yardımcılığı görevini üstlenmiş, 1946-1952 yılları arasında da orkestra şefliği yapmıştır. Daha sonra 
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda armoni, form bilgisi ve orkestra dersleri vermiştir.  

Hasan Ferit Alnar, yapıtlarında Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği’nin ritmik ve ezgisel 
özelliklerinden yararlanmış ve yalın bir armoni kullanmıştır. Yapıtları arasında orkestra ve oda 
müziği için eserler, konçertolar, sahne ve film müzikleri, şan ve orkestra için türküler, çok sesli koro 
eserleri sayılabilir. Viyolonsel Konçertosu, viyolonsel için yazılmış ilk Türk konçertosu olma özelliğini 
taşır. Ayrıca bestelediği “Kanun Konçertosu” ile ilk kez geleneksel bir çalgı olan kanun, yaylı çalgılar 
orkestrasında solist olarak yer almıştır (Say, 2000:520-521; İlyasoğlu, 2013:304; Selanik, 2010:317). 
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2.3. Ulvi Cemal Erkin (1906-1972) 

Besteci, piyanist ve öğretmen olan Ulvi Cemal Erkin, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yedi 
yaşındayken piyanist Adinolfi’den ders almaya başlamıştır. 1925’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
Paris Konservatuarı’na gönderilen Erkin, burada Jean Gallon ve Isidor Philipp ile çalışmış, 1930 
yılında da Nadia Boulanger’in öğrencisi olarak Ecole Normale de Musique’den mezun olmuştur. Aynı 
yıl yurda dönen bestecimiz, Musiki Muallim Mektebi’nde piyano ve armoni öğretmenliğine 
atanmıştır. 1936’da yeni kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano bölüm başkanlığına 
getirilmiş, 1949-1951 yılları arasında da konservatuvar müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca Ankara Devlet 
Opera Orkestrası’nı yönetmiştir. Fransız hükümetince Legion d’honeur nişanı verilen Erkin, 1971’de 
Türkiye’de Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır.  

Ulvi Cemal Erkin, usta bir piyanist olduğundan piyano için bir çok eser bestelemiştir. Bunlar 
arasında “Beş Damla” ve “Duyuşlar” piyano literatüründe önemli bir yer tutar. Ayrıca orkestra ve oda 
müziği eserleri, konçertolar, şan ve orkestra için eserler, şan ve piyano için yazılmış parçalar, sahne 
müzikleri ve koro eserleri bulunmaktadır. “Köçekçeler Süiti” en tanınmış orkestra eserlerinden biri 
olup, aynı zamanda bale müziği olarak da değerlendirilmektedir. Yapıtlarında geleneksel ezgilerin 
renklerini öne çıkaran Erkin, melodi zenginliğini ve ritmik yapılanmayı başarılı bir şekilde kullanarak 
etkileyici eserler yaratmayı başarmıştır (Say, 2000:519; İlyasoğlu, 2013:303).  

2.4. Ahmet Adnan Saygun (1907-1991) 

İzmir’de dünyaya gelen Saygun, besteci, eğitimci ve etnomüzikolog olarak Türk müzik 
yaşamının temel taşlarından biridir. 13 yaşında İtalyan asıllı müzik öğretmeni Rossati’den piyano 
dersleri almıştır. Bu arada ilk sistematik müzik eğitimini 1922 yılında dönemin ünlü müzikçisi Macar 
Tevfik Bey’den (Alexandro Voltan) almıştır. 1923 yılında İzmir’e yerleşen Hüseyin Saadettin Arel’den 
armoni dersleri alarak çalışmalarına devam etmiş, Fransızca kitaplar yardımıyla armoni ve kontrpuan 
bilgilerini genişletmiştir. 1928 yılında Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavı kazanmış ve devlet bursuyla 
müzik öğrenimi görmek üzere Paris Ecole Normale de Musique’ye gönderilmiştir. Burada Nadia 
Boulanger’in öğrencisi olmuş, daha sonra öğrenimine ünlü müzik okulu Schola Cantorum’da devam 
etmiştir. Vincent d’Indy ile kompozisyon, Paul le Flem ile kontrpuan, Madame Eugene Borrel ile 
armoni ve kontrpuan, Eugene Borrel ile füg ve kompozisyon, Edouard Soveberbielle ile org ve 
Amédée Gastove ile Gregorian Müziği üzerine çalışmalar yapmıştır. 1931 yılında yurda dönen 
Saygun, Musiki Muallim Mektebi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra 1934’te kısa bir süre 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yönetmiş, 1936’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na 
armoni ve kompozisyon öğretmeni olmuştur (Say, 2000:521; İlyasoğlu, 2013:304; Selanik, 2010:320). 

Saygun, öğretmenliğin ve şefliğin yanı sıra Türk Halk Müziği araştırmaları da yapmıştır. 1935 
yılında Saygun ve arkadaşı Mahmud Ragıp Gazimihal, Macar müzikolog olan Bence Szabolci’nin 
Anadolu’yu harita üzerinde Arap ve İran kökenli gösteren makalesini okumuşlardır. Bu yanlışı 
düzeltmek için Gazimihal ile birlikte kendisine yazmaya karar vermişler ve Anadolu’nun İran ve 
Arabistan’dan ayrı olarak Macaristan ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini gösteren durumunu ve 
müziğimizin özgün karakterini detaylı bir biçimde anlatmışlardır (Saygun, 1951:5; Akt: Aracı, 1999). 
Saygun’un yazısı ile çok ilgilenen Bela Bartok, Halkevlerinin daveti üzerine 1936 yılında Türkiye’ye 
gelmiştir. Bartok ve Saygun birlikte Anadolu’yu gezmişler ve bu işbirliği sonucunda pek çok halk 
ezgisi derlenerek notaya aktarılmıştır. Saygun, Bartok’un Halk Müziği ile ilgili yaptığı bu çalışmaları 
Bela Bartok’s Folk Music Research in Turkey (Bela Bartok’un Türkiye’deki Halk Müziği Araştırmaları) 
adlı bir kitap yazarak değerlendirmiştir. Bu kitap, 1976 yılında Macar İlimler Akademisi tarafından 
İngilizce bastırılmış ve Budapeşte’de Lazslo Vikar’ın derlediği aynı adı taşıyan kitapta Bartok’un 
metniyle birlikte yayımlanmıştır (Refiğ, 1997; Akt: Kıran, 2005). 

Saygun’un ilk eserinden son eserine kadar görülen başlıca özelliklerinden biri eserlerinin 
melodik ve armonik yapı itibariyle modal bir temele oturtulmasıdır. Bu doğrultuda operalar, orkestra 
ve oda müziği eserleri, konçertolar, piyano eserleri, şan-orkestra ve şan-piyano için yapıtlar ve koro 
eserleri bestelemiştir. Cumhuriyet döneminde oluşturulmak istenen çok sesli Türk müziğine 
damgasını vurmuş ve bu yönüyle gerek kendini gerekse yeni çok sesli Türk müziğini dünyaya 
tanıtmakta büyük başarı elde etmiştir. Atatürk’ün isteği üzerine bestelediği ilk Türk operası olan 
“Özsoy”un dışında, ilk Türk balesi olan “Bir Orman Masalı”nı ve ilk Türk oratoryosu olma vasfını 
taşıyan “Yunus Emre oratoryosu”nu bestelemiştir. Saygun, Türk müzik tarihinde yeniden yapılanma 
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süreci içerisinde çok önemli yere sahip olan ve 1971 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını alan 
bestecilerimizdendir (Kıran, 2005).  

2.5. Necil Kazım Akses (1908-1999) 

Türk Beşleri’nin en genç üyesi olan Necil Kazım Akses, sanatsever bir ailenin çocuğu olarak 
İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müzik eğitimine küçük yaşta keman ve viyolonsel dersleriyle başlayan 
Akses, bugünkü adıyla İstanbul Belediye Konservatuvarı olan Dar’ül Elhan’da Cemal Reşit Rey’den 
armoni dersleri almıştır. 1926’da bestecilik öğrenimi için Viyana Devlet Müzik ve Temsil 
Akademisi’ne gitmiş, burada Walther Kleinecke ile viyolonsel ve Joseph Marx ile armoni, kontrpuan 
ve kompozisyon çalışmıştır. Daha sonra lisans üstü eğitimi için Prag Devlet Konservatuvarı’na gitmiş; 
Joseph Suk ile kompozisyon, Alois Haba ile de “çeyrek ve altıda bir ton dizisi” (microtonal) üzerine 
çalışmalar yapmıştır. 1934 yılında yurda dönen Akses, Musiki Muallim Mektebi’nde öğretmenliğe 
başlamış, 1936’da da Paul Hindemith ile birlikte Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kuruluşu ile ilgili 
çalışmalarda bulunmuştur (Say, 2000:522; Selanik, 2010:316). 

İlyasoğlu’na (1998: 57-58) göre; Necil Kazım Akses’in besteleri dört dönemde incelenebilir: 
 - 1929-1934 yılları arasındaki ilk dönem çalışmaları, Avrupa’daki öğrencilik yıllarına rastlar. 

Piyano için Prelude ve Fügler, Piyano Sonatı ve Mete Operası bu döneme aittir. Bu dönem, yeni bir 
atonal stil yaratma istek ve arayışları olarak nitelendirilebilir. 

 -  1934’ten sonraki çalışmalarında kuşağının diğer bestecileri gibi geleneksel Türk müziği ve 
halk müziğinin etkileri vardır. Ancak bu öğeleri doğrudan armonize etmek yoluyla değil, stilize 
ederek kullanır. 

 - 1940'lar ile yeni dönemine girer. Bu dönemde özellikle senfonik eserleri ile bir ʺAkses stiliʺ 
belirginleşmeye başlamıştır. “En tanınmış yapıtlarından Ankara Kalesi adlı senfonik şiiri, ton dışı 
müziğe yaklaşan armoni anlayışıyla yazıldığı tarih açısından Türkiye için oldukça ileri ve cesaret 
isteyen bir müziktir” (Say, 2000:523). Ayrıca Ballade, Birinci Senfoni, Keman Konçertosu, Itri'nin Nevâ 
Kâr'ı Üzerine Scherzo, On Piyano Parçası gibi büyük soluklu eserleri de bu dönemi ile ortaya çıkmaya 
başlar. Orkestrasyon giderek daha yoğunlaşmaktadır.  

 - 1976'da ʺBir Divandan Gazelʺ ile başlayan ve ölümüne dek süren bestecilik evresi son 
dönemini oluşturur. Besteci bu ileri olgunluk döneminde solistler, korolar ve geniş orkestra için yine 
büyük çaplı yapıtlar üretmiştir. İyice yoğunlaşan orkestra yazısında, rastlamsallık gibi yirminci yüzyıl 
müziğinin getirdiği birçok söylemden yararlanmıştır. Bu yönleri ile de Türk Beşleri’nin yeniliğe en 
açık üyesi olarak seçkinleşmiştir.  

Bir çok türde eserleri olan Akses’in, şan-orkestra, şan-piyano için yazılmış çok sayıda yapıtları ve 
koro eserleri bulunmaktadır. Devlet Sanatçısı ünvanını alan Necil Kazım Akses, uzun yıllar Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nda kompozisyon öğretmenliği yapmıştır (Say, 2000). 

3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Cumhuriyet döneminde çağdaş müzik eğitiminin öncüleri olan Türk 
Beşleri’ne ait koro eserlerini tanıtmak ve bu eserlerin Türkiye’deki çok sesli koro eğitimine katkılarını 
ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan alt amaçlar aşağıdaki gibidir; 

1. Türk Beşleri’ne ait çok sesli koro eserleri nelerdir? 
2. Türk Beşleri’ne ait koro eserlerinin Türkiye’deki çok sesli koro eğitimine ne gibi katkıları 

vardır? 
Araştırma; bütünlük açısından Türk Beşleri’ne ait tüm koro eserlerinin bir arada bulunması, 

çeşitlilik açısından da koro eğitimcilerinin repertuarına katkı sağlayacak olması nedeniyle önemli 
görülmektedir.   

Bu araştırma, Türk Beşleri’nin koro alanında yaptığı eserlerle ve Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ile sınırlıdır.  

4. Yöntem 

Bu araştırma, betimsel tarama modelli nitel bir araştırmadır. Konuyla ilgili tez, makale ve kitaplar 
incelenerek literatür taraması yapılmış ve döküman incelemesi yöntemiyle elde edilen bilgiler 
doğrultusunda Türk Beşleri’ne ait koro eserleri, türlerine göre sınıflandırılmıştır.   

Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesi kullanılarak Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden rastgele seçilen Eğitim Fakülteleri 
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Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında görevli koro dersi öğretim elemanları oluşturmuştur (n=7). 
Patton’a (1987) göre amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların 
derinlemesine çalışılmasına olanak verir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitliliğe 
dayalı bir örneklem oluşturmada amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 
örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede 
yansıtmaktır. Bu çeşitlilik genelleme yapmak için değil, çeşitlilik arz eden durumlar arasında herhangi 
ortak ya da paylaşılan olguların olup olmadığını bulmaya çalışmak içindir (Yıldırım ve Şimşek, 
2003:69-70).  

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış 
ve çalışma grubuna e-posta yolu ile ulaştırılmıştır. Alınan cevaplar neticesinde elde edilen bazı veriler 
frekans tablosuna dönüştürülerek nicelleştirilmiş, yöneltilen açık uçlu sorulara verilen cevaplar 
yoluyla da bu eserlerin ülkemizdeki çok sesli koro eğitimine olan katkıları irdelenmiştir. 

5. Bulgular 

5.1. Türk Beşleri’ne Ait Çok Sesli Koro Eserleri 

Türk Beşleri’ne ait koro eserleri bestecilerine, türlerine ve yıllarına göre aşağıda belirtilmiştir. 
I. Cemal Reşit Rey  

1. Anadolu Halk Türküleri (Dört sesli karma koro için), 1926. 
(İçeriği bulunamamıştır) 

2. İki Parça (Yunus Emre’nin şiirleri üzerine eşliksiz kadın korosu için), 1936. 
(İçeriği bulunamamıştır) 

3. On Halk Türküsü (Dört sesli koro ve piyano için), 1963. 
- Niksar`ın Fidanları - Helvacı 
- Süpürgesi Yoncadan  - Tinimini Hanım 
- Estergon Kalesi - Halay 
- Tıpır Tıpır Yürürsün  - Küpeli Horoz 
- Gemiciler Kalkalım - Gazi Osman Paşa Türküsü 

4. Marşlar 
- 10. Yıl Marşı, 1933. 
- Denizciler Marşı, 1935. 
- Yedek Subay Marşı, 1940. 
- 100. Yıl Marşı, 1981. 

II. Hasan Ferit Alnar 
1. İki Sesli Türküler, 1936 (Paul Hindemith’in isteği üzerine 10’dan fazla türküye ikinci ses 
    yazmıştır) 

(İçeriği bulunamamıştır) 
2. İki Koro Türküsü (Devlet Konservatuvarı yayınları, 1959) 

- Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum 
- Tevenkte Üzüm Kara 

3. On Halk Şarkısı, 1964 
- Leylim (Git Kaleden Yar Getir) - Ben Razı Değilim Gama 
- Genç Osman - Cezayir 
- Madımak - Yürükler Yaylasında Aman 
- Deriko - Bayırda Gezen Bacılar 
- Hani Benim Yemenim - Sabahın Seher Vaktinde Aman 

4. On Yunus Emre İlahisi Koro Süiti (Eşliksiz karma koro için), 1971 
- Hicaz İlahi - Ferahfeza İlahi 
- Saba İlahi (1) - Segah Durak 
- Nevruz İlahi - Saba İlahi (2) 
- Eviç İlahi - Muhayyer İlahi 
- Mahur İlahi -Gerdaniye İlahi 

III. Ulvi Cemal Erkin 
1. İki Sesli Halk Şarkıları (İki sesli koro için 12 parça), 1936 
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- Ağlama Yar Ağlama - İstanbul’un Her Tarafı Mercandan 
- Zühre Türküsü - Giderim Ben de, Ben de 
- Efe Türküsü - Sille Türküsü 
- Katırcıoğlu Zeybek - Sarı Zeybek 
- Aşamadım Bergama’nın Elinden - Bergama-2 
  (Bergama-1) 
- Çıkabilsem Şu Dağların Başına - Çayır İnce 

2. Yedi Halk Türküsü (Karma koro için), 1945 (Devlet Konservatuvarı Yayınları No.6) 
- Evlerinin Önü Mersin - Feraye 
- Sen Kimin Canısın - Su Gelir Ark Uyanır 
- Keklik Türküsü - Yenge, Kızın Bir Tane 
- Çeşme 

3. On Halk Türküsü (Karma koro için), 1963 
- Madımak (Sivas Kadın Halayı) - Deli Kız (Erzurum Halk Oyunu Havası) 
- Dirvana (Trabzon Halk Türküsü) - Dondurmacı 
- Salına Salına - Nasihat 
- Biz Canları Güle Vermişiz - Yandım Çavuş 
- Dumanlı Dağlar (Erzincan Türküsü) - Sarı Gelin 

IV. Ahmet Adnan Saygun 
1. Op. 3 Ağıtlar “Birinci Defter” (Tenor solo ve Erkekler Korosu için), 1932 
 - Grave 
 - Con emozione 
 - Lento  
2. Op. 5 Manastır Türküsü (Karma koro ve orkestra için), 1933 
3. Op. 7 Çoban Armağanı (Eşliksiz koro için 5 halk türküsü), 1933 
 - Sille 
 - Akkoyun Meler Gelir 
 - Bebek (Elmalıdan Çıktım Yayan) 
 - Karadeniz Türküsü (Yavuz Geliyor) 
 - Kevenk Yolu (Eğin Türküsü) 
 - Altun Yüzük (1961 baskısında eklenmiştir) 

 4. Op. 18 Dağlardan Ovalardan (Eşliksiz karma koro için 10 halk türküsü), 1943 
- Asker Oldum Piyade - Ağıt: Hem Okudum, Hemi Yazdım 
- Ayşem Nerden Geliyon - Konya Oyun Havası 
- Kozanoğlu - Evlerinin Önü 
- Ay Doğar Giresun’dan - Havuz Başının Gülleri 
- Çaktım Çaktım Olmadı - İzmir Zeybeği 

5. Op.19 Eski Uslupta Kantat “Karanlıktan Işığa” (Solo, koro ve orkestra için), 1941 
 * Koronun olduğu bölümler: 
 1. Koro-Moderato (Karanlık siniyor boz toplara) 
 4. Koral (Ey Tanrım, yerin üstü altından da beter) 
 7. Koro – Allegro (Zafer! Ey susuz çeşmelerin sel olan suyu) 
 8. Koral (Gün doğuyor, ışık bir deniz gibi) 

 6. Op.22 Bir Tutam Kekik, (Eşliksiz karma koro için 10 halk türküsü), 1943 
 1.  Çanakkale Türküsü 
 10. Katibim Türküsü Üzerine Çeşitlemeler 
 No.2 ile No.9 arasındaki eserlerin kaydı bulunamamıştır (Aracı, 1999:250) 
 7. Op. 26 Yunus Emre Oratoryosu (Solo, koro ve orkestra için), 1943 

* Koronun yoğunlukta olduğu bölümler: 
1. Grave (Teferrüç eyleyü vardım) 
5. Koral (Benim adım dertli dolap) 
10. Koral (Ya Rabbi, dilerim aşkın ver) 
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13. Koral (Sensin Kerim, Sensin Rahim) 
8. Op.42 Duyuşlar (Üç kadın sesi için), 1935 
9. Op. 54 Ağıtlar “İkinci Defter” (Tenor solo ve Erkekler Korosu için), 1974 
 - Buio  
 - Inquieto 
 - Metso  
 - Nervoso 
 - Lugubre 
10. Op. 67 Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan (Solo, koro ve orkestra için), 1982  
11. Opus numarası vermediği eserler 

* İki Motet (16. yy stilinde eşliksiz koro için), 1933 
* Atatürk Marşı (Orkestra eşlikli koro için marş) 
* Halkevleri Marşı (Orkestra eşlikli koro için marş) 
* İzci Marşı (Piyano eşlikli mars) 
* Gençliğe Şarkılar, 1937 

- Atatürk Marşı (Piyano eşlikli) 
- And (Piyano eşlikli) 
- Bahar (İki sesli) 
- Eğin Türküsü (Üç sesli) 
- Sille Türküsü (İki sesli) 
- 9 Eylül (Piyano eşlikli) 

V. Necil Kazım Akses  
1. Çokseslendirilmiş Türküler (İki sesli), 1936 

- Ha Buradan Aşağı (Karadeniz) - Bozkaya (Aydın) 
- Urfalıyım (Urfa) - Ezinganda Bir Kuş Var (Erzincan) 
- Kırat (Konya) - Harmandalı Zeybeği 
- Çayır İnce Biçemedim (Konya) - Kelpuşum (Kütahya) 
- Akkoyun (Eskişehir) 

2. Eşliksiz Çok Sesli Koro Kompozisyonları, 1947 (Devlet Konservatuvarı Yayını, No.23) 
- Çoruh  
- Dağlar  
-Yayla Dumanı  

3. On Türkü (Eşliksiz karma koro için), 1964 (Devlet Konservatuvarı Yayını, No.33) 
- Kolbaşı - Kars’a Giderim 
- Ekini Biçer Oldum - Tevenkte Üzüm Kara 
- Su Gelir - Eli Elekli Gelin 
- Koyunu Hor Eyledim - Tutam Yar Elinden 
- İlahi - Gelin Havası 

4. İstanbul’a Gönül Veren Ozanlar (Çok sesli karma koro için), 1983 
5. Marşlar 

- Konservatuvar Marşı (Ulvi Cemal Erkin ile birlikte) (Koro ve orkestra için), 1940 
- İzciler (Koro ve orkestra için) 
- Türkiye Marşı (Koro ve orkestra için), 1930’lar 
- Cumhuriyetimizin 50. Yıl Marşı (Koro ve orkestra için), 1973 

Türk Beşleri’ne ait eserler incelendiğinde tüm bestecilerin koro için eserler 
besteledikleri/çokseslendirdikleri görülmektedir. Ayrıca Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun ve 
Necil Kazım Akses’in yapıtları arasında marşlar da bulunmaktadır. Günümüzde de Cemal Reşit 
Rey’in “10. Yıl Marşı” ve Necil Kazım Akses’in “Ellinci Yıl Marşı” en bilinen marşlar arasındadır.  

Yukarıdaki verilere göre koro alanında en fazla esere sahip olan besteci Ahmet Adnan 
Saygun’dur. Cumhuriyetin ilk yılları düşünüldüğünde Saygun’un eserleri arasında o dönem için ilk 
sayılabilecek türden eserler bulunmaktadır. Buna göre; “Eski Uslupta Kantat” bu türde yazılan ilk 
Türk eseridir ve bu yönüyle koro literatürümüz için önemli bir yapıttır. Eserin sözleri Behçet Kemal 
Çağlar tarafından yazılan “Karanlıktan Işığa” adlı şiirinden alınmıştır. Bunun yanında “Yunus Emre 
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Oratoryosu” da ilk Türk oratoryosu olma özelliğini taşımakta olup, eserdeki tüm şiirlerin Yunus 
Emre’ye ait olduğu bilinmektedir (Kıran, 2005).  

Dünya koro literatüründe karma korolar için bestelenen ya da düzenlenen eserlerin dışında 
“Kadınlar Korosu” ve “Erkekler Korosu” için özel olarak bestelenmiş çok sesli eserler bulunmaktadır. 
Ahmet Adnan Saygun ve Cemal Reşit Rey’in eserleri incelendiğinde karma koroların dışında kadınlar 
korosu ve erkekler korosu için de çok sesli eserlerin bestelendiği görülmektedir. Bu durum, Saygun ve 
Rey’in yurt dışında kaldığı süre içerisinde kadınlar korosu ve erkekler korosu için yazılan eserlerden 
etkilendikleri ve bu doğrultuda yurda döndüklerinde bu türde eserler besteledikleri düşüncesini akla 
getirmektedir.  

5.2. Türk Beşleri’ne Ait Çok Sesli Koro Eserlerinin Koro Eğitimine Katkısı 

Çalışma grubuna Türk Beşleri’ne ait çok sesli koro eserleri çalıştırıp çalıştırılmadığı sorulmuş ve 
tüm katılımcılar (n=7) bu eserleri çalıştırdığını belirtmiştir. Buna göre çalışma grubundan elde edilen 
veriler doğrultusunda çok sesli koro derslerinde kullanılan eserler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Türk beşleri’ne ait çok sesli koro derslerinde çalıştırılan eserler 

Besteciler Eserler f 

Cemal Reşit REY 
Niksarın Fidanları 3 
Tini Mini Hanım 2 
Tıpır Tıpır Yürürsün 1 

Hasan Ferit ALNAR 

Mahur İlahi 5 
Hicaz İlahi 3 
Tevenkte Üzüm Kara 1 
Kara Koyun* 1 
Bahçe Duvarı* 1 
Zeynebim* 1 

Ulvi Cemal ERKİN 

Sen Kimin Canısın  7 
Evlerinin Önü Mersin 3 
Feraye 2 
Sarı Gelin 2 
Madımak 2 
Helvacı 1 
Dirvana 1 
Dondurmacı 1 
Aşamadım Bergama'nın Elinden (İki sesli) 1 
Giderim Ben de Ben de (İki sesli) 1 
Efe Türküsü (İki sesli) 1 
Nasihat 1 
Dumanlı Dağlar 1 
Deli Kız 1 
Biz Canları Güle Vermişiz 1 

Ahmet Adnan SAYGUN 

Dertli Dolap (Yunus Emre Oratoryosu'ndan)  6 
Katibim Türküsü Üzerine Çeşitlemeler 4 
Akkoyun 3 
Karadeniz Türküsü (Yavuz Geliyor) 3 
Eski Uslupta Kantat 2 
Eğin Türküsü 2 
Sille Türküsü 2 
Çanakkale Türküsü 2 
Ay Doğar Giresun'dan 1 
Havuz Başının Gülleri 1 
Bebek (Elmalıdan Çıktım Yayan) 1 

Necil Kazım AKSES 

Dağlar 4 
Tutam Yar Elinden 1 
Yayla Dumanı 1 
Erzinganda Bir Kuş Var (İki sesli) 1 
Bozkaya (İki sesli) 1 

(*) Belirtilen eserler herhangi bir kitap adı altında bulunamamıştır ancak çalışma grubundaki bir öğretim elemanının verdiği 
cevaplar doğrultusunda Tablo 1’e eklenmiştir.  
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Tablo 1’e göre; en fazla çalıştırılan eserler Ulvi Cemal Erkin’e aittir (n=15). Bunu Ahmet Adnan 
Saygun izlemiştir (n=11). Bu durum Erkin’e ve Saygun’a ait eserlere daha kolay ulaşılabildiğini 
düşündürmektedir. Ayrıca Türk Beşleri’ne ait eserler kendi içlerinde incelendiğinde bestecilere göre 
en fazla çalıştırılan eserlerin “Sen Kimin Canısın”- Ulvi Cemal ERKİN (f=7), “Dertli Dolap”- Ahmet 
Adnan SAYGUN (f=6) ve “Mahur İlahi”- Hasan Ferit ALNAR (f=5) olduğu görülmüştür. Bu durumda 
bu eserlerin diğerlerine göre daha çok tercih edilen eserler olduğu düşünülmektedir.  

Çalışma grubuna Türk Beşleri’ne ait eserler listesi verilmiş ve bu eserleri tanıyıp tanımadıkları 
sorulmuştur. Eserler listesi hazırlanırken her besteciden üçer eser seçilmiş ve az bilindiği düşünülen 
eserlerin de listede yer almasına özen gösterilmiştir. Çalışma grubu tarafından tanınan eserlere ait 
sayısal veriler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Çalışma grubu tarafından tanınan türk beşleri’ne ait eserler 

Eserler ve Bestecileri f 
Niksar’ın Fidanları (Kalenin Bedenleri)-C. R. REY 7 
Tini Mini Hanım (Şeftali Ağaçları)- C. R. REY 5 
Estergon Kalesi- C. R. REY  1 
Tevenkte Üzüm Kara- H.F. ALNAR  4 
Gerdaniye İlahi (10 Yunus Emre İlahisi Koro Süiti’nden)-  
H.F. ALNAR  

- 

Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum- H.F. ALNAR  3 
Su Gelir Ark Uyanır-U.C.ERKİN  2 
Sen Kimin Canısın-U.C.ERKİN  7 
Sarı Gelin-U.C.ERKİN  4 
Ağıtlar (Tenor Solo ve Erkekler Korosu için)-A.A.SAYGUN  1 
Ak Koyun Meler Gelir-A.A.SAYGUN  5 
Benim Adım Dertli Dolap (Yunus Emre Oratoryosu’ndan)- 
A.A.SAYGUN  

6 

Dağlar-N.K.AKSES  5 
Tutam Yar Elinden-N.K.AKSES  4 
Çoruh-N.K.AKSES  1 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde bestecilerine göre en fazla tanınan eserlerin; “Niksar’ın Fidanları 
(Kalenin Bedenleri)”- C. R. REY (f=7), “Tevenkte Üzüm Kara”- H. F. ALNAR (f=4), “Sen Kimin 
Canısın”– U. C. ERKİN (f=7), “Benim Adım Dertli Dolap (Yunus Emre Oratoryosu’ndan)”– A. A. 
SAYGUN (f=6), “Dağlar” – N. K. AKSES (f=5) olduğu görülmüştür. Bunun yanında hiç tanınmayan ya 
da çok az tanınan eserlerin de bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu eserler bestecilerine göre aşağıda 
sıralanmıştır: 

- Cemal Reşit REY: Estergon Kalesi (f=1) 
- Hasan Ferit ALNAR: Gerdaniye İlahi (f=0) 
- Ulvi Cemal ERKİN: Su Gelir Ark Uyanır (f=2) 
- Ahmet Adnan SAYGUN: Ağıtlar (f=1) 
- Necil Kazım AKSES: Çoruh (f=1) 

Çalışma grubuna Türk Beşleri’ne ait çok sesli koro eserlerini temin etme konusunda zorlandığı 
hususlar sorulmuş ve 3 öğretim elemanı bu konuda zorlanmadığını belirtmiştir. Ancak diğer öğretim 
elemanları bu eserlerin ayrı ayrı ya da toplu olarak yer aldığı basılı kitapları bulmakta zorlandıklarını, 
yeni basılmış kitapların olmadığını, ellerinde kaynak olan kişilerin paylaşmadığını, dolayısıyla da 
internet ortamında pdf formatında bulamadıklarını belirtmişlerdir. Bir öğretim elemanı, bu eserlere 
fotokopi yoluyla ulaştığını ancak telifsiz oldukları için uluslararası yarışmalarda problem yaşadığını 
vurgulamıştır. Bu tür yarışmalarda komitelerin mutlaka orijinal basım kitap istediklerini ya da eseri 
seslendirmek için izin alındığına dair belge getirmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Geçmiş yıllara ait 
olan konservatuvar yayınlarında bazı eserlerin bulunduğunu ancak çok eski basım olduğu için bu 
yayınlara ulaşabilmenin mümkün olmadığını belirtmiştir.  

Çalışma grubuna Türk Beşleri’ne ait koro eserlerinin öğrencilere ve çok sesli koro eğitimine olan 
katkılarının neler olduğu sorulmuş ve tüm öğretim elemanlarının; kendine has armonik özellikleri ve 
tınısı olan bu eserlerin diğer ülkelerin müziklerinden ayrılarak Türk müzik kültürünü yansıtan 
özelliklere sahip olduğu ve müziğimizi uluslararası boyutta temsil ettiği konusunda aynı fikirde 
olduğu görülmüştür. Ayrıca eğitimde ulusaldan evrensele ilkesi önemli olduğu için bu bestecilerin 
eserlerinin ulusal yönden koro eğitiminde ayrı bir yeri olduğunu, öğrencilerin bu eserleri 
seslendirerek batı müziği armonisi ve modal armoni olmak üzere iki farklı armoniyi tanıdığını ve ikisi 
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arasında kıyaslama yapabildiğini belirtmişlerdir. Çalışma grubundan alınan cevaplara göre bu eserler 
yoluyla Türk müzik kültürünün tanınması, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’nin yeni müzik 
politikasını oluşturan döneme ilişkin özelliklerin kavranması öğrencilerin elde ettiği kazanımlar 
arasındadır. Bunun yanında bu eserler, ses tekniği ve koral düzenlemeler açısından seslendirilmesi 
çoğunlukla zor da olsa ses gruplarının en üst düzeyde çalışmasına ve yetkinleşmesine olanak 
sağlaması, makam bilgisinin ve aksak ritimlerin öğrenilmesi, melodilerin öğrencilerin işitsel 
hafızalarında yer almasının ve Türkçe olmasının getirdiği avantajlar nedeniyle okuma kolaylığı 
sağlaması bakımından da öğrencilere katkı sağlamaktadır. Bir öğretim elemanı ise bu bestecilerin 
diğer nesillere örnek olduğunu ve türkülerimizin çokseslendirilmesine teşvik ettiğini belirtmiştir.  

6. Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda Türk Beşleri’ne ait birçok eser türü (konçerto, oda müziği, piyano eserleri 
vb.) içerisinde koro için bestelenen/çokseslendirilen eserlerin de yer aldığı görülmüştür. Bu besteciler 
iki sesli, üç sesli ve dört sesli eserler yaratarak çok sesli Türk koro müziğine katkıda bulunmuşlar 
ayrıca Cumhuriyetin ilk yıllarında milli duyguları pekiştiren marşlar da (10. Yıl Marşı, Ellinci Yıl 
Marşı, Atatürk Marşı, vb.) bestelemişlerdir.  

Araştırmanın bulgularından elde edilen bilgilere göre koro alanında en fazla esere sahip olan 
bestecinin Ahmet Adnan Saygun olduğu, kantat türünde yazılan ilk Türk eserinin Saygun’a ait “Eski 
Uslupta Kantat” olduğu ve ilk Türk oratoryosunun da yine Saygun’a ait “Yunus Emre Oratoryosu” 
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Türk Beşleri’nin bestelediği ya da çokseslendirdiği koro yapıtları arasında ayrıca Kadınlar 
Korosu ve Erkekler Korosu için bestelenen çağdaş çok sesli Türk eserleri de yer almaktadır. Ancak 
günümüzde bu tür korolar için bestelenmiş ya da çokseslendirilmiş eserlerin var olmadığı 
düşünülmektedir. Oysa ülkemizde çağdaş çok sesli Türk müziği eserleri üzerine çalışmaları olan çok 
önemli bestecilerimiz ve müzik eğitimcilerimiz bulunmaktadır. Ahmet Adnan Saygun ve Cemal Reşit 
Rey’in eserlerinde olduğu gibi günümüzde de Kadınlar Korosu’na ve Erkekler Korosu’na özgü eserler 
yaratılmasının evrensel nitelikteki çok sesli Türk müziği koro repertuarımıza önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışma grubundan alınan veriler ışığında Türk Beşleri’ne ait çok fazla sayıda çok sesli koro 
eserleri olmasına rağmen belli başlı eserlerin çalıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Eserleri en fazla 
çalıştırılan besteciler Ulvi Cemal ERKİN ve Ahmet Adnan SAYGUN’dur. Bestecilerine göre en fazla 
çalıştırılan eserlerin ise; “Sen Kimin Canısın”- Ulvi Cemal ERKİN, “Dertli Dolap”- Ahmet Adnan 
SAYGUN ve “Mahur İlahi”- Hasan Ferit ALNAR olduğu görülmüştür. Ayrıca alınan veriler 
doğrultusunda çalışma grubundaki tüm öğretim elemanları (n=7), Cemal Reşit REY’e ait “Niksar’ın 
Fidanları” ve Ulvi Cemal ERKİN’e ait “Sen Kimin Canısın” adlı eserleri tanıdıklarını belirtmişlerdir. 
Bir eseri tanımak, o eseri çalıştırmak anlamına gelmemelidir. Bu durumda çalışma grubunun 
cevaplarından yola çıkarak “Niksar’ın Fidanları” ve “Sen Kimin Canısın” adlı eserlerin Türk 
Beşleri’nin eserleri içerisinde en çok bilinen koro eserleri olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmada 
Hasan Ferit ALNAR’a ait “Gerdaniye İlahi” adlı eserin hiç bilinmediği, Estergon Kalesi (C. R. REY), 
Su Gelir Ark Uyanır (U. C. ERKİN), Ağıtlar (A. A. SAYGUN) ve Çoruh (N. K. AKSES) eserlerinin ise 
çok az bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre çalıştırılan eserlerle (Tablo 1), tanınan eserlerin (Tablo 2) büyük 
ölçüde birbiriyle uyuştuğu gözlenmiştir. Ancak bazı eserlerin tanınıyor olmasına rağmen çalıştırılan 
eserler arasında yer almaması incelenmesi gereken bir konudur. Bundan sonra yapılacak bir çalışma 
ile bu durumun nedenleri araştırılabilir.  

Türk Beşleri, Çağdaş Türk Müziğini evrensel boyuta taşıyan ve müziğimizin uluslararası 
platformlarda yer alması konusunda öncü olan değerlerimizdir. Çalışma grubundan alınan cevaplara 
göre bu eserler yoluyla; Türk müzik kültürünün tanınması, Cumhuriyet’in ilanından sonra 
Türkiye’nin yeni müzik politikasını oluşturan döneme ilişkin özelliklerin kavranması, öğrencilerin bu 
eserleri seslendirerek batı müziği armonisi ve modal armoni olmak üzere iki farklı armoniyi tanıması 
ve ikisi arasında kıyaslama yapabilmesi, makam bilgisinin ve aksak ritimlerin öğrenilmesi, ses 
gruplarının en üst düzeyde çalışmasına ve yetkinleşmesine olanak sağlayarak ses eğitimine katkıda 
bulunması öğrencilerin elde ettiği kazanımlar arasındadır.  
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Araştırma sonuçlarına göre, yeni basım kitaplar bulunmadığından bazı eserlere ulaşabilme 
konusunda güçlüklerle karşılaşıldığı ortaya çıkmıştır. Yarattıkları eserlerin nesilden nesile aktarılması 
için bu bestecilere ait eserler ayrı ayrı ya da toplu olarak bir kitap haline getirilebilir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının psikolojik dayanıklılıklarının öz anlayış ve iş 
doyumlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını saptamaktır. Araştırmaya 46 kadın (%19.7) ve 
188 (%80.3) erkek olmak üzere toplam 234 psikolojik danışman katılmıştır. Psikolojik danışmanların  
yaş ortalaması 30.26 (Ss=7.16)’dır. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline 
uygun olarak desenlenmiştir. Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik dayanıklılıklarının öz anlayış 
ve iş doyumlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon 
analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul psikolojik danışmanlarının psikolojik 
dayanıklılık puanları bütün olarak öz anlayış ve iş doyumu puanlarını anlamlı düzeyde yordadığını 
göstermektedir. Öz anlayış ile psikolojik dayanıklılık puanları arasında anlamlı ilişki olduğu 
görülmektedir (R=0.574, R2=0.329, p<.01). Psikolojik dayanıklılık bütün olarak, öz anlayıştaki toplam 
varyansın %32.9’unu açıklamaktadır. Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre ise psikolojik 
danışmanların iş doyumu ile psikolojik dayanıklılık puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu 
görülmektedir (R=0.263, R2=0.065, p<.01). Psikolojik dayanıklılık bütün olarak, iş doyumundaki toplam 
varyansın %6.5’ini açıklamaktadır. Bu sonuçlar psikolojik dayanıklılığın okul psikolojik 
danışmanlarının hem öz anlayış düzeyleri hem de iş doyumları üzerindeki önemini ortaya koymuştur. 
Psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesi okul psikolojik danışmanlarının öz anlayış düzeylerine önemli 
katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumun psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri üzerinde 
de olumlu katkıları olacağı, ilgili literatür göz önünde bulundurulduğunda, söylenebilir. Diğer taraftan 
psikolojik dayanıklılığı yüksek olan danışmanların iş doyumlarının da olumlu yönde etkilendiği 
araştırma sonucunda gözlenmiştir. 

              Anahtar kelimeler:  
              psikolojik danışman, öz anlayış, iş doyumu  

 

 

 

1. Giriş 

Mevcut çalışmada, okul psikolojik danışmanlarının psikolojik sağlamlık düzeylerinin iş doyumu ve öz 
anlayış düzeyleri ile ilişkilerine odaklanılmaktadır. Bu amaçla psikolojik dayanıklılık kavramının, iş 
tatmini ve öz anlayış kavramlarına olan etkileri araştırılmaktadır. 

Wagnild ve Young (1993) Psikolojik dayanıklılığı, stresli durumların olumsuz etkilerini azaltan 
ve başarılı bir uyum sürecini kolaylaştıran olumsuzluktan sıyrılmaya sebep olan kişisel bir özellik 
olarak tanımlanmaktadır. Masten ve ark., (1990) ise, tehdit edici koşullara rağmen yaşanan başarılı bir 
adaptasyon süreci ya da sonucu olarak belirtirken; Begun (1993) ise psikolojik 
sağlamlığın“zorluklarla, stresle ve kayıplarla mücadele etme becerisi olarak tanımlanabileceğini” 
belirtmiştir. Joseph’e (1994) göre ise,  psikolojik dayanıklılık, insanların sıkıntılarla mücadele ederken 
ve yaşam koşullarının gerektirdiği değişikliklere başarılı bir şekilde uyum sağlarken görülebilen ve 
gözlenebilen tutum, baş etme davranışı ve kişisel bir güç olarak tanımlamaktadır.  

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü İstanbul Türkiye  
e-posta:  edeniz@yildiz.edu.tr 

 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|267 

Yaşamda insan beklenmedik bir anda çeşitli olumsuz yaşantılarla karşı karşıya kalabilmektedir. 
İnsanlar travma veya istem dışı değişimle karşı karşıya kaldıklarında üç farklı psikolojik tepki 
geliştirmektedirler. Bu tepkiler, (a) stres kaynaklarına yenik düşme, (b) psikolojik dayanıklılık ya da 
travma sonrası stres bozukluğu gösterme, (c) travma sonrası gelişim sergileme olarak sıralanmaktadır 
(Hefferon ve Boniwell, 2011). Psikolojik danışmanların, yaptıkları iş nedeniyle karşı karşıya kaldıkları 
stres kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, travmatik olaylara doğrudan maruz kalanlarınkine 
benzer stres tepkileri yaşayabilecekleri düşünülmektedir(Zara ve İçöz, 2015). 

Psikolojik danışman ve danışan arasında yardım etmeye yönelik çok kuvvetli bir kişiler arsı 
sürecin işlenmesi, danışanların kaygı, depresyon, stres ve travma gibi yoğun duygusal problemlere 
aktif bir şekilde yardımcı olmak, aynı zamanda psikolojik danışmanlar için de yıpratıcı olan bir 
süreçtir. Bu yıpratıcı etkiler yapılan araştırmalarda da görülmektedir.  Zara ve İçöz (2015) ruh sağlığı 
hizmetinde, travma mağdurları ile çalışanlarda yüksek oranda ikincil travmatik stres oranı bulmuştur.  
Figley (1995) danışanların çalışma durumlarının doğası gereği, strese karşı yaktın olduğunu ve bunun 
sonucunda şefkat yoğunluğuna yakalanma risklerinin yüksek olduğunu belirtmiştir.  Diğer 
çalışmalara bakıldığında ise, Psikolojik dayanıklılık ile ilgili yardım çalışanları üzerinde yapılan 
çalışmalarda; TSSB, depresyon ve diğer psikopatalojilerin gelişiminde bireysel özelliklerin oynadığı 
rollerin vurgulandığı, etkili başa çıkma mekanizmalarının kişiyi olumsuz psikolojik yaşantıdan 
koruyan nitelikler taşıdığı belirtilmektedir (Haslam ve Mallon, 2003; North ve Ark., 2002; Regehr ve 
ark., 2003). Skovholt (2001), psikolojik danışman, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı gibi meslekleri, 
‘yüksek dokunuşlu’ meslekler kavramı altında psikolojik dayanıklılık açısından riskli bulmuştur. Bu 
sonucu destekleyen çalışmalarda da, travma mağdurlarıyla çalışan terapistlerin vaka yüklerindeki 
artışın ikincil travmatik stres belirtilerindeki yükselmeyle ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar 
da mevcuttur (Brady ve ark., 1998; Craig ve Sprang, 2010; Schauben ve Frazier, 1995). 

 Öz Anlayış, kişinin kendisine karşı sağlıklı ve özel bir tutum olarak kavramsallaştırılmıştır 
(Neff, 2003a). Öz-anlayış kavramını daha fonksiyonel ve sistemli hale getirmek için üç temel öğeye 
ayırmıştır: (a) öz-şefkat, (b) Ortak paydaşım ve, (c) Bilinçli-farkındalık (Neff, 2003b). Öz-Şefkat kendini 
yargılamanın tam tersidir. Kendilerine şefkat gösteren bireyler, kendisine yönelik sert bir yargılama 
ve öz-eleştiri yapmazlar ve yetersizliklerin ve başarısızlıkların kaçınılmaz olduğunu ve kendi acılarını 
ve hatalarını nazikçe kabul ederler (Neff, 2003a; Neff, 2003b; Neff, 2009). Ortak Paydaşımı benimseyen 
bireyler, başarısız olduklarında veya acı çekerken kendilerini yalnız ve diğerlerinden ayrı hissetmek 
yerine, kendi hissettiklerini diğer birçok insanında hissettiğini, bunun insan olmanın bir parçası 
olduğunu görürler. Acı çekişmelerin ʺbenʺ ile sınırlı olmadığını ve koşullarını tam olarak kontrol 
edemediklerini itiraf ederek, insanlar başarısızlıklarını ve acılarını kişisel olarak almadan ziyade ortak 
anlayışla kabul ederler (Özyeşil, 2011; Neff, 2009). Bilinçli farkındalık bireyin olumsuz duyguları 
ortaya çıktığında onları değiştirmeye ya da bastırmaya çalışmadan, aynı zamanda onlardan 
kaçmadan, kendini yargılamadan, olumsuz duygulara ilişkin acık düşünmeyi gerektirir (Neff, 2003b). 
Bilinçlilik kişinin yasamın en sıkıntı ve acı veren duygularını kabul etmesini sağlayan ancak onlara 
kapılmasına ve sürüklenmesine izin vermeyen bir farkındalık durumudur (Neff, 2003a). 

Bireyler yaşamın belirli dönemlerinde acı, üzüntü, tükenmişlik ve başarısızlık gibi olumsuz 
duyguları yaşarlar. Bireyin bu olumsuz duygularla başa çıkabilmesi için, kendilerini rahatlatmaları, 
sakinleştirmeleri ve en önemlisi de kendilerine zarar vermeden bu negatif duygulardan kurtulmaları 
gerekmektedir. Bireyleri bu olumsuz duygulardan kurtaran ve hayatlarını daha yaşanılabilir ve daha 
anlaşılabilir hale getirmek için onların öz-anlayışları geliştirilmelidir (Deniz ve Ark. 2008). Okul 
psikolojik danışmanlarının sürekli olarak maruz kaldıkları negatif duygulardan kurtulabilmeleri 
adına öz anlayışlarını geliştirmeleri beklenmektedir. Özellikle stres altında çalışan ruh sağlığı 
çalışanlarının, sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan stresin sağlık uzmanlarını olumsuz yönde 
etkilediğine dair önemli kanıtlar bulunmaktadır. Neff (2003b) yüksek öz-anlayışın daha az depresyon, 
anksiyete ve daha fazla yaşam doyumu gibi olumlu ruh sağlığı sonuçları ile olumlu yönde anlamlı bir 
ilişki içinde olduğunu bulmuştur. Neff ve diğ. (2006) öz-anlayış ve uyumlu psikolojik işlevselliği 
araştırdıkları çalışmalarında bireylerin öz-anlayış düzeylerinin yükseldikçe iyi oluş hallerinin de 
arttığını saptanmışlardır.   Leary ve Ark. (2007), öz anlayış düzeyleri yüksek olan bireylerin günlük 
yaşamda karşılaştıkları güçlüklere karşı daha uyumlu tepkiler sergilediklerini ve duygusal 
dayanıklılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  

İş doyumu, genel olarak, iş ortamını oluşturan durumlara karşı çalışanların gösterdikleri olumlu 
ya da olumsuz duygular veya tepkiler olarak tanımlanabilir (Özgüven, 2003). Diğer tanımlara 
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bakıldığında, Locke (1976), İş doyumunu, kişinin kendi işini ve iş deneyimlerini değerlendirmesinin 
sonucunda ortaya çıkan keyifli ya da olumlu duygusal durum olarak tanımlarken,  Ehtiyar (1996) 
mesleki doyumu, kişilerin işiyle ile ilgili çeşitli toplumsal boyutları içeren bir kavram olduğu için, 
çalışanın iş ya da tecrübelerinin değerlendirilmesi sonucunda görülen olumlu duygu hali olarak 
tanımlamaktadır. Schermerhorn ve diğerlerine, (1994) göre ise iş doyumu, kişilerin işleri hakkında 
olumlu ya da olumsuz hislerinin derecesidir Bir iş/meslek edinmenin temelinde para kazanarak 
fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın dışında sosyal ve psikolojik ihtiyaçların doyumu söz konusudur 
(Yeşilyaprak, 2000; Kuzgun, 2000,). Bir bakıma bu ihtiyaçların karşılanması düzeyi ile ilişkilidir. Bu 
açıdan iş doyumu yaşam doyumunu ve bireylerin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu 
nedenledir ki sağlık ve psikolojik danışmanlık alanında da ele alınan önemli bir konu olmuştur. 
Çünkü insanların bedensel ve psikolojik sağlığını korumaya ve sürdürmeye yönelik yardım 
mesleklerinde bu hizmeti verenlerin iş doyumu kendi sağlıkları için olduğu kadar, verdikleri hizmetin 
niteliği ve etkisi açısından kritik bir öneme sahiptir (Akt. Kağan, 2010). 

Bireyler yaşamlarının büyük zamanını geçirdiği iş yaşantısından memnuniyeti, iyi oluşlarına 
önemli katkılar sağlamaktadır (Wright ve Cropanzano, 2000). Psikolojik danışmanların karşılaştıkları 
problemlerde daha sahlıklı hizmet verebilmeleri adına İşte iş memnuniyeti, yaşam memnuniyetini ve 
bireylerin fizik ve ruh sağlığını doğrudan önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki sağlık ve psikolojik 
danışmanlık alanında da ele alınan önemli bir konu olmuştur (Yeşilyaprak, 2000). Youssef ve Luthans 
(2007), gerçekleştirdikleri çalışmada da, bireylerin iş tatminleri ile psikolojik sağlamlıkları arasında 
ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. Benzer şekilde Larabbe ve Ark. (2010), iş tatmini ile psikolojik 
sağlamlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir.   

2. Yöntem 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırma genel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma verileri örneklemi için 
Google survey aracılığı ile internet üzerinden tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle seçilen okul 
psikolojik danışmanlarından elde edilmiştir. Araştırmaya 234 (188 erkek ve 46 kız) okul psikolojik 
danışmanı katılmıştır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

2.2.1. Öz-anlayış ölçeği (Self compassion scale). Öz-anlayış ölçeğinin (ÖZAN) orijinali 26 madde 6 alt 
ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte cevaplayanlardan belirtilen durumla ilgili olarak ne kadar sıklıkla 
hareket ettiklerini “Hemen hemen hiçbir zaman=1” ve “Hemen hemen her zaman=5” arasında 
değişen 5'li likert tipi bir ölçekte derecelendirmeleri istenmektedir. Neff (2003b) tarafından geliştirilen 
Öz-anlayış ölçeğinin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması Deniz ve ark. (2008) tarafından 
yapılmıştır. Türkçe Öz-Anlayış Ölçeği’nin orijinalinden farklı olarak ölçeğin tek boyutlu bir yapı 
gösterdiği ve aynı zamanda madde toplam korelasyonunda .30’ altında olan 2 tane madde ölçekten 
çıkartılarak toplam 24 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ayrıca iç tutarlılık katsayısı .89 ve test-tekrar 
test korelasyonu .83 olarak hesaplanmıştır. Öz-anlayış ölçeğinin ölçüt-bağıntılı geçerliğinde ise, 
ÖZAN ile benlik saygısı arasında r=.62; yaşam doyumu arasında r=.45; pozitif duygu arasında r=.41 ve 
negatif duygu arasında r=-.48 düzeyinde ilişkiler saptanmıştır. 

2.2.2. İş doyumu ölçeği. Hackman ve Oldham (1980), tarafından iş doyumu (Job Satisfaction) ölçeği, 
bireyin işiyle ilgili değerlendirmesinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 14 maddeden 
oluşmuş ve likert tekniğine göre düzenlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışması Hackman ve 
Oldham (1975), tarafından, test tekrar test yöntemiyle yapılmış, birinci uygulamanın puan ortalaması 
34. 27, ikinci uygulamanın puan ortalaması 34. 71 olarak bulunmuştur. İki uygulamanın puan 
ortalamalarının birbirine çok yakın olması güvenirliğin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de 
Gödelek (1988), bu ölçeğin madde geçerliliği için yaptığı çalışmada, ölçekteki maddelerin 
korelasyonları incelendiğinde, maddelerin çoğunun toplam ile anlamlı ilişkiler verdikleri 
görülmüştür. Aynı durum test tekrar test uygulamasından sonra da elde edilmiştir (Akt: Güler, 1990). 

2.2.3. Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği-YPDÖ. 2005 yılında Friborg ve ark. tarafından 
geliştirilen YPDÖ, Basım ve Çetin (2011) tarafından Türkçe ’ye çevrilerek geçerlilik güvenirliliği 
yapılmıştır.[25,26] Ölçek maddelerinin değerlendirilmesi orijinal çalışmada olduğu gibi serbest 
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bırakılmıştır. Tanışıklık önyargısından kurtulmak için hazırlanan ve cevapların karşısında bulunan 
beş kutucuk beşli likert biçiminde düşünülerek istenilen biçimde değerlendirme yapılabilir. Puanlar 
arttıkça psikolojik dayanıklılığın artması isteniyorsa, cevap kutucuklarının soldan sağa doğru 12345 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu görüş dikkate alınırsa ölçekteki; 1–3–4– 8–11–12–13–14–
15–16–23–24–25–27–31–33 numaralı sorular ters sorular olacaktır. Araştırmada puanlar arttıkça 
psikolojik dayanıklılığın artması tercihi seçilerek işlem yapılmıştır. Orijinal ölçeğin toplam Cronbach 
Alfa katsayısı 0.86 olup, bu çalışmada ise 0.90 olarak belirlenmiştir. 

3. Bulgular 

Bu bölümde, araştırmanın probleminde yer alan soruya yanıt aramak için yapılan istatistik 
işlemleri sonucunda ulaşılan bulgular yer almaktadır.  

a) Okul psikolojik danışmanlarının, psikolojik dayanıklılıklarının öz anlayış ve iş doyumlarını 
anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını saptamaktır. Bu amaçla çoklu regresyon analizi 
uygulanmıştır.  

Tablo 1. Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik dayanıklılık, iş doyumu ve özanlayış arasındaki korelasyon 

 Psikolojik Dayanıklılık İş Doyumu Öz Anlayış 
Psikolojik Dayanıklılık - .263** .574** 
İş Doyumu  - .283** 
Öz Anlayış   - 

 
Araştırma sonuçlarına göre okul psikolojik danışmanlarının psikolojik dayanıklılık puanları bütün 
olarak öz anlayış ve iş doyumu puanlarını anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir.  

Tablo 2. Psikolojik dayanıklılığın öz anlayışı yordama miktarı 

Bağımlı Değişkenler R2 F Bağımsız Değişkenler t 
Öz-anlayış .329 113.8*** Psikolojik Dayanıklılık 10.669*** 

***p <.001 
 
Tablo 2 incelendiğinde, öz anlayış ile psikolojik dayanıklılık puanları arasında anlamlı ilişki olduğu 
görülmektedir (R=0.574, R2=0.329, p<.01). Psikolojik dayanıklılık bütün olarak, öz anlayıştaki toplam 
varyansın %32.9’unu açıklamaktadır.  

Tablo 3. Psikolojik dayanıklılığın iş doyumunu yordama miktarı 
Bağımlı Değişkenler R2 F Bağımsız Değişkenler t 
İş doyumu .065 17.2*** Psikolojik Dayanıklılık 4.153*** 

 
Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre ise psikolojik danışmanların iş doyumu ile psikolojik 
dayanıklılık puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (R=0.263, R2=0.065, 
p<.01). Psikolojik dayanıklılık bütün olarak, iş doyumundaki toplam varyansın %6.5’ini 
açıklamaktadır.  

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik dayanıklılık puanları bütün olarak öz anlayış ve iş 
doyumu puanlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bununla birlikte okul psikolojik 
danışmanlarının öz anlayış ile psikolojik dayanıklılık ve iş doyumu ile psikolojik dayanıklılık arasında 
anlamlı düzeyde bir ilişki vardır. Elde edilen bu sonuç, okul psikolojik danışmanlarının öz anlayış ve 
iş doyumu puanları arttıkça, psikolojik sağlamlık düzeylerinin de arttığını göstermektedir.   

Araştırmada öz anlayış ile psikolojik sağlamlık arasında anlamlı ilişkinin varlığına dair elde 
edilen bulgular; daha önce yapılan araştırmaların bulguları ile tutarlılık göstermektedir.  Figley’de 
(1995) belittiği gibi danışanların çalışma durumlarının doğası gereği, strese karşı yaktın olduğunu ve 
bunun sonucunda da şefkat yoğunluğuna yakalanma risklerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 
Skovholt (2001) ise, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı gibi meslekleri, ‘yüksek 
dokunuşlu’ meslekler kavramı altında psikolojik dayanıklılık açısından riskli bulmuştur. Bu bağlamda 
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psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesi okul psikolojik danışmanlarının öz anlayış düzeylerine önemli 
katkılar sağlayacağını söylenebilir. Bu durumun psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri üzerinde 
de olumlu yapacağı söylenebilir (Malkoç ve Yalçın, 2015; Souri ve Hasanirad, 2011; Neff, K.D. 2009; 
Neff, K. D. 2004.).  

Yapılan araştırmanın, psikolojik danışmanların iş doyumu ile psikolojik dayanıklılık puanları 
arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu sonucu da, bu konuda yapılan diğer araştırmaların 
bulgularını destekler niteliktedir.  Çetin ve Basım (2011), yaptıkları çalışmada, iş tatmin duygusuna 
yönelik elde edilen sonuca göre psikolojik dayanıklılıkları yüksek kişilerin işlerine yönelik tatmin 
duygularının da yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde Murphy (2014) yaptığı çalışmada 
psikolojik dayanıklılığı yüksek bireylerin iş ortamında problem çözme, kendini kontrol ve 
memnuniyetlerinin de yükseldiğini ve bu bağlamda iş tatminlerinin arttığını belirtmiştir. Benzer bir 
çalışmada, Klusmann ve Ark.(2008) psikolojik dayanıklılığı yüksek öğretmenlerin iş doyumların da 
yüksek olduğunu belirtmiştir. Shirazi ve Ark. (2016)’da psikolojik dayanıklılığın, öğretmenlerin iş 
doyumlarını ve ruh sağlıklarının yordayıcısı olduğunu ileri sürmüştür. Bu araştırmaların yanı sıra 
(Tyssen ve Ark., 2001) Stres; depresyon derecesini arttırırken, aynı zamanda iş doyumunu da 
düşürdüğünü göstermektedir (Blegen, 1993; Flanagan ve Flanagan, 2002). Literatür incelendiğinde 
sağlık hizmetlerinde çalışan bireylerin,  depresyon ve stresin çalışanları olumsuz etkilediği ve bu 
durumun iş tatmininin azalmasına ve psikolojik dayanıklılığın düşmesine sebep olduğunu gösteren 
çalışmalara rastlanmıştır (Spickard ve Ark., 2002; Shapiro 2005; Teasdale ve ark., 2000). 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, fiziksel egzersiz ve antrenmanlarda desteği söz konusu olan total klasik masajın 
futbolculara uygulandığında reaksiyon zamanına etkisini araştırmaktır. Çalışmaya İstanbul ilinde yaşayan 12 
erkek amatör futbolcu gönüllü olarak katıldı. Deneklerin reaksiyon ölçümlerinde Nelson Reaksiyon Testi 
yöntemi ve Nelson Reaksiyon Cetveli kullanıldı. Çalışmaya katılan deneklerin masaj öncesi(MS) ve masaj 
sonrası dominant elin reaksiyon zamanı(DERZ), resesif elin reaksiyon zamanı(RERZ), dominant ayağın 
reaksiyon zamanı(DARZ), resesif elin reaksiyon zamanı(RARZ) ve çift elin reaksiyon zamanı( ÇERZ) 
ölçülerek kayda alındı. Verilerin analizi SPSS Statistik 17,0 paket programda yapıldı. Ölçüm Sonuçları 
ortalama(X) ve standart sapma (SD) olarak verildi. Masaj öncesi ve masaj sonrası verilerin karşılaştırılması için 
bağımlı gruplarda eşli t testi(paired t test) uygulandı ve p< 0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda masaj öncesi ve masaj sonrası veriler karşılaştırıldığında resesif elin reaksiyon 
zamanı(RERZ) ve çift el reaksiyon zamanı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur(p<0,05). Dominant elin reaksiyon zamanı(DERZ), dominant ayağın reaksiyon zamanı(DARZ) ve 
resesif ayağın reaksiyon zamanı parametrelerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir(p>0,05). Sonuç olarak futbolculara yapılan masajın reaksiyon zamanına pozitif etki 
yaptığı görüldü. Bu alanda daha fazla çalışma yapılmasının bu pozitif etkinin daha da geliştireceği 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler:1 
futbolcu, masaj, reaksiyon zamanı 

 

 

1.Giriş 

Futbol, yüksek şiddeti, aralıklı yüklenmeleri, dayanıklılığı, çabuk sprintleri, top becerilerini, 
koordinasyonu, istikrarlı karar vermeyi ve dengeyi kapsamına alan bir spor dalıdır. (Agostini 1994). 
Her geçen gün, ilerleyen bilim ve teknolojinin yardımıyla, sporcu ve takımlar temsil ettikleri teknik, 
eğitim ve ekonomik standartlarını yarıştırır hale gelmişlerdir (Açıkada ve Ergen 1990). 

Futbol oyuncusu, oyun içinde dengesini yitirmemeyi, oyunun değişik konumlarında kafasını ve 
vücudunun diğer kısımlarını nasıl kullanacağını çok iyi bilmelidir. Atletik yeteneğini, topu gözden 
kaçırmadan hızını, sıçrama gücünü ve dayanıklılığını en yüksek düzeye çıkarmalı, fiziksel 
kondisyonunun yanı sıra, teknik- taktik ve motivasyon yönünden de kendisini çok iyi hazırlamalıdır 
(Roven 1975). Futbolcunun psikolojik durumu ve karar verme yeteneği üzerinde çok yönlü faktörlerin 
etkili olduğu (Schellenberger 1990), ve bunlardan biri olan reaksiyon zamanının antrenmanlar 
aracılığıyla geliştirilebileceği birçok çalışmada belirtilmiştir (Bompa 1998, Çolakoğlu ve ark 1993, 
Nöcker 1971). 

Reaksiyon zamanı, modern futbolda performansın belirleyicilerinden olup, alan, zaman ve 
rakibin baskısı altında kalan oyuncuların süratli karar verebilme yeteneğine sahip olmalarıyla 
ilişkilidir(Konter 1997). Reaksiyon zamanı uyaranın başladığı zaman ile tepkinin başladığı zaman 
aralığında geçen süre olarak tanımlanır. (Gucstein 1972,Tamer 2000). Başka bir deyişle reaksiyon 
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zamanı, uyarıyı takiben afferent sinir yollarında geçen süre, algılama, reaksiyona karar verme süresi 
ve motor reaksiyonun gerçekleşmesi şeklinde açıklanabilir. (Schmidt 1991, Schmidt 1998 ).  

Masaj; rahatlatıcı, dinlendirici ve tedavi edici özellikleri olan, fiziksel, fizyolojik, ve psikolojik 
etkiler meydana getiren, el, su, elektrik vb. aracılığı ile yapılan tedavi ve bakım metotlar şeklinde 
tanımlanabilir(Yılmaz 1991, Badur 1990, Wood ve ark 1981). Masajın vücut üzerindeki doğrudan ve 
dolaylı etkileri, vücuda uygulanan manipülasyonların yani ellerle verilen dokunma, bastırma, germe, 
esnetme ve titreştirme biçimindeki mekanik uyarıların oluşturduğu tepkilerdir. Tepki; deride, derialtı 
dokusunda, kaslarda ve damarların sinir ağında yerel oluşabileceği gibi; refleks yolla başka bölgelere, 
örneğin iç organlara da aktarılabilir(Koç ve ark 2011).Masajın süresi, yapılış amaçlarına göre 
değişmektedir. Genel masajlar 30–45 dakika, bölgesel masajların 15–20 dakika ve spor masajlarının ise 
8–10 dakika yapılması uygun olduğu belirtilmektedir.(Yılmaz 1991, Gümüşdağ 1991, wood 1981, Scot 
1990, Arnheim 1989). Klasik masaj; sıvazlama (öfloraj), yoğurma (petrisaj), friksiyon, darbeleme 
(tapotement) ve titreşim(vibrasyon) olarak beş bölüm olarak belirtilmektedir(Koç  ve ark 2011). 

Spor masajı; sporcunun fizyolojik ve anatomik gelişimini olumlu yönde etkileyen, antrenman ve 
müsabaka öncesinde kendisine güven duygusunu arttıran ve güç veren, müsabaka aralarında ve 
sonrasında ise süratle dinlenerek yeniden aktivite kazanmasını sağlayan masaj türüdür(Gümüşdağ 
1991, Yılmaz 1991, Kaya 1985, Nocker 1971). 

Yukarıda gösterdiğimiz gibi futbolda reaksiyon zamanının çok önemli olduğunu ve masaj yolu 
ile de sporcuların reaksiyon zamanı performansını artacağı düşünülerek bu çalışmanın yapılmasına 
karar verilmiştir. 
1.1. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, fiziksel egzersiz ve antrenmanlarda desteği söz konusu olan total klasik 
masajın futbolculara uygulandığın da reaksiyon zamanına etkisini araştırmaktır. 

2.Materyal Metod 

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışmaya yaşları 21,08 ± 1,31 yıl, boyları 175,58 ± 4,35 cm, vücut ağırlıkları 75,57 ± 9,16 kg, spor 
yaşları 6,41 ± 2,81 yıl ortalamalarına sahip 12 erkek futbolcu gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan 
deneklerin yaşları kimlik bilgileri dikkate alınarak tespit edildi. Deneklerin boyları Boy Ölçer (F.Bosch 
FB-200) ile ölçülerek cm cinsinden, vücut ağırlıkları( tişört, şort) elektronik baskül(sinbo) ile ölçülerek 
kg cinsinden kaydedildi. Deneklerin reaksiyon zamanı testleri ölçümünde Nelson Reaksiyon Cetveli 
kullanıldı. 

2.2. Verilerin Toplanması 

Deneklerin masaj öncesi(MÖ) ve masaj sonrası (MS) Nelson El Reaksiyon Testi(NERT) ile 
dominant elin reaksiyon zamanı( DERZ), resesif elin reaksiyon zamanı(RERZ) ölçüldü. Dominant 
ayağın reaksiyon zamanı ( DARZ) ve resesif ayağın reaksiyon zamanı (RARZ)  Nelson Ayak 
Reaksiyon Testi ile ölçülerek kayda alındı. Nelson Hareket Hızı Testi(NHHT) ile çift el reaksiyon 
zamanı( ÇERZ) ölçüldü(Koç ve ark 2001). 

Masaj uygulamasında sırasıyla öfloraj, petrisaj, friksiyon, perküsyon( tapotement), vibrasyon 
manipülasyonları uygulandı. 

Nelson el reaksiyon testi için, denek ön kol ve el masanın üzerinde rahat olacak biçimde 
sandalyeye oturdu. Başparmak ve işaret parmak uçları masadan 8-10 cm dışarıda başparmak ve işaret 
parmağının üst kısımlan birbirine paralel olacak şekilde hazır duruma getirdi. Test yöneticisi cetveli, 
deneğin baş ve işaret parmaklarının arasında olacak şekilde tuttu. Deneğin direkt olarak cetvelin orta 
noktasına bakması istendi. Cetvel bırakıldığı anda cetveli baş ve işaret parmaklan ile yakalaması 
söylendi. Cetvel bırakıldı ve deneğin cetveli yakaladığı başparmağının üst kenarında bulunan çizgi 
okunarak kaydedildi. 

Nelson ayak reaksiyon testi için denek, ayakucu 2,5 cm, topuk kısmı 5 cm olacak şekilde duvar 
karşısına oturdu. Test yöneticisi reaksiyon cetvelini duvar ile deneğin ayağı arasında olacak şekilde 
tuttu ve deneğin hazır olduğu anda cetveli bıraktı ve denek, düşen cetveli ayakucu ile duvara 
sıkıştırarak tuttu. 

Nelson hareket hızı testi için, denek sandalyede elleri masanın kenarına dayanır şekilde oturdu. 
Küçük parmaklar masa üzerinde birbirinden 30 cm mesafede olacak şekilde ve avuç içleri birbirine 
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bakar pozisyonda yerleştirildi. Test yöneticisi cetveli deneğin iki elinin ortasında olacak şekilde tuttu 
ve denek yoğunlaşmasını sağladıktan sonra cetvel bırakıldı. Denek mümkün olan en yüksek hızda 
cetveli iki eli arasında sıkıştırarak tuttu. 5 Bütün ölçümlerde beş ölçüm alındı, en iyi ve en kötü 
değerleri yansıtan ölçümlerin dışındaki üç ölçümün ortalaması cetvelin düştüğü mesafe olarak 
kaydedildi. 

Cetvelin üzerinde okunan değer aşağıdaki formülde hesaplanarak deneklerin reaksiyon 
zamanları belirlendi. 

Reaksiyon Zamanı = √ 2 x Cetvelin Düştüğü Mesafe / Yer Çekimine Bağlı Hız  

Reaksiyon Zamanı= √2 x Mesafe(cm) / 980 msn şeklindedir(Koç ve ark.2011). 

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS Statistik 17,0 paket programında yapıldı. Ölçüm sonuçları ortalama (X) ve 
standart sapma (SD) olarak verildi. Masaj öncesi ve sonrası reaksiyon zamanı verilerinin 
karşılaştırılması için bağımlı gruplarda eşli t testi (paired t test)  uygulandı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak kabul edildi 

3. Bulgular 

Çalışmaya yaşları 21,08 ± 1,31 yıl, boyları 175,58 ± 4,35 cm, vücut ağırlıkları 75,57 ± 9,16 kg, spor 
yaşları 6,41 ± 2,81 yıl ortalamalarına sahip 12 erkek futbolcu gönüllü olarak katıldı.   

Tablo 1. Futbolcuların demografik özellikleri 

Değişkenler n X SD Min Max 
Yaş (yıl) 12 21,08 1,31 18 24 
Boy (cm) 12 175,58 4,35 168 182 

Vücut 
Ağırlığı(kg) 12 75,57 9,16 63,5 93,9 

Spor Yaşı (yıl) 12 6,41 2,81 2 11 

 

Tablo 2. Futbolcuların masaj öncesi ve masaj sonrası reaksiyon zamanı değerleri 

Değişkenler Ölçümler n X SD t p 

DERZ(sn) 
MÖ 12 ,0339 ,00510 

1,919 ,081 
MS 12 ,0292 ,00775 

RERZ(sn) 
MÖ 12 ,0332 ,00397 

2,235 ,047* 
MS 12 ,0287 ,00777 

DARZ(sn) 
MÖ 12 ,0325 ,00587 

1,207 ,253 
MS 12 ,0301 ,00556 

RARZ(sn) 
MÖ 12 ,0361 ,00670 

1,235 ,243 
MS 12 ,0347 ,00734 

ÇERZ(sn) 
MÖ 12 ,0356 ,00705 

2,639 ,023* 
MS 12 ,0303 ,00587 

*p<0,05 

Tablo 2 incelendiğinde resesif elin reaksiyon zamanı(RERZ) ve çift el reaksiyon zamanı (ÇERZ) 
parametrelerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir( p<0,05). Dominant elin reaksiyon zamanı (DERZ), 
dominant ayağın reaksiyon zamanı (DARZ) ve resesif ayağın reaksiyon zamanı(RARZ) 
parametrelerinde anlamlı farklılık görülmemiştir(p>0,05). 

4. Tartışma 

Futbolculara yapılan masajın reaksiyon süresine etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, 
deneklere yapılan analizler sonucunda RERZ ve ÇERZ parametrelerinde anlamlı bir farklılık 
bulunurken, DERZ, DARZ ve RARZ parametrelerinde anlamlı bir farklılık görülmedi. Literatürde 
futbolculara uygulanan masajın reaksiyon zamanına etkisini inceleyen çalışma sayısı sınırlı olması bu 
çalışmanın önemini artırırken, tartışma konusunda sınırlama getirmektedir. 
Benzer bir çalışmada Koç ve ark(2011), 30 üniversiteli erkeğe yapmış oldukları total ve lokal klasik 
masajın reaksiyon zamanına etkisini incelediği çalışmalarında RERZ ve DERZ parametrelerinde 
anlamlı farklılık bulmuşlar.  
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Diğer bir çalışmada Menevşe (2011), 48 erkek hentbolcuya elit düzeydeki hentbolcularda 
müsabaka öncesi ve sonrası reaksiyon zamanları ile müsabaka performansları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi konulu çalışmasında müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası almış olduğu ölçümlerde 
galip takımda ve mağlup takım el reaksiyon zamanı parametrelerinde anlamlı fark bulmuştur. 
Boyar (2013) futbol branşına katılan 9–14 yaş grubu erkek çocuklarının ışık reaksiyon zamanlarının 
belirlenmesi isimli yüksek lisans çalışmasında 70 erkek çocuğa yaptığı görsel reaksiyon zamanı 
ölçümünde ön test ve son test parametreleri incelendiğinde sağ elde anlamlı bir farklılık çıkarken sol 
elde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Çalışmamızda masaj öncesi ve masaj sonrası ölçümlerde RERZ parametresinde anlamlı bir 
farklılık bulunurken(p=0,47), DERZ parametresinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 
Koç ve ark(2011), 30 üniversiteli erkeğe yapmış oldukları total ve lokal klasik masajın reaksiyon 
zamanına etkisini incelediği çalışmalarında DARZ ve RARZ parametrelerinde anlamlı farklılık 
bulmuşlardır. 

Menevşe (2011), 48 erkek hentbolcuya elit düzeydeki hentbolcularda müsabaka öncesi ve sonrası 
reaksiyon zamanları ile müsabaka performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi konulu 
çalışmasında müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası almış olduğu ölçümlerde galip takımda ayak 
reaksiyon zamanı parametresinde anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmiştir. 

Bir başka çalışmada ise Karadağ ve ark (2006), 30 kişiye yaptıkları uzun dönem futbol 
antrenmanlarının futbolcuların baskın ve baskın olmayan ayaklarının görsel ve işitsel reaksiyon 
zamanlarına etkileri konulu çalışmasında deney grubunun DARZ ve RARZ parametrelerinde anlamlı 
fark bulunmazken, kontrol grubunun DARZ ve RARZ görsel reaksiyon zamanı parametrelerinde 
anlamlı bir fark görülmüştür. 

Çalışmamızda masaj öncesi ve masaj sonrası DARZ ve RARZ parametrelerinde anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. 

Koç ve ark(2011), 30 üniversiteli erkeğe yapmış oldukları total ve lokal klasik masajın reaksiyon 
zamanına etkisini incelediği çalışmalarında ÇERZ parametrelerinde anlamlı düzeyde bir faklılık 
bulmuşlardır. 

Benzer bir çalışmada Menevşe (2011), 48 erkek hentbolcuya elit düzeydeki hentbolcularda 
müsabaka öncesi ve sonrası reaksiyon zamanları ile müsabaka performansları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi konulu çalışmasında müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası almış olduğu ölçümlerde 
galip takımın ÇERZ parametrelerinde anlamlı fark bulmuştur.  

Çalışmamızda masaj öncesi ve masaj sonrası ÇERZ parametrelerinde anlamlı bir farklılık 
görülmüştür(p=0,023). 

Koç ve ark (2011), erkek basketbol ve hentbolcuların bazı motorik özelliklerinin karşılaştırılması 
konulu çalışmada 18 basketbolcu ve 24 hentbolcuya yaptıkları çalışmada görsel reaksiyon zamanı 
parametrelerinde anlamlı bir farklılık bulunamamış ve sonucumuzla benzerlik göstermektedir. 
Güllü(1996), Malatya 1. amatör kümede şampiyon olan takımların toplamda 40 futbolcusuna fiziksel 
ve fizyolojik performanslarının ölçülerek mevkilerine göre karşılaştırdığı çalışmalarında görsel ve 
işitsel olarak reaksiyon zamanı test parametrelerinde mevkiler arası anlamlı bir fark bulamamıştır.  
Çalışmamızda masaj öncesi ve masaj sonrası görsel reaksiyon zamanı parametreleri incelendiğinde, 
RERZ ve ÇERZ parametrelerindeki farkın anlamlı olduğu, DERZ, DARZ ve RARZ parametrelerinin 
aralarında ki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak yapılan sportif performansta çok önemli bir yere sahip olan reaksiyon zamanının 
geliştirilmesi için farklı metotlar uygulanmaktadır. Reaksiyon zamanı merkezi sinir sisteminin etkili 
olduğu bir kavram olduğu ve masaj yoluyla merkezi sinir sisteminin uyarılması reaksiyon zamanına 
da pozitif etki yapacağı düşünülerek yapılan çalışmamızda Nelson El Reaksiyon Testi, Nelson Ayak 
Reaksiyon testi ve Nelson Hareket Hızı Testi kullanıldı. Masaj öncesi ve Masaj sonrası alınan 
ölçümlerde deneklerin RERZ ve ÇERZ parametrelerinde anlamlı farklılık bulunurken, DERZ, DARZ 
ve RARZ parametrelerinde anlamlı farklılık görülmedi. RERZ ve ÇERZ parametrelerinde ortaya çıkan 
anlamlı farklılık masajın reaksiyon zamanına pozitif yönde olan etkisini göstermektedir. Çalışmamız 
bu alanda yapılacak çalışmaların önemini ortaya çıkararak, daha fazla çalışma yapılması gerekliliğini 
göstermektedir. Çalışmamızın bu konuda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacağı öngörülmektedir. 
Reaksiyon zamanı ve ilk ivmelenme çalışmaları için planlanan antrenman programlarına antrenman 
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öncesi ve sonrası total ve lokal klasik masajın dahil edilmesi reaksiyon zamanı dolayısıyla da ilk 
ivmelenme performansını geliştireceği düşünülmektedir. 
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Genç Futbolcularda Yo-Yo Seviye 1 Test ve Anaerobik Güç 
Değişkenleri Arasındaki İlişki 

Turgay Özgüra1, Bahar Odabaş Özgüra, Murşit Aksoya, Gürcan Yazıcıa, Deniz 
Demircia ve Gökalp Gürela 
a Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380 Kocaeli, Türkiye 

Özet 

Bu çalışmanın amacı genç futbolcularda Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 testi (YYAT1) ile Sargent Sıçrama 
(SS) Durarak uzun atlama (DUA) ve Hegzagon çeviklik test (HÇT) gibi görece kolay uygulanabilir anaerobik 
performans testleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya 20 futbolcu (yaş 14±0.0) gönüllü olarak 
katılmıştır. YYAT1 ve diğer anaerobik testler ardışık iki günde uygulanmıştır. YYAT1 test koşu mesafesi 
ortalama 1454 ± 420 m olarak tespit edilmiştir. Zirve Anaerobik Güç (ZAG) SS testten elde edilen dikey 
sıçrama skorları kullanılarak hesaplanmıştır. ZAG 2966,83±621,71 watt olarak tespit edilmiştir. Spearman’s 
korelasyon test sonucunda HÇT ve YYAT1 testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki tespit 
edilmiştir (r = -0.742, p=0.000). Anaerobik güç testleri ve YYAT1 arasında anlamlı korelasyon bulunmamıştır. 
Sonuç olarak aerobik kapasiteyi ölçen YYAT1 ve anaerobik güç testleri arasında sadece Hegzagon Testle 
korelasyon bulunmuştur. YYAT1 testi yetenek seçimi amaçlıda kullanılıyor olsa da sporcuların anaerobik 
özelikleri o özelliklere uygun testlerle değerlendirilmelidir. 
 
Anahtar1kelimeler: 
YoYo Test, futbol, Hegzagon test 

 

 

1. Giriş  

Futbol Dünya’nın en popüler spor oyunlarındandır ve fiziksel, teknik ve taktik faktörlerin 
kombinasyonuyla karakterize olur. (Giovani dos Santos Cunha 2016). Bir maç esnasında genç 
futbolcular yaklaşık 4-8 km mesafe koşarlar dolayısıyla aerobik dayanıklılık en önemli performans 
göstergesi olarak kabul edilir (Buchheit M ve ark 2010). Aerobik performanstaki %10’luk artışın maç 
esnasında koşulan mesafede %20, sprint sayında iki kat artış sağladığı gösterilmiştir (Helgerud J, 
2001). 

Bir futbol maçında başarıyı belirleyen bir seri faktör bulunmaktadır. Aralıklı yüklemeli bir oyun 
olarak futbol yoğun aerobik ve anaerobik antrenman ve fiziksel hazırlık gerektirmektedir (Paulo 
Henrique Borges 2017). Bunların yanında kuvvet, dikey sıçrama ve çeviklik önemli katkı sağlayan 
faktörlerdir (Nikolaos Manouras ve ark, 2016). 

Sıçrama, Sprint, dönüşler ve ani yer değiştirmeler futbolcuların toplam hareketleri içerisinde 
%11’lik bir alan kaplamaktadır ve bir çok yayın dikey sıçrama, sprint ve çeviklik arasında lineer 
korelasyon bulunduğunu göstermiştir (Tiago Volpi Braz, 2017). 

Yo-yo aralıklı toparlanma 1 (YYAT1) test, artık özellikle futbol, basketbol ve ragby branşlarında 
sporcuların değerlendirilmesi için en uygun test olarak değerlendirilmektedir ve genç futbolcularda 
güvenilirliliği gösterilmiştir. (Deprez ve ark, 2015, Roe ve Malone, 2016; Atkins, 2006; Castagna ve ark, 
2008). Test, gittikçe artan hızla koşulan seviyelerden oluşan ve bu seviyeler arasında 10 saniyelik aktif 
toparlanma sürelerinin bulunduğu ve sporcunun devam edemediği noktaya kadar sürdürdüğü bir 
aerobik dayanıklılık testidir (Bangsbo ve ark., 2008).  

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, İzmit/KOCAELİ  
e-posta : oturgay@kocaeli.edu.tr  
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YYAT1 sporcunun maksimal aerobic performansını, aynı zamanda anaerobik enerji sisteminde 
önemli derecede stres oluşturarak değerlendirir ve bu anlamda test, maç oratamındakine benzer 
fizyolojik cevaplar oluşturur. (Atkins 2006; Bangsbo, 2008; Castagna 2010). 

Buna ek olarak test genç futbolcularda yetenek seçimi amacıylada kullanılmaktadır (Markovic G 
2010, Deprez D 2012, Atkinson G 1998). 

Testin popülaritesi yüksek olmakla birlikte diğer atletik perfromans test ve sonuçlarıyla ilişkisi 
oldukça az çalışılmış durumdadır (Souhail Hermassi ve ark 2014). Bu nedenle hali hazırdaki 
çalışmada, YYAT1 testin Dikey sıçrama, Durarak Uzun Atlama, Hegzagon Çeviklik test ve Esneklikle 
olan ilişkisine bakılmıştır. 
 

2. Yöntem  

Amacımız genç futbolcuların YYAT1 test ve diğer test (Dikey sıçrama, Durarak Uzun Atlama, 
Hegzagon Çeviklik test ve Otur Eriş Esneklik test) sonuçlarının ilişkisinin araştırılmasıdır. Denekler 
asıl test uygulamsından önceki hafta deneme-alıştırma testine tabi tutulmuşlardır. Denekler normal 
diyetlerini devam ettirmişlerdir. Test gününden önce antrenman yapmamışlar, test öncesinde kafein 
içeren içecek içmemişler ve testten en az 2 saat öncesinde öğünlerini almışlardır.  
Denek Grubunu U-15 liginde mücade eden bir takımin gönüllü 20 sporcusu oluşturmuştur. 
Sporcuların hepsinin 14 yaşında olduğu tespit edilmiştir. 
 
2.1. Ölçümler  

Bütün testler günün aynı saatinde gerçekleştirilmiştir. Testler müsabaka sezonunda ve birbirini takip 
eden 2 günde uygulatılmıştır. 

Birinci gün  vucüt ağırlığı (kg) Tanita marka tartı ile gerçekleştirilmiş, boy uzunluğu ise (cm) 
metal metre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yo-Yo Aralıklı Toparlanma 1 Testi ise Castagna C, 
2009’da belirtilen protokole uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. MaxVo2 Bangsbo ve arkadaşlarının 
2008 yılında geliştirdikleri MaxVo2=YYAT1 (m)*0,0084+36,4 formülü ile hesaplanmıştır. 

İkinci gün sargent dikey sıçrama, durarak uzun atlama, hegzagon çeviklik testi ölçümleri 
alınmıştır.  
Sargent Dikey Sıçrama: Sporcular ölçümün yapılacağı duvara yan dönüp duvar tarafında olan ellerini 
kaldırırlar ve el parmak ucranının uzandığı nokta kaydedilir. Daha sonra duvar terafındaki el parmak 
uçları renkli tebeşirle boyandıktan sonra kollarını serbestçe kullanabilecekleri şekilde dikey sıçrama 
yapıp duvarda dokunabilecekleri en yüksek noktaya dokunurlar. Üç deneme sonrasında en iyi skor 
kaydedilir (Brian Mackenzie, 2005). Dikey Sıçrama Anaerobik Güç Hesaplama: Anaerobik güç 
sporcunun boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve dikey sıçrama değerinin kullanıldığı Sayers Zirve 
Anaerobik Güç Formülü ( W = 60.7 x VJ (cm) + 45.3 x mass(kg) – 2055) kullanılarak hesaplanmıştır 
(Sayers ve ark., 1999). 
Durarak Uzun Atlama: Sporcu yerde işaretli çizginin önünde iki ayak ucu çizgiye hızalanmış şekilde 
durur. Daha sonra kollarını da serbestçe kullanarak iki ayağıyla birlikte ileri doğru sıçrama yapar. 
Sporcunun düştüğü noktada, başlangıç çizgisine en yakın olan ayağının topuğuyla çıkış çizgisi arası 
ölçülerek derecesi kaydedilir (Brian Mackenzie, 2005). 
Hegzagon Çeviklik Test: Testin uygulanması için atletik bant ile her kenarı 66 cm uzunluğunda olan bir 
hegxagon yapılmıştır. Kenaların birbirlerine olan iç açıları 120° dir. Sporcu bu hegzagonun orta 
noktasından ilk olarak B kenarından dışarı çizgi dışına doğru iki ayağıyla sıçrama yapar ve orta 
noktaya geri döner bu hareketini saat yönünde ve yüzü hep aynı yönde kalacak şekilde A çizgisine 
kadar tekrarlar. Test bu döngü iki kez tamamlandığında süre kaydedilerek bitirilir (Brian Mackenzie, 
2005). 
 
3. Bulgular 

Yapılan ölçümler ve hesaplamalar sonucu elde edilen veriler tablolar halinde gösterilmiştir. 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1.  Seçili değişkenlere ait tanımlayıcı istatistik bilgileri 

 n Minimum Maximum Ortalama SS 
Boy (cm) 20 151,00 185,00 170,6000 8,33 
Vücut Ağırlığı (kg) 20 34,70 74,70 57,1250 10,66 
YYAT1 20 680,00 2040,00 1454,0000 420,58 
Dikey Sıçrama (cm) 20 32,00 50,00 40,1000 4,86 
Durarak Uzun Atlama cm) 20 139,00 217,60 184,6300 18,35 
MaxVo2 20 42,11 53,54 48,61 3,53 
Hegzagon 20 10,00 13,44 11,5345 0,943 
Zirve Anaerobik Güç 20 1762,81 4181,81 2966,8325 621,71 

 

Tablo 2. YYAT1 ile seçili değişkenler arasında Spearman’s korelasyon tablosu  
 YYAT1 

SS 0,048 
DUA 0,032 
HÇT -0,742** 
ZAG 0,145 
**p<0,01  

 

Spearman’s korelasyon test sonuçlarına bakıldığında seçili değişkenlerden sadece HÇT ile YYAT1 
arasında negatif güçlü ve çok anlamlı korelasyon tespit edilmiştir.  

4. Tartışma  

YYAT1 sporcunun maksimal aerobik performansını, aynı zamanda anaerobik enerji sisteminde 
önemli derecede stres oluşturarak değerlendirir ve bu anlamda test, maç ortamındakine benzer 
fizyolojik cevaplar oluşturur. (Atkins 2006; Bangsbo, 2008; Castagna 2010). Yakın zamanda Roe ve ark 
(2016) amatör Galik futbolcularda YYAT1 koşu mesafelerinde U14 grupta çalışmamızla benzer 
sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bu anlamda testin yetenek seçim noktasında mevcut yayınımızla 
konumunu sağlamlaştırdığı söylenebilir. Roe ve ark (2016) nın ulaşılan mesafelerin yaşla ve 
olgunlaşmayla önemli şekilde arttığı vurgusu dikkate değerdir. Çalışmamızda U15 grupta hesaplanan 
48,61±3,53 ml/kg/dk ortalama MAXVO2 değeri literatürle benzer niteliktedir (Vanderford ML ve ark, 
2004; Stolen T ve ark, 2005; Susana C ve ark, 2016; Bangsbo ve ark, 2008; Young, W and Pryor, L, 2007). 

Halihazırdaki çalışmada, YYAT1 test literatürde genç futbolcularda yetenek seçim amaçlı 
kullanılmakta ve aerobik dayanıklılık göstergesi olarak başarı gösterilmekle (1454±420 m) beraber 
özellikle alt ekstremite anaerobik güç değişkeniyle korelasyon göstermediği tespit edilmiştir. 

Futbol oyununun fizyolojik temellerine bakıldığında baskın olarak aerobik niteliktedir ve buna 
ek olarak laktik ve alaktik enerji yollarıda önem arz eder. Kas kuvvet özelliği çoğunlukla dinamik, 
patlayıcı, çeviklik gerektiren ve topla manevra yapılan top sürme, pas ve top kontrol gibi hareketlerle 
koordine olur (Leslie Andrews Portes ve ark, 2015). 

Hız ve çevikliğinde futbol performansında vital değişkenler olduğu gösterilmiştir (Stolen T ve 
ark, 2005; Svensson M, Drust B, 2005; Wisloff U ve ark, 2004).  Vanderford ML ve ark, (2004) çevikliğin 
genç futblcularda özellikle yaşla değiştiğini belirtmiştir. Leslie Andrews Portes ve ark, (2015) çeviklik, 
kuvvet ve kas gücü arasındaki ilişkiyi çevikli ve kuvvet arasında zayıf bulmuşlar ancak çeviklik ve 
kas gücü arasında orta seviyede tespit etmişlerdir. Yayınlarında çeviklik için stafet koşusu ve kas gücü 
için dikey sıçrama kullanılmıştır. Hali hazırdaki çalışmada çeviklik için Hegzagon test kullanılmıştır. 
Test protokollerinin farklılığı bu sonucu ortaya koymuş olabilir. Zira stafet koşusunda çıkış kuvveti 
yanında ivmelenmede önem arz etmekte ancak Hegzagon test ivmelenme açısından herhangi bir 
vurgu içermemektedir. 

Normal bir futbol maçı MAXVO2 kapasitesinin %80 civarında oynanmakta ve oyunun 2/3’ü 
maksimum kalp atımının %85’inin üzerinde gerçekleşmektedir. (Bjorn Ekblom, 1896). Bu oran 
Anaerobik Eşik şiddetlerine ulaşmaktadır (Stolen ve ark, 2015). Bu anlamda sporcunun maksimal 
aerobic performansını değerlendiren YYAT1 test fizyolojik olarak yüksek başarıyla açıklayıcı 
olmaktadır. Ancak sıçrama, sprint, dönüşler ve ani yer değiştirmeler gibi hareketlerin futbolcuların 
toplam hareketleri içerisinde %11’lik bir alan kapladığı bilgisi (Tiago Volpi Braz, 2017) özellikle 
aerobik kapasite hakkında bilgi veren YYAT1 testin çalışmamızda değerlendirdiğimiz anaerobik 
performans değişkenleriyle sadece çeviklik değişkeninde ilişki göstermesini açıklayabilir. Bu anlamda 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|280 

baskın olarak anaerobik nitelikte olan Yo-yo Aralıklı Toparlama Test 2’nin (Susana C ve ark, 2016) bu 
değişkenlerle ilişki gösterme olasılığı daha yüksek olabilir. İleri araştırmalar bu ilişkiyi 
değerlendirebilir. 

Kaynaklar 

Atkinson, G., &  Nevill, A. M. (1998). Statistical methods for assessing measurement error (reliability) in variables relevant to 
sports medicine. Sports Med 26, 217–238. 

Atkins, S. J. (2006). Performance of the Yo-Yo Intermittent Recovery Test by elite professional and semiprofessional rugby 
league players. J Strength Cond Res, 20, 222-225. 

Bangsbo, J., Iaia, M. F., & Krustrup, P. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test: A useful tool for evaluation of physical 
performance in intermittent sports. Sports Med, 38, 37–51. 

Ekblom, B. (1986). Applied physiology of soccer. Sports medicine, 3(1), 50-60. 

Buchheit, M., Mendez-Villanueva, A., Simpson, B. M., & Bourdon, P. C. (2010). Match running performance and fitness in youth 
soccer. International journal of sports medicine, 31(11), 818-825. 

Brian, M. (2005). 101 performance evaluation tests, Electric Word plc, ISSN 1-905096-18-6. 

Castagna, C., Impellizzeri, F. M., Rampinini, E., D'Ottavio, S., & Manzi, V. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test in 
basketball players. J Sci Med Sport, 11, 202-208. 

Castagna, C., Manzi, V., Impellizzeri, F. M., Weston, M., & Barbaero Alverez, J. C. (2010). Relationship between endurance field 
tests and match performance in young soccer players. J Strength Cond Res 24, 3227– 3233. 

Deprez, D., Vaeyens, R., Coutts, A. J., Lenoir, M., & Philippaerts, R. M. (2012). Relative age effect and yo-yo IR1 in youth soccer. 
Int J Sports Med, 33, 987-993.  

Eurofit, (1993). Eurofit Tests of Physical Fitness, 2nd Edition, Strasbourg 

dos Santos Cunha, G., Lopes, A. L., Geremia, J. M., Leites, G. T., Baroni, B. M., da Cunha Voser, R., ... & Reischak-Oliveira, Á. 
(2017). Aerobic fitness profile of youth soccer players: effects of chronological age and playing position. Brazilian Journal of 
Kinanthropometry and Human Performance, 18(6), 700-712. 

Helgerud, J., Engen, L. C., Wisloff, U., & Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Med Sci 
Sports Exerc, 33(11), 1925-31. 

Portes, L. A., Canhadas, I. L., Silva, R. L. P., & de Oliveira, N. C. (2015). Anthropometry and fitness of young elite soccer players 
by field position. Sport Sciences for Health, 11(3), 321-328. 

Markovic, G., & Mikulic, P. (2011). Discriminative ability of the yo-yo intermittent recovery test (level 1) in prospective young 
soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(10), 2931-2934. 

Manouras, N., Papanikolaou, Z., Karatrantou, K., Kouvarakis, P., & Gerodimos, V. (2016). The efficacy of vertical vs. horizontal 
plyometric training on speed, jumping performance and agility in soccer players. International journal of Sports Science & 
Coaching, 11(5), 702-709. 

Henrique Borges, P., Rechenchosky, L., Paulo Deprá, P., Vaz Ronque, E. R., Juan Greco, P., Menezes Menegassi, V., & Rinaldi, 
W. (2017). Impact of Aerobic Power, Strength of Lower Limbs and Speed on Technical Skills in Young Soccer 
Players. Journal of Exercise Physiology Online, 20(1). 

Roe, M., & Malone, S. (2016). Yo-Yo Intermittent Recovery Test Performance in Subelite Gaelic Football Players From Under 
Thirteen to Senior Age Groups. The Journal of Strength & Conditioning Research, 30(11), 3187-3193. 

Sayers, S. P., Harackiewicz, D. V., Harman, E. A., Frykman, P. N., & Rosenstein, M. T. (1999). Cross-validation of three jump 
power equations. Medicine and science in sports and exercise, 31(4), 572-577. 

Hermassi, S., Aouadi, R., Khalifa, R., van den Tillaar, R., Shephard, R. J., & Chelly, M. S. (2015). Relationships between the Yo-
Yo intermittent recovery test and anaerobic performance tests in adolescent handball players. Journal of human 
kinetics, 45(1), 197-205. 

Stolen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisloff, U. (2005). Physiology of soccer: an update. Sports Med 35(6), 501–536. 

Póvoas, S. C., Castagna, C., Soares, J. M., Silva, P. M., Lopes, M. V., & Krustrup, P. (2016). Reliability and validity of Yo-Yo tests 
in 9-to 16-year-old football players and matched non-sports active schoolboys. European journal of sport science, 16(7), 755-
763. 

Svensson, M., & Drust, B. (2005). Testing soccer players. Journal of sports sciences, 23(6), 601-618. 

Volpi Braz, T., José Nogueira, W., de Assis Cruz, W., Borsetti Businari, G., de Ornelas, F., Alves Brigatto, F., ... & Ricardo Lopes, 
C. (2017). Relation between Different Variables of Vertical Jumps and Sprints in Brazilian Professional Soccer 
Players. Journal of Exercise Physiology Online, 20(1). 

Vanderford, M. L., Meyers, M. C., Skelly, W. A., Stewart, C. C., & Hamilton, K. L. (2004). Physiological and sport-specific skill 
response of olympic youth soccer athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 18(2), 334-342. 

Young, W. B., & Pryor, L. (2007). Relationship between pre-season anthropometric and fitness measures and indicators of 
playing performance in elite junior Australian Rules football. Journal of Science and Medicine in Sport, 10(2), 110-118. 

Wisløff, U., Castagna, C., Helgerud, J., Jones, R., & Hoff, J. (2004). Strong correlation of maximal squat strength with sprint 
performance and vertical jump height in elite soccer players. British journal of sports medicine, 38(3), 285-288.  



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|281 

 

Temaslı ve Temassız Sporlarda Spor Yaralanmalarına Rastlama Sıklığı 

Bahar Odabaş Özgüra1, Murşit Aksoya, Turgay Özgüra, Deniz Demircia ve Gökalp 
Gürela 
a Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380 Kocaeli, Türkiye 

Özet 

Spor aktiviteleri sırasında vücudumuzun maruz kaldığı yük veya darbeler çeşitli spor yaralanmalarına 
sebep olabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı sporcuların yaralanma sıklığını, bölgesini ve türünü tespit 
etmek ve sonuçları hakkında bilgi edinmektir. Çalışmaya, 185 toplam sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 
Branşlar temaslı (81) ve temassız (64) sporlar olarak sınıflandırıldı. Sporculara Google Formlar üzerinde 
çevrimiçi olarak oluşturulan spor sakatlığı anketi (SSA) ve Sosyodemografik bilgiler anketi uygulandı. Tüm 
sakatlık türlerine bakıldığında sırasıyla %27.1 diz bölgesi %13.9 ayak bileği ve %13.2 omuz bölgesi 
sakatlıklarına rastlandı sakatlıklarına rastlandı. Sporcuların  %38’i 6 haftadan daha çok süre sakatlık 
sebebiyle spordan uzak kalmıştır. Sporcuların   %47,2’si istirahat , %23,6’sı cerrahi müdahale , %29.2’si 
rehabilitasyon ile tedavi olup spora dönüş yapmıştır.  Sporcuların kulüplerinden sporcuların sakatlık 
geçmişleri ve antrenmana maruz kalma süreleri hakkında veri tabanı olmadığından geriye dönük hiçbir 
veri elde edilemedi. Sporcuların sağlık ve atletik performans niteliklerinin değerlendirilmesi, bu veriler ile 
veri bankası oluşturulması ve koruyucu önlemlerin alınması önerilmektedir. 
 
Anahtar kelimeler:1 
Spor yaralanmaları, temaslı sporlar, temasız sporlar 

 

1. Giriş  

Spor yaralanmaları, vücudun tamamının veya bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle 
karşılaşması sonucunda, dayanıklılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan durumları kapsar (Erol ve 
Karahan, 2006). 

Spor yaralanmaları neticesinde ortaya çıkan gerilme (strain; muskülotendinöz yapıda oluşan 
zedelenme), burkulma (sprain; ligamentlerde değişik derecelerde olabilen zedelenme), dislokasyon 
(çıkık) subluksasyon (çıkık, eklem başlarının tamamen birbirinden ayrıldığı tür),   kas veya tendon 
rüptürleri (yırtık), fraktürler (kırık), hemartroz (eklem içi kanama), sinovit (eklem zarı iltihabı), 
tendinit(tendon iltihabı) ve bursit (bursa iltihabı) ile aşırı kullanım (overuse) sendromları (kas veya 
tendona tekrarlayıcı submaksimal aşırı yüklenme ve/veya sürtünme kuvvetleri ile oluşan 
zedelenmeler) sıklıkla karşılaşılan problemlerdir.  Bu problemler günlük yaşamımızda yapmış 
olduğumuz fiziksel hareketler sonucu ortaya çıkabileceği gibi özel amaçlı sportif faaliyetler ile de 
ortaya çıkabilmektedir (Sakallı, 2008). 

Spor yaralanmaları diğer bir tanımla sakatlığın oluştuğu günün ertesinde spora katılımı 
engelleyen durum olarak tanımlanabilmektedir. Amerikan Ulusal Spor Sakatlıkları Kayıt Sistemi 
(NAIRS) örgütü bu yaklaşımla spor sakatlıklarını üç gruba ayırmıştır: 

1.Küçük sakatlıklar: 1-7 gün süren minör sakatlıklardır. 
2.Orta derecede sakatlıklar: 8-21 gün süren sakatlıklar 
3.Ciddi spor sakatlıkları: 21 günden fazla spora katılımı engelleyen ya da kalıcı hasarlara neden 

olan sakatlıklardır (Önçağ ve diğerleri, 1988). 

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, İzmit/KOCAELİ  
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Epidemiyolojik çalışmalarda en çok kullanılan spor yaralanması raporlama yöntemleri spor 
yaralanmalarının net sayıları (Haylen, 2004), spor yaralanmalarının yüzde oranları (Hawkins, Hulse, 
Wilkinson, Hodson, & Gibson, 2001), spor yaralanmalarının rastlanma sıklıkları  (Quarrie et al., 2001) 
olarak gruplandırılabilir. 

Spor yaralanmalarının net sayıları ve toplam yaralanmalar arasındaki yüzdeleri kendi başına 
rastlanma sıklıkları ve risk faktörleri ile ilgili yeterli bilgi veremez. Bu sebeple antrenman ve 
müsabakaya maruz kalma süreleri bilgilerinin elde edilmesi epidemiyolojik çalışmalarda önem arz 
etmektedir (Mechelen, 1998). 

Spor çok büyük bir sektör haline geldiğinden, en iyiye, en güçlüye en hızlıya ulaşmak için 
insanlar her yolu denemeye yönelmiştir. Büyük paralar harcadıkları, bir güç aracı olarak gördükleri 
sporcuların performans düşüklükleri veya sakatlıkları nedeniyle spora ara vermeleri “sporcu sağlığı” 
açısından yeni düşüncelerin ve yeni yolların ortaya çıkması gerekliliğini gün ışığına çıkarmıştır 
(Bağrıaçık, A.& Açak, M., 2006). 

Bu bağlamda çalışmanın amacı amatör kulüplerde spor yapan elit sporcuların yaralanma 
sıklığını, bölgesini ve türünü tespit etmek ve sonuçları hakkında bilgi edinmektir. 

 
2. Yöntem   

Çalışmaya, 185 toplam sporcu gönüllü olarak katıldı. Branşlar temaslı (81) ve temassız (64) spor 
branşları olarak sınıflandı. Temassız sporlarda nadiren gerçekleşen rakip veya takım arkadaşı 
kaynaklı yaralanmalar çalışma dışı bırakıldı. Sporculara son bir yıl içinde maruz kaldıkları spor 
yaralanmaları hakkında Google Formlar üzerinde çevrimiçi olarak oluşturulan spor sakatlığı anketi 
(SSA) ve Sosyodemografik bilgiler anketi uygulandı. Spor yaralanmasına maruz kalan 144 sporcunun 
bilgileri çalışma için kullanıldı. İlgili kulüplerden sporcuların sakatlık geçmişi hakkında ilgili verilerde 
ek olarak talep edildi. 

Demografik bilgiler bölümünde katılımcılara cinsiyet, yaş bilgilerinin yanında eğitim durumları 
hakkında sorular yöneltildi. İkinci bölümde ise katılımcıların spor yaralanması geçirip geçirmediği, 
yaralanmanın türü, bölgesi, yeri, zamanı, sebebi, spordan uzak kalma süresi vs. hakkında amacına 
uygun kapalı uçlu sorulara cevap verilmesi istendi. Ankette sporculardan son 1 yıldaki spor 
yaralanmaları hakkında bilgi vermeleri istendi. Araştırma verileri sadece anket yöntemi ile toplandı, 
mülakat, gözlem gibi teknikler kullanılmadı. Verilerin frekans ve tanımlayıcı istatistikleri elde edildi 
ve tablolar oluşturuldu. 

 
3. Bulgular 

Sporcuların kulüplerinden sporcuların sakatlık geçmişleri ve antrenmana maruz kalma süreleri 
hakkında veri tabanı olmadığından geriye dönük hiçbir veri elde edilemedi. 
 
Tablo 1. Katılımcıların spor yaralanmalarına maruz kalma durumu 

Spor yaralanması (Son 12 ay) N      % 
Var 144 77.8% 
Yok 41 22,2% 

Çalışmaya katılan 185 sporcudan 144’si (%77.8) son bir yıl içinde spor yaralanması geçirdiğini, 41’i 
(%22.2) ise yaralanma geçirmediğini belirtmiştir. 

 
Tablo 2. Spor yaralanmalarının Antrenman veya müsabakada oluşumlarının dağılımları 
Yer Temaslı Spor 

N                     % 
Temassız Spor 
N                     % 

Toplam  
      N              % 

Antrenmanda 39 48,1 51 81,0 90 62,5 
Müsabakada 42 51,9 12 19,0 54 37,5 
Toplam 81 100 63 100 144 100 

Tüm sporcularda Sakatlıkların %62.5 i antrenmanda;  %37.5’i ise müsabakada gerçekleştiği tespit 
edildi.  Müsabakada oluşan sakatlıklar Temaslı sporlarda (%48.1) temassız sporlara (%19)  göre daha 
fazla bulundu.  
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Tablo 3. Spor yaralanmalarının vücut bölümlerine göre dağılımları 
Yaralanma Bölgesi Temaslı Spor 

N                 % 
Temassız Spor 
N                   % 

  Toplam  
      N                    % 

Alt Ekstremite 50 61,7 37 58,7 87 60,4 
Üst Ekstermite 23 28,4 18 28,6 41 28,4 
Baş Boyun 7 8,6 7 11,1 14 9,8 
Gövde-sırt 1 1,2 1 1,6 2 1,4 
Toplam 81 100 63 100 144 100 

Çalışmamızda por yaralanmalarının bölgelerine bakıldığında alt ekstremitede oluşan yaralanmaların 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
 
Tablo 4. Spor yaralanmalarının bölgelerine göre dağılımlar 
Yaralanma Bölgesi Temaslı Spor 

(n)                   % 
Temassız Spor 
(n)                 % 

Ağız-diş-çene 1 1,2 2 3,2 
Ayak bileği 12 14,8 6 9,5 
Bacak 13 16 4 6,3 
Baş- boyun 6 7,4 5 7,9 
Bilek 6 7,4 2 3,2 
Dirsek 2 2,5 2 3,2 
Diz  18 22,2 21 33,3 
El  2 2,5 6 9,5 
Kalça 5 6,2 3 4,8 
Omuz 13 16 8 12,7 
Uyluk 2 2,5 3 4,8 
Gövde, Bel 1 1,2 1 1.6 
Toplam 81 100 63 100 

Branş türüne bakıldığında temaslı sporlarda ile diz  %22.2, bacak  %16, omuz %16 ve ayak bileği 
%14.8 oranları ile en çok yaralanmanın görüldüğü bölgeler olmuştur. Temassız sporlarda bu oranlar  
%33.3 diz,%6.3 bacak ,%9.5 ayak bileği  , %12.7 omuz olarak tespit edilmiştir. Tüm sakatlık bölgelerine 
bakıldığında en çok rastlanan bölgelerin sırasıyla %27.1 diz bölgesi %13.9 ayak bileği ve %13.2 omuz 
bölgesi sakatlıkları olarak tespit edildi. 
 
Tablo 5.  Spor Yaralanmalarının türüne göre dağılımlar 

Yaralanma Türü Temaslı Spor 
(n)             % 

Temassız Spor 
(n)             % 

Burkulma 16 19,8  10 15,9 
Çıkık 4 4,9 1 1,6 
Ezilme 11 13,6  12 19.0 
Kas ve lif yırtıkları 29 35,8  25 39,7  
Kesilme (ekipmana dayalı)  1 1,2 0 0 
Kırık 7 8,6 7 11,1 
Overuse (aşırı kullanım sakatlıkları) 7 8,6 4 6,4 
Tendinit,Bursit,Sinovit 6 7,5 4 6,4 
Toplam 81 100 63 100 

 
Yaralanma türlerine bakıldığında oranlar sırasıyla %37.5 kas veya tendon rüptürleri, %18.1 burkulma, 
%16 ezilme ve %11.1 kırıklar olarak tespit edildi. Kas ve tendon yırtıkları temaslı ve temassız 
sporlarda %35.8 ve %39.7 oranları ile en sık rastlanan yaralanma türü olarak tespit edildi. Temaslı 
sporlarda %19.8 sıklıkla burkulma, temassız sporlarda %19 ile ezilmeler en çok rastlanan ikinci 
yaralanma türü olmuştur. 

Tablo 6. Spor yaralanmaları sonrası spora geri dönüş süreleri dağılımları 
Süre Temaslı Spor            

(N)                % 
Temassız Spor  
(N)                   % 

Toplam  
(N)                   % 

1 haftadan az  17 21,0 17 27,0 34 23,6 
3 hafta  8 9,9 6 9,5 14 9,7 
4 hafta ve üzeri 56 69,1 40 63,5 96 66,7 

Sporcuların sakatlık sebebiyle %23.6’sı 1 haftadan az, %9.7’si 1-3 hafta arası, %28.5’i 4-6 hafta arası ve  
%38’i 6 haftadan daha çok süre ile spordan uzak kalmıştır. 
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Tablo 7.  Spor yaralanmaları sonrası tedavi yöntemleri dağılımları 
Tedavi yöntemi Temaslı Spor 

(n)                               % 
Temassız Spor 

(n)                            % 
Cerrahi müdahale 24 29,6 10 15,9 
İstirahat 38 46,9 30 47,6 
Rehabilitasyon 19 23,5 23 36,5 
Toplam 81 100 63 100 

Sporcuların   %47,2’si istirahat , %23,6’sı cerrahi müdahale , %29,2’si rehabilitasyon ile tedavi olup 
spora dönüş yapmıştır. Spor yaralanmaları sonrası temaslı sporlarda istirahat %46.9, cerrahi 
müdahale %29.6, rehabilitasyon %23.5 oranlarıyla başvurulan tedavi yöntemi olarak tespit edildi. 
Temassız sporlarda ise istirahat %47.6,  rehabilitasyon %36.5, cerrahi müdahale %15.9 oranlarıyla 
başvurulan tedavi yöntemi olarak tespit edildi.  

 
4. Tartışma ve Öneriler 

Literatüre bakıldığında son bir yıldaki spor yaralanma oranları çalışmamızla benzer olan 
çalışmalara rastlandı (Emery & Tyreman, 2009., Emery & Meeuwisse, 2005., Hootman, Dick, & Agel, 
2007., Marwan vd., 2012).  

Spor yaralanmalarının %62.5 i antrenmanda;  %37.5’i ise müsabakada gerçekleştiği tespit edildi. 
Spor yaralanmalarının Antrenman veya müsabakada oluşlarının dağılımlarına bakıldığında Ekstrand, 
ve arkadaşlarının (Ekstrand, Hägglund, & Waldén, 2011) profesyonel sporcularda spor yaralanmaları 
rastlanma sıklığı ve türleri adlı UEFA spor yaralanmaları çalışmasında elde ettiği değerler temaslı 
spor branşlarında elde ettiğimiz bulgularla benzeşmektedir. 

Hootman ve arkadaşlarının (Hootman, Dick, & Agel, 2007) 15 üniversite sporları branşında 
yapmış olduğu epidemiyolojik çalışmada ve Brooks ve Fuller’in  (Brooks & Fuller, 2006) spor 
yaralanmalarında metodolojik sorunların sonuçlara etkisi ve açıklayıcı örnekler isimli çalışmasında alt 
ekstremitede  yaralanma dağılımları çalışmamızla paralellik göstermektedir. Bizim çalışmamız da 
gövde sırt bölgesi yaralanmalarına rastlanma sıklığı bahsedilen çalışmalardan daha düşük olduğu 
görülmüştür. 

Sporcuların kulüplerinden sporcuların sakatlık geçmişleri ve antrenmana maruz kalma süreleri 
hakkında veri tabanı olmadığından geriye dönük hiçbir veri elde edilemedi.  

Literatürdeki çalışmalarda spor yaralanma tanımları ve bu tanımlara ilişkin sınıflandırmaların 
farklılık gösterdiği görülmüştür (Ekstrand, Hägglund, & Waldén, 2011., Marwan vd., 2012). 
Epidemiyorlojik çalışmalarda tanımların ve sınıflandırmaların bu farklılıkları spor yaralanmaları 
geçmişi ve arşivleri konusunda kıyaslama yapmayı zorlaştırmaktadır.  

Çalışmamızda sporcuların sıklıkla karşılaştığı spor yaralanmaları değerlendirilmiştir. Özellikle 
bağ veya kas yırtıkları ve burkulma şeklindeki eklem sakatlıklarının tekrarlama oranlarındaki yüksek 
yüzde, gerek tedavi ve rehabilitasyon gerekse sakatlanma riskini azaltacak atletik performans 
niteliklerinin geliştirilmesini elzem kılmaktadır. Sporcu ve antrenörler yukarıda sunulan veriler 
çerçevesinde sakatlığı önleyici etkisi olabilecek atletik ve diğer ergojen uygulamaları antrenman 
programlarına almalıdırlar.  Bu bağlamda Sporcunun sağlık ve atletik performans niteliklerinin 
uygun ve modern yaklaşımlarla test edilip değerlendirilmesi, bu veriler ile veri bankası oluşturulması 
ve koruyucu önlemlerin alınması önerilmektedir. Bu önlemlerle olası zayıflıkların önceden tespitini 
sağlayarak sakatlık önleyici etki oluşturabilir. Sporcu ve antrenör ve yöneticilerin konuyla ilgili 
farkındalığının artırılması için eğitim programları düzenlenebilir. 
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Abstract 

It was aimed in this study that the effect of polyatomic ions on the teaching which are one of the 
important subjects in the chemistry and which form a basis for teaching the compounds are determined with 
the worksheets which include the applications of 2d-code. The research group consists of 47 science teaching 
students in total who receive their training at 1st grade in the department of Science Teaching in a state 
university in Turkey. A single group pretest-posttest quasi-experimental design was used in the research. 
The Information Test on Polyatomic Cations and Anions which was developed in order to assess the students' 
knowledge by the researchers and which consists of 32 open-ended questions was implemented. This test 
was used as a pretest before the practice and as a posttest after the practice. As a result of the research, it was 
determined that the score of posttest which was given after the teaching with the worksheets that included 
the 2d-code applications was the higher one. 

 
Keywords:  
anion, cation, ion, worksheet, 2d-code 

 

 

 

1. Introduction 
Cation and anions include in the structure of inorganic compounds. An atom which gives or receives 
an electron gets the name of ion, and it has a net charge. As the electrons have a negative charge,  
when a neutral atom receives an electron, it becomes a negative-charge ion (anion); the revulsion of an 
electron comprises the positive-charge ion (cation) (Petrucci, Harward, Herring & Bissonnette, 2002). 
Firstly, students need to learn how to write the names and formulas of single-atomic cation and anions 
and also polyatomic cation and anions in order to write these compounds.  

It is very important to use the teaching method and techniques which will affect positively on the 
students' interest and attitude instead of the parrot methods which aren't desirable to learn so that it 
can be effective to give names for the inorganic compounds. In this sense, one of the important 
materials which are used in the teaching is the worksheets.  

The worksheets can be defined as the papers which include the explanations to guide the activities 
that the students will do, during the practice phase of a subject (Yağdıran, 2005). Çelikler  (2010) stated 
in his study that the use of worksheets which are prepared by the constructivist approach on giving a 
name for the covalent and ionic-bond increase the academic success and the permanent learning much 
more than the traditional teaching method. It is necessary to consider that ʺthe worksheets are 
prepared in compliance with the level of class and the content of subject, and as the interesting one for 
the studentsʺ (Ormancı & Şaşmaz Ören, 2010).  

As most of the university students have their own electronic device with an android operating 
system (tablet, pc, phone etc.) today, for the application of worksheets, technology integration was 
                                                           
1 Corresponding author’s address: Department of Mathematics and Science Education, Faculty of Education, Ondokuz Mayıs University, Samsun, (TURKEY) 
e-mail: nisa.yenikalayci@omu.edu.tr 
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needed. The mobile technologies provide a convenience to arrange and lead our daily life. The mobile 
applications which give an opportunity us to integrate these technologies into our daily life have the 
properties which would be used in the concretion in the fields such as maths and science, in the 
activities of imaginary laboratory and of the students out of the school (Demirer & Erbaş, 2015).  

One of the applications which makes the time and place independent usage easiness is 2d-codes. 
It would be used in the mobile learning out of the class (Lai, Chen, Hsiao & Chen, 2013). 2d-code is 
two-dimensional barcode type which consists of black and white cells. 2d-code has started to be 
popular gradually with its properties such as its practical usage, rapid working (Polat, 2014). 2d-code 
barcodes have three main types as QR code, Data Matrix code and Aztek code.  

QR code was used in this research. QR code which is more useful than the classical barcodes is the 
advantageous one in many aspects than the other codes. 2d-code can be solved rapidly by the 
application which is downloaded on the device. Thus, the users can access a text, video, image which 
are encrypted into 2d-code (Law & So, 2010).  

It is considered that the usage of online information sources in an integrated way with the printed 
materials instead of taking their place has a potential to increase the learning success in the field of 
training (Özdemir, 2010). Çataloğlu & Ateşkan (2014) provided the samples related to how this 
technology would be used by the students and teachers in the classroom during the teaching and 
education. Consequently, a student from Italy made the periodic table of the chemical elements with 
the use of QR codes (Rizzo, 2009).  

It was aimed in this study that the effect of polyatomic ions on the teaching which are one of the 
important subjects in the chemistry and which form a basis for teaching the compounds are 
determined with the worksheets which include the applications of 2d-code.  
2. Method 
2.1 The Research Model  

The single-group pretest-posttest quasi-experimental design was used in the research. The 
research was carried within the scope of lesson, General Chemistry.  

2.2 The Research Group  

The research group consists of 47 students in total who receive their training at 1st grade in the 
department of Science Teaching in a state university in Turkey.  

2.3 The Data Collection Tools  

The final state of the worksheet which was used in the research was done in accordance with the 
data which was obtained as a pilot practice was done on 7-persons of student group. The worksheet 
which was used in the research was comprised in content as the following.   

2.3.1 The worksheet for polyatomic cation and anions. The worksheet which was prepared for 
teaching the polyatomic cation and anions was used during the practice. In the content of worksheet 
which was prepared: the chemical root description and 2d-code applications were included. 
Moreover, in the content of 2d-code applications;  the name and formula of those to be commonly 
used from +1, -1, -2, -3 valence ions. The information test which was used in the research was 
comprised in the content as the following.  

2.3.2 The information test on polyatomic cation and anions. Both of name and formula of cation and 
anions which are commonly used include in the information test for the polyatomic cation and anions 
which was developed by the research in order to assess the students' knowledge and which consists of 
32 open-ended questions. The ions that it was demanded to write their formulas in the test are; 
bicarbonate ion, hydroxide ion, permaganate ion,  acetate ion, nitrite ion, dihydrogen phosphate ion, 
bisulphate ion, cyanide ion, oxalate ion, sulphite ion,  manganate ion, carbonate ion, phosphate ion. 
The ions that it was demanded to write their names are ClO4 -, O2 -, ClO -, ClO3 -, BrO3 -, ClO2 -, HSO4 -, 
NO3 -, O2 -2, Cr2O7 -2, CrO4 -2, HPO4 -2, SO4 -2, NH4 +. This test was used as pretest before the practice and 
as the posttest after the practice.  
 

2.4 The Analysis of Data  
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The data which was obtained from the score of information test's pretest and posttest which were 
implemented to the research group was analyzed with the use of SPSS package. When the group size 
was less than 50, the Shapiro Wilk test was used to investigate whether the scores showed a normal 
distribution. When it is determined that the scores show a normal distribution as a result of the 
analysis, p value is calculated as .741. 

3. Findings 
The relation between the information test's pretest-posttest scores and the sampling t-test's results 

were presented at Table 1.  

Table 1. The results of t-test belonging to pretest-posttest data 
 N X� t p 

pretest 47 6.21 
-9.662 .000* 

posttest 47 13.94 
*p<.05 
 
When Table 1 was reviewed, the arithmetic average of pretest scores which was obtained from the 
research was found as X�=6.21, and the posttest scores' arithmetic average was found as X�=13.94. It was 
determined that there was a significantly difference between the pretest success scores which were 
obtained before the practice and the posttest success scores which were obtained at the end of the 
practice, on behalf of the posttest that the worksheets with 2d-code applications were used in the 
teaching [t=-9.662, p=.000, p<.05]. The distribution of responses was analyzed as the frequency and 
percentage and presented at Table 2. 
 
Table 2. Distribution of responses to the information test 

 
 Frequency (f) Percentage (%) 

Polyatomic Ions Pretest Posttest Pretest Posttest 
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 d
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Bicarbonate 7 26 2.4 4.0 
Hydroxide 32* 35 11.0* 5.3 

Permanganate 17 20 5.8 3.1 
Acetate 2 25 0.7 3.8 
Nitrite 13 15 4.5 2.3 

Dihydrogen Phosphate 5 12** 1.7 1.8** 
Bisulphite 3 19 1.0 2.9 
Cyanide 14 25 4.8 3.8 
Oxalate 1 19 0.3 2.9 
Sulphite 12 24 4.1 3.7 

Manganate 8 20 2.7 3.1 
Carbonate 14 20 4.8 3.1 
Phosphate 19 21 6.5 3.2 
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ClO4 - 6 19 2.1 2.9 

O2 - 0* 22 0* 3.4 

ClO - 5 15 1.7 2.3 

ClO3 - 9 20 3.1 3.1 

BrO3 - 8 20 2.7 3.1 

ClO2 - 7 21 2.4 3.2 

HSO4 - 8 32 2.7 4.9 

NO3 - 18 25 6.2 3.8 

O2 -2 2 28 0.7 4.2 

Cr2O7 -2 12 28 4.1 4.2 

CrO4 -2 9 28 3.1 4.2 

HPO4 -2 7 34 2.4 5.2 

SO4 -2 29 42** 9.9 6.4** 

NH4 + 25 40 8.6 6.1 

 
* Ions which are done as the most correct and the least correct ways and their percentage in the pretest 
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** Ions which are done as the most correct and the least correct ways and their percentage in the 
posttest. 

When Table 2 is reviewed, it takes attention by the research's pretest results that the formula of 
hydroxide ion was written mostly (f=32, 11,0%) in its correct form while the name of superoxide ion 
wasn't written in its correct form by anyone. When the correct responses which were given to the 
posttest in the research were reviewed, it was determined that the name of sulphate ion was mostly 
(f=42, 6,4%) written in its correct form and the formula of dihydrogen phosphate ion was written in 
the least (f=12, 1,8%) correct form.  

4. Conclusion and Recommendation  
It was tried to make the chemistry lesson more interesting with the use of worksheet which was 
prepared with the integration of technology into teaching of chemistry. An awareness on how the 
students would use the android devices in the purpose of education was provided. As a result of the 
research, it was determined that the posttest scores applied after teaching with the worksheets 
containing the QR code applications are higher. Similarly, according to a study conducted in the 
Finnish education system, QR code activity was found to be motivating (Rikala & Kankaanranta, 
2012). Çelikler ve Aksan (2012) concluded that the teaching candidates in the experimental group that 
the worksheets were implemented had an academic success at a high level than the teaching 
candidates in the control group that the traditional teaching method was implemented, in their 
research which was conducted by Science Teaching candidates. These studies have parallels with the 
research results. Besides the teaching of polyatomic ions includes in a spiral form at 7th grade (MEB, 
2012), at 9th grade (MEB, 2016), at 11th grade (Sarıten Aydogan, 2016) and at 12th grade (Badur, 2016) 
in the curriculums of primary and secondary education in Turkey, it is an attention-grabbing result in 
this study that the students at the first grade in the university had a success at a low level in the 
pretest which was implemented.  

As a result of this research;  
 It is considered that it is important to plan the searches in consideration about whether the 
students had an android device or not during the practice, and if they have a device, its battery was 
sufficient or not during the practice.  
 It is seen that it is important in terms of preventing the loss of time which would occur during 
the lesson that the students download the application of QR Code Reader into their android devices 
before they come to the lesson.  
 Moreover, it is recommended that the practice is carried simultaneously in the class.  
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Özet 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının derslerinin amacına uygun şekilde bir tablolama yazılımını 
kullanabilme düzeyleri ile teknolojik pedagojik içerik bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın alt problemleri; “i) Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Tablolama Programını Kullanarak 
Çizim Yapma Testi (TPKÇYT)’den aldıkları puanlar ile TPİBÖ’den aldıkları puanlar arasında bir ilişki var mıdır?, ii) 
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği (TPİBÖ)’den aldıkları puanlar ile öğretmen 
adaylarının bazı demografik özellikleri (cinsiyet - kendilerine ait bilgisayarları olup olmama - bilgisayarla ilgili bir 
eğitim alıp almama) arasında bir ilişki var mıdır?’’ şeklindedir. Çalışmada yöntem olarak ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Çalışma grubu, Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 54 
öğretmen adayından oluşmaktadır. Adayların tablolama yazılımını kullanabilme becerilerine ait verilerin 
toplanması amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çizim becerisinin performansa dayalı olarak 
ölçüldüğü toplam 4 performans sorusundan oluşan TPKÇYT kullanılmıştır. TPKÇYT’den elde edilen 
verilerin değerlendirilmesi amacıyla 41 maddelik rubrik hazırlanmıştır. Ayrıca aynı çalışma grubuna, 7 alt 
boyuttan oluşan ve toplam 47 madde içeren TPİBÖ uygulanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler:  
fen bilgisi öğretmen yeterlikleri, tablolama yazılımı, bilgisayarda tablo ve grafik oluşturma 
 

 

 

1. Giriş 

Shulman öğretmenlerin yeterlikleri ve öğretimlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri 
amacıyla “Pedagojik Alan Bilgisi” kavramını ortaya atmıştır (Shulman, 1986; 1987). Pedagojik alan 
bilgisi, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırma bağlamında öğretmenlerin konu-alan bilgisini 
yorumlama ve dönüştürmeleri anlamına gelmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını 
ortadan kaldırmak, çağdaş anlayış kazandırmak amacıyla öğretmenlerin sahip olduğu pedagojik alan 
bilgisi önem taşımaktadır. Mishra ve Koehler (2006)’ya göre, Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi 
(TPİB), öğretmenlerin herhangi bir içerik alanında öğretimleri ile teknolojiyi bütünleştirmeleri için 
gereken bilgidir. Öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayarların soyut kavramları görselleştirmedeki 
gücünden yararlanılabilir. Magnusson, Krajcik ve Borko (1999)’a göre, Fen Bilgisi eğitimi ve öğretimi 
sürecinde yeterli ve yetkin öğretmenlerin önemi oldukça büyüktür. Bunun için öğretmen adaylarının 
gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak mezun olmaları sağlanmalıdır. Fen Bilgisi öğretiminde “tablo 
ve grafik çizme” bilimsel süreç becerilerinden olup, öğretmenlerin bu becerilere sahip olması beklenir. 
Bir tablo veya grafik bazen yüzlerce kelimeden oluşan bir paragrafı güzel bir şekilde özetleyebilir ve 
öğrencilerin somut öğrenmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenlerin ders içi öğretim materyallerini 
hazırlamaları oldukça önemlidir. Öğretilecek konu ile ilgili karşılaşılan farklı durumlara uygun tablo 
ve grafiğin belirlenip oluşturulması öğretimin verimliliği açısından etkilidir. 
                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, (TÜRKİYE); 
e-posta:  nisa.yenikalayci@omu.edu.tr 
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Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının derslerinin amacına uygun şekilde tablolama 
yazılımını kullanımları ile teknolojik pedagojik içerik bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın alt problemleri şu şekildedir: 

i) Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Tablolama Programını Kullanarak Çizim Yapma Testi (TPKÇYT)’den 
aldıkları puanlar ile TPİBÖ’den aldıkları puanlar arasında bir ilişki var mıdır? 
ii) Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği (TPİBÖ)’den aldıkları 
puanlar ile öğretmen adaylarının bazı demografik özellikleri (cinsiyet - kendilerine ait bilgisayarları olup 
olmama - bilgisayarla ilgili bir eğitim alıp almama) arasında bir ilişki var mıdır? 

2. Yöntem 

2.1. Çalışmanın Modeli 

Çalışmada yöntem olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki 
veya daha çok sayıda değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi 
amaçlayan araştırma modelleridir. Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler ayrı 
ayrı sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değer verme, ölçme) ilişkisel bir çözümlemeye olanak 
verecek şekilde yapılmak zorundadır. İlişkisel çözümleme iki türlü yapılabilir. Bunlar; korelasyon 
türü ilişki ile karşılaştırma yolu ile elde edilen ilişkilerdir (Karasar, 2004). Yapılan bu çalışmada ise 
ilişkisel tarama modellerinden, korelasyon türü ilişkisel model kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 
tablolama programı (MS Excel) kullanarak yapılan uygulama sonucunda elde ettikleri ürünlere ait 
puanlar ile Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği (TPİBÖ)’ye verdikleri yanıtlar arasında anlamlı 
bir ilişkinin olup olmadığı test edilmek istenmiştir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İç Anadolu Bölgesinde bulunan 
bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 54 
öğretmen adayından oluşmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Literatür incelendiğinde, bilgisayarda çizim yapma becerilerinin ölçüldüğü performansa dayalı 
ölçme araçlarının yetersiz olduğu görülmektedir (Ateş, 2001). Bu nedenle verilerin toplanması 
amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çizim becerisinin ölçüldüğü toplam 4 performans 
sorusundan (1 tablo, 1 pasta grafiği, 1 sütun grafiği, 1 çizgi grafiği) oluşan Tablolama Programını 
Kullanarak Çizim Yapma Testi (TPKÇYT) kullanılmıştır.  

TPKÇYT’nin geliştirilmesi sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ve 
MEB’e bağlı ortaokullarda okutulmakta olan Fen Bilgisi ders ve çalışma kitaplarında yer alan bütün 
çizimler listelenip, bunlardan tablo ve grafikler başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Kitaplarda en sık 
kullanılan tablo ve grafik türleri seçilmiştir. Ayrıca her grafik türünden (pasta grafiği, sütun grafiği ve 
çizgi grafiği) birer tane olmasına dikkat edilmiştir.  

Testin uygulanması aşamasında, testte kullanılması gereken bazı küçük resimler ve grafik verileri 
öğretmen adaylarına hazır olarak sunulmuştur. Uygulamanın yapılacağı bilgisayar laboratuvarında 
yer alan bütün bilgisayarların masaüstü ekranına araştırmacı tarafından, uygulamadan önce öğretmen 
adayının gereksinim duyacağı küçük resimler ve veriler bir klasör içerisine kaydedilmiştir. Öğretmen 
adaylarından; hazır olarak verilen küçük resimleri, tablo ya da grafikteki uygun yerlere yerleştirmeleri 
beklenmiştir. Ayrıca grafik çizimlerinde, hazır olarak verilen verilerin kullanılması istenmiştir. 
Çizimlerin hepsi farklı MS Excel sayfalarında oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarından, çizimlerin 
birebir aynılarının değil de benzerlerinin oluşturulması beklenmiştir. Tasarım için öğretmen adayları, 
farklı renk ve dolgu özelliklerini kullanabilme imkanına sahip olmuşlardır. 

Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgileri, Öztürk ve Horzum (2011) tarafından 
uyarlanan Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği (TPİBÖ) kullanılarak belirlenmiştir. TPİBÖ’nün 
veri toplama amacıyla kullanılması için ölçeği Türkçeye uyarlayan araştırmacılardan izin alınarak 
aynı çalışma grubuna uygulanmıştır. Bu ölçek, 7 alt boyuttan (teknoloji bilgisi, içerik bilgisi, pedagojik 
bilgi, pedagojik içerik bilgisi, teknolojik içerik bilgisi, teknolojik pedagojik bilgi, teknolojik pedagojik içerik bilgisi) 
oluşmaktadır ve toplam 47 madde içermektedir. 
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2.4. Verilerin Analizi 

TPKÇYT’den elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla 4 alt boyutta (tablo, pasta grafiği, 
sütun grafiği, çizgi grafiği) toplam 41 maddelik rubrik hazırlanmıştır. Rubrikteki her bir performans 
göstergesi için “2 puan; tam performans”, “1 puan; eksik performans” ve “0 puan; gerçekleşmeyen 
performans” puanları verilmiştir. Buna göre adayların alabilecekleri en düşük ve en yüksek puanlar 0-
82 arasında değişmektedir. Verilerin analizi sonucunda TPKÇYT’den elde edilen puanların ortalaması 
X�=54,13 ve standart sapması s=12,44 olarak hesaplanmıştır. TPKÇYT’den elde edilen veriler için 
yapılan güvenirlik analizine göre Cronbach alfa katsayısı (α=,74) olarak hesaplanmıştır. 

TPİBÖ’den alınabilecek en yüksek puan tüm maddeler “tamamen katılıyorum; 5 puan” olarak 
işaretlendiğinde 235’tir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan ise tüm maddeler “tamamen 
katılmıyorum; 1 puan” olarak işaretlendiğinde 47’dir. TPİBÖ’den elde edilen verilerin ortalaması 
X�=175,98 ve standart sapması s=20,44 olarak hesaplanmıştır. TPİBÖ’nün Türkçe formu için Cronbach 
alfa katsayısı (α=,96)  olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe formundan elde edilen verilerden elde 
edilen bulguların geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür (Öztürk ve Horzum, 2011). Bu çalışmada 
ise TPİBÖ’den elde edilen ölçümlere ait güvenirlik katsayısı (α=,78) çıkmıştır. Buna göre, uygulanan 
ölçekten elde edilen ölçümlerin yeterli güvenirliğe sahip olduğunu söylenebilir. 

3. Bulgular 

3.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgular 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Tablolama Programını Kullanarak Çizim Yapma Testi 
(TPKÇYT)’den aldıkları puanlar ile TPİBÖ’den aldıkları puanlar arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. TPKÇYT ve alt boyutlarından alınan puanlar ile TPİBÖ’den alınan toplam puanlar arasındaki 
korelasyon katsayıları 

Korelasyon r p 
Tablo oluşturma - TPİBÖ -,496 *,000 

Pasta grafiği oluşturma - TPİBÖ -,287 *,035 
Sütun grafiği oluşturma - TPİBÖ -,362 *,007 
Çizgi grafiği oluşturma - TPİBÖ -,356 *,008 

TPKÇYT- TPİBÖ -,578 *,000 

*p<,05 
 
Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının TPKÇYT’den aldıkları puanlar ile TPİBÖ’den aldıkları 
toplam puanlar arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon analizi 
sonuçlarına göre; TPKÇYT’den alınan puanlar ile TPİBÖ’den alınan puanlar arasında negatif yönde 
anlamlı bir ilişki vardır r=-,578; p=,000; p<,05. Alt boyutlar açısından incelendiğinde; “tablo 
oluşturma” performans sorusundan alınan puanlar ile TPİBÖ’den alınan puanlar arasında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır r=-,496; p=,000; p<,05. “Pasta grafiği oluşturma” performans 
sorusundan alınan puanlar ile TPİBÖ’den alınan puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
vardır r=-,287; p=,035; p<,05. “Sütun grafiği oluşturma” performans sorusundan alınan puanlar ile 
TPİBÖ’den alınan puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır r=-,362; p=,007; p<,05. “Çizgi 
grafiği oluşturma” performans sorusundan alınan puanlar ile TPİBÖ’den alınan puanlar arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır r=-,356; p=,008; p<,05. 
 
3.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği (TPİBÖ)’den aldıkları 
puanlar ile öğretmen adaylarının bazı demografik özellikleri (cinsiyet - kendilerine ait bilgisayarları 
olup olmama - bilgisayarla ilgili bir eğitim alıp almama) arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan bağımsız (ilişkisiz) örneklemler t-testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2. TPİBÖ-bazı bireysel özellikliklere ait bağımsız (ilişkisiz) örneklemler T-testi sonuçları 

  N 𝐗� s Sd t p 

Cinsiyet 
Kız 43 173,12 19,973 

52 -2,102 *,040 
Erkek 11 187,18 19,104 

Kendilerine ait bilgisayarları olup 
olmama durumu 

Evet 49 176,37 20,731 
52 ,431 ,688 

Hayır 5 172,20 18,900 
Bilgisayarla ilgili bireğitim alıp almama 

durumu 
Evet 38 176,58 16,818 

52 ,328 ,744 
Hayır 16 174,56 27,840 

*p<,05 
 
Tablo 2 incelendiğinde, kızlar ile erkeklerin TPİBÖ’den aldıkları puanların ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık vardır t(52)=-2,102; p=,040; p<,05. Erkeklerin ortalaması (X�=187,18) kızların 
ortalamasından (X�=173,12) daha büyük olduğundan; erkeklerin kızlara göre TPİBÖ’den aldıkları 
puanların daha yüksek olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının kendilerine ait bilgisayarları olup 
olmama durumu ile TPİBÖ’den aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur 
t(52)=,431; p=,668; p>,05. Kendilerine ait bilgisayarları olanların ortalaması (X�=176,37) kendilerine ait 
bilgisayarları olmayanların ortalamasından (X�=172,20) daha büyüktür, fakat ortalamalar arasındaki bu 
fark anlamlı değildir. Öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili bir eğitim alıp almama durumları ile 
TPİBÖ’den aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur t(52)=,328; p=,744; 
p>,05. Bilgisayarla ilgili bir eğitim alanların ortalaması (X�=176,58) bilgisayarla ilgili bir eğitim 
almayanların ortalamasından (X�=174,56) daha büyüktür fakat ortalamalar arasındaki bu fark anlamlı 
değildir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Bilgisayar öz-yeterlik algısı yüksek olan bireylerin bilgisayar kullanmakta daha başarılı olacakları 
düşünülmesine karşın bu çalışmada; TPKÇYT’den alınan puanlar ile TPİBÖ’den alınan puanlar 
arasında ters orantılı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine 
verdikleri olumlu yönde cevaplar ile uygulama kısmında elde edilen sonuçlar arasında benzerlik 
görülmemesi oldukça dikkat çekici bir sonuçtur. Bu sonuç, adayların teknoloji ile ilgili algıları ile bir 
yazılımı amaca uygun kullanabilme becerisinin işlevsel tanımlanması açısından farklılık 
gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda, kızlar ile erkeklerin TPİBÖ’den aldıkları 
puanların ortalamaları arasında erkekler lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 
literatür ile uyumludur. Öğrencilerin bilgisayar kullanma öz-yeterlik inancı ölçeğinden elde edilen 
puan ortalamaları cinsiyete göre incelendiğinde, kız ve erkek öğrencilerin bilgisayar kullanma öz-
yeterlik inançları temel bilgisayar becerileri açısından ele alındığında anlamlı bir farklılık 
bulunmazken, üst düzey bilgisayar becerileri açısından ele alındığında erkekler lehine anlamlı bir fark 
bulunmuştur (Akkoyunlu ve Orhan, 2003). Bu çalışmada ölçülen beceriler üst düzey bilgisayar 
uygulamaları olarak düşünülebilir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımıyla ilgili olarak yapılan bir 
çalışmanın analizlerine göre, erkek öğretmenlerin teknoloji kullanmaya karşı daha meyilli olduğu 
görülmüştür (Vural, 2004). Öğretmen adaylarının kişisel bilgisayara sahip olma durumu ile bir 
bilgisayar uygulamasını ders amacına uygun olarak kullanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin 
bulunmaması, her bilgisayar kullanıcısının kendi bilgisayarını eğitim amaçlı olarak kullanmadığı 
şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, eğitimler veya kurslar sırasında öğretilen kavramlarda fen alanına 
özgü çizim örneklerine ağırlık verilmemiş olabileceği ihtimali bu bulguyu desteklemektedir.  
 
Not: Bu çalışma, “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tablolama Yazılımını Ders Amacına Uygun Şekilde 
Kullanabilme Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli Yüksek Lisans tezinin bir bölümüden oluşturulmuştur. 

Kaynaklar 

Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma 
öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 1-
11.  

Ateş, S. (2001). The effects of computer applications on line- graphing skills of tenth grade students having different cognitive 
developmental levels. Doktora Tezi, The Graduate School of Kentucky, Lexington. 

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. (13 b.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|295 

Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science 
teaching. In Examining pedagogical content knowledge (pp.95-132). Springer Netherlands. 

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers 
College Record, 108(6), 1017-1054. 

Öztürk, E. & Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278. 

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundation of the new reform. Harward Educational Review, 57(1), 1-22. 

Vural, B. (2004). Eğitim öğretimde teknoloji ve materyal kullanımı. İstanbul: Hayat Yayınları. 

Yenikalaycı, N. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının tablolama yazılımını ders amacına uygun şekilde kullanabilme 
düzeylerinin belirlenmesi (Danışman: Ateş, S.) Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|296 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören 
Öğrencilerin Empati Kurma Düzeylerinin İncelenmesi 

Öznur Akpınara1, Kazım Nasa, Selahattin Akpınara, Murat Tekina  
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özet 

Bu araştırma; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma düzeylerini 
tespit ederek empati kurma düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymak amacıyla yapılmıştır.  Araştırmada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulunda öğrenim gören 292 öğrenciye, Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği 
(EEÖ) kullanılmıştır. . Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde parametrik dağılım 
göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda beden eğitimi ve 
spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma düzeyleri   = 66,9144 olarak tespit edilmiş ve 
envanterden alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak öğrencilerin empati kurma 
düzeyleri orta seviyenin üzerinde tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:1 
beden eğitimi ve spor, öğrenci, empati 

 

 

An Experiment on Empathy Levels of Students Studying at Physical 
Education and Sport College 
Abstract 

This research aimed to demonstrate whether empathy levels of the students studying at physical education and sport college 
differentiate in terms of demographic characteristics by determining empathy levels of the students. Emphatic Tendency Scale 
(EEÖ) by Dokmen (1998) was implemented to 292 students studying at Karamanoglu Mehmetbey University Physical 
Education and Sport College. T-test and Anova Test were used for statistics of the results because of parametric distribution. 
Empathy levels of the students was found as  = 66,9144 and thus empathy levels of the students was determined over 
intermediate  with regard to the lowest and the highest values from the data. 

Keywords: physical education and sport, student, empathy 

 

1. Giriş 

Empati, günümüzde psikoloji alanlarında kullanılmakla beraber aynı zamanda hayatın her alanında 
sıkça söz edilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Empati kavramını ilk Lİpps kullanmıştır. 
Lipps bir insanın karşısındaki bir nesneye-örneğin kendisini bir sanat eserine-yansıtması kendini 
onun içinde hissetmesi ve bu yolla o nesneyi çözümleyerek anlaması sürecini “einfuhlung” olarak 
açıklamıştır. Lipps, 1897’den sonra çalışmalarında nesnelerin yanı sıra insanların algılaması sırasında 
einfühlung’ün ortaya çıkabileceğinden söz etmiştir. Bir insan karşısındaki bir insana kendisini 
yansıtacak, iç taklit yoluyla onunla paralellik kurarakonu anlamaya çalışır. Bu yaşantıya “einfüklung” 
denir(Akt. Sülün 2013).  

Empati farklı kişiler ile birlikte olma, onları anlama şeklidir. Farklı insanların algısal dünyasına 
girmek ve onların algılarıyla birlikte olma biçimi demektir. Kişinin hissettiği duygular, farklılık 

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
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göstermedikçe yaşadığı duygu, mutluluk, kızgınlık, korku veya sevgi gibi durumlarında her an 
değişmesi demektir. Geçici olarak kişilerin hayatını yaşamak, yargılamadan onu nazikçe hissetmek ve 
onu anlamak demektir(Rogers 1975, Akt.Gülle 2015). Empati insanların duygularını anlayarak ilişki 
oluşturmak anlamında kullanılmaktadır. Empatinin başarılı kullanıldığı ortamlar hoşgörülü, sevgi 
dolu ortamlardır(Değirmenci 2004 Akt.Güllü 2015).Dökmene göre empati, kişinin kendini 
karşısındakinin yerine koyarak insanların duygu ve düşüncelerini anlaması olarak ifade 
etmiştir(Dökmen,2014).Goleman empatinin temelini özbilinç oluşturduğunu ve duygularımızın ne 
kadar açıksa hisleri okumayı da o kadar iyi becerileceğini ileri sürmektedir(Goleman,2004 Akt. 
Yiğiter, 2008). Omdahl, empatiyi iletişimde alıcının hedef olarak karşıdaki kişiyle aynı şeyi yaşaması, 
benzer şeyi hissetmesi olarak tanımlamaktadır(Omdahl,1995). Aydemir empatiyi karşımızdaki kişinin 
duygu ve düşüncelerini anlayarak kendimizi onun yerine koyabilme yeteneği olarak 
tanımlamaktadır(Aydemir, 2005). Bazı yazarlarda empatiyi duyuşsal bir tepki ürünü olarak bireyin 
karşısındaki insanların hissettiklerinin hissedebilme becerisi olarak ifade etmişlerdir (Bernadett-
Shapiro, Ehrensaft ve Shapiro, 1996, Feshbach ve Roe, 1968, Mehrabian ve Epstein, 1972, Akt. Güllü, 
2015). 

Empatinin doğası düşünüldüğünde insanlar öncelikle ilişkisel empatiye odaklanırlar. İlişkisel 
empati kurma eylemi içerisindeki temel öğe, bir insanın kendisinin yaşamadığı bir olayı, diğer insanı 
dinlerken sanki o olayın içerisinde yaşıyormuş gibi dinlemesidir. Empatik eğilime sahip olan kişiler 
diğer insanların yaşantılarına girebilirler ve diğer kişinin yaşadıklarını doğru olarak anlayabilirler. 
İlişkisel empati aynı zamanda diğer insana karşı empati kurmanın yanında sempati duymayı da 
gerektirir. (Hançer, Tanrısevdi, 2003.). Empati kurma sayesinde bir insan diğer insanın yaşantısında 
güvenli bir arkadaş olma imkanını elde eder. Empatik olmak diğer kişinin dünyasına onu 
yargılamadan girmeyi gerektirir. Empatik anlama tam olarak ve duyarlı bir şekilde iletişim içerisinde 
kullanıldığında kendisine empati kurulan kişi kendisini daha rahatlamış ve derindeki duyguların, 
algılamalarını ve olaylara verdiği kendi anlamlarını daha serbest bir şekilde dile getirmiş olacaktır. 
(Vincent, 2002, Akt. Sülün 2013). 

Yapılan tanımlardan yola çıkarak empatinin oluşması için karşılıklı insan ilişkilerinin olması 
gerektiği anlaşılmaktadır. Yani empati sosyal bir olgudur ve sosyalleşme sürecini de 
geliştirmektedir(Onay ve ark, (2015). 

Barrett Lennard birey ile empati kurarken bu sürecin dört aşamada gerçekleştiğini ifade etmiştir. 
Birinci aşama, bireyin duygularını fark etmesi ve anlaması, İkinci aşama, iletişim kurması, üçüncü 
aşama, bireyin dinlendiği ve anlaşıldığını hissetmesi, dördüncü aşama ise bireyin kendini ifade 
etmesidir(Mete,Gerçek 2005. Akt. Sülün 2013). 

 Dökmen (2009)’e göre empatinin kurulabilmesi için üç öğeye gerek duyulmaktadır.  
- Empati kuracak kişinin, kendini karşısındaki insanların yerine koyması, olaylara onların bakış 

açılarıyla bakmaya çalışması gerekmektedir. 
- Empati kurabilmek için, karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılayıp ondan 

sonra iletişim içerisine geçmeliyiz. 
- Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik durumun, karşısındaki kişiye iletilmesi önemli 

bir durumdur. 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin, ülkemiz sporunun 

gelişmesinde ve spor dünyasını yönlendirmesinde büyük rolleri vardır. Empatini insan ilişkilerinde 
çok güçlü bir araç olması, beden eğitimi ve spor empatinin en çok gereksinim duyulması gereken 
alanlardan olması münasebetiyle beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin 
empati düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel tarama ve ilişkisel taramaya 
yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği I. Öğretim ve Spor Yöneticiliği II. Öğretimde okuyan toplam 537 
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinde 109 Spor 
Yöneticiliği I. Öğretimde85 ve Spor Yöneticiliği II. Öğretimde 98 Olmak üzere toplam 292 öğrenciye 
anket uygulanmıştır.  
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Araştırmada bireylerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyelini ölçmeyi amacıyla 
Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Empatik Eğilim 
Ölçeği, 20 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Her bir soruda 5 şık vardır. Bu şıklar; “Beni hiç 
tanımlamıyor”, “Beni çok az tanımlıyor”, “Beni kısmen tanımlıyor”, “Beni oldukça tanımlıyor” ve 
“Beni tamamen tanımlıyor” şeklindedir. Cevap anahtarlarında her bir soruya 1-5 arası puan verilirken 
3,6,7,8,11,12,13, ve 15. Sorular tersinden toplanmaktadır. Ölçekten alınacak minimum puan 20 
maksimin puan ise 100’dür. Puanların yüksek olması empatik eğilimin yüksek olduğunu, düşük 
olması empatik eğilimin düşük olduğunu gösterir(Akt.Gülle, 2015). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri şu şekilde yorumlanmıştır. Öğrencilerin 
109(%37,3)’u kadın ve 183(%62,7)’ü ise erkektir. Öğrencilerin yaşlara göre dağılımları ise; 86(%29,5)’sı 
20 yaşına kadar, 128(%43,8)’si 21-23 yaş ve 78(%26,7)’si ise 24 yaş ve üzeri şeklindedir. Öğrencilerin 
109(%37,3)’u beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde, 85(%29,1)’i spor yöneticiliği I.öğretimde 
ve 98(%33,6)’i ise spor yöneticiliği II. Öğretimde okumaktadır. Öğrencilerin 74(%25,3)’ü 1.sınıfta, 
81(%27,7)’i 2 sınıfta, 70(%24,1)’i 3 sınıfta ve 67(%22,9)’si ise 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 
Öğrencilerin baba eğitim durumlarına göre dağılımları ise; 7(%2,4)’si okuryazar değil, 25(%8,6)’i 
okuryazar, 114(%39,0)’ü ilkokul, 66(%22,6)’sı ortaokul, 58(%19,9)’i lise ve 22(%7,5)’i ise üniversite 
mezunudur. Öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına göre dağılımları ise; 42(%14,4)’si okuryazar 
değil, 24(%8,2)’ü okuryazar, 138(%47,2)’i ilkokul, 56(%19,2)’sı ortaokul ve 32(%11,0)’si ise lise 
mezunudur. Öğrencilerin 38(%13,0)’i düşük, 224(%76,7)’orta ve 30(%10,3)’u ise gelir seviyelerini 
yüksek hissetmektedir. Öğrencilerin 153(%52,4)’ü aktif olarak spor yaparken, 139(%47,6)’u ise aktif 
olarak spor yapmamaktadır.  

Ölçeğin güvenirlilik kat sayısı ,64,81 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
empati düzeylerinin tespit etmek amacıyla yapılacak olan analizlerin parametrik(normal dağılım) 
veya namparametrik(normal olmayan dağılım) olup olmadıkları için One-Sample Kolmogorov-
Smirnov testi yapılmıştır. 

Tablo 1. Öğrencilerin empati  düzeylerini gösteren one-sample kolmogorov-smirnov testi 

 Empati 
n 292 
Mean 66,9144 
Std Deviation 8,98851 
Kolmogorov- Smirnov Z 1,219 
p ,102 

Tablo 1’de öğrencilerin empati düzeylerini gösteren One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre; p değeri (P>0.05 ) olduğundan dolayı analizlerin normal dağılım yani 
parametrik dağılım olduğu görülmektedir. Parametrik dağılım olmasından dolayı t ve anova testleri 
uygulanmıştır. 

3. Bulgular 

Tablo 2. Araştırmacıların genel olarak empati kurma düzeylerinin toplam puanına ait X ve Ss 
değerlerine ilişkin sonuçlar 

 n X  Ss Min Max Ölçekten alınabilecek En 
Düşük ve En Yüksek 

Puan 
Empati Kurma Düzeyi 292 66,9144 8,98851 42,00 94,00 20-100 

Tablo 2’de öğrencilerin genel olarak empati kurma puan ortalaması görülmektedir. Öğrencilerin 
empati kurma puan ortalaması  =66,9144 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamına alına öğrencilerin 
ölçekten almış oldukları puan ortalaması  =66,9144 ölçeğin toplam puanından alınabilecek (min.20- 
max.100) değerler göz önüne alındığında öğrencilerin orta seviyenin üzerinde empati kurma 
düzeylerine sahip oldukları görülmektedir. 

Öğrencilerin empati düzeylerinde ya ve okudukları bölüm değişkenine göre anlamlı bir fark 
bulunamazken, cinsiyet, okuduğu sınıf, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, gelir durumunu 
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nasıl hissettikleri ve aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenlerinde ise empati düzeylerinde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

Tablo 3. Araştırmacıların cinsiyet değişkenine göre empati düzeyi toplam puanına ilişkin t testi 
sonuçları 

 Cinsiyet n X  Ss t p-değeri 
Empati Eğilim 
Düzeyi 

Kadın 109 68,3670 9,30020 2,144 0,33 
Erkek 183 66,0492 8,70851 

Tablo 3’de araştırmacıların cinsiyetlere göre empati eğilim düzeyleri toplam puanına ilişkin t testi 
sonuçları görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin empati eğilim düzeylerinde puan ortalamalarında 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur(P<0.05 ).Buna göre; kadın öğrencilerin empati 
eğilim düzeyleri erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Araştırmacıların öğrenim gördükleri sınıf dağılımlarına göre empati eğilim düzeyi toplam 
puanlarına ilişkin f- testi sonuçları 

 Sınıf n X  Ss Sd F P-Değeri Fark 

Empati Eğilim 
Düzeyi 

1.Sınıf 74 65,7703 7,39223 

288 11,222 ,000 

1-3 
2-3 
2-4 

2.Sınıf 81 63,2469 8,00239 
3.Sınıf 70 70,9143 9,31228 
4.Sınıf 67 68,4328 10,42320 

Tablo 4’de araştırmacıların öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre empati eğilim düzeyleri toplam 
puanına ilişkin F-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin empati eğilim düzeylerinde 
puan ortalamalarında öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur(P<0.05 
).Üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin empati düzeyleri birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerden, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin empati düzeyleri ikinci sınıfta öğrenim 
gören öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buradan da öğrencilerin öğrenim 
gördükleri sınıf yükseldikçe empati düzeylerinin de yükseldiği söylenebilinir.  

Tablo 5. Araştırmacıların babalarının eğitim durumu değişkenine göre empati eğilim düzeyi toplam 
puanlarına ilişkin f- testi sonuçları 

 Baba Eğitim n X  Ss Sd F P-Değeri Fark 
Empti 
Eğilim 
Düzeyi 

Okur yazardeğil 7 69,5714 8,54122 

286 2,774 ,018 2-5 

Okur yazar 25 62,5600 7,65985 
İlkokul 114 65,8596 9,08843 
Ortaokul 66 67,3030 7,92264 
Lise 58 69,2069 9,92208 
Üniversite 22 69,2727 8,59779 

Tablo 5’de öğrencilerin babalarının eğitim durumu değişkenine göre empati eğilim düzeyleri toplam 
puanına ilişkin F-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin empati eğilim düzeylerinde 
puan ortalamalarında baba eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur(P<0.05). 
Öğrencilerin babalarının lise mezunu olanların empati düzeyleri okuryazar olanlara oranla daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Araştırmacıların annelerinin eğitim durumu değişkenine göre empati eğilim düzeyi toplam 
puanlarına ilişkin f- testi sonuçları 

 Anne Eğitim n X  Ss Sd F P-Değeri Fark 
Empti 
Eğilim 
Düzeyi 

Okur yazardeğil 42 64,7143 7,85629 

286 3,134 ,015 2-5 

Okur yazar 24 63,8750 9,98395 
İlkokul 138 67,0072 9,00000 
Ortaokul 56 67,2679 8,66024 
Lise 32 71,0625 8,94765 
Üniversite 42 64,7143 7,85629 
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Tablo 6’da öğrencilerin annelerinin eğitim durumu değişkenine göre empati eğilim düzeyleri toplam 
puanına ilişkin F-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin empati eğilim düzeylerinde 
puan ortalamalarında anne eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur(P<0.05). 
Öğrencilerin annelerinin lise mezunu olanların empati düzeyleri okuryazar olanlara oranla daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 7. Araştırmacıların gelir durumlarını nasıl hissettikleri değişkenine göre empati eğilim düzeyi 
toplam puanlarına ilişkin f- testi sonuçları 
 Gelir Durumu n X  Ss Sd F P-

Değeri 
Fark var 

Empti Eğilim 
Düzeyi 

Düşük 38 63,5263 7,97542 
289 5,024 ,007 

 
1-3 Orta 224 67,0313 9,04914 

Yüksek 30 70,3333 8,52313 

Tablo 7’de öğrencilerin gelir durumlarını nasıl hissettikleri değişkenine göre empati eğilim düzeyleri 
toplam puanına ilişkin F-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin empati eğilim 
düzeylerinde puan ortalamalarında gelir durumlarını nasıl hissettikleri değişkenine göre anlamlı bir 
fark bulunmuştur(P<0.05 ). Gelir durumunu yüksek hisseden öğrencilerin empati düzeyleri gelir 
durumunu düşük hisseden öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 8. Araştırmacıların aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenine göre empati düzeyi toplam 
puanına ilişkin t testi sonuçları 
 Aktif Olarak Spor 

Yapma 
n X  Ss t p-değeri 

Empati Eğilim 
Düzeyi 

Evet 153 68,4052 9,42522 3,015 ,003 
Hayır 139 65,2734 8,20640 

Tablo 8’de öğrencilerin aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenine göre empati eğilim düzeyleri 
toplam puanına ilişkin t testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin empati eğilim 
düzeylerinde puan ortalamalarında aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenine göre anlamlı bir 
fark bulunmuştur(P<0.05 ). Aktif olarak spor yapan öğrencilerin empati puanları, aktif olarak spor 
yapmayan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.  

4. Sonuç 
Bu araştırma; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma 
düzeylerini tespit ederek empati kurma düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin 
empati kurma düzeyleri   = 66,9144 olarak bulunmuş ve envanterden alınabilecek en düşük ve en 
yüksek değer (min 20  -max 100) göz önüne alınarak öğrencilerin empati kurma düzeyleri orta 
seviyenin üzerinde tespit edilmiştir. Öğrencilerin empati düzeylerinde yaş ve okudukları bölüm 
değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamazken, cinsiyet(kadın öğrencilerin empati eğilim düzeyleri 
erkek öğrencilere oranla daha yüksek), okuduğu sınıf(Üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin empati 
düzeyleri birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerden, dördüncü sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerin empati düzeyleri ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek), baba eğitim 
durumu(Öğrencilerin babalarının lise mezunu olanların empati düzeyleri okuryazar olanlara oranla 
daha yüksek), anne eğitim durumu(Öğrencilerin annelerinin lise mezunu olanların empati düzeyleri 
okuryazar olanlara oranla daha yüksek), gelir durumunu nasıl hissettikleri(Gelir durumunu yüksek 
hisseden öğrencilerin empati düzeyleri gelir durumunu düşük hisseden öğrencilere oranla daha 
yüksek) ve aktif olarak spor yapıp yapmama(Aktif olarak spor yapan öğrencilerin empati puanları, 
aktif olarak spor yapmayan öğrencilere oranla daha yüksek) değişkenlerinde ise empati düzeylerinde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Gülle (2015) tarafından yapılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bölümlerine 
göre eleştirel düşünme ve empati kurma düzeylerinin incelenmesi adlı çalışmasında öğrencilerin 
empati kurma düzeylerini orta seviyede tespit ederken, yaş, sınıf, anne eğitim durumu ve baba eğitim 
durumu değişkenlerinde empati kurma düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulamazken, cinsiyet, okuduğu 
bölüm, aktif olarak spor yapıp yapmama ve gelir durumunu hissetme düzeyinde ise empati kurma 
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düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Kırımoğlu ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan spor 
eğitimi alan ve almayan bireylerin saldırganlık ve empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi 
çalışmasında öğrencilerin empatik eğilim düzeylerini orta seviyede bulmuşlardır. Korur (12014) 
beden eğitimi öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve empatik eğilimleri çalışmasında 
öğrencilerin empatik eğilim düzeylerini orta seviyede bulmuştur. Bu çalışmalar yapmış olduğumuz 
çalışmayla paralellik arz etmektedir. Yılmaz ve Akyel (2008) beden eğitimi öğretmen adaylarının 
empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi çalışmalarında öğrencilerin 
empatik eğilim düzeylerinin orta seviyenin üzerinde tespit etmişlerdir. Yine Erlanger (1998) 
öğrencilere yönelik yapmış olduğu çalışma sonucunda öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin 
kısmet yüksek olduğunu bulgulamıştır(Akt. Güllü,2015). 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören 
Öğrencilerin Öz-Yeterlilik ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının 
İncelenmesi* 

Öznur Akpınara1,  Murat Tekina  
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öz-yeterlilik ve 
sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının incelenmesidir. Betimsel bir nitelikte olan bu araştırmanın örneklemi 
2014-2015 eğitim öğretim yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden eğitimi ve spor 
yüksekokulunda, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 117’si 
kadın 203’ü erkek 320 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin öz-
yeterlilik düzeylerini belirlemek için Sherer et al.(1982) tarafından geliştirilen ve İlhan(2010) tarafından 
Türkçeye uyarlanan öz yeterlilik ölçeği ile öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarını belirlemek için 
Spielberger(1983) (The State Trait Anger Scale-STAS) tarafından geliştirilen, Özer (1994) tarafından Türkçeye 
uyarlanan Sürekli Öfke-Öfke öfke ifade tarzı ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu 
kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin 
öfke düzeyi ve içe vurulan öfke puanlarının orta düzeyde, kontrol altına alınmış ve dışa vurulan öfke 
puanlarının ise yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet, aktif olarak spor yapma durumu, bölüm, 
spor branşı, anne ve baba eğitim durumu, değişkenlerine göre, sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarında anlamlı 
bir fark bulunamazken, yaş ve sınıf değişkenine göre ise sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öz yeterlilik 
düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet, aktif olarak spor yapma durumu, spor branşı, 
anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre öz-yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamazken, yaş, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur.  
 
Anahtar kelimeler:1 
öğrenci, sürekli öfke, öfke ifade, öz-yeterlilik 

 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine the self-efficacy and Trait anger and anger styles of the students studying at physical 
education and sports high school. The sample of the study which is akind of descriptive, consists of 117 female, 203 male, totally 
320 students studying at the department of physical education and sports teaching and sports management, physical education 
and sports high school, KMU in the 2014-2015 academic year. In the study as a data scale, to determine students’ self-efficacay 
levels, self-sufficiency developed by Sherer et A.(1982) and adapted into Turkish by İlhan (2010) and to determine the styles of 
their anger, the state trait anger scale- STAS developed by Spielberger (1983), adapted into Turkish by OZer(1994) and also the 
personal information form developed by researcher were used. At the end of the study, it was found that the student’s anger 
and anger styles levels and internal expressed anger points were mid-level, anger under control and non-expressed anger 
points were highlevel. While statistically significant difference was not found according to the student’s gender, doing sports 
actively, department of studying, sports branch, mother and father’seducation level variables, statistically significant difference 
was found according to the age, class variables. For studen’s seld-efficacy levels, their level was found as high. While 
statistically significant difference was not found according to gender, doing sports actively, sports branch, mother and father’s 
education level variables, statistically significant difference was found according to the age, class and department of students 
variables.  

Keywords: student, trait anger, anger expression, self-efficacy 

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim dalında Kabul edilen “Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz-Yeterlilik ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi” yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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1. Giriş 

Yeterlik, Banduranın Sosyal Öğrenme Kuramında Öne çıkan önemli bir kavram olup, bireyin belli bir 
performansı göstermek için gerekli etkinliği organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine 
duyduğu inanç olarak ifade edilmektedir. Yeterlik İnancı bireyin nasıl hissettiği, nasıl düşündüğü, 
kendisini nasıl motive ettiği ve davrandığını ortaya koymaktadır (Bandura 1994). Bandura’ya Göre 
eğer insanlar çözüm üretecek güce sahip olmadıklarına inanıyorlarsa, o şeyi yapmaya kalkışmazlar. 
Bandura ürünlerin genellikle insan davranışlarının neticesinde meydana geldiğini ve ürünlerle ilgili 
tahminlerini genellikle daha önceden verilen davranışlara ve gösterilen performanslara bağlı 
olduğunu belirtiyor. Bu durumda Bandura; yeterliliği, kişinin becerilerini istenilen performans şekli 
doğrultusunda organize etmesi ve göstermesi olarak tanımlamaktadır. İnsanlar yeterliliklerini kendi 
çevrelerini düzelmemek veya değiştirmek için kullanabilir; fakat yeterliliklerini kullanarak iyiyi yapıp 
yapamayacakları, zor görevlerle ilgili kararları ve insanlara nasıl yaklaşacakları ile kendilerine 
güvenleri gizil kişisel şüpheleri tarafından bastırılmaktadır(Bandura, 1997)(Akt. Bozkurt 2013). 

Korkmaz (2004)’ a göre “Öz-yeterlik inançları insanların kendileri için belirledikleri amaçları, bu 
amaçlara ulaşmak için ne kadar çaba harcayacaklarını, amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları 
güçlüklerle ne kadar süre yüz yüze kalabileceklerini ve başarısızlık karşısındaki tepkilerini 
etkilemektedir” (Akt. Aksu, 2008) Genel anlamda öz-yeterlik inancının bireyin motivasyonu, hisleri, 
düşünceleri ve davranışlarını etkilediğini söyleyebiliriz. Öz-yeterlik inancı da aynı şekilde bireyin 
başarılarından etkilenmektedir. Bireyin önceki başarıları onun öz-yeterlik inancını yükselten en 
önemli faktörlerden biridir (Akkoyunlu ve diğ., 2003). Son yıllarda öz-yeterliğin bir türü olan genel 
öz-yeterlik kavramı geliştirilmiştir (Scherbaum ve diğ., 2006). Genel öz-yeterlik bireyin geniş çaptaki 
stresli ve zorlu durumlarla başa çıkabilme yetisidir diyebiliriz (Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 
2005). Genel öz-yeterlik bireyin zorlu durumlarla başa çıkabilmesi için gerekli olan kaynağı 
bulabileceğine inancıdır şeklinde bir açıklama yapmak da mümkündür. Kısacası genel öz-yeterlik 
bireyin yeteneklerine olan inancıdır (Scherbaum ve diğ., 2006).(Akt.Uysal, Kösemen2013) 

Öfke, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Engellenme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen 
saldırganlık tepkisi; kızgınlık, şiddet olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2014). Ruh 
Bilimleri sözlüğünde ise, “Engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakma, kısıtlama vb. 
durumlarda hissedilen ve genellikle neden olan şeye ya da kişiye yönelik su ya da bu biçimde 
saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen oldukça yoğun olumsuz bir duygu” (Budak, 2000) olarak 
tanımlanmaktadır(Akt.Temel 2015). 

Öfkenin sözlük tanımına bakıldığında; öfke, “Herhangi bir sebeple kızan, hiddetlenen bir 
kimsede uyanan şiddetli bir duygu”dur (Meydan Larousse, 1974). 

Yabancı pek çok yayında öfke, güçlük ya da hosnutsuzluk yasama, tehdit edici bir durum 
sonucunda olusan, belli bir zaman diliminde denetlenebilen duygusal tepki olarak görülür (Navaro, 
2000). 

İnsanın duygularından biri olan öfke, çeşitli biçimlerde tanımlanabilmektedir. Biaggio’ya (1989) 
göre öfke gerçek veya hayali bir engellenme, tehdit ya da haksızlığa uğrama karşısında oluşan 
bilişlerle ilgili ve kişiyi rahatsız edici uyarıcıları ifade etmeye yol açan güçlü bir duygudur. 

Kennedy (1992), öfkeyi kısaca, “Bireyin kendisine yönelik bir tehlike nedeniyle karşıdakini 
uyarması sonucu ortaya çıkan etkili bir yaşantı” olarak tanımlar. 

Kısaç (1997), öfkeyi “Bireyin planları, istek ve gereksinimleri engellendiğinde ve haksızlık, 
daletsizlik ve kendi benliğine yönelik bir tehdit algıladığında yaşanan temel duygulardan biri” olarak 
tanımlar. 

Köknel’e (2000) göre öfke, engellenme ve korku gibi hoş olmayan durumlar karşısında ortaya 
çıkan duygulanım ve coşku durumlarından biridir. Öfke, insanlar için yaşanması doğal bir duygudur. 
Buna rağmen, birçok insanın öfkeleri yüzünden başları derde girmekte ve bir dizi problemle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, biraz da sahip olunan kültürel yapının etkisiyle, birçok 
kişi öfkelenmekten korkar veya öfkelerini göstermek istemezler. Oysa öfkenin bastırılması, var olan 
enerjinin içe döndürülmesidir ve bu da bireyin kendisine ve çevresine zarar vermesi anlamına gelir. 

Kaiser ve Berndt’e (1983) göre ise öfke; reddedilme, yabancılasma, dıslanma, toplumsal açıdan 
kenara itilmis olmanın bir tepkisi olarak ortaya çıkar. Ergenlik,  yalnızlığa neden olacak pek çok 
fiziksel ve psikolojik değisikliklerin görüldüğü bir dönemdir. Bu nedenle de yoğun öfke duyguları 
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yasanır. Yalnız birey, yabancılasma, baskalarından farklı hissetme, istenen bir gruba dahil olamama, 
sevilmeme, çekici ve kabul edilir olmama ve aykırılık hisseder. Sığındığı düsünceleri ve duyguları 
baskalarına ifade edemez. Kendilik imgesi olumsuzluk yüklüdür; öfke, hayal kırıklığı, umutsuzluk ve 
kötümserlik yalnızlığa eşlik eder(Akt. Elmas 2009). 

Tavris’e (1982) göre öfke, bastırıldığında önemli yıkıcı etkileri olan, aslında sağlıklı olduğu kabul 
edilen bir duygudur. 

Spielberg, öfke duygusuna süreklilik ve durumsallık ayrımı ile bakmaktadır. Durumsal öfke, 
amaca yönelmiş davranışın engellenmesi veya haksızlık algılaması karsısında ne şiddette gerginlik, 
kızgınlık, sinirlilik, hiddet gibi objektif duyumsamaların yaşandığını yansıtan bir duygu durumudur 
(Akt. Özer, 1994). 

Öfkeyi oluşturan sebepler birden fazladır. Ancak engellenmenin, öfkenin kaynağında en çok 
rastlanan durum olduğu görülmektedir (Averill, 1983). Cüceloğlu’na (1999) göre engellenme, bireyin 
elde etmek istediği bir nesneye, ulaşmak istediği bir amaca varması ya da gereksinimlerinin 
giderilmesi önlendiği zaman ortaya çıkan olumsuz duygudur. Yapılan diğer bazı araştırmalarda; 
öfkenin gerilim, beklentilerin gerçekleşmemesi, kendini değersiz hissetme, suçluluk, varolan 
durumun istenmemesi gibi etkenlerden kaynaklandığını göstermiştir. Kisi beklentisine ulaşamaması 
durumunda özellikle kendisine yönelik bir öfke yasayacaktır. Kışkırtma bir diğer öfke yaratan 
durumdur (Yılmaz, 2004). 

Beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okuyan öğrencilerin okulu bitirdikten sonra meslek 
yaşantılarında gerek öğretmen olarak gerekse de sporun içerisin gerek sporcu, gerek antrenör gerekse 
de eğitimci veya idareci olmaları münasebetiyle psiko sosyal alanda bir takım özelliklere sahip 
olmaları gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.  Bu özellikler bireyin sosyal beceri düzeyi, iş tatmini, 
problem çözme becerileri, karar verme stilleri, benlik saygısı saldırganlık düzeyleri ve bunlara ilave 
olarak da öfke ve öz-yeterlilik düzeylerin olarak sıralanabilinir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel tarama ve ilişkisel taramaya 
yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 117’si kadın, 203’ü erkek toplam 230 
öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin öz-yeterlilik düzeylerini belirlemek için 
Sherer et al.(1982) tarafından geliştirilen ve İlhan(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan öz yeterlilik 
ölçeği ile öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarını belirlemek için Spielberger(1983) (The State 
Trait Anger Scale-STAS) tarafından geliştirilen, Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan Sürekli 
Öfke-Öfke öfke ifade tarzı ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu 
kullanılmıştır. 

Öz yeterlilik Ölçeği toplam 17 sorudan oluşan 1-5 arası puanlanan 5 likert tipi bir ölçektir. 
Seçenekler “hiç”, “çok az”, “yeterince”, “iyi” ve “çok iyi” şeklindedir. Ölçekte 9 soru başlama, 5 soru 
yılmama ve 3 soruda sürdürme çabası/ısrarcı kapsamaktadır. Ölçekte 11 soru ters puanlanmakta, 6 
soru ise düz puanlanmaktadır. Ölçeğin tamamından en az 17 en fazla ise 85 puan alınmakta puanların 
artması öz-yeterlilik inancının yükseldiğini gösterir.(Ak. Uyanıker 2014). 

Sürekli öfke ve öfle tarz tarz ölçeği toplam 34 sorudan oluşan 1-4 arası puanlanan 4 likert tipi bir 
ölçektir. Seçenekler “hiç”, “biraz”, “oldukça” ve “tümüyle” şeklindedir. Ölçeğin ilk on maddesi, 
sürekli öfke alt boyutlarının maddeleridir. Öfke tarzı içte alt boyut 8, öfke dışa alt boyutu 9, öfke 
kontrol altında alt boyutlarında ise 8 madde bulunmaktadır. Ölçekteki toplam puan her bir maddede 
elde edilen ölçek aralık puanlarının toplanmasıyla elde edilir. Yüksek puanlar, yüksek düzeyde, 
öfkeyi işaret etmektedir. Sürekli Öfke’den alınan yüksek puanlar, öfke düzeyinin, yüksek olduğunu; 
Öfke İçte’ nin yüksek puanları, öfkenin bastırılmış olduğunu; Öfke Dışa alt boyutunun yüksek 
puanları, öfkenin kolayca ifade edilebiliyor olduğunu; Öfke Kontrol’ün yüksek puanları ise, öfkenin 
kontrol edilebildiğini göstermektedir ( Özer, 1994; Savaşır ve Şahin, 1997). 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri şu şekilde yorumlanmıştır. Öğrencilerin 
117(%36,5)’si kadın ve 203(%63,5)’ü ise erkektir. Araştırmacıların 35(%10,9)’i 18 yaşına kadar, 
139(%43,5)’u 19-20 yaş arası, 85(%26,5)’i 21-22 yaş arası 32(10,0)’i 23-24 yaş arası ve 29(%9,1)’u ise 25 
yaş ve üzeridir. Öğrencilerin 106(%33,1)’sı birinci sınıfta, 125/%39,1)’i ikinci sınıfta, 52(%16,2)’si 
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üçüncü sınıfta ve 37(11,6)’si ise dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 193(%60,3)’aktif 
olarak spor yapmaktayken 127(39,7)’si ise aktif olarak spor yapmamaktadır. Aktif olarak spor yapan 
öğrencilerin 57(%29,5)’si bireysel spor ve 136(%70,5)’sı ise takım sporları yapmaktadır. Öğrencilerin 
Babaları 13(%4,1)’okuryazar değil, 103(%32,2)’ü ilkokul, 93(%29,1)’ü ortaokul, 83(%25,9)’ü lise ve 
28(%8,7)’si ise üniversite mezunudur. Öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına göre dağılımları 
ise; 41(%12,8)’i okuryazar değil, 155(%48,5)’i ilkokul, 68(%21,2)’i ortaokul, 46(%14,4)’sı lise ve 10 
(%3,1)’u ise üniversite mezunudur.  

Öğrencilerin problem çözme beceri düzeyleri ile karar verme stillerinin tespit etmek amacıyla 
yapılacak olan analizlerin normal dağılım(parametrik) veya normal olmayan dağılım 
(namparametrik) için One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır.  

Tablo 1. Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzı gösteren one –sample kolmogorow-smirnov testi 

 Sürekli öfke duygusu Dışa vurulan öfke İçe vurulan öfke Kontrol altına alınmış öfke 
n 320 320 320 320 
mean 22,3313 18,9406 16,6906 19,7531 
Std.Deviation 5,75271 3,16321 3,45430 3,97543 
Kolmogorov- Smirnov Z 1,185 1,756 1,976 1,655 
p ,121 ,004 ,001 ,008 

Tablo 2. Öğrencilerin öz yeterlilik düzeylerini gösteren one –sample kolmogorow-smirnov testi 

 Başlama Yılmama Sürdürme Toplam 
n 320 320 320 320 
mean 33,1688 18,8938 10,9031 62,9656 
Std.Deviation 7,34268 4,06853 2,53007 11,34147 
Kolmogorov- Smirnov Z 1,694 1,635 1,894 1,778 
p ,006 ,010 ,002 ,004 

3. Bulgular 

Tablo 3. Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzı alt boyutlarına ilişkin sonuçları 

 n X  Ss Min Max Ölçekten Alınabilecek En 
Düşük ve En Yüksek Puan 

Sürekli Öfke 320 22,33 5,75 10,00 40,00 10-40 
Kontrol Altına Alınmış Öfke 320 19,75 3,97 11,00 51,00 8-32 
Dışa Vurulan Öfke 320 18,94 3,16 12,00 29,00 8-32 
İçte Tutulan Öfke 320 16,69 3,45 8,00 35,00 8-32 

Tablo 3’de öğrencilere ait sürekli öfke ve öfke ifade tarzı alt boyutlarına ait puan ortalamaları 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin  sürekli öfke ve öfke 
tarz alt boyutlarından sürekli öfke puan ortalaması Ort.=22,3312 ile (Ölçekten alınabilecek en düşük 
puan 10 en yüksek puan 40 olması münasebetiyle) öfke düzeyinin orta seviyede olduğu, kontrol altına 
alınmış öfke puan ortalamasının Ort.=19,7531 (Ölçekten alınabilecek en düşük puan 8 en yüksek puan 
32 olması münasebetiyle) ile yüksek seviyede öfkeyi kontrol ettikleri, dışa vurulan öfke puan 
ortalaması Ort.=18,9406  (Ölçekten alınabilecek en düşük puan 8 en yüksek puan 32 olması 
münasebetiyle) ile yüksek seviyede olması nedeniyle öğrencilerin öfkelerini kolayca ifade 
edemedikleri ve içe vuran öfke ortalama puanları ile de Ort.=16,6906 orta seviyede öfkelerini 
bastırdıkları söylenebilir. Demografik özelliklere göre okuduğu bölüm, cinsiyet, ysş, aktif olarak spor 
yapıp yapmama, yaptığı spor branşı, baba eğitim durumu ve anne eğitim durumu değişkenlerinde 
sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarında anlamlı bir fark bulunamazken öğrenim gördüğü sınıf(üçüncü 
sınıfta öğrenim görenlerin birinci sınıfta öğrenim görenlere oranla sürekli öfke ve öfke ifade tarzları 
daha yüksek) değişkeninde ise anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Öz-yeterlilik düzeylerinde demografik özelliklere göre cinsiyet, aktif olarak spor yapıp 
yapmama, yaptığı spor branşı,, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu anlamlı bir fark tespit 
edilemezken yaş(öz yeterlilik alt boyutlarından başlama alt boyutunda yaş yükseldikçe öz-yeterlilik 
puanında yükseldiği, aynı olay öz-yeterlilik toplam puanında da tespit edilmiştir.), sınıf( öz- yeterlilik 
toplam puan ve alt boyutlarından başlama, yılmama, sürdürme anlamlı bir fark tespit edilmiş son 
sınıfta öğrenim görenlerin gerek öz- yeterlilik toplam puanı gerekse de alt boyutların tamamında daha 
yüksek tespit edilmiştir. ) ve öğrenim gördüğü bölüm(öz yeterlilik toplam puanı ve alt boyutlardan da 
yılmama ve sürdürme de anlamlı bir fark tespit edilmiş bu farklarda da yöneticilik ikinci öğretimde 
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öğrenim gören öğrencilerin puanları beden eğitimi ve spor bölümünde öğrenimde öğrenim gören 
öğrencilere oranla, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 
yöneticilik birinci öğrenimde öğrenim gören öğrencilere oranla daha yüksek) anlamlı bir fark tespit 
edilmiştir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır; 

Araştırmaya katılan öğrencilerin orta seviyede öfke düzeyine sahip oldukları 
belirlenmiştir(sürekli öfke puan ortalaması Ort.=22,3312 ölçekten alınabilecek en düşük puan 10 en 
yüksek puan 40 olması münasebetiyle).Öfke alt boyutlarından kontrol altına alınmış öfke yüksek 
(kontrol altına alınmış öfke puanı Ort.=19,7531) dışa vurulan öfke yüksek (dışa vurulan öfke puanı 
Ort.=18,9406), içe vurulan öfke orta(İçe vurulan öfke ortalaması Ort.=16,6906) seviyede tespit 
edilmiştir.  

Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarında; cinsiyet, aktif olarak spor yapma, okuduğu 
bölüm, yaptığı spor branşı, baba eğitim durumu ve anne eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır.  

Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarında; yaş ve okudukları sınıf değişkenlerinde ise 
anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Yaş değişkeninde 23-24 yaş arası olan öğrencilerin 
sürekli öfke ve öfke ifade tarzları 25 yaş ve yukarısı olan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Okudukları sınıf değişkenine göre de üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin sürekli öfke ve 
öfke ifade tarzları birinci sınıftaki öğrencilere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin öz yeterlik düzeylerine bakıldığında; Beden eğitimi ve spor 
yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öz yeterlilik düzeylerinin yüksek düzeyde 
olduğu(öğrencilerin öz-yeterlilik puan ortalaması Ort.= 62,9656 olması ve ölçekten alınabilecek en 
düşük değer 17 en yüksek değer 85 olması münasebetiyle) ortaya çıkmıştır.  

Öğrencilerin; cinsiyet, aktif olarak spor yapma, yaptığı spor branşı, baba eğitim durumu ve anne 
eğitim durumu değişkenleri öz-yeterliliklerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Öğrencilerin öz-yeterliliklerinde; yaş, okudukları sınıf ve okudukları bölüm değişkenlerinde ise 
anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.yaş değişkeninde öz-yeterlilik alt boyutlarından başlama 
ve toplam puanlarda farklılık tespit edilmiştir. Öz-yeterlilik alt boyutlarından başlamada; 18 yaş olan 
öğrencilerin 21-22 yaş,23-24 yaş ve 25 yaş ve üzeri öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Aynı olay toplam puanda da görülmektedir. Buradan da şu sonuç söylenebilinir araştırmaya katılan 
öğrencilerin yaş değişkenine göre yaşı düşük olan öğrencilerin öz-yeterlilik puanları yüksek yaş 
yükseldikçe de öz-yeterlilik puanlarının düştüğü görülmektedir. Öğrencilerin okudukları sınıf 
değişkenine göre de birinci sınıftaki öğrencilerin öz-yeterlilik puanları diğer sınıflarda okuyan 
öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeninde olduğu gibi okudukları 
sınıf değişkeninde de birinci sınıfta okuyan öğrencilerin öz-yeterlilikleri yüksek olduğu 
görülmektedir. Buda normal bir sonuçtur. Bununda sebebi yaş değişkeninde yaşı küçük olanların öz-
yeterlilikleri yüksek çıkması münasebetiyle yaşı küçük olanların birinci sınıfta okumalarından dolayı. 
Öğrencilerin okudukları bölüm değişkeninde de beden eğitimi öğretmenlik bölümünde okuyan 
öğrencilerin öz-yeterlilikleri spor yöneticiliği birinci öğretimde okuyan öğrencilere oranla yüksek, 
yöneticilik birinci öğretimde okuyan öğrencilerin de öz-yeterlilik puan ortalamaları yöneticilik ikinci 
bölümde okuyan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Temel (2015) tarafından yapılan beden eğitimi öğretmenlerinin problem çözme becerileri, karar 
verme stilleri ve öfke tarzları adlı çalışmasında öğretmenlerin orta seviyede sürekli öfke, kontrol altına 
alınmış öfke düzeyine,  sahip olduklarını tespit etmiştir(Temel 2015).  

Koçak(2008) tarafından yapılan ergenlerde yalnızlığın yordayıcı olarak benlik saygısı ve sürekli 
öfke ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi çalışmasında öğrencilerin sürekli öfke puan ortalamaları 
25,32, içe öfkede 16,72 dışa öfkede 15,84 olarak belirlemiştir(Koçak 2008). Koçağın yapmış olduğu bu 
çalışma bizim çalışmamızla paralellik arz etmektedir.  

Akpınar ve arkadaşları tarafından yapılan beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okuyan 
öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının belirlenmesi adlı çalışmasında öğrencilerin düşük 
seviyede öfke ve öfke alt boyutlarına sahip oldukları öğrencilerin yaş değişkenine göre de sürekli öfke 
ve öfke ifade tarzlarında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir.(Akpınar ve ark 2012). Bizim yapmış 
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olduğumuz çalışmada da yaş değişkeninde anlamlı bir fark bulmamız münasebetiyle yapılan bu 
çalışma bizim çalışmamızla paralellik arz etmektedir.     

Starner ve Peters yapılan çalışmada sürekli öfke ile öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke 
kontrolü arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Sürekli öfke arttıkça öğrencilerin öfke içe 
vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrol düzeylerinde de artmanın sağlandığını tespit etmişlerdir 
(Starner, Peters 2004). 

Barut (2011) tarafından yapılan “İlköğretim İkinci Kademe sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 
Özyeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı çalışmada sosyal bilimler 
öğretmenlerinin özyeterlilik ile mezun oldukları fakülte arasında; disiplin, eğitim süreci ve sınıf 
yönetimi alt boyutları ile mesleki kıdemleri arasında; disiplin alt boyutu ile mezun oldukları fakülte 
arasında anlamlı bir fark bulmuştur. 

Çapri ve Kan (2007) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin özyeterlilik algıları ile mesleki 
kıdemleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu aynı zamanda öğretmenlerin meslek kıdemleri 
arttıkça özyeterlilik inançlarının da buna bağlı olarak arttığı sonucuna ulaşırken; Özerkan (2007) 
Karahan (2008), Üstünner ve ark. (2009) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin özyeterlilik düzeyleri ile 
mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçuna ulaşmışlardır(Akt.Barut (2011). 

Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okuyan öğrencilerin okulu bitirdikten 
sonra meslek yaşantılarında gerek öğretmen olarak gerekse de sporun içerisin gerek sporcu, gerek 
antrenör gerekse de eğitimci veya idareci olmaları münasebetiyle psiko sosyal alanda bir takım 
özelliklere sahip olmaları gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.  Bu özellikler bireyin sosyal beceri 
düzeyi, iş tatmini, problem çözme becerileri, karar verme stilleri, benlik saygısı saldırganlık düzeyleri 
ve bunlara ilave olarak da öfke ve öz-yeterlilik düzeylerin olarak sıralanabilinir. İşte öğrencilerin 
yukarıda bahsedilen alanlardaki düzeylerinin yüksek olması gerekmekte yapılacak çalışmalarda, bu 
alanlarda öğrencilerin seviyeleri tespit edilerek gerektiğinde bilhassa eğitim öğretim zamanı içerisinde 
gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Değişkenler 
Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stillerinin 
İncelenmesi * 

Selahattin Akpınara1,  Öznur Akpınara  
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özet 

Bu araştırma; yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerini ve karar vermede 
öz saygı ve karar verme stillerini tespit ederek problem çözme beceri düzeylerini ve karar vermede öz saygı ve 
karar verme stillerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde farklı yüksek 
okullarında öğrenim gören 460 öğrenciye, Heppner ve Peterson(1982) tarafından geliştirilen Şahin ve 
arkadaşları(1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Envanteri ile Mann ve diğerleri (1998) 
tarafından (Melbourne Decision Making Questionary) geliştirilen ve Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan 
Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda araştırmaya katılan 
öğrencilerin problem çözme beceri düzeyleri  =96,4771 olarak bulunmuş ve ölçekten alınabilecek en düşük ve en 
yüksek değer göz önüne alınarak öğrencilerin orta seviyenin üzerinde problem çözme becerisine sahip oldukları, 
Karar vermede ise; karar vermede öz saygı ve dikkatli karar verme puanları yüksek, erteleyici ve panik karar 
verme puanları orta seviyede kaçıngan karar verme puanları da düşük olarak tespit edilmiştir.  Öğrencilerin 
gerek problem çözme becerileri gerekse de karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinde ise demografik 
özelliklere göre de bazılarında anlamlı bir fark bulunamazken bazı değişkenlerde ise anlamlı bir fark 
bulunmuştur.  
 
Anahtar kelimeler:1 
problem çözme, karar verme, yüksekokul 

 

 

Examination of Problem Solving Abilities and Decision Making Styles 
of College Students in Terms of Some Variables 
Abstract 

This study aimed to reveal the level of decision making abilities of college students and whether their self-esteem and decision 
making styles during decision making differ or not by determining their level of problem solving abilities and self-esteem and 
decision making styles in decision making. Problem Solving Inventory developed by Heppner and Peterson (1982) and adapted 
into Turkish by Sahin et al (1993) and Melbourne Decision Making Scale I-II developed by Mann et al (1998) (Melbourne 
Decision Making Questionnaire) and adapted into Turkish by Deniz (2004) were implemented to 460 college students at 
Karamanoğlu Mehmetbey University. The level of problem solving abilities of the students was found as  =96,4771 and the fact 
that the level of problem solving of the students was determined higher than intermediate when taking cognizance of the 
highest and lowest scores in the scale. As for decision making, their scores of self-esteem in decision making and the scores of 
carefully decision making were found high, the score of decision making in panic was found intermediate and the score of 
avoidably decision making was found low. There was no difference found among some students in terms of demographic 
characteristics but there was meaningful difference in some variables in both problem solving abilities and self-esteem in 
decision making and decision making styles of the students.  

Keywords: social skills, college, university 

 

                                                           
1 Sorumlu yazar adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı 
Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme stillerinin İncelenmesi” adlı projeden üretilmiştir. 
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1. Giriş 

Bireylerin günlük yaşantılarında karşılaşmış oldukları sorunlarla başa çıkma ve bu sorunların 
çözümünde doğru karar vermeleri, hem iş yaşantılarını hem de sosyal yaşantılarını etkilemektedir. 
Problemlerin çözümlenmesi problemlerin türü ve karmaşasına göre değişmektedir. Bazı problemler 
tamamen mantık yolu ile çözümlenirken, bazı problemler duygusal olgunluğu gerektirir. Bazı 
problemler ise, olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir. Problem çözmeleri arasındaki 
ortak yan, amaca ulaşmaya ket vuran engelleri ortadan kaldırmaktır(Cüceoğlu 2003).Problem ile başa 
çıkmada, kişinin problemli durumları çözme yeteneği, kendini bilişsel olarak değerlendirmesine ve 
büyük ölçüde probleme yoğunlaşmasına bağlıdır(Güçlü,2003). Büyükkaragöz problem çözme 
becerisini kişiyi çözüme götürecek bilgilerin kazanılması ve bu bilgilerin kullanıma hazır olacak 
şekilde birleştirerek bir sorunun çözümüne uygulayabilme düzeyi olarak tanımlarken, Güçlü ise 
bireyin birey olma ve çevresi ile baş etme sürecinde en belirleyici rollerinden birisi olarak 
tanımlamaktadır(Güçlü, 2003). Karar verme ise; bir ihtiyacı gidereceği düşünülen bir objeye 
ulaştırılabilecek birden fazla yol olduğu zaman, yaşanan sıkıntıyı giderici bir yöneliş şeklinde 
tanımlanabilinir. Karar vermeyi gerektiren durum önemli konularda verileceğinde, sonuçları önceden 
tasarlamak ve hedefe ulaşma gücü en fazla olana yönelme daha çok önem 
kazanmaktadır(Kuzgun,1992). Karar verme akıl, akıl, düşünce, bilinç ve irade ile donatılmış bulunan 
insanlara özgüdür.(Koçel,2001). Karar verme stili, karar verme durumunda bir kişinin yaklaşım, tepki 
ve eylemlerde bulunduğu duruma denir(Philips et al, 1985). Karar verme stili belirlemede sosyal 
faktörlerin etkili olabileceğini, bireylerin; aile üyelerine, arkadaşlarına, yakın çevrelerine karşı 
kendilerini sorumlu hissettiklerini ve böylesi sorumluluk duygusunun nasıl karar verileceğini 
etkilediğini belirtmişlerdir(Payne, Bettmen, Johnson, 1993). Dolayısıyla bu çalışma farklı kültürlerin 
buluşması olan üniversitede yüksek okullarda öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerileri 
ve karar verme stillerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin problem çözme becerileri ve 
karar verme stillerinin demografik özelliklere göre de farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır.  

İnsanlar çevresi ve sorunlarıyla kendi gücü çerçevesinde uğraşmak ve bu sorunlarla başa çıkmak 
zorundadır. Bu sorunlarını aşabilmesi için de başta problem çözme becerilerini geliştirmeleri gerekir. 
Aynen bir işletme yeniliklere açık olması gerektiği gibi kişilerde sorunlarla başa çıkmada yeniliklere 
dolayısıyla yeni yollar bulmalıdırlar.  

Problem çözme son derece karmaşık ve geniş kapsamdır. Problem çözmeye dönük davranışlar 
dört ana değişkenden etkilenebilir. Bunlar; daha önce denenmiş eylem türleri, önceki eylemlerin 
etkisiz olmalarının nedenleri, eylemlerin işlevsel sonucu ve bireyin azmi yani sebatıdır( Akt. Akpınar 
,2010).Mücadele, bağlılık ve kontrol algısı psikolojik sağlık açısından önemli farktörlerdir. Karşılaşılan 
problemlerle mücadele edebilmek, psikolojik sağlığı olumlu yönde etkiler(Paknadel, 
Çetinkanat,1988).Yani birey karşılaşmış olduğu problemlerle başa çıkmada kullanmış olduğu yol 
başarılı olursa birey psikolojik olarak rahatlar. Problem çözme, ortaya çıkan rahatsızlık verici durum 
ile baş edebilmek için etkili olabilecek çeşitli çözüm yollarının üretilmesi ve bunlar arasında etkili 
olmasının seçilmesidir(Cüceoğlu, 2003). Danışma psikolojisi ve Klinik psikoloji literatürlerinde 
problem çözme terimi, hayatta karşılaşılan zorluklarla ilgili olarak kullanılmaktadır. Kullanılan diğer 
kavram ise, sosyal problem çözme, kişilerarası problem çözme, kişilerarası bilişsel problem çözme ve 
uygulamalı problem çözme şeklinde sıralanabilinir(D’Zurillla,Goldfried 1971).Sosyal problem çözme 
geniş bir çevre içerisinde yaşayan ve çeşitli stres verici durumlarla karşı karşıya kalan bireyin, 
bunlarla etkili bir biçimde başa çıkabilme becerisini geliştirebilen , bilinçli çapa ve amaç gerektiren bir 
süreçtir(Akt.Akpınar, 2010). Sonuç olarak problem çözme kişisel gelişim için önemli bir unsurdur. 
İnsanlar en azından kendi sıradan problemleri ile başa çıkmaları bireyin birey olmalarını 
sağlamaktadır(Germi, 2006).  

Kişiler her an farklı önem derecelerinde olan kararlar verirler. Bu nedenle karar verme, ilk bakışta 
oldukça kolay ve anlaşılır görülebilir. Halbuki karar verme kişinin güçlü ve zayıf yönlerini iç içe 
girdiği bir süreci ilgilendirir. Karar verme sürecini anlama, sürecin öğelerini açıklama pratikteki 
yararları nedeniyle önemlidir. Karar verme çalışmalarında öncelikli ilgi, bireylerin kararlarında neyi 
temel alarak, nasıl karar verilmesi olmuştur(Deniz,2002).  

Karar verme süreci bir anlamda bireyin iç dünyasında denge sağlama süreci olarak da 
görülebilir. Karar verme durumunda olan birey, hem iç dünyasına yönelik ihtiyaçlarını, hem de 
çevresel beklentileri karşılamaya ve doyurmaya yöneliktir. Bunu yapabilmek için de bireyin kişisel ve 
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çevresel kaynakları etkili ve olumlu bir şekilde kullanması gerekmektedir(Marco,ve diğerleri 2003). 
Yani karar vericinin karar seçeneklerini değerlendirmesinde kullanacağı dayanakların temelini değer 
sisteminin oluşturduğu söylenebilinir. Değerler, nesne, olay ve görüşlerin; o toplum, sınıf ve birey 
bakımından taşıdığı önemi belirtir. Buna göre değerler, karar sürecinde karar vericiyi yöneltici ve 
bağlayıcı etki yapar. Eğer karar süreci bir değer çerçevesine sokulursa, düşüncelerimiz bir dereceye 
kadar sistemleşir(Bursalıoğlu, 2005).  

Kuzguna göre karar verme davranışının ortaya çıkması için üç koşulun bulunması gerekir. 
Bunlar; karar verme ihtiyacını ortaya çıkaran bir güçlülüğün varlığı ve bu güçlülüğün birey 
tarafından hissedilmesi, Güçlülüğün giderecek birden fazla seçeneğinin bulunması ve bireyin 
seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip olmasıdır(Kuzgun, 2000).  

Sonuç olarak karar verme aynen problem çözme becerisi gibi kişisel gelişim için önemli bir 
unsurdur. 

2. Materyal ve Yöntem 

Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel tarama ve ilişkisel taramaya 
yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi merkez kampusun de 270’i beden eğitimi ve spor yüksekokulu 
ve 190’ı sağlık bilimleri yüksekokulunda öğrenim gören 460 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmana Heppner ve Peterson(1982) tarafından geliştirilen Şahin ve arkadaşları(1993) 
tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Envanteri ile Mann ve diğerleri (1998) tarafından 
(Melbourne Decision Making Questionary) geliştirilen ve Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan 
Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II Ölçeği” kullanılmıştır.  

Problem çözme envanteri 35 sorudan oluşan 1-6 arası puanlanan 6 likert tipi bir ölçektir. Her 
madde için kişilere kendilerinin hangi sıklıkla ölçek maddelerindeki gibi davrandıkları sorulmaktadır. 
Seçenekler “her zaman böyle davranırım”, “çoğunlukla böyle davranırım”, “sık sık böyle 
davranırım”, “arada böyle davranırım”, ender olarak böyle davranırım” ve “hiçbir zaman böyle 
davranmam” şeklindedir. Envanterde 10 soru aceleci yaklaşımı, 5 soru düşünen yaklaşımı, 4 soru 
kaçıngan yaklaşımı, 3 soru değerlendirici yaklaşımı, 6 soru kendine güvenli yaklaşımı ve 4 soru da 
planlı yaklaşımı kapsamaktadır. Puanlama esnasında 3 soru puanlama dışıdır. Envanterde 18 soru 
doğrudan 14 soru ise tersine çevrilerek puanlanmıştır. Cevap anahtarında her bir soru için en düşük 1 
en yüksek 6 puan verilmekte buna göre envanterin tamamından en düşük 32, en yüksek 192 puan 
alınabilinir. Envanterden alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin problem çözme konusunda 
kendisini yetersiz olarak algıladığını gösterir(şahin ve ark 1993).  

Melbourne Karar Verme Ölçeği iki kısma ayrılmaktadır. 1. Kısım: karar vermede öz saygıyı 
(kendine güven) belirlemeyi amaçlamaktadır. Toplam 6 maddeden oluşmakta, üç maddesi(2-4-6.) ise 
ters yönde puanlanmaktadır. Puanlama “Doğru” yanıtı 2, “Bazen Doğru” 1 ve “Doğru Değil” 0 puan 
şeklinde yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 12 olup, yüksek puanlar karar vermede 
özsaygının yüksek olduğunu göstermektedir. II Kısım ise 22 maddeden oluşmakta karar verme 
stillerini ölçmekte ve Dikkatli, Kaçıngan, Erteleyici ve Panik Karar Verme Stili olmak üzere 4 alt 
faktörü bulunmaktadır. Karar verme stillerinin alt boyutlarını ölçen maddeler ise; Dikkatli karar 
verme 2-4-6-812 ve 16 maddeler, kaçıngan karar verme 3-9-11-14-17 ve 19. Maddeler, erteleyici karar 
verme 5-7-10-18 ve 21. Maddeler ve panik karar verme ise 1-13- 15-20 ve 22. Maddelerdir. Puanlamada 
Dikkatli ve kaçıngan karar vermede en düşük 0 en yüksek 12puan, erteleyici ve panik karar vermede 
ise en düşük 0 en yüksek 10 puandır. Puanların yüksekliği ilgili karar verme stilinin kullanıldığını 
işaret etmektedir(Deniz ,2004). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri şu şekilde yorumlanmıştır. Öğrencilerin 
270(%58,7)’si beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 190 (%41,3)’ı ise sağlık bilimleri yüksekokulunda 
öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 246(%53,5)’sı kadın 214(%46,5)’ü ise erkektir. Öğrencilerin yaşlara 
göre dağılımları ise; 15(%3,3)’ i 17-18 yaş arası, 151(%32,8)’i 19-20 yaş arası, 178(%38,7)’i 21-23 yaş arası 
ve 116(%25,2)’sı ise 23 yaş ve üzeri şeklindedir. Öğrencilerin 153(%33,3)’ü birinci sınıf, 108(%23,5)’i 
ikinci sınıf, 67(%14,6)’i üçüncü sınıf, 132(%28,7)’si dördüncü sınıf ve öğrencilerin 362(%78,7)’si birinci 
öğretimde 98(%21,3)’i ise ikinci öğretimde eğitim öğretim görmektedirler. Öğrencilerin kaldıkları 
yerlere göre dağılımları ise; 199(%43,3)’u öğrenci evinde, 134(%29,1)’ü devlet yurdunda, 65(%14,1)’i 
özel yurtta ve 62(%13,5)’si ise ailesi ile beraber kalmaktadır. Öğrencilerin annelerinin eğitim 
durumlarına göre dağılımları ise; 52(%11,3)’si okuryazar değil, 30(%6,5)’u okuryazar, 226(%49,1)’si 
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ilkokul, 74(%16,1)’ü ortaokul, 58(%12,6)’i lise ve 20(%4,3)’si ise üniversite mezunudur. Öğrencilerin 
babalarının eğitim durumlarına göre dağılımları 13(%2,8)’ü okuryazar değil, 25(%5,4)’i okuryazar, 
153(%33,3)’si ilkokul, 97(%21,1)’si ortaokul, 101(%22,0)’i lise ve 71(%15,4)’i ise üniversite mezunu 
şeklindedir. Öğrencilerin 73(%15,9)’ünün babası memur, 68 (%14,8)’si işçi, 55(%12,0)’i esnaf, 
44(%9,6)’ü çiftçi, 117(%25,4)’si emekli ve 103(%22,4)’si ise serbest meslektir. Öğrencilerin 
70(%15,2)’sinın annesi herhangi bir işte çalışırken 390(%84,85)’nının ise herhangi bir işte çalışmadıkları 
görülmektedir. Öğrencilerin aylık gelir durumlarına göre dağılımları ise; 47(%10,2)’si 0-500 lira arası, 
59(%12,8)’u 501-750 lira arası, 55(%12,0)’i 751-1000 lira arası, 85(%18,5)’i 1001-1250 lira arası, 
76(%16,5)’sı 1251-1500 lira arası ve 138(%30,0)’si ise 1501 lira ve yukarısı şeklindedir. Öğrencilerin 
197(%38,9)’si aktif olarak spor yaparken 281(%61,1)’i ise spor yapmamaktadır. 

Öğrencilerin problem çözme beceri düzeyleri ile karar verme stillerinin tespit etmek amacıyla 
yapılacak olan analizlerin normal dağılım(parametrik) veya normal olmayan dağılım 
(namparametrik) için One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır.  

Tablo 1. Öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerini gösteren one-sample kolmogorov-smirnov 
testi 

 Problem Çözme 
n 460 
mean 96,4771 
Std.Deviation 19,48163 
Kolmogorov- Smirnov Z 2,181 
p ,000 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerine 
yapılacak olan analizlerin normal olmayan dağılım yani nomparemetrik olmaları münasebetiyle 
(P<0.05) Mann-whitney U testi ve Kruscal Wallis testi yapılmıştır. 

Tablo 2. Öğrencilerin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerini gösteren one-sample 
kolmogorov-smirnov testi 

 Karar Vermede Öz Saygı Karar Verme Stilleri 
n 460 460 
mean 8,6957 24,0478 
Std.Deviation 2,41338 6,42112 
Kolmogorov- Smirnov Z 3,010 1,393 
p ,000 ,041 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda öğrencilerin karar vermede öz saygı düzeylerine 
ve karar verme stilleri düzeylerine yapılacak olan analizlerin normal olmayan dağılım yani 
nomparemetrik olmaları münasebetiyle (P<0.05) Mann-whitney U testi ve Kruscal Wallis testi 
yapılmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Problem Çözme Becerisine Ait Bulgular 

Tablo 3. Araştırmacıların genel olarak problem çözme becerisi alt boyutlarına ve toplam puanlarına ait 
X  ve ss değerlerine ilişkin sonuçlar 

Problem Çözme Envanteri 
Alt Boyutları 

n X  Ss Min Max Envanterden Alınabilecek En 
Düşük ve En Yüksek Puan 

Aceleci Yaklaşım 460 34,5957 8,84566 11,00 98,00 9-54 
Düşünen Yaklaşım 460 13,8148 5,22784 5,00 30,00 5-30 
Kaçıngan Yaklaşım 460 11,5609 5,30657 4,00 24,00 4-24 
Değerlendirici Yaklaşım 460 8,0609 3,32558 3,00 18,00 3-18 
Kendine Güvenli Yaklaşım 460 17,4304 5,41980 6,00 32,00 7-42 
Planlı Yaklaşım 460 11,0348 4,27982 4,00 23,00 4-24 
Toplam Puan 460 96,4771 19,48163 37,00 139,00 32-192 

Tablo 3’de öğrencilerin geneline ait problem çözme becerisi alt boyutları ve problem çözme becerisi 
toplam puan dağılımları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; aceleci yaklaşım alt boyutlarında X X

=34,5957, düşünen yaklaşım alt boyutlarında X =13,8148, kaçıngan yaklaşım alt boyutlarında X

=11,5609, değerlendirici yaklaşım alt boyutlarında X =8,0609, kendine güvenli yaklaşım alt 
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boyutlarında X =17,4304, planlı yaklaşım alt boyutlarında X =11,0348, problem çözme toplamında ise X

=96,4771 puan ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.  
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin problem çözme envanterinin toplamından almış 

oldukları X =96,4771 envanterden alınabilecek değerler (envanterin tamamından en düşük 32 en 
yüksek 192 puan alınabilmektedir) göz önüne alındığında öğrencilerin orta seviyenin üzerinde 
problem çözme becerisine sahip oldukları söylenebilinir. problem çözme envanteri alt boyutlarının 
tamamında envanterden alınabilecek en düşük ve en yüksek değerler göz önüne alındığında problem 
çözme envanteri tüm alt boyutlarında da orta seviyenin üzerinde problem çözme becerisine sahip 
oldukları ileri sürülebilinir.  

Öğrencilerin Okudukları Yüksekokul (sağlık yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin 
problem çözme envanteri alt boyutlarından aceleci ve kaçıngan yaklaşım puan ortalamaları beden 
eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere oranla daha yüksek olduğu 
görülmektedir.), cinsiyet(kadın öğrencilerin problem çözme envanteri alrt boyutlarından aceleci, 
kaçıngan, değerlendirici ve kendine güvenli yaklaşım ile problem çözme becerisi toplam puan 
ortalamaları erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.)Öğrenim gördüğü öğretim 
(birinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarından aceleci ve 
kaçıngan yaklaşım puanları ile problem çözme becerisi toplam puan ortalamaları ikinci öğretimde 
öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir.), Kaldıkları yer (öğrencilerin 
kaldıkları yer değişkenine göre problem çözme becerisi alt boyutlarından aceleci yaklaşımda kredi 
yurtlarda kalan öğrencilerin puan ortalamaları öğrenci evinde kalan öğrencilere oranla, özel yurtlarda 
kalan öğrencilerin puan ortalamaları ise kredi yurtlarda kalan öğrencilere oranla daha yüksek, 
kaçıngan yaklaşımda kredi yurtlarda kalan öğrencilerin öğrenci evlerinde kalan öğrencilere oranla 
daha yüksek, değerlendirici yaklaşımda ailesi ile beraber kalan öğrencilerin daha yüksek problem 
çözme becerisi toplam puanında ise, ailesi ile beraber kalan öğrencilerin daha yüksek olduğu 
görülmektedir.), baba eğitim (Buna göre; babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin problem çözme 
becerisi alt boyutlarından aceleci yaklaşım puan ortalamaları babaları okuryazar değil, okuryazar, 
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.), annelerinin 
herhangi bir işte çalışıp çalışmama (anneleri her hangi bir işte çalışan öğrencilerin, problem çözme 
becerisi alt boyutlarında düşünen, kaçıngan, değerlendirici, kendine güvenli ve planlı yaklaşım ile 
problem çözme becerisi toplam puan ortalamaları, anneleri her hangi bir işte çalışmayan öğrencilere 
oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.), aylık gelir durumu (gelir durumu yüksek olan 
öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarında düşünen yaklaşım puan ortalamaları gelir 
durumu düşük olan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.) ve aktif olarak spor yapıp 
yapmama (aktif olarak spor yapmayan öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarından aceleci 
ve kaçıngan yaklaşım puan ortalamaları aktif olarak spor yapan öğrencilere oranla daha yüksek, aktif 
olarak spor yapan öğrencilerinde problem çözme becerisi alt boyutlarından düşünen, değerlendirici 
ve planlı yaklaşım puanları aktif olarak spor yapmayan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu 
görülmektedir.) değişkenlerinde problem çözme beceri düzeylerinde anlamlı bir farklılık tespit 
edilirken yaş, öğrenim gördüğü sınıf, anne eğitim durumu ve baba mesleklerinde ise problem çözme 
beceri düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

3.2. Karar Vermede Öz Saygıya Ait Bulgular 

Tablo 4. Araştırmacıların genel olarak karar vermede öz saygı puanlarına ait X = ss değerlerine ilişkin 
sonuçlar 
 n X  Min Max Ss Ölçekten Alınabilecek En 

Düşük ve En Yüksek Puan 
Öz Saygı 460 8,6957 1,00 12,00 2,41338 0,12 

 
Tablo 4’de öğrencilerin karar vermede öz saygı puanları genel dağılımları incelenmiştir. Bu inceleme 
sonucunda öğrencilerin karar vermede öz saygı puanları X = 8,6957 olarak görülmektedir. Buna göre 
öğrencilerin karar vermede öz saygılarının orta seviyenin üzerinde hatta yüksek seviyede( öz saygı 
puanları X  = 8,6957 olması ölçekten alınabilecek (en düşük 0-en yüksek12 puan) değerler göz önünde 
bulundurularak) olduğu söylenebilinir.  

Öğrencilerin; cinsiyet(kadın öğrencilerin karar vermede öz saygı puanları erkek öğrencilere 
oranla daha yüksek tespit edilmiştir.), öğrenim gördüğü sınıf(birinci sınıfta öğrenim gören 
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öğrencilerin öz saygı puanları ikinci sınıf ve üçüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilere oranla daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir.) ve anne eğitim durumu (anneleri lise mezunu olan öğrencilerin öz 
saygı puanları anneleri ortaokul, lise ve okuryazar olan öğrencilere oranla daha yüksek tespit 
edilmiştir.) değişkenlerinde karar vermede öz saygı düzeylerinde anlamlı bir fark tespit edilirken, 
öğrenim gördüğü okul, yaş, öğrenim gördüğü öğretim, kaldığı yer, baba eğitim durumu, baba 
mesleği, annelerinin bir işte çalışıp çalışmama durumu ve aktif olark spor yapıp yapmama 
değişkenlerinde ise, karar vermede öz saygı düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

3.3. Karar Verme Stillerine Ait Bulgular 

Tablo 5. Araştırmacıların genel olarak karar verme stillerine alt boyut puanlarına ait X ve ss değerine 
ilişkin sonuçlar 
Karar Verme Stilleri n X  Ss Min Max Ölçekten Alınabilecek En 

Düşük ve En Yüksek Puan 
Dikkatli 460 7,9848  2,27561 1,00 12,00 0-12 
Kaçıngan 460 5,5826 2,71519 ,00 12,00 0-12 
Erteleyici 460 5,1261 2,23104 ,00 10,00 0-10 
Panik 460 5,3543 2,29295 ,00 10,00 0-10 

Tablo 5’de öğrencilerin karar verme stilleri puanlarının genel dağılımları incelenmiştir. Bu inceleme 
sonucunda öğrencilerin karar verme stilleri alt boyutlarında dikkatli X = 7,9848, kaçıngan X  = 5,5826, 
Erteleyici X = 5,1261 ve Panik karar verme puanı ise X  = 5,3543 olarak görülmektedir. Buna göre 
öğrencilerin karar verme stillerinde dikkatli karar verme yüksek seviyede (ölçekten alınacak değer en 
düşük 0 – en yüksek 12 olması münasebetiyle),erteleyici ve panik karar verme orta seviyede (ölçekten 
alınacak değer en düşük 0 – en yüksek 10 olması münasebetiyle),kaçıngan karar verme düşük 
seviyede ölçekten alınacak değer en düşük 0 – en yüksek 12 olması münasebetiyle), olduğu 
görülmektedir. 

Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okul (sağlık yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin 
dikkatli karar verme stillerini kullanmalarında beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 
öğrencilere oranla daha yüksek iken beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 
öğrencilerinde kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stillerini daha yüksek oranda kullandıkları 
görülmektedir.), cinsiyet (erkek öğrencilerin karar verme stilleri alt boyutlarında kaçıngan, erteleyici 
ve panik karar verme puanları kadın öğrencilere oranla daha yüksektir.), öğrenim gördüğü sınıf 
(dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin karar verme stillerinden dikkatli karar verme puanları üçüncü 
sınıfta, ikinci sınıfta ve birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilere oranla daha yüksektir. Sınıf 
yükseldikçe öğrencilerin dikkatli karar vermeleri de yükselmektedir. Kaçıngan karar vermede ise tam 
tersi olarak görülmektedir. Sınıf artıkça puan düşmektedir.), annelerinin herhangi bir işte çalışıp 
çalışmama durumu (annesi herhangi bir işte çalışan öğrencilerin anneleri çalışmayan öğrencilere 
oranla kaçıngan karar verme stillerinin daha yüksek olduğu söylenebilinir.) ve aktif olarak spor yapıp 
yapmama (aktif olarak spor yapan öğrencilerin karar verme stillerinden kaçıngan, erteleyici ve panik 
karar verme stilleri puanları aktif olarak spor yapmayan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.) değişkenlerinde karar verme stillerinde anlamlı bir fark tespit edilirken, yaş, öğrenim 
gördüğü öğretim, kaldığı yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, baba mesleği ve aylık gelir 
durumu değişkenlerinde ise karar verme stillerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırma; yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerini ve 
karar vermede öz saygı ve karar verme stillerini tespit ederek problem çözme beceri düzeylerini ve 
karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır;  
Araştırmaya katılan öğrencilerin orta seviyenin üzerinde problem çözme beceri düzeylerine 

sahip oldukları, demografik özelliklere göre de cinsiyet, öğrenim gördüğü öğretim, kaldığı yer,  baba 
eğitim durumu, anne her hangi bir işte çalışıp çalışmama durumu, aylık gelir durumu, öğrenim 
gördüğü yüksekokul ve aktif olarak spor yapıp yapmama problem çözme beceri düzeylerinde anlamlı 
bir fark tespit edilirken, yaş, öğrenim gördüğü sınıf, anne eğitim durumu ve baba mesleği 
değişkenlerinde ise problem çözme beceri düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
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Öğrencilerin karar vermede öz saygı puan ortalamaları orta seviyenin üzerinde hatta yüksek 
seviyede oldukları, demografik özelliklere göre de;  cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf ve anne eğitim 
durumu değişkenlerinde karar vermede öz saygıda anlamlı bir fark tespit edilirken, yaş, öğrenim 
gördüğü öğretim, kaldığı yer, baba eğitim durumu, baba mesleği, anne bir işte çalışıp çalışmama 
durumu, aylık gelir durumu ve aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenlerinde ise karar vermede 
öz saygı puan ortalamalarında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Öğrencilerin karar verme stillerinde, dikkatli yüksek, erteleyici ve panik orta seviyede ve 
kaçıngan karar verme ise düşük olarak tespit edilmiş, demografik özelliklere göre de, cinsiyet, 
öğrenim gördüğü sınıf, anneleri her hangi bir işte çalışıp çalışmama durumu ve aktif olarak spor 
yapıp yapmama karar verme stillerinde anlamlı bir fark tespit edilirken, yaş, öğrenim gördüğü 
öğretim, kaldığı yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, baba mesleği ve aylık gelir 
durumlarında ise karar verme stillerinde anlamlı bir fark tespit edilememiştir.  

Akpınar ve arkadaşları (2015) tarafından üniversitelerde öğrenim gören hokey sporcularının 
karar verme düzeylerini belirlemek amacıyla yapmış olduğu çalışmada, hokeycilerin karar vermede 
öz saygı puanları yüksek, karar verme stillerinde de dikkatli karar verme yüksek, kaçıngan ve 
erteleyici karar verme stilleri düşük erteleyici ve panik karar verme stilleri ise orta seviyede olduğunu 
tespit etmişlerdir. Hokeycilerin karar verme stillerinde cinsiyet, yaş, okuduğu sınıf, kaldığı yer, aylık 
gelir durumları, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, babalarının mesleği ve hokey oynama yılı 
değişkenlerinde anlamlı bir fark bulamazken, annelerinin bir işte çalışıp çalışmadıkları ve 
yaşamlarının büyük bir kısmının geçtiği yer değişkenlerinde ise anlamlı bir fark bulmuşlardır.  

Eraslan (2015) tarafından yapılan üniversite spor bölümü öğrencilerinin atılganlık ve karar verme 
stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi çalışmasında, öğrencilerin karar verme stillerinin de 
cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve lisanslı olarak spor yapma durumlarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermediği bulmuştur.  

Karar verme konusunda yapılan araştırmaların çoğu, karar vermenin aile içinde nasıl ele alındığı, 
mesleki rehberlik alanında nasıl alındığı, farklı gelişim dönemlerini kapsayan durumlarda nasıl 
olduğu, bireysel özelliklere göre çeşitliliğini kapsar şeklindedir. Avşaroğlu (2007), “üniversite 
öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başaçıkma stillerinin bazı özlük 
niteliklerine göre farklılaşma durumu”nu incelenmiş ve benlik saygısı alt  ölçek puanlarının, karar 
vermede özsaygı, karar verme ve stresle başaçıkma stillerini ne düzeyde açıkladığı incelemiştir. 
Avşaroğlu’nun araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyetleri ile karar vermede özsaygı puan 
ortalamaları ve karar verme stilleri alt boyutları (dikkatli karar verme, kaçıngan karar verme, 
erteleyici karar verme ve panik karar verme) arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı; 
öğrencilerin okudukları sınıfla, karar vermede öz-saygı puan ortalamaları arasında ise anlamlı 
düzeyde bir farklılığın olduğu görülmüştür. Karar verme stilleri alt boyutları ile (dikkatli, kaçıngan, 
erteleyici ve panik karar verme) sınıf düzeyleri arasında manidar bir farklılaşma çıkmazken; 
öğrencilerin yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerle (köy-kasaba, ilçe, il ve büyük şehir) karar vermede 
özsaygı ve karar verme stilleri alt ölçek puan ortalamaları arasında manidar düzeyde farklılıkların 
olmadığı görülmüştür. O’Hare ve Beutel (1987), 247 üniversite öğrencisi üzerinde, “mesleki kararlarla 
başa çıkmada kullanılan karar verme stratejilerini cinsiyet farklılıkları” açısından araştırmışlardır. 
Araştırma bulgularına göre, erkeklerin karar alırken, kızlara kıyasla kendilerine daha çok 
güvendiklerini, hatta karar vermeye bir meydan okuma olarak yaklaştıklarını ve aldıkları kararlar 
üzerinde kontrol gücüne sahip olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini; kızların ise karar alma 
sürecinde çevrelerinden yardım aldıklarını ve aldıkları kararla ilgili onay görmek isteği içinde 
olduklarını ve erkeklere kıyasla karar sürecine daha düşük beklentilerle yaklaştıkları sonucunu elde 
etmiştir (Akt: Köse, 2002). Burnett (1991), “üniversite öğrencilerinin karar vermede benliğin etkisi ve 
stresli bir karar vermede kullandıkları ölçütler”i incelediği çalışmasında, karar verme sürecinde 
kendine güven duygularının düşük olması, bireyin karar almasında sıkıntı doğururken, yüksek bir 
kendine saygı düzeyi, karar verme için de bireyin daha akılcı ve mantıklı karar vermesini 
sağlayabilmektedir. (Akt: Avşaroğlu, 2007). Radford, Mann, Ohta ve Nakane (1993), “Japon ve 
Avusturya üniversite öğrencilerinin kültürel farklılıkları ile karar verme stilleri arasındaki ilişki”yi 
araştırmışlardır. Bunun için, Nagasaki Üniversitesi’nden için yaşları 16-24 arasında değişen 505 erkek, 
237’si kız toplam 743 Japon öğrencisi, Flinders üniversitesinden116 erkek ve 193 kız olmak üzere 
toplam 309 Avustralyalı öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda; karar vermede öz-saygı düzeyi 
yüksek olan üniversite öğrencileri daha az karar stresi yaşamakta olduğu, seçim ve sorumluluk 
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stillerini kullanmaya daha yatkın davranışlar gösterdiklerini saptamışlardır (Akt: Çolakkadıoğlu, 
2003). Eldeleklioğlu (1996) “karar stratejileri ile ana-baba tutumları arasındaki ilişki”yi belirlemek 
amacıyla yaşları 19 ile 25 arasında olan gençler üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırma 
sonucunda, demokratik ana-baba tutumuyla mantıklı karar verme, bağımsız ana-baba tutumuyla 
kararsız karar verme, koruyucu ana-baba tutumuyla kararsız ve içtepisel karar verme, otoriter ana-
baba tutumuyla kararsız, içtepisel ve mantıklı karar verme stilleri arasında anlamlı ilişkilerin 
olduğunu belirtmiştir. Demokratik aile ortamına sahip gençlerin mantıklı karar ve bağımsız karar 
verme stilini daha çok benimsedikleri, bireylerin kişilik gelişimine önem verildiği, çocukluktan 
itibaren aile içi kararlara katılmaları sağlandığı ve kendi kararlarını vermeleri için destek gördüklerini 
elde etmiştir. Tiryaki (1997) üniversite öğrencilerinin karar verme davranışları ile bazı değişkenler 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nin değişik fakultelerinde okuyan 604 
öğrenciye ulaşmış ve araştırmasında, “Kendine Saygı Ölçeği” ve “Karar Stratejileri Ölçeği”ni 
kullanmıştır. Araştırma sonucunda, 1.sınıf öğrencilerinin kararsızlık stratejisi puan ortalamasının, 
4.sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu; buna karşın içtepisel ve mantıklı stratejilerin puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Cinsiyete göre kızların, içtepisel strateji puan 
ortalamasının erkeklerden yüksek, fakat kararsızlık ve mantıklı stratejilerin puan ortalamalarının 
anlamlı bir fark göstermediği ortaya çıkmıştır. Kendine saygı düzeyi düşük olan öğrencilerin içtepisel 
ve kararsızlık stratejileri puan ortalamalarının kendine saygısı yüksek olan öğrencilere göre yüksek 
olduğu, öte yandan, kendine saygı düzeyi yüksek olan öğrencilerin, kendine saygı düzeyi düşük olan 
öğrencilere göre, mantıklı strateji puan ortalamasının yüksek olduğu elde edilmiştir. Mann, Radford, 
Burnett, Ford, Bond, Leung, Nakamura, Vaughan ve Yang (1998) kültürler arası bir çalışmada 
üniversite öğrencilerinin, kültürler arası farklılıklarına göre karar verme stilleri”nin faklılaşıp 
farklılaşmadığını araştırmışlardır. Araştırmaya ABD’den 475, Avustralya’dan 262, Yeni Zelanda’dan 
260, Japonya’dan 358, Çin’den 281 ve Tayvan’dan ise 414 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda; 
batı kültüründeki üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı düzeyleri, Doğu Asya 
kültüründeki üniversite öğrencilerini öz-saygı düzeylerine oranla daha yüksek olduğunu 
bulmuşlardır. Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri arasında erkeklerin öz-saygı düzeylerinin, 
kız öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ve erkeklerin karar verme durumlarına daha fazla 
güvendiklerini saptamışlardır. Deniz (2002) üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve sosyal 
beceri düzeylerinin Ta-Baskın Ben durumlarını bazı özlük nitelikleri”ne göre incelemiştir. 
Araştırmanın bağımsız değişkenleri baskın ben durumları, cinsiyet, sınıf ve üniversiteye giriş puan 
türüdür. Bağımlı değişkenleri ise sosyal beceri ve karar verme stratejileridir. Üniversite öğrencilerinin 
özlük nitelikleri ile ilgili olarak, kızların mantıklı karar verme stratejisi puanları erkeklerin 
puanlarından önemli düzeyde yüksektir. Birinci sınıf öğrencilerinin kararsız karar verme stratejisi 
puan ortalamaları dördüncü sınıf öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksektir. Sözel puan türü ile 
üniversiteye giren öğrencilerin mantıklı karar verme stratejisi puan ortalamaları sayısal puan türü ile 
üniversiteye giren öğrencilerin puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. Bağımlı 
değişkenler açısından, öğrencilerin bağımsız karar stratejisi ile sosyal beceri, duyuşsal duyarlık, sosyal 
anlatımcılık, sosyal duyarlık ve toplam sosyal beceri puanları arasında aynı pozitif ilişki; sosyal 
kontrol arasında ise negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Kesici (2002) “üniversite öğrencilerinin 
karar verme stratejilerinin psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve özlük nitelikleri”ni incelemiştir. Kesici, 
araştımasını Selçuk Üniveristesi’nin değişik bölümlerinde öğrenim gören 900 öğrenci üzerinde 
yapmıştır. Öğrencilerin psikolojik ihtiyaçları “Edwards Kişisel Tercih Envanteri” ile karara verme 
stratejileri ise “Karar Stratejileri Ölçeği” ile ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkenine 
göre, kızların mantıklı karar verme stratejileri puan ortalamalarının erkeklerden anlamlı düzeyde 
yüksek çıkmıştır. Sınıf değişkenine göre, IV. sınıf öğrencilerinin içtepisel ve bağımsız karar verme 
stratejileri puan ortalamalarının I. sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucunu 
elde etmiştir. Köse (2002) “üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve psikolojik ihtiyaçlarını, 
sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet değişkeni açsından incelemiştir. Araştırmasını 1.sınıf 
öğrencilerinden 115 öğrenciye uygulamıştır. Karar verme davranışını ölçmek için, Kuzgun (1992) 
tarafından geliştirilen “Karar Stratejileri Envanteri” ile, psikolojik ihtiyaçları ölçmek için ise “Edwards 
Kişisel Tercih Envanteri’ni (EKTE) kullanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kız ve erkek 
üniversite öğrencilerinin kullandıkları karar verme stilleri arasında anlamlı bir farkın olmadığını 
saptamıştır. Ayrıca öğrencilerin algıladıkları sosyo-ekonomik düzeylerine göre karşılaştırıldığında 
mantıklı karar verme stili açısından anlamlı düzeyde farkın olmadığını, sosyo-ekonomik düzeyini 
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yüksek olarak algılayan öğrencilerin, sosyo-ekonomik düzeyini orta olarak algılayan öğrencilere göre 
içtepisel karar verme stilini ve kararsızlık stilini daha çok kullandıkları tespit edilmiştir(Akt.Tatlılıoğlu 
2014)  

Alver(2005) tarafından yapılan üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik 
başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi çalışmasında, cinsiyetlere ve yaşamlarının büyük 
bir kısmının geçtiği yer değişkenlerine göre bireylerin problem çözme becerileri puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı, öğrenim gördüğü program(fen bilimlerinde okuyanların 
problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu), okuduğu sınıf(son sınıfta okuyan öğrencilerin 
problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu), ve öğrenim gördüğü program(birinci öğretimde 
okuyan öğrencilerin problem çözmebecerilerinin daha yüksek olduğu) değişkenlerine göre de 
problem çözme becerilerinde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.  

Yüksel (2015) tarafından hemşirelik öğrencilerinin problem çözme öz değerlendirme sonuçları ve 
etkileyen faktörler çalışmasında araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme becerilerinin iyi 
olduğu, kişisel kontrol, problem çözme yeteneğine güven, yaklaşma kaçınma alt ölçekleri ile problem 
çözme envanteri toplam puan ortalamaları ile cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise, üniversite 
yaşamındaki kaldıkları yer, anne ve babalarının yaklaşımlarını algılama gibi faktörlerin etkili 
olmadığını belirtmiştir. Ancak istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, erkek öğrencilerin kız 
öğrencilere göre, üçüncü sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerine göre, 
arkadaşları ile evde kalan öğrencilerin ailesi ile beraber kalan öğrencilere göre, anne ve babalarının 
yaklaşımlarını demokratik olarak değerlendiren öğrencilerin problem çözme becerilerinin daha iyi 
olduğunu tespit etmiştir.  

Soyer ve Bilgin (2010) tarafından yapılan üniversite öğrencilerinin çeşitli değişkenlere göre 
problem çözme beceri ağlıları çalışmalarında, problem çözme beceri algı puanlarının, cinsiyet ve yaş 
grupları değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Yıldırım ve Yalçın 
(2008) eleştirel düşünce becerilerini temel alan fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının problem 
çözme becerilerine etkisi çalışmalarında mezun olunan lise türü ve cinsiyet değişkenlerinin, fen bilgisi 
öğretmen adaylarının problem çözme beceri düzeyleri üzerinde etkili olmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Çam(1997), Saygılı (2000), Nezu(1985), Basmacı (1998) ve Aydın(1999 yapmış oldukları 
çalışmalarda aynı sonuca ulaşmışlardır(Akt. Soyer ve Bilgin, 2010).  

Sonuç olarak üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerileri ve karar 
verme stilleri önem arz eden bir konu olması münasebetiyle üniversitelerde bu alanlarda gerekli 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması, bu konularda gerekli eğitimlerin verilmesi, akademik ve 
idari personelin bu konularda öğrencilere katkı saylaması gerektiği önerisinde bulunabiliriz. Bu konu 
sadece karar verme ve problem çözme alanında değil, öfke, saldırganlık, sosyal beceri ve diğer 
alanlarda da olmalıdır. 
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Özet 

Âşıklık geleneği, Türk halk müziği ve Türk halk edebiyatı alanlarını sıkça meşgul etmiş bir konudur. Âşıklık 
geleneği ve eğitimi Türk halk müziği eğitiminin önemli yöntemlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Usta –
Çırak ilişkisine dayanan bu eğitim günümüzde geleneksel bir yöntem olarak da kabul görmektedir. Tarihi 
geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve tarihin farklı dönemlerinde farklı isimlerle anılan bu gelenek, 
eğitimsel boyutta incelenmeye çalışılacaktır. Bu inceleme sırasında bir aşık olan Aşık Davut Sulari incelenerek 
aldığı ve verdiği eğitim değerlendirilmeye çalışılacaktır.Makalemizde kişişel görüşme, literatür tarama 
yöntemleri kullanılacaktır. Dünyada kullanılan benzer örneklerinin varlığı araştırılarak karşılaştırma yöntemi 
de kullanılmaya çalışılacaktır.    
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1. Giriş 
 “Âşık, halk arasında, umumiyetle saz şairlerine verinle bir isimdir.” (Köprülü, 2001, s.25).  Âşıklık, 
Anadolu’da son halini alarak şekillenen, büyük bir müzik ve edebiyat kültürünün ürünüdür. 
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılmış ve bir gelenek haline bürünmüştür. Bu 
gelenek, halk tarafından da büyük bir ilgi görerek bu geleneğe fazlaca kıymet verilmiştir. 

Erman Artun âşıklık geleneğini şu şekilde tanımlar; “yüzyılların deneyimlerinden süzülerek 
biçimlenmiş, belirli kuralları olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden yararlanarak kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir değerler bütünüdür.” (2001, s.11) Tabiî ki hikmetli söz söyleyebilmek, uygun hece ve 
kafiyeleri kullanabilmek bahsedilen bu kuralların edebi kısmını oluşturan bazı örneklerdir. Bunların 
yanında bahsi geçen eserlerin müzikal olarak da değerlendirilmesi, müzikal kurallarının da ortaya 
konması ve geleneğin müzikal kısmından da bahsedilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Türk toplulukları tarihsel süreçte incelendiği zaman, âşıklık geleneğinin köklerine dair çok 
önemli bilgilere ulaşabiliyoruz. Kelimenin ilk hallerinin kam, baskı, şaman gibi söylenişlerinin 
ardından Anadolu’ya göçle birlikte “ozan” kelimesi ve devamında da “âşık” kelimesinin kullanımını 
görebiliyoruz. 

“Âşık kelimesinin Türkçe olan ışık kelimesinden türediğini öne süren yazarlar olduğu gibi âşık 
deyiminin İslamiyet’in kabulünden sonra Arap dilinden alındığını kabul edenler de vardır” (Halıcı,  
1992, s.6). Türkçe ışık kelimesinden türediğini savunanların yanında Arapça olduğunu düşünen 
yazarlar ise “ışk” yani sarmaşık kelimesinin değiştirilerek kullanılan hali olduğunu savunurlar. 
 “Âşık” kelimesinden daha önce kullanılan ve Anadolu’da hala yaygın bir biçimde kullanılan “ozan” 
kelimesi için de buna benzer bir tartışma mevcuttur. Feyzi Halıcı’nın aktardığına göre Fuad Köprülü  
Edebiyat Araştırmaları adlı eserinde “Ozan kelimesi ozmak kökünden çıkar. Bu kökten gelen ozgan 
koşuda birinci gelen köpekler için kullanılmış olup, yine aynı kökten gelen ozuş kelimesi ise 
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(kurtuluş) anlamına gelmektedir. Oğuzcada ortadaki ve sonraki g’ler düştüğü için ozgan, ozan 
olmuştur.” Şeklinde bilgi verir. 

Konu ile ilgili olarak yine Feyzi Halıcı’nın aktarımıyla Ahmet Talat Onay ise “ozan kelimesinin 
uzan kelimesinden türediğini Oz ile Uz’un bakıcı, bilici, akıllı ve bilge anlamına geldiğini söyler” 
(1992, s.7) 

16. yüzyılda başladığı kabul edilen âşık edebiyatı (Artun, 2001, s.32) ve âşıklığın kökeni, 12. 
Yüzyıla kadar dayanır (Artun, 2001, s.30).  Önceki yüzyıllarda ve coğrafyalarda Kam, Şaman, Baksı, 
Ozan, Âşık kelimelerinden ziyade, bu kişilerin yaptığı işler ve toplum nezdindeki önemleri 
karşılaştırıldığında birbirinden çok da farklı olmayan sonuçlarla karşılaşılabiliyor.  

Türklerin eski dinleri olan Şamanizm’de kam, baksı veya şamanın dini özellikleri de vardı. 
İslamiyet’in kabulünden sonra ise ozan veya âşıklığın bu yönünün pek de kalmadığını belirtmenin 
yanlış olmayacağını düşünüyoruz. Alevilikteki dedelik kurumunu, âşıklık ile birleştiren kişilerde bu 
yönü görebilmek mümkün iken, Sünni âşıklarda ve Sünni topluluklarda bu yönün kalmadığını 
belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Alevi âşıklardan aynı zamanda dede de olan âşıklar yaklaşık olarak, şaman, kam, baksı gibi 
topluma dini anlamda da önder olmaya devam etmiş ve toplumu yönlendirme görevini 
sürdürmüşlerdir. Aynı şekilde toplum tarafından da “önder olma” görevini almışlardır. Bu durumu 
açıklamak için Artun’un şu ifadeleri önemlidir. “İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir uzantısı olan 
âşık şiir geleneği, yeni coğrafyada milli özden kopup, İslami öze bağlanarak en çok Bektaşi tarikatı 
mensupları arasında kabul görüp gelişmiş, Bektaşi tarikatının dünya görüşüyle beslenerek 
yayılmıştır” (2001, s.35). 

Topluma önderlik etme farkının dışında şiir söyleme, doğaçlama yapma, enstrüman çalma, 
hikaye anlatma gibi görevleri bazı değişikliklerle devam etmiştir.       
Âşıkların günümüzdeki durumlarına ilişkin bazı saptamaları ve Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki 
durumlarıyla ilgili olarak karşılaştırmayı Köprülü şu şekilde belirtir; “Panayırlarda, kahvehanelerde, 
düğünlerde, bir kelime ile umumi toplantılarda, eskiden daha sık rastlandığı halde, yirmi yıldan beri 
gittikçe azalan, içtimai mevkilerini ve ehemmiyetlerini kaybeden bu âşıklar, Osmanlı İmparatorluğu 
memleketlerinde hatta Tanzimat’tan sonra bile, XX. Asır başlarına kadar, mühim bir mesleki zümre 
halinde devam etmekte ve İmparatorluğun her tarafında bunlara tesadüf olunmakta idi.” (2001, s.23). 

1.1. Anadolu Dışında Aşıklık 

Gezici saz şairliği olarak tanımlanan ve Anadolu’da âşık veya ozan olarak adlandırılan kişiler 
Anadolu dışında da görülmektedir. Özellikle Balkanlardaki durumunu açıklayan Köprülü şu ifadeleri 
kullanır; “Bu hususta kâfi bir fikir edinmek için, eskiden beri zengin bir halk edebiyatına ve saz 
şairlerine malik olan Sırp-Hırvatların, bugünkü vaziyetlerini tedkik etmek çok faydalıdır. Slavistlerin 
kanaatine göre, Sırp-Hırvatların epik mahiyetteki halk edebiyatları, Rusların, Ukraynalıların, 
Bulgarların mümasil mahsullerinden daha zengin, daha realist ve daha beşeri karakterdedir ve 
yaratıcı kabiliyetini son zamanlara kadar muhafaza etmiştir. İster Ortodoks, ister Katolik, ister 
Müslüman, hangi dine bağlı olursa olsun, bu edebiyat bütün Sırp-Hırvatlar arasında yeni karakterleri 
muhafaza eder. Cenup İslavlarında ilk önce VII. Asırdan beri bulunduğu bilinen bu halk edebiyatının 
XIII. Asırdan beri bir takım tasviri mahiyette kahramanlık şiiri vücuda getirdiği malumdur. “ 
(Köprülü,2001, s.24) 

Anadolu’daki âşıkların hemen her konuda yazılmış şiirlerini görebiliyoruz. Hem şiir hem de 
müzik bakımından oldukça çeşitli konu, şekil ve türlerin mevcut olduğu Anadolu’daki âşıklığa 
nazaran, Köprülü Balkanlarda kahramanlık konusuna dikkat çekmektedir. 

“Balkanlarda âşıklar, köklü bir âşıklık geleneği oluşturmuşlardır. Priştine, Prizren, Üsküp vd. 
şehirlerde güçlü bir âşıklık geleneği vardı. Âşık kahvehanelerinde, âşık fasılları yapılıyordu. 
Anadolu’dan gelen âşıklar aşıklık geleneğini Balkanlara taşımışlardı.” (Aktaran Artun, 2001, s.32 
Hafız, Nimetullah 1985,  Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Priştine.)  

Avrupa’da aşıklık anlatılırken, aşıklık ile benzer özellikler gösteren bir gelenekten daha 
bahsetmek gerekmektedir. Bu da “Troubadour” olarak bilinen, gezgin şairlik-bestecilik geleneğidir. 
Avrupa’da özellikle 12. Yüzyılda doruk noktasına ulaşan (Griffiths,2010,s26) bu gelenek, özellikle o 
yıllarda Haçlı Seferlerine katılmış olan şövalyeler, lordlar ve hatta prensler tarafından icra 
ediliyordu(Griffiths, 2010-Selanik,1996). Fransa’da “jongeur”, Almanya’da “minnesenger” olarak da 
adlandırılan bu gezgin şair-besteciler döneminde Avrupa’da ilgi ile karşılandılar. 
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Avrupa dışında âşıklık geleneğinin izlerini Azeri ve Türkmen sahalarında da görmek 
mümkündür. Özellikle Kars-Azerbaycan âşıklık geleneğindeki benzerlikler bu konuyu örnekleme ve 
karşılaştırmayı açıklamaya imkân vermektedir. Erman Artun da bu bölgelerdeki varlıktan bahsederek 
şu ifadeleri kullanır; “Aşıklık geleneği, Anadolu coğrafyası dışında Azeri ve Türkmen sahalarında da 
yaşamaktadır” (2001, s.32). 
2. Metod 
2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, müzikal ve edebi tarihimizde önemli bir yere sahip olan “aşıklık” kurumunun 
kullandığı eğitim yöntemlerini belirleyerek, bu yöntemlerin günümüzde verilen müzik eğitimlerinde 
kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Bu belirleme ve değerlendirme yapılırken çalışmamız, “Aşık 
Davut Sulari ile sınırlı tutulacaktır. 
2.2. Araştırmanın Problemi 
“Aşık” kimdir? Tarihsel süreçte ne gibi isim değişiklikleri geçirdi? Nasıl “Aşık” olunabilir? Aşık 
Davut Sulari’nin yetiştirdiği/etkilediği sanatçıların başarılarında, aldıkları eğitimlerinin rolü var mıdır 
ve bu eğitim nasıl bir eğitimdir? 
2.3. Araştırmanın Yöntemi  
Araştırma niteliksel yol (yöntem) araştırması ve kaynak taraması yordam (tekniğine) dayalıdır. 
Literatür taraması tekniğinin yanında yapılan kişisel görüşmelerden de yararlanılmıştır. 
3. Bulgular ve Yorum 
3.1. Aşıklığa Geçiş Eğitimi 

Anadolu’da kendini âşık veya ozan olarak adlandıran şairler mevcuttur. Günümüzde kendini âşık 
olarak tanımlayan şairlerin bir kısmı enstrüman kullansa da, enstrüman kullanmayanlar da 
mevcuttur. Bununla birlikte, enstrüman kullananların müzikal bilgi ve yetenekleri de 
değerlendirilmeye ve tartışılmaya tabii ki açıktır. Kendini âşık olarak adlandıran kişilerin günümüzde, 
Kültür Bakanlığı tarafından bir dizi değerlendirmeye tâbi tutuldukları bilinmektedir. Bu 
değerlendirme sonucunda kişinin halk şairi, halk ozanı-âşık veya cem zâkiri olduğu veya olmadığı 
tespit edilmektedir. Bu tespitin ardından bu unvanlardan birine sahip olduğu düşünülen kişiye bir 
tanıtma kartı verilir. Buradaki belirleyici unsurlar kişinin şairliğinin yanında; âşıklık geleneği 
hakkındaki bilgisi, âşıklık geleneğinde icra edilen edebi veya müzikal türler hakkındaki yetkinliğidir.  
Bu değerlendirme kriterine uygun olmayan ve saz çalıp şiir yazdığını iddia eden ve bu yolla kendisini 
âşık olarak adlandıran kişilerin yetişme ortamları çeşitli sebeplerle farklılık gösterebilir. Bu sebepler 
ekonomi, özlem (aile, cocuk, sevgili, memleket vs.),hastalık gibi bazı sebeplerle duygusal olarak 
tetiklenerek şiir yazma ihtiyacı sonucunda ortaya çıkabilir.  

Yazımızda konu edindiğimiz âşıklar, aşık müziği ve aşık edebiyatına teori ve pratikte hakim olan 
aşıklardır. Edebi ve müzikal anlamda türleri bilen ve bu türlere uygun örnekler üretebilen âşıklar 
yazımızın konusu dâhilindedir. 

Bu âşıkların eğitiminde ise iki önemli yöntem vardır. Bir tanesi ; “çırak çıkarma”, “çıraklama” 
veya “kapılanma” (Aslan, 16.03.2017,  
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/ferhat_aslan_kars_yoresi_asiklari_usta_cirak.pdf)adı 
verilen, âşık yetiştirme esasına dayalı bir yöntem iken diğeri, bade içerek âşık olma yöntemine 
dayanır.  

“Âşık Edebiyatında çırak yetiştirme geleneği yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerden biridir. Usta 
âşık saza ve söze kabiliyeti olan bir genci çırak edinir, yanında gezdirir, saz ve söz meclislerine sokar, 
günü gelince mahlasını verir. Yıllar boyu ustasına hizmet eden ve bu arada âşıklığın vecibelerini 
öğrenen çırak da zamanı gelince ustasının izniyle şiirlerini çalıp söylemeye başlar. (Bazı Âşıkların 
kendisinden birkaç yaş küçükleri çırak tutup Âşık olmasını sağladığı da olur. Sözgelişi, Sivaslı 
Dilhuni'nin, çırakları Garip Bilgin ve Yakup Bilgin arasında pek yaş farkı yoktur.) Şiirlerinde, 
ustasının tekniği, kültürü ve söz dağarcığı açıkça kendini hissettirir. Ustasının ölümünden sonra 
meclislerde sohbetlerde onun şiirleriyle söze başlar, çeşitli vesilelerle ustasının ismini zikreder, onun 
izinden gittiğini hissettirir. Bütün bunlar ustasının adını yaşatmak içindir. Çırağın, ustasında hâkim 
olan tavrı, üslup, icraat, kültür ve dile bağlılığı, kendisinin yetiştirdiği çırağına da sirayet eder.” (Kaya, 
2000, s.14) 
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Çıraklanma veya kapılanma denilen âşık yetiştirme modelinde önemli bir husus da “meşk”tir. 
Temelde, eserlerin icrası ve bu icra sırasında öğrencinin dinleyerek taklidi ve devamında da eserin 
icrasına katılma mantığına dayalı olan bu sistem, dolaylı olarak âşık eğitiminde de kullanılmaktadır. 
Köprülü, âşık eğitimini ve sınıflamasını anlatırken isim vermese de bu yöntemden bahseder.  

Köprülü (2001, s.32-36) âşıkları “şehir muhitinde âşıklar” ve “köy ve aşiret çevresinde âşıklar” 
olarak yetişme şartlarına göre iki başlıkta inceler. İkisinin de verdiği ürünlerin, hitap ettikleri 
topluluktan kaynaklı olarak farklı olabileceğine dikkat çeken Köprülü, şehirdeki âşıkların aruz 
veznini kullanarak klasik şiirler yazdığından, köydeki âşıkların ise bu yöntemi kullanmadığından 
bahseder. Aynı yazıda ise Köprülü, âşıkların yetişme şekillerini ise şu şekilde ifade eder: “Şehir ve 
kasabalarda, muhtelif içtimai tabakalara mahsus ayrı ayrı kahvehaneler, bozahaneler, meyhaneler gibi 
umumi yerler vardı. Bazı büyük kahvehanelerde çalgı ve köçek takımları da bulunurdu. İşte bu 
kahvehanelerden bazıları, bilhassa âşıkların toplantı yerleri idi. Onlar belli mevsimlerde buralarda 
toplanırlar, sazlarla şiirler terennüm ederlerdi. Büyüklerin ve zenginlerin konaklarında, saraylarında 
da çöğürcülere tesadüf edilirdi. Hükümetin kontrolü altında muntazam bir teşkilata malik olan bu 
âşıklar, panayırlar gibi geçici toplantı yerlerinde kurulan kahvehanelerde bulunurlar memleketi 
dolaşırlar, tekkelerde ve bilhassa her köşeye dağılmış olan Bektaşi tekkelerinde- büyüklerin de 
zenginlerin konaklarında misafir olurlardı. Başka esnaf teşekküllerinde olduğu gibi, âşıklar 
teşkilatında da çıraklıktan başlayarak âşık oluncaya kadar geçirilmesi icap eden birçok devreler vardı. 
Bilhassa, büyük, şöhretli âşıkların etrafında, saz şairliğine meraklı, istidatlı birçok genç çırak olarak 
toplanırlar, üstattan birçok mahlas –yani şiirlerinde kullanacakları bir ad- alırlar, âşık olmak için 
zaruri edebi ve mesleki terbiyeyi gördükten sonra fasıllara girmeye başlarlar, memleket içinde uzun 
seyahatlere çıkarlar, nihayet âşık olurlardı.” (2001, s.34). 

Âşık eğitiminde şehir ve köyde yetişen âşıklar arasındaki farkı ve “meşk” yöntemini -yine isim 
vermeden- Erman Artun da şu şekilde anlatır; “Âşıklar çıraklıktan başlayarak âşık oluncaya kadar 
belli bir eğitimden geçerler, fasıllara katılırlar, ustalardan mahlas aldıktan sonra aşık olurlardı. Şehir 
hayatının kültür havası içinde klasik şiire ve musikiye, tasavvuf düşüncesine, İslam tarihine, evliya 
menkıbelerine, İran ve Türk edebiyatında görülen motiflere ait birçok bilgi edinirlerdi. Şehirli 
âşıkların kültür düzeyleri klasik medrese ve tekke kültürüyle temas halinde olduklarından, köyde 
yetişenlerden dil, sanat ve anlatım açısından başkalık gösterir” (2001, s.35). 

 Âşıklık geleneğindeki diğer yöntem ise “badeli âşıklık” modelidir. Badeli âşıklık, genel olarak 
rüyada ve rüya benzeri bir baygınlık durumunda, bir kişinin elinden, “bade” adı verilen, ne olduğu 
tam olarak bilinmeyen, sıvı bir cismin içilmesi ile başlanan âşıklıktır. 

Bu durumu Fuad Köprülü şu şekilde tanımlamaktadır. “..Halk arasında dolaşan menkıbeler, 
bunların maddi ve cismani aşktan manevi ve ruhani aşk derecesine yükseldiklerini, saz çalıp şiir 
söylemeyi de ilahi vasıtalarla –yani ya bir mürşidin, pirin, yahut Hızır Peygamberin rüyada, veya 
hakikatte tecellisi ile- öğrendiklerini anlatır.”(2001, s.26) 

Rüyada bade içen âşıklar “Badeli Âşık” olarak adlandırılır. Badeli âşıklar da kendi içlerinde “Er 
Dolusu” veya “Pir Dolusu” olarak adlandırılır. Bu adlandırmada badeyi veren kişi önemli bir rol 
oynar.  

Kahraman bir kişiliğin elinden bade içen âşık, bundan sonra ağırlıklı olarak kahramanlık konulu 
şiirler yazar. Bir sevgilinin veya bir pirin elinden bade içen âşık ise ağırlıklı olarak dini konularda 
(Allah, hz. Muhammet, Hz. Ali vb.) şiir yamaya başlar.  

Yazılan şiirler genellikle irticalen yazılır. Önceden bir hazırlık yapılmaz. Bazı badeli âşıklar, şiir 
yazma sırasını (anını, zamanını) ve şiiri hatırlamadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Davut Sulari, bu 
tür durumlarda eserlerinin kaybolmaması için kızı Edibe Sulari’yi bir dönem yanında gezdirmiştir. 
(Sulari, 1993, s.20) 

Badesiz âşıklarda da irticalen şiir yazma durumu oldukça sık görülür. Âşık atışmalarında 
beklenen özellik de irticalen şiir yazma becerisidir. Ancak yazma şekillerindeki farklılık, âşıklar 
arasındaki farklılığı da ortaya koymaktadır. Badesiz âşıklar irticalen şiir yazarken ruhen ve bedenen 
aynı mekândadır. Yazdığı şiirin hece sayısı ve kafiyesini düşünerek soruları ve cevapları hazırlayarak 
diğer âşıkları yenmeyi hedeflerken; badeli âşık için çoğu zaman yerin ve zamanın önemi olmamakla 
birlikte bir esrime durumunda şiirlerini yazmaktadır.  

Rüyada badeyi veren kişi genellikle şaire mahlasını da verir. Böylece kişi rüyadan uyandığı 
zaman mahlasını kullanarak saz çalıp şiir yazmaya başlar.  
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3.2. Âşık Davut Sulari’nin Âşıklığa Geçişi ve Âşık Yetiştirme Yöntemleri 

Âşık Davut Sulari, 1925 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesi Çayırlı (Mans) bucağında dünyaya gelmiştir. 
Doğduğu yıllarda Tercan’a bağlı bir bucak olan Çayırlı, günümüzde ilçedir.  

Âşık Davut Sulari 17 yaşında pir elinden bade içerek âşık olmuştur. “Usta bir âşık olan Sulari, 
dedelik görevinin yanı sıra, âşıklık geleneğinin bütün özelliklerini bünyesinde bulundurduğundan, 
geçmişten günümüze kadar gelen Türk ozan geleneğinin en önemli temsilcilerindendir.” (Tekin, 2013, 
s.39) “Badeli âşık olan Sulari’nin asıl soy ismi “Ağbaba”dır. Sulari, kendisine verilmiş olan mahlasıdır. 
Bu mahlası daha sonra soyadı olarak kullanmaya başlamıştır.” (10.08.2000 tarihinde Müslüm Ağbaba 
ile yapılan kişisel görüşme). 

Sulari mahlasını alma hikâyesini kızı Edibe Sulari şu şekilde anlatmaktadır; “Babam 15 gün 
ortadan kayboluyor. 15 gün sonra geliyor. Sonradan babamın bana demesi, onu alıp götürüyorlar. 
Ondört gün kendisine ilim irfan öğretiyorlar. İlk olarak kendisine Sümmani diyorlar……Daha sonra 
diyorlar ki Davut biz sana ikinci ismi takıyoruz Selami, son ismi de vereceğiz ne geçmiş ne gelecek 
diye, Sulari!” (1993, s.20) 

Âşık Davut Sulari’nin kesin olarak kaç âşık yetiştirdiği bilinmemekle birlikte, günümüz âşık ve 
sanatçılarının bir kısmını, hem birebir hem de eserleri aracılığıyla etkilediğini söyleyebiliriz. Sebahat 
Akkiraz, Arif Sağ gibi isimler bahsettiğimiz birebir etkilenmeyi defalarca açıklamışlardır.  
Bunun yanında kendisini görmemiş fakat eserlerini dinleyerek Davut Sulari tavrı ile Davut Sulari 
eserlerini icra ettiğini belirten isimler de mevcuttur.  
Âşık Müslüm Ağbaba, Âşık Haydar Ağbaba, Âşık Beyhani ve Âşık Daimi, Âşık Davut Sulari’nin 
yanında çıraklık yaparak âşık olmuş bilinen isimlerdir. 
Âşık Haydar Ağbaba ve Âşık Müslüm Ağbaba (Müslimi), Aşık Davut Sulari’nin kardeşleridir. Kendisi 
ile fazlaca vakit geçirmiş ve Sulari’den fazlaca etkilenmişlerdir.  Özellikle Âşık Müslüm Ağbaba, 
abisine olan sevgisi ve sanatçı kişiliğine olan saygısından dolayı yanında fazlaca kalmıştır. (10.08.2000 
tarihinde Müslüm Ağbaba ile yapılan kişisel görüşme) 
“Âşık Beyhani, Âşık Davut Sulari ile İran seyahatine çıkmış özellikle burada geçirdiği vakitte Âşık 
Davut Sulari’den çok şey öğrenmiştir.  
Âşık Daimi ise Âşık Davut Sulari’nin çıraklığına 10 yaşındayken başlar. 3 yıla yakın bir zaman Davut 
Sulari’nin yanında dolaşarak ondan âşıklık ile ilgili bilgileri öğrenir” (08.08.2000 tarihinde Nuri Derin 
ile yapılan kişisel görüşme). 
Âşık Davut Sulari’nin âşıklığa dair nasıl bir eğitim yöntemi izlediği hakkındaki bilgilerimiz oldukça 
sınırlı.  

Davut Sulari’nin yanına küçük yaşta çırak alıp yetiştirmeye başladığını biliyoruz. Bu çırakların 
çoğunlukla Sulari’yi dinleme yoluyla âşıklığı öğrendiğini kişisel görüşmeler yoluyla öğreniyoruz. 
Davut Sulari, gezici âşıklık geleneğini de devam ettiren bir isimdi. Bu özelliği ona daha sosyal bir 
hayat imkânı tanıyordu. Davut Sulari’nin yanındaki çırak, Davut Sulari’nin gezici âşıklığı vasıtasıyla 
birçok aşığı tanıma ve dinleme fırsatı buluyordu. Bu tanıma ve dinleme fırsatı hem kendi ustasını hem 
de başka âşıkları müzikal ve edebi açıdan daha iyi tanıma olanağı sağlıyordur. 

4. Sonuç 

Bugün “âşık edebiyatı” veya “âşıklık geleneği” olarak tanımladığımız kültürel yapı, tarihi derinliği ve 
coğrafi yaygınlığı açısından incelendiğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Türklerin Anadolu’ya 
yerleşmeden önce “kam”, “şaman”, “baksı” adıyla temellerini attığı bu gelenek; İslamiyet dinini 
seçmek ve peşinden Anadolu coğrafyasına yerleşmeye başlamamız ile birlikte farklı bir hüviyete 
dönüşmüştür. Sırasıyla “ozan” ve “âşık” olarak adlandırılan gezici saz şairliği kurumu, Anadolu’da 
oldukça beğenilmiş ve devamında Anadolu sınırlarını da aşarak Avrupa ve Kafkaslar’da da etkili 
olmuştur. 

Âşıklık, eğitim modellemesine göre temelde iki yöntemle gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, daha 
çok “çıraklanma” veya “kapılanma”  adı ile bilinen, müziğe ve şiire yeteneği olan küçük yaştaki bir 
çocuğun, bir aşığın eğitimine verilmesi esasına dayanan modeldir. Bu âşıklara “badesiz âşık” denir. 
Diğer model ise, rüyada bir kişinin verdiği, bade denilen bir içeceği içmek ile başlayan, devamında 
günlük hayata dönüldüğü zaman ise -daha önceden bir eğitim almamasına rağmen- şiir yazıp 
enstrüman çalabilen aşık modelidir. Bu âşıklara da “badeli âşık” denmektedir.   
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Türk halk müziği repertuvarı içerisinde saygın bir yere sahip olan Âşık Davut Sulari, âşıklığın 
“badeli âşık” sınıfına dahil olan bir aşıktır. 

Davut Sulari, dolaylı ve direkt olarak günümüzde yaşayan veya vefat etmiş birçok sanatçı ve 
âşığa ilham vermiş veya onları yetiştirmiş bir usta âşıktır. 

Davut Sulari’nin âşık yetiştirmede kullandığı yöntemlerin başında “çıraklanma” yöntemi 
gelmektedir. Bu yöntemle, yeteneği olan çocuğu yanına alarak, âşıklıkla ilgili bilmesi gerekenleri 
öğretmiştir. Bu yöntemin uygulanması sırasında “meşk” yöntemini de uyguladığı tespitlerimiz 
arasındadır. 
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Özet 

Bu çalışmada vatandaşlık rollerinin kazanılmasında önemli yeri olacak olan sosyal bilgiler öğretmeni 
adaylarının, gelişen dijital teknolojiler ile birlikte ortaya çıkmakta olan dijital vatandaşlık kavramına ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma fenomenolojik desen bağlamında gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılar, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve 
Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 10 kadın 19 erkek olmak 
üzere toplamda 29 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilere, katılımcıların kişisel bilgilerine ve dijital 
vatandaşlığa ilişkin görüşlerine dair bilgilerin elde edilmesi amacıyla iki bölüm olarak tasarlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla ulaşılmıştır. Veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmada, 
katılımcıların çoğunluğunun dijital vatandaşlık kavramını daha önce hiç duymamış olduğu, çoğunluğunun 
internete erişince sevinç hissedip erişemeyince üzüntü duyduğu, günlük ortalama olarak 4,5 saat internet 
kullandığı görülmüştür. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğunun, interneti ihtiyaç olarak gördükleri ve 
bilgiye ulaşma amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmen adayları, dijital vatandaşlığı ise yoğunlukla 
vatandaşlık iş ve işlemlerinin dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi olarak belirtmişlerdir. 
 
An ahtar kelimeler: 
Dijital vatandaşlık; öğretmen adayı; vatandaşlık; internet kullanımı.   

 

1. Giriş 
Her toplumdan bireyler, gelişen teknolojinin imkanlarından gün geçtikçe daha fazla yararlanır hale 
gelmektedir. Dijital hale dönüşen dünyada, gündelik hayati ihtiyaçlarda teknoloji, özellikle internet, 
önemini günden güne daha da kanıtlamaktadır. Dijital ortamlar kimi zaman kazanç kapısı olabildiği 
gibi, kimi zaman da hastane randevuları alınabilen mecralar olmaktadır. Böylelikle de bu yaşadığımız 
dijital çağ, bireyin davranış, düşünüş, iletişim ve dahası yaşam tarzlarını yakından ilgilendiren bir 
süreç haline dönmektedir (Mısırlı, 2013). Teknolojinin, yaşamda rolünün gittikçe artması, dijital 
vatandaşlık kavramını da beraberinde getirmiştir. Bireyler, dijital teknolojilerle daha fazla iç içe 
oldukça, dijital vatandaşlar haline gelmektedirler (Oxley, 2010; Karaduman, 2011). Dijital vatandaşlık, 
teknoloji kullanımına ilişkin davranış standartları olarak ifade edilerek, dijital etik, dijital iletişim, 
dijital okuryazarlık, dijital hak ve sorumluluk, dijital ticaret, dijital hukuk, dijital güvenlik, dijital 
erişim ve dijital sağlık gibi dokuz boyuta sahip olduğu belirtilmiştir (Ribble, Bailey ve Ross, 2004). 
Vatandaşlık kavramında meydana gelen bu hızlı değişim, günümüz bireyinin taşıması gereken 
niteliklerin de farklılaşmasına sebebiyet vermektedir. Bireylerin niteliklerindeki bu değişimin olumlu 
yönde gerçekleşebilmesi gerekliliği ise eğitimin üzerine büyük sorumluluklar yüklemektedir 
(Karaduman, 2011).  

Dijital vatandaşlık eğitimi alanında yapılan çalışmalar (Elçi, 2015; Çepni, Oğuz ve Kılcan, 2014; 
Özer, 2016; Kaya ve Kaya, 2014; Karaduman, 2011; Oyedemi, 2014; Bennett, Wells ve Rank, 2009; 
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Sakallı, 2015; Öztürk, 2015; Kocadağ, 2012; Mısırlı, 2013) oldukça sınırlı düzeydedir. Elçi (2015), bilişim 
teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programını dijital vatandaşlık bağlamında 5 ve 6. sınıf 
öğrencilerinin görüşleri ile incelemiştir. Araştırmada bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde dijital 
vatandaşlığın dijital etik, dijital hukuk, dijital hak ve sorumluluklar, dijital okuryazarlık, dijital 
güvenlik ve dijital iletişim boyutlarının kazandırılmasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin 
orta düzeyde yararlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çepni, Oğuz ve Kılcan (2014) ilköğretim 
öğrencilerinin dijital vatandaşlığa yönelik tutumlarını ele almıştır. Yapılan araştırmada, öğrenci 
tutumlarının erkek cinsiyetin, anne eğitim durumu, aylık gelir, evde internet bağlantısına sahip olma, 
internet kullanma sıklığı gibi değişkenlerin dijital vatandaşlığa dönük tutumlarını olumlu etkilediği 
görülmüştür. Özer (2016) sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik görüşlerini 
incelemiştir. Yapılan çalışmada katılımcı sınıf öğretmeni adaylarının dörtte üçüne yakın kısmının 
dijital vatandaşlık kavramından haberdar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaya ve Kaya (2014), 
bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik algılarını 
incelemiştir. Araştırmada bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adayları çoğunlukla dijital 
vatandaşlığı, sosyal ağlara girmek ve internetten alışveriş yapmak olarak gördükleri ve okullarda 
dijital vatandaşlığa dönük eğitimlerin verilmesi gerektiğini ifade ettikleri görülmüştür. Karaduman 
(2011) sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin 6. sınıf öğrencilerinin dijital 
ortamdaki tutumlarına etkisi ve öğrenme öğretme sürecine yansımalarını incelemiş ve uygulama 
sürecinden olumlu sonuçlar elde etmiştir. Oyedemi (2014) Güney Afrika’daki teknoloji ve vatandaşlık 
arasındaki ilişkiyi ele aldığı çalışmasında, iyi bir dijital vatandaşlık için sosyo-ekonomik problemlerin 
aşılması gerektiği sonucuna erişmiştir. Bennett, Wells ve Rank (2009) okulda vatandaşlık eğitimi 
sürecinde çevrimiçi ortamlardan yararlanmanın dijital vatandaş yetiştirmeye katkısı olabileceği 
sonucuna ulaşmıştır. Sakallı (2015), sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber 
zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkiyi ele almış ve düşük düzeyde pozitif yönlü bir sonuca ulaşmıştır. 
Öztürk (2015) ortaokul öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeylerini incelediği araştırmasında 
öğrencilerin dijital vatandaşlık düzeylerinin düşük  seviyede olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kocadağ 
(2012) öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerini ele aldığı çalışmasında öğretmen 
adaylarının üçte ikiye yakınlık kısmının dijital vatandaşlık düzeylerinin düşük seviyede olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Mısırlı (2013) ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin 
yeterliklerini incelediği araştırmasında, adı geçen yeterliklerin, anne ve baba eğitim durumlarından, 
internet bağlantısına ve diğer teknolojik araçlara sahip olma durumundan olumlu yönde etkilendiği 
sonucuna ulaşmıştır. Literatür incelendiğinde teknoloji kullanımının günümüzde oldukça erken 
yaşlarda başlaması nedeniyle ortaokul düzeyindeki öğrencilerin gelişiminde önemli görevler 
üstlenecek olan sosyal bilgiler öğretmeni adayları üzerinde çalışmalara rastlanmamıştır. Bu bağlamda 
çalışmada sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlığa ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desene uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 
Bu desende farkında olunan ancak yeterli bilgi edinilmemiş durumlar açığa çıkarılır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006). Literatüre göre bazı öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik farkındalık 
eksiklikleri bulunduğu görülmüş ve bu durumun daha önce araştırılmamış olan sosyal bilgiler 
öğretmen adayları açısından belirlenmesine yönelik görüşmeler yapılmıştır. 
2.1 Katılımcı Grubu 
Araştırmanın katılımcı grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 10’u kadın 19’u erkek olmak üzere 
toplam 29 sosyal bilgiler öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örneklemeden yararlanılarak sosyal bilgiler öğretmeni adayları örneklem olarak 
seçilmiş ve bu şekilde aktarılabilirlik (dış geçerlilik) sağlanmıştır. 
2.2 Veri Toplama Aracı 
Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu literatür taramasından elde edilen veriler 
ışığında öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa ilişkin algılarını ortaya koyabilecek nitelikte 
geliştirilmiştir. İnandırıcılığın (iç geçerlilik) sağlanması için uzman görüşleri alındıktan sonra son hali 
verilen görüşme formu anlaşılırlığının test edilmesi için dört öğretmen adayı ile görüşülerek kontrol 
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edilmiştir. Görüşme formundaki sorular şu şekildedir; “Bilgisayarınız var mı?, Evinizde internete 
sahip misiniz?, Dijital vatandaşlık kavramını duydunuz mu?, İnternete erişince sevinç hisseder 
erişemeyince üzüntü duyar mısınız?, Günde ortalama kaç saat internet kullanırsınız? İnternet sizin 
için neyi ifade eder?, Dijital vatandaşlık kavramını açıklayabilir misiniz?” 
2.3 Verilerin Analizi  
Araştırmada elde edilen verilerin kavramsallaştırılmasının sağlanması için içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Tutarlılığın (iç güvenirlik) sağlanması için araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz 
edilerek kodlanan verilerden elde edilen bulgular öğretmen adaylarının ifadelerinden seçilen 
örneklerle zenginleştirilmiştir. Bundan sonra teyit edilebilirliğin (dış güvenirlik) sağlanması için 
kodlamalar aynı kişiyle farklı zamanlarda tekrar oluşturulmuştur. Doğrudan alıntıların 
aktarılmasında öğretmen adaylarına cinsiyetlerine göre kadın K, erkek E, ifadeleriyle 1’den 29’a kadar 
verilen numaralar kod numarası olarak kullanılmış ve K1 (kadın öğretmen adayı 1), E5 (erkek 
öğretmen adayı 5) biçiminde gösterilmiştir. 
3. Bulgular 

Bu bölümde, araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler 
doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının kişisel özellikleri, internetin anlamı ve dijital 
vatandaşlığa yönelik görüşleri yer almaktadır. Bu doğrultuda öncelikle öğretmen adaylarının kişisel 
özelliklerini gösteren bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  
Tablo 1. Katılımcıların kişisel özellikleri 

Değişken  Sıklık 
Bilgisayara sahip olma durumu Var  25 

Yok 4 
Evde internete sahip olma durumu Var  23 

Yok 6 
Dijital vatandaşlıktan haberdarlık Evet 4 

Hayır 25 
İnternete erişince sevinç hissetme erişemeyince üzüntü duyma durumu Evet 27 

Hayır 2 
Günlük internet kullanım süresi 1-3 saat 12 

4-6 saat 10 
7 ve üzeri saat 7 

Tablo 1 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tamamına yakınının evinde bilgisayar ve 
internet bağlantısının mevcut olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından 4’ü dijital 
vatandaşlık kavramını duyduğunu, 25’i dijital vatandaşlık kavramını duymadığını belirtmiştir. 
Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından tamamına yakını internete eriştiğinde 
sevinç hissederken, erişemediğinde üzüntü duyduğunu belirtmiştir. Ayrıca, sosyal bilgiler öğretmeni 
adaylarından 12’sinin günde ortalama 1-3 saat, 10’unun 4-6 saat, 7’sinin de 7 saat ve üzeri internet 
kullandığı görülmektedir. Bu da öğretmen adaylarının günde ortalama olarak 4,5 saat internet 
kullandığını göstermektedir. 
Araştırmada öğretmen adaylarının internetin kendileri için ne anlama geldiğine yönelik görüşleri 
Tablo 2’de yer almaktadır. 
Tablo 2. Öğretmen adaylarının internetin anlamına ilişkin görüşleri  

Tema Görüş Sıklık 

İhtiyaç 

Bilgiye erişme aracı 22 
Sosyal medya 13 
Eğlence 12 
İletişim aracı 10 
Hayatın vazgeçilmezi 8 
Hız 5 
Alışveriş 1 

Olumsuz Zaman kaybı 1 
 Toplam 72 

 
Tablo 2 incelendiğinde internet, sosyal bilgiler öğretmeni adayları için çoğunlukla bilgiye erişme 
aracını ifade etmektedir. Bununla birlikte katılımcılar interneti, sosyal medya, eğlence, iletişim aracı, 
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hayatın vazgeçilmezi, hız ve alışveriş olarak görmektedirler. İnterneti bilgiye ulaşma aracı ve hız 
olarak gören K15 görüşlerini: “İstediğim bilgilere daha kısa yolla ve daha kolayca erişebilmeyi ifade eder”; 
şeklinde ifade etmiştir. E17 için ise internet sosyal medya ve bununla birlikte bilgiye erişim aracı 
demektir. Bu konudaki söylem örneği şu şekildedir; E17: “Facebook, Whatsapp, instagram, her türlü haber 
okuma, merak ettiğim şeyleri öğrenme, ödev çıkarma, bilmediğim şeyler hakkında araştırma yapıp öğrenme”. 
İnternetin kendisi için hayatın vazgeçilmezi olduğunu belirten sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından 
E3 ise bu görüşünü: ““İnternet hayatın olmazsa olmazıdır.” söylemleriyle dile getirmiştir. Öğretmen 
adaylarından interneti kendileri için bir eğlence olarak gören E4: “…Film izlemek; çoğunlukla eğlence 
amaçlı kullanıyorum.” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Araştırmada yukarıda belirtilen olumlu 
görüşlerin yanında internetin zaman kaybı olduğuna dair olumsuz bir görüş de elde edilmiştir. Bu 
konudaki söylem şu şekildedir; E29: “… bilinçsizce kullanıldığında zaman kaybı.”  
Araştırmada bir diğer bulgu olarak sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlığa ilişkin 
görüşleri Tablo 3’te yer almaktadır; 
Tablo 3. Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa ilişkin görüşleri  

Görüş      Sıklık 
Vatandaşlık iş ve işlemlerinin internetten yürütülmesi  7 
İnternetten vazgeçemeyen vatandaş 5 
Dijital ortamda var olma 3 
Teknolojiye ulaşabilen vatandaş 2 
Dijital hak ve sorumluluklar 2 
Teknolojiyi kullanan vatandaş 2 
Dijital iletişim 2 
Dijital ortamda ahlaklılık 1 
Toplam 24 

Tablo 3’e göre sosyal bilgiler öğretmeni adayları dijital vatandaşlığı, ağırlıklı olarak vatandaşlık iş ve 
işlemlerinin internetten yürütülmesi olarak görmektedir. Bununla birlikte katılımcılar dijital 
vatandaşlık hakkındaki görüşlerini, internetten vazgeçemeyen vatandaş, dijital ortamda var olma, 
teknolojiye ulaşabilen vatandaş, dijital hak ve sorumluluklar, teknolojiyi kullanan vatandaş, dijital 
iletişim, dijital ortamda ahlaklılık olarak belirtmişlerdir. 
Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından, dijital vatandaşlığı, teknolojiye ulaşılarak ve onu kullanan 
kişilerin vatandaşlık iş ve işlemlerinin internetten yürütmesi ve dijital ortamda iletişim kurma olarak 
açıklayan E23: “Bu kavram; vatandaşların tüm işlemlerini teknolojiye uyarlı yapması ve birbirleriyle iletişimde 
kalması, güncel olması anlamına geliyor olabilir..” ve E7: “Tüm teknolojik aletlere ulaşabilen, kullanabilen 
vatandaştır.” söylemleriyle ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak K10 dijital vatandaşlığı “İnternetsiz 
yaşayamayan kişi diyebilirim.” söylemiyle internetten vazgeçemeyen vatandaş olarak tanımlamıştır. 
“Dijital vatandaşlığı, dijital ortamda var olma olarak açıklayan K8 ise görüşünü: “Dijital ortamda var 
olma. Birey olma.” ifadeleriyle dile getirmiştir. Bir diğer sosyal bilgiler öğretmeni adayı olan ve dijital 
vatandaşlığı dijital ortamda ahlaklı olma ve dijital hak ve sorumluklarını bilme olarak tanımlayan E21 
bu düşüncesini: “Dijital vatandaş internet kullanırken kaynakları doğru şekilde toplayabilen, gerektiğinde 
bunları eleştirebilen online şekilde ahlaklı davranabilen, buradaki hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan 
kişidir. Dijital vatandaş teknolojiyi kötüye kullanmaz ve iyi davranışı online olarak teşvik eder.” söylemiyle 
belirtmiştir.  
4. Sonuç ve Tartışma 
Araştırmada sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik görüşlerinin açığa 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının kişisel özellikleri, internetin onlar için 
ne ifade ettiği ve dijital vatandaşlığa ilişkin görüşlerine yönelik veriler elde edilmiştir. Çalışma 
sonucunda öğretmen adaylarının çoğunun evinde bilgisayar ve internet erişiminin bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak öğretmen adaylarının çoğunun internete eriştiğinde sevinç 
hissedip, internete erişemediğinde üzüntü duyduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının günlük 
internet kullanım sürelerinin ise ortalama 4.5 saat olduğu belirtilmiştir. Bu sonuç Usta ve diğerlerinin 
(2007) çalışmalarında elde edilen öğretmen adaylarının çoğunlukla haftalık 1-3 saat arası internet 
kullanmakta olduğu bulgusu ile karşılaştırıldığında sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının internet 
erişimi süresinin nispeten fazla olduğu görülmektedir. Böyle bir durumun her ne kadar dijital 
vatandaşlık, bilgi ve becerilerini kazanmada avantaj sağlayabileceği (Elçi, 2015) düşünülse de 
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araştırmada elde edilen öğretmen adaylarının çoğunun dijital vatandaşlık kavramını bilmediği 
sonucu, bilgisayar ve internet erişiminin ve internet kullanım süresinin dijital vatandaşlık becerilerini 
geliştirmede tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. Bu sonuç Özer’in (2016) sınıf öğretmeni 
adayları ile yaptığı çalışma bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Benzer olarak Kocadağ (2012) 
öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmada bir başka sonuç olarak internetin öğretmen adayları için “bilgiye ulaşma aracı”, 
“sosyal medya”, “eğlence”, “iletişim aracı”, “hayatın vazgeçilmezi”, “hız” ve “alışveriş”, anlamına 
geldiği görülmüştür. Öğretmen adayları dijital vatandaşlığı ise çoğunlukla; “vatandaşlık iş ve 
işlemlerinin internetten yürütülmesi”, “İnternetten vazgeçemeyen vatandaş”, “Dijital ortamda var 
olma” “kişisel hak ve sorumluluklar” olarak tanımlamışlardır. Bu konuda Kaya ve Kaya’nın (2014) 
çalışmasında elde edilen bulgular araştırma sonucuna paralellik göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen veriler ışığında sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlıkla 
ilgili bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Hem toplumda iyi birer dijital vatandaş olmaları hem 
de geleceğin iyi dijital vatandaşlarını yetiştirme görevini üstlenecek olmaları açısından öğretmen 
adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik yeterliliklerini geliştirici uygulamaların yapılmasına ihtiyaç 
olduğu düşünülmektedir. Bu uygulamalar lisans eğitimi ile veya seminerle gerçekleştirilebilir.  

Kaynaklar 

Arnas Aktaş, Y. (2005). 3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının 
Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 4 (4) 59-66. 

Bennett, W. L., Wells, C., & Rank, A. (2009). Young citizens and civic learning: Two paradigms of citizenship in the digital 
age. Citizenship studies, 13(2), 105-120.  

Çepni, O., Oğuz, S. ve Kılcan B. (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Görüşleri. Türkiye Sosyal 
Araştırmalar Dergisi. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/viewFile/5000146877/5000134040 adresinden 
15.04.2016 tarihinde alınmıştır. 

Elçi, A. C. (2015). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Dijital Vatandaşlık 
Bağlamında İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Gültutan, Ş. (2007). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Alışkanlıkları. Yüksek lisans tezi. Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Ankara. 

Kadli, J. H., Kumbar B.D. and Kanamadi S.J. (2010). Students Perspectives on İnternet Usage: a Case Study. Information 
Studies, 16 (2). 

Karaduman, H. (2011). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Vatandaşlığa Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dijital Ortamdaki 
Tutumlarına Etkisi ve Öğrenme Öğretme Sürecine Yansımaları. Doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul. 

Kaya, A., Kaya, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algısı. International Journal of Human Sciences, 11 (2). 

Kocadağ, T. (2012). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. A. Gümüş., M.S. Durgun.). Adana: Baki Kitabevi. 

Mısırlı, A. Z. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi. Doktora tezi. 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Oxley, C. (2010). Digital citizenship: Developing an Ethical and Responsible Online Culture. International Association of School 
Librarianship, Australia. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518512.pdf adresinden 10.04.2016 tarihinde alınmıştır.  

Oyedemi, T. (2015). Internet access as citizen's right? Citizenship in the digital age. Citizenship Studies, 19(3-4), 450-464. 

Özden, M., Yılmaz, F. (2008). 4-5. Sınıflar İlköğretim Programının İnternet Kullanımına Etkisinin Aile Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi. ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/132.doc adresinden 13.04.2016 tarihinde alınmıştır. 

Özer, Ü. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlığa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. V. Sakarya’da Eğitim 
Araştırmaları Kongresi, 18-23, Sakarya 

Öztürk, M. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Kastamonu. 

Ribble, M., Bailey, G. and Ross, T.W. (2004). Digital Citizenship: Addressing Appropriate Technology Behavior. Learning & 
Leading with Technology, 32 (1). 

Sakallı, H. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeyleri ile Siber Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Usta, E., Bozdoğan, A. E., Yıldırım, K. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının 
Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (1). 209-222. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Desenleri. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Beşinci Baskı), Ankara: 
Seçkin Yayınları. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/viewFile/5000146877/5000134040%20adresinden%2015.04.2016
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/viewFile/5000146877/5000134040%20adresinden%2015.04.2016
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518512.pdf


 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|330 

 

Profesyonel Futbolculara Göre Seyirci Davranışlarının Seyirci 
Saldırganlığına Etkileri 

Yasin Yıldız2, Erdal Aksoy1, Tacettin Hakan Yenal2, Murat Özmaden2 ve Gökhan 
Demirel3 
1Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 10100, Türkiye 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Aydın, 09020, Türkiye 
3Araştırmacı 

Özet 

Bu çalışmada profesyonel futbolculara göre seyirci davranışlarının seyirci saldırganlığına etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2016 sezonu içerisinde Ege bölgesinde bulunan profesyonel 
lig kulüplerinde görev alan futbolcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ege bölgesinde bulunan profesyonel 
lig kulüplerinde görev alan futbolcular arasından seçilen 600 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak, futbolcuların demografik bilgileri ile birlikte, futbolda farklı referans gruplarının seyirci 
saldırganlığı üzerinde hangi düzeyde etkili olduklarını belirlemeye yönelik Özmaden’nin (2004) geliştirmiş 
olup Yıldırım’ın (2009) ve Demirel (2013) uygulamış olduğu ölçek kullanılmıştır. Ankette yer alan maddenin 
güvenirlik-geçerlik katsayısı (Crombach Alfa) 0,75 olarak bulunmuştur. Anketimizdeki veriler istatistiksel 
sonuçları elde edilme aşamasında uygunluğuna bakılmak suretiyle Referans gruplarına ilişkin davranışların 
etki düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, ikinci bölüm anket soruları için Likert tipi beşli dereceleme 
ölçeği oluşturulmuştur. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda α=0.05 anlamlılık düzeyi dikkate 
alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına 
göre, seyirci saldırganlığına karşı alınacak tedbirlerin, Futbolcular açısından değerlendirildiğinde, seyirci 
davranışlarının futbol seyircisinin saldırganlık düzeyi üzerinde etki oluşturan bir unsur olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler:12 
Profesyonel Futbolcu, Seyirci, Saldırganlık, Futbolda Saldırganlık, Futbol 

 

1.Giriş 
Spor, her ne kadar, daha hızlıya, güçlüye, daha yükseğe ulaşmak için yapılan bir mücadele ise de, 
aynı zamanda evrensel ilke ve kurallarla gerçekleşen bir oyun, yarış ve eğlencedir. İdeal anlamda 
spor, yarışma ve rakip olmanın yanı sıra sevgi, barış ve kardeşliktir. Ancak sporu yapanların ya da 
seyirci ve taraftarların, bireysel ya da sosyal nedenlerle bu amaçları görmezlikten gelmeleri, 
saptırmaları, kötüye kullanmaları, sporun saldırgan davranışların ve şiddet eylemlerinin yer aldığı bir 
alana dönüşmesine neden olmuştur” (Özsoy, 2013) 

Futbol, seyirlik bir spor olması ve kitleleri peşinden sürüklemesi özelliği ile diğer branşlardan 
farklılık göstermektedir. Psikososyal açıdan bakıldığında, seyircilerin günlük hayatlarının dışına 
çıkarak farklı kimliklerle bu faaliyetlere katıldığı gözlenmektedir. Futbol müsabakaları, özellikle 
kalabalıkların içinde şahsiyetin kaybolması ve değişik dış uyarıcıların etkisiyle arzu edilen veya 
edilmeyen toplu olayların meydana geldiği bir ortam olmaktadır (Karagözoğlu; Ay, 1997). Sosyolojik 
açıdan bakıldığında seyirci: teşkilâtsız topluluklar, toplantı devamlılığı kısa olan ve gerçek bütünlüğü 
bulunmayan sosyal gruplar olarak ifade edilir. Sokakta biriken meraklılar kalabalığı, maç seyircileri, 
konferans dinleyicileri, trafik ışığında geçmek için yığılanlar, vapurdaki insanlar, geçici ve gerçek 
bütünlüğü olmayan topluluk olarak kabul edilmektedir (Erkal; Güven; Ayan, 1998). Şerif ve Şerif 
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(1996)’e göre, çıkarı aynı olan ve bir spor yarışmasında aynı tepkiyi gösteren daha önce organize 
edilmemiş insan grubuna “seyirci” denmektedir. 

Seyirciler genellikle, taraftarlar, fanatikler, holiganlar olarak gruplandırılmaktadır. Taraftarlar, 
spor kulüplerinin faaliyetlerini maddî ve manevî destekleyen, kulübün hizmetlerini belirli bir ücret 
ödeyerek satın alan, her türlü zorluğa rağmen takımına destek olmak için yurt içi ve yurt dışı 
deplasmanlara giden kulübün esas pazarını oluşturan halk kitlesidir (Genç, 1998). Fanatik ise, tutmuş 
olduğu takıma her ne olursa olsun bağlanan ve takımının kazanması için her yolu meşru gören kişidir 
(Fişek, 1997). Fanatik, aşırı tutkulu taraftardır. Müsabakayı sara hastası gibi seyreder, oyunu görmez. 
Onun derdi tribünlerdir, orası onun savaş alanıdır. Rakip taraftarların varlığı onun için kabul 
edilemez bir durumdur (Naci, 1998; Galeano, 1997). Holiganizm, özellikle futbol taraftarlarının, 
müsabaka esnası ve sonrası stadyum içinde veya dışında karşı takım taraftarına kurmaca ya da fizikî 
egemenlik gücü göstermeleridir. Bu güç gösterimi saldırganca olup, taraftarın duygu ve 
düşüncelerinin üzerinden kontrolün kalkmasıdır (Erkal, 1998). Tüm bu seyirci profillerinin ortak 
mekanı olan statların bugün ki durumuna bakıldığında, futbol oynanan, seyredilen değil, karşılıklı 
güç gösterisi yapılan yer durumundadır. Taraftarların, statlara oynanan oyundan tat almak yerine, 
şiddet güdülerini tatmin edecekleri yerler olarak baktıkları görülmektedir (Kıvanç, 2001). 

Sporda saldırganlık bir organizasyona zarar vermek üzere yapılan davranış türü olarak 
tanımlanabilir. Sporda saldırgan davranışlar kişiden ziyade müsabakanın sonucuna etki etmek 
amacıyla yapılır. Yani sporda skorun lehine dönmeyeceğini anlayan kişiler saldırgan davranışlarla 
sonucu lehine çevirmeye çalışırlar. Bu da spor müsabakalarında rakibe kaba kuvvet kullanarak 
karşılaşmanın sonucunu kendi lehine çevirme anlamında sporda şiddeti doğurur (Yeter, 2006).  

Futbol sahalarında rakip takımın taraftarları, fiziksel tacizin ve şiddetin yanı sıra sözlü ve 
psikolojik şiddetle de karşı karşıya kalırlar. Tribünlerde rakip takım için kullanılan sloganlarda, rakip 
takım seyircilerinin erkeklik gururuyla oynanır. Oynanacak olan karşılaşmanın sonucu, her iki takım 
için de önemliyse ve daha önceki yıllarda taraflar arasında bir husumet yaşanmışsa, rakip takım 
taraftarlarını taşıyan otobüsler stadyuma yaklaştıkça gerilimi arttırır. Seyirciler otobüsten indiklerinde 
kendilerine her türlü küfrü sıralayan, zaman zaman da ellerinde bulundurdukları taş ve sopalarla 
saldırıya geçen bir kitle ile karşı karşıya kalırlar. Ne olduğunu anlamadan kendilerini kavganın 
ortasında bulurlar. Stadyuma girildiğinde ise sözlü saldırılar başlar. Maç sonunda tutulan takım 
yenilmişse dönüş yolculuğu çekilmez olmaktadır. Ev sahibi takımın taraftarlarının stadyum 
çıkışındaki küfür ve hareketlerine karşılık vermek ve camı çerçeveyi indirmek bir tür deşarj 
sağlamaktadır. Taraftarlar arasındaki husumet kolayca ortadan kalkmaz, oynanan her deplasman 
maçı soğuk savaş atmosferinde geçmeye devam eder (Gümüş, 1997). Bu ifadelerin işaret ettiği 
senaryo, ülkemizde sıklıkla sahneye konmakta ve medyaya yansımaktadır. 

Futbolda seyirci saldırganlığı üzerinde rakip seyirci faktörünün çok önemli olduğu, hatta başlıca 
neden olarak gösterildiği ve gerilimli geçeceği tahmin edilen bazı derbi maçlarına rakip seyirci 
alınmaması tedbirlerine başvurulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, rakip seyirciye yönelik 
araştırmalar yetersizdir. Özellikle rakip seyircilerin seyirci saldırganlığı üzerindeki etkilerinin, bizzat 
şiddetin kaynağı olarak gösterilen seyirciler açısından değerlendirilmesi önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, futbol sporuyla doğrudan ilişkili referans gruplarından biri olan seyirci 
davranışlarının seyirci saldırganlığı üzerindeki etkisini, profesyonel futbolcular perspektifinden 
değerlendirmek ve futbolcular görüşlerinin yaş, gelir düzeyi, eğitim ve fiziksel saldırganlığa uğrama 
durumlarına göre incelemektir. 

2.Materyal ve Yöntem  

2.1.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 futbol sezonu içerisinde Ege bölgesinde bulunan profesyonel lig 
kulüplerinde görev alan futbolcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ege bölgesinde bulunan 
profesyonel lig kulüplerinde görev alan futbolcular arasından seçilen 600 kişi oluşturmaktadır. 

Türkiye Futbol Ligleri N % 
Süper lig 38 6,3 
FF 1. Lig 134 22,3 

2. lig 150 25 
3. lig 278 46,3 

Toplam 600 100 
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Araştırmaya Katılan Kulüp ve Futbolcular 

Kulüp Futbolcu Kulüp Futbolcu 
Menemen Spor Kulübü 27 Akhisar Belediye Spor Kulübü 38 
Karşıyaka Spor Kulübü 29 Altınordu Spor Kulübü 35 
Göztepe Spor Kulübü 28 Manisa Spor Kulübü 35 
Bergama Spor Kulübü 28 Tire Spor Kulübü 30 
Kızılcabölük Spor Kulübü 28 Bodrum Spor Kulübü 27 
Muğla Spor Kulübü 22 Afyon Afjet Spor Kulübü 27 
Kütahya Spor Kulübü 27 Aydın Spor Kulübü 28 
Nazilli Spor Kulübü 28 Manisa Büyükşehir Spor Kulübü 25 
Denizli spor Kulübü 36 Denizli Büyükşehir Spor Kulübü 27 
Buca Spor Kulübü 38 Altay Spor Kulübü 37 

2.2.Veri toplama aracı 

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak, Özmaden’nin (2004) geliştirmiş olduğu 2009 yılında Yıldırım’ın ve 2013 yılında 
Demirel’in uygulamış olduğu Ölçek kullanılmıştır. Birinci bölümde, araştırmaya katılan futbol 
seyircilerinin kişisel özelliklerini belirleyici sorular yer alırken, ikinci bölümde, seyirci saldırganlığı 
üzerinde etkili olduğu düşünülen futbol seyircisine ilişkin sık gözlenen altı davranış, profesyonel 
futbolcuların görüşüne sunulmuştur. Davranışların etki düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, 
Likert tipi beşli dereceleme ölçeği oluşturulmuştur. Her bir davranış için, 1: Çok etkisiz, 2: Etkisiz, 3: 
Orta Derecede Etkili, 4: Etkili, 5: Çok Etkili seçenekleri sunulmuş ve araştırmaya grubundan 
görüşlerine en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Verilerin sağlıklı yorumlanabilmesi için, beşli 
ölçek dereceleri, 0,80 (5-1=4; 4/5=0,80) oranında eşit aralıklara bölünmüştür. Böylece davranışlara 
ilişkin etki düzeyi aralıkları; Çok Etkili (4,20-5,00), Etkili (3,40-4,19), Orta Derecede Etkili (2,60-3,39), 
Etkisiz (1,80-2,59), Çok Etkisiz (1,00-1,79) olarak belirlenmiştir (Özmaden,2004). Çalışmanın 
Güvenirlik katsayısı α: .71 olarak bulunmuştur. 
3. Verilerin Analizi 

Anket yardımıyla elde edilen veriler bilgisayar ortamına uygun şekilde tasnif edilerek, verilerin 
işlenmesi bilgisayar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel işlemler SPSS (Statistical Package for 
Social Science) 20.0 programı ile yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bilgisayar programcılarının 
da görüşleri alınarak, anketlerden elde edilen verilerin genel dağılım özelliklerini belirlemek için 
tanımlayıcı istatistik türlerinden frekans ve yüzde dağılımları kullanılmış; her bir ifadeye ilişkin 
görüşlerin genel bir ortalama değeri    ( ) verilmiş ve yorumlarda bu ortalama puanlar dikkate 
alınmıştır. Futbola ilişkin referans gruplarının seyirci saldırganlığı üzerindeki etki düzeylerinin 
profesyonel futbolcuların yaş, eğitim, gelir ve saldırganlığa uğrama durumu gruplarına göre 
farklılığını tespit etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 
Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, 
0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. 
4. Bulgular 

Araştırma grubunu oluşturan profesyonel futbolcuların gelir, yaş, eğitim ve fiziksel saldırıya uğrama 
değişkenine göre dağılımları Tablo 1’de görülmektedir. 
Tablo 1. Futbolcuların Gelir, Yaş, Eğitim ve Fiziksel Saldırıya Uğrama Değişkenine Göre Dağılımı 

Değişkenler Alt Kategoriler N % Toplam 

Gelir Düzeyi 
Alt 103 17,2 

600 Orta 423 70,5 
Üst seviye 74 12,3 

Yaş Grubu 
18-23 296 49,3 

600 24-29 193 32,2 
30 ve üzeri 111 18,5 

Eğitim Düzeyi 
Lise 298 49,7 

600 
Üniversite 302 50,3 

Fiziksel Saldırıya Uğrama Durumu 
Hayır 354 59 

600 
Evet 246 41 
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Alt seviye gelir düzeyine sahip katılımcıların oranı % 17,2’dir (n=103 kişi). Orta ve üst seviye gelir 
düzeyine sahip katılımcıların oranı ise sırasıyla % 70,5 (n=423 kişi) ve % 12,3 (n=74 kişi) istatistiksel 
olarak tespit edilmiştir.18-23 yaş aralığındaki katılımcıların oranı % 49,3 (n=296 kişi)’dır. 24-29 yaş 
aralığında ve 30 ve üzeri yaş aralığında ki katılımcıların oranı ise sırasıyla % 32,2 (n=193 kişi) ve % 
18,5 (n=111 kişi) istatiksel olarak tespit edilmiştir. 
Lise eğitim seviyesine sahip katılımcıların oranı % 49,7 (n=298 kişi) iken üniversite eğitim seviyesine 
sahip katılımcıların oranı % 50,3 (n=302 kişi) istatiksel olarak tespit edilmiştir. Profesyonel 
futbolcuların, % 59”u (n=354 kişi) müsabaka öncesi, müsabaka anı ve müsabaka sonrası her hangi bir 
fiziksel saldırganlığa (şiddet) maruz kalmadığını söylerken, 246 (%41)  profesyonel futbolcu fiziksel 
saldırıya uğradığını söylemektedir. 
Tablo 2. Profesyonel Futbolculara Göre Farklı Futbol Faktörlerinin Seyirci Saldırganlığına Etkisinin Frekans Dağılım Tablosu 

Faktörler 
Çok etkisiz 

(1) 
Etkisiz 

(2) 
Orta 
(3) 

Etkili 
(4) 

Çok etkili 
(5) Χ  

n % N % n % N % n % 
Hakem 4 0,7 39 6,5 144 24 256 42,7 157 26,2 3,87 
Seyirci 7 1,2 18 3 171 28,5 265 44,2 139 23,2 3,86 

Spor medyası 8 1,3 31 5,2 207 34,5 256 42,7 98 16,3 3,68 
Futbol 

Federasyonu 
10 1,7 37 6,2 200 33,3 245 40,8 108 18 3,67 

Futbolcu 4 0,7 32 5,3 220 36,7 275 45,8 69 11,5 3,62 
Kulüp Yöneticileri 4 0,7 45 7,5 217 36,2 264 44 70 11,7 3,59 
Güvenlik güçleri 12 2 64 10,7 237 39,5 234 39 53 8,8 3,42 

Antrenör 8 1,3 47 7,8 289 48,2 207 34,5 49 8,2 3,40 
* Çok Etkisiz (1.00-1.80), Etkisiz (1.81-2.60), Orta (2.61-3.40), Etkili (3.41-4.20), Çok Etkili (4.21-5.00) 

Tablo 2’de, profesyonel futbolculara göre seyirci saldırganlığını tetikleyen faktörlerin başında “Çok 
etkili” düzeyde ele alındığında ilk sırayı hakem faktörü almaktadır (%26). Bunu sırası ile seyirci 
(%23,2), futbol federasyonu (%18), spor medyası (%16,3), kulüp yöneticisi (%11,7), futbolcu (%11,5), 
güvenlik güçleri (%8,8) ve son olarak da Antrenörler almaktadır (%8,2). “Etkili ve çok etkili” gruplar 
bir arada ele alındığında yine ilk sırayı hakem faktörü alırken (%68,9), güvenlik güçleri ve 
Antrenörlerin hariç diğer 5 faktöründe %55 in üzerinde “Etkili ve çok etkili” gruplar olarak görüldüğü 
tespit edilmiştir.   

Genel ortalamalara bakılıp bu faktörler incelendiğinde profesyonel futbolcuların, futbol 
unsurlarında en çok seyirciyi saldırgan yapan unsuru yine ( = 3,87) etkili düzeyi ile “hakem” faktörü 
almaktadır, diğer unsurlar sırası ile “etkili” ortalamalar içerisinde yer alırken, bunlar “seyirci” ( =3,85), 
“spor medyası” ( =3,68), “futbol federasyonu” ( =3,67), “futbolcu” ( =3,62), “kulüp yöneticileri” ( 
=3,58), “güvenlik güçleri” ( =3,42) ve “antrenör” faktörü karşımıza çıkmaktadır ( =3,40). 
 
Tablo 3. Profesyonel Futbolculara Göre Seyirci Davranışlarının Seyirci Saldırganlığına Etkisinin Frekans Dağılım Tablosu 

Davranışlar 
Çok etkisiz 

(1) 
Etkisiz 

(2) 
Orta 
(3) 

Etkili 
(4) 

Çok etkili 
(5) Χ  

n % N % N % N % n % 
Seyircilerin birbirlerine çirkin 
tezahürat ve saldırıları 15 2,5 32 5,3 110 18,3 233 38,8 210 35 3,98 

Rakiplerinin önceden 
çatıştıkları seyirci grubu olması 5 0,8 38 6,3 136 22,7 238 39,7 183 30,5 3,93 

Birbirlerinin antrenör, futbolcu 
ve yöneticilerine çirkin 
tezahürat ve saldırıları 

6 1 35 5,8 158 26,3 259 43,2 142 23,7 3,83 

Stat çevresinde taşkınlık 
yapması 10 1,7 33 5,5 169 28,2 253 42,2 135 22,5 3,78 

Mağlup takım seyircisinin 
hakeme çirkin tezahürat 
ve/veya saldırıları 

10 1,7 54 9 200 33,3 247 41,2 89 14,8 3,59 

Taraftar olması yeterli 43 7,2 113 18,8 228 38 165 27,5 51 8,5 
 

3,11 
*Çok Etkisiz (1.00-1.80), Etkisiz (1.81-2.60), Orta (2.61-3.40), Etkili (3.41-4.20), Çok Etkili (4.21-5.00) 
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Tablo 3’de profesyonel futbolculara göre seyirci saldırganlığını tetikleyen davranışların başında “çok 
etkili” düzeyden bakıldığında ilk sırayı “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve saldırıları” (%35) 
almaktadır. Bunu sırası ile “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” (%30,5), 
“Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve yöneticilerine çirkin tezahürat ve saldırıları” (%23,7), “Stat 
çevresinde taşkınlık yapması” (%22,5), “Mağlup takım seyircisinin hakeme çirkin tezahürat ve/veya 
saldırıları” (%14,8), “Taraftar olması yeterli” (%8,5) davranışları takip etmektedir.  

“Etkili ve çok etkili” gruplar bir arada ele alındığında, “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve 
saldırıları” davranışı (%73,8) oranında ilk sırada iken diğer tüm davranışların oranı %50’ nin üzerinde 
olduğu tespit edilmiştir. %36 ile son sırada “Taraftar olması yeterli”  gelmektedir. 
Davranışların genel ortalamalarına bakıldığında profesyonel futbolcuların seyircilere ilişkin 
saldırganlığı tetikleyen davranışlarında “etkili” düzeyi ile “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve 
saldırıları” ( 3,98) almaktadır. “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” ( 3,93), 
“Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve yöneticilerine çirkin tezahürat ve saldırıları” (  3,83), “Stat 
çevresinde taşkınlık yapması” ( 3,78), “Mağlup takım seyircisinin hakeme çirkin tezahürat ve/veya 
saldırıları” ( 3,59) ve son olarak da “Taraftar olması yeterli” ( 3,11) almaktadır. 
Tablo 4’e bakıldığında profesyonel futbolcuların yaş grupları ile seyirci davranışları arasında her bir 
davranış incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu bulguya göre futbolcu 
yaşlarının seyirci davranışları ile ilgili düşüncelerini etkilemediği söylenebilir. 
Tablo 5’e bakıldığında profesyonel futbolcuların gelir durumları ile seyirci saldırganlığı davranışları 
incelendiğinde diğer davranışlar arasında anlamlı bir farklılık görülmezken “Rakiplerinin önceden 
çatıştıkları seyirci grubu olması” davranışında “orta seviye” ve “üst seviye” arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu anlaşılmıştır (F=3,232; p=,040). “Orta seviye” gelir grubunda olan profesyonel 
futbolcular “Üst seviye” gelir grubunda yer alan profesyonel futbolculara göre “Rakiplerinin önceden 
çatıştıkları seyirci grubu olması” seyirci davranışını daha etkili düzeyde seyirci saldırganlığına teşvik 
ettiğini düşündüğünü söyleyebiliriz. 
Tablo 4: Seyirci Davranışlarının Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Seyircilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ile 
ANOVA ve Tukey Testi Sonuçları 

Davranışlar  Yaş N Χ  ±Ss F p Tukey 

Seyircilerin birbirlerine çirkin 
tezahürat ve saldırıları 

1 18-23 296 4,00 0,991 

1,194 0,311 - 
2 24-28 193 3,99 0,965 
3 29-33 93 3,98 0,955 
4 34-38 18 3,56 1,247 
 Toplam 600 3,99 0,986 

Rakiplerinin önceden çatıştıkları 
seyirci grubu olması 

1 18-23 296 3,87 0,962 

1,332 0,263 - 
2 24-28 193 4,03 0,871 
3 29-33 93 3,91 0,928 
4 34-38 18 3,78 0,808 
 Toplam 600 3,93 0,925 

Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve 
yöneticilerine çirkin tezahürat ve 

saldırıları 

1 18-23 296 3,81 0,940 

0,114 0,952 - 
2 24-28 193 3,83 0,827 
3 29-33 93 3,87 0,875 
4 34-38 18 3,78 0,878 
 Toplam 600 3,83 0,891 

Mağlup takım seyircisinin hakeme 
çirkin tezahürat ve/veya saldırıları 

1 18-23 296 3,57 0,936 

0,116 0,951 - 
2 24-28 193 3,62 0,864 
3 29-33 93 3,57 0,925 
4 34-38 18 3,56 0,783 
 Toplam 600 3,59 0,905 

Stat çevresinde taşkınlık yapması 

1 18-23 296 3,78 0,961 

0,299 0,826 - 
2 24-28 193 3,81 0,875 
3 29-33 93 3,76 0,839 
4 34-38 18 3,61 0,849 
 Toplam 600 3,78 0,911 

Taraftar olması yeterli 

1 18-23 296 3,13 1,051 

1,474 0,221 - 
2 24-28 193 3,11 1,037 
3 29-33 93 3,00 1,042 
4 34-38 18 3,56 0,704 
 Toplam 600 3,11 1,038 

Çok Etkisiz (1.00-1.80), Etkisiz (1.81-2.60), Orta (2.61-3.40), Etkili (3.41-4.20), Çok Etkili (4.21-5.00) 
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Tablo 5. Seyirci Davranışlarının Futbolda Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin futbolcuların Gelir Düzeylerine 
Göre Dağılımı ile ANOVA ve Tukey Testi Sonuçları 

Davranışlar  Gelir N Χ  S F p Tukey 

Seyircilerin birbirlerine çirkin 
tezahürat ve saldırıları 

1 Alt 103 3,95 1,013 

0,793 0,453  
2 Orta 423 4,01 0,978 
3 Üst seviye 74 3,86 0,997 
 Toplam 600 3,99 0,986 

 
Rakiplerinin önceden çatıştıkları 

seyirci grubu olması 

1 Alt 103 3,80 1,003 

3,232 ,040 2-3* 2 Orta 423 3,99 0,919 
3 Üst seviye 74 3,76 0,807 
 Toplam 600 3,93 0,925 

 
Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve 
yöneticilerine çirkin tezahürat ve 

saldırıları 

1 Alt 103 3,81 0,939 

0,096 0,908  2 Orta 423 3,83 0,893 
3 Üst seviye 74 3,86 0,816 
 Toplam 600 3,83 0,891 

 
Mağlup takım seyircisinin 

hakeme çirkin tezahürat ve/veya 
saldırıları 

1 Alt 103 3,60 0,932 

0,491 0,612  2 Orta 423 3,57 0,905 
3 Üst seviye 74 3,68 0,877 
 Toplam 600 3,59 0,905 

Stat çevresinde taşkınlık yapması 

1 Alt 103 3,83 0,879 

0,643 0,526  2 Orta 423 3,79 0,933 
3 Üst seviye 74 3,68 0,829 
 Toplam 600 3,78 0,911 

Taraftar olması yeterli 

1 Alt 103 3,04 1,037 

1,289 0,276  2 Orta 423 3,10 1,033 
3 Üst seviye 74 3,28 1,066 
 Toplam 600 3,11 1,038 

*0.05 düzeyinde anlamlılık 

Tablo 6. Profesyonel Futbolcuların Fiziksel Saldırganlığa Uğrama Durumlarına Göre Seyirci Davranışlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Saldırıya 
Uğrama 

N X ±Ss 
t Testi 

T P 

Seyircilerin birbirlerine çirkin 
tezahürat ve saldırıları 

Hayır 354 3,91 ,99563 
-2,339 0,020* 

Evet 246 4,10 ,96396 

Rakiplerinin önceden çatıştıkları 
seyirci grubu olması 

Hayır 354 3,84 ,94185 
-2,709 0,007* 

Evet 246 4,05 ,88851 
Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve 
yöneticilerine çirkin tezahürat ve 

saldırıları 

Hayır 354 3,79 ,92051 
-1,271 0,204 

Evet 246 3,88 ,84656 

Mağlup takım seyircisinin hakeme 
çirkin tezahürat ve/veya saldırıları 

Hayır 354 3,60 ,88237 
0,541 0,589 

Evet 246 3,56 ,94022 

Stat çevresinde taşkınlık yapması 
Hayır 354 3,73 ,93473 

-1,852 0,065 
Evet 246 3,87 ,87265 

Taraftar olması yeterli 
Hayır 354 3,03 1,07191 

-2,255 0,025* 
Evet 246 3,23 ,97990 

* 0.05 düzeyinde anlamlılık 

Tablo 6’ya bakıldığında fiziksel saldırıya uğrayan ve uğramayan profesyonel futbolcular 
karşılaştırıldığında, “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve saldırıları” (t=-2,339; p=0,20),  
“Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” (t=-2,709; p=0,007), ve “Taraftar olması 
yeterli” (t=-2,255; p=0,025) seyirci davranışları bakımından futbolcular arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu görülmektedir.  

Fiziksel saldırıya uğrayan profesyonel futbolcular “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve 
saldırıları”,  “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması ve “Taraftar olması yeterli” 
davranışlarını, fiziksel saldırıya uğramayanlara göre seyirci saldırganlığını tetikleyen daha etkili 
unsurlar olarak görmektedirler. 
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Tablo 7. Profesyonel Futbolcuların Eğitim Durumlarına Göre Seyirci Davranışlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler Eğitim n X ±Ss 
t Testi 

t P 
Seyircilerin birbirlerine çirkin 

tezahürat ve saldırıları 
Lise 298 3,9631 ,99932 

-,673 ,501 
Üniversite 290 4,0172 ,95017 

Rakiplerinin önceden çatıştıkları 
seyirci grubu olması 

Lise 298 3,8792 ,95637 
-1,222 ,222 

Üniversite 290 3,9724 ,89167 
Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve 
yöneticilerine çirkin tezahürat ve 

saldırıları 

Lise 298 3,8054 ,91142 
-,582 ,561 

Üniversite 290 3,8483 ,87512 

Mağlup takım seyircisinin hakeme 
çirkin tezahürat ve/veya saldırıları 

Lise 298 3,5369 ,93581 
-1,210 ,227 

Üniversite 290 3,6276 ,87996 

Stat çevresinde taşkınlık yapması 
Lise 298 3,7517 ,93135 

-1,056 ,291 
Üniversite 290 3,8310 ,88962 

Taraftar olması yeterli 
Lise 298 3,1812 1,04481 

1,550 ,122 
Üniversite 290 3,0483 1,03457 

Tablo 7’ye bakıldığında profesyonel futbolcuların eğitim durumları ile spor seyircisi davranışları 
arasında her bir davranış incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu bulguya göre 
futbolcuların eğitim düzeylerinin spor seyircisi davranışları ile ilgili düşüncelerini etkilemediği 
söylenebilir. 

5.Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada, 2016 sezonu içerisinde Ege bölgesinde bulunan profesyonel lig kulüplerinde görev 
alan profesyonel futbolcular arasından seçilen 600 kişi oluşturmaktadır. Futbola ilişkin referans 
grupları arasında bulunan, spor medyasına ait davranışların, futbolcu düşüncelerine göre seyirci 
saldırganlığı üzerindeki etki düzeylerini belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır.  

Araştırma grubunun Orta ve üst seviye gelir düzeyine sahip katılımcıların oranı ise sırasıyla % 
70,5 (n=423 kişi) ve % 12,3 (n=74 kişi) olarak tespit edilirken, 18-23 yaş aralığındaki futbolcuların oranı 
% 49,3 (n=296 kişi)’dır. 24-29 yaş aralığında ve 30 ve üzeri yaş aralığında ki katılımcıların oranı ise 
sırasıyla % 32,2 (n=193 kişi) ve % 18,5 (n=111 kişi) tespit edilirken, futbolcuların lise ve üniversite 
eğitim seviyesi birbirlerine yakın oranlarda görülmektedir (% 49,7 (n=298 kişi) ve  % 50,3 (n=302 kişi)). 
Profesyonel futbolcuların, % 59”u (n=354 kişi) müsabaka öncesi, müsabaka anı ve müsabaka sonrası 
her hangi bir fiziksel saldırganlığa (şiddet) maruz kalmadığını söylerken, 246 (%41)  profesyonel 
futbolcu fiziksel saldırıya uğradığını söylemektedir.  

Araştırma grubunu oluşturan profesyonel futbolcuların değerlendirmesine bakıldığında; (Tablo 
2) futbol referans grupları içerisinde bulunan “seyirci davranışı” faktörü olarak bilinen “etkili” 
düzeyde  =3,85 ortalama ile karşımıza çıkmaktadır. Genel ortalamalara bakılıp bu faktörler 
incelendiğinde profesyonel futbolcuların, futbol etkenlerinde en çok seyirciyi saldırgan yapan unsur 
olarak “hakem” ( = 3,87) ve “seyirci” ( =3,85) etkili düzeyde ilk iki sırada gösterirken yakın ortalama 
ile de spor medyası ( =3,68) faktörünü üçüncü sırada etkili olarak görmektedirler. Özmaden’in (2004a),  
Yıldırım ve arkadaşlarının (2010) yakın ölçeklerle yapmış oldukları çalışmalar yapmış olduğumuz bu 
çalışma ile paralellik gösteren çalışmalardır. 

Araştırma grubunu oluşturan profesyonel futbolcuların değerlendirmesine sunulan seyirci 
davranışlarının tamamı, seyirci saldırganlığı üzerinde “etkili” bulunmuştur. Seyirci davranışları 
(Tablo 3) “Etkili ve çok etkili” gruplar bir arada ele alındığında, “Seyircilerin birbirlerine çirkin 
tezahürat ve saldırıları” davranışı (%73,8) oranında ilk sırada iken diğer tüm davranışların oranı 
%50’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. %36 ile son sırada “Taraftar olması yeterli”  gelmektedir. 
Davranışların genel ortalamalarına bakıldığında profesyonel futbolcuların seyircilere ilişkin 
saldırganlığı tetikleyen davranışlarında “etkili” düzeyi ile “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve 
saldırıları” ( 3,98) almaktadır. “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” ( 3,93), 
“Birbirlerinin antrenör, futbolcu ve yöneticilerine çirkin tezahürat ve saldırıları” (  3,83), “Stat 
çevresinde taşkınlık yapması” ( 3,78), “Mağlup takım seyircisinin hakeme çirkin tezahürat ve/veya 
saldırıları” ( 3,59) ve son olarak da “Taraftar olması yeterli” ( 3,11) davranışı almaktadır. 

Profesyonel futbolculara sunulan, tribün ve medyada sıkça karşılaşılan ve artık neredeyse olağan 
karşılanabilen seyirci davranışlarının tamamının seyircilerin saldırganlıkları üzerinde “etkili” 
olduğunu göstermektedir. Bu davranışlar içerisinde, “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve 
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saldırıları” ve “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” davranış durumları ön plana 
çıkmaktadır. 

Demirel’in (2012) yapmış olduğu çalışmada “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu 
olması, Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve saldırıları ile Stat çevresinde taşkınlık yapması” 
başlıca öne çıkan unsurlar olarak çalışmamıza paralellik göstermektedir.  

Seyirci davranışlarını olumsuz etkilendiğini gösteren benzer çalışmalar görebilmekteyiz. Bununla 
ilgili olarak, Uzun vd. (2012)’nin yapmış olduğu çalışmada araştırmaya katılanların % 34’ü sporda 
etkileyen temel faktörlerden birisinin seyircilerin olduğunu belirtmiştir (Uzun vd., 2012). Kuru (2000) 
ise bu konuda; “Seyirciler rakip seyircilerin, kendi şahıslarına, takımlarına, kendi antrenör ve 
futbolcularına karşı yaptıkları çirkin ve küfürlü tezahüratlardan etkilenmekte ve saldırgan 
davranışlara başvurmaktadırlar (çirkin ve küfürlü tezahürat, yabacı madde atma vb.), rakip 
seyircilerin saldırgan davranışları saha içinde de kalmayıp saha dışına da taşmaktadır. Seyirciler 
birbirlerine taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı saldırılarda bulunup ağır hasarlar vermekte ve ne yazık ki bu 
kavgaların sonu ölümlerle bile sonuçlanmaktadır” (Kuru, 2000) diyerek konunun önemini 
vurgulamıştır. 

Araştırma grubunun seyirci saldırganlığını etkileyen seyirci davranışlarına ilişkin görüşlerinin 
yaş, gelir ve futbolcuların saldırganlığa uğrama durumları genel olarak değerlendirildiğinde, 
profesyonel futbolcuların yaş grupları (tablo 4) ve eğitim durumları (Tablo 7) ile seyirci davranışları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bulguya göre futbolcuların yaş grupları ve eğitim 
düzeylerinin seyirci davranışları ile ilgili düşüncelerini etkilemediği söylenebilir. 

Tablo 5’e bakıldığında profesyonel futbolcuların gelir durumları ile seyirci saldırganlığı 
davranışları incelendiğinde diğer davranışlar arasında anlamlı bir farklılık görülmezken “Rakiplerinin 
önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” davranışında “orta seviye” ve “üst seviye” arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=3,232; p=,040).  

Tablo 6’ya bakıldığında fiziksel saldırıya uğrayan ve uğramayan profesyonel futbolcular 
karşılaştırıldığında, “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve saldırıları” (t=-2,339; p=0,20),  
“Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması” (t=-2,709; p=0,007), ve “Taraftar olması 
yeterli” (t=-2,255; p=0,025) seyirci davranışları bakımından futbolcular arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu tespit edilmiştir.  

Fiziksel saldırıya uğrayan profesyonel futbolcular “Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve 
saldırıları”,  “Rakiplerinin önceden çatıştıkları seyirci grubu olması ve “Taraftar olması yeterli” 
davranışlarını, fiziksel saldırıya uğramayanlara göre seyirci saldırganlığını tetikleyen daha etkili 
unsurlar olarak görmektedirler. 

Sonuç olarak, Spor saha ve alanlarının barış, kardeşlik ve sevginin mabedi olarak anıldığı 
günlerin aksine günümüzde sporda şiddet ve saldırganlık ve sapkın davranışlar giderek artmakta. 
Birden fazla unsurun sebep olduğu bu durum sporun içinde yer alan her kesimin rahatsızlık 
duymaya başlamasına neden olmaktadır (Yücel vd.,2015). 

Futbol dünya çapında taraftarları ve farklı kültürleri bir araya getiren çok fazla insan tarafından 
takip edilen bir seyir sporudur. Dolayısıyla seyirci davranışlarını olumlu kılabilmek adına tribünlerde 
görmek istemediğimiz olayları belki de önce toplumsal olarak değerlendirerek sorunun kaynağına 
inilmelidir. Tribündeki istenmeyen olaylara karşı futbol seyircilerinin stadyumlara sadece kendi 
takımlarını desteklemek, futbolun güzelliklerinin içerisinde olmak, kaybetmenin de kazanmak kadar 
futbola ait olduğunu kabullenmeleri gerekmektedir. 

Futbolda saldırganlığın sebeplerinden biri olarak görülen ve tüm tedbirlerin merkezi noktasını 
oluşturan futbol seyircilerinin, aslında bir neden değil, sonuç oldukları ve çeşitli dışsal faktörlerin 
etkisi altında bulundukları anlaşılmaktadır. Profesyonel futbolcu açısından bakıldığında, seyirci 
saldırganlığını tetikleyen unsurlardan birisi de seyircilerin davranışları olduğunu görmekteyiz. 
Bunlara ek olarak, yönetici, sporcu, antrenör ve hakemlerin tutum ve davranışları da seyircilerin 
şiddete başvurmalarına ivme kazandırmaktadır. 

Öneri olarak söyleyebileceğimiz ise, ilgili kurumların bir araya gelerek futbolda olmazsa olmaz 
unsur olan seyircinin bilinçlendirilmesi, olumsuz davranmalarına etki eden faktörlerin kaynağına 
inilerek ortak çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Bunun dışında,  
•Seyirci için, Medyanın tansiyonu yüksek maçlar öncesindeki programlarının jeneriklerinde şiddet 
içeren görüntülere yer verilmemelidir. Bu programlarda ki yorumcularının açıklamaları tansiyonu 
yükseltecek şekilde olmamalıdır. 
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•Stadyumlardaki taraftar kitlelerinin çeşitliliği arttırılmalı özellikle bayan ve çocuk taraftarların 
maçlara gelmeleri teşvik edilmelidir. 
•Seyircilerin kışkırtıcı davranışlarının ve çirkin tezahüratlarının engellenmesi için kulüplerin, 
federasyonun ve devletin koordineli olarak önlemler almaları (arttırmaları) gerekmektedir. 
•Futbolun merkezinde yer alan futbolcuların, antrenörlerin ve hakemlerin görevleri dışındaki 
seyirciyi tahrik edici hareketlerin önüne geçilmesi için eğitilmeleri gerekmektedir. 
•Güvenlik güçlerinin müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında yeterli güvenlik önlemleri almaları, 
gerekmediği hallerde zor kullanmamaları ve seyirciyi saldırgan davranışlara yöneltmemeleri 
gerekmektedir. 
•Futbol seyircilerinin stadyumlara sadece kendi takımlarını desteklemek, futbolun güzelliklerinin 
içerisinde olmak, kaybetmenin de kazanmak kadar futbola ait olduğunu kabullenmeleri 
gerekmektedir. 
•Taraftarların şiddet ve holiganizm davranışlarının engellenmesinde medya başta olmak üzere, 
hakemler, futbolcular, taraftarlar, dernekler ve kulüp /federasyon yetkilileri ve devletin birlikte gayret 
göstermeleri gerekmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı profesyonel futbolcu düşüncelerine göre seyirciyi saldırganlığa teşvik eden spor 
medyası davranışlarının incelenmesini araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016 sezonu içerisinde Ege 
bölgesinde bulunan profesyonel lig kulüplerinde görev alan futbolcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise 
Ege bölgesinde bulunan profesyonel lig kulüplerinde görev alan futbolcular arasından seçilen 600 kişi 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, futbolcuların demografik bilgileri ile birlikte, 
futbolda farklı referans gruplarının seyirci saldırganlığı üzerinde hangi düzeyde etkili olduklarını 
belirlemeye yönelik Özmaden’nin (2004) geliştirmiş olduğu, 2009 yılında Yıldırım’ın ve 2013 yılında 
Demirel’in uygulamış olduğu Ölçek kullanılmıştır. Ankette yer alan maddenin güvenirlik-geçerlik 
katsayısı (Crombach Alfa) 0.84 olarak bulunmuştur. Anketimizdeki veriler istatistiksel sonuçları elde 
edilme aşamasında uygunluğuna bakılmak suretiyle Referans gruplarına ilişkin davranışların etki 
düzeylerinin belirlenmesine yönelik, ikinci bölüm ise anket soruları için Likert tipi beşli dereceleme ölçeği 
oluşturulmuştur. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda α=0.05 anlamlılık düzeyi dikkate 
alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular 
sonucunda, seyirci saldırganlığına karşı alınacak tedbirlerin, Futbolcu gözü ile incelendiğinde, spor 
medyasının seyirci saldırganlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu ve spor medyası 
davranışlarının futbol seyircilerinin saldırganlığında etkili bir unsur olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler:1 
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1.Giriş 
Futbol, spor dalları arasında hiç şüphesiz en sevilenlerinden biridir. Futbola karşı olan bu yoğun ilgi, 
onu ister istemez diğer spor dallarının dışında farklı bir konuma getirmiştir. Futbol müsabakaları, 
özellikle kalabalıkların içinde şahsiyetin kaybolması ve çeşitli dış uyarıcıların etkisiyle çeşitli arzu 
edilen veya edilmeyen toplu olayların meydana geldiği bir ortam olmaktadır (Karagözoğlu; Ay, 1997). 
Günümüzde spor branşları arasında önemli bir yere sahip olan ve büyük kitlelere hitap eden futbol, 
toplumun her kesiminden gördüğü bu ilgi ile beraber, bazı toplumsal olayların çıkmasının da nedeni 
olarak gösterilmektedir. Bunlar arasında; fanatizm, holiganizm, şiddet ve saldırganlık yer almaktadır. 
(Türkmen, Yıldız, Zekioğlu,  2013). 

Spor müsabakaları ve rekabetin yaşandığı şartlar, saldırganlık gösterileri için uygun bir zemin 
oluşturur. Sporda şiddet olaylarına saldırganlık dürtüsünü bastıramayan, denetleyemeyen, günlük 
hayatta amaç ve beklentilerine ulaşamayan, yeterince sosyalleşmemiş, benlik, kimlik, kişilik bunalımı 
içinde bulunan gençlerin yol açtığı kanısı oldukça yaygındır (Köknel, 1996). Sporda şiddet, bireyin ya 
da kitlelerin sosyal koşullarından bağımsız düşünülmemelidir. Oyun kurallarının ihlal edilmesi, 
küfür, saldırganlık, fiziki güç kullanımı, sportmenlik dışı tutum ve davranışlar içinde bulunma, Bir 
toplumda sporda şiddete yönelik değerlendirmelerde bulunurken, o topluma özgü koşullar ve 
özellikler dikkate alınmalıdır. Bu nedenle sporda şiddete katılma ya da sporda şiddete bakış açısı 
bakımından toplumlar arası farklılıklar olabileceği gibi, aynı toplumun değişik kesimleri de bu 
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konuda farklı tutum ve davranışlara sahip olabilirler. (Özdemir ve Mercan, 2006). Diğer ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de genellikle kitle psikolojisiyle hareket eden futbol seyircisi saha ve 
tribünlerde şiddet olaylarına sebep olabilmektedir. Futbolun saha dışına yansıyan şiddet görüntüleri 
çoğu zaman “fanatik” adı verilen kişilerin içlerindeki şiddet olayını futbolu bahane ederek dışa 
vurdukları durumlar olarak açıklanır. Oysa saha dışındaki olaylar sadece kişisel şiddet yüzünden 
yaşanmaz (Ozanser, 2002). Saldırgan davranışların ortaya çıkmasında, spor müsabakasının ne 
pahasına olursa olsun kazanılmasını düşünen ve bu yolda hareket eden sporcu kadar; bu zihniyetle 
hareket eden yönetici, antrenör ve taraftarın da büyük rolü bulunmaktadır (Yetim, 2000). Futbol; 
taraftarıyla, oyuncusuyla, takımın teknik ve yönetim kadrosuyla, hakemleriyle ve Futbol 
Federasyonuyla bir bütündür. Ayrıca medyada, futbola olan yakın ilgisi ile oldukça belirleyici bir 
konuma sahiptir (Ozanser, 2002). Sporun özellikle de futbolun, güncel toplumsal değerini ve küresel 
popülaritesini medyanın etkisi olmadan düşünmek pek olası değildir (Alver, 2008). Medyanın aracılık 
ettiği spor Türkiye’nin gündemini belirleyen önemli konulardan biridir. O kadar ki Türkiye’de hemen 
her gün kanallarda futbolla ilgili programların yayınlanması ve spor gazetelerinin çok yüksek satış 
oranına sahip olmaları bu durumu örneklendirmektedir (Özmaden, 2004) 

Bir zincirin halkasını oluşturan futbol referans gruplarından bir tanesinde sorun çıktığı zaman 
tamamı şiddet dereceleri farklı olsa da mutlaka etkilenmektedir. Örneğin, medyanın yanlı ve kışkırtıcı 
yazıları seyirciyi etkilemekte ve taşkınlıklara sebep olabilmektedir.  

Bununla birlikte, kitlesel şiddet gösterilerinde seyircilerin gerçekten bir neden mi yoksa sonuç 
mu olduğuna yönelik araştırmalar yetersizdir. Özellikle dış etkenler olarak futbol sporunu kuşatan 
çeşitli referans gruplarının seyirci saldırganlığı üzerindeki etkileri ve yaratılan etkinin düzeyinin 
bilinmesi önemlidir. 

Futbol sporu ile doğrudan ilgili referans gruplarından biri de kuşkusuz medyadır.  Sporun bir 
mesaj olarak halka ulaştırılması, toplumsal eğitimin yaygın bir vasıtası sayılan kitle iletişim araçlarıyla 
da sağlanabilmektedir. Dolayısıyla medya diye adlandırılan bu olgu bir taraftan halkı bilgilendirmek 
suretiyle sporda pozitif bir kamuoyu oluştururken, diğer yandan da toplumu aktif sporun içine 
çekebilme şartlarını hazırlayan büyük bir güce sahiptir (Taşmaktepligil; Sivrikaya; Kaldırımcı; 
Tutkun; Aybek, 1999). Bu kapsamda Özsoy (2011), gazetelerin mecazi de olsa şiddeti anımsatan 
ifadeler kullanmasının şiddete davetiye çıkartmak olduğunu ifade ederken, Bahadır (2006), kitle 
iletişim araçlarının şiddeti körüklediğini, Girginer ve ark. (2006), spordaki şiddet oluşumunda 
medyanın önemli rolü olduğunu, Var (2008) ise, medya programlarındaki eleştirel yaklaşımların, 
saldırganlık olaylarının artmasına neden olduğunu araştırmalarında dile getirmektedir. 
  Bununla birlikte, Türkiye’de, spor medyasına ilgi artarken, bir yandan da spor basınının sık 
sık eleştirilere hedef olduğu görülmektedir (Uluç, 1987). Çol (1998), spor gazeteciliğinin şu anki 
konumuyla yozlaşmaktan öte bir kokuşmuşluk süreci içerisine girdiğini, kamuoyu nezdinde 
güvenirliğinin kalmadığını, spor gazetecilerinin bir bölümünün, dürüst, tutarlı ve kararlı olmadığını, 
çoğunun sporu bilmediğini, fakat her alanda ahkâm kestiklerini ve Türk spor basınının, Türkiye’de 
sporun gelişmesine en az devlet kadar engel olduğunu vurgulamaktadır. Gümüş (1997), Türkiye’de 
futbol sahalarında şiddetin ortaya çıkış nedenlerinden birinin de spor medyası olduğunu ifade 
ederken, Demirkol (2001)’a göre, spor gazetecileri tribünde adeta amigo gibi davranmaktadırlar. 
Kıvanç (2001) ise, kulüp yazarlığını, kamuya seslenme imkânını eline geçirmiş bir kısım taraftarın 
eylemlilik arayışının ürünü olarak görmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, futbol sporuyla doğrudan ilişkili referans gruplarından biri olan spor 
medyasının, ülkemizde yazılı ve görsel basında sıkça rastlanan davranışlarının seyirci saldırganlığı 
üzerindeki etkisini, Profesyonel futbolcular perspektifinden değerlendirmek ve futbolcular 
görüşlerinin gelir düzeyi, yaş grubu ve fiziksel saldırganlığa uğrama durumlarına göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemektir. 

2.Materyal ve Yöntem 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 futbol sezonu içerisinde Ege bölgesinde bulunan profesyonel lig 
kulüplerinde görev alan futbolcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ege bölgesinde bulunan 
profesyonel lig kulüplerinde görev alan futbolcular arasından seçilen 600 kişi oluşturmaktadır. 
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Türkiye Futbol Ligleri N % 

Süper lig 38 6,3 
TFF 1. Lig 134 22,3 

2. lig 150 25 
3. lig 278 46,3 

Toplam 600 100 

 

Araştırmaya katılan kulüp ve futbolcular 

Kulüp Futbolcu Kulüp Futbolcu 
Menemen Spor Kulübü 27 Akhisar Belediye Spor Kulübü 38 
Karşıyaka Spor Kulübü 29 Altınordu Spor Kulübü 35 
Göztepe Spor Kulübü 28 Manisa Spor Kulübü 35 
Bergama Spor Kulübü 28 Tire Spor Kulübü 30 
Kızılcabölük Spor Kulübü 28 Bodrum Spor Kulübü 27 
Muğla Spor Kulübü 22 Afyon Afjet Spor Kulübü 27 
Kütahya Spor Kulübü 27 Aydın Spor Kulübü 28 
Nazilli Spor Kulübü 28 Manisa Büyükşehir Spor Kulübü 25 
Denizli spor Kulübü 36 Denizli Büyükşehir Spor Kulübü 27 
Buca Spor Kulübü 38 Altay Spor Kulübü 37 

2.2.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak, Özmaden’nin (2004) geliştirmiş olduğu 2009 yılında Yıldırım’ın ve 2013 yılında 
Demirel’in uygulamış olduğu ölçek kullanılmıştır. Birinci bölümde, araştırmaya katılan futbol 
seyircilerinin kişisel özelliklerini belirleyici sorular yer alırken, ikinci bölümde, seyirci saldırganlığı 
üzerinde etkili olduğu düşünülen spor medyasına ilişkin sık gözlenen yedi davranış, profesyonel 
futbolcuların görüşüne sunulmuştur. Davranışların etki düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, 
Likert tipi beşli dereceleme ölçeği oluşturulmuştur. Her bir davranış için, 1: Çok etkisiz, 2: Etkisiz, 3: 
Orta Derecede Etkili, 4: Etkili, 5: Çok Etkili seçenekleri sunulmuş ve araştırmaya grubundan 
görüşlerine en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Verilerin sağlıklı yorumlanabilmesi için, beşli 
ölçek dereceleri, 0,80 (5-1=4; 4/5=0,80) oranında eşit aralıklara bölünmüştür. Böylece davranışlara 
ilişkin etki düzeyi aralıkları; Çok Etkili (4,20-5,00), Etkili (3,40-4,19), Orta Derecede Etkili (2,60-3,39), 
Etkisiz (1,80-2,59), Çok Etkisiz (1,00-1,79) olarak belirlenmiştir (Özmaden,2004). Çalışmanın 
Güvenirlik katsayısı α: .84 olarak bulunmuştur. 

2.3.Verilerin Analizi 
Anket yardımıyla elde edilen veriler bilgisayar ortamına uygun şekilde tasnif edilerek, verilerin 
işlenmesi bilgisayar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel işlemler SPSS (Statistical Package for 
Social Science) 20.0 programı ile yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bilgisayar programcılarının 
da görüşleri alınarak, anketlerden elde edilen verilerin genel dağılım özelliklerini belirlemek için 
tanımlayıcı istatistik türlerinden frekans ve yüzde dağılımları kullanılmış; her bir ifadeye ilişkin 
görüşlerin genel bir ortalama değeri ( ) verilmiş ve yorumlarda bu ortalama puanlar dikkate 
alınmıştır. Futbola ilişkin referans gruplarının seyirci saldırganlığı üzerindeki etki düzeylerinin 
profesyonel futbolcuların yaş, gelir ve saldırganlığa uğrama durumu gruplarına göre farklılığını tespit 
etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
sonucu istatistiksel farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu 
karşılaştırma testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, 0.05 anlamlılık 
düzeyi dikkate alınmıştır. 

3.Bulgular 
Araştırma grubunu oluşturan profesyonel futbolcuların gelir, yaş, eğitim ve fiziksel saldırıya uğrama 
değişkenine göre dağılımları Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Futbolcuların Gelir, Yaş, Eğitim ve Fiziksel Saldırıya Uğrama Değişkenine Göre Dağılımı 

Değişkenler Alt Kategoriler N % Toplam 

Gelir Düzeyi 
Alt 103 17,2 

600 Orta 423 70,5 
Üst seviye 74 12,3 

Yaş Grubu 

18-23 296 49,3 

600 
24-28 193 32,2 
29-33 93 15,5 
34-38 18 3 

Eğitim Düzeyi 
Lise 298 49,7 

600 
Üniversite 302 50,3 

Fiziksel Saldırıya Uğrama Durumu 
Hayır 354 59 

600 
Evet 246 41 

Alt seviye gelir düzeyine sahip katılımcıların oranı % 17,2’dir (n=103 kişi). Orta ve üst seviye gelir 
düzeyine sahip katılımcıların oranı ise sırasıyla % 70,5 (n=423 kişi) ve % 12,3 (n=74 kişi) istatistiksel 
olarak tespit edilmiştir. 18-23 yaş aralığındaki katılımcıların oranı % 49,3 (n=296 kişi)’dır. 24-28 yaş 
aralığında ve 29 ve üzeri yaş aralığında ki katılımcıların oranı ise sırasıyla % 32,2 (n=193 kişi) ve % 
18,5 (n=111 kişi) istatiksel olarak tespit edilmiştir. Lise eğitim seviyesine sahip katılımcıların oranı % 
49,7 (n=298 kişi) iken üniversite eğitim seviyesine sahip katılımcıların oranı % 50,3 (n=302 kişi) 
istatiksel olarak tespit edilmiştir. Profesyonel futbolcuların, % 59”u (n=354 kişi) müsabaka öncesi, 
müsabaka anı ve müsabaka sonrası her hangi bir fiziksel saldırganlığa (şiddet) maruz kalmadığını 
söylerken, 246 (%41)  profesyonel futbolcu fiziksel saldırıya uğradığını söylemektedir. 

Tablo2. Futbolculara Göre Farklı Futbol Faktörlerinin Seyirci Saldırganlığına Etkisinin Frekans Dağılım Tablosu 

Faktörler 

Çok 
etkisiz 

(1) 

Etkisiz 
(2) 

Orta 
(3) 

Etkili 
(4) 

Çok etkili 
(5)  

n % n % n % n % n % 
Hakem 4 0,7 39 6,5 144 24 256 42,7 157 26,2 3,87 
Seyirci 7 1,2 18 3 171 28,5 265 44,2 139 23,2 3,85 

Spor medyası 8 1,3 31 5,2 207 34,5 256 42,7 98 16,3 3,68 
Futbol Federasyonu 10 1,7 37 6,2 200 33,3 245 40,8 108 18 3,67 

Futbolcu 4 0,7 32 5,3 220 36,7 275 45,8 69 11,5 3,62 
Kulüp Yöneticileri 4 0,7 45 7,5 217 36,2 264 44 70 11,7 3,58 
Güvenlik güçleri 12 2 64 10,7 237 39,5 234 39 53 8,8 3,42 

Antrenör 8 1,3 47 7,8 289 48,2 207 34,5 49 8,2 3,40 
* Çok Etkisiz (1.00-1.80), Etkisiz (1.81-2.60), Orta (2.61-3.40), Etkili (3.41-4.20), Çok Etkili (4.21-5.00) 

Tablo 2’de, profesyonel futbolculara göre seyirci saldırganlığını tetikleyen faktörlerin başında 
“Çok etkili” düzeyde ele alındığında ilk sırayı hakem faktörü almaktadır (%26). Bunu sırası ile seyirci 
(%23,2), futbol federasyonu (%18), spor medyası (%16,3), kulüp yöneticisi (%11,7), futbolcu (%11,5), 
güvenlik güçleri (%8,8) ve son olarak da Antrenörler almaktadır (%8,2). “Etkili ve çok etkili” gruplar 
bir arada ele alındığında yine ilk sırayı hakem faktörü alırken (%68,9), güvenlik güçleri ve 
Antrenörlerin hariç diğer 5 faktöründe %55 in üzerinde “Etkili ve çok etkili” gruplar olarak görüldüğü 
tespit edilmiştir.  

Genel ortalamalara bakılıp bu faktörler incelendiğinde profesyonel futbolcuların, futbol 
unsurlarında en çok seyirciyi saldırgan yapan unsuru yine ( = 3,87) etkili düzeyi ile “hakem” faktörü 
almaktadır, diğer unsurlar sırası ile “etkili” ortalamalar içerisinde yer alırken, bunlar “seyirci” ( =3,85), 
“spor medyası” ( =3,68), “futbol federasyonu” ( =3,67), “futbolcu” ( =3,62), “kulüp yöneticileri” ( 
=3,58), “güvenlik güçleri” ( =3,42) ve “antrenör” faktörü karşımıza çıkmaktadır ( =3,40).   
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Tablo 3. Profesyonel Futbolculara Göre Spor Medyası Davranışlarının Seyirci Saldırganlığına Etkisinin 
Frekans Dağılım Tablosu 

Davranışlar 
Çok etkisiz 

(1) 
Etkisiz 

(2) 
Orta 
(3) 

Etkili 
(4) 

Çok etkili 
(5)  

n % n % n % n % n % 
Doğrudan seyircileri hedef alan 

kışkırtıcı açıklama ve yazılar 
11 1,8 44 7,3 150 25 228 38 167 27,8 3,82 

Taraftarı olduğu takım ve 
futbolcular hakkında kışkırtıcı 

açıklama ve yazılar 
9 1,5 42 7 163 27,2 243 40,5 143 23,8 3,78 

Oynanacak maçın öneminin 
abartılması 

24 4 47 7,8 162 27 239 39,8 128 21,3 3,66 

Taraftar yazarların (başkan, 
futbolcu, antrenör, vs) eleştirileri 

12 2 47 7,8 223 37,2 221 36,8 97 16,2 3,57 

Spor programlarının 
jeneriklerindeki şiddet içeren 

görüntüler 
8 1,3 72 12 205 34,2 208 34,7 107 17,8 3,55 

Tarafsız görünen yazarların taraflı 
davranarak seyirci aleyhinde 

kamuoyu oluşturmaları 
10 1,7 66 11 209 34,8 237 39,5 78 13 3,51 

Medyadaki hakem otoritelerin 
müsabaka pozisyonlarını farklı 

yorumlamaları 
16 2,7 63 10,5 216 36 221 36,8 84 14 3,49 

Tablo 3’de profesyonel futbolculara göre spor medyasına ilişkin saldırganlığı tetikleyen 
davranışların başında “çok etkili” düzeyden bakıldığında ilk sırayı “Doğrudan seyircileri hedef alan 
kışkırtıcı açıklama ve yazılar (%27,8) almaktadır. Bunu sırası ile “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular 
hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” (%23,8), “Oynanılacak maçın öneminin abartılması” (%21,3), 
“Spor programlarının jeneriklerindeki şiddet içeren görüntüler” (%17,8), “Taraftar yazarların (başkan, 
futbolcu, çalıştırıcı, vs.) eleştirileri” (%16,2),  Medyadaki hakem otoritelerin müsabaka pozisyonlarını 
farklı yorumlamaları” (%14), “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde 
kamuoyu oluşturmaları” (%13) davranışları takip etmektedir.  

“Etkili ve çok etkili” gruplar bir arada ele alındığında, “Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı 
açıklama ve yazılar” davranışı %65,8 oranında ilk sırada iken diğer tüm davranışların oranı %51’in 
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. %51 ile son sırada “Medyadaki hakem otoritelerin müsabaka 
pozisyonlarını farklı yorumlamaları” gelmektedir. 

Davranışların genel ortalamalarına bakıldığında profesyonel futbolcuların spor medyasına ilişkin 
saldırganlığı tetikleyen davranışların da “etkili” düzeyi ile “Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı 
açıklama ve yazılar” ( 3,82) almaktadır. “Etkili düzeyde sırasıyla, “Taraftarı olduğu takım ve 
futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” ( 3,78), “Oynatılacak maçın öneminin abartılması” 
(  3,66), “Taraftar yazarların (başkan, futbolcu, antrenör, vb.) eleştirileri” ( 3,57), “Spor programlarının 
jeneriklerindeki şiddet içeren görüntüler” ( 3,55) “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak 
seyirci aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” ( 3,51) ve son olarak da “Medyadaki hakem otoritelerin 
müsabaka pozisyonlarını farklı yorumlamaları” ( 3,59) almaktadır. 
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Tablo 4. Spor Medyası Davranışlarının Futbolda Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Futbolcuların 
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ile ANOVA ve Tukey Testi Sonuçları 

Davranışlar  Yaş N Χ  ±Ss F p Tukey 

Oynanacak maçın öneminin 
abartılması 

1 18-23 296 3,57 1,015 

1,498 0,214  
2 24-28 193 3,76 1,072 
3 29-33 93 3,73 0,934 
4 34-38 18 3,77 1,003 
 Toplam 600 3,66 1,023 

Spor programlarının 
jeneriklerindeki şiddet içeren 

görüntüler 

1 18-23 296 3,47 0,970 

1,534 0,204  
2 24-28 193 3,64 0,962 
3 29-33 93 3,56 0,948 
4 34-38 18 3,77 0,808 
 Toplam 600 3,55 0,961 

Taraftarı olduğu takım ve 
futbolcular hakkında kışkırtıcı 

açıklama ve yazılar 

1 18-23 296 3,67 0,954 

2,969 0,031* 4-1 
2 24-28 193 3,85 0,962 
3 29-33 93 3,88 0,832 
4 34-38 18 4,16 0,707 
 Toplam 600 3,78 0,937 

Doğrudan seyircileri hedef alan 
kışkırtıcı açıklama ve yazılar 

1 18-23 296 3,76 1,015 

1,656 0,175  
2 24-28 193 3,86 0,92765 
3 29-33 93 3,89 1,005 
4 34-38 18 4,22 0,646 
 Toplam 600 3,82 0,978 

Taraftar yazarların (başkan, 
futbolcu, antrenör, vs) eleştirileri 

1 18-23 296 3,57 0,917 

0,369 0,776  
2 24-28 193 3,53 0,946 
3 29-33 93 3,62 0,919 
4 34-38 18 3,72 0,669 
 Toplam 600 3,57 0,919 

Tarafsız görünen yazarların taraflı 
davranarak seyirci aleyhinde 

kamuoyu oluşturmaları 

1 18-23 296 3,41 0,946 

3,268 0,021* 4-1 
2 24-28 193 3,57 0,857 
3 29-33 93 3,58 0,900 
4 34-38 18 4,00 0,766 
 Toplam 600 3,51 0,911 

Medyadaki hakem otoritelerin 
müsabaka pozisyonlarını farklı 

yorumlamaları 

1 18-23 296 3,45 0,979 

1,129 0,337  
2 24-28 193 3,53 0,901 
3 29-33 93 3,46 0,961 
4 34-38 18 3,83 0,857 
 Toplam 600 3,49 0,949 

Çok Etkisiz (1.00-1.80), Etkisiz (1.81-2.60), Orta (2.61-3.40), Etkili (3.41-4.20), Çok Etkili (4.21-5.00)  * 0.05 düzeyinde anlamlılık 

 
Spor medyası davranışlarının profesyonel futbolcu gözü ile değerlendirildiğinde, seyirci saldırganlığı 
üzerinde etki düzeyleri yaş gruplarına göre kendi içerisinde “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular 
hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” ile “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci 
aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” davranışlarının yaş grupları arasında farklılık olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,05). “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” 
davranışında 34-38 yaş grubu (Χ :4,16) ile 18-23 yaş profesyonel futbolcu (Χ :,3,67)  grubu arasında 
fark tespit edilmiştir. “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu 
oluşturmaları” davranışında yine 34-38 yaş (Χ :4,00) ile 18-23 yaş profesyonel futbolcu (Χ :3,41)  
grubu arasında fark tespit edilmiştir. 34-38 yaş grubu içerisinde olan profesyonel futbolcular 18-23 yaş 
grubu futbolculara göre “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve 
yazılar”  ve “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu 
oluşturmaları” spor medyası davranışlarını daha etkili düzeyde seyirciyi saldırganlığa teşvik ettiğini 
düşündüğünü söyleyebiliriz.  
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Tablo 5. Spor Medyası Davranışlarının Futbolda Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Futbolcuların Gelir 
Düzeylerine Göre Dağılımı ile ANOVA ve Tukey Testi Sonuçları 

Davranışlar  Gelir N Χ  S F p Tukey 

Oynanacak maçın öneminin 
abartılması 

1 Alt 103 3,56 1,126 

1,385 0,251 - 
2 Orta 423 3,71 0,989 
3 Üst seviye 74 3,55 1,061 
 Toplam 600 3,67 1,023 

Spor programlarının 
jeneriklerindeki şiddet içeren 

görüntüler 

1 Alt 103 3,43 0,903 

1,177 0,309 - 
2 Orta 423 3,57 0,975 
3 Üst seviye 74 3,65 0,957 
 Toplam 600 3,56 0,961 

Taraftarı olduğu takım ve 
futbolcular hakkında kışkırtıcı 

açıklama ve yazılar 

1 Alt 103 3,63 0,93924 

1,682 0,187 - 
2 Orta 423 3,81 0,946 
3 Üst seviye 74 3,85 0,870 
 Toplam 600 3,78 0,937 

Doğrudan seyircileri hedef alan 
kışkırtıcı açıklama ve yazılar 

1 Alt 103 3,80 1,06051 

0,076 0,927 - 
2 Orta 423 3,83 0,963 
3 Üst seviye 74 3,85 0,960 
 Toplam 600 3,83 0,978 

Taraftar yazarların (başkan, 
futbolcu, antrenör, vs) eleştirileri 

1 Alt 103 3,50 0,968 

0,450 0,638 - 
2 Orta 423 3,59 0,921 
3 Üst seviye 74 3,59 0,842 
 Toplam 600 3,57 0,919 

Tarafsız görünen yazarların taraflı 
davranarak seyirci aleyhinde 

kamuoyu oluşturmaları 

1 Alt 103 3,50 0,884 

0,350 0,705 - 
2 Orta 423 3,50 0,930 
3 Üst seviye 74 3,59 0,842 
 Toplam 600 3,51 0,911 

Medyadaki hakem otoritelerin 
müsabaka pozisyonlarını farklı 

yorumlamaları 

1 Alt 103 3,42 0,966 

0,950 0,387 - 
2 Orta 423 3,48 0,953 
3 Üst seviye 74 3,62 0,902 
 Toplam 600 3,49 0,949 

 
Tablo 5’e bakıldığında profesyonel futbolcuların gelir durumları ile spor medyası davranışları 
arasında her bir davranış incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu bulguya göre 
futbolcuların gelir düzeylerinin spor medyası davranışları ile ilgili düşüncelerini etkilemediği 
söylenebilir. 
 
Tablo 6. Profesyonel Futbolcuların Fiziksel Saldırganlığa Uğrama Durumlarına Göre Spor Medyası Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

Davranış 
Saldırıya 
uğrama n X ±Ss 

t Testi 
t p 

Oynanacak maçın öneminin abartılması 
Hayır 354 3,63 1,004 

-,973 0,331 
Evet 246 3,71 1,049 

Spor programlarının jeneriklerindeki 
şiddet içeren görüntüler 

Hayır 354 3,49 0,949 
-1,908 0,057 

Evet 246 3,65 0,973 
Taraftarı olduğu takım ve futbolcular 

hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar 
Hayır 354 3,71 0,941 

-2,284 0,023* 
Evet 246 3,89 0,923 

Doğrudan seyircileri hedef alan 
kışkırtıcı açıklama ve yazılar 

Hayır 354 3,73 1,020 
-3,025 0,003* 

Evet 246 3,97 0,898 
Taraftar yazarların (başkan, futbolcu, 

antrenör, vs) eleştirileri 
Hayır 354 3,52 0,943 

-1,623 0,105 
Evet 246 3,65 0,881 

Tarafsız görünen yazarların taraflı 
davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu 

oluşturmaları 

Hayır 354 3,40 0,923 
-3,692 0,000* 

Evet 246 3,67 0,871 

Medyadaki hakem otoritelerin 
müsabaka pozisyonlarını farklı 

yorumlamaları 

Hayır 354 3,44 0,933 
-1,440 0,150 

Evet 246 3,56 0,970 

  * 0.05 düzeyinde anlamlılık 

Tablo 6’da fiziksel saldırıya uğrayan ve uğramayan profesyonel futbolcular karşılaştırıldığında, 
“Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” (t=-2,284; p=0,023), 
Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı açıklama ve yazılar” (t=-3,025; p=0,003)  ve “Tarafsız 
görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” (t=-1,440; p=0,000)  
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spor medyası davranışları bakımından futbolcular arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 
görülmektedir.  
Fiziksel saldırıya uğrayan profesyonel futbolcular “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında 
kışkırtıcı açıklama ve yazılar”, Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı açıklama ve yazılar” ve 
“Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” spor 
medyası davranışlarını, fiziksel saldırıya uğramayanlara göre seyirci saldırganlığı tetikleyen daha 
etkili unsurlar olarak görmektedirler. 
4. Tartışma ve Sonuç 
Bu araştırmada, 2016 sezonu içerisinde Ege bölgesinde bulunan profesyonel lig kulüplerinde görev 
alan profesyonel futbolcular arasından seçilen 600 kişi oluşturmaktadır. Futbola ilişkin referans 
grupları arasında bulunan, spor medyasına ait davranışların, futbolcu düşüncelerine göre seyirci 
saldırganlığı üzerindeki etki düzeylerini belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır.  

Araştırma grubunun Orta ve üst seviye gelir düzeyine sahip katılımcıların oranı ise sırasıyla % 
70,5 (n=423 kişi) ve % 12,3 (n=74 kişi) olarak tespit edilirken, 18-23 yaş aralığındaki futbolcuların oranı 
% 49,3 (n=296 kişi)’dır. 24-29 yaş aralığında ve 30 ve üzeri yaş aralığında ki katılımcıların oranı ise 
sırasıyla % 32,2 (n=193 kişi) ve % 18,5 (n=111 kişi) tespit edilirken, futbolcuların lise ve üniversite 
eğitim seviyesi birbirlerine yakın oranlarda görülmektedir (% 49,7 (n=298 kişi) ve  % 50,3 (n=302 kişi)). 
Profesyonel futbolcuların, % 59”u (n=354 kişi) müsabaka öncesi, müsabaka anı ve müsabaka sonrası 
her hangi bir fiziksel saldırganlığa (şiddet) maruz kalmadığını söylerken, 246 (%41) profesyonel 
futbolcu fiziksel saldırıya uğradığını söylemektedir. 

Araştırma grubunu oluşturan profesyonel futbolcuların değerlendirmesine bakıldığında; (Tablo 
2) futbol referans grupları içerisinde bulunan “spor medyası” faktörü olarak bilinen “etkili” düzeyde  
=3,85 ortalama ile karşımıza çıkmaktadır. Genel ortalamalara bakılıp bu faktörler incelendiğinde 
profesyonel futbolcuların, futbol etkenlerinde en çok seyirciyi saldırgan yapan unsur olarak “hakem” 
( = 3,87) ve “seyirci” ( =3,85) etkili düzeyde ilk iki sırada gösterirken yakın ortalama ile de spor 
medyası ( =3,68) faktörünü üçüncü sırada etkili olarak görmektedirler. Özmaden’in (2004a),  Yıldırım 
ve arkadaşlarının (2010) yakın ölçeklerle yapmış oldukları çalışmalar araştırmamızı desteklerken, 
Demirel 2012 yılında emniyet mensuplarına (Çevik Kuvvet) yapmış olduğu çalışmada spor 
medyasının seyirci saldırganlığında “çok etkili” ortalamalarda olduğu tespit edilmiştir ( =4,41).   

Araştırma grubunu oluşturan profesyonel futbolcuların değerlendirmesine sunulan spor 
medyası davranışlarının tamamı, seyirci saldırganlığı üzerinde “etkili” bulunmuştur. Spor medyası 
Davranışları (Tablo 3), “Etkili ve çok etkili” gruplar bir arada ele alındığında, “Doğrudan seyircileri 
hedef alan kışkırtıcı açıklama ve yazılar” davranışı %65,8 oranında ilk sırada iken diğer tüm 
davranışların oranı %51’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. %51 ile son sırada “Medyadaki hakem 
otoritelerin müsabaka pozisyonlarını farklı yorumlamaları” gelmektedir. 

 Davranışların genel ortalamalarına bakıldığında profesyonel futbolcuların spor medyasına 
ilişkin saldırganlığı tetikleyen davranışların da “etkili” ortalama ile yine ilk sırada “Doğrudan 
seyircileri hedef alan kışkırtıcı açıklama ve yazılar” (3,82) almaktadır. “Etkili ortalama düzeyinde 
sırasıyla, “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” ( 3,78), 
“Oynatılacak maçın öneminin abartılması” (  3,66), “Taraftar yazarların (başkan, futbolcu, antrenör, 
vb.) eleştirileri” ( 3,57), “Spor programlarının jeneriklerindeki şiddet içeren görüntüler” ( 3,55) 
“Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” ( 3,51) ve 
son olarak da “Medyadaki hakem otoritelerin müsabaka pozisyonlarını farklı yorumlamaları” ( 3,59) 
davranışları almaktadır. 

Profesyonel futbolculara sunulan, spor medyasında sıkça karşılaşılan ve artık olağan karşılanan 
spor medyası davranışlarının tamamının seyircilerin saldırganlıkları üzerinde “etkili” olduğunu 
göstermektedir. Ancak, bu davranışlar arasında, özellikle, “Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı 
açıklama ve yazılar” ve “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve 
yazılar” davranış durumları ön plana çıkmaktadır.  

Demirel’in Bursa Şehrinde Müsabakalarda görev alan emniyet mensuplarına yapmış olduğu aynı 
ölçekli çalışmada “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar’’( 
=4,31) ve ‘’Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı açıklama ve yazılar’’ ( =4,23) davranışları “çok 
etkili” düzey ortalamalarıyla Spor medyasının şiddeti etkileyen unsurların başında geldiğini ve spor 
medyasının saldırganlığı azaltmak konusunda büyük sorumlulukları olduğunu söylemektedir. Ayrıca 
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Kuru ve Var’ın yapmış olduğu çalışmada katılımcıların % 59’u medyada spor camiasının fazla 
eleştirilmesinin saldırgan davranışların gösterilmesini etkilediği yönünde fikir beyan etmiştir  (Kuru 
ve Var, 2009). Koçer’in araştırmasında yine taraftarları şiddet ve saldırganlığa yönelten dışsal 
faktörlerin dağılımında hakemin verdiği yanlış kararlar (%21,3), spor medyasındaki kışkırtıcı haberler 
ve yorumlar (%20,1) taraftarı tahrik eden ilk iki faktör olduğunu tespit etmiştir  (Koçer 2012). 
Türkmen ve arkadaşları taraftarların %53,2’si, gazetelerde şiddeti davet eden ifadelerin ve 
Televizyonlardaki gerilimi yükseltici tartışmaların (%31,7) şiddete eğilimi arttırdığını belirterek, 
yıllardır yazılı ve görsel medyada şiddete yönelik çıkan haberler ve programların şiddete davetiye 
çıkardığını çalışmalarında tespit etmişlerdir.  (Türkmen, Yıldız, Zekioğlu, 2013) Var (2008) ise, 
medyada sunulan programlardaki eleştiriler, seyirci üzerinde saldırganlık olaylarının artmasına 
neden olduğunu belirtmiştir. Nitekim, Talimciler (2003)’in kapsamlı araştırması, medyanın tiraj ve 
reiting kaygısıyla seyirci saldırganlığını tetiklediğini ortaya koymaktadır. Medyanın seyirci 
saldırganlığı üzerindeki olumsuz etkileri bizzat basın mensupları tarafından da ifade edilmektedir. 
Benzer çalışmaların birinde Ulus (2013), Türkiye’de yazılı basında yer alan spor haberlerinde özellikle 
manşetler ve haber başlıklarında provakatif bir dilin kullanıldığını belirtirken, bu durumun rakip 
taraftarlar arasında gerginliği körükleyerek şiddeti beslemekte ve yaygınlaştırmakta olduğuna dikkat 
çekmektedir (Ulus, 2013). Bu bağlamda, Akalın (1998), futbolun bir numaralı sorununun hakemler, 
seyirciler ya da yöneticiler değil, bizzat spor medyası olduğunu belirtirken, Uluç (1996), seyirci 
saldırganlığında yaşanan acı gerçeğin sorumlusu olarak medyayı görmekte ve aslında Türkiye’de 
“spor medyası” bulunmadığını vurgulamaktadır. Şiddetin neredeyse yegane nedeni olarak gösterilen 
seyircilerin saha içi yönlendiricileri olan tribün gruplarının liderlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray 
amigolarının görüşleri de, basının bilinçli olarak gerginlik yaratmayı amaçladığı yönündedir (Kola, 
1995). Hatta, Beşiktaş’ın Çarşı grubu öncüleri, medyanın seyirci çatışmalarından beslendiği 
kanısındadır (Anonim, 2001).  

Araştırma grubunun seyirci saldırganlığını etkileyen spor medyası davranışlarına ilişkin 
görüşlerinin yaş, gelir ve futbolcuların saldırganlığa uğrama durumları genel olarak 
değerlendirildiğinde, yaş gruplarına göre kendi içerisinde “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular 
hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar” davranışında 34-38 yaş grubu ( :4,16) ile 18-23 yaş profesyonel 
futbolcu ( :,3,67)  grubu arasında fark tespit edilmiştir. “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak 
seyirci aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” davranışında yine 34-38 yaş ( :4,00) ile 18-23 yaş 
profesyonel futbolcu ( :3,41)  grubu arasında fark tespit edilmiştir. 34-38 yaş grubu içerisinde olan 
profesyonel futbolcular 18-23 yaş grubu futbolculara göre “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular 
hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar”  ve “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci 
aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” spor medyası davranışlarını daha etkili düzeyde seyirciyi 
saldırganlığa teşvik ettiğini düşündüğünü söyleyebiliriz (Tablo 4). Yaş olarak olgun ve tecrübeli 
futbolcuların bakış açılarının daha alt yaş gruplarına göre spor basınını daha etkili ve bilinçli takip 
ettiklerini ve medyayı takip oranı ve verilen mesajların algılanmasındaki “yaş olgusunun” doğal 
farklılıklardan oluştuğu söylenebilir.   

Tablo 5’e bakıldığında profesyonel futbolcuların gelir durumları ile spor medyası davranışları 
arasında her bir davranış incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu bulguya göre 
futbolcuların gelir düzeylerinin spor medyası davranışları ile ilgili düşüncelerini etkilemediği 
söylenebilir. 

Tablo 6’da fiziksel saldırıya uğrayan ve uğramayan profesyonel futbolcular spor medyası 
davranışları hakkında düşüncelerine bakıldığında, “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular hakkında 
kışkırtıcı açıklama ve yazılar” (t=-2,284; p=0,023), Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı açıklama 
ve yazılar” (t=-3,025; p=0,003)  ve “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde 
kamuoyu oluşturmaları” (t=-1,440; p=0,000 davranışlar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 
görülmektedir.  

Fiziksel saldırıya uğrayan profesyonel futbolcular “Taraftarı olduğu takım ve futbolcular 
hakkında kışkırtıcı açıklama ve yazılar”, Doğrudan seyircileri hedef alan kışkırtıcı açıklama ve 
yazılar” ve “Tarafsız görünen yazarların taraflı davranarak seyirci aleyhinde kamuoyu oluşturmaları” 
spor medyası davranışlarını, fiziksel saldırıya uğramayanlara göre seyirci saldırganlığı tetikleyen 
daha etkili unsurlar olarak görmektedirler. Spor medyasının 2017 yılı içerisinde kullandıkları başlık ve 
yazılar sonucunda süper ligden ve diğer profesyonel liglerde çıkan futbolculara saldırıların 
gerçekleşmesine örnek verecek olursak ; “Bursaspor’un mağlup olduğu İstanbul deplasmanı dönüşü 
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bir grup taraftar, teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsünü durdurmuşlardır. 
Otobüsün içine kadar giren taraftar grubu ile bazı futbolcular arasında arbede çıkmıştır. Futbolculara 
hakaret eden taraftarlar ile takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ve birkaç oyuncu arasında 
yaşanan tekmeli yumruklu arbede yaklaşık 5 dakika sürmüştür” (http://www.ntv.com.tr, 2017). Diğer 
bir futbolculara saldırı olayı, İstanbul Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük ile Kocaeli Birlik 
spor karşılaşmasıdır. 90 dakikası 2-2 tamamlandıktan sonra Fatih Karagümrük taraftarların saha içine 
girerek rakip Kocaeli Birlik sporlu futbolcular ve yöneticilerine saldırmışlardır 
(http:spor.internethaber.com). Son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Futbol A milli takım kaptanı Arda 
Turan’ın Makedonya ile hazırlık maçı sonrası, Slovenya kampı için uçakla hareket edildiğinde uçakta 
bulunan spor yazarı gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı (http://www.hurriyet.com.tr, 
http://www.fanatik.com.tr). Saldırıda bulunan milli takım kaptanı saldırı sonrası yaptığı açıklamada; 
“Dün ilk defa Milli Takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi?? Biz 
ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, 
ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. (3 5 kişiler). Tabi 
alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye... Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik) 
aylar geçince unutuluyor ya.. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere 
taşıyanlar. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! 
Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...” 
açıklamasında bulundu (www.ntv.com.tr./spor). Buradan hareketle basının yapmakta olduğu 
eleştirilerin ve yazıların insanların sosyal ve psikolojik hayatını nasıl etkilediği görülmektedir. Onun 
içindir ki her meslek dalında olduğu gibi basın ve medya alanında çalışan kişilerin bu işte güvenilir 
olabilmesi için kendi iş (basın) etiğini iyice öğrenmeli kişiler üzerinden yapılacak olan açıklamaların 
ve yayınların bir toplumun spor camiasını etkilediğini iyi bilmeleri gerekmektedir.  

Sonuç olarak, futbolda şiddet ve saldırganlığın neredeyse yegane sebebi olarak görülen ve tüm 
tedbirlerin merkezi noktasını oluşturan futbol seyircilerinin, aslında bir neden değil, sonuç oldukları 
ve çeşitli dışsal faktörlerin etkisi altında bulundukları anlaşılmaktadır. Profesyonel futbolcu açısından 
bakıldığında, seyirci saldırganlığında en önemli rolü oynayan futbola ilişkin referans gruplarından 
birinin de, “spor medyası” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yalın seyirciye yönelik tedbirlerin 
yetersiz olduğu ve futbolda şiddet ve saldırganlığın önlenmesi çabalarında, futbola ilişkin ve seyirci 
saldırganlığında etkili referans (Seyirci, Hakem, Medya. Yönetici, Federasyon vb.) gruplarının 
ciddiyetle ele alınmaları gerekmektedir. 

Kaynaklar 

Akalın, C. (1998). “Spor Yazarları”, Gazete Pazar. 

Alver, F. (2008). “Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol Ve Medya”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, S.26, S.223-249. 

Anonim. (2001).  “Bu Alemde Kral Çarşı”, Tribün Dergisi, (3): 46-59. 

Anonim. (2017). Arda Turan Gazeteci Bilal Meşe'ye Saldırdı (Milli Takım Uçağında Kavga), Www.Ntv.Com.Tr./Spor/Arda-
Turan-Gazetecibilal-Meseye-Saldirdi-Milli-Takim-Ucaginda-Kavga, 0od1zvjwmu-Fgzkn6lgeqw. 

Anonim. (2017). Arda Turan Uçakta Gazeteciye Saldırdı!,  Http://Www.Hurriyet.Com.Tr/Sporarena/Arda-Turan-Ucakta-
Gazeteciye-Saldirdi-Sok-Kufurler-40481071. 

Anonim (2017) Bursaspor Otobüsünde Futbolculara Saldırı,  Http://Www.Ntv.Com.Tr/Turkiye/Bursaspor-Otobusunde-
Futbolculara-Saldiri,1fnc6w_--Ecsub4ıxgy8qg. 

Anonim, (2017). Milli Takımda Kavga! Arda Turan Gazeteciye Saldırdı, Http://Www.Fanatik.Com.Tr /2017.06.06/Milli-Takim-
Ucaginda-Kavga-Arda-Turan-Gazeteciye-Saldirdi-1298998. 

Bahadır Z. (2006) Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Yapısının Şiddet Ve Eylemine Etkisi; (Konyaspor Örneği). 
Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Niğde. 

Çol, Z. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Spor Medyası Semineri, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yayınları, Belek/Antalya. 

Demirel G., Demiriz M,. Özmaden M. (2012). Emniyet Mensuplarına Göre Futbolda Saldırganlığı Oluşturan Futbol Unsurlar, 
Uluslararası Beden Eğitimi Ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara.  

Demirel G. (2013). Emniyet Mensuplarına Göre Futbolda Seyircilerini Saldırganlık Ve Şiddete Yönlendiren Futbol Etkenlerinin 
Araştırılması, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı,   Yüksek 
Lisans Tezi. 

Demirkol, M. (2001). “Aklımızı Ve Ruhumuzu Dışarıda Bırakıyoruz” Takımdan Ayrı Düz Koşu, 2. Baskı, Der: T.Bora, İletişim 
Yayınları, İstanbul, S.27-35. 

Girginer N., Aydın S., Çavdar S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet Konusuna Yaklaşımları: Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Ve Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, S:7(2), S:169-197. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|349 

Gümüş, A. (2000). “Holiganizm Aşılabilir Mi?”, Radikal Gazetesi.  

Karagözoğlu, C., Ay, M. S. (1999). “Futbol Seyircisinde Saldırganlık Eğilimleri: İstanbul Örneği”,  Futbol Bilim Ve Teknoloji 
Dergisi, 6(3): 27-31. 

Kıvanç, Ü. (2001). Kesin Ofsayt: Televizyon Futbolu Ve Futbol Medyası, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul. 

Koçer M. (2012). Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet Ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32 /1, S.111-135. 

Kola, N. (1995). “Delikanlı Taraftar Ayağa Kalksın”, Aksiyon Dergisi, S.24-29. 

Köknel, Ö. (1996). Bireysel Toplum Ve Şiddet, Altın Kitapları, İstanbul. 

Kuru, E., Var, L. (2009). Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma 
(Kırşehir İli Örneği). Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2): 141-153. 

Ozanser, U. (2002) “Sahanın İçindeki Ve Dışındaki Şiddet”,Pttp://Www.Sporline.Com/ Psikolog. Php ? Sid=7 (İnternetten 
20.04.2002 Tarihinde Elde Edilmiştir). 

Özdemir, C., Mercan, R. (2006) “Spor Ve Şiddet: Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri 
Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla; S:936-938. 

Özmaden M. (2004a) “Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması”, 
Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi Ve Spor Toto Genel Müdürlüğü Futbol Müsabakalarında Terörün 
Nedenleri Ve Önleme Yolları Bilimsel Araştırma Yarışması, S.58, Ankara. 

Özmaden, M. (2004). Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi. 

Özsoy, S. (2011). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist Ve Şiddet İçerikli Metaforlar, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi Elektronik Dergisi, S:1, S:88-114. 

Talimciler, A. (2003). Türkiye’de Futbol Fanatizmi Medya İlişkisi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2003. 

Taşmaktepligil, Y., Sivrikaya, H., Kaldırımcı, M., Tutkun, E., Aybek, S. (1999). “Sportif Gelişme Ve Yerel Medya İlişkisi Üzerine 
Bir Araştırma”, Futbol Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(3): 17-18. 

Türkmen,  M., Yıldız, K.,  Zekioğlu, A. (2013). “Sosyolojik Açıdan Sporda Şiddet Ve Çirkin Tezahüratın Nedenlerinin 
Araştırılması: “Manisaspor Taraftarları Örneği”, Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt:8 Sayı:2.   

Uluç, H. (1996). “Medya Ve Spor”, Yeni Türkiye (Medya Özel Sayısı Iı), 2(12): 1447-1448.  

Uluç, H. (1987). Sarı Kırmızılı Kaşkol, 1. Basım, Bilgi Yayınevi, İstanbul. 

Ulus, S. (2013). Bir Derbi Cinayetinin Ardından Futbolda Şiddetin Türk Basınında Temsili Üzerine, Global Media Journal, S. 
187-213. 

Var L. (2008) Futbolda Seyircilerin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir İli 
Örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Yetim, A. (2000). Sosyolojik Açıdan Spor, Toprak Matbaacılık, Ankara. 

Yıldırım H. L. (2009). Futbol Antrenörlerinin Saldırganlık Olaylarına Bakış Açıları (Ankara İli Örneği), Niğde Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Niğde. 



 

ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings|350 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 
Öğrencilerinin Sigara Kullanım Durumları ve Bunu Etkileyen 
Faktörlerin İncelenmesi 

Yeşim Körmükçü1,a,  Hakan Akdenizb, Seray Umutc, Hülya Adalıd 
 
aKocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanı, Kocaeli, Türkiye 
bDoktora Öğrencisi,  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD, Sakarya, Türkiye 
cLisans Mezunu,, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Kocaeli, Türkiye 
dYüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık  Bilimleri Enstitüsü, Sporda Performans ve Kondisyon ABD, Kocaeli,Türkiye 

Özet 

Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon bölümünde okuyan 
öğrencilerin sigara kullanım durumları ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon bölümünde okuyan 79’u erkek 69’u 
kadın, toplam 148 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Çolakoğlu (2005) tarafından uzman görüşü 
alınarak hazırlanan Sigara İçme Durumu anketi kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 17,0 programı ile analiz 
edilmiştir. Analiz edilen verilerin yüzde(%), frekans(f) değerleri hesaplanmış ve çapraz tablolar 
oluşturulmuştur. Katılımcıların %29,7’si sigara kullanırken, %64’ü sigara kullanmadığı tespit edilmiştir. 
Katılımcıların  %13,5’inin sigaraya üniversitede başladığı görülmektedir. Katılımcıların %23,6’sının sigaraya 
başlamalarında en önemli etkenin arkadaşları olduğu,  %33,7’si sigaranın sağlığa zararları hakkında bilgiye 
sahip olduğu görülmektedir, Katılımcıların cinsiyetleri, spor yaşları ve aktif spor yapmaları ile sigara kullanım 
durumları arasında ilişkiye rastlanmamıştır. 
 
Anahtar kelimeler:1 
Sigara kullanımı, üniversite öğrencisi, spor 

 

1. Giriş 

İnsan hayatının doğumdan ölüme kadar olan süre içinde belli başlı dönemlerden geçmektedir. 21-40 
yaş aralığı ülkemizde yetişkinlik dönemi olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar bu dönemlerinde kendi 
ayaklarının üzerinde durduğu hayatına kendi istekleri doğrultusunda şekil verdikleri en baskın 
dönemlerini yaşamaktadır. Üniversite yılları bireylerin en problemli karmaşık duygular yaşadığı 
değişik kültür ve çevreden etkilendiği birçok alışkanlığa sahip olduğu bir dönemdir. Birey kendinde 
ve toplumda olan değişimlerin ya da çalkantıların farkındadır. Bir yandan kendi kişilik gelişimi ve 
beraberinde getirdiği sorunları yaşarken, öte yandan aileden ayrı kalmanın ve üniversite yaşantısının 
getirdiği zorluklarla karşı karşıyadır. Üniversiteli genç sorunlarla baş etme, rahatlama ya da sorunları 
unutma amacıyla sigara kullanımına yönelebilmektedir (Yeşilyaprak, 1986).  
  Sigara bağımlılığı, günümüzde insan sağlığı üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri nedeniyle acil 
ve etkin önlemler alınmasını gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Başta kalp ve damar 
hastalıkları olmak üzere, akciğer, gırtlak, ağız mukozası ile mesane kanserleri ve kronik bronşit gibi 
pek çok hastalığın doğrudan nedeni veya hazırlayıcı koşulu sigaradır (Kasatura, 1998; Aşut, 1993:3-
11). Türkiye, kişi başına sigara tüketimi yönünden, Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan’dan sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki eğilimin tersine, Türkiye’de sigara içme sıklığının 
giderek arttığı görülmektedir (Bilir, 1997). 
 Kişisel sağlığı etkileyen ve zararlı alışkanlıklardan biri olan sigarada yaklaşık 4000 kadar çeşitli 
madde vardır. Bunlardan nikotin; bağımlılık ve kalp-damar hastalığı etkeni, karbonmonoksit; vücuda 
                                                           
1 Sorumlu Yazar: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanı, Kocaeli, Türkiye  
e-posta: ysmkormukcu@hotmail.com 
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oksijen alımını azaltan ve bedensel-zihinsel yorgunluğun nedenidir. Ayrıca zehir ve kanserojen etki 
gösteren benzen, vinil klorür, arsenik, benzopiren, hidrojen siyanür, krom, nikel, DDT ve polonium 
vardır. Kronik sigara içenlerde kalp damar hastalıklarına, serebral hastalıklara, başta akciğer ve diğer 
organ kanserlerine, bebeklerin düşük ağırlıklı doğumuna, ayrıca kanda ve biyokimyasal maddelerde 
değişikliklere neden olmaktadır. Sigaranın yaygın kullanıldığı toplumlarda akciğer kanserinden 
ölümlerin %90'ı sigaraya bağlanmaktadır. Ülkemizde tanısı konulan organların tasnifine göre tüm 
kanserlerin yaklaşık yarısı akciğer kanseridir. Kalp ve beyin damarları zedelenmesi sonucu 65 yaş 
öncesi ölümlerde sigaradan kaynaklanma payının %40-50 oranında olduğu bildirilmiştir (Orak, Özen, 
Orak, 2004). 
 Gençlik dönemi, kimlik arayışının olduğu, risk alma davranışlarının daha sık görüldüğü bir süreç 
olarak sigara, alkol içmenin daha kolay ortaya çıkabildiği bir dönemdir (Kolay Akfert, Çakıcı, Çakıcı 
2009). Çalışmada gençlik dönemini yaşayan üniversite öğrencilerinin sigara kullanım durumları ve 
etki eden faktörler incelenmiştir.  
2. Metod 
Bu çalışmaya, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon bölümünde 
okuyan 69 (%46,6) kadın ve 79 (%53,4) erkek olmak üzere toplam 148 kişi gönüllü olarak katılmıştır.  
 2.1.Veri Toplama Aracı 
Veri toplama aracı olarak Çolakoğlu (2005) tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan Sigara İçme 
Durumu anketi kullanılmıştır. 
2.2.Verilerin Toplanması 
Katılımcılara anketler araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Her katılımcıya öncelikle araştırmanın 
amacı açıklanmış, anket uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve ardından anketleri 
doldurmaları istenmiştir. 
2.3.Verilerin Analizi 
Toplanan veriler SPSS 17,0 programı ile analiz edilerek tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve çapraz 
tablolar oluşturulmuştur. Anlamlılık değeri, 005 olarak kabul edilmiştir. 
3.Bulgular 
Tablo 1: Katılımcıların Kişisel Bilgileri 
Değişkenler   f % 
 
Cinsiyet 

Kadın 69 46,6 
Erkek 79 53,4 
Toplam 148 100 

 
 
Yaş 

17-21 yaş 80 54,1 
22-26 yaş 65 43,9 
27 yaş ve üstü 3 2,0 
Toplam 148 100 

 
 
Sınıf 

1.Sınıf 30 20,3 
2.Sınıf 50 33,8 
3.Sınıf 39 26,4 
4.Sınıf 29 19,6 
Toplam 148 100 

 
Tablo 2: Katılımcıların Spor Branşı, Spor Yılı ve Aktif Spor Yapma Durumu 
Değişkenler  f % 
 
 
Spor Branşı 

Takım sporları 68 45,9 
Bireysel sporlar 58 39,2 
Rekreatif sporlar 7 4,7 
Spor yapmıyorum 15 10,1 
Toplam  148 100 

 
 
Spor Yılı 

1-4 yıl 35 23,6 
5-8 yıl 50 33,8 
9 yıl ve üzeri 63 42,6 
Toplam 148 100 

 
Aktif Spor Yapma Durumu 

Evet 49 33,1 
Hayır 99 66,9 
Toplam 148 100 
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Tablo 3: Katılımcıların Ekonomik Durumları, Sigara Kullanımı, Sigaraya Başlama ve Başlamasındaki Etken, 
Sigara Zararları  Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları 

Değişkenler  f % 
 
 

        Ekonomik durum 

Çok iyi 10 6,8 
İyi 58 39,2 

Orta 71 48,0 
Zayıf 7 4,7 

Çok zayıf 2 1,4 
Toplam 148 100 

 
Sigara kullanımı 

Evet 44 29,7 
Bazen 8 5,4 
Hayır 96 64,9 

Toplam 148 100 
 
 

Sigaraya başlama 

İlkokulda 3 2,0 
Ortaokulda 4 2,7 

Lisede 24 16,2 
Üniversitede 20 13,5 

Toplam 51 34,5 
Sigaraya başlamayan 97 65,5 

Genel toplam 148 100 
 
 
 

Sigaraya başlamada etkili faktör 

Aile 3 2,0 
Arkadaşlar 35 23,6 

Yakın akrabalar 1 ,7 
 Film karakteri 2 1,4 

Diğer 10 6,8 
Toplam 51 34,5 

Sigaraya başlamayan 97 65,5 
Genel toplam 148 100 

 
 

Sigaranın sağlığa zararları 
hakkında bilgiye sahibi olma 

Evet 50 33,7 
Hayır 1 ,7 

Toplam 51 34,5 
Sigaraya başlamayan 97 65,5 

Genel toplam 148 100 
 
Tablo 4: Katılımcıların Spor Yaşları ile Sigarayı Kullanımı Arasındaki İlişki 

Değişken Sigara Kullanma Durumu  
Toplam Evet Bazen Hayır 

 
 
 

Spor Yaşı 

1-4 yıl 7 %4,7 1 %7 27 %18,2 35 %23,6 
5-8 yıl 15 %10,1 4 %2,7 31 %20,9 50 %33,8 

9 yıl ve üzeri 22 %14,9 3 %2 38 %25,7 63 %42,6 
Toplam 44 %29,7 8 %5,4 96 %64,9 148 %100 

X
2 
=,426>0,05 

Tablo 5:Katılımcıların Sigara Kullanımı ile Cinsiyet Aradaki İlişki 
 

Değişken 
  Cinsiyet  

Toplam  Kadın Erkek 
 

Sigara Kullanma 
Durumu 

Evet  16 %23,2 28 % 35,4 44 
Bazen  5 %7,2 3 % 3,8 8 
Hayır  48 %69,6 48 % 60,8 96 

Toplam  69 79 148 
X2 =,211>0,05 

Tablo 6:Katılımcıların Aktif Spor Yapmaları ile Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki 
Değişken Sigara Kullanma Durumu  

Toplam Evet Bazen Hayır 
 

Aktif spor 
yapma 

Evet 15 %10,1 3 %2 31 %20,9 49 %33,1 
Hayır 29 %19,6 5 %3,4 65 %43,9 99 %66,9 

Toplam 44 %29,7 8 %5,4 96 %64,9 148 %100 
X2 =,943>0,05 
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Tablo 7: Katılımcıların Spor Branşları ile Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki 
 

Değişken 
Sigara Kullanma Durumu  

Toplam Evet Bazen Hayır 
 
 
 

Spor Branşı 

Takım sporları 24 %16,2 3 %2 41 %27,7 68 %45,9 
Bireysel sporlar 15 %10,1 5 %3,4 38 %25,7 58 %39,2 

Rekreatif sporlar 0 %0 0 %0 7 %4,7 7 %4,7 
Spor yapmıyorum 5 %3,4 0 %0 10 %6,8 15 %10,1 

Toplam 44 %29,7 8 %5,4 96 %64,9 148 %100 

4.Tartışma ve Sonuç 
Küresel Yetişkin Tütün Araştırmasına göre üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığı %7,8 ile 
%58,0 arasında değişmektedir. Güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanındaki öğrencilerde sigara içme 
sıklığı tıp, diş hekimliği gibi biyolojik bilimler alanındaki öğrencilere göre daha yüksektir.  
 Bilir’in Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ile yaptığı çalışmada; çeşitli fakülte ve 
yüksekokullarındaki 3. Sınıf öğrencilerinden erkeklerin %41.5, kızların %29.1 oranında sigara 
kullandığı görülmüştür. Güreş ve arkadaşlarının Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarının sigara içme 
alışkanlıklarını inceledikleri çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin %39 oranında sigara kullandıkları 
ve bunun sınıflar ilerledikçe arttığı bildirilmektedir. Sevindi ve arkadaşlarının (2007) Gazi Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yaptıkları çalışmada erkek öğrencilerin %53,6’sının, kadın 
öğrencilerin %49,2’sinin sigara kullandıkları tespit edilmiştir. Yılmaz ve arkadaşlarının (2009) Niğde 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yaptıkları çalışmada öğrencilerin %42’sinin 
sigara kullandığı, %39’unun sigara kullanmadığı, %8’inin sigarayı bıraktıkları, erkek öğrencilerin 
%45,5’i, kadın öğrencilerin %29,4’ünün sigara içtikleri tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda erkeklerin 
%35,4’ü kadınların %23,2’si, toplamda %29,7’sinin sigara kullanmakta olduğu, %64,9’unun sigara 
kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 2008 yılında kapalı alanlarda sigara içmesi kapsamının 
genişlemesinin ve sigarayla mücadelede kamu spotları ve sigara paketleri üzerinde uyarıların yer 
almasının 2007 ve 2009 yıllarında yapılan çalışmalardan farklı çıkmasının etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Çalışmaya katılanların Spor Yüksekokulu öğrencisi olmasının, günde bir tek sigara 
içmenin egzersiz kapasitesini olumsuz yönde etkilediğinden hareketle sigara kullanma oranının 
düşük olması beklenilse de aktif spor yapmaları ile sigara içme durumları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık yoktur (X2= ,943 > 0,05). Soyuer ve arkadaşlarının üniversite öğrencileri ile 
yaptıkları çalışmada sigara içen ve içmeyen gruplardaki merdiven, spor ve toplam fiziksel aktivite 
puanları, sigara içenlerde daha düşük çıkmıştır. Saygın ve arkadaşlarının profesyonel ve amatör 
futbolcular ile yaptığı çalışmada profesyonel futbolcuların %25,4’ünün sigara kullandığı %74,6’sının 
sigara kullanmadıkları, amatör futbolcuların %54,2’sinin sigara kullandıkları, %45,8’inin sigara 
kullanmadıkları görülmüştür.  
 Metin, Yücel, Altan, Öztürk, Tutluoğlu’nun üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışma ve Talay, 
Altın, Çetinkaya’nın lise öğretmenleri ile yaptıkları çalışmalarda sigaraya başlamada sosyal çevreye 
uyumun, merak ve özentinin etken olduğu, etkileyen kişi olarak arkadaş faktörünün önemli olduğu 
belirtilmektedir. Yıldırım ve arkadaşlarının amatör futbolcularla yaptıkları çalışmada sigaraya 
başlamada arkadaş faktörünün etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bizim çalışmamızda da %26,3 ile 
sigaraya başlamada en önemli faktör arkadaşlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 Çalışmamıza katılanların sigara içme durumu cinsiyete göre farklılık göstermemektedir( X2 =,211> 
0,05). Çolakoğlu’nun Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren okullardaki öğrencileri ile yaptığı 
çalışmada; sigara kullananların %57,3’ü erkek, %42,7’sinin kadın olduğu tespit edilmiştir. Pulur ve 
arkadaşlarının üniversiteli halk oyuncularla yaptığı çalışmada kadınların %15,1’inin erkeklerin ise  
%34,7’sinin sigara kullandığı görülmüştür.  
 Çalışmamıza katılanların spor yaşları ile sigara içme durumları arasında da istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulunamamıştır. (X2= ,426 > 0,05). Spor yaşı arttıkça sigara kullanımının azalması 
beklenirken sonuçların bu şekilde çıkmasını Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 
arkadaşlarıyla birlikte sosyal ortamlarda fazla bulunmalarının ve arkadaşlarından etkilenmesinin 
ayrıca toplumsal alışkanlıkları bu sosyal etkileşimler içinde kazanmış olabileceği varsayılmaktadır. 
Çalışma sonuçlarına bakıldığında aktif spor yapma ile sigara kullanımı açısından anlamlı bir fark 
çıkmasa da, 1-4 yıl aralığında spor yapanların %4,7si sigara kullanırken %18,2 si sigara kullanmadığı, 
5-8 yıl aralığında spor yapanların %10,1 i sigara kullanırken %20,9’ u sigara kullanmadığı, 9 yıl ve 
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üzeri spor yapanların ise % 14,9’u sigara kullanırken, kullanmayanların oranı %25,7’ ye yükseldiği 
sonuç olarak sigara kullananların spor yaşı artıkça sigara içme oranlarının azaldığı görülmektedir. 
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İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinde Sayı Duyarlılığının Panamath Testi ile 
Belirlenmesi 

Yılmaz Mutlua,1, İhsan Söylemeza, Ali Fuat Yasula 

aMuş Alparslan Üniversitesi, Muş and 49000, Türkiye 

Özet 

Bu çalışmada amaç ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sayı duyarlılık düzeylerini panamath testi ile belirlemektir. 
Çalışmada 155 kız, 190 erkek olmak üzere 345 ilkokul 3. sınıf öğrencisi yer almıştır. Öğrenciler Muş merkezde 
bulunan iki ilkokuldan rastgele belirlenen sınıflardan seçilmişlerdir. Öğrenciler bilgisayar ortamında yaklaşık 
5 dakikada, toplamda 104 madde cevaplamışlardır. Panamath test programında doğru cevap sayısı, ortalama 
madde cevaplama süresi ve weber kesri otomatik olarak hesaplanmaktadır. Elde edilen veriler betimsel 
analizler, bağımsız gruplar t testi ve kümeleme analizi yapılarak incelenmiştir. Weber kesri açısından erkek ve 
kızların puanları arasında fark anlamlı bulunmuştur. Ayrıca yapılan kümeleme analizinde alt ve üst grup 
olmak üzere iki grup elde edilmiştir. %15,7 lik alt grupta weber kesir ortalaması 0,46, %84,3’lük üst grubun 
weber kesri ortalaması 0,21 olarak tespit edilmiştir. Bilhassa alt ve üst gruplara dair elde edilen değerler 
özellikle matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespit edilmesinde dikkate alınabilir. 
 
Anahtar kelimeler:2 
Yaklaşık sayma, Panamath, Sayı duyarlılığı, Matematik öğrenme güçlüğü, Diskalkuli 

 

1. Giriş 
Modern toplumlarda yaşamını sürdüren her birey günlük yaşamında ve iş hayatında sayma, 
hesaplama ve ölçme etkinlikleri ile matematik bilgisine gereksinim duyar. Örneğin alış verişte hangi 
kasa kuyruğunun daha kısa olduğunu bilmek için saymaya, cebindeki paranın ne kadarını 
kullandığını veya kullanacağını bilmek için hesaplamaya, satın aldığı bir kolinin arabasının bagajına 
sığıp sığmayacağını tespit edebilmek için ölçmeye ihtiyaç duyabilir. Bireyin temel düzeyde matematik 
bilgisine sahip olması, sayılan durumların üstesinden kolaylıkla gelebilmesini sağlarken bu bilgiden 
yoksun olması ise birçok güçlüğe maruz kalmasına neden olabilir. 

Birçok sebepten ötürü bireyler matematiksel kavram ve becerilerin ediniminde maalesef başarısız 
olurlar. Matematiğin çok zor olduğu fikrinin birey üzerinde oluşturduğu olumsuz tutum, öğrencinin 
gereksinimlerini iyi karşılamayan öğrenme-öğretme yöntemleri, sosyo-ekonomik yetersizlikler, sosyo-
kültürel farklılıklar ve matematik öğrenme güçlüğünün (MÖG) varlığı bu sebepler arasında 
sayılabilir. 

Matematik; aritmetik, aritmetik problemleri çözme, geometri, cebir, olasılık, istatistik, kalkulus 
gibi farklı alanları içeren kompleks bir derstir. Bu durum çeşitli temel beceriler ile ilişkili nicelik algısı, 
sembolik çözümleme, bellek, görsel-uzamsal kapasite, mantık gibi becerilerin harekete geçirilmesi 
anlamına gelir. Bu becerilerin herhangi birinde veya becerilerin eşgüdümünde güçlüklere sahip 
öğrenciler MÖG yaşayabilirler (Karagiannakis, Baccaglini-Frank, ve Papadatos, 2014). 

Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması gelişimsel diskalkuliyi; zekâ geriliği, düşük sosyal çevre 
veya yetersiz eğitim ile açıklanamayan, genel zekâ ile matematik performansı arasındaki bir 
tutarsızlık olarak açıklamışlardır (WHO, 1992). Zekâ geriliği, duyu bozukluğu, duygusal bozukluk, 
kültürel yoksunluk ve yetersiz eğitim gibi durumların yokluğuna rağmen öğrencinin matematikte 
beklenmeyen düşük bir performans sergilemesi MÖG olarak tanımlanmaktadır (Büttner ve 
Hasselhorn, 2011).  
                                                           
1 Sorumlu Yazar e-posta: y.mutlu@alparslan.edu.tr 
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Amerikan Psikoloji Birliği (APA) ise MÖG tanı ölçütlerini şu şekilde sıralamıştır:  
A) Bireysel olarak uygulanan standart testlerle ölçüldüğünde, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ 
düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerileri 
beklenenin önemli ölçüde altındadır.  
B) A tanı ölçütündeki bozukluk okul başarısını ya da matematik becerileri gerektiren günlük yaşam 
etkinliklerini önemli ölçüde bozar.  
Duyusal bir bozukluk varsa bile matematik becerisi sorunları genellikle buna eşlik edenden çok daha 
fazladır (Amerikan Psikoloji Birliği, 2005). 

MÖG; tanımlanmasında, sınıflanmasında ve tanılanmasında karışık ve çelişkili ifadeler içerir. 
Aynı zamanda bu ifadelerin nöro-psikoloji gibi farklı bilimsel disiplinlerden gelmesi ve farklı teorik 
perspektifler ve araştırma yöntemlerinin kullanılması nedeniyle MÖG, matematik eğitimcileri için 
problemli bir alan (Gifford, 2006) olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak diskalkuli alanında var 
olan bu problemlerin alanın doğasını daha iyi anlamamıza rehberlik edeceği de (Emerson, 2015) 
unutulmamalıdır. 

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerinin erken yaşta teşhis edilmeleri oldukça 
önemlidir (Geary, 2011; Passolunghi ve Lanfranchi, 2012). Zira erken müdahalelerle öğrencinin 
probleminin kökenine daha hızlı ulaşılır (Passolunghi ve Lanfranchi, 2012). Aksi takdirde 
yetersizliklerin giderilmesine yönelik müdahalelerden yoksun olan bireyler, yaşamları boyunca 
işyerinden tutun modern dünyanın gündelik taleplerinin üstesinden gelmeye kadar birçok alanda 
güçlüklerle karşılaşabileceklerdir (Geary, 2011). 

İnsanlara doğarken bahşedilen sayı algısı olarak ifade edilen yetide oluşan problemlerin MÖG’e 
neden olduğu iddia edilmektedir. Bu sayı algısının iki alt sistemden oluştuğu öne sürülmektedir 
(Carey, 2001). Bu iki alt sistemden biri çoklukların yaklaşık sayısını tespit etmeye yarayan yaklaşık 
sayma sistemi/becerisi (approximate number system) diğeri ise çoklukların kesin sayısını belirtmeye 
yardımcı olan tam sayma sistemi/becerisi (exact number system) (Izard, Pica, Spelke, ve Dehaene, 
2008). 

Yaklaşık sayma becerisi dörtten büyük çoklukların sayılarını tahmin etmede veya iki çokluk 
karşılaştırıldığında hangisinin daha çok veya daha az olduğunu belirlemede kullanılan bir beceridir. 
Çocukların doğumdan üç saat sonra bile çoklukları ayırt edebildikleri tespit edilmiştir (Izard, Sann, 
Spelke, ve Streri, 2009). Ayrıca öğrenilmemiş yaklaşık sayma becerisindeki farklılıkların matematiksel 
başarıdaki farklılıklar ile ilişkili olduğu (Halberda, Mazzocco, ve Feigenson, 2008),  MÖG yaşayan 
bireylerin sayı duyarlılığının yaşıtları ile karşılaştırıldığında ileri derecede problemli olduğu (Piazza 
ve diğerleri, 2010) yapılan tespitler arasındadır.  

Yaklaşık sistemi ölçmede esas olarak iki tip görev vardır: nesne çokluk sayısını tahmin ve sayı 
doğrusunda tahmin. Nesne çokluk sayısını tahmin görevlerinde ya bir yığın içindeki nokta sayısı 
sayısal olarak tahmin edilir ya da iki yığın nokta karşılaştırılır. ANS'nin belirgin bir özelliği, sayısallık 
arttıkça gösterimindeki yanlış da artmasıdır. Sonuç olarak, iki çokluktan hangisinin daha çok veya az 
olduğunu ayırt etmek (Libertus, Feigenson & Halberda, 2013). Sayı doğrusu tahmini görevlerinde de 
çocuklardan belirli bir sayının göreli yerini tahmin etmeleri istenir. Bu çalışmada sayı duyarlılığının 
belirlenmesi için iki yığın nokta sayısını karşılaştırma görevleri içeren Panamath programı 
kullanılmıştır. 

Bu çalışmada amaç ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sayı duyarlılık düzeylerini panamath testi ile 
belirleektir. Ayrıca elde edilen veriler yoluyla MÖG yaşayan öğrencilerin tespiti için ölçütler 
sunmaktır. 
2. Yöntem 
Çalışma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli geçmişte ya da o anda varolan bir 
durumu varolduğu şekliyle betimleyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya 
konu olan her neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur (Karasar,1984). 
2.1. Katılımcılar 
Çalışmada 155 kız, 190 erkek olmak üzere 345 ilkokul 3. sınıf öğrencisi yer almıştır. Öğrenciler Muş 
merkezde bulunan iki ilkokuldan rastgele belirlenen sınıflardan seçilmişlerdir.  
2.2. Veri toplama aracı 
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Panamath programı (Halberda, Mazzocco ve Feigenson, 2008) şekilde görüldüğü üzere aynı veya 
farklı büyüklüklerde olan mavi ve sarı nokta çokluklarının karşılaştırılmasını içeren görevlerden 
oluşur. Bu görevlerle öğrencinin yaklaşık sayma duyarlılığı yanıtlama süresi,  doğru yanıtlama ve 
weber kesri değişkenleri üzerinden ölçülür. Belirlenen süreye göre atanan görev sayısı, girilen yaşa 
göre görevlerin zorluk düzeyleri değişmektedir. Araştırma süresince Panamath testinin süresi sabit 5 
dakika olarak belirlenmiştir.  

 

    

Şekil 1. Panamath madde örnekleri 

2.3. Veri Analizi 
Panamath test programında doğru cevap sayısı, ortalama madde cevaplama süresi ve weber kesri 
otomatik olarak hesaplanmaktadır. Elde edilen veriler iki adımlı kümeleme analizi ile çözümlenmiştir. 
Çok değişkenli analiz tekniklerinden olan kümeleme analizinin öncelikli amacı, birey ya da nesnelerin 
temel özelliklerini dikkate alarak onları gruplandırmaktır. Analizin sonucunda oluşan kümelerin 
kendi içinde homojenliği ve kümeler arasındaki heterojenliği çok yüksektir (Kalaycı, 2010).  
Ayrıca weber kesri puanlarına göre cinsiyet açısından farklılık olup olmadığının tespiti için bağımsız 
gruplar t-testi yapılmıştır. 

 
3. Bulgular 
Katılımcılardan elde edilen veriler iki adımlı kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen 
sonuçlar tablo 1’de sunulmaktadır. 
 Tablo 1. Kümeleme analizyle elde edilen alt ve üst grupların weber kesri ortalamaları 

Gruplar % n Weber kesri Ort. 
Üst Grup 84.34 291 0.21 
Alt Grup 15.65 54             0.46 

 
Yapılan kümeleme analizi sonrasında yüzde 84.34’lük 291 öğrenciden oluşan üst grup ile %15.65’lik  
54 öğrenciden oluşan alt grup olmak üzere iki grup elde edilmiştir. Alt grubun weber kesir ortalaması 
0.46 iken üst grubun weber kesir ortalaması 0.46’dır. 
Tablo 2. Panamath test programı alt ve üst grup weber kesir ortalamaları 

Gruplar % Weber kesri Ort.(Panamath) 

Üst Grup 90 0.18 

Alt grup 10 0.48 

Kümeleme analizi sonrasında weber kesrine dair elde etmiş olduğumuz değerler, Panamath 
programında dokuz yaşındaki çocukların ortalaması ile karşılaştırılabilir. Panamath programında 
alttan %10’luk grubun weber kesri ortalaması 0,48 iken üstten %90’lık grubun weber kesri ortalaması 
0,18’dir (tablo 2). 
Tablo 3. Cinsiyet açısından weber kesri puanlarının incelenmesi 

  Cinsiyet N Mean Std. Deviation t p 

Weber_Kesri 
Kız 155 ,23 ,097 

-3,906 ,00 
Erkek 190 ,27 ,127 

Tablo 3’de görüldüğü gibi; cinsiyet açısından weber puanları arasında anlamlı bir faklılık 
bulunmuştur (T değeri=-3,906,  p=0,00). Kız öğrencilerin weber kesir ortalamaları ,23 iken erkek 
öğrencilerin weber kesir ortalaması ,27 olarak tespit edilmiştir. Bu durum kız öğrencilerinin sayı 
duyarlılığının daha keskin olduğunu göstermektedir. 
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4.Sonuç 
Çalışmada yapılan analizler sonucunda weber kesri açısından erkek ve kızların puanları arasında fark 
anlamlı bulunmuştur. Ayrıca yapılan kümeleme analizinde alt ve üst grup olmak üzere iki grup elde 
edilmiştir. %15,7 lik alt grupta weber kesir ortalaması 0,46, %84,3’lük üst grubun weber kesri 
ortalaması 0,21 olarak tespit edilmiştir. Bilhassa alt ve üst gruplara dair elde edilen değerler özellikle 
matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespit edilmesinde dikkate alınabilir. 
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Model ile Fen Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Dersine 
Yönelik Tutumlarına Etkisi 

Erkan Çavumirzaa1 ve İsmail Öndera 
aSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 54300, Hendek-Sakarya, Türkiye 

Özet 

Fen eğitiminde derslerde çeşitli öğretim materyallerinin kullanılmasının öğrencilerin ders başarısına ve 
tutumuna olumlu etkisinin olduğu birçok çalışma ile tespit edilmiştir. Bu çalışmaların birçoğunda genellikle 
hazır öğretim materyallerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise, öğrencilerin dersin kazanımlarına 
uygun olarak hazırladıkları modeller ile fen dersi yürütülmüş ve öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarına 
etkisi araştırılmıştır. Yarı deneysel desenle yürütülen çalışmaya 51’i deney ve 53’ü de kontrol grubunda olmak 
üzere toplam 105 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. “Madde ve Isı” ile “Ses” ünitelerinin öğretiminde deney 
grubunda model ile fen öğretimi kullanılmıştır. Çalışma öncesinde, sonunda ve sonrasında her iki gruba da 
tutum ölçeği uygulanarak öğrencilerin tutumlarındaki değişim saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, deney 
grubunda yer alan öğrencilerin son test ve kalıcılık testi tutum toplam ve alt boyutların puanlarının kontrol 
grubuna göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında deney grubunda tutum toplam ve alt boyut 
son test puanlarının ön ve kalıcılık testinden yüksek olduğu bulunmuştur. Yürütülen deneysel işlem 
sonucunda deney grubundaki öğrencilerin tutumları kontrol grubuna kıyasla artmış ve zaman içerisinde 
belirli oranda tutumlarında kalıcılık sağlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler:1 
Model ile öğretim, fen eğitimi, madde ve ısı, ses, tutum, ortaokul öğrencileri 

 

 

1. Giriş 
Ülkelerin gelişiminde, fen ve teknolojideki ilerlemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Fen alanındaki 
gelişmeler teknolojik gelişmeleri etkilediği gibi teknolojik gelişmeler de bilimsel bilgi birikiminin 
artmasını etkilemektedir. Ülkelerin değişen ve sürekli gelişen bilgi ve teknolojiye adapte olması ve bu 
sürece katkıda bulunabilmesi için fen eğitimine önem vermesi gerekmektedir. Bu nedenle ülkelerin 
fen öğretimi üzerinde yapıcı değişikliklere gittiği görülmektedir (Ayas, 1995). Ülkemizde de son 
yıllarda fen programlarında değişikliklere gidilmiştir.  

Fen programlarında öğrencilere yalnızca bilişsel kazanımlar kazandırılması hedeflenmemekte, 
bunların yanında öğrencilere çeşitli bilimsel tutum ve değerlerin de kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Bu hedefler doğrultusunda öğrencilere kazandırılmak istenen olumlu bilimsel tutum ve değerlerin de, 
onların fen öğrenimlerini pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Balım, Sucuoğlu ve Aydın, 
2009). 

Duyuşsal faktörlerden biri olan tutumlar, öğrencilerin öğrenmelerinde (Yaşar ve Anagün, 2008) 
ve davranışlarına yön vermede önemli bir etkiye sahiptir (Kaya ve Böyük, 2011). Derslere karşı 
olumlu tutum geliştirme; derste daha aktif olmayı, sorulara özgüven ile cevap vermeyi, dersin 
içeriğinden tatmin olmayı ve dersin kendisi için değerli olduğunu hissetmeyi içerir (Özçelik, 1998). 
Birçok araştırmacı tarafından öğrencilerin derslere yönelik tutumlarının öğrenmeleri üzerindeki 
etkisini ortaya koyan çalışmalar yürütülmüştür (Külçe, 2005). Bu araştırmalarda, öğrencilerdeki 
olumlu tutumların öğrenci davranışlarına, akademik başarılarına ve öğrenme süreçlerine pozitif katkı 
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sağladığı ortaya konmuştur (Keçeci ve K. Zengin, 2015). Bu araştırmalara benzer şekilde fen dersine 
yönelik olumlu tutumların da akademik başarıyı arttırdığı tespit edilmiştir (Oruç, 1993).  

Fen dersine yönelik olumlu tutum geliştirmeyi etkileyen faktörlerin başında derste kullanılan 
materyaller gelmektedir (Bozdoğan ve Yalçın, 2005; Demirer, 2009; Koç ve Böyük, 2012). Ders içeriğini 
somutlaştıran ve etkileşimi arttıran materyaller öğrenim sürecinin vazgeçilmezleri haline gelmiştir. 
Derste kullanılan materyaller farklı bireysel özelliklere sahip öğrencilerin birden fazla duyu organına 
hitap etmesi nedeniyle öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve derse karşı tutum ve motivasyonlarını da 
arttırmaktadır (Akçay, Tüysüz, Feyzioğlu ve Oğuz, 2008; Cengizhan, 2011). Nitekim Yalın (2004) 
öğrenme sürecine katılan duyu sayısının artmasının, daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine 
yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin fen bilimlerine ilgisini arttırmak için 
olumlu tutum geliştiren her türlü materyal eğitim-öğretim sürecinde kullanılmalıdır (Abell ve 
Lederman, 2007).  

Fen bilimleri dersinde kullanılan materyallerin başında modeller gelmektedir. Kazanıma uygun 
olarak kullanılan modeller yazım, resim, kavram haritası, şema, maket, canlandırma, oyun vb. gibi 
değişik biçimlerde tanımlanabilir (Ünal ve Ergin, 2006). Yalın (2004)’e göre modeller bir gerçek 
eşyanın üç boyutlu temsilleridir. Modeller asıl cisimden daha büyük, daha küçük olabildiği gibi temsil 
ettiği gerçek eşya ile aynı büyüklükte olan, bu sayede gerçek eşyanın sağlamayacağı öğrenme 
tecrübesini sağlayan araçlar olarak da tanımlamıştır. Model oluşturma süreci olan modelleme ise, 
karşılaşılan bir problemi çözüme ulaştıran, bir olguyu incelemede kolaylık sağlayan, bilgiyi anlamlı 
kılan ve soyut kavramları somutlaştıran süreç olarak tanımlanabilir. Model ve modelleme, fen 
öğretiminin ayrılmaz bileşenleridir. Özellikle, fen bilimlerinin soyut tabiatı, modellerin fen 
sınıflarındaki kullanım alanlarını ve işlevlerini genişletmektedir. Modeller sayesinde ders içeriğinin 
kolaylaşması hem akademik başarıyı olumlu yönde etkilemekte hem de öğrencilerde tutum gibi 
duyuşsal faktörlerin gelişimine katkı sağlamaktadır (Güneş, Gülçiçek ve Bağcı, 2004). 

Fen eğitiminde derslerde çeşitli öğretim materyallerinin kullanılmasının öğrencilerin ders 
başarısına ve tutumuna olumlu etkisinin olduğu birçok çalışma ile tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 
birçoğunda genellikle hazır öğretim materyallerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise, 
dersin kazanımlarına uygun olarak öğrenciler tarafından hazırlanan modeller ile fen dersinin 
yürütülmesinin öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

Çalışma yarı deneysel desenle yürütülmüştür (Fraenkel ve Wallen, 2006). Çalışmada var olan 
gruplardan ikisi deney ve ikisi de kontrol grubuna atanmıştır. Okullar tarafından oluşturulmuş 
sınıfların araştırmacı tarafından seçkisiz olarak deney ve kontrol grubuna atandığı araştırmalarda bu 
desen sıklıkla kullanılmaktadır (Çepni, 2012). 
2.1. Evren ve Örneklem 
Bu çalışma, 2015-1016 eğitim-öğretim yılında Sakarya ilindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 8. 
sınıf öğrencilerinin bazıları ile yürütülmüştür. Deney gurubunda 51, ve kontrol grubunda da 53 olmak 
üzere toplam 105 öğrenci çalışmanın örnekleminde yer almıştır.  
2.2. İşlem 
Deney grubunda  “Madde ve Isı” ile “Ses” ünitesi kazanımlarına yönelik öğrencilerin geliştirdiği 
modeller ile fen öğretimi yürütülmüştür. Kontrol grubunda ise öğretimde model kullanılmamış, 
dersler mevcut öğretim programına uygun olarak yürütülmüştür. Çalışma öncesinde her iki gruba 
tutum ölçeği uygulanmıştır.  Deneysel işlem sonrasında da aynı tutum ölçeği son test olarak ve 
çalışmadan bir ay sonra da kalıcılık testi olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. 
2.3. Veri Toplama Araçları 
Çalışma öncesinde, sonunda ve sonrasında her iki gruba da tutum ölçeği uygulanarak öğrencilerdeki 
tutum değişimi saptanmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak Nuhoğlu (2008) tarafından 
ilköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır.  

2.3.1. Fen ve teknoloji tutum ölçeği  
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Ölçek; Nuhoğlu (2008) tarafından fen ve teknoloji dersine yönelik tutumu belirlemek için 
geliştirilmiştir. Ölçek; 3’lü Likert tipinde, 10 olumlu, 10 olumsuz olmak üzere toplam 20 madde 
içermektedir. Ölçek iki boyut (FT Dersine Yönelik Tutumlar; FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik 
Tutumlar) ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Her madde “Katılıyorum”, “Fikrim yok” ve 
“Katılmıyorum” şeklinde kategorize edilmiştir. Ölçekteki maddeler 1, 0 ve -1 puan verilerek 
değerlendirilmiştir. Tutum ölçeğine ait Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,8739 olarak 
bulunmuştur.  
3. Bulgular 
Tutum ölçeğinden elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için analizler non-parametrik 
istatistiklerle yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubunun ön, son ve kalıcılık testi tutum puanları 
arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney Testi ile;  deney veya kontrol gruplarının kendi içinde ön, 
son ve kalıcılık testinden elde ettikleri puanların arasındaki fark olup olmadığı Friedman Testi ile 
incelenmiştir. 
Deney ve Kontrol grubundaki öğrencilerin tutum ön, son ve kalıcılık testine ilişkin betimsel 
istatistikler Tablo 1 de verilmiştir. 
Tablo 1. Deney ve Kontrol grubundaki öğrencilerin tutum ön, son ve kalıcılık testine ilişkin betimsel 
istatistikler 

  Ön Test Son Test Kalıcılık Testi 

  FT 
Dersine 
Yönelik 

Tutumlar 

FT 
Dersinde 
Yapılan 

Etkinliklere 
Yönelik 

Tutumlar 

Tutum 
Toplam 

FT 
Dersine 
Yönelik 

Tutumlar 

FT 
Dersinde 
Yapılan 

Etkinliklere 
Yönelik 

Tutumlar 

Tutum 
Toplam 

FT 
Dersine 
Yönelik 

Tutumlar 

FT 
Dersinde 
Yapılan 

Etkinliklere 
Yönelik 

Tutumlar 

Tutum 
Toplam 

Deney 
Grubu 
(n=53) 

Ortalama 6,5769 5,3019 12,0000 8,9057 8,0189 16,9245 7,7358 6,5094 14,2453 

ss 3,54438 4,02198 6,17712 2,60373 1,64656 3,78178 3,30589 3,43412 5,87991 

Kontrol 
Grubu 
(n=51) 

Ortalama 5,5686 5,1961 10,7647 5,7647 4,1961 9,9608 6,1569 4,3878 10,5306 

ss 3,96109 4,08421 7,21551 3,58658 2,97335 5,35149 3,67354 3,15447 5,64248 

Betimsel veriler incelendiğinde her iki grubun da deneysel işlem öncesi tutum puanlarının orta 
düzeyde olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda bu düzey son ve kalıcılık testinde de 
korunmaktadır. Buna karşın deney grubunda son test tutum puanlarının ve kalıcılık testi puanlarının 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.  

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön, son ve kalıcılık testinde “FT Dersine Yönelik 
Tutumlar”, “FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik Tutumlar”, ve  “Tutum Toplam” puanları 
açısından karşılaştırmak için Mann Whitney U testi yürütülmüş ve Tablo 2’de analiz sonuçları 
verilmiştir. 

Tablo 2’ye göre deney ve kontrol grubunda ön test “FT Dersine Yönelik Tutumlar”, “FT Dersinde 
Yapılan Etkinliklere Yönelik Tutumlar”, ve  “Tutum Toplam” puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna karşın her değişkende de son ve kalıcılık testi puanlarında 
anlamlı fark bulunmuştur. 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında son ve kalıcılık testinde her üç değişken açısından deney 
grubunda yer alan öğrencilerin sıra ortalamalarının kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sıra 
ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç deney grubunda yer alan öğrencilerin 
“FT Dersine Yönelik Tutumlar”, “FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik Tutumlar”, ve  “Tutum 
Toplam” puanlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Deney veya kontrol gruplarının kendi içinde ön, son ve kalıcılık testinden elde ettikleri puanların 
arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı Friedman Testi ile incelenmiş ve bu analize ilişkin sonuçlar 
Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 2. Grupların ön, son ve kalıcılık testi toplam tutum ve alt boyutlar açısından kıyaslanmasına 
ilişkin Mann Whitney-U testi sonuçları 

Test Boyut Grup Sıra toplamları Sıra ortalamaları U p 

Ön 

FT Dersine Yönelik Tutumlar 
Deney 2904,50 55,86 

1125,500 ,184 
Kontrol 2451,50 48,07 

FT Dersinde Yapılan Etkinliklere 
Yönelik Tutumlar 

Deney 2823,50 53,27 
1310,500 ,787 

Kontrol 2636,50 51,70 

Tutum Toplam 
Deney 2814,00 54,12 

1216,000 ,467 
Kontrol 2542,00 49,84 

Son 

FT Dersine Yönelik Tutumlar 
Deney 3546,00 66,91 

588,000 ,000 
Kontrol 1914,00 37,53 

FT Dersinde Yapılan Etkinliklere 
Yönelik Tutumlar 

Deney 3882,50 73,25 
251,500 ,000 

Kontrol 1577,50 30,93 

Tutum Toplam 
Deney 3799,00 71,68 

335,000 ,000 
Kontrol 1661,00 32,57 

Kalıcılık 

FT Dersine Yönelik Tutumlar 
Deney 3170,00 59,81 

964,000 ,011 
Kontrol 2290,00 44,90 

FT Dersinde Yapılan Etkinliklere 
Yönelik Tutumlar 

Deney 3360,00 63,40 
668,000 ,000 

Kontrol 1893,00 38,63 

Tutum Toplam 
Deney 3292,50 62,12 

735,500 ,000 
Kontrol 1960,50 40,01 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grupları Tutum Ön, Son ve kalıcılık testinden Aldıkları Puanlara ilişkin 
Friedman Testi Analizi Sonuçları 
Gruplar Değişken Ölçümler Sıra Ort. Χ2 p 

Deney 

FT Dersine Yönelik Tutumlar 
Ön  1,66 

23,258 ,000 Son  2,46 
Kalıcılık  1,88 

FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik Tutumlar 
Ön  1,70 

23,068 ,000 Son  2,46 
Kalıcılık  1,84 

Tutum Toplam 
Ön  1,61 

31,171 ,000 Son  2,58 
Kalıcılık  1,82 

Kontrol 

FT Dersine Yönelik Tutumlar 
Ön  1,96 

3,172 ,205 Son  1,86 
Kalıcılık  2,18 

FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik Tutumlar 
Ön  2,26 

5,593 ,061 Son  1,84 
Kalıcılık  1,91 

Tutum Toplam 
Ön  2,08 

2,757 ,252 Son  1,82 
Kalıcılık  2,10 
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Tablo 3’te sunulan Friedman Testi sonuçlarına göre; kontrol grubunun “FT Dersine Yönelik 
Tutumlar”, “FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik Tutumlar”, ve  “Tutum Toplam” ön, son ve 
kalıcılık testinden elde ettikleri puanların arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
Deney grubunda ise “FT Dersine Yönelik Tutumlar”, “FT Dersinde Yapılan Etkinliklere Yönelik 
Tutumlar”, ve  “Tutum Toplam” ön, son test ve kalıcılık testinden elde ettikleri puanların arasında 
anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Deney grubunun her bir değişken için ön, son ve kalıcılık testinden elde ettikleri puanların arasında 
farkın kaynağını bulmak için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi sonucuna göre, deney grubunun “FT Dersine Yönelik Tutumlar” ve “FT Dersinde Yapılan 
Etkinliklere Yönelik Tutumlar”,  ön - son ve son - kalıcılık testlerinden elde ettikleri puanların 
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. “Tutum Toplam”  açısından ise tüm ikili 
karşılaştırmalarda fark bulunmuştur.  
Elde edilen sonuçlar deney grubunda, tutum toplam ve alt boyutlarında son test sonuçlarının ön ve 
kalıcılık testinden yüksek olduğunu göstermektedir. Yürütülen deneysel işlem sonucunda deney 
grubundaki öğrencilerin tutumları artmış ve zaman içerisinde belirli oranda kalıcılık sağlamıştır. 
4. Tartışma ve Sonuç  
Modeller, birçok bağlam ve koşulda öğrencilerin, soyut ve anlamakta zorluk çektikleri konuları, 
kavramları ve teorileri anlamalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerinde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Fen konuları öğrenciler için soyut ve anlaşılmaz olarak algılanmaktadır. Bu nedenle 
modellerin fen sınıflarında öğretmenler tarafından kullanılması önemlidir (Venville ve Donovan, 
2008). Sadece sınıflarda öğretmenler değil bunun yanında fen ve laboratuar kitaplarında da 
öğrencilerin kavramsal anlamalarına yardımcı olması amacıyla sıklıkla modellere yer verilmektedir 
(Aubusson, Harrison ve Ritchie, 2006; Thiele, Venville ve Treagust, 1995). Fen kavramlarının 
öğrenciler tarafından model kullanımı ile daha rahat ve kolay anlaşılması aynı zamanda öğrencilerin 
tutumlarını da pozitif yönde etkilemektedir. Öğrencilerin dersi daha çok sevmesi, kavramları daha 
zevkli ve kolay öğrenebilmesi onların derse karşı tutumlarını da etkilemektedir. Özellikle derste 
kullanılan modellerin öğrenci tarafından üretilmesi dersi daha eğlenceli yapmakta ve derse yönelik 
olumlu beklenti oluşturmaktadır. Bu doğrultuda mevcut çalışmada dersin kazanımlarına uygun 
olarak öğrenciler tarafından hazırlanan modeller ile fen dersinin yürütülmesinin öğrencilerin fen 
dersine yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar Templin ve 
Fetters (2002)’in bulgularına benzer şekilde model ile fen öğretiminin öğrencilerin tutumunu 
arttırdığını göstermiştir. Bunun yanında öğrencilerin derse yönelik tutumları zaman içerisinde belirli 
oranda kalıcılık sağlamıştır. Sonuç olarak, bir öğrenme ve öğretme aracı olan modeller, soyut ve 
anlaşılması güç konu, fikir ve kavramların sıklıkla karşımıza çıktığı fen dersinin daha kolay 
öğrenilmesine yardımcı olarak öğrencilerin fen dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini 
sağlayacaktır. 
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Montaigne on the Educational Value of Plutarch 
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Abstract 

The paper demonstrates that Montaigne regards Plutarch as having a high educational value. It shows that, in 
line with how Montaigne places educational value on history, which is that of esteeming the examples of the 
great men of the past, Plutarch’s Lives are highly instructive. It also reveals that it is precisely to affect such 
esteem that Plutarch wrote his Lives. The paper shows that for Plutarch contentment is attained through 
equanimity of the soul, which is brought about by cultivating the four cardinal virtues. It then reveals that 
Plutarch feels that examples of great men who have achieved this cultivation are useful for others as showing 
them the way to contentment. Next, it provides examples of Plutarch’s approach, which Montaigne finds so 
valuable, from his Life of Lycurgus and his Life of Alexander the Great. 
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1. Montaigne on the Educational Value of Plutarch 

In his book on the philosopher Michel de Montaigne, Donald M. Frame makes the following 
observation, “André Gide was one of Montaigne’s greatest modern admirers” (Frame, 1965: 319). Gide 
himself, in his Journals, reveals his admiration for Montaigne by exclaiming “I ought never to travel 
without a Montaigne” (Gide, 1967: 689). Montaigne, in turn, also had writers from the past who were 
of especial importance to him. In his Essay written to his “close friend” (Frame, p. 228) Madame Diane 
de Foix, Comtess de Gurson, entitled “On the Education of Children” Montaigne reveals the two 
authors that can be designated by what Frame terms “favourite” (Frame, p.157), with his comment 
that “I have never settled down to any solid book except Plutarch and Seneca into which I dip like the 
Danaïds, filling and emptying my cup incessantly3” (ME. 49-50). In a different essay “On Books”, 
Montaigne exclaims that in the reading of Plutarch and Seneca is, for him, “profit is mixed with the 
pleasure” (ME. 164). Moreover, Montaigne even writes a specific essay in “defence” of these two 
favourite authors of his. He opens this essay by speaking of his “familiarity with these great persons” 
and even demonstrates how essential they are for his work, as he affirms that his own “book” of 
essays “is constructed wholly of spoils taken from them” (ME. 227). 

In the essay “On the Education of Children” Montaigne in fact describes Plutarch as “our favourite” 
(ME. 62). Hence, and especially considering the title of the essay from which the quotation is drawn, 
his view that Plutarch has a high educational value is unsurprising. This paper will demonstrate that 
Montaigne regards Plutarch’s Lives4 as being of great educational value. It will do this firstly by 
showing the educational importance attached by Montaigne to history provided it is approached in a 
manner of esteeming the examples of the great men of the past. Then, it this paper will reveal that it is 

                                                           
2
Corresponding author’s address: Afyon Kocatepe University, Faculty of Science and Letters, Department of Sociology, Afyonkarahisar  

dorefatma@gmail.com. 
3 In his Classical Dictionary, William Smith reveals that in Hades, the Danaids were “punished” for “the murder of the sons of Aegyptus . . . by being compelled to everlastingly to pour 
water into a sieve” (W. Smith, 1996: 136-7). Montaigne is obviously using the metaphor positively to imply that he can never be satiated by his reading of Plutarch or Seneca. 
4 The full title of this work is The Lives of the Noble Grecians and Romans but for reasons of space and the common usage in the sources drawn upon, the term Lives will used for this 
work throughout this paper. 
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precisely to affect such esteem that Plutarch wrote his Lives. It will show that for Plutarch contentment 
is attained through equanimity of the soul, which is brought about by cultivating the four cardinal 
virtues. It will then reveal that Plutarch feels that examples of great men who have achieved this 
cultivation are useful for others as showing them the way to contentment. It will then provide 
examples of Plutarch’s approach, which Montaigne finds so valuable, from his Life of Lycurgus in 
which the cardinal virtues are manifest. It will also reveal that Plutarch’s depiction of Alexander the 
Great can be regarded as overly positive in terms of virtue in line with Plutarch’s morally instructive 
aim and not due to qualms about historical accuracy.  

It has already been noted that Plutarch was a supremely significant author for Montaigne. In addition 
to what has already been quoted above, Montaigne also affirms that Plutarch is “the most judicious 
author in the world” (ME. 229). As for his writings, Montaigne asserts as “the most excellent and 
commendable thing in Plutarch” or “the most admirable part of his works” that of “his parallels” of 
ancient Greeks with ancient Romans (ME. 233); that is, the Lives. Montaigne avers that in this work of 
Plutarch’s, “the truth and sincerity of his judgements are equal to their depth and weight” (ME. 233). 
In the writing of the Lives and their parallels Montaigne stresses that Plutarch is to be seen as “a 
philosopher who teaches us virtue” (ME. 233). This especially appeals to Montaigne since he himself 
has a particular interest in “man as a whole, whom it is my object to know” (ME. 168) or what Frame 
calls “man’s nature and duties” (Frame, 1965: 144). How the latter are inculcated in the individual 
resolve onto the question of his education, and so Montaigne has a significant role for Plutarch in 
education. This point is now to be expanded upon. 

In his essay “On the Education of Children”, Montaigne reveals the educational importance that he 
places on the study of history. It can be of great value for him as a humanist study. Thus, Montaigne 
affirms that in the “study of man” there is educational value in “most particularly, those men who live 
only by the memories they have left in books” (ME. 61-2) – that is through the works of “histories” 
(ME. 62). Histories allow the student to “be in touch with the great minds of the great ages” (ME. 62). 
Nevertheless, to make the study of history educationally beneficial, it is not enough simply to leave 
the student to peruse writings on the past. Montaigne asserts that history is “of all subjects the one to 
which our minds apply themselves in various ways” (ME. 62). This wide potential approach explains 
why, for Montaigne, history “is a profitless study if one makes it so; but if one has the will, it can also 
be of inestimable value” (ME. 62). Thus, a crucial factor in how much value is received from the 
reading of history lies in the approach taken to its reading. For instance, Montaigne affirms that for 
those with an approach of textual analysis, they will engage in “a purely grammatical study” whilst to 
others who approach history as “the anatomy of philosophy”, the result is a possible field of 
exploration for “the deepest parts of our nature” (ME. 62). 

Clearly favouring the latter approach, Montaigne rhetorically asks “[w]hat profit will” the reader of 
history “not reap . . . by reading the Lives of our favourite Plutarch?” (ME. 62). However, whilst 
Plutarch is certainly for Montaigne a potentially rich philosophical mine, once again the approach 
taken is crucial. The “purpose” of a student’s “duties” is to take the moral instruction that the work 
can provide rather than focus on the indifferent historical facts that it contains. Montaigne exclaims 
“[l]et [the student] be taught not so much the facts of history as how to judge them” (ME. 62). 
Consequently, students of Plutarch need to be shown, for instance in the parts of the work that deal 
with the Second Punic War that it is “the qualities of Hannibal and Scipio” that matter and not the dry 
“date of the fall of Carthage” (ME. 62). Montaigne feels that what matters is “the diversity of the inner 
qualities thus portrayed, in the large and in detail, also the various traits that make up his character, 
and the accidents that threaten him” (ME. 168-9) This, being the approach of Plutarch who “concerned 
rather with motives than with events, more with what arises from within that with what arrives from 
without” (ME. 169) makes him particularly significant. Indeed, it causes Montaigne to describe 
Plutarch as “my man” (ME. 169). 

Montaigne’s regard of Plutarch accords with Plutarch’s own central objective in his writing of the 
Lives, as he undertook the work as a philosopher concerned morality rather than as a historian. 
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Therefore, Plutarch is explicit when he states that “my design is not to write histories, but lives” (PL. 
801). He therefore puts himself into a different category from, for example, Thucydides, who depicts 
himself as searching for historical truth. Thucydides claims “to have used only the plainest evidence 
and to have reached conclusions which are reasonably accurate” when dealing with “ancient history” 
(Thucydides, 1972: 47). Plutarch does not feel restrained by such concerns, “historical accuracy” 
(Mossman, 1998: viii) not being the prime objective of his work. Richard Talbert reveals what the 
prime objective of the work is by stating that “an interest in character, among other motives, led him 
to write Lives which could demonstrate the merit of his subjects and inspire imitation of them” (Talbert, 
1988: xiii – my italics). It is thus a work that has a “moral purpose”, and one that is instructive. That 
his work has such a moral aim is unsurprising as Talbert also notes that “Plutarch came to write Lives 
through his study of philosophy rather than history” (Talbert, p. xiii). 

This explains why Plutarch regards the learning of virtue as a positive. It is tied to his philosophical 
conception of man, and it is well evidenced in his essay “Contentment”. Misfortune will affect all men, 
regardless of their station in life. It is how each man reacts that will determine his contentment.  
Plutarch admits in his essay that “Fortune can infect a man with sickness, take his money away, 
malign him to his countrymen or a tyrant” (PSE. 184). Those who have no discipline of soul will be 
rocked by such difficulties as “adversity dejects them”, and even in “prosperity” they are also 
“perturbed” (PSE. 170)5. Nevertheless, this is fundamentally of no matter as “she [i.e. Fortune] cannot 
make a good and virile and high spirited man a poltroon or mean-spirited or ignoble or envious” and 
most significantly “nor can she rob us of the serenity whose permanent availability is more useful for 
facing life than a pilot is for facing the sea” (PSE. 184). Hence, for Plutarch, a well-ordered soul that is 
indifferent to the necessarily tribulations of the outer world is essential to a person’s well-being. But it 
is in a person’s own hands to develop his soul in such a manner; he should not leave it up to divine 
influence. Consequently, Plutarch states that “each man holds the cellars of contentment and 
discontent within himself; the jugs of good things and bad are not deposited ‘on Zeus’ threshold’ but 
in the soul” (PSE. 180). It is also worthy of mention that, for Plutarch, this equanimity of soul is greater 
than good fortune. Plutarch affirms that: 

[N]o costly mansion, no mass of gold, no pride of race, no grandeur of office, no charm or force of 
eloquence can bestow upon life so clear-skied a serenity as a soul purged of evil deeds and thoughts 
which keeps as the fountain of life a character imperturbable and untainted” (PSE. 186). 

This is because such worldly benefits are “vulnerable to Fortune” and are connected with the 
corruptible and unresisting part of man” whereas equanimity of soul is permanent. The latter by being 
indifferent to the outer world, “can neither be alienated nor destroyed”, is “the better part” of man 
and its “consummation is virtue” (PSE. 184).  

The way in which equanimity of soul is achieved is through the cultivation of specific virtues. In the 
post-Socratic ancient Greek world of Plutarch the particularly significant virtues in this respect were 
known as the “four cardinal virtues”. These were defined by the Greek philosopher Plato. In The Laws 
Plato affirms these virtues, called by him “divine benefits”, by stating that: 

[G]ood judgement itself is the leading “divine” benefit; second comes the habitual self-control of a 
soul that uses reason. If you combine these two with courage, you get (thirdly) justice; courage itself 
lies in fourth place (Plato, 1980: 632). 

They are therefore wisdom, temperance, justice, and courage6. Those in whom these virtues are 
manifest are impervious to the changeability of Fortune. Their significance was broadly recognized in 
the same way many centuries later by the European scholars of the Renaissance (Skinner, 1992: 44). 
Montaigne, who, significantly, is described by Montaigne as “Platonic” (ME. 165), belongs to the latter 
group. 

                                                           
5 That prosperity can produce perturbation can for instance occur through being “in constant fear of losing” something “in the belief that” the thing possessed is “good” (PSE. 175). 
6 In the Renaissance, they were ordered, re. Cicero, as “wisdom, justice, courage and temperance” (Skinner, 1992: 44). 
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In order to develop the soul with these virtues to achieve secure contentment, the knowledge that 
others have successfully done so is a useful support, as it shows that such a fortification through 
virtue is indeed possible. That is why Plutarch declares that “[t]he example of famous men who were 
not afflicted by adversity . . . will contribute greatly to contentment” (PSE. 171). These men will 
obviously manifest the cardinal virtues themselves. 

It is also to be noted that the paralleling of Greek and Roman lives in Plutarch’s works is an implicit 
statement as to the universality of moral improvement, provided that the Roman paralleled is not left 
in the shadow of the Greek. And Montaigne certainly does not believe there is a consistent inequality 
of presentation between the Greek and Roman example. In his defence of Plutarch, Montaigne does 
not accept the accusation “that Plutarch favoured the Greeks by giving them such unequal 
companions” calling such an accusation “prevarication and falsity” (ME. 233). Instead, Montaigne 
affirms that this paralleling is “the most excellent and commendable thing in Plutarch” and “the most 
admirable part of his works” (ME. 233). As Freeman puts it, Plutarch’s “real interest is in the 
characters of individuals and the moral attributes of each of his subjects” and they “matter more to 
him than whether they were Greek or Roman”; by doing so “his sympathies range beyond the 
confines of his native Greek culture” (Freeman, 1996: 461). Mossman makes a similar point when she 
reveals that “[t]hough proud of his Greekness, steeped in the achievements of Classical Greek 
literature, Plutarch was more a moralist than a propagandist” (Mossman, 1998, x – my italics) and the 
moral examples within the work were accessible to Romans as well as to Greeks; “nationality” 
(Mossman, p. x) is no bar to the receptibility of Plutarch’s work. 

As for Montaigne, by affirming that Plutarch does not favour the Greeks over the Romans in his work, 
the work is regarded by him as being free from a patriotic bias, and as such has an educational value 
for the teaching of virtue for the non-Greek peoples of his own time and place in the Europe in the 
period of the late Renaissance. 

Having examined Plutarch’s moral aim in general and its appeal to Montaigne in this paper, its focus 
will now turn to looking at how this moral aim is deliberately manifested by Plutarch through certain 
examples. Firstly, an example of a moral life is given from Plutarch’s Life of Lycurgus. Then, it will 
reveal that Plutarch depicts Alexander the Great in his Life of Alexander by not including information 
from an alternative tradition in which Alexander fails to manifest virtue but is rather a tyrannical 
figure of vice. Finally, it will show that Plutarch cannot be thought to have simply written biographies 
that do not include certain negative elements about the subjects – such as the negativity surrounding 
Alexander the Great – for the reason that there could be uncertainty about them and Montaigne 
wishes to keep his depictions free of dubious historical elements. It will show this by revealing that 
Plutarch actually comes under attack in Montaigne’s lifetime and is defended by him for including 
details that are historically dubious. 

Plutarch’s moral aim in his work is evidenced in his portrayals of the figures he chooses for his 
biographies. In introducing his parallel lives of Alexander the Great and Julius Caesar, Plutarch does 
not attempt to conceal his approach. Rather he explicitly exclaims that: 

[T]he multitude of the great actions [i.e. those of Alexander and Caesar] affords so large a field that I 
were to blame if I should not by way of apology forewarn my reader that I were to blame if I should 
not by way of apology forewarn my reader that I have chosen to epitomise the most celebrated parts 
of their story, than to insist at large on every part of it (PL. 801). 

He then states his objective in writing his biographies which has already been quoted above. Plutarch 
reveals in this passage of “apology” that he is limiting the focus of his biographies. But by speaking of 
“[t]he multitude of great actions” and “the most celebrated parts of their story” he is implicitly 
revealing that his limited focus will result in a depiction of these two leaders that is more positive than 
an unbiased historical account would reveal. A specific element in the story of Alexander will be 
examined below to show that this indeed is the case. 
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Before examining Alexander the Great however, the specific moral form manifested in the biographies 
will be looked at in the context of Plutarch’s Life of Lycurgus, a figure for which Montaigne has an 
obviously high regard (ME. 110). This Life presents a suitable example of the manifestation of the 
cardinal virtues. 

Within the Life of Lycurgus all four of the cardinal virtues are manifested. Towards the beginning of 
Plutarch’s account, Lycurgus’ wisdom, temperance and justice are evidenced. It is related by Plutarch 
that Lycurgus’ brother Polydectes is king of Sparta, and upon his death Lycurgus inherits the throne. 
However, Plutarch relates that soon afterwards “it became obvious that his brother’s widow was 
pregnant” and that upon learning this Lycurgus “declared that the kingship belonged to the child if it 
should turn out to be male, while for his own part he would exercise power simply as a guardian” 
(PS. 10). Then an interesting turn of events took place in that the pregnant widow “in secret 
communications explained to” Lycurgus “her secret wish to abort the baby on condition that while 
remaining king of Sparta he would marry her” (PS. 10). Plutarch then relates what ensued: 

Though [Lycurgus] loathed her morals, he raised no objection to the actual proposal, but pretended to 
approve and accept it. He said that there was no need for her to suffer physical harm and run risks by 
inducing a miscarriage and taking drugs, since he would ensure that the child should be disposed of 
as soon as it was born. By this means he continued to mislead the woman right up until the baby was 
due (PS. 10). 

At the point when the widow is about to give birth, Lycurgus has both “observers” and “guards” in 
the place of delivery (PS. 10). These ensure that the delivered infant boy is brought to him unharmed, 
and upon receiving him Lycurgus declares “Spartiates, a king is born to you” (qtd. PS. 10). In this 
section, Lycurgus manifests wisdom in preventing the widow from aborting his nephew. He 
manifests justice in respecting the principle of primogeniture to his own disadvantage. And, he 
manifests temperance is showing no ambition for the throne whatsoever. 

There are many other examples of Lycurgus manifesting the cardinal virtues within this Life. 
However, due to considerations of space in this paper, what is covered him is necessarily limited. It is 
necessary however to examine Plutarch’s depiction of Lycurgus in relation to the cardinal virtue of 
courage as the example above leaves this question undetermined. Later in the Life though, Lycurgus’ 
courage is clearly revealed. After Lycurgus has initiated a severe reform of property in Sparta, “the 
fury of the wealthy” is incited, and they attack him. One person in particular strikes Lycurgus “with 
his stick” and “knock[s] his eye out” (PS. 19). Lycurgus then clearly manifests courage when he “did 
not give in because of this blow, but stood to confront the citizens and show them his bloodstained 
face and ruined eye” (PS. 19). 

Next, wisdom, as the first of the cardinal virtues, is manifested by Lycurgus throughout the Life. In 
addition to his action with his wife’s widow above, there are many others, some of which will be 
briefly summarized here. Lycurgus is shown by Plutarch as being wise enough to realize that he can 
learn from others, and engages in a journey in the Eastern Mediterranean in which he studies different 
forms of government (PS. 11-12). He designs a constitution for Sparta which produces stable rule 
through a mixed constitution (PS. 13-15), an equitable redistribution of land (PS. 16-17), a reform of 
currency and property (PS. 17-18) – that which enraged the wealthy in the example above – and a 
reform in the way in which family, society and education was understood (PS. 20-40). 

Plutarch’s summary of Lycurgus’ work reveals his eminence in the prime cardinal virtue of wisdom. 
Plutarch states that: 

Lycurgus . . . brought into the light of day, not paper theories, but a functioning constitution which is 
quite unmatched. To those who suspect that is impracticable for a theoretical structure to be centred 
upon a Sage, he has exhibited his whole city practicing philosophy, and has deservedly won greater 
renown than all those who have ever governed so far among the Greeks (PS. 45). 
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Plutarch also shows the lasting effect of Lycurgus’ wisdom by stating that “Sparta occupied the front 
rank in Greece for Good Order and reputation for some 500 years thanks to her use of the laws of 
Lycurgus” (PS. 43).Thus, the way in which Lycurgus is presented in Plutarch is that of a great model 
of morality, and it is such a depiction that both fulfils Plutarch’s central aim in his work of moral 
instruction and provides material of great educational value for Montaigne. 

One element of Plutarch’s method of depiction is left unclear by his Life of Lycurgus however. 
Lycurgus, even in the time of Plutarch, was a figure, in the wonderful expression of the historian 
Antony Andrewes, “hidden in the mists of the dark age” (Andrewes, 1991: 185), and indeed today is 
widely regarded as “legendary” (Andrewes, p. 185). There is such a lack of clarity surrounding 
Lycurgus for Plutarch that he opens his life with the remark that “[g]enerally speaking it is impossible 
to make any undisputed statement about Lycurgus the lawgiver” and that even “the period in which 
the man lived” is highly disputed (PS. 8). Hence with such an ambiguous figure, it is unclear whether 
Plutarch makes use of what evidence exists to him to portray him in an over positive light. This, 
however, is considerably clearer in the case of Alexander, who is a clearly historical figure closer in 
time to Plutarch. The example of his campaign in the Levant will highlight Plutarch’s aim of positive 
moral depiction in his Lives. 

This campaign follows Alexander’s successful offensive in Asia Minor and his defeat of the Persian 
king Darius at Issus. At this point in the account, Alexander the Great advances down the eastern 
Mediterranean littoral where he encounters opposition at Tyre. The city is besieged by Alexander and 
after some time has passed, Plutarch speaks of an intensification of the assault on it. According to 
Plutarch, at this point Alexander “attacked the walls more seriously than he at first intended” (PL. 
819). This so “inflamed the rest of his forces who were left in the camp, that they could not hold from 
advancing to second it, which they performed with so much vigour that the Tyrians retired” (PL. 819). 
The result was that “the town was carried the very next day” (PL. 819). Plutarch says nothing else as to 
the result of the capture of the city. He then goes on to state that “[t]he next place [Alexander] sat 
down before was Gaza, one of the largest cities of Syria” (PL. 819). Aside from dealing with the 
supposed playing out of a prediction, Plutarch only reveals that “the city [was] reduced” by 
Alexander and that “[f]rom hence he sent a great part of the spoils to Olympias, Cleopatra, and the 
rest of his friends” (PL. 819). The picture thus revealed of Alexander in this section of his campaign in 
the Levant is that of a successful warrior, a man who righteously values friendship and one not 
susceptible to the vice of avarice. That is, he manifests the cardinal virtue of courage as a virtuous 
leader in war, that of wisdom in his view of friendship, and that of temperance in his generosity with 
the spoils. 

There is however a different historical tradition concerning Alexander. It is one in which “the young 
king” is portrayed as a man “corrupted by his own good fortune” (Heckel, 1984: 12). As such, 
Alexander appears within it as far less virtuous. The longest surviving work of a historian of this 
tradition – yet not the originator of it; the originator is Cleitarchus from the same century as Alexander 
himself (Heckel, p. 5) – is Quintus Curtius Rufus. He, writing less than a century before Plutarch, 
reveals numerous details that are not present in Plutarch, and depicts an Alexander that resembles a 
tyrant rather than a virtuous just ruler. This is evident in Curtius’ depiction of him for the two 
aforementioned military operations in the Levant. 

During the fall of Tyre, Curtius relates that “Alexander ordered all those who had fled to the temples 
to be put to death and the buildings to be set on fire” (Curtius, 1984: 61); this would be an act of 
sacrilege in ancient Greek mores. Curtius reveals that Sidonians – fellow Phoenicians – in Alexander’s 
army helped 15,000 Tyrians escape who otherwise would have faced “violent death.” As for those 
who did not manage to flee, Curtius relates that “[t]he extent of the bloodshed can be judged from the 
fact that 6,000 fighting-men were slaughtered within the city’s fortifications” (Curtius, p. 61). Curtius 
then states that “[i]t was a sad spectacle that the furious king [i.e. Alexander] then provided for the 
victors: 2,000 Tyrians, who had survived the rage of the tiring Macedonians, now hung nailed to 
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crosses all along the huge expanse of the beach” (Curtius, p. 61). Such ferocity is obviously at odds 
with the actions of a virtuous ruler. 

As for Gaza, the depiction is one in which Alexander appears menacing. Not only does Curtius have 
Alexander coming menacingly “in full force to Gaza” (Curtius, p. 62) but implies that virtue lies in the 
man in charge of defending the city, Betis. He is not only a man of “impeccable loyalty to his king” but 
also implicitly a man of great courage as he “had to defend walls of vast compass with a small 
garrison” (Curtius, p. 64) and proceeded to do so anyway rather than surrender. When Gaza is 
captured, Betis is brought before Alexander. Curtius (1984) relates that: 

Betis was brought before the young king, who was elated with a haughty 
satisfaction, although he generally admired courage even in an enemy. ‘You 
shall not have the death you wanted,’ he said. ‘Instead you can expect to 
suffer whatever torment can be devised against a prisoner.’ Betis gave 
Alexander a look that was not just fearless, but downright defiant, and 
uttered not a word to his threats . . . Alexander’s anger turned to fury . . . 
Thongs were passed through Betis’ ankles while he still breathed, and he 
was tied to a chariot. Then Alexander’s horses dragged him around the city 
while the king gloated at having followed the example of his ancestor 
Achilles in punishing his enemy (p. 66). 

Once again, a depiction of a savage Alexander – the historian Michael Wood noting in particular the 
“grim echo of Achilles’s treatment of Hector’s body in the Iliad, but decidedly unheroic (Wood, 2001: 71 
– my italics) –  this time heightened by the contrast of Betis, a seemingly far more virtuous ruler. In the 
cases of both cities, Alexander shows injustice and great intemperance – the opposites of the two 
cardinal virtues – in the savage punishments he metes out to his enemies, and in the case of Gaza it is 
Betis rather than Alexander who manifests the cardinal virtue of courage. 

The actual truth of how Alexander dealt with the two cities is of no importance here considering the 
scope of this paper. What is significant is that Plutarch, “who had access to early histories” (Wood, 
2001: 29), draws on the tradition in which Alexander is morally unstained by the operations against 
Tyre and Gaza. It is one example of the way in which Plutarch depicts the figures he provides 
biographies of in a way to enhance their virtue and thus become exemplary models of virtue for his 
readership.  

However, it should not be thought that Plutarch does not include details found in other historians 
through an excessively scrupulous desire for historical accuracy; that is that he deliberately excludes 
all material about which historical uncertainty may exist. Not only does Plutarch explicitly express 
himself as a biographer rather than a historian, as quoted above, but it is also the case that Plutarch is 
even criticized in Montaigne’s own times for introducing material into his Lives that are dubiously 
historical. Indeed, Plutarch dedicates much of his essay in defence of Seneca and Plutarch to refuting 
such charges. Montaigne mentions a critic of Plutarch, Montaigne’s contemporary Jean Bodin, who 
accuses Plutarch of writing “things incredible and entirely fabulous” (qtd. in ME. 228). One example 
of this will suffice for this paper. It is connected with Sparta. It is: 

[T]he tale that Plutarch tells about the Lacedaemonian7 boy who let all his bowels be torn out by a fox-
cub he had stolen, and kept it hidden under his clothes till he fell down dead, rather than betray his 
theft (ME. 229). 

Bodin feels that this account is highly dubious historically. What is significant for the scope of this 
paper is not how Montaigne refutes this attack, but rather that such an attack can be made on 
Plutarch. It shows that Plutarch was not overly scrupulous with his histories in the interests of truth 
but that he is careful upon the question of details in order to depict his heroes positively. In this case, 

                                                           
7 Lacedaemon is another name for Sparta (W. Smith, 1996: 398). 
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the fox cub story is taken from the Life of Lycurgus8 and is included to show the degree to which 
Lycurgus’ reforms took hold even on the young, thus indirectly portraying Lycurgus positively. 

There are two points that are to be mentioned before closing this section. The first is that what has 
been demonstrated so far should not suggest that moral instruction from the Lives is purely positive. 
Mossman states that “[s]ome of his subjects, like Marius, he regards as moral examples of what not to 
do or resemble” (Mossman, 1998: x). The second is that the Lives is a great work of literature in which 
“the sympathetic power of his characterisations transcend simplistic moralism” (Mossman, p. x). 
Whilst he portrays his heroic characters positively, he does not make then simplistic fairytale-like 
figures. Historical facts are subsumed in his greater aim, but not completely overwhelmed by it. 
Hence, Antony Andrewes (1991) notes that whilst Plutarch has a moral aim in the writing of his Lives, 
he “was seduced away from it, time and again, by the genuine historical curiosity which he shows in 
his Lives” (p. 291). 

Yet, neither of these two points of caveat can be used to invalidate the argument of this paper. The 
first in no way lessens Plutarch’s instructive aim – as it can be given in a preventative manner – or 
stops him from portraying his positive heroic examples more positively than actual historical facts 
might allow. The second is that although reality is present in the Lives, the moral aim remains at the 
centre of them despite what Andrewes (1991) sees as the seductive element of Plutarch’s “genuine 
historical curiosity”. This paper has demonstrated that through examining both Plutarch’s stated aim 
in the Lives and through examples of how this aim is manifested. What the two caveats assist in the 
understanding of is how the Lives are claimed to have retained their ability, in Mossman’s words, “to 
compel and excite readers today” (Mossman,1998: xxii). It is the case that rather than being tedious 
tendentious moralistic biographies, they show more recognizably human characters, and thus more 
attractive ones. Yet, the moral aim is clearly manifested, and this makes them less “human” than 
would be gain the full appreciation of a modern readership, as will be looked at as this paper 
concludes. 

To conclude, this paper has demonstrated that Montaigne regards the Lives of Plutarch as being of 
great instructive worth. It has done this by showing that for Montaigne there is instructive significance 
in history if the study of history is entered into through seeing the lives of the great men of the past as 
exemplars. It has proved that the approach taken by Plutarch in his Lives is one of providing such 
exemplars. It has explained that for Plutarch, the four cardinal virtues underpin the equanimity of the 
soul from which contentment is brought about. It has then revealed that for Plutarch, his exemplars 
are of benefit for others as they demonstrate how to reach such contentment. This paper has examined 
specific examples from Plutarch’s Life of Lycurgus to demonstrate Plutarch’s depiction of a figure 
manifesting the cardinal virtues. It has also proved that the way in which Alexander the Great is 
shown in Plutarch’s life of him is one that is possibly overly positive considering an alternate 
historical tradition that makes this figure appear tyrannical. It has also demonstrated, through the 
example of Spartan youth and the fox-cub, that Plutarch’s way of depicting his figures cannot be put 
down to an overly scrupulous approach to the evidence regarding him. 

This paper has therefore shown the great educational value that Montaigne places on Plutarch. In 
doing so, it has revealed how Montaigne feels indebted to him, and thus an implicit sense of 
inferiority of the Renaissance writer to the ancient one. To close this paper, it is of interest to note that 
in the twentieth century, and starting in the century prior to it, Plutarch’s influence on European 
thought was not what it had been previously (Russell, 2004: 105). The reason for this can be found in 
an observation made by the Yale University Professor of Political Science, Steven B. Smith. It is that 
“for better or worse, the subject of heroes and heroism has fallen out of fashion” (S. Smith, 2016: 1) As 
a consequence and despite Mossman’s protestation quoted above, Smith also correctly reveals that, 
“Plutarch’s ‘moralizing’ biographies are simply too far removed from our experience to be useful” (S. 
Smith, p. 1). These observations provide contextualization for the perspective of André Gide, with 

                                                           
8 See Plutarch on Sparta p. 30 
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whom this paper was opened, for the relative merit of Plutarch and Montaigne. In his Journals, Gide 
approvingly quotes the seventeenth century essayist Charles de Saint-Évremond on Plutarch that “I 
think he could have gone further and penetrated more deeply into human nature. There are recesses 
and deviations in our soul that escaped him” (qtd. Gide, 1967: 312). Gide also approvingly quotes 
Saint-Évremond in the same passage as saying “Montaigne himself understood” them “much better” 
(qtd. Gide, p. 312). Our own epoch, as suggested by Smith, is one in which the unvarnished depiction 
of man is regarded as of more worth than that of the varnished heroic one, as depicted by Plutarch. 
Thus, it is Montaigne marked as he is by complexity and self-doubt that is in assent with the modern 
zeitgeist than Plutarch with his portrayal of illustrious virtuous lives. 

2. Abbreviations 

ME. Montaigne’s Essays 

PL. Plutarch’s Lives 

PS. Plutarch’s On Sparta 

PSE. Plutarch’s Selected Essays 
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