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Preface
Dear Colleagues,
Welcome to the ERPA International Congresses on Education 2016 which is held in Sarajevo/Bosnia and
Herzegovina. 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). Special thanks are given to all the reviewers, the
members of the Scientific Committee and Organizing committee. In the ERPA International Congresses on
Education 2016, we have received 402 proceedings and 326 of which were accepted for presentation in the
congress. 267 proceedings were accepted as singe oral presentation, 29 as interactive poster presentation and 30 as
virtual presentation. The full texts of 141 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
2016;
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 2016 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.
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Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında
Öğrenim Gören Öğrencilerin Algıladıkları Esenlik Düzeylerinin
İncelenmesi
Mehmet Demirela, Zülbiye Kaçayb, Duygu Harmandar Demirela, Fikret Soyerc1
aDumlupınar

Ünivsitesi, Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya
Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale
cSakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya
bÇanakkale

Özet
Çalışmanın amacı Spor Eğitimi veren Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin esenlik düzeylerini farklı
değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 242
(%38.2) “Kadın” ve 392 (%61.8) “Erkek” toplam 634 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır.
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin
algıladıkları esenlik durumlarını belirlemek için “Algılanan Esenlik Hali Ölçeği (AEÖ)” kullanılmıştır. AEÖ
bireylerin algıladıkları iyilik düzeylerini belirlemek için Adams ve ark. (1997) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek
Memnun (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının
belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri; verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığının
belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non parametrik test
koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U
ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; katılımcıların düzenli spor yapma durumlarına ve
refah düzeylerine göre anlamlı farklılık olduğu belirlenirken. Katılımcıların cinsiyetlerine ve yaşlarına göre .05
düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler:2
Perceived wellness, pysical education, sport, university student

1.

Giriş

Modern anlamda 1970’lerden sonra popülerlik kazanmaya başlayan ve İngilizce’de wel- being
yada wellness anlamına gelen esenlik terimi ilk olarak 1950 lerde Dr Halbert L. Dunn tarafından high
level wellness ifadesi ile alternatif tıp içersinde kullanılmış ve hastalıksız, sağlıklı bir yaşam olarak
tanımlanmıştır. Günümüzde ise esenlik sadece hastalıksız bir yaşamı değil sağlıklı fiziksel, ruhsal ve
sosyal hayatı da içine alan bir yaşam biçimini ifade etmektedir (Memnun, 2006; Myers, Sweeney ve
Witmer (2000). İnsanlar günümüz yaşam kargaşasından ve stresten kurtulup daha sağlıklı bir yaşam
sürmenin de çabası içine girmiştir. Bu bağlamda esenlik kavramının oldukça önem kazandığından
bahsetmek mümkündür.
Esenlik ile ilgili bir çok model geliştirilmiş fakat bu çalışmada Adams, Bezner ve Steinhardt
(1997) tarafından insan yaşamının fiziksel, manevi, psikolojik, sosyal, duygusal ve entelektüel
boyutlarını içine alan ve bu boyutların tutarlı ve dengeli gelişimine izin veren bir yaşam biçimi olarak
Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 54187 Esentepe/Sakarya, Türkiye
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tanımlandığı algılanan esenlik modeli kullanılmıştır. Kısaca algılanan esenlik, kişinin kendisini nasıl
bulduğunu (sağlıklı/sağlıksız) ifade eden bir yaklaşımdır. Bu modele göre birey tüm esenlik
boyutlarına eşit oranda katılırsa daha sağlıklı olacaktır. Yani boyutlara katılımdaki denge kişilerin
genel esenlik algılarına katkı sağlar. Ayrıca algılanan esenlik modeline göre esenlik sürecinde algı en
önemli etkenlerden biridir (Çağır, 2010) Buna göre kişinin kendini nasıl hissettiği, daha doğrusu kendi
düşüncesindeki ‘ben’, onun iyi oluş haline katkı sağlayan bir etkendir diyebiliriz. Çünkü ideal esenlik;
her bireyin gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olduğu en iyi sağlık ve refah durumudur (Ivey ve
ark., 2013).
İnsanların hali hazırda sürmüş oldukları yaşam tarzlarında değişiklikler yapmalarına imkan
sağlanarak, sağlık ve esenlik hallerini artırmanın mümkün olduğu düşünülmektedir (Doğan, 2006).
İyilik halinin yüksek olması birçok durumda iyi olmayı sağlar. Bunlar; ruhsallık, değer ve kontrol
hissi, inanç, hassaslık, benlik algısı, espritüellik, spor, stres yönetimi, dostluk, sevgi, ilişkiler ve hobiler
gibi durumlardır (Myers ve arkadaşları, 2000:41). Dolayısıyla Myers ve Williard’a (2003) göre, iyilik
halindeki artışın kişilere daha sağlıklı yaşam tarzları benimsemeleri konusunda destek olacağı
düşünülmektedir (Gürgan, 2014:21).
Üniversitelerin öğrencileri yetişkinliğe, iş yaşamına, hatta hayata hazırladığı düşünülürse,
mezun olduklarında da sorunlarla baş edebilen, aktif, sosyal, kendi ve çevresinin farkında olan, bu
farkındalığı da hedefleri doğrultusunda hayata geçirebilen bireyler olarak yaşama atılmaları beklenir.
Bunu sağlamak için California Riverside Üniversitesinde kampüs yaşamının, çalışanlar ve
öğrencilerin yaşam kalitesini artırmak için fiziksel ve ruhsal sağlığı desteklediği düşünülen ve yaşam
biçimi olarak görülen wellness programı konulmuştur. Buna destek olmak için de yürüyüş, doğru
beslenme, az stresli bir yaşam, temiz hava ve dengeli bir iş yaşamını içeren programları
bulunmaktadır. Bu doğrultuda yaşamının her alanından doyum sağlayan, esenlik hali yüksek bireyler
yetiştirilmesinin hem bireyin kendisi hem de içinde bulunduğu toplum açısından önem arz ettiği bir
gerçektir diyebiliriz ve bunun içinde esenlik halinin farklı değişkenler açısından incelenmesi bu
çalışmanın amacıdır.
2.

Bulgular

Tablo 1. Araştırma grubunun kişisel bilgi dağılımı
Faktörler
Cinsiyet

Yaş

Sınıf

Refah Düzeyi

Sportif etkinliklere düzenli olarak katılıyor musunuz?

Değişken
Kadın
Erkek
Toplam
17-20
21-25
26-30
Toplam
1.
2.
3.
4.
Toplam
Çok Kötü
Kötü
Normal
İyi
Çok iyi
Toplam
Evet
Hayır
Total

f
242
392
634
220
370
44
634
265
195
114
60
634
22
81
301
198
32
634
531
103
634

%
38.2
61.8
100
34.7
58.4
7.0
100
41.8
30.8
18.0
9.5
100
3.5
12.8
47.5
31.2
5.0
100
83.8
16.2
100
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Tablo 1’ de katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımı verilmektedir. Verilere göre, örneklem
grubunda yer alan öğrencilerin, % 61.8’inin “Erkek” (n=392), % 58.4’ünün “21-25”, “Yaş” aralığında
(n=370), %41.8’inin “1. Sınıf” (n=265) olduğu, %47.5’inin refah düzeyinin “Normal” olduğu (n=301) ve
%83.8’inin (n=531) “Sportif etkinliklere düzenli olarak katıldığı” sonucu ortaya çıkmıştır.
Tablo 2. Veri Toplama Aracının Örneklem Grubu İçin Güvenirlik Sonuçları
Perceived Well Being Scale
Cronbach's Alpha
.74

Question
Number
36

Çalışmada kullanılan veri toplama aracının örneklem gurubu için güvenirliğin test edilmesi için
cronbach alpha hesaplanması yöntemi kullanılmıştır. Buna göre veri toplama aracının örneklem
gurubu için güvenilir (.74) olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Algıladıkları Esenlik Düzeylerine İlişkin Mann Whitney U
Testi Sonuçları
Scale

Cinsiyet

N

Algıladıkları Esenlik
Düzeyi

Kadın
Erkek

242
392

Order
Mean/
Average
301.50
307.99

Total
order/plac
e
70550.5
115804.5

Mann
Whitne
yU
43055.5

P

.658

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların cinsiyetlerine göre .05 anlamlılık düzeyinde algıladıkları
esenlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
Tablo 4. Katılımcıların Sportif Etkinliklere Düzenli Katılım Durumlarına İlişkin Mann Whitney U Testi
Sonuçları
Scale

Katılım

N

Total
order/place

531

Order
Mean/
Average
304.43

Algıladıkları Esenlik
Düzeyi

Evet
Hayır

103

256.01

21760.5

154954.5

Mann
Whitney
U
18105.5

P

.016

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların sportif etkinliklere düzenli katılım durumlarına göre .05
anlamlılık düzeyinde algıladıkları esenlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Katılımcıların Yaşlarına Göre Algıladıkları Esenlik Düzeylerine İlişkin Kruskall Wallis Testi
Sonuçları
Scale

Yaş

N

Algıladıkları Esenlik
Düzeyi

17-20

220

21-25

370

26-30

44

Mean

136.6776

Standard
Deviation
27.57627

X2

P

2.762

.430

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların yaşlarına göre .05 anlamlılık düzeyinde algıladıkları esenlik
düzeylerinde (X2(3)=2.762; p=.430; P˃0.05) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
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Tablo 6. Katılımcıların Refah Düzeylerine Göre Algıladıkları Esenlik Düzeylerine İlişkin Kruskall
Wallis Testi Sonuçları
Scale

Refah Düzeyi

N

Algıladıkları
Esenlik Düzeyi

Çok Kötü

22
81
301
198
32

Kötü
Normal
İyi
Çok iyi

Mean

136.6776

Standard
Deviation

27.57627

X2

14.998

P

.005

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların refah düzeylerine
göre .05 anlamlılık düzeyinde
algıladıkları esenlik düzeylerinde (X2(4)=14.998; p=.005; P˂0.05anlamlı bir farklılık olduğu ortaya
çıkmıştır.
3.

Tartışma ve Sonuç

Yapılan bu çalışmada; spor eğitimi veren üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin esenlik
düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemek ve esenlik düzeylerinde değişim olup olmadığını
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 634
üniversite öğrencisi örneklem grubumuzu oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin bulgular alan yazınla
desteklenerek aşağıda verilmiştir.
Tablo 3’te katılımcıların cinsiyetine göre algıladıkları esenlik düzeylerinde herhangi bir farklılık
olup olmadığı incelenmiş ve anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre cinsiyet
farkının bireyin algıladığı esenlik halinde değişiklik yaratmadığını söylemek mümkündür. Bulgumuz,
Cirhinlioğlu (2006) ve Çağır (2010)’ın lise ve üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmaların bulgularıyla
benzerlik göstermektedir. Bu konuda Türkiye’de çok fazla çalışma olmamakla birlikte; cinsiyete göre
esenlik halinde değişme olup olmadığını inceleyen Aşçı (2002), çalışma sonucumuzdan farklı olarak
erkek öğrencilerin bayanlara göre anlamlı şekilde yüksek esenliğe sahip olduğunu bulmuştur.
Tablo 4’de katılımcıların sportif etkinliklere katılıp katılmama durumuna göre algıladıkları
esenlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiş ve .05 düzeyinde bir anlamlılık
bulunmuştur. Düzenli sportif etkinliklere katılan üniversite öğrencileri katılmayanlara göre daha
yüksek düzeyde bir iyi oluş algısına sahiptirler. Certel ve diğ. (2015)’nin Lise öğrencileri üzerinde
yaptığı çalışmaya göre spor yapan öğrencilerin yapmayanlara göre öznel iyi oluş düzeylerinin yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. Doğan (2004)’ün yaptığı esenlikle ilgili araştırma sonucuna göre ise genel
olarak fiziksel egzersiz yapma sıklığı artıkça öğrencilerin daha yüksek düzeyde bir iyilik haline sahip
olduğu gözlenmektedir. Bu da çalışmamamızla paralellik gösteren bir sonuçtur. Sporun yaşam
kalitesini artırmadaki önemi düşünüldüğünde çalışma sonucunun bu önemi vurgular nitelikte ve
beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir.
Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların yaşlarına göre algıladıkları esenlik düzeylerinde anlamlı bir
farklılık ortaya çıkmamıştır. Fakat Çağır (2010)’ın lise ve üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmada
üniversite 3. Sınıf öğrencilerinin; 2. sınıfta ve lise 1. Sınıfta öğrenim görenlere göre iyilik hali
puanlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunu da sosyal becerilerin zaman içerisinde
arttığına bağlamıştır. Çağır (2010)’ın çalışmasında da yaş faktörüne göre öğrencilerin esenlik düzeyleri
arasında anlamlı fark bulunmuştur. 18 yaş altı öğrencilerin 95 (N=74; X =125.66) esenlik düzeyleri 23
yaş üstü öğrencilere (N=295; X =130.69) göre anlamlı şekilde düşük çıkmıştır. Dierksen (2005)’in
çalışmasında araştırma yaptığı grubun yaşı arttıkça manevi esenlik boyutu puanının arttığı
görülmektedir. Bu sonucu da 18 yaş altı ergenlik çağının özelliği olarak; kendilerini ve çevrelerini çok
fazla sorgulayan, her şeyin kendi istedikleri gibi olması için uğraşmalarına bağlamaktadırlar. Yaş
ilerledikçe olgunlaşma ile birlikte esenlik seviyesinin de arttığı düşünülmüştür. Fakat çalışmamızda
bu sonucun tersine bir sonuç gözlenmiştir. Bunu da örneklem grubumuzun spor içinden gelmesine ya
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da bir şekilde spor içinde bulunup zaten sosyallik bakımından aktif olmaya küçük yaştan itibaren
başlamış olmalarına yorabiliriz.
Tablo 6’da ise katılımcıların refah düzeyleri arttıkça algıladıkları esenlik düzeyinin de arttığı
görülmektedir. Dolayısıyla kişinin refah düzeyindeki iyileşme, iyi oluş halini de olumlu yönde
etkilemektedir diyebiliriz.
Sonuç olarak; bu çalışmada spor eğitimi veren üniversitelerde öğrenim gören üniversite
öğrencilerinin algıladıkları esenlik düzeyleri cinsiyet, yaş, sportif etkinliklere aktif katılım durumu ve
refah düzeyi değişkenleri açısından incelenmiş ve katılımcıların yaş ve cinsiyetlerine göre algılanan
esenlik halinde anlamlı bir farklılık bulunamazken, sportif etkinliklere katılım ve refah düzeyinin
esenlik halinde olumlu yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır.
4.
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Sporcuların Atletik Performans Düzeyleri ile Algılanan Optimal
Performans Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet Bayansalduza, Yusuf Cana1, Kürşat Hazara, Abdurrahman Boyacia, Halil
Tanirb
aMuğla
bAdnan

Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla
Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın

Özet
Bu çalışmanın amacı, sporcuların atletik performans düzeyleri ile algıladıkları optimal performans duygusu
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, sporcuların atletik performans düzeylerinde ve optimal
performans duygu düzeylerinde yaş grupları, lig statüleri, sportif tecrübe düzeyleri açısından anlamlı
farklılıkların bulunup bulunmadığı test edilmiştir.
Araştırmaya, Muğla spor amatör ligi futbolcular arasından tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve
araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 138 futbolcu katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, sporcuların atletik performans düzeylerini belirlemek amacıyla bacak
kuvveti, sırt kuvveti, el kavrama kuvveti, denge, şınav, mekik, esneklik, plank ve dikey sıçrama parametre
ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümlere ait veriler sınıflama yöntemiyle standart puana dönüştürülerek her sporcu
için bir performans düzeyi belirlenmiştir. Sporcuların optimal performans duygu düzeylerini belirlemek
amacıyla, Jackson ve Eklund (2004), tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve
güvenilirlik çalışması Aşçı ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan optimal performans duygu durum ölçeği
kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, sporcuların atletik performans düzeyleri ile optimal performans duyguları
arasında 0.001 anlamlılık düzeyinde çok güçlü pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonuçları
sporcuların atletik performans düzeylerinde ve optimal performans duygu düzeylerinde sportif tecrübeleri
açısından anlamlı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler:
Atletik Performans, Optimal Performans Duygusu, Sportif Tecrübe

1.

Giriş

Sportif performans, yalnızca sporcunun kazandığı motor becerileri ve bu becerileri yarışma
ortamında sergileyebilme yeteneğini ifade etmez. Aynı zamanda sporcunun kazanmış olduğu motor
becerilere ilişkin farkındalık düzeyini ve üstlendiği sportif görevlere ilişkin bilişsel yeterlilik düzeyini
ve yapmış olduğu etkinlikten almış olduğu içsel haz ve tatmin duygusunu da ifade eder.
Sporcunun kendi performans düzeyine ilişkin duygu durumunu ifade eden optimal performans
duygusu, sportif performansla ilgili duygularını ifade eder.
Performans, farklı şekillerle tanımlanmaktadır. Bireyin yapmış olduğu spor branşında yakalamış
olduğu seviyeye “performans” denir (İnal, 2000). Sporcunun, uğraştığı branşta ulaştığı en yüksek
başarı seviyesi olarak da tanımlanmaktadır (Kunter ve Öztürk, 1999).

1 Sorumlu yazar adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla
E-posta: yusufcan@mu.edu.tr
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Antrenman bilimi açısından ise sporsal performans, kişisel ya da toplu olarak hedefe yönelik
sportif bir etkinlik olarak ele alınmaktadır (Koruç, 1999).
Sportif performans aerobik-anaerobik güç, kuvvet, dayanıklılık ve esnekliği içeren kondisyon
boyutundan, koordinasyon reaksiyon zamanı, kinestetik ve çevikliği içeren beceri boyutundan,
fiziksel yapı, boy, kilo, motor kapasiteyi içeren fiziksel özellikler boyutundan ve bireyin kişiliğini,
gereksinimlerini, motivasyonunu psikolojik özelliklerini içeren psikolojik ya da davranışsal boyuttan
oluşmaktadır, bu dört boyut performansı belirlemektedir (Tiryaki, 1991).
Optimal performans duygu durumu, bireyin aktiviteye tam konsantre olarak tüm ilgisini yapmış
olduğu etkinliğe vermesi ve yaptığı etkinlikte algıladığı zorluğa göre yeterli düzeyde beceriye sahip
olduğunu hissetmesi ile yaşadığı içsel haz olarak tanımlanmıştır (Jackson et. al. 2001). Moneta (2004),
optimal performans duygu durumunu, bireyin yapmış olduğu göreve odaklanması, görev üzerinde
bilişsel yeterliği ve kontrolü hissettiğinde yapmış olduğu etkinlikten aldığı içsel haz ve yapmış olduğu
aktivite ile kendini bütünleşmiş hissetmesi olarak tanımlamıştır.
Optimal performans duygu durumunun eğlenceli zaman geçirmekle birlikte pozitif
duygulanıma eşlik ettiğini söylenmiştir. Bireylerin açık hedefler, yoğun konsantrasyon, görev zorluğu
ve beceri arasındaki denge algısı gibi çeşitli bilişsel bileşenleri içeren optimal duygu durumunu
kavramlaşmıştır (Vlachopoulos ve ark. 2000).
Bu açıdan bakıldığında, sporcuların, antrenman esnasında ve ya müsabaka sırasında atletik
performanslarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri ve aktif sportif yaşamlarında üstlendikleri zor
görevleri başarı ile yerine getirmeleri konusunda optimal performans duygu durumu özel önem arz
etmektedir.
2.

Yöntem

Araştırmaya, Muğla bölgesi amatör futbol liglerinde oynayan sporcular arasından tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 138 sporcu
katılmıştır.
Araştırmada, sporcuların atletik performans düzeylerini belirlemek için, bacak kuvveti, sırt
kuvveti, el kavrama kuvveti, denge, şınav, mekik, esneklik, plank ve dikey sıçrama parametre
ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümlere ait veriler sınıflama yöntemiyle standart puana dönüştürülerek her
sporcu için bir performans düzeyi belirlenmiştir.
Jackson and Eklund (2004), fiziksel aktivite ve spor ortamındaki optimal performans duygu
durumunu değerlendirmek amacı ile Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum
Ölçeklerini (Flow State and Dispositional Flow Scales), sporcularla yaptıkları nitel araştırmalardan
elde ettikleri temaları ve duygu durum ölçeklerini kullandıkları araştırma sonuçlarını temel alarak
geliştirmişlerdir (Aşçı ve ark., 2007).
Ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve güvenilirlik çalışması Aşçı ve ark., (2007) tarafından
yapılmıştır. Ölçek, her biri 4 maddeden oluşan 9 alt boyut (Görev Zorluğu-Beceri Dengesi, EylemFarkındalık Birleşimi, Açık (Net) Hedefler, Belirli Geri Bildirim, Göreve Odaklanma, Kontrol
Duygusu, Kendilik Farkındalığının Azalması, Zamanın Dönüşümü ve Amaca Ulaşma Deneyimi),
toplam 36 maddeden oluşmaktadır ve 5li Likert tipi ölçek kullanılarak değerlendirilmektedir.
Araştırmada, futbolcuların atletik performans düzeyi ile algılanan optimal performans
duygusuları arasında anlamlılık düzeyi için korelasyon ve anova analizleri yapılmıştır.
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Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı
1.grup
2.grup
3.grup

Değişkenler
18-20 yaş
21-23 yaş
24 yaş ve üzeri
Total

Frequency
22
67
49
138

Percent
%15,9
%48,6
%35,5
100,0

Valid Percent
15,9
48,6
35,5
100,0

Cumulative Percent
15,9
64,5
100,0

Çalışmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı; 18-20 yaş arasında %15,9, 21-23 yaş
arasında %48,6 ve 24 yaş ve üzeri yaş grubu arasında ise %35,5 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine göre dağılımı
Değişkenler
1.grup
1-5 yıl
2.grup
6-10 yıl
3.grup
11-15 yıl
Total

Frequency
40
40
58
138

Percent
%29,0
%29,0
%42,0
100,0

Valid Percent
29,0
29,0
42,0
100,0

Cumulative Percent
29,0
58,0
100,0

Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %29, 6-10 yıl arasında %29
ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %42 olarak görülmektedir.
Tablo 3. Araştırmaya katılan Futbolcuların Atletik Performans, Optimal Performans Duygu Durumu
ve Sportif Tecrübe korelasyon tablosu
Değişkenler
Atletik
Performans
Optimal
Performans
Sportif
Tecrübe

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

A.P.

O.P

S.T.

1

,371
,000
138
1

,440**
,000
138
,373**
,000
138
1

**

138
,371**
,000
138
,440**
,000
138

138
,373**
,000
138

138

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
A.P. = Atletik Performans, O.P. = Optimal Performans, S.T. = Sportif Tecrübe

Futbolcuların atletik performansları ile optimal performans duygu durumu ve sportif tecrübeleri
arasında pozitif yönde korelasyon vardır (r= ,371**, r= ,440**, p= ,000, p= ,000). Ayrıca Optimal
performans duygu durumu ile sportif tecrübe arasında da pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir
(r= ,373**, p= ,000). Atletik performansın artmasıyla, optimal performans duygu durumunda da artış
meydana gelmektedir. Sportif tecrübenin artmasıyla birlikte hem atletik performans hem de optimal
performans duygu durumunda gelişimlerim olumlu etkilemektedir.
Tablo 4. Yaş gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)

Atletik
Performans
Optimal
Performans
p<0.05

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups

Sum of
Squares
134,68
2199,02
2333,70
,011

2
135
137
2

Within Groups
Total

4,70
4,72

135
137

df

Mean
Square
67,34
16,28

F

Sig.

Fark
Kaynağı

4,134

,018

2-3

,006

,162
,850

yok

,035
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Atletik performans ve optimal performans duygu durumunun yaş gruplarına göre farklılıklarına
bakıldığında, atletik performansta 21-23 yaş ve 24 yaş ve üzeri yaş gruplarında farklılıklar
görülmektedir (p<0.05). Ancak optimal performans duygu durumunda yaş gruplarına göre istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Tablo 5. Sportif Tecrübe gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)
Sum of
Mean
Fark
df
F
Sig.
Squares
Square
Kaynağı
,000
Between Groups
398,572
2
199,286
13,903
3-1
Atletik
Within Groups
1935,137
135
14,334
3-2
Performans
Total
2333,709
137
,000
Between Groups
,910
2
,455
16,118
3-1
Optimal
Within Groups
3,811
135
,028
3-2
Performans
Total
4,720
137
Atletik performans ve optimal performans duygu durumunun sportif tecrübe gruplarına göre
farklılıklarına bakıldığında, atletik performansa göre, 11-15 yıl ile 1-5 yıl arasında ve 11-15 yıl ile 6-10
yıl sportif tecrübeye sahip kişiler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Optimal performans
duygu durumuna göre, 11-15 yıl ile 1-5 yıl arasında ve 11-15 yıl ile 6-10 yıl sportif tecrübeye sahip
kişiler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05).
4.

Tartışma ve Sonuç

Sporcuların, kazanmış oldukları atletik performanslarını ve olumlu sportif tecrübelerini daha
verimli bir şekilde kullanmalarında optimal performans duygu durumunun önemli bir etkisini
olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu çalışmada, sporcuların atletik performans düzeyleri ile optimal
performans duygu durumları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %29, 6-10 yıl arasında %29
ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %42 olarak görülmektedir.
Futbolcuların atletik performansları ile optimal performans duygu durumu ve sportif tecrübeleri
arasında pozitif yönde korelasyon vardır (r= ,371**, r= ,440**, p= ,000, p= ,000). Ayrıca Optimal
performans duygu durumu ile sportif tecrübe arasında da pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir
(r= ,373**, p= ,000). Atletik performansın iyi durumda olması optimal performans duygu durumunu
doğrudan etkilemektedir. Sportif tecrübenin artmasıyla birlikte hem atletik performans hem de
optimal performans duygu durumunda gelişmeler olduğu söylenebilir.
Atletik performans ve optimal performans duygu durumunun yaş gruplarına göre farklılıklarına
bakıldığında, atletik performansta 21-23 yaş ve 24 yaş ve üzeri yaş gruplarında farklılıklar
görülmektedir (p<0.05). Ancak optimal performans duygu durumunda yaş gruplarına göre istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Atletik performans ve optimal performans duygu durumunun sportif tecrübe gruplarına göre
farklılıklarına bakıldığında, atletik performansa göre, 11-15 yıl ile 1-5 yıl arasında ve 11-15 yıl ile 6-10
yıl sportif tecrübeye sahip kişiler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Optimal performans
duygu durumuna göre, 11-15 yıl ile 1-5 yıl arasında ve 11-15 yıl ile 6-10 yıl sportif tecrübeye sahip
kişiler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05).
Bireyler, yaptığı etikliğin mücadele içermesi ve zorluklarla basa çıkabilecek düzeyde beceriye
sahip olduğunda, yaptığı fiziksel aktiviteye çok fazla odaklandığında, yapmış olduğu etkinlikteki
performansı konusunda geri bildirim alabildiğinde, yaptığı etkinlikte zamanın nasıl geçtiğini
anlayamayıp içsel güdülenme yaşaması durumunda optimal performans duygu durumu
hissedilebilir. Örneğin, bir aerobik seansında egzersiz yapan bireyin aerobik eğitmeninin gösterdiği
karografiyi öğrenirken veya bu beceriyi öğrendikten sonra düzgün bir şekilde uygularken; egzersize
başlayan bireylerin bir süre sonra hedeflerine ulaştığını hissettiklerinde (örn. kilo verme, psikolojik
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rahatlama) yaptıkları etkinliklerde optimal performans deneyimini daha çok yasayacaklardır. Fiziksel
aktivite düzeyi yüksek olan veya egzersizin ileri davranış basamağında yer alan bireylerde bu
değerlerin yüksek çıkması, bu kişilerin egzersiz veya fiziksel aktivite esnasında optimal performans
deneyimi yasadıklarını ifade etmektedir. Bu bulgu, optimal performans deneyiminin egzersize
bağlanma ve fiziksel olarak aktif olma konusunda etkili olduğunu göstermektedir. Jackson (1996)’ a
göre de egzersiz sırasında hissedilen optimal performans duygu durumu deneyimi yüksek düzeyde
hissedilen haza öncülük eder ve bu duygu durumu egzersize bağlılıkta önemli rol oynar
(Vlachopoulos ve ark., 2000; Wankel, 1993). Deneysel çalışmalar bu öngörüyü destelemektedir (Ryan
ve ark., 1997).
Egzersiz yapanların optimal performans duygu durumlarına yönelik literatürde az çalısma
bulunmaktadır (Grove ve Lewis, 1996; Phillips, 2005; Vlachopoulos ve ark., 2000) ve bu çalışmalardan
sadece Grove ve Lewis (1996)’in çalışmasında egzersizin ilerleyen basamaklarında optimal
performans duygu durumu düzeyinin fazla olduğu sonucunu destekleyen bir bulguya ulaşılmıştır.
Grove ve Lewis (1996) altı hafta boyunca haftada iki kez yapılan egzersizin optimal performans
duygu durumunun arttığını belirtmişlerdir. 6 aydan daha fazla süredir egzersiz yapan katılımcılarla 6
aydan daha az süredir egzersiz yapanlar karşılaştırıldığında ise egzersiz yapılan sürenin optimal
performans duygu durumu ile önemli derecede ilgili olduğu bulunmuştur (Grove ve Lewis, 1996). Bu
bulgu, çalışmadan elde edilen bulguyu destekler niteliktedir.
Sonuç olarak, sporcuların atletik performans düzeyleri ile optimal performans duyguları
arasında 0.001 anlamlılık düzeyinde çok güçlü pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca araştırma
sonuçları sporcuların atletik performans düzeylerinde ve optimal performans duygu düzeylerinde
sportif tecrübeleri açısından anlamlı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.
5.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, sporcularda antrenman devamlılığı ile görev ve ego yönelimli hedefler arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, sporcuların antrenman devamlılığı ile görev ve ego yönelimli
hedeflerinde yaş grupları, lig statüleri, sportif tecrübe düzeyleri açısından anlamlı farklılıkların bulunup
bulunmadığı test edilmiştir. Araştırmaya, Muğla ili süper amatör ligi futbolcular arasından tesadüfü
örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 138 futbolcu
katılmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak, sporcuların görev ve ego yönelim hedeflerini belirlemek
amacıyla, Duda ve Nicholls (1998) tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve güvenilirlik
çalışması Toros (2001) tarafından yapılan Sporda görev ve ego yönelimi ölçeği ile sporcuların antrenman
devamlılığını ölçmek amacıyla bu araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilmiş olan antrenman
devamlılığı soru formu kullanılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre, sporcuların görev ve ego yönelimli hedef
davranışları ile antrenman devamlılığı arasında 0.001 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Ayrıca, araştırma sonuçları sporcuların görev ve ego yönelimli hedef davranışlarında sportif tecrübeleri
açısından anlamlı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.
Keywords:2
Antrenman Devamlılığı, Görev ve Ego Yönelimi, Sportif Tecrübe

1.

Giriş

Antrenman kavramı sadece performans sporunda “müsabakaya hazırlanma” evresi değildir.
Antrenman, “sporsal verimi”, spor dalında en yüksek düzeye gelme, “bedensel mükemmelliği” ve
güzel idealini (güzel vücut, düzgün hareket) gerçekleştirme, “fiziksel uygunluk” ve sağlık amaçlı
etkinlikler ve bireyin yaşama sevinci, bedensel ve ruhsal sağlık ve kendini hoşnut sağlamak içinde
yapılmaktadır (Muratlı ve ark., 2007).
Sporcunun, sportif gelişimlerinin verimli olmasın için iyi bir antrenman sürecine ihtiyaç vardır.
Antrenman sürecinde; “fizyolojik, biyo-kimyasal, psikolojik, sosyolojik ve yöntemsel” bilgilerin
birleşiminden oluşmaktadır. Bu bilgiler birbirinden farklı kavramlar olsalar bile kaynakları aynıdır ve
bu kaynak sporcudur (Bompa, 2007).
Antrenman planlama süreci, sporcunun yüksek antrenman ve sporsal verimlilik değerlerine
ulaşmasına yardım eden ve iyi “düzenlenmiş, dizgisel(sistemli) ve bilimsel” bir yöntemdir (Bompa,
2007).
1 Sorumlu yazar adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla
E-posta: yusufcan@mu.edu.tr
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Temel motorik özellikler yapısına göre beş bölümde incelenmektedir. Bunlardan üç tanesi ana,
diğer ikisi ise tamamlayıcı özelliklerdir. Kuvvet, dayanıklılık ve sürat temel motorik özelliklerin ana
bileşenlerini oluştururken, hareket genişliği (esneklik) ve koordinasyon (beceri) ise yardımcı
bileşenleri oluşturmaktadır. Bir temel motorik yeteneğin geliştirilmesi özel ve metodiktir. Herhangi
bir motorik yeteneğin geliştirilmesi sürecinde (kuvvet), diğer motorik özellikler (sürat, dayanıklılık)
de dolaylı olarak etkilenir.
Dolayısıyla, antrenman, devamlılık gerektiren bir süreçtir. Bu antrenman süreci sezon
öncesinden başlayıp sezon sonuna dek uzanan bir dönemdir. Sporcuların biyomotorik gelişimleri
hazırlık dönemiyle (sezon öncesi) başlamaklar ve sezon sonuna kadar hem gelişimleri hemde
korunmaları sağlanmaktadır. Motorik özelliklerin gelişimlerine bakıldığı zaman, esneklik günden
güne, kuvvet haftadan haftaya, sürat aydan aya, dayanıklılık yıldan yıla geliştikleri bilinmektedir.
Birbirine takip eden bu motorik özelliklerim gelişimi için devamlılık önem arz etmektedir. İyi bir
hazırlık sezonu geçiren sporcu, sezona atletik performansı yüksek bir şekilde girebilir. Bu performans
yüksekliği, psikolojik olarak da sporcuyu iyi yönde etkileyebilir.
Sporda hedeflere ulaşmada ve başarı güdülenmesinde iki temel stili ayırt edilmiştir. Bunlardan
birincisi “görev ile ilişkili hedef yönelimidir”. Bu yönelimini benimseyen sporcular “beceri gelişimini,
öğrenmeyi, görevde ustalaşmayı, takım uyumunu ve işbirliğini” öne alırlar. Görev ile ilişkili hedef
yöneliminin doyum, hoşlanma, sporla içsel olarak ilgilenme ile pozitif olarak ilişkili olduğunu
söylenmiştir (Duda ve ark., 1995).
İkinci yönelim ise, “ego ile ilişkili hedef yönelimidir”. Bu yönelimine sahip olan bireyler “üstün
olmaya, rakiplerini alt etmeye ve etkinliğin sonucuna odaklaşırlar”. Bu alanda yapılan çalışmalarda,
ego ile ilişkili hedef yöneliminin “direnç eksikliğine, yüksek kaygı düzeyine, sportif etkinlikten daha
az hoşlanmaya ve doyuma yol açtığına” göstermektedir (Duda, 1992; Duda ve Chi, 1989).
Başarı hedefi yaklaşımı bireyin davranışlarının belirlenmesinde temel başarı hedeflerinin ele
alınmasının öneminin vurgulamaktadır. Kuram hedeflere ulaşmada ve başarmada iki temel stilin var
olduğunu öne sürmektedir (Nicholls, 1984). Görev ve ego olarak adlandırılan bu iki hedef yönelimi,
bireylerin yetenek düzeylerini yargılamaları ile ilişkilidir. Görev yönelimli hedeflere sahip birey beceri
gelişimi, yeni beceri öğrenme, görevde ustalığı gösterme ve sıkı çalışma üzerine odaklaşırken; ego
yönelimli birey kendi üstün yeteneğini göstermeye yoğunlaşır ve daha az çaba ile rakibi yenmek ister
(Tiryaki, 2000).
Sportif başarının en temel göstergelerinden birisi sayılan antrenman süreci etkin bir uygulamayı
ve devamlılığı gerektirir. Performans geliştirme sürecinde en temel ilkesi devamlılıktır. Zira,
performans gelişim süreci sürekli ve devamlı tekrardan oluşan bir süreçtir. Sürekli kesilmiş bir
antrenman sürecinin performans gelişimini ve performansın korunmasını engellediği bilinmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, sporcular için antrenman devamlılığı vazgeçilmez bir unsur olarak
görülmelidir. Ayrıca sporcuların antrenman devamlılığı ile görev ve ego yönelimli hedefler arasında
bir ilişkinin olduğu düşünülmelidir. Nitekim bu çalışma, sporcuların antrenman devamlılığı ile
göreve ve ego yönelimli hedeflerin belirlenmesi açısından özel önem arz etmektedir.
2.

Yöntem

Araştırmaya, Muğla ili süper amatör ligi futbolcular arasından tesadüfü örnekleme yöntemi ile
seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 138 futbolcu katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, sporcuların görev ve ego yönelim hedeflerini belirlemek
amacıyla, Duda (1989) tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve güvenilirlik
çalışması Toros (2001) tarafından yapılan Sporda görev ve ego yönelimi ölçeği ile sporcuların
antrenman devamlılığını ölçmek amacıyla bu araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilmiş olan
antrenman devamlılığı soru formu kullanılmıştır.
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Araştırmada, futbolcuların antrenman devamlılığı ile görev ve ego yönelimleri arasında
anlamlılık düzeyi için korelasyon ve anova analizleri yapılmıştır.
3.

Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı
1.grup
2.grup
3.grup

18-20 yaş
21-23 yaş
24 yaş ve üzeri
Total

Frequency
92
32
14
138

Percent
%66,7
%23,2
%10,1
100,0

Valid Percent
66,7
23,2
10,1
100,0

Cumulative Percent
%66,7
%89,9
%100,0

Araştırmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı; 18-20 yaş arasında %66,7, 21-23
yaş arasında %23,2 ve 24 yaş ve üzeri yaş grubu arasında ise %10,1 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine göre dağılımı
1.grup
2.grup
3.grup

18-20 yaş
21-23 yaş
24 yaş ve üzeri
Total

Frequency
36
70
32
138

Percent
%26,1
%50,7
%23,2
100,0

Valid Percent
26,1
50,7
23,2
100,0

Cumulative Percent
%26,1
%76,8
%100,0

Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %26,1, 6-10 yıl arasında
%50,7 ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %23,2 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya katılan Futbolcuların, Görev Yönelimi, Ego Yönelimi Sportif Tecrübe ve
Antrenman Devamlılığı korelasyon tablosu

Görev
Yönelimi
Ego Yönelimi
Sportif
Tecrübe
Antrenman
Devamlılığı

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

G.Y.
1
138
,564**
,000
138
,022
,802
138
,189*
,026
138

E.Y.
,564**
,000
138
1
138
-,001
,991
138
,362**
,000
138

S.T.
,022
,802
138
-,001
,991
138
1
138
,438**
,000
138

A.D.
,189*
,026
138
,362**
,000
138
,438**
,000
138
1
138

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
G.Y.= Görev Yönelimi, E.Y. = Ego Yönelimi, S.T. = Sportif Tecrübe, A.D. = Antrenman Devamlılığı

Araştırmaya katılan futbolcuların görev yönelimi, ego yönelimi sportif tecrübe ve antrenman
devamlılığı korelasyon tablosu incelendiğinde; görev yöneliminin ego yönelimi ve antrenman
devamlılığı ile pozitif yönde korelasyonu, ego yöneliminin antrenman devamlılığı ile pozitif yönde
korelasyonu, sportif tecrübenin antrenman devamlılığı ile pozitif yönde korelasyonu ve antrenman
devamlılığının görev yönelimi, ego yönelimi ve sportif tecrübe ile pozitif yönde korelasyonu
görülmektedir.
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Tablo 4. Yaş gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)
Değişkenler
Ego
Yönelimi
Görev
Yönelimi
Antrenman
Devamlılığı

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
1,796
86,624
88,420
1,240
59,977
61,217
,559
5,926
6,485

df
2
135
137
2
135
137
2
135
137

Mean
Square
,898
,642

F

Sig.

1,400

,250

Fark
Kaynağı
yok

,620
,444

1,396

,279
,044

6,367

,251
yok
,002*
1-2

p<0.05*

Futbolcuların Görev ve ego yönelimi ve antrenman devamlılığı yaş gruplarına göre farklılıkları
incelendiğinde, antrenman devamlılığında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür (p= ,002*).
Bu farklılığın kaynağı 18-20 ile 21-23 yaş grubu futbolcular oluşturmaktadır. Görev ve ego
yöneliminde istatiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Tablo 5. Sportif Tecrübe gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)

Ego
Yönelimi
Görev
Yönelimi
Antrenman
Devamlılığı

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
1,099
87,321
88,420
,156
61,062
61,217

2
135
137
2
135
137

Between Groups

,599

2

,299

Within Groups
Total

5,886
6,485

135
137

,044

df

Mean
Square
,550
,647

F

Sig.

,850

,430

,078
,452

,172

,842

Fark
Kaynağı
yok

yok
3-1

6,865

,001*

2-1

p<0.05*

Futbolcuların Görev ve ego yönelimi ve antrenman devamlılığı sportif tecrübe gruplarına göre
farklılıkları incelendiğinde, antrenman devamlılığında istatiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir
(p= ,001*). Bu anlamlı farklılık 11-15 yıl ile 6-10 yıl ve 6-10 yıl ile 1-5 yıl arasında sportif tecrübeye
sahip futbolculardan kaynaklanmaktadır. Görev ve ego yöneliminde sportif tecrübe arasında istatiksel
olarak anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.
4.

Tartışma ve Sonuç

Sportif başarının en temel göstergelerinden birisi sayılan antrenman süreci etkin bir uygulamayı
ve devamlılığı gerektirir. Diğer taraftan sporcunun görev ve ego yönelimli hedefleri ile antrenman
devamlılığı arasında bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu çalışmada, sporcuların
antrenman devamlılığı ile görev ve ego yönelimli hedefler arasında pozitif yönde bir ilişki
gözlemlenmiştir.
Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %26,1, 6-10 yıl arasında
%50,7 ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %23,2 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan futbolcuların görev yönelimi, ego yönelimi sportif tecrübe ve antrenman
devamlılığı korelasyon tablosu incelendiğinde; görev yöneliminin ego yönelimi ve antrenman
devamlılığı ile pozitif yönde korelasyonu, ego yöneliminin antrenman devamlılığı ile pozitif yönde
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korelasyonu, sportif tecrübenin antrenman devamlılığı ile pozitif yönde korelasyonu ve antrenman
devamlılığının görev yönelimi, ego yönelimi ve sportif tecrübe ile pozitif yönde korelasyonu
görülmektedir.
Futbolcuların Görev ve ego yönelimi ve antrenman devamlılığı yaş gruplarına göre farklılıkları
incelendiğinde, antrenman devamlılığında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür (p= ,002*).
Bu farklılığın kaynağı 18-20 ile 21-23 yaş grubu futbolcular oluşturmaktadır. Görev ve ego
yöneliminde istatiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Futbolcuların Görev ve ego yönelimi ve antrenman devamlılığı sportif tecrübe gruplarına göre
farklılıkları incelendiğinde, antrenman devamlılığında istatiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir
(p= ,001*). Bu anlamlı farklılık 11-15 yıl ile 6-10 yıl ve 6-10 yıl ile 1-5 yıl arasında sportif tecrübeye
sahip futbolculardan kaynaklanmaktadır. Görev ve ego yöneliminde sportif tecrübe arasında istatiksel
olarak anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.
Amerikan futbolcularında (Arıburun ve Aşçı, 2005), voleybol oyuncularında (Toros ve Koruç,
2004) ve bayan voleybolcularda (Gano-Overway ve ark., 2005) antrenman ve spor ortamını daha çok
görev ve ego hedefli yönelim temelli algıladıklarını ve ortamın beceri gelişimi ve antrenman yapmaya
yönelik pekiştirmelerin ve yönlendirmelerin yer aldığı bir ortam olarak algılamaktadırlar. Ancak elit
ve elit olmayan basketbol oyuncuları (Toros, 2001) üzerinde yapılan çalışma bu sonuçları ile benzerlik
göstermemektedir.
Sporcunun yüksek yaşam doyumlu olması, becerisini koruma ve diğer sporculardan üstün olma
isteklerini ortaya çıkarabilir. Ancak, yaşamdan yüksek oranda doyum bulanların en fazla performansı
gösterdiği düşünülmektedir. Dolayısıyla yüksek yaşam doyumu, yıldız sporcu olmayı ve tanınmışlığı
beraberinde getirir.
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Teachers’ Opinions about Individual Differences in Students in
Regular Classrooms
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Abstract
People are different from each other in many respects. This will bring together the individual differences. In
this research, how teachers overcome these differences in students and what are their opinions in this subject
were investigated. Eleven high school teacher participated and semi-constructed interviews were conducted
in order to capture their views about individual differences in students. Each interview lasted approximately
30 minutes. For analyzing gathered data, the content analysis method was used. Findings revealed that
teachers think the most difficult difference in students to challenge in lessons is learning speed. Also teachers
think that constant and rigid curriculum is another problem to cope with individual differences.
Keywords:2
individual differences; high school teachers; interview

1.

Introduction

There is many individual differences in students. Multiple intelligence and learning style are two
of them. The concepts of multiple intelligence and learning style are widely encountered and used
today in education, business, arts and other areas of daily life. There is a substantial research on
multiple intelligences and learning style in different fields and with different purposes (Ozgen,
Tataroglu & Alkan, 2011). Gardner (2004) maintains that intelligence incorporates too many abilities
not to be explained by a single factor. He describes intelligence as the capacity of an individual to
create products that are valued in one or more cultural setting, his/her skill to produce effective and
efficient solutions to problems in daily life and also his/her ability to discover new and complex
problems demanding solutions. Ensuring students to achieve full learning in line with the desired
objectives of the learning process requires identifying their individual learning styles and multiple
intelligence domains (Ozgen, Tataroglu & Alkan, 2011).
Dunn’s model of learning styles has its roots in cognitive style and brain lateralization theory
(Dunn, 1983). She argues that learning style is a preferred way of focusing on, processing, absorbing
and starting to recall new and different academic contents. The learning style model is composed of
five main internal and external stimuli with their sub-dimensions and includes a total of 21 elements.
Although no one is influenced by all 21 elements, everybody is influenced by at least few of them
(Dunn, Denig & Lovelace 2001).

1 Corresponding author’s address: Ataturk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Erzurum 25100, Turkey
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The theories of multiple intelligences and learning styles share many similarities. Similarities
between the theories of multiple intelligences and learning styles (Guild, 1997; Silver, Strong & Perini
1997):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

They argue for a change in traditional education.
They are learning and learner centered.
Teacher is reflective and the decision-maker.
Student is reflective and plays an active part in the process.
Association with daily life is important in the learning process of students.
Instead of the standard curriculum, they propose a comprehensive approach with essence,
depth and quality.
7) They promote individual difference.
8) They interact with various disciplines.
Another individual differences in students is cognitive level. Well-known measurements of
cognitive growth have stemmed from the six levels of the cognitive taxonomy, as defined by Bloom
(1984). He gave the most emphasis to the aspects of knowledge, the first level of cognition. The
knowledge level included both the more concrete recital of facts as well as the more abstract
recollection of universals, interrelations, or patterns. To further explain the nature of cognition, Perry
(1999) extended and developed the cognitive model for the undergraduate level of learning. He
understood that cognitive development from concrete experience to abstract functioning repeated
itself at older levels of development. In other words, every time an adult begins to learn a new
concept, the person necessarily also falls back to a more concrete level of understanding before the
person can move forward to more abstract functioning at the new concept.
In this research, how teachers overcome individual differences in students and what is their
opinions in this subject were investigated. Cognitive levels, multiple intelligence and learning styles
are the main differences were investigated.
2.

Method

2.1 Methodology of the Research
Case study, one of the qualitative research methods, was used in this study. The factors related to
a situation is analysed in a holistic approach and the changes which occur in the situation are
investigated in a case study (Yildirim and Simsek, 2008).
2.2 Study Group
The study group of the research was chosen by convenience (available) sampling. In convenience
sampling, one of the purposive sampling methods, the researcher chooses an event which is close and
easy to have an access (Yildirim and Simsek, 2008). The sample of the study consisted of 11 teachers.
Same information about teachers is given in Table 1.
Table 1. Information about teachers
Teacher no
1

Length of service
13

Branch
Physics

Gender
Female

2

6

Turkish

Female

3

18

Mathematics

Male

4

27

English

Female

5

4

Chemistry

Female

6

5

Geography

Male

7

7

Mathematics

Male

8

8

Physics

Male

9

17

Biology

Male

10

21

Mathematics

Female

11

15

Deutsch

Female
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2.3 Data Collection Tool
In this study the semi-structured interview form was used as the data collection tool. Six
questions about individual differences which are prepared by the researchers were asked in the
research. The interviews were conducted with a total of eleven participants in person. Each interview
was lasted about 30 minutes. The participants were informed in advance that the interviews would be
recorded.
2.4 Data analysis
The content analysis method was used for analysing gathered data. The content analysis is
defined as a systematic and repeatable technique, in which some words of a text can be summarized
by using content categories with some coding based on certain rules (Patton, 2005). The categories
were identified by coding the raw data from interviews. Data has become meaningful for the reader
by classifying them under these categories. The coding and categorization process was conducted by
the researcher repeatedly. Thus, unnecessary coding have been removed and new coding have been
added to necessary sections by adhering to the purpose and problem of the research.
3.

Findings
Teachers are asked six questions given below:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do you think that your students have different cognitive levels?
How influences your teaching the differences in the cognitive level of your students?
Do you think that your students have different intelligence?
How influences your teaching the multiple intelligence of your students?
Do you think that your students have different learning style?
How influences your teaching the differences in learning style of your students?

The answers given by the participants were subjected to descriptive analysis followed by the
content analysis. Tables were used in order to present the codes of each question by creating codes to
facilitate access to sub-categories. The meanings and frequencies of use of the codes regarding the
cognitive level are given in Table 2.
Table 2. Cognitive level

Different
cognitive levels

Descriptive
Categories

Code

Instruction
Differences
cognitive level

in

Definition of the Code

f

Learning speed

The effect of different cognitive levels of learning speed

5

Comment

The impact on the course of the different cognitive levels

2

Curriculum

To not deviate from the curriculum

4

The meanings and frequencies of use of the codes regarding the multiple intelligence are given in
Table 3.
Table 3. Multiple intelligence

Multiple intelligence

Descriptive
Categories

Code

Instruction

Differences
learning

Planning of course

Curriculum

Definition of the Code
in

f

The effect of multiple intelligence of learning

6

To not deviate from the curriculum

4

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

20

The meanings and frequencies of use of the codes regarding the multiple intelligence are given in
Table 4.
Table 4. Learning style

Different learning
style

Descriptive
Categories

4.

Instruction

Code

Definition of the Code

f

Learning speed

The effect of different learning style of learning

3

Strategy

Use different strategies in order to teach the subject

7

Curriculum

To not deviate from the curriculum

5

Planning of course

Results

This study was carried out to reveal teachers’ views about individual differences in students. For
this aim, individual interviews were conducted with eleven teachers. As a result of these interviews,
teachers generally indicated that they meet problems due to rigid curriculum about individual
differences in students. Also different learning speed of students causes troubles in courses. Teachers
stated that they overcome individual differences in students using different strategies in order to teach
the subject. Oosterheert and Vermunt (2001) reached similar results in their study.
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Abstract
The aim of this study is to determine effectiveness of using differentiated instruction for physics education in
high schools. For this aim, the study was designed according to the pretest-posttest with control group model.
The type of the teaching method was determined as independent variable. The study was conducted with 110
high school students. The students were instructed in two classes as control groups and two classes as
treatment group for three weeks by two different teachers. The teachers used 5E learning cycle in control
group and differentiated instruction in treatment group. Two different achievement test was used for
measurement. First test was used in an attempt to demonstrate equalization of groups. Second test was used
for explore the effect of the application on students’ achievement. Findings revealed that there is no a
significant difference between control and treatment groups before application and there is a significant
difference between control and treatment groups after application. According to the results of this study,
differentiated instruction can be applied on physics education in high schools.
Keywords:1
physics education, differentiated instruction, 5E learning cycle

1.

Introduction

Every person learns some information throughout his/her life. However, learning in individuals
can be seen in different ways. Some people have difficulties to learn, while some others learn slowly.
Some people learn by reading, while some people learn by listening to others. The main reason for this
is individual differences. Individual differences is an important concept that needs special attention
and be reduced by teachers in the educational process. The abilities, learning speeds, learning styles,
socio-economic statuses and interests of students are different from each other. These differences are
both a richness and handicap in the class. Differentiated instruction approach has been developed in
order to overcome this handicap and achieve the highest level of capacity of students (Salar & Turgut,
2015). In differentiated instruction, teachers must first agree that different students have different
needs (Tomlinson, 2001). Differentiated instruction is a teaching approach that allows content,
products and process to be diversified according to the needs of students (Tomlinson, 1999, 2001, 2014;
Pettig, 2000). Differentiated instruction is a way to respond to the basic learning needs of the students.
However, it is very difficult to implement differentiated instruction since it is a time and effort
consuming process (Rock, Gregg, Ellis & Gable, 2008).
Teachers can differentiate three different items including the teaching process, content and
product. In a teaching process, any of these can be differentiated. The content includes knowledge to
be gained by the students and materials used to achieve this. Teaching process are the activities
1 Corresponding author’s address: Ataturk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Erzurum 25100, Turkey
E-mail: rizasalar@atauni.edu.tr
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designed to understand basic knowledge and opinions of the students and let them use their skills.
Product is all outcomes of the learning process (Tomlinson, 2014).
Many methods may be utilized to differentiate. Stations, agendas, complex instruction, orbital
studies, centers, entry points and tiered activities some of these methods. In this study, the method of
agendas was used. Agenda is a list showing the tasks need to be completed by a specific student at a
designated time. There are both same and different items in the agendas of all students in a classroom.
Teachers create agendas for students to work around two-three weeks in general and prepare a new
one when it is completed (Tomlinson, 2014). When students study on the tasks given in the agenda,
teachers check them by walking among them. In this way, the teacher evaluates students' progress
and gives them advices.
2.

Method

In this study, experimental method with pretest-posttest control experiment group, which is one
of the quantitative research methods, was used. The study was conducted in two public high schools
in Turkey. Two tenth grade classes were selected as control and experiment group each school. The
total number of students in both classes is 29 in School A. The total number of students in both classes
is 26 in School B.
The study lasted three weeks. In this three-week period, six hours of course was provided as two
hours in each week. Each course was 40 minutes. The courses were offered to the control group by
using 5E learning cycle method. The experimental group received courses with differentiated
instruction method. The buoyancy force included in the curriculum was taught for three weeks.
There are five gains about buoyancy force in the curriculum. These gains are:
•
•
•
•
•

Students explain the buoyancy force by associating it with the concept of pressure in the
stagnant fluids.
Students are provided with the description of the Archimedes principle.
Students associate the sinking, swimming and hang events with the buoyancy force applied
to the object.
Students analyze the variables associated with buoyancy force applied to the objects by
stagnant fluids.
Students present problems about buoyancy force in their daily lives and produce solutions to
overcome these problems.

2.1. Data Collection Tools
In the study, two different multiple-choice tests were used for data collection. Test questions has
five choices. These tests were used as pre-test and post-test. Preliminary test consists of 18 questions.
Pre-test was prepared to evaluate six different gains and three different questions were asked to
measure each gain. The gains in the pre-test include concepts such as mass, volume, density and
pressure. The reason for choosing these gains is the necessity of learning these concepts to learn the
buoyancy force. Preliminary test was administered before the start of lessons to students in both
groups. The post-test consists of 15 questions. The questions in the posttest intended to measure five
gains in the buoyancy force chapter. The post-test was administrated to both groups upon completion
of the chapter.
2.2. Course in the Control Group
The course was taught by 5E teaching cycle method. 5E Learning Model is based on the
constructivist approach. This model enables students to concentrate on the subject. Students discover,
organize and classify the knowledge, and use and conceptualize them in the solution of new
problems. This model allows students to access to information as a result of interaction with the prior
experiences, classroom activities and environment (Tinker, 1992). 5A learning cycle comprises the
following five steps:
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Engage
Explore
Explain
Elaborate
Evaluate

In the engage step, students are enabled to pay attention and concentrate on the subject and to
think about the subject by creating questions in their minds. In the explore step, students make
research to present their thoughts. In the explain step, concepts, process and skills become more
apparent. Students explain the knowledge they have obtained about the concepts and tell their
experiences. The elaborate step is related to previous three steps. Students transfer the concepts into
new situations with the help of knowledge they have obtained. In the evaluate step, cognitive and
affective products obtained at the end of the process are evaluated (Bybee, 1997).
2.3. Course in the Experimental Group
In the experimental group, the courses were taught by using the agendas method, which is one of
the differentiated instruction methods. Differentiation is made according to the students' prior
knowledge and learning speed. The questions in the pre-test were prepared to measure the
knowledge of students about buoyancy force in the previous years. In this way, the level of prior
knowledge of each student was determined. Each student was given a 54-page booklet. There are 40
different tasks in this booklet. These tasks are given to learn a total of 11 gains. 6 of these gains are
about pre-knowledge, while the remaining 5 gains are about buoyancy force. Tasks include four
different activities as follows:
•
•
•
•

Watching video/animation
Reading text
Experiments
Question solving

Each student performed these tasks alone. They passed to the next task with approval of the
teacher. This has led to differentiate according to the speed of learning.
2.4. Data Analysis
The data related to the problem of the study were analyzed using SPSS version 20. The average
academic achievement scores of the students were calculated by SPSS program and then t-test was
used to make comparisons between control and experimental groups and the data obtained were
interpreted. The comparisons were made at the 0.05 significance level.
3.

Findings

Pre-test scores were used to determine whether there is a difference between control and
experimental groups prior to the study. Independent group’s t-test was applied on pre-test scores. The
results of independent group’s t-test and group statistics are given in Table 1.
Table 1. Comparing the Groups by Pre-Test Scores
N

Mean

S.d.

Independent Samples t-test

Control Group A

29

16.24

2.69

t

df

Sig.

Experimental Group A

29

16.20

2.42

0.51

56

0.959

Control Group B

27

7.21

1.12

Experimental Group B

25

6.83

1.46

0.39

50

0.753
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Considering the data presented in Table 1, the average pre-test scores of the two groups were
about 16. Since p>0.05 in independent groups t-test, there is no significant difference between the two
groups in both schools. According to this result, it can be said that both groups are similar in term of
the level of academic knowledge.
After completing the courses, the post-test was applied on both groups. The statistics of post-test
scores are given in Table 2. Considering the data given in table 2, the average score of experimental
groups is higher. Since p>0.05 in independent groups t-test, there is a significant difference in favor of
experimental groups. Accordingly, students in the experimental group are more successful.
Table 2.Comparing the Groups by Post-Test Scores

4.

N

Mean

S.d.

Independent Samples t-test

Control Group A

29

9.82

2.13

t

df

Sig.

Experimental Group A

29

11.17

1.62

2.69

56

0.009

Control Group B

27

5.89

2.09

Experimental Group B

25

7.01

1.98

3.79

50

0.001

Results and Discussion

According to Table 1, there is no difference between pre-knowledge of students in both control
and experimental groups before the study. After completion of the courses, as it can be seen in Table 2,
students in the experimental groups are more successful than the students in the control groups.
These results suggest that differentiated instruction method is more successful than 5E learning cycle
method. Several studies in the literature support these results. Chamberlin and Powers (2010)
implemented differentiated instruction method in math course of university students and determined
that math achievement of the students were increased. Salar and Turgut (2015) suggested that the
method of agendas help pre-service physics teachers to resolve their missing knowledge. Valiandes
(2015) conducted a quasi-experimental study on fourth grade students of a primary school and
suggested that differentiated instruction improves academic achievements of these students.
Many researcher stated that designing differentiated instruction is a long and painful process
(Tomlinson, 2001; Parsons, Dodman, & Burrowbridge, 2013; Salar & Turgut, 2015). Preparation of the
agendas is a laborious and time consuming task. Although differentiation gives successful results, it is
an exhausting process.
5.
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The Effects on Student Success by Using the Smart Board in Teaching
Physics
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Abstract
This study was performed to investigate the effects on student success by using smart board. The study was
carried out by 38 student (19 control, 19 experimental subject) who study at class 10/B and 10/C in Kestel
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kestel, Bursa. Class 10/C was used as experimental group and class 10/B was
used as control.Lessons are given both of the two group by 5E education model, smart board was used at
experimental group and classic board was used at control group. In this experimental study, pre-test and final
test investigation pattern was used with both experimental and control group. Investigation include reflection
on optic unit, concave mirror and convex mirror subjects. A success test include 25 question was performed to
students as pre –test and final-test. The data was analyzed by SPSS for Windows 15.0 statistics package
software. The study was continued 3 weeks 12 lesson hours. When the data was analyzed statistically, it was
shown that the experimental group was more successful than control. As a result, it was shown that using
smart board in physic teaching effected student success positively.
Keywords:
Smart board, Physic Teaching (schooling), Student success, Optic

1.

Introduction

Science and technology are related to each other. We meet with new technologies as a result of
scientific studies. We can conduct scientific studies easier and faster with these new technologies
developed. Since science and technology are interacted with each other, scientific developments
positively affect the speed of technological advancements (İşman and Gürgün, 2008).
Technologies advancements changes both physical structures and educational methods and
strategies used in the educational institutions (Çelik and Kahyaoğlu, 2007). Educational institutions
are the most functional structures responsible for following scientific and technological developments
and carrying us one step further in this civilized world. Thus, these institutions are obliged to adapt
science and technological developments to their structures. One of the most important point of using
technology in the educational activities is taking the learning process of human and educational
sciences into consideration. For this reason, changes occurred in the curriculums in parallel with
especially these innovations. As a result, creation of learning environments, which are developed by
educational technologies, on the basis of constructivist approach in education has become quite
important (İnel, Evrekli and Balım, 2011).
The aim of constructivist education is allowing students to create and interpret knowledge by
creating bridges with their life experiences. In this student-centered approach, teachers are the
Corresponding author’s address: Ataturk University, K. K. Education Faculty, 25240-Erzurum/TURKEY
e-mail: ikaraman@atauni.edu.tr
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connection between knowledge and students. In the implementation of constructivist education, 5E
and 7E models are created in general (Işık Mercan, 2012). The 5E model consists of Engage, Explore,
Explain, Elaborate, and Evaluate steps. Although there are sequential transitions between steps of the
model, it is possible to go back to the earlier steps (Keskin, 2008).
In recent years, student-centered learning environments using educational technologies are
becoming more common in the educational institutions. The aim of these innovations is proving a
better quality education for people.
Today proving a quality education is only possible through the use of educational technologies
in the right way. Using educational technologies has become a necessity to offer an effective,
permanent and quality education. This brought a different perspective to education. Projectors,
computers, internet and smart boards are being used in the classrooms rather than chalkboards.
As a result of the development of educational technologies, the variety of tools that can be used
as teaching materials has increased. The use of more advanced educational tools provides reaching the
targets easier and faster by contributing to the teaching of the lesson. In addition, technological
devices make classes more fun by reducing boredom of the course and attracting attention of the
students (Kazu and Yeşilyurt, 2008). Education will be student-centered in order to provide a better
quality education for students and the persistence of education will be increased by facilitating the
learning process. Student-centered education will take place of teacher-centered education. In this
way, individuals, who can express their opinions, generate new knowledge and think critically, will
be educated. In addition, smart boards, which is a product of educational technologies, will increase
participation of students in classrooms by providing more rich visual and auditory content (Olgun,
2012).
Ateş (2010) states that although technological developments cause some problems, the use of
technology in education has become a necessity. In that study, it was presented that the use of smart
boards will overcome one of the biggest problems the lack of motivation and interest in lessons and
facilitate learning of students at various intelligence levels. It was observed that smart board systems
provide a much more effective education compared to conventional methods.
According to Kaya and Aydın (2011), lessons are taught better with smart boards and drawings
are more understandable. Using visual and audial materials allows students to understand better. It
was found that smart boards increase the participation of students to the class by making the subject
more fun and course more productive. At the same time, it was stated that the use of smart boards is
uncorrelated with students’ gender.
Technological developments in the field of education as well as in all areas face a certain bitter
reaction at first. However, this reaction is overcome in time and technological development is widely
used. Although instructors initially acted with deliberation to the use of smart boards, the use of smart
boards in the classrooms has become more common. One of the important factors enabling the
widespread use of smart boards is the findings of scientific studies. According to these findings,
students using smart boards have a better learning compared to other students who are not using
these boards.
1.1 Objective of the Study
The objective of this study is investigating the impact of using smart boards on the success of
10th grade students in the reflection, curved mirrors and convex mirrors subjects with 5E model.
In this regard, the sub-objectives of the study include:
•
•

Describing the specifications of the smart board and evaluating students academically with
5E model.
Investigating the effect of using smart boards on the academic achievement of students.
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Determination of positive and negative aspects of using smart boards in terms of students'
academic achievement.

Method

In this study, experimental research design and pre-test and post-test control group model was
used. In the research, the independent variable is the use of smart board and the dependent variable is
academic achievements of students, which shows the levels of students in terms of reaching the
educational goals specified by Ministry of Education Head Council of Education and Morality. The
control variables are gender, level of readiness, attendance status, teacher, method and strategies used
in the class.
2.1 Population and Sample
The population of the research consists of 10th grade students of Anatolian Imam-Hatip High
School in Kestel district of Bursa in the 2014-2015 academic year. There is only one Anatolian ImamHatip High School in Kestel district. There are 7 10th grade classes in the school. The class of 10-C was
selected as the experimental group and the class of 10-B was selected as the control group.
2.2 Data Collection
The reason of selecting reflection, convex and concave mirrors as part of the optics chapter is
considering that using images and visual materials in these topics would be more useful.
Students were informed about the study. Students disposed to participate in the study. Optics
Achievement Test, which was developed by the researcher, was administrated to both experimental
and control groups as the pre-test in order to measure their readiness levels. Optics Achievement Test
consisted of 25 questions. Each correct answer is 4 points. Wrong answers and questions left blank
have no effect on the score.
2.3 Data analysis
The data obtained from pre-test and post-test were analyzed with SPSS for Windows 15.0
statistical software package. T-test was used to analyze the data within a confidence interval of p<0.05.
3.

Findings and Interpretation

In this part, the data collected, findings obtained by statistical analysis of these data and
comments are given.
3.1 Results and Comments on the First Sub-Problem
As the first sub-problem of the study, it was aimed to determine whether there is a significant
difference between pre-test scores of students in the control and experimental groups in regard with
their academic achievement levels. Optics Achievement Test was administrated as the pre-test prior to
the study. Analysis results are shown below.
Table 1. Pre-test Results of Control and Experimental Groups
Number of
Students
Control Group
Experimental
Group

19
19

Arithmetic
Average
29.26
28.84

Standard
Deviation
8.332
7.37

Standard
Error Average

Freedom
degree

t

p

1.911
1.69

36

0.165

0.87

According to the results of Optics Achievement Test, which was administered on the students of
both group in reflection, concave mirrors and convex mirrors subjects, there is no significant
difference between experimental and control groups (p>0.05). The average scores of pre-tests and
readiness levels of students are very close to each other which shows that they don’t have sufficient
knowledge in these subjects.
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3.2 Results and Comments on the Second Sub-Problem
As the second sub-problem of the study, it was aimed to determine whether there is a significant
difference between post-test scores of students in the control and experimental groups in regard with
their academic achievement levels. Optics Achievement Test was administrated as the post-test after
the study. Analysis results are shown below.
Table 2. Post-test Results of Experimental and Control Groups
Number of
Students
19
19

Control Group
Experimental group

Arithmetic
Average
59.36
68.00

Standard
Deviation
8.66
11.77

Standard
Error Average
1.98
2.70

Freedom
degree

t

p

36

83.5

0,004

According to the analysis of results of Optics Achievement Test, there is a significant difference
in favor of the experimental group (p<0.05). The average post-test score of students in the
experimental group is higher than average post-test score of students in the control group by 14.5%.
3.3 Results and Comments on the Third Sub-Problem
As the third sub-problem of the study, it was aimed to determine whether there is a significant
difference between pre-test and post-test scores of the students in the control group in regard with
their academic achievement levels. Optics Achievement Test was administrated on the students of 10B class as pre-test prior to the study and post-test after the study since they were selected as the
control group. Analysis results are shown below.
Table 3. Pre-test and Post-test Results of the Control Group
Number of
Students
Pre-Test
Post-Test

19
19

Arithmetic
Average

Standard
Deviation

29.26
59.36

8.33
8.66

Standard
Error Average
1.91
1.98

Freedom
degree
18

t

p

-13.34

0.00

There is a significant difference between pre-test and post-test results of the control group (p
<0.05). The achievement level of the students in the control group changed in a positive way according
to the comparison of scores obtained from Optics Achievement Tests administrated as post-test and
pre-test. The average post-test score of students in the control group was increased by 103% compared
to their average pre-tests score. Accordingly, we can suggest that teaching course with 5E model has a
contribution to the success and permanent learning of students.
3.4 Results and Comments on the Fourth Sub-Problem
As the fourth sub-problem of the study, it was aimed to determine whether there is a significant
difference between pre-test and post-test scores of the students in the experimental group in regard
with their academic achievement levels. Optics Achievement Test was administrated on the students
of 10-C class as pre-test prior to the study and post-test after the study since they were selected as the
experimental group. Analysis results are shown below.
Table 4. Pretest and Posttest Results of the Experimental Group

Pre-Test
Post-Test

Number of
Students

Arithmetic
Average

Standard
Deviation

Standard
Error Average

Freedom
degree

t

p

19
19

28.84
69.00

7.37
11.77

1.69
2.70

36

-3.83

0.00

A significant difference was found between pre-test and post-test results of the experimental
group (p <0.05). The achievement level of the students in the experimental group changed in a positive
way according to the results of Optics Achievement Tests. The average post-test score of students in
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the experimental group was increased by 139% compared to their average pre-tests score.
Accordingly, we can suggest that teaching course with a smart board supported by 5E model has a
contribution to the success and permanent learning of students.
3.5 Results and Comments on the Fifth Sub-Problem
As the fifth sub-problem of the study, it was aimed to determine whether there is a significant
difference between academic achievement scores of students in the control group obtained from pretest and post-test and academic achievement scores of students in the experimental group obtained
from pre-test and post-test.
If we compare the difference between pre-test and post-test scores of the students;
Arithmetic average of the pre-test score of students in the control group was 29.2632 and their
average post-test score was 59.3684, respectively. The average score of students increased by 103%.
The average of the pre-test score of students in the experimental group was 28.8421 and their
average post-test score was 69.000, respectively. The average score of students increased by 139%.
Since pre-test scores of experimental and control groups are very close to each other, the increase
in the scores of experimental group is clearly higher than increase in the scores of control group. We
can suggest that using 5E model with a smart board is more effective on the academic achievement
level of the students compared to the use of 5E model without a smart board.
Considering the scores of students one by one, post-test scores of all students participated in the
study are found to be higher than their pre-test scores. In addition, since post-test scores of both
groups are higher than their pre-test scores, it can be suggested that 5E model has a positive
contribution to the academic achievement of the students.
4.

Results and Recommendations

The objective of this study is investigating whether the use of smart boards in the reflection,
curved mirrors and convex mirrors subjects of Optics chapter of Physics class creates a significant
difference in the academic achievement of students.
The results of the research are as follows:
1.

2.

3.

4.

5.

There was no significant difference between pre-test results of the students prior to the
research. Accordingly, it can be suggested that there is no significant difference between
preliminary knowledge of the students about the topics to be discussed.
A significant difference was found in favor of the experimental group between post-test
scores of the students. According to the analysis of the results, arithmetic average post-test
score of the students, who received their course in accordance with 5E model with a smart
board, is higher than arithmetic average post-test score of the students, who received their
course in accordance with 5E model without a smart board.
Considering the pre-test and post-test results of both groups; although academic
achievement levels of both groups increased, both total score and percentage increase of the
students in the experimental group was found to be higher compared to the control group.
The relationship between the only independent variable, which is the use of smart board,
and academic achievement, which was selected as one of the dependent variables, was
determined. According to the results, the use of smart boards allows students to configure
knowledge better. Tekin (2013) determined that the use of smart boards increases academic
achievement of students.
5E model has a positive contribution to the academic achievement of the students. Ergin,
Kanlı and Tan (2007) have confirmed this conclusion. Açışlı and Turgut(2011) suggest that
courses taught in accordance with 5E model contribute to the scientific process skills and
academic achievement of the students.
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The images and texts shown on the smart board were found to be more fun for students
during the class. Olgun (2012) determined that smart boards attract attention of students. The
use of visual materials on the smart board even without videos and animations were found
to be more effective compared to the drawings and visual materials prepared by the teacher.
In this regard, the use of smart board is thought to be useful in order to reach the educational
goals in the learning environments. Bülbül (2009) determined that the use of animations and
simulations positively affects retention of knowledge.

All materials with voice, movement and game content on the smart boards are considered to be
attracting attention of students more than other methods and anticipated to contribute to the learning
process of students by making the course more fun. Prejudices of the students can be eliminated in the
class of physics, in which they are afraid to fail due to the difficulty of the class. Kalkan (2009) stated
that technological advances used in the course contribute to the success.
The recommendations generated based on the data obtained in the research process and results
are as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Teachers can use smartboards more often.
Materials can be created to be used on the smart boards in some branches that would
provide advantages to teachers.
In-service training can be provided for teachers to create their own materials.
Technological classroom environments can be created for the use of not only teachers but
also students.
Students may be more interested in the technology and they may be technology literate with
the use of more active technologies in the class.
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Problem Solving Strategies Observed in Pre-Service Physics Teachers
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Abstract
Problem-solving strategies are important to educational lives of students of the faculty of education since they
want to be a teacher in their professional lives. Pre-service physics teachers should be experienced in problemsolving strategies in addition to the experience of lecturing. This study was conducted to reveal the students'
problem-solving strategies. For this purpose, problem-solving strategies of 10 senior students in Physics
Department of Kazım Karabekir Faculty of Education of Atatürk University were investigated. In physics,
problem-solving strategies consist of some phases such as understanding the problem, preparation of the plan,
implementation of the plan, looking backwards and setting up advanced problems. The data of the study were
obtained through strategy identification test (SIT) developed by the researcher, problem-solving behaviors
and academic achievement of students. In addition, the results obtained through semi-structured interviews
conducted with students were analyzed. As a result, it was observed that students with more problem-solving
behaviors use problem-solving strategies better than other students.
Keywords:2
Problem, strategy, physics education please write at least three keywords

1.

Introduction

It is known that people encounter many problems in everyday life. Education should also
include activities to facilitate the solution of these problems. Educated people are expected to be
successful in solving these problems. One of the main aims of modern education is to train individuals
to solve their own problems. In this regard, students in teaching faculties of educational institutions
are expected to have problem-solving behaviors. Knowledge is important to solve a problem, but it is
not enough. There are also some other factors such as approach the problem, formulating strategies,
making separation, establishing hypotheses and proper evaluation needed to solve the problems
encountered.
According to scientists, if an incident cannot be explained by the principles of science or it cannot
be predicted, then it is a problem. People with advanced problem-solving skills can use knowledge
effectively and solve the problems encountered easily (Altun 2001). Nobel-winning physicist
R.Feyman says “You cannot know anything without practicing it”. Publius Syrus says “Practice is the
best job of all teachers”. In physics, practice meets problem solving and problem solving skill is the
main source of Physics knowledge (Serway, 2002).
Problem solving is a complex and highly cognitive process. The mind should work in a
systematic manner in order to choose and implement the appropriate activities when problems are
encountered. Problem-solving strategies are one of the important elements of the problem-solving
Corresponding author’s address: Ataturk University, K. K. Education Faculty, 25240-Erzurum/TURKEY
E-mail: ikaraman@atauni.edu.tr
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process. According to Dhillon (1998), problem-solving strategies can be considered as a general plan
of problem solving behaviors shown in the process of problem solving. Considering the statements of
scientists in regard with solving problems; Henry David Thoreau says “I don’t know any reality more
encouraging than unquestionable talent of people to improve their life standards with a conscious
effort”.
Rene Descartes says “First, I don’t accept anything I don’t clearly know as true. Second, I
separate the subject into small pieces as possible and then analyze these small pieces to reach the right
solution. Third, I try to clarify my thoughts by moving step by step toward the big pieces starting from
small. Finally, I reveal the outcome of every situation and I review these outcomes in general”.
François de La Rochefoucauld says that “Man will certainly fail in everything if he never attempt
to achieve.”
People succeed this conscious effort by developing problem-solving abilities. “If there is will,
then comes the solution”.
Problem-solving behaviors include activities performed by students in problem solving. Each
activity arises from the implementation of a strategy or strategies. For example, "Planning" is a general
problem solving strategy (Gick, 1986).
Considering the related literature, the first data about problem solving are introduced by John
Dewey. Dewey considered problem solving as a method and presented six steps to solve a problem.
These steps are status of the problem, recognizing the problem, identifying the problem, establishing
hypotheses, finding and implementing solutions and evaluation (Dewey 1933).
1.
2.
3.

Problem arises from a suspected case or discomfort bothering people.
People identify problems by processes such as simplification, idealization and restrictions.
People search for possible solutions to the problem and selects the best possible solution and
create hypotheses.
4. People try the best possible solutions.
5. If problem is solved, then the hypothesis is confirmed and it is added to the problem-solving
competence of the person as a generalization.
6. If problem is not solved, then problem situation continues and compatible people try other
possible solutions, revise the test method and try it again by another hypothesis (Dewey
1933).
Given the situation as a problem solver; people who cannot solve the problem are called
“inexperienced solvers” and people who can solve the problem are called “master solvers”. One of the
most important characteristics separating these two groups are approach to the problem. These
approaches are emerging as a strategy. According to the earlier studies in the literature, although
approaches of master solvers to the problem are more detailed, approaches of inexperienced solvers
are more superficial (Mestre et al., 1993; Chi et all., 1981; Larkin and Reif, 1979; Larkin et all., 1980).
Considering the domestic articles related to the subject, pre-service physics teachers in their 1st,
2nd and 3rd years in college seem to be more inexperienced compared to those in their 4th and 5th
years in terms of using problem solving strategies (Çalışkan, S. et al, 2006). In another article
investigated the problem-solving skills of high school students, it was determined that there are some
factors such as type of school, gender, communication level with parents and relationships with
friends affecting problem-solving skills of students (Korkut, F., 2005).
2.

Objective and Importance of the Study

Considering the earlier studies related to problem solving strategies in the literature, they
covered physics, chemistry, mathematics and science (Chi et al., 1981; Dhillon, 1998; Larkin et al., 1980;
Larkin&Reif, 1979; Hardiman et al., 1989; Mestre et al., 1993; Yazgan et al., 2005). Problem solving
ability is particularly important for physics education. Pre-service physics teachers often fear from
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problems. Problem-solving activities should be performed as much as possible in order to eliminate or
minimize this issue. At the same time, knowing how students approach problems and telling
problem-solving strategies would be helpful. The aim of this study is to determine problem-solving
strategies used by experienced teachers and transfer them to pre-service teachers and identify the
points where they have difficulties to solve problems.
In this study, it was aimed to
a) Determine the problem solving strategies used by pre-service physics teachers,
b) Determine the differences between strategies used by experienced and pre-service teachers,
c) Determine whether problem-solving strategies differ by pre-service physics teachers at
Ataturk University Kazım Karabekir Faculty of Education.
3.

Method

3.1. Sample of the Study
The study sample consists of 10 senior students in Physics Department of Kazim Karabekir
Faculty of Education of Atatürk University. Considering the 4-point grading system, education and
exam principles of Ataturk University, students with a GPA 3.0 or higher are considered to be
successful, students with a GPA between 2.0-2.9 are considered to be moderate and students with a
GPA 1.9 and lower are considered to be unsuccessful, respectively.
According to these criteria, 10 pre-service teachers included in the study are either successful or
at moderate level.
3.2. Data Collection Tool
Students were asked five questions about projectile motion and strategies they use in solving
these questions were observed to collect the data. The data were collected by using Turkish version of
a part of "Mathematical Problem Solving and Evaluation Form", which was developed by Montague
(1992) for math problems, and "Physics Problem Solving and Evaluation Form" (PPSEF), which was
adapted to physics problems. The form consists of five projectile motion problems in accordance with
the purpose of the study and 9 questions including 3 questions asked before solving the problems and
6 questions asked after problem-solving phase. The form used in the study was revised in accordance
with opinions of two experts and the final version of the form “Interview Protocol Related to Physics
Problem Solving and Evaluation Form” was used.
3.3. Data Collection Method
The data of the research was collected by the researcher through 10-minute semi-structured
interviews conducted with 10 pre-service teachers. In a two-week period, each pre-service teacher was
interview in a separate day. Prior to these interviews, pre-service teachers were informed that the
purpose of this study is not determining their success in physics or problem solving, but how they
think or follow strategies to solve a problem. Then, the problem was read aloud to the student and
asked to listen to the problem without any obligation to solve it at that moment. The responses of
students were written and recorded by using an audio recording device. Then, as mentioned before,
they were asked 3 questions were asked respectively and their responses were recorded. They were
asked to solve the problem clearly and also writing their thoughts at every step. After solving the
problem, 6 questions were asked to determine how they solved the problem and the session was
ended.
PHYSICS PROBLEMS SOLVING AND EVALUATION FORM (PPSEF)
Name-Last Name:
Class Level:

Physics Grade:
GPA:

Description: The aim of this evaluation form is not determining your success in physics or problem solving,
but how you think, behave or follow strategies to solve a problem in physics. Therefore, please write what you
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think before solving a physics problem, during solving a physics problem and after solving a physics problem.
Example: What is the maximum height and distance of an object thrown with a 53° angle and 100 m/s initial
velocity? (g=10 m/s²; sin53°=0.8; cos53°=0.6)
Researcher: There is a physics problem. I will read this problem aloud. You don’t have to solve this problem
now. Now, I want you to answer the following questions that I will ask.
1. Try to remember the things that are said and taught to solve physics problems, what do you
remember?
2. What do you do to solve the problems similar to the one I asked as an example?
3. Strategy is a special activity or general plan used by individuals to solve the problems. Can you
please tell me the strategies you use to solve problems?
Researcher: Now, I want you to solve this problem. Please tell me when you are done (Problems are given to
the students with a blank page. Then, more questions are asked to the students.)
4.
What did you do while reading the problem?
5.
How many times did you read the problem? Why?
6.
What did you do to have a better understanding of the problem?
7.
Which questions did you ask yourself while reading the problem?
8.
Which questions did you ask yourself after reading the problem?
9.
What did you think/do after solving the problem?

3.4. Data Analysis Techniques
Each students included in the study was asked to fill out five forms and the data was evaluated
by using the Montague's (1992) method. 50 forms were evaluated and coded with the results of
interviews.
Common Thoughts
Ratio of Common Data = ----------------------------------------------------------------x 100
Common Thoughts + Uncommon Thoughts
Ratio of Common Data was calculated as 85% for 10 interviews conducted. Accordingly,
consistent results were obtained in the physics problems solving evaluation form.
4.

Findings

Considering the data obtained from evaluation of problem solving forms of 10 physics students,
there are significant differences between problem-solving behaviors and strategies used by these
students.
The problem solving behavior are observed as identifying and interpreting the problem, writing
the given information and answering the questions, drawing figures with given information,
converting units, creating problem-solving steps in the mind, generating the formulas to be used in
the solution or recite writing, establishing connection between quantities by making qualitative and
quantitative explanations, mathematical operations, testing results by evaluating and evaluation
activities.
Five strategies were observed as problem-solving strategies.
Understanding the problem; this strategy is about reading and understanding the problem. The
students read the problem and explain what they understand and asked to record the data. They are
also asked to draw figures and explain the unknown.
Planning; this strategy is about creating a template solution or imagining the solution. In this
strategy, students are required to know the subject of the problem, formulas needed to solve the
problem and pay attention to the unit conversions.
Implementing the Plan; this strategy is about implementing the plan created as a template
solution or image in the mind. In this part, the real values are substituted in the formula, information
is given with qualitative description to support the solution and quantitative results are obtained and
mathematical principles are followed.
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Evaluation; this strategy is about discussing the results. Is the mathematical result logical? Are
qualitative results correct? Are quantitative data, symbols, formulas and unit conversions okay? This
strategy confirm the growing problem in reverse direction.
Establishing advanced problems; this strategy is about proposing more advanced solutions
rather than a simple solution to the problem. It is a discussion of finding possible questions to be
asked and possible answers given in response to these questions.
Problem-solving behavior of the students involved in this study are presented in Table 1. The
figures in the table demonstrate behaviors of students in response to these 5 questions.
Table 1. Problem-Solving Behaviors of Students
Problem-Solving Behaviors

Reading and Interpreting
the Problem
Writing the given
information and answering
the questions
Drawing figures with given
information
Converting units
Creating problem-solving
steps in the mind
Generating the formulas to
be used in the solution or
recite writing
Making qualitative
explanation
Establishing connection
between quantities
Mathematical operations
Testing results by evaluating
Evaluation Activities
The number of behaviors
shown by each student
% Behavior Rate

Physics 4
1.ö.a

2.ö.a

3.ö.a

4.ö.a

5.ö.a

6.ö.a

7.ö.a

8.ö.a

9.ö.a

10.ö.a

4

1

3

5

5

2

4

5

4

5

3

3

4

5

4

3

4

5

4

5

2

2

4

5

4

2

4

5

4

5

4
2

4
2

4
3

5
4

5
4

3
1

5
4

5
5

4
3

5
5

3

3

4

5

5

1

4

5

3

5

1

1

2

3

3

0

4

4

2

4

3

3

4

4

4

2

4

4

4

5

2
3
1
28

2
1
1
23

3
4
3
38

3
4
4
47

4
4
4
46

1
0
0
15

4
3
4
44

5
4
4
51

3
3
2
36

5
4
3
51

0.50

0.41

0.69

0.85

0.83

0.27

0.80

0.92

0.65

0.92

In Table 1, problem solving behavior of pre-service physics teachers in 5 questions are given.
According to the data given in the table, the highest behavior rate was found to be 0.92, while the
lowest rate was found as 0.27, respectively. A total of 11 problem-solving behaviors are presented in
the table. Although each student is supposed to have 55 behaviors in response to the questions asked,
this number varied between 15 and 51. Furthermore, although the number of behaviors according to
the number of questions and students is supposed to be 50, it was ranged between 24 and 44.
Table 2. Problem solving strategies used by pre-service physics teachers in their 4th year in college
Problem solving
strategies
Understanding the
Problem
Planning
Implementing the Plan
Evaluation
Establishing
Advanced Problems
Number of Strategies
Implemented
% The use of strategy

4

3

3

5

Physics 4
6.ö.a
5
2

3
3
0
0

3
2
1
1

4
4
3
1

3
4
4
3

4
4
3
3

1.ö.a

2.ö.a

3.ö.a

4.ö.a

5.ö.a

7.ö.a

2
2
1
0

4

8.ö.a
5

9.ö.a
4

10.ö.a
5

4
4
2
2

5
4
4
3

4
4
1
1

5
5
4
4

10

10

12

19

19

9

18

21

14

23

0.48

0.40

0.72

0.76

0.76

0.28

0.64

0.84

0.56

0.92
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Considering the data given in Table 2, problem solving strategy rates of pre-service physics
teachers are seen to be varied between 0.28 and 0.92. Although the number of strategies used by each
student was supposed to be 25, this number varied between 9 and 23. Considering the number of
questions and students, although the number of strategies was supposed to be 50, it was ranged
between 18 and 40.
5.

Discussion and Conclusion

As a result of this study which was conducted to determine behaviors of pre-service physics
teachers demonstrated and strategies used in the problem solving process;
Problem-solving behaviors of students included in the study are as follows:
Converting units (44), writing the given information and answering the questions (40), reading
and interpreting the problem and generating the formulas to be used in the solution or recite writing
(38), drawing figures with given information and establishing connection between quantities (37),
creating problem-solving steps in the mind (33), mathematical operations (32), testing results by
evaluating (30), evaluation activities (26) and making qualitative and quantitative explanations (24).
According to these results, it was observed that students are still under effect of private teaching
institutions in problem solving. They try to solve the problem as quick as possible and proceed to the
next one. Such rhetoric has been identified in various interviews. Therefore, the students stated that
they don’t make qualitative description and don’t make evaluation activities. According to these
behaviors, it is observed that pre-service teachers don’t fully understand that being teacher includes
both learning and teaching activities. Furthermore, mathematical skills of students were not found to
be sufficient. They have stated that they make a lot of mistakes if they don’t use a calculator.
Problem-solving strategies used by students included in the study are as follows:
Considering the number of questions and students, the total number of strategies used by
students to solve problems was supposed to be 50. Assessment is made through this number.
Understanding the problem (40), planning (37), implementing the plan (36), evaluation (23),
developing advanced problems (18).
Considering the strategy steps, they seem to be from simple to complex. Considering the use of
strategy rates, it would be right to consider those as master solvers with a rate higher than 60%.
Students with lower than 60% are called inexperienced solvers.
Considering all these findings,
a.

Students demonstrate 11 different behaviors as problem solving behaviors and they used all
5 strategies discussed in the study.
b. Students called master solvers (4.5.7.8. and 10. students) differ from inexperienced solvers in
terms of both number of behaviors and strategies used.
c. Considering Table 2, students with a ratio between 76% and 92% can be considered as master
solvers, with 56% and 72% can be considered at moderate level and 28% and 48% can be
considered as inexperienced problem solvers.
According to these results, there are differences between students in terms of the use of
strategies.
6.

Recommendations
The following recommendations are proposed in line with the results obtained from the research:
1.

Faculty members should identify the problem-solving strategies used by students in the
class; they have to encourage students to use various strategies.
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2.

7.

The problem-solving strategies used by students should be determined at the beginning of
the semester through interviews or some measures and faculty members should be a role
model to encourage them to use different strategies.
3. Faculty members should include activities in the course in order to improve problem-solving
skills of students.
4. Further studies should be conducted to investigate characteristics of inexperienced and
master problem solvers in the field of physics.
5. Further studies should be conducted to investigate problem-solving strategies used in
physics.
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Muhasebe Eğitiminde Muhasebe Etiği Ders İçeriklerinin
Oluşturulması
Aysel Güney 1
1Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bozüyük / Bilecik, 11300, Türkiye

Özet
Muhasebe mesleğine olan güveni artırabilmek için, muhasebe meslek mensuplarının etik anlayışa sahip
olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, muhasebe meslek mensubu adayı olan öğrencilere yönelik etik eğitiminin,
öğrencilerin eğitim süreçlerinin erken dönemlerinde başlaması ve muhasebe eğitimi süreci kapsamında
adaylarda meslek etiği ile ilgili bilinci oluşturabilecek bir muhasebe etik dersinin yer alması gereklidir.
Muhasebe eğitimi içinde muhasebe mesleğinin temel ilkelere bağlılıkla, güvence sağlayabilecek nitelikte
sürdürülmesi ve meslek itibarının güçlendirilmesi için muhasebe eğitim süreci kapsamında, adayda meslek
etiği ile ilgili bilinci oluşturabilecek bir etik eğitiminin yer alması ve bu eğitimi verebilecek bir ders içeriğinin
müfredat programı içinde oluşturulması gerekmektedir.
İşletmelerde karar alma süreçlerinde etkin rolleri olan muhasebe meslek mensuplarının, mesleki ve yönetsel
kararların olası etik sonuçlarını değerlendirebilmelerini sağlayabilecek seviyede etik ilişkin bilgilerinin olması
bu bilincinde lisans ve yüksek lisans eğitiminde oluşmuş olması gerekmektedir. Bu yüzden muhasebe eğitimi
içinde yer alacak olan muhasebe etiği dersinin yerinin ve içeriğinin çok iyi düzenlenmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler:
Muhasebe, eğitim, etik, içerik

1.

Giriş

Muhasebe mesleğine olan güveni artırabilmek için, muhasebe meslek mensuplarının etik
anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Muhasebe eğitimi süreci kapsamında adaylarda meslek etiği
ile ilgili bilinci oluşturabilecek bir etik eğitimi yer almalıdır. Bu konuda uluslararası alanda
gerçekleştirilen çalışmalar arasında, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IAESB) öncü bir rol
üstlenmiş ve etik eğitimi ile ilgili, oldukça yol gösterici standartlar oluşturmuştur. Muhasebe meslek
mensuplarının ve öğrencilerin mesleki bilgi, değerler, yetenekler ve etik konularında geliştirilmesi
IAESB’nin (Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Komitesi )genel amacını oluşturmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitim programlarında, muhasebe meslek mensubu
adaylarının, yeterlilik kazanacakları eğitim programları sürecinde; mesleki değerler, etik ve tutumlara
ilişkin anlayışlarının oluşması gerekmektedir. Bu amaçla da, Muhasebe meslek mensubu adayları olan
öğrencilerin, eğitim süreçlerinin erken dönmelerinde, etik ile ilgili olarak teorik olarak bilgilenmeleri
ve bu teorik bilgilerinin uygulamasına yönelik yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada amaç muhasebe eğitiminde yer alan veya alması gereken etik dersi ve bu dersin içeriği
hakkında görüş bildirmektir.

1Sorumlu Yazar Adresi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bozüyük / Bilecik, 11300, Türkiye
E-posta: aysel.guney63@gmail.com
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Muhasebe Eğitimi

Muhasebe bilim dalı güncel gelişmelerin sıklıkla görüldüğü ve bu gelişmelerin öğrencilere kısa
zamanda aktarılmasının gerekli olduğu bir bilim dalıdır (Bilginer, 1999:117; Karacaer & Taş, 2004:7).
Muhasebe eğitiminin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan etkenler; bilimsel,
yasal, toplumsal ve ekonomik değişimler, eğitim ve öğretim araç ve yöntemlerinin değişimi ve bilgi
çağının gerektirdiği değişimler olarak sıralanabilmektedir(Sayın & Yeğinboy, 2001:72). Bu değişim ve
gelişim süreci çerçevesinde muhasebe eğitim programlarının sürekliliği ve yaratıcılığı sağlayacak
şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Zira muhasebe eğitiminin amacı bu yaklaşıma
dayandırılmalıdır (Şakrak, 2001:115-119). Muhasebe eğitimi sadece muhasebeye yönelik bilgi
kazandırılması değil, aynı zamanda bu bilgilerin kullanımı ile ilgili kural ve yöntemlerin öğrenilmesi
ve uygulanmasıyla başarıya ulaşılan bir eğitim sürecidir (Demirkan, 2001:54). Muhasebe eğitim
programlarının; analiz yapma, iletişim, bilgi teknolojisi, karar alma, kişisel beceriler, sürekli öğrenme,
takım çalışması, liderlik gibi konularda öğrencilere gerekli becerileri geliştirecek şekilde hazırlanması
gerekmektedir (Mohammed & Lashine, 2003:11).
Eğitimin amacı; bireyleri çevreleri ile uyumlu kılarak verimli ve üretken yapabilmektir.
Küreselleşme sürecinde bireyden beklenen özellikler; sorumluluk alma, yaratıcı düşünme, değişime
uyum gösterme, problem çözebilme, kolay iletişim kurma, grupla çalışabilme, işbirliğine yatkın olma,
karmaşık teknolojik sistemleri anlayabilmektir. Muhasebe eğitiminin amacı muhasebeyi kendi
sistematiği içinde özümsemiş, güncel gelişmeleri yakından izleyen, toplumsal fayda yaratabilecek
yetkinlikte ve etik değerleri olan meslek mensupları yetiştirmek olmalıdır.( Hatunoğlu, 2006)
Muhasebe eğitimi ile kişilere meslek bilgisi kazandırılmaktadır. Muhasebe Eğitimi Değişim
Komisyonu tarafından başarılı bir eğitim için gerekli elementler belirlenmiştir. Bunlar (Kelley, Davey
& Haigh, 1999):
 Anlatılan konunun öneminin anlaşılabilmesi için işlevsel (uygulamaya) iş problemlerine
dönüştürülmesi,
 Her iş probleminin “tek doğru cevabı” var sendromundan kaçılması,
 Öğrenmeyi (Öğretici ve öğrenci açısından) etkili hale getirmek için öğrenme üzerinde
odaklaşma,
 İletişim ve kişisel hünerlerin geliştirilmesi,
 Pasif öğrenmeye karşı aktif öğrenme
 Teknolojinin eğitimde aktif kullanılması
Son yılarda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler muhasebe mesleğinden beklenen
hizmetleri farklılaştırmıştır. Muhasebe mesleğini yapmak isteyenlerin bütçeleme, kurumsal yönetim,
risk yönetimi, vergi planlaması, değerleme, finansal raporları standartlara uygun hazırlama ve
yorumlama bilgi işlem sistemleri ile muhasebe entegrasyonunu sağlamak gibi yetkinliklere sahip
olması gerekmektedir ki ayrıca mesleği güvenilir, dürüst bir şekilde yapabilmeleri, içinde etik
standartların anlatıldığı Meslek Etiği ders veya derslerinin de konulması zorunludur.
3.

Etik ve Etik Standartları

En genel anlamı ile etik, ahlak üzerinde düşünebilme etkinliğidir. Bilimdeki etik standartların iki
kavramsal esası vardır; Ahlâk ve bilim. Etik, insanlar arasındaki ilişkilerde iyi veya kötü, doğru veya
yanlış kavramlarının temelini araştıran felsefi bir anlayıştır. (Kotar, 1997:65) Ahlaklı davranış da
bireylerin toplum tarafından iyi, güzel ve doğru kabul ettikleri bir takım kurallara uygun
davranmaktır (Güredin, 1997:116). Muhasebe eğitimi konusunda düzenlemeler getiren bir diğer
kuruluş ise Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde kurulan Eğitim Komitesinin
çalışmalarıdır (www.ifac.org./Education) Muhasebe meslek mensuplarının ve öğrencilerin mesleki
bilgi, değerler, yetenekler ve etik konularında geliştirilmesi IAESB’nin (Uluslararası Muhasebe Eğitimi
Standartları Komitesi) genel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek
eğitim programlarında, muhasebe meslek mensubu adaylarının, yeterlilik kazanacakları eğitim
programları sürecinde; mesleki değerler, etik ve tutumlara ilişkin anlayışlarının oluşması
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gerekmektedir. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Komitesi; muhasebe eğitimine ilişkin 8
standart (International Education Standards-IES) oluşturmuştur: Muhasebe Eğitim Programlarının
İçeriği Standardı (IES 2) ise, programlara katılma yeterliliğine sahip meslek mensubu adaylarının
görecekleri eğitimin içeriği düzenlenmiştir. Amaç muhasebe eğitim programlarıyla meslek
mensuplarına ileri muhasebe bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır Bunlardan IES 4 meslek etiğine
yön veren ve tanımlayan standarttır. IES 4 dışında oluşturduğu diğer bir çalışma ise IEPS 1 kodu ile
yayımlamış olduğu uygulama rehberi niteliğine sahip olan “Mesleki Değerler, Etik ve Tutumları
Geliştirme ve Sürdürme Yaklaşımları” (Approaches To Developing and Maintaining Professional
Values, Ethics and Attitudes) IEPS 1 etik anlayışın oluşmasını sağlayacak olan eğitimin nasıl
gerçekleştirilmesi gerektiğini üç ana bölümde ele alarak somutlaştırmaya çalışmaktadır:
 Etik yetkinlik geliştirme
 Sürekli etik eğitiminde uygulama yaklaşımları
 Etik eğitiminin verilişi ve değerlendirilmesidir.
4.

Muhasebe Eğitiminde Etik Dersinin Yeri

Muhasebenin bilgi sunma işlevi göz önüne alındığında muhasebe mesleğinde etik; meslek
mensuplarınca kanunlara ve toplumun değer yargılarına uygun, güvenilir bilgilerin sunulmasıdır
(Baş & Özocak, 2001:195-196). Meslek mensubunun edindiği bilgi ve deneyimini, bunu talep edenlere
muhasebe mesleği ile ilgili yasaların ve mesleki kuruluşların öngördüğü sınırlar ve açıklamalar
çerçevesinde sunması gereklidir ki bu konuda mesleğin gerektirdiği meslek etiği önemli bir rol oynar.
Bu amaçta muhasebe eğitimi içinde etik dersi ile gerçekleştirilebilir.
Türkiye’de muhasebe eğitimi üniversitelerde, fakültelerde (4 yıllık) ve meslek yüksekokullarında
(2 yıllık) verilmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde muhasebefinansman eğitimi yürütülmektedir. Muhasebe eğitimi almış olan öğrencilerin özel sektör veya kamu
sektöründe kariyer planlaması yapabilmesi için bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir.
Ancak, mezunların muhasebe bilgi ve becerilerinin yanında girişimci, finansal analist, bağımsız
denetçi, derecelendirme uzmanı, değerleme uzmanı, iç denetçi bilgi ve becerilerine de sahip olması
gerekmektedir (Hacırüstemoğlu, 2008; Hurt, 2007).
Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları incelendiğinde yükseköğretim kurumu web
sayfalarından, etik veya muhasebe etik dersinin olduğu iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin işletme
bölümleri ve 4 yıllık uygulamalı bilimler yüksekokulların da muhasebe, muhasebe denetim bölümleri
ele alınarak şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Tablo 1. Devlet Üniversitelerindeki Durum (Lisans Düzeyinde)
İ.İ.B.F/İşletme Fakültesi’ne Sahip Olan ve İşletme Bölümleri Programlarında
Etik İle İlgili Ders Bulunan Üniversitelerin Sayısı
İ.İ.B.F/İşletme Fakültesi’ne Sahip Olan ve İşletme Bölümleri Programlarında
Etik İle İlgili Ders Bulunmayan Üniversitelerin Sayısı
İ.İ.B.F/İşletme Fakültesi /İşletme Bölümü Bulunmayan Üniversitelerin Sayısı

N

%

24

20

53

45

18

15

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda etikle ilgili ders bulunan bölüm sayısı

1

0.8

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda etikle ilgili ders bulunmayan bölüm sayısı

13

11

Web Sayfasına Ulaşılamayan Üniversite Sayısı

7

06

116

100

TOPLAM

Tablo 2. Niteliklerine Göre Etik Derslerinin Dağılımı
Birim

Etik ile İlgili Derslerin
Kategorisi

İşletme bölümlerinde etik dersinin niteliği

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda etik dersinin niteliği

N

%

Zorunlu

4

16

Seçmeli

20

84

Toplam

24

100

Zorunlu

0

0

Seçmeli

1

100

Toplam

1

100
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Üniversitelerinin lisans düzeyindeki ders programlarında yer aldığı belirlenen, etik ile ilgili
toplam 24 dersin ders programlarındaki kategorileri incelendiğinde 4 tanesinin zorunlu, 20 tanesinin
seçmeli ders olarak yer aldığı görülmüştür.
Uygulamalı bilimler yüksekokulunda ise; etik dersi incelendiğinde sadece 1 okulda müfredat
programında olduğu ve bu dersin seçmeli dersler içinde yer aldığı tespit edilmiştir.
Lisansüstü eğitimde muhasebe meslek etiği ile ilgili dersler incelenirken, işletmelerin tüm
fonksiyonlarına yönelik eğitimin verildiği işletme yüksek lisans ve doktora programları incelenmemiş,
spesifik olarak muhasebe eğitimi vermekte olan muhasebe bilim dalında yüksek lisans ve doktora
programları incelenmiştir.
Tablo 3. Lisansüstü Düzeyde Eğitim Programlarında Etik Dersi Bulunmasına Göre Sayısal Dağılımı

Muhasebe Bilim Dalı Lisansüstü Programlarında Etik İle İlgili
Ders Bulunan Üniversitelerin Sayısı
Muhasebe Bilim Dalı Lisansüstü Programlarında Etik İle İlgili
Ders Bulunmayan Üniversitelerin Sayısı
Muhasebe Bilim Dalı Lisansüstü Programları Bulunmayan
Üniversite Sayısı
Web Sayfasına Ulaşılamayan Üniversite Sayısı
Toplam

Devlet
üniversitesi

%

Vakıf
üniversitesi

%

2

1

2

3

18

18

5

8

75

74

33

53

7
102

6
100

12
62

19
100

Lisan ve Lisansüstü eğitim, öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayan eğitimler olduğu
halde, ne yazık ki muhasebe bilim dalında lisansüstü eğitim veren vakıf ve devlet üniversitelerinde
etik ile ilgili ayrı derslerin çok az olduğu görülmektedir. Oysa muhasebe alanında özellikle yüksek
lisans ya da doktora yapan öğrenciler bu süreç içinde ileri düzey muhasebe bilgileri ile donanmanın
yanında, mesleğin gerektiği nitelikler konusunda kendilerini geliştirirler ve entelektüel bir bakış açısı
kazanırlar.
Bu dönem öncesinde oluşması beklenen genel etik anlayışı üzerine, muhasebe meslek etiğine
ilişkin yetkinlik kazandırılmasına yönelik bir eğitimin gerçekleştiriliyor olması beklenirken, mevcut
durum hem vakıf hem devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitimde etik konusuna yeterince önem
verilmediğini göstermektedir. Bu nedenle; Etik bilinçlenmenin sağlanabilmesi için etik eğitiminin,
öğrencilerin öğrenim hayatlarının erken dönemlerinden başlayarak, meslek mensubu olduktan sonra
gelişeme açık olarak yaşam boyu sürmesi gerekmektedir.
5.

Muhasebe Eğitiminde Etik Dersinin İçeriği

Eğitimde kaliteyi, yaşanan bu gelişim ve rekabet ortamına ayak uydurma becerisi olarak
tanımlayabiliriz. Muhasebe eğitiminin kalitesini mesleğe ilişkin bilgi ve becerinin verildiği ders
programları, ders içerikleri, ders verme şekli ve araçları, öğretim elemanları ve öğrenciler
belirleyecektir. Muhasebe eğitimi bir mesleki eğitim olup, bu eğitimden beklenen, kişiye mesleğin
gerektirdiği bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Bu becerilerin geliştirilebilmesi içinde etik
standartlarının ve bu standartları içeren muhasebe etik derslerinin ders programları içinde yer alması,
mesleğin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceğinin etik ders içerikleri ile muhasebe eğitimi alan
öğrencilere eğitimin erken aşamalarında verilmesi gerekliliği vardır. Mesleki Ahlak Standardı (IES 4)
ise, nitelikli meslek mensubu olabilme yolunda mesleğin gerektirdiği ahlaki kurallar ilişkin
düzenlemeleri içermektedir. Standardın amacı, mesleki değer, ahlak ve davranışın kazandırılmasıdır
(IES 4, md.2). Aslında bu düzenleme muhasebe temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramının
bir davranış biçimi olarak öğrenciye kazandırılmasıyla yerine getirilmiş olur. Sosyal sorumluluğa
sahip bir muhasebeci, alacağı kararlarda, oluşturacağı bilgilerde belli kişi ya da kurumun çıkarını
değil toplumun çıkarını gözetecektir. Mesleki ahlak, tutum ve davranışların kazandırılması için eğitim
programları, ahlaki kuralların yapısı, ahlaki değer yaklaşımı, dürüstlük, tarafsızlık, sorumluluk ve
güvenilirlik, profesyonel davranış, bağımsızlık, kamu beklentileri, sosyal sorumluluk, kamu beklentisi
ile kanunlar arasındaki ilişkiyi içeren ahlaki kural ve yasaları içermelidir (IES 4, md. 16). Muhasebe
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eğitiminden beklenen, bir bilgi sistemi olan muhasebenin doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir bilgi
üretmesi ve bu bilgiyi üretecek kaliteli iş gücüdür. Genel anlamda bu bilgiyi üreten kişileri meslek
mensubu olarak nitelersek, meslek mensuplarının sahip olması gereken bilgi çeşitli standartlar ve
düzenlemelerle belirlenmiş ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla bu bilginin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Tüm Bu içeriği içine alan bir etik dersinin oluşturulması zorunluluk teşkil etmektir. Çünkü
muhasebede ve denetim, bilgi üretiminde şeffaflık, dürüstlük ve doğru bilgi üretimi son derece
önemlidir. Bu kriterlerinde etik dersi, içeriğinde yer alması son derece önemlidir.
6.

Muhasebe Eğitiminde Etik Dersinin İçeriğinin Oluşturulması

Muhasebe meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamadan önce etik
konusunda bilinçlenmiş ve etik anlayışı kazanmış olmaları gerektiği daha net bir şekilde görülmeye
başlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için muhasebe meslek mensubu adayları olan öğrencilerin,
eğitim süreçlerinin erken dönmelerinde, etik ile ilgili olarak teorik olarak bilgilenmeleri ve bu teorik
bilgilerinin uygulamasına yönelik yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu gelişimin
üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinde gerçekleştirilmeye başlanması gerekmektedir.
Öğrencilerin eğitim sürecinde yer almakta olan diğer konulardaki bilgi düzeylerinin artışlarına paralel
olarak, etik eğitiminin bu gelişim sürecine aşamalı bir şekilde entegre edilmesi gerekmektedir. Etik
tutumun, muhasebecinin gerçekleştireceği tüm işlerle ilgili olduğunun ve mesleki güven yaratmada
ne kadar önemli olduğunun, öğrenci tarafından anlaşılması sağlanmalı ve buna uygun bir ders içeriği
oluşturulmalıdır. Etik standartlarında da belirtildiği gibi etik eğitiminde etik yetkinliği geliştirebilmek
için oluşacak ders içeriğinin “etik bilgisini artırma, etik duyarlılık geliştirme, etik yargı geliştirme ve
etik tutuma sürekli bağlığı koruma” olmak üzere dört aşamadan oluşabilir. IES 4’te ön yeterlilik
eğitiminin içermesi gereken temel konuları belirtilmiştir. Etik eğitiminde iki farklı uygulama
yaklaşımı olduğu belirtilmiştir. Birinci yaklaşım, ön yeterlilik eğitiminin tümünü içeren “tema
yaklaşımıdır”. Tema Yaklaşımına göre Etik ders içeriğinde temel konular şöyle oluşturabilir (IEPS,
s.124-125):
1. Başvuru çerçevesi yaklaşımı
2. Kavramlar ve değerler
3.
Çevre:
Şirket,
mesleki
kuruluşlar
ve
düzenleyici
kurumlar
4. Mesleki etik
5. Karar alma
6. Etik tehditler ve koruma
7. Kurumsal yönetim
8. Sosyal ve çevresel konular

-Etiğin doğası
-Etik konusuna kural bazlı yaklaşım ile başvuru çerçevesi
yaklaşımı arası farklılıklar.
-Bu yaklaşımların avantajları ve dezavantajları.
-Temel etik ilkelere uyum
-Profesyonel tutum ve teknik standartlara uyum
-Bağımsızlık, şüphecilik, hesap verilebilirlik ve toplum
beklentileri kavramları
-Etik ve hukuk ilişkisi
-İhbarcılık, çıkar çatışmaları, etik ikilemler ve çözüm yollar
-Etik olmayan davranışların topluma, mesleğe ve bireye
yönelik sonuçları
-Sosyal sorumluluk
-İşletme ve iyi yönetişimin, etik ile ilişkisi

İkinci yaklaşım “aşamalı yaklaşımdır.” (Stage by stage approach) Aşamalı yaklaşım etik
eğitimini konular bazında ele almaktansa aşamalar bazında ele alarak bu aşamaların döngüsel
olduğunu ve ilk üç aşamanın ön yeterlilik dönemiyle, son aşamanın hem ön yeterlilik hem de
yeterlilik sonrası dönemle ilişkili olduğunu kabul eder. Buna göre etik ders içerikleri şöyle
oluşturulabilir ( IEPS 1 s.127):
Aşama

Nitelik

Öğrenme Çıktısı

1

Etik bilgisini artırma

İlgili standartlar ile meslek ahlakına
ve etiğe ilişkin bilgiyi artırmak.

2

Etik duyarlılık
geliştirme

Etik tehditleri ve korunmayı da göz
önünde bulundurma ve etik
duyarlılık ile mesleki sorumluluğa
ilişkin bilinçlenmek.

Tanımlayıcı Yöntem
Programın erken dönemlerinde
belirlenmiş ayrı bir ders ya da
modül.
Finansal muhasebe, yönetim
muhasebesi, denetim,
vergilendirme gibi fonksiyonel
disiplinlerde etik konuların
bütünleştirilmesi.
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Etik yargı oluşturma

Etik karar alma ile şekillendirerek
mesleki yargıyı geliştirmek.

4

Etik tutuma sürekli
bağlılığı koruma

Etik tutuma sürekli bağlılığı
korumak.

45

Bütünleştirilmiş bir final dersi ya da
modülü ve etik içerikli bir
değerlendirme (Örneğin; örnek
olaya dayalı bir değerlendirme)
ve/veya etik için bir final dersi veya
modülü.
Deneyim ve etik eğitimini içeren
sürekli mesleki gelişimin
kombinasyonu.

IEPS 1’de eğitimcilerin tema yaklaşımı ve aşamalı yaklaşımın birisini ya da her ikisinin karışımı
olan bir yaklaşımı tercih edebilecekleri belirtilmiştir (IEPS 1, s.124) IAESB, meslek mensupları ve
öğrenciler için dünya çapında yüksek kalitede muhasebe eğitimi programları geliştirilmesine
yardımcı olmak ve IES 4’ün uygulamasını desteklemek amacıyla, “etik eğitimi araç takımı” (Ethics
Education Toolkit) geliştirmiştir. Bu takımda çeşitli örnek olaylar, destekleyici notlar, sunumlar, video
görüntüleri ve diğer öğretme materyalleri bulunmaktadır (www.web.ifac.org/publication).
Oluşturulan ders içeriklerini desteklemek ve daha anlaşılır hale getirmek için bu materyallerde
kullanılabilir.
Yükseköğretim kurumunun getirdiği son değişiklikle de( 20.04.2016) lisansüstü eğitimde
bilimsel etik dersin verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Verilecek bu dersin içeriği aşağıdaki gibi
oluşturulabilir:
Haftalar
1
2
3-4
5-6
7
8
9-10
11-12
13-14

7.

Konular
Etik ve Etik bilgisi
Etik sorumluluğu ve etik yargısı
Bilimsel araştırma nedir nasıl yapılır
Bilimsel Araştırmada Etik
Bilimsel Araştırmada Etik Dışı Davranışlar
Bilimsel Akademik Yazım ve yazımda etik
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Mesleki etik kuralları
Mesleki etik sorumluluğu

Sonuç

Günümüzde muhasebe eğitiminin etkinliğinin artırılması sürecinde, geleneksel eğitim
metotlarının yanında aktif katılımlı öğretim süreçlerinden faydalanılması gerektiği açıktır. Geleceğin
muhasebe meslek mensuplarına verilecek olan muhasebe eğitiminin muhasebe mesleğindeki
değişimleri karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Amerika'da muhasebe eğitimi lisans
düzeyinde, yönetim okulları (management schools) bünyesinde muhasebe bölümlerinde
verilmektedir. Dolayısıyla Muhasebe Eğitimi Değişim Komisyonunun getirmiş olduğu düzenlemeler
çerçevesinde hedefe göre ders programlarını oluşturmak kolaylaşmaktadır. Avrupa'da ise muhasebe
eğitimi, işletme bölümü ve muhasebe-fınans bölümlerinde verilmektedir. Lisans düzeyindeki
eğitimler, 3-4 yıllık eğitim süresine sahiptir ve 3 yıllık programlarda 100-120 kredi, 4 yıllık
programlarda, 120-150 kredi ders alınmaktadır (Karapınar; 2001:213). Ülkemizde ise İktisadi ve idari
Bilimler fakültelerinin işletme bölümlerinde, birkaç yıldır da Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının
muhasebe, muhasebe finans ve Muhasebe denetim Programların da verilmektedir. İşletme
bölümlerinde Muhasebe derslerinin toplamının oranı İşletme Bölümlerindeki derslerin % 14'üne
tekabül ettiği için uygulamanın gereksinimlerini ve Muhasebe Eğitim Standartlarının önerilerini
karşılamada yetersiz kalacağı açıktır. Uygulamaları bilimler yüksekokullarında bölümler daha
spesifik olduğu için bu oran %60 gibi bir rakama yükselmektedir. Bu Programlarda etik dersi ve
içeriği açısından incelendiğinde de meslek mensuplarına dürüslük, ahlaklılık mesleğin güvenilir
olarak nasıl yapılması gerektiğini öğretmeye çalışan bu dersin yeterince ilgi görmediği ve
programlarda yeterince yer almadığı da saptanmıştır. Etik dersinin içeriği oluşturulmadan önce bu
dersin etkin olarak muhasebe eğitimi içinde yer almasının sağlanması gerekmektedir. Bu sağlandıktan
sonrada ders içeriğinin etik standartları dikkate alınarak oluşturulması gerekmektedir. IES 4 ve IEPS
1’de, öğrencilerin kazanmış oldukları etik anlayışının, mesleğe başladıktan sonra örgüt kültürü gibi
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çevresel faktörlerden ve değişimlerden etkilenecek olması nedeniyle, muhasebe meslek mensuplarına
yönelik etik eğitiminin yaşam boyu sürmesi gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Etik anlayışa ilişkin
alt yapının oluşturulması amacıyla, etik eğitiminin başlangıcı için en uygun zamanın üniversitelerde
lisans eğitimi dönemi olduğu görüşündeyiz. Muhasebe lisansüstü eğitim programlarında, yalnızca
mesleki etik ilkelerin anlaşılmasını sağlamaktan öte, etik karar alma yeteneğini geliştirmeye yönelik,
öğrencilerin mesleklerinin gerektirdiği sosyal sorumluluk kavramını fark etmelerini sağlayabilecek
eğitim yaklaşımının uygulanması gerekmektedir (Haas, 2005:66).
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Denetim Kavramının Eğitimdeki Rolü ve Önemi
Aysel Güney 1
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Abstract
Educational organizations produce educational services. The schools, as the most strategic part of the
education system, are the production place of this service. Training organizations must also be as efficient as
the other organizations. They create a control sub-system within their organizations to determine the
effectiveness. Geographical conditions, the physical structure of the schools and the instruments they owned,
labs and equipment, relation tissue in school organizations, cultural nature of the society are the issues that
must be considered together with the education in the audit process of the supervisor. When the audit process
is not operated, this structure goes off at half cock. The missing running process here is strong enough to affect
the overall system. Control has an important role in reaching the goal and improving the running process of
an organization. Although the control is so important, it is one of the least developed unit in the education
system today. The control system tries to fulfil the function of developing the employee, organization, training
and education. In this regard, the aim of this study is to reveal the role of the control system in developing the
employees, organization, training and education.
Keywords:
Control, training, development, result

1.

Giriş

Eğitim ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Bir taraftan kalkınma sürecinde ihtiyaç
duyulan nitelik ve nicelikte işgücü sağlama fonksiyonunu yerine getirirken; diğer taraftan bilgi
üretme ve yayma fonksiyonu ile ülkelerin modern üretim teknolojilerini takip etme, geliştirme ve
üretim sürecine aktarmasına katkı sağlamaktadır. Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda pratik değeri
olan, yetenek, yöneliş, tutum ve diğer davranış formlarını edindiği süreçlerin toplamı olarak da ifade
edilmektedir (Tezcan, 1992). Eğitimin başarısının artırılması için eğitim uygulamalarının ve
sonuçlarının da denetlenmesi gereklidir. Çünkü Eğitimin amacı nitelikli insan üretmektir. Günümüz
bilgi ve teknoloji çağıdır. Bilim ve teknolojideki hızlı değişmeler tüm örgütsel sistemleri, bu arada
eğitim sistemlerini etkilemektedir. Eğitim sistemlerinde meydana gelen bu değişiklikler eğitimde
denetim kavramının da önemini artırmıştır.
Eğitimde denetimin amacı, belirlenen eğitim ve öğretim amaçlarının gerçekleşme derecesini ve
eğitim ve öğretimin amaçlarına en uygun değer ve işlemleri bulmaktır. Denetimin ilk basamağı
durumundaki durum saptama, o andaki durumun olduğu gibi ortaya konulması, amaçlara ulaşma
derecesinin belirlenebilmesi için veri toplanması eylemlerini içerir. Denetimin ögelerinin ikincisi
değerlendirmedir. Eğitim sisteminin etkili ve verimli olarak çalışabilmesi için eğitim öğretimin
belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğitim öğretimin belirlenen
amaçlara uygun olarak gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğinin belirlenebilmesi için sistemin kontrol
1Sorumlu Yazar Adresi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bozüyük / Bilecik, 11300, Türkiye
E-posta: aysel.guney63@gmail.com
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edilmesi gerekmektedir. Buradaki kontrolün amacı, eğitim ve öğretimin geliştirilmesini sağlamaktır.
Aynı zamanda, Eğitim seviyesinin yükselmesi; işgücü verimliliğinin artması, gelir dağılımının
düzelmesi, sağlık ve beslenme durumunun iyileşmesi ve nüfus artış hızının dengelenmesi gibi
gelişmelere yol açmaktadır (Tansel, 2009).
2.

Eğitimin Temel İşlevleri

Eğitim olgusunda başlıca üç tür işlev dikkat çekmektedir (MEB, 1998). Bunlar; sosyokültürel,
siyasal ve ekonomik işlevlerdir. Bunun dışında, "yönlendirme" adı verilebilecek bir dördüncü işlevi de
bulunmaktadır. Bu işlev, bireyin, ilgi ve yeteneklerinin sonuna kadar desteklenmesi ve var olan
potansiyelini yeterince geliştirebilmesi için sisteme sorumluluklar yüklemektedir. Eğitimin genel
işlevleri hem bireyin hem de toplumun gelişimine hizmet etmektedir, işte bu nedenle, anılan işlevleri
gerçekleştirmek üzere eğitim konusu, örgütsel bir sistem bağlamında devletin düzenleme alanı içine
bulunmaktadır. Eğitim politikasını belirleme ise, siyasal erkin görev alanı içindedir. Dolayısıyla, bir
kamu hizmeti olarak eğitim, yalnızca ondan doğrudan yararlananları değil; aynı anda, bütün toplumu
da etkilemektedir. Kalkınmayı hızlandırıcı özellik ve yeterlikte bir eğitim sistemini kurmak,
geliştirmek doğrudan devletin görevleri arasında yer almalıdır. Özellikle de yüksek öğretimde
öğretim ve eğitimin düzenlenmesi yüksek öğretim kurumuna, eğitim ise devlet ve özel üniversitelere
bırakılmıştır. Bu özelliği nedeniyle ülkemizde eğitim, devletin görev ve sorumluluk alanı
kapsamındadır bu nedenle, devlet, eğitim sektörünün yöneteni, yönlendireni ve denetleyeni
durumundadır.
3.

Denetimin Temel İşlevleri

Denetim, örgütsel amaçların gerçekleşme derecesinin saptanması, değerlendirilmesi,
düzeltilmesi ve geliştirilmesi etkinliklerinden oluşan çembersel bir süreçtir. Eğitimsel denetim,
eğitimsel amaçları gerçekleştiren ve etkin eğitim için ortam hazırlayan bir araçtır. Denetim ögeleri
açısından denetimin amaçları, a) eğitimsel amaçların gerçekleştirilme durumu, b) eğitimsel ortamın
uygunluğu c) Kullanılan teknik ve yöntemlerin uygunluğu, d) ölçme ve değerlendirme araçlarının
uygunluğu, e) öğretmenlerin çabaları, f) Okul-çevre, öğretmen-öğrenci-yönetici işbirliği ve eşgüdümü,
g) denetimin kendisine ilişkin sorunlarıyla ilgili olarak durum saptamak, değerlendirmek, düzeltmek
ve geliştirmek olarak belirtilebilir. Denetim, eğitim yönteminin bir alt sistemi olarak, denetimin
işlevlerini, görevlerini gerçekleştirmek suretiyle eğitimin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olur.
Sistem özellikleri açısından, sistemin girdi, işlem ve çıktılarından bilgi alınması, alınan bilgilerin
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre örgüt amaçlarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi
olarak tanımlanabilir. denetim planlandığı, geliştirilmiş bir liderlik kavramına dayandığı, kurumun
amaç ve işlevleriyle doğrudan ilgili ve kurumdaki personel tarafından benimsendiği oranda başarılı
olur(Taymaz, 1993).
4.

Eğitim ve Denetim Arasindaki İlişki

Eğitimde denetimin amacı, belirlenen eğitim ve öğretim amaçlarının gerçekleşme derecesini ve
eğitim ve öğretimin amaçlarına en uygun değer ve işlemleri bulmaktır, denetiminin amaçları sistemin,
eğitimin, okulların amaçlarından bağımsız olarak saptanamaz.( Aydın, M. 1993) . Denetimin ilk
basamağı; Durum saptama, o andaki durumun olduğu gibi ortaya konulması, amaçlara ulaşma
derecesinin belirlenebilmesi için veri toplanması eylemlerini içerir. Denetimin ögelerinin ikincisi
değerlendirmedir. Değerlendirme, bir yargıda bulunma eylemidir. Yargıda bulunma ise, ölçüm
sonuçlarının ölçütlerle karşılaştırılması sonucunda yapılır. Öğretim, kasıtlı olarak davranışı
değiştirmek amacıyla yapılan işlemleri içerir. Öğretinin değerlendirilmesi, Önceden beklenen
ölçütlere göre verilerin karşılaştırılması ve değer yargısına varma yoluyla sonuçlanır. Öğretimin
değerlendirilmesi, farklı yöntemlerle yapılabilir. Öğretim Programının değerlendirilmesi, öğretmenin
değerlendirilmesi, öğretimini tamamlamış öğrencilerin öğrenme durumlarının değerlendirilmesi gibi
(Turgut, 1985).
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Eğitimde Denetimin Önemi

Denetim, eğitim yönteminin bir alt sistemi olarak, denetimin işlevlerini, görevlerini
gerçekleştirmek suretiyle düzenlenmesine rehberlik eden bir hizmet olup farklı etkinlikleri ve
teknikleri içerir. Bu nedenle denetim planlandığı, geliştirilmiş bir liderlik kavramına dayandıgı,
kurumun amaç ve işlevleriyle doğrudan ilgili ve kurumdaki personel tarafından benimsendiği oranda
başarılı olur. (Taymaz, H. 1993) İyi bir denetim; eğitim ve öğretirnin gelişmesi için uğraşır; felsefeye ve
bilime dayanır, demokratiktir, bilimsel yöntemleri kullanır, araştırmalara ve en son bilimsel bulgulara
dayanır. Yaratıcıdır, planlanmış ve programlaştırılmış bir bilimsel etkinliktir, ulaştığı amaçlarla
ölçülür, uzmanlığı gerektirir.(Burton ve Leo 1966) denetim, emredici değildir. Denetlenenlerle birlikte
planlanır; ortak sorumluluğu esas alır; denetlenenleri kara katar, iyi insan ilişkilerine dayalıdır;
eğitimin alt sistemleri ve çevre ile bütünlük içindedir; beklenen değil, görevden kaynaklanan ve
sürekliliği olan bir eylemdir, işbirliğine dayanır, bilimseldir, doğru bilgileri esas alır; yetkiye değil
etkiye dayalıdır; aynı zamanda planlanmış ve amaçlı bir eylemdir.(Franseth, 1973)Eğitimde denetim
sürecini şöyle gösterebiliriz: a. Denetim, önceden belirlenen amaçlara göre yapılır. b. Denetim belli bir
plana göre yürütülür. c. Denetim, iyi insan ilişkileri temeline dayalıdır. d. Denetimle ilgili veriler ve
denetim sonuçları denetlenenlere açık olarak bildirilir. e. Denetim, demokratik katılımı, katılanların
işbirliğini ve eş güdümünü esas alır. f. Denetimde öğrenci, okul ve çevre koşulları dikkate alınır. g.
Denetim, eğitim etkinliklerinin tümünü içerir. ğ. Denetim, başlayıp biten değil sürekliliği olan bir
eylemdir. h. Denetim, nesnel bulgulara ve bilimsel esaslara dayalıdır. ı. Denetim eylemleri arasında
tutarlılık vardır. ı. Denetimde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.
Denetim sadece kontrol amacıyla gerçekleştirilen eylemler bütünü değildir. Denetim süreci
bireyler ve gruplarla çalışmayı içerir. Günümüzde denetimin kontrol etmekten öte geliştirme odaklı
bir işlev içinde görülmesi, eğitimde denetimin gerekliliğini vurgulayan bir başka önemli unsur olarak
görülmektedir (Aydın, 2005). Eğitimde denetimin örgütsel amaçlara ulaşma derecesini kontrol etme,
eğitim iş görenlerini geliştirme gibi amaçları olmakla birlikte, okuldaki en önemli kaynak olan insan
kaynağının etkili yönetilip yönetilmediğini ortaya çıkarması da arzulanır (Çelik, 1997).
6.

Sonuç

Denetim, eğitimin amaçlarına hizmet eden, amaçlı bir etkinliktir. Bu amaçların tanınması,
bilinmesi, denetimin etkililiğini arttırır. Bu nedenle, Türkiye'de eğitimin amaçlarının gerçekleşmesinin
eğitim örgütlerinin etkililiğinin sağlanmasının denetimin amaçlarının gerçekleşmesi ve bu amaçların
gerçekleşmesine katkı sağlayacak denetim ilkelerine uyulmasıyla gerçekleşebileceği söylenebilir
Türkiye’nin başlıca eğitim sorunları olarak; yönetimin merkezileşmesi, eğitimde
demokratizasyon, insan gücü kullanımı, sistem üzerine siyasal etkiler, eğitimde nitelik ve nicelik
konularına ilişkin bir sorun sıralaması yapılabilir.
Eğitim sisteminde, özellikle de yönetsel bağlamda, eğitim hizmetinin müşterisi durumunda
bulunanlar olmak üzere, ilgili kesimlerin karar sürecine katılımı özendirilmemekte, toplum
örgütlerinin gücünden gereğince yararlanılamamaktadır.
Sorunların ortak noktalarından birisi de kaynak kullanımına ilişkindir. İş gücü piyasasının
istemlerine yanıt vermede nicelik ve nitelik boyutundaki sorunlarla, eğitimin istihdam yaratma gücü
daralmaktadır. Ayrıca sistem; demokrasi, kalkınma, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yapısal uyum
açısından, çağdaş değişim çizgisine erişememektedir. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için
eğitim prensiplerinin, ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelere uyulup uyulmadığını da belirlenen
denetim ilkeleri ile kontrol edilmesi gerekmektedir.
Eğitimin, okulların ve derslerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve denetimin etkililiğini
arttırmada, son derece önemi bulunan denetim ilkeleri; amaçlılık, planlılık, durumsallık, açıklık,
demokratiklik, bütünlük, süreklilik ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma ve iyi insan
ilişkilerini temele alma olarak sıralanabilir. Bu ilkeler çerçevesinde eğitim ve denetim iç içe geçen
kavramlardı
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Özet
Bu araştırma, Balıkesir Üniversitesi (BAUN) ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümlerinde okuyan öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. 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 ve yüzdelik dağılımları kullanılmıştır.
Yabancı dil öğretiminin yeterliliğini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmada, öğrencilerin Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu bölümlerinde uygulanan yabancı dil öğretiminin kendileri için gerekli olduğu fikrine
tamamen katıldıkları, okulu bitirdikten sonra daha kolay iş bulma imkânı sağlayacaklarını düşünmekle
beraber, yeterli araç-gereç olmadığı, ders saatinin azlığı nedenleriyle yabancı dil eğitiminin yeterli olmadığı
düşüncesine katıldıkları görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı, daha iyi yabancı dil öğretimi için, seviye tespiti
yapılarak sınıfların ayrılması ve eskiden olduğu gibi dört yıl zorunlu olması, ders kitaplarının karma (TürkYabancı) yazarlardan oluşması, ders işleyişinde öncelikle günlük ve mesleki konularla ilgili pratik (konuşma)
ve çeviri çalışması yapılması, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sadece pratik (konuşma) dersine girmesi
gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Beden eğitimi ve spor; öğrenci; yabancı dil eğitimi; yabancı dil yeterliliği.

1.

Giriş

Şimdiye kadar pek çok yerli ve yabancı bilim adamları tarafından dilin tanımı yapılmıştır. Ünlü
dilbilimcilerimizden Doğan Aksan (1987) “dil insanın ayrıcalık belgesidir” diyerek dilin insana
sağladığı özel bir konuma işaret etmektedir. Amerikalı bilim adamı Heatherington (1980)’a gore dil
beyinde depolanan sesler, şekiller ve yapılar ile onların nasıl kullanılacağını gösteren bilgiler
bütünüdür. Aynı toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlarken,
hızla gelişen ve değişen dünya uluslarıyla iletişim kurabilmeleri için bu ulusların ortak dillerini de
öğrenmeleri gerekmektedir. Alkan (1987) aynı konuya değinerek, ulusların dünyadaki kültürel,
ekonomik ve sosyal koşullara uyum sağlayabilmelerinin birkaç dilin etkinlikle konuşulup
yazılmasıyla olabileceğini söylemiştir. Bu koşullar yabancı dil öğrenimini önemli hale getirmektedir.
Yabancı dil öğrenme, o dilin becerilerini kazanma sürecidir. Bunlar temel olarak; dilbilgisi,
okuma, yazma ve konuşma becerileridir. Yabancı dil öğrenimi ile anadil öğrenimi arasındaki fark;
anadil öğrenimi doğal olarak edinilirken, yabancı dil öğrenimi becerisi sınıf ortamında
gerçekleşmektedir (Bilgin, 2006). Ülkemizde yabancı dil eğitimi örgün eğitim kurumlarında zorunlu
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olarak yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği madde 5 ve
7’ye göre, eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin dinleme-anlama, okuma-anlama,
konuşma, yazma becerileri kazanmaları, öğrendiği dille iletişim kurmaları ve yabancı dil öğretimine
karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalıdır. İlköğretim okullarında 4. sınıftan itibaren zorunlu
yabancı dil derslerine yer verilmektedir. Ortaöğretim kurumlarında, ilköğretimdeki yabancı dil
derslerinin devamı olarak zorunlu birinci ve kurulca uygun görülen okullarda zorunlu ikinci yabancı
dil derslerine yer verilir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 20.05.2016).
Ülkemizdeki üniversiteler yabancı dil bilmenin öneminin farkındadırlar. Gerek özel üniversiteler
gerek devlet üniversiteleri öğrencilerin en az bir yabancı dil bilmeleri gerektiğinin bilincindedirler. Bu
amaçla ellerindeki imkanlarla öğrencilere yabancı dil eğitimi sağlama çabasındadırlar. Üniversite
öğrencileri de iyi bir gelecek için yabancı dil öğrenmek istemekte, çoğu zaman yabancı dilde eğitim
yapan bölümleri seçmektedirler. Öğrenciler yabancı dil öğrenmeyi farklı ülkelerin insanlarıyla iletişim
kurabilmek, ileride daha rahat işe girebilmek, yüksek maaş alabilmek, teknolojiden yararlanabilmek,
eğitimlerini yurtdışında sürdürebilmek, başka bir ülkede yaşayabilmek gibi nedenlerden dolayı
öğrenmek istemektedirler (Oğuz, 2001). Uzun yıllar yabancı dil eğitimi alan bireylerde bile özellikle
konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde eksikliklerin olduğu görülmektedir. Eğitim sisteminin ilk
basamaklarında başlayan ve daha sonra da devam eden sorunlar dil öğretiminde olumsuzluğa yol
açmakta ve bu olumsuzluklar üniversite eğitimine de taşınmaktadır (Pekgüç, 2008). İlkokul 4. sınıftan
başlayarak üniversiteyi de içine alan süreçte yabancı dil öğretimi için harcanan zamana ve emeğe
karşılık istenen sonuçların elde edilmediği bir gerçektir. Sonuç olarak; çağı yakalamak, çağdaş
olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmek için yabancı
dil öğretiminin toplumun ihtiyaçlarını yerine getirebilecek şekilde yapılması gerekmektedir (Bilgin,
2006).
Bu araştırmanın amacı, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında uygulanmakta
olan yabancı dil öğretiminin öğrenciler açısından yeterli olup olmadığını, yeterli değilse bunun
nedenlerini ortaya çıkarıp çözüm önerileri geliştirmektir.
2.

Gereç ve Yöntem

Bu araştırmanın amacı, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında uygulanmakta
olan yabancı dil öğretiminin öğrenciler açısından yeterli olup olmadığını, yeterli değilse bunun
nedenlerini ortaya çıkarıp çözüm önerileri geliştirmektir. Bu araştırmanın evrenini, Balıkesir
Üniversitesi (BAUN) ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) oluştururken, örneklemini ise, bu
üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında (BESYO) öğrenim gören ve tesadüfî
yöntemle seçilen 57’si kadın ve 204’ü erkek olmak üzere toplam 261 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada; Gömleksiz’in 1993 yılında yapmış olduğu “Yüksek Öğretimde Yabancı Dil Öğretimi ve
Sorunları” adlı Yüksek Lisans Tezinde kullandığı yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerini
belirlemeye yönelik soruları içeren 31 soruluk anket formu, uzman görüşleri alınarak yenilenmiş ve
geliştirilmiş şekliyle 60 kişilik örneklem grubuna uygulanmış ve güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha
.76 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile
çözümlenmiştir. Mevcut verilerin analizinde ki-kare testi ile frekans tekrarı ve yüzdelik dağılımları
kullanılmıştır.
3.

Bulgular

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerine baktığımızda, %78,2’sinin erkek,
%21,8’inin kadın olduğu, ağırlıklı olarak %51,3’lük oranla 20-22, %24,1 ile 17-19 ve %21,5 ile 23-25 yaş
aralıklarında olduğu, genel olarak %35,2’sinin kentte, %32,2’sinin ilçede, %20,7’sinin de metropolde
yetiştiği tespit edilmiştir. Ekonomik olarak yaşam standartlarına baktığımızda, genellikle %51’inin
orta, %33,7’sinin ise iyi seviyede olduğu, %67’lik büyük bir oranının düz liseden mezun oldukları
sonucuna varılmıştır.
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Tablo 1. Katılımcıların Yabancı Dil Öğrenme ve Bilmenin Kendileri İçin Gerekli Olduğu Fikrine
Katılıp Katılamama Durumları Ki-Kare Testi Sonucu.
Üniversite

Yabancı Dil Öğrenme ve Bilmenin Gerekli
Olduğu Fikrine Katılıp Katılamama
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Az Katılıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

Yabancı Dil Öğrenme ve Bilmenin
Gerekli Olduğu Fikrine Katılma
Sebepleri

Toplam

BAUN BESYO

ADÜ BESYO

N
%
N

74
47,4
22

82
52,6
52

156
100
74

%

29,7

70,3

100

N

7

8

15

%

46,7

53,3

100

N

8

8

16

%

50

50

100

N

-

-

-

%

-

-

-

N

111

150

261

%

42,5

57,5

100

P

0,073

X2

6,967
Üniversite

BAUN BESYO

ADÜ BESYO

N

%

N

%

74

37,8

122

28

40

26

Yurtdışına Gitmek İçin

P

X2

62,2

0,007*

7,338

42

60

0,617

0,250

32,5

54

67,5

0,029

4,747

23

35,4

42

64,6

0,179

1,807

Yabancı Dil Bilmek Toplumda Saygınlık
Nedeni Olduğu İçin

10

55,6

8

44,4

0,247

1,342

Okulu Bitirdikten Sonra Lisansüstü
Eğitim Yapmak İçin

26

37,1

44

62,9

0,287

1,135

Okulu Bitirdikten Sonra Daha Kolay İş
Bulma İmkanı Sağladığı İçin
Mesleğimle İlgili Yabancı Kaynakları
Daha Rahat Takip Edebilmek İçin
Yabancılarla Kolay Arkadaşlık Kurmak
ve Yabancı Kültürleri Tanımak İçin

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01

Tablo 1'de, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlerde yabancı dil öğrenme ve bilmenin
kendileri için gerekli olduğu fikrine katılma durumları incelendiğinde, tüm bölümlerde okuyan
öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiş ve yabancı dil öğrenme ve bilmenin kendileri
için gerekli olduğu fikrine tamamen katıldıkları görülmüştür (p: 0,073;x2: 6,967). Öğrencilerin yabancı
dil öğrenme ve bilmenin kendileri için gerekli olduğu fikrine tamamen katılma sebebi ise; genellikle
okulu bitirdikten sonra daha kolay iş bulma imkanı sağlaması sonucu ortaya çıkmış ve tüm
bölümlerde okuyan öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p: 0,007;x2: 7,338).
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Tablo 2. Öğrencilerin Üniversitede Uygulanan Yabancı Dil Eğitiminin Yeterliliği Hakkındaki
Görüşleri Ki-Kare Testi Sonucu.
Üniversitede Uygulanan Yabancı Dil
Eğitiminin Yeterliliği
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Az Katılıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

Üniversitede Uygulanan Yabancı Dil
Eğitiminin Yeterli Olmama Sebepleri

Üniversite
BAUN BESYO
ADÜ BESYO
N
17
9
%
65,4
34,6
N
15
30
%
33,3
66,7
N
31
44
%
41,3
58,7
N
31
64
%
32,6
67,4
N
17
3
%
85
15
N
111
150
%
42,5
57,5
P
0,000*
X2
25,725
Üniversite
BAUN BESYO
ADÜ BESYO
N
%
N
%

Sınıftaki Öğrenci Sayısı Fazla (Kalabalık
Sınıflar) Olduğu İçin
Haftalık Yabancı Dil Ders Saatleri Az
Olduğu İçin
Üçüncü ve Dördüncü Sınıflarda Yabancı
Dil Dersi Olmadığı İçin
Yeterli Araç-Gereç (Dil Lab., Video, Teyp
vb.) Olmadığı İçin
Yabancı Dil Öğretim Elemanlarının
Derste Kullandıkları Metod ve Teknikler
Yeterli Olmadığı İçin

Toplam
26
100
45
100
75
100
95
100
20
100
261
100

P

X2

21

32,8

43

67,2

0,089

2,900

51

52,6

46

47,4

0,001*

10,223

16

47,1

18

52,9

0,457

0,554

49

53,8

42

46,2

0,001*

11,170

27

42,9

36

57,1

0,768

0,087

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01

Tablo 2'de, öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitede uygulanan yabancı dil eğitiminin
yeterliliği hakkındaki görüşleri incelendiğinde, üniversiteler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir
(p:0,000;x2:25,725). Bu sonuca göre, öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitede uygulanan yabancı
dil eğitiminin yetersiz olduğu görülmüştür. Bunun sebebi ise; haftalık yabancı dil ders saatlerinin az
olması (p:0,001;x2:10,223) ve yeterli araç-gereç (Dil Lab., Video, Teyp vb.) olmadığı (p:0,001;x2:11,170)
sonucu ortaya çıkmış ve üniversiteler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların Bölümlerinde Daha Yeterli Yabancı Dil Öğretimi Hakkındaki Durumları KiKare Testi Sonucu.
Öğrencilerin Bölümlerinde Daha Yeterli
Yabancı Dil Öğretimi İçin İstekleri
Mevcut Uygulama Devam Etmeli
Seviye Testi Yapılarak Öğrenciler Seviyelerine
Göre Sınıflara Ayrılmalı
Eskiden Olduğu Gibi Dört Yıl Zorunlu Olmalı

üniversite
BAUN BESYO
ADÜ BESYO
N
%
N
%
22
39,3
34
60,7

P

X2

0,580

0,307

81

51,9

75

48,1

0,000*

14,002

39

56,5

30

43,5

0,006*

7,514

İlk İki Yıl Zorunlu Sonra Seçmeli Olmalı

25

56,8

19

43,2

0,035

4,421

Tamamen Seçmeli Olmalı

13

27,1

35

72,9

0,017

5,741

Hazırlık Sınıfı Olmalı

33

44,6

41

55,4

0,671

0,180

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01
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Tablo 3'ü incelediğimizde, öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitelerde daha yeterli yabancı
dil öğretimi sağlanabilmesi için, üniversitelerinde yabancı dilin uygulanması hakkındaki görüşleri
arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Bu sonuca göre; seviye tespit sınavıyla sınıfların belirlenmesi
(p:0,000;x2:14,002) ve eskiden olduğu gibi dört yıl zorunlu olmalı (p:0,006;x2:7,514) görüşleri ortaya
çıkmıştır.
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kullanılan Ders Kitabı Hakkındaki Görüşleri Ki-Kare Testi
Sonucu.
üniversite
Ders Kitabı Hakkındaki Görüşler

BAUN BESYO
N
%

ADÜ BESYO
N
%

P

X2

Yabancı Dil Bilgi Seviyeme
Göre Çok Zor

35

37,2

59

62,8

0,194

1,685

Yabancı Dil Bilgi Seviyeme Uygun

42

42,4

57

57,6

0,979

0,001

Yabancı Dil Bilgi Seviyeme
Göre Çok Kolay

14

45,2

17

54,8

0,752

0,100

İlgi ve Kültürel Seviyeme Uygun

11

35,5

20

64,5

0,398

0,714

İlgi ve Kültürel Seviyeme Uygun Değil

18

58,1

13

41,9

0,062

3,474

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01

Tablo 4’e baktığımızda, araştırmaya katılan öğrencilerin kullanılan ders kitabı hakkındaki
görüşleri incelendiğinde; değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.
Tablo 5. Öğrencilerin Yabancı Dil Ders Kitaplarının Yazarları Hakkındaki Görüşleri Ki-Kare Testi
Sonucu.
Üniversite

Ders Kitabı Yazarları

Türk Yazarlar

Yabancı Yazarlar

Karma

Toplam

Toplam

BAUN BESYO

ADÜ BESYO

N

19

54

73

%

26

74

100

N

27

32

59

%

45,8

54,2

100

N

65

64

129

%

50,4

49,6

100

N

111

150

261

%

42,5

57,5

100

P

0,003

X

11,645

2

*

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01

Tablo 5’te öğrencilerin yabancı dil ders kitaplarının yazarları hakkındaki görüşlerine
baktığımızda; üniversitelerde ders kitaplarının karma yazarlardan oluşması sonucu ortaya çıkmış ve
anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p:0,003;x2:11,645).
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Tablo 6. Katılımcıların Daha Etkin Yabancı Dil Öğretiminde Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Hakkındaki Görüşleri Ki-Kare Testi Sonucu.
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Hakkındaki
Görüşler
Yabancı Uyruklular Sadece Konuşma (Pratik) Dersi
Vermeli
Dersleri Tamamen Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Vermeli
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına Gerek Yok
Toplam

Üniversite
BAUN BESYO
ADÜ BESYO
N
87
89
%
49,4
50,6
N
16
42
%
27,6
72,4
N
8
19
%
29,6
70,4
N
111
150
%
42,5
57,5
P
0,005*
2
X
10,568

Toplam
176
100
58
100
27
100
261
100

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğrencilerin daha etkin yabancı dil öğretiminde yabancı uyruklu
öğretim elemanları hakkındaki görüşleri incelendiğinde; genellikle yabancı uyruklular sadece
konuşma (pratik) dersi vermeli görüşü ortaya çıkmış ve üniversiteler arasında anlamlı farklılık
görülmüştür (p:0,005; x2:10,568).
Tablo 7. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yabancı Dil Derslerinin Uygulanması Hakkındaki
Görüşleri Ki-Kare Testi Sonucu.
Yabancı Dil Derslerinin Nasıl Uygulanması
Gerektiği

Üniversite
BAUN BESYO
ADÜ BESYO
N
%
N
%

P

X2

Temel Gramer Bilgilerine Ağırlık Verilmelidir

58

50

58

50

0,029

4,769

Mesleki Yayın ve Kitapları Okuyup Anlamaya
Ağırlık Verilmelidir

24

46,2

28

53,8

0,555

0,349

Günlük ve Mesleki Konularla İlgili Pratik
(Konuşma) Çalışmalarına Ağırlık Verilmelidir

85

48,6

90

51,4

0,005*

7,934

Bol Bol Çeviri Yapmaya Ağırlık Verilmelidir

73

56,6

56

43,4

0,000

20,631

Anlatılanı Yazma Becerisine Ağırlık
Verilmelidir

11

36,7

19

63,3

0,490

0,477

Anlamlılık Değeri: * = p<0,01

Tablo 7’ye baktığımızda, araştırmaya katılan öğrencilerin yabancı dil derslerinin uygulanması
hakkındaki görüşleri incelendiğinde; günlük ve mesleki konularla ilgili pratik (konuşma)
çalışmalarına (p:0,005; x2:7,934) ve bol bol çeviri yapmaya ağırlık verilmelidir (p:0,000; x2:20,631)
sonuçları tespit edilmiş ve üniversiteler arasında anlamlı farklılık görülmüştür.
4.

Sonuç ve Öneriler

Küreselleşen dünyada, öğrenciler üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra, alanlarında
yükselmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için yabancı dil bilmenin öneminin
farkındadırlar. Eğitim sisteminin ilk kademesinden başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar
devam eden yabancı dil eğitimine rağmen, hala bireylerin konuşma, yazma, dinleme becerilerinde
eksikliklerin olduğu görülmektedir. Eğitim sisteminin kendisinden kaynaklanan sorunlar, sistemin
temel unsurları olan öğretmen, öğrenci, müfredat ve fiziki koşullar yabancı dil eğitiminde
olumsuzluğa yol açmakta ve bu olumsuzluk üniversiteye de taşınmaktadır. Eğitim sistemimizin
gözden geçirilerek daha verimli bir seviyeye çıkarılması yabancı dil eğitiminde daha iyi sonuçlar
alınması için yararlı olacaktır.
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu bölümlerinde uygulanan yabancı dil öğretiminin kendileri için gerekli olduğu fikrine
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tamamen katıldıkları, okulu bitirdikten sonra daha kolay iş bulma imkânı sağlayacaklarını
düşünmekle beraber, yeterli araç-gereç olmadığı, ders saatinin azlığı nedenleriyle yabancı dil
eğitiminin yeterli olmadığı düşüncesine katıldıkları görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı, daha iyi
yabancı dil öğretimi için, seviye tespiti yapılarak sınıfların ayrılması ve yabancı dil dersinin eskiden
olduğu gibi dört yıl zorunlu olması, ders kitaplarının karma (Türk-Yabancı) yazarlardan oluşması,
ders işleyişinde öncelikle günlük ve mesleki konularla ilgili pratik (konuşma) ve çeviri çalışması
yapılması, ders işleyişinde yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sadece pratik (konuşma) dersine
girmesi gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
Gömleksiz (2002)’in “Üniversitelerde yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci
görüşlerinin değerlendirilmesi” konulu çalışmasında, yabancı dil öğretiminin, sınıfların kalabalık
oluşu, haftalık ders saatlerinin az olması, araç-gereç eksikliği, kullanılan ders kitabı gibi nedenlerden
dolayı yetersiz olduğu, öğrenciler yabancı dil öğrenmeye ilgi duymalarına rağmen dil öğretiminde bu
amaca pek fazla ulaşılamadığı ve yabancı dil öğretiminin istenilen düzeyde yürütülemediği, ders
kitaplarının karma (Türk-Yabancı) yazarlar tarafından hazırlanması gerektiği, Pekgüç (2008)’ün
“Üniversitelerde yabancı dil öğretiminde yönetim ve örgütlenme sorunları” konulu yüksek lisans
tezinde, yabancı dil öğretiminde, sınıfların kalabalık olması, araç-gereç eksikliği, dil laboratuvarlarının
olmaması, Soner (2007)’in “Türkiye’de yabancı dil eğitiminin dünü bugünü” isimli çalışmasında
sınıfların kalabalık olması, araç-gereç eksikliği ve eğitimde çağdaş yöntemlerin kullanılmaması, Türk
(1999)’ün “Türk Eğitim Sistemi” adlı kitabında, yabancı dil öğretiminde kalabalık sınıflar, donanım
eksikliği, ders araçları yetersizliği gibi ortaya çıkan sorunlar bizim çalışmamızla paralellik
göstermektedir.
British Council ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Kasım 2013 yılında
Türkiye’deki devlet okullarının verdiği İngilizce eğitimine ilişkin kapsamlı bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırma çerçevesinde İngilizce’nin Türkiye’deki ekonomik önemi incelenmiş ve
sınıflardaki İngilizce dil eğitimine ilişkin detaylı bir çalışma yürütülmüştür. 12 şehirde, 48 okulda; 78
gözlem ve bunun yanı sıra 87 öğretmenle yarı-yapılandırılmış görüşme ve 21,000 öğretmen, öğrenci
ve veli ile anket yapılmıştır. Türkiye’nin İngilizce dil eğitimi alanında beklenenden daha düşük bir
performans sergilediği ve bu “aksaklığın” ilk ve ortaokullardaki yetersiz eğitimden kaynaklandığı
sonucuna varılmıştır. “Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal
İhtiyaç Analizi” raporunun yayımlanmasının ardından benzer bir araştırmanın Türkiye’deki
üniversitelerde de yapılması önerilmiştir. British Council, bu doğrultuda yükseköğretim
kurumlarında bir araştırma başlatmıştır. Mart-Nisan 2015’te; beş haftalık bir sürede ders gözlemleri,
anketler, yapılandırılmış görüşmeler ve odak grup toplantıları yürütülmüştür. Bu çalışmanın
sonucunda Türkiye’deki üniversitelerde yabancı dil eğitiminin yetersiz olduğu vurgulanmıştır.
Ortaya çıkan bu sonuç bizim çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Ortaya çıkan bu sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir:
-

-

-

Haftalık yabancı dil ders saatleri arttırılarak üniversitedeki öğrenim hayatı süresince yer
verilmelidir.
Sınıfların yapısı homojen olmalı, öğrenci sayısı onbeşi geçmemeli ve oturma düzeni dil
öğrenimine uygun olmalıdır.
Daha iyi yabancı dil eğitimi için gerekli araç-gereç sağlanmalı ve etkin eğitim için
kullanılmalıdır. Yabancı dil eğitiminde kullanılacak malzemeler amaç ve yöntemlere uygun
olarak üretilmeli, eğer bu başarılamıyorsa uluslararası yayınevleri tarafından üretilen
malzemeler ülkemizin bünyesine uydurularak kullanılmalıdır.
Ders kitabı seçiminde öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurulmalı ve kültür farklılığı
sorununa çözüm bulmak amacıyla mümkünse karma (Türk-Yabancı) yazarların kitapları
tercih edilmelidir.
Yabancı dil derslerinde temel gramerin yanı sıra günlük ve mesleki konularla ilgili konuşma
ve çeviri derslerini içermesi sağlanmalıdır. Öğretmen derste yabancı dil kullanmalı, ama çok
gerekli durumlarda anadili kullanmaktan kaçınmamalıdır.
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Öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeleri için yurtdışına çıkmaları yabancı dil başarı
düzeylerinin yükselmesine yol açacaktır. Özellikle Socrates, Erasmus gibi değişim
programları bu konuda etkili olabilir.
Eğitim sistemimizde okulların ve üniversitelerin yabancı dil öğretmek konusunda ortak
paylaşılan bir vizyonu ve misyonu olmalı, öğrencilerin bu hedefe ulaşmaları teşvik
edilmelidir.
Alana yönelik yabancı dil çalışması yapılmalıdır.
Bu çalışmaya benzer araştırmalar farklı kurum ve düzeylerde yapılabilir.
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Özet
“1968 Mexico Olimpiyat Oyunlarının Olimpik Felsefe Açısından Değerlendirilmesi” isimli çalışmamızda, o
döneme ait teorik bilgilerin ele alındığı çeşitli yayınlar bir araya getirilmiş, bu yayınların değerlendirmesi
yapılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde Olimpiyat ve Olimpiyat Oyunları tarihiyle ilgili kısa bir
değerlendirme yapılarak genel bilgiler verilmiş, daha sonra 1968 Mexico Olimpiyatlarında yaşanan önemli
olaylar siyasi, kültürel, ekonomik, olimpiyat etiği ve felsefesi, fair-play düşüncesi açısından incelenmiştir.
Sonuç bölümünde elde edilen bilgilere dayanılarak, çalışmanın kısa bir değerlendirmesi yapılmış, 1968
Mexico Olimpiyat Oyunları “olimpik felsefe” ve “olimpiyat ilkeleri” doğrultusunda değerlendirilerek
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Olimpik Felsefe, Olimpiyat Oyunları, Olimpizm, 1968 Mexico.

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).
1968 yılında Meksika’da hükümetin baskıcı tutumu, kötü ekonomik durumun halktan
gizlenmesi ve olimpiyat oyunları için aşırı harcamalar sonucunda öncelikle öğrenci olaylarıyla
başlayan daha sonra halkın da katılımıyla ortaya çıkan Tlatelolco Katliamı olimpiyatların açılışına
günler kala gündeme damgasını vurmuş ve oyunlara gölge düşürmüştür. Aynı zamanda ilk kez bir
Latin Amerika ülkesinde organize edilen olimpiyat oyunlarına; yüksek rakımlı iklim koşullarının
Sorumlu Yazar Adresi: Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Balıkesir 10463, Türkiye
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sporcular üzerindeki olumsuz etkileri, ilk kez doping kullanımı ve sporcu boykotları öne çıkan
olaylardır. Buradan hareketle bu çalışmada, 1968 Mexico olimpiyatlarında yaşanan önemli olayları;
siyasi, kültürel, ekonomik, olimpiyat etiği ve felsefesi, fair-play düşüncesi açısından incelenmiştir.
2.

Modern Olimpiyatlarının 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.
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: "İsteyerek, 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 "International Athletic Congress" 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 "gezici" 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).
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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.
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.
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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.

1968 Mexico Olimpiyat Oyunları

19. Olimpiyat Oyunları olarak da bilinen 1968 Yaz Olimpiyatları, Ekim 1968 yılında Meksika’da
Estadio Olímpico Universitario stadyumunda düzenlenmiştir. İspanyolca konuşulan ve gelişmekte
olan bir Latin Amerika ülkesinde oynanan ilk uluslararası çok sporlu bir etkinliktir. Oyunlara 112
ülkeden 781 kadın, 4.735 erkek, toplam 5.516 sporcu katılmış olup, 18 spor dalında 172 müsabaka
gerçekleşmiştir. Meksika Başkanı Gustavo Díaz Ordaz tarafından resmi açılış yapılmış ve Pablo
Garrido tarafından da sporcu yemini edilmiştir. En genç katılımcı 11 yaşındaki Porto Riko’lu Liana
Vicens, en yaşlı katılımcı ise 68 yaşındaki El Salvador’lu Roberto Soundy’dir. Rus Mikhail Yakovlevich
Voronin 7 madalya ile en fazla madalya kazanan atlet, Amerika ise 107 madalya ile en çok madalya
toplayan ülke olmuştur. Uluslararası olimpiyat komitesi (IOC), 1963 yılında Almanya’nın Baden
Baden kentindeki toplantısında, 1968 Olimpiyatlarının Mexico City’de yapılmasına karar vermiştir.
Beş yıl sonra ortaya çıkacak politik problemlerin daha önceden bilinmesine imkan olmamakla beraber
Mexico City’nin deniz seviyesinden aşırı yüksekliği ve bu durumun sporcular üzerinde yapacağı
olumsuz etki önceden düşünülememiştir.
1968 dünyadaki politik olaylar bakımından büyük patlamalara sahne olmuştur. Fransa’da
öğrenciler ayaklanmış, hükümeti devirmeye kadar giden olaylar çıkarmış, Amerika’da öğrenciler
üniversiteleri işgal etmiş, insan hakları ve anti-Vietnam gösterileri ile toplum birbirine girmiştir.
Bütün bunların üstüne başkanlık için aday olan Robert Kennedy ve Amerikalı zenci lider Martin L. K.
öldürülmüş ve Ruslar, Çekoslovakya’daki demokrasi isteyen grupları sindirmek için tanklar
yollanmıştır. Spor ekipmanları alanında da ilginç gelişmeler olmuştur. Adolph ve Rudolph Dassler
kardeşlerden Adolph Dassler Adidas’ı, Rudolph Dassler’de Puma’yı kurmuştur. Mexico City
oyunlarında bu iki rakip şirket atletlere büyük promosyon meblağları ödemiştir. Bu durum IOC’nin
özellikle Adidas’ı mercek altına almasına neden olmuştur. IOC’nin başkanı olan Avery Brundage
büyük organizasyonlarda sadece tarafsız spor ayakkabılarına yer verileceğini açıklamış ama Adidas
ve Puma şirketlerinin büyük ölçekli gelişiminden dolayı bundan sonraki olimpiyatlarda küçük çaplı
spor ayakkabı üreticileri yer alamamıştır. Spor ayakkabısı ve kayak üreticileri, ürünlerini
televizyonlarda sergilemek istemiştir. Uluslararası kayak federasyonu 1968 oyunlarında kullanılacak
kayak takımlarının üzerinde marka olmayacağını açıklamış ama kendi komisyonları bunu
reddetmiştir.
5.1. Tlatelolco Katliamı, 2 Ekim 1968
İşçi sendikaları ve çiftçilere yapılan hükümet baskısı, üniversite özerkliğine ağır müdahaleler,
yükselen öğrenci protestolarına karşılık asker ve polisle üniversitelerin işgali, aşırı harcamalar ve kötü
ekonomik durumun gizlenmesi ayrıca Mexico City’deki olimpiyat oyunlarına zamanın parasıyla 150
milyon dolar, bugünün parasıyla 1 milyar dolar harcanmış olması (Giniger, 1968) olimpiyatların
açılışından 10 gün önce gerçekleşen Tlatelolco Katliamı’na sebep olmuştur (Poniatowska, 1991). 2
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Ekim 1968 Çarşamba günü Mexico City’deki Plaza de las Tres Culturas’ta yaklaşık 10 bin öğrenci
sessiz protesto için toplanmıştır (Werner, 1997).
Bu toplantıyı düzenleyen Ulusal Grev Konseyi (National Strike Council)’nin beş talebi vardır
(Brewster, 2005):
1. Üç ve daha fazla kişinin toplanmasını kamu düzenine tehdit sayıp tutuklanma gerekçesi
içeren 145 sayılı Ceza Yasası’nın iptali,
2. “Granaderos” denen polis taktik gücünün lağvedilmesi,
3. Politik tutukluların salıverilmesi,
4. Emniyet müdürü ve yardımcısının görevden alınması,
5. Aynı yıl Temmuz ve Ağustos aylarındaki mitinglerde ortalığı kan gölüne çeviren görevlilerin
bulunmasıdır.
“Olimpiyat değil, devrim istiyoruz” bu grubun dikkat çeken ana sloganlarından biri olmuştur.
O gün alanda sıkışıp çıkmaları engellenen öğrencilerden, izleyicilerden ve yayalardan 30 ila
300’ü sıkışarak ölmüş, 1.345 kişi de tutuklanmıştır. İlk kurşunu atanlarsa yıllarca açıklanmamıştır.
Birçok gözlemci ve gazeteci alanın içine sızan ve komite liderlerini tutuklamaya çalışan beyaz
eldivenli Olympia Battalion (olimpiyatların güvenliği için kurulan, asker, polis ve federal
güvenlikçilerden oluşan gizli bir birlik) personelini işaret etmiştir (Memories of Massacre in Mexico,
2002: Poniatowska, 1991).
Sonuç olarak her ne kadar hükümet yanlısı medya öğrenci komitesini suçlasa da hem olaydaki
ABD parmağının hem de ateşi protestocuların açmadığı 2003’deki CIA arşivindeki belgelerle ortaya
çıkmıştır (http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/).
5.2. Öne Çıkanlar
1. 200 metre finalinde tarihteki adı “1968 Olimpiyatları Siyah Güç Selamı”(Black Power Salute)
damgasını vurdu. ABD’li atletlerden birinci Tommie Smith ve üçüncü John Carlos ile beraber
yarışmanın ikincisi Avustralyalı Peter Norman madalyalarını almaya geldiklerinde, her üç
atlette İnsan Hakları Olimpiyat Projesi adlı bir hareketin rozetlerini takmışlardır. Avustralyalı
atlet Norman, ülkesinin beyazların üstünlüğüne dayalı politikalarının açık muhalifi olmuştur
(Lewis, 2006).
2. Diğer bir Afro-Amerikalı sporcu George Foreman ağır siklette olimpiyat şampiyonu olmuştur.
Şeref kürsüsünde Smith veya Carlos gibi siyah eldivenli yumruğunu kaldırmak yerine ufak
bir Amerikan bayrağı alarak seyircileri selamlamıştır (Official Report of The Olimpic Games,
1968).
3. 2.240 metrelik yüksek irtifa yüzünden sporcular zor anlar yaşarken atletizm yarışlarında 17
Dünya Rekoru kırılmıştır. Bunların arasında en önemlisi Amerikalı uzun atlamacı Bob
Beamons’un ilk denemesinde 8.90 m ile kırdığı “Yüzyılın Rekoru” olmuştur (Official Report of
The Olimpic Games, 1968).
4. 2.000 metrenin üstünde yapılan müsabakalarda birçok atlet oksijen yetmezliği yüzünden
problem yaşamıştır. En önemlilerinden biri kürek elemeleri sırasında gerçekleşmiştir. İsviçreli
İki Çifte Melchior Bürgin – Martin Studach ekibi Olimpiyat Madalyası hayal ederken
Studach‘ın ilk eleme yarışında bitişe birkaç metre kala kalp krizi geçirmesi ile zor anlar
yaşanmış, Bürgin, yedek sporcu ile ancak B Finale kadar gelebilmiştir (Official Report of The
Olimpic Games, 1968).
5. Atletizm müsabakaları için ilk kez Tartan (kauçuk) Pist yapılmıştır. Bu dalda yeni bir çığır
açmış, yapılan rekor ve dereceleri fazlasıyla etkilemiştir.
6. Alman milli takımları ilk olarak Doğu ve Batı olarak iki ayrı bayrak altında yarışmış ve Doğu
Alman takımı sporcuları 1988 Seul Olimpiyatına kadar bu bayrağı taşımışlardır.
7. Amerikalı disk atıcı Al Oerter Mexico City’de sadece bir altın madalya kazanmıştır. Ama
Roma’dan beri girdiği üç olimpiyatta da birinci olmuş ve buradaki başarısıyla üst üste aynı
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branşta dört altın madalya kazanmıştır. Oerter’in başarısı bununla da bitmemiş, her girdiği
olimpiyat finalinde bir önceki rekorunu yenilemiş ve rakipleri olan dünya rekortmenlerini de
rahatça geçmiştir (Holmstrom, 1990).
8. Amerikalı atlet Dick Fosbury yüksek atlamada bir devrim yaratmıştır. Sırtını çıtaya vererek
atladığı stilinin tüm fizik kanunlarına göre atlete en iyi sıçrama ve çıtayı geçme imkanını
sağlamıştır. Sonrasında Fosbury’nin bu tekniği “Fosrbury flop” ismiyle standart teknik haline
gelmiştir (Hoffer, 2009).
9. 1968’in en başarılı sporcuları Çekoslovak bayan jimnastikçi dört Altın Madalya kazanan Vera
Caslavska ile dört Altın, bir Gümüş kazanan Japon jimnastikçi Akinori Nakayama olmuştur
(IOC, 2008).
10.16 yaşındaki Amerikalı yüzücü Debbie Meyer serbest stilde üç altın madalya almıştır (200m.,
400m., 800m.). 800 metrede kazanmış olduğu altın madalya, kadınlarda ilk uzun mesafe yarışı
olmuştur (Ahead of Her Time Debbie Meyer Didn't Cash in on Olympic Success, But She's a
Hall of Famer, 1987; Re. 2007).
11.Amerikalı yüzücü Charlie Hickcox 200m ve 400m karışık stil, 4 × 100 m serbest stil yüzme
yarışlarında 3 altın, 100 metre sırtüstü stilde 1 gümüş madalya kazanmıştır (Hoosiers, 2006).
12.Bu Olimpiyatta ilk defa doping testi yapılmaya başlanmıştır. Dopingli olduğu belirlenen ilk
atlet İsveçli pentatloncu Hans-Gunnar Liljeneall olmuştur. Yapılan testlerde sporcunun
müsabakadan önce bira içtiği belirlenmiş ve doping nedeniyle ihraç edilen ilk sporcu olarak
spor tarihine geçmiştir (Red, 1968).
13.Tanzanyalı maraton yarışçısı John Stephen Akhwari Mexico’daki 1968 Olimpiyat’ında tarihe
geçmiştir. Atlet yarış sırasında bir kaza geçirmiş ve yaralanmıştır. Yarış sonuçlanalı bir saati
geçtikten sonra pistte görünen atlet koşma ile yürüme arası bir şekilde seke seke ilerleyip ve
bitirme ipini göğüslemiştir. Tanzanyalı atlet bir gazetecinin sorusuna şöyle cevap vermiştir:
“Beni ülkem buraya yarışa başlayayım diye değil yarışı bitireyim diye yolladı” (Isaacs, 1991).
14.Yatçılık dalında bu olimpiyat Jacques Rogge’un katılmış olduğu üç olimpiyattan birincisidir.
Daha sonra 2001-2013 yılları arasında IOC’nin 8. Başkanı olmuştur (http://www.olimpic.org.)
15.Açılış Seremonisi Estadio Olimpico Universitario stadında başkan Gustavo Diaz Ordaz
tarafından yapılmış, sporcu yeminini ise Meksika’lı atlet Pablo Garrido yapmıştır. Garrido bu
Olimpiyatta maraton koşmuş ve 26. olmuştur. Açılış meşalesini stada Meksika’lı bayan atlet
Norma Enriqueta Basilio Sotelo taşımıştır. Norma, bu şerefe erişen ilk bayan atlet olmuş ve
2004 Atina Olimpiyatında açılış merasiminde ülkesinin bayrağını taşımıştır (Memoria Mexico
68).
16.2.240 metre yükseklikte ve havadaki oksijen oranının deniz seviyesinden %30 daha az olduğu
bir ortamda Kenya ve Etiyopyalı atletler uzun mesafe koşularında üstün performans
sergilemiştir. Mexico City oyunlarının 100 metre erkekler finaline katılan atletlerin tümü siyah
tenliydi ve aralarında hiç beyaz sprinter yoktur (1894’ten 2004’e Olimpiyat Tarihi).
17.Açılış merasiminde standart protokol olarak Yunan ekibi ilk olarak stada girmiş ve en son
olarak da Meksikalı sporcular tribünlerin önünden geçmiştir. Olimpiyat tarihinde ilk kez
kapanış seremonisi renkli olarak dünya çapında yayınlanmıştır (Guinnes World Records).
18.Mexico Olimpiyatında, katılan ülke sayısı ilk defa 100’ün üstüne çıkmış, sporcu sayısında da
rekor kırılmıştır.
19.Tokyo’da organizasyona dahil edilmiş olan judo, 1968 Olimpiyatlarında oyunlardan
çıkartılmıştır.
20.Atıcılık, atletizm, boks ve güreş dallarında katıldığımız bu olimpiyat oyunları Türk spor
tarihinde ayrı bir yeri vardır. Serbest güreşte şeref kürsüsünün en üst basamağına çıkan
Mahmut Atalay ve Ahmet Ayık, 20 yıl boyunca son Olimpiyat şampiyonları ünvanını
taşımışlardır.
21.37 yaşında Olimpiyat şampiyonu olma başarısını gösteren Atalay, 1968 yılında FILA
tarafından “Dünyanın en teknik güreşçisi” ilan edilmiştir.
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22.Serbest 87’de Hüseyin Gürsoy beşinci, 63’te Vehbi Akdağ yedinci, grekoromende Metin Hızır
Alakoç beşinci, Kaya Özcan altıncı ve Metin Çıkmaz sekizinci olmuşlardır.
23.2.240 metre rakımlı Meksika mesafe koşucularını zorlarken, maratonda İsmail Akçay’ın
dördüncülüğü Türk atletizminin gururu olmuştur. Akçay, 2 saat 25 dakika 9 saniyelik
derecesiyle 76 atlet arasında Olimpiyat Onur Kütüğü’ne adını yazdırmayı başarmıştır.
24.Boksta Seyfi Tatar ve Celal Sandal beşinci olma başarısını göstermişlerdir.
25.Türk kafilesinde kadın sporcuların olmayışı bütün yabancıların dikkatini çekmiş ve nedeni
üzerinde durulmuştur (http://www.olimpiyatkomitesi.org.).
5.3. Kültürel Etkinlikler
Mexico Olimpiyat oyunlarına katılan tüm ülkelerin özel folklor, dans ve melodileri belirli bir
program dahilinde her akşam 4-5 ülkenin temsil edilmesiyle halka ve gelen misafirlere gösterilmiştir.
Olimpiyatlara katılan tüm ülkelerden kendilerini sembolize edecek şekil veya motifler için
projeler istenmiş ve Mexico Olimpiyat Komitesi bunları inşa ederek olimpiyatlar nedeniyle açılmış
büyük caddelerin kenarları katılımcı ülkeleri temsil eden kübik veya sürrealist şekil ve motiflerle
süslenmiş, aynı zamanda bunlar o ülkenin tanınmasını da sağlamıştır. Katılımcı ülkelerin ilk ve
ortaokul seviyesindeki öğrencilerden olimpiyatlarla ilgili resim yapmaları istenmiş, bunların
arasından olimpiyat komitesi tarafından seçilenler olimpiyatların yapıldığı şehrin en işlek ve en geniş
caddelerinden biri olan Reforma Caddesi boyunca büyük panolar üzerine yerleştirilerek, hangi ülke
çocuklarına ait olduğu altına yazılarak yerli halka, gelen turist ve misafirlere sergilenmiş, oyunlar
sonuna kadar bulundukları yerde konumlandırılmışlardır.
Olimpiyat rozeti, sigara tablaları, tişört ve diğer giyim eşyaları, her türlü hatıra eşyası
organizasyon komitesi tarafından seçilen firmalara yaptırılmış ve sabit fiyatlarla seçilmiş mağazalarda
satılmıştır. İki sene süresince Meksika’da kullanılan tüm araçların plakaları olimpiyat halkalarını
taşıyan plakalarla değiştirilmiş ve elde edilen gelir organizasyon masraflarını karşılamak amacıyla
kullanılmıştır. Olimpiyatların iki sene öncesinde başlayan ve birçok ülkenin katıldığı pre-olimpiyat
denemeleri sırasında bir seri olimpiyat öncesi pulu çıkartılmış, satışına başlanmış ve tüm dünya
ülkeleri ile yapılan yazışmalarda özellikle kullanılmıştır. Olimpiyatların başlamasından bir gün önce
satışına başlanıp, olimpiyat açılış damgasının daha sonraki günlerde de vurulmasıyla onluk bir seri
pul daha yapılmıştır (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 19. Olimpiyat Oyunları Raporu).
6.

Sonuç

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 1968 Olimpiyat Oyunları’nı Meksiko City’de organize
etmek istemesi, fizyolojistler açısından önemli bir ilgi, endişe ve bunun yanında çalışma alanı
oluşturmuştur. Bunun nedeni, 2000 metrenin üstünde yüksekliklerde atmosferdeki oksijenin kısmi
basıncının düşmesiyle akciğerlerde oksijenin kana geçmesi güçleşmekte ve böylece fizyolojik olarak
bir zorlanma ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kişinin, deniz seviyesine oranla soluk aldığı her volüm
havadan kana geçen oksijen miktarı az olmaktadır. 1968 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Mexico
City deniz seviyesinden 2.240 m yükseklikte olduğu için özellikle mesafe koşularında atletler oksijen
azlığı nedeniyle güçlük çekmişler, ama hız koşuları ile atlamalarda dünya rekorları kırılmıştır. Değişik
atmosfer koşullarında yapılan bedensel etkinliklerin performans üzerine olan etkileri birçok
araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu alanda ilk ciddi çalışmalar 1968 Mexico Olimpiyatlarında ele
alınmıştır.
1968 Meksika Olimpiyatları için başta logo ve piktogram seti olmak üzere tasarlanan tüm
çevresel grafik tasarım ürünlerinin temel kavramı yerel kültür öğeleridir. Lance Wyman tarafından
tasarlanan logo ve piktogramlarda Antik Aztek, Maya Uygarlıklarına gönderme yapan tekrarlanan
çizgiler ve Meksika halk sanatında yer alan canlı renkler kullanılmıştır. Olimpiyatlar öncesi yaşanan
politik eylem bu başarılı sportif olayı gölgelemiştir. Bununla beraber gelişmekte olan ülkelerden biri
olan Meksika, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yaparak yaşanan ekonomik krizin, siyasal ve politik
eylemlerin üstünü örterek dünya ülkeleri arasında imajını arttırmış, ün sahibi olmuş ve statüsünü
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yükseltmiştir. Meksika hükümeti Olimpiyat oyunlarını daha fazla demokrasi ve insan hakları
kazanımı için kendilerine sunulan bir şans olarak görmüştür.
Bir Latin Amerika ülkesinde yapılan ilk ve tek olimpiyat oyunlarıdır. Meksika’nın ekonomisi
süratli bir şekilde gelişmekte olduğu için bundan güç alan Başkan Gustavo Díaz Ordaz, olimpiyatlar
için son derece yüksek maliyetli yeni bir stadyum inşa etmenin gerekli olduğuna karar vermiştir.
Dışarıdan modern görünümüne rağmen Meksika tek partili sistemin hakim olduğu politik açıdan
farklı bir dönem yaşamıştır. Baskıcı güvenlik önlemleriyle medya ve yargı susturulmuştur. Bu dönem
Meksika’daki gençlerin rejim karşıtı söylemleri ve küresel öğrenci isyanları için son derece uygun bir
dönemdir. Bu yüzden 1968 yazında olimpiyat oyunlarının başlamasından kısa bir süre önce yaşanan
tüm bu eylemler son derece dramatik bir sahne görünümündedir. Tüm bu olumsuz gelişmelere
rağmen planlandığı gibi IOC, olimpiyat hazırlıklarını tamamlamış ve Tlatelolco katliamından 10 gün
sonra Başkan Diaz’ın yaptığı açılış seremonisiyle Olimpiyat oyunları başlamıştır. Bu katliamla ilgili
gerçekler takip eden 3 yıl boyunca gün ışığına çıkmadığı gibi tek parti sistemli yönetimde 32 yıl
boyunca ülkedeki hakimiyetini devam ettirmiştir.
Çoğunluğu Afrika ülkesi olan 40 takım, oyunlara yeniden kabul edilen Güney Afrika’nın
olimpiyatlardan çıkarılmaması halinde boykot edeceklerini bildirmişler, IOC bu isteği kabul ederek
Güney Afrika’yı oyunlardan çıkarmıştır. ABD’deki zenci kuruluşlar, siyahi atletlere oyunları boykot
etmesi için baskı uygulamış, zenci atletler Tommie Smith ve John Carlos, madalya töreninde siyah
eldivenli yumruklarını kaldırarak gösteri yapmışlardır. Podyumdaki üçüncü atlet olan Avustralyalı
Peter Norman ise onlara destek olmak üzere “İnsan Hakları için Olimpiyat Projesi” rozeti
takmasından dolayı kendi ülkesi tarafından ayıplanmıştır. Bu olayın aksine 1936 Olimpiyat
Komitesi’nde de yer alan Avery Brundage’ın bir ulusun sembolü olmasından dolayı Nazi selamına
karşı çıkmayıp, Siyah Güç selamının bir ulusa ait olmadığı ve sadece politik bir anlam taşıdığını
belirterek siyahi atletlerin hem oyunlardan hem de olimpiyat köyünden çıkarılmalarına karar vermesi
son derece ilginç bir durumdur. Tommie Smith ve John Carlos’un protesto esnasında çıplak ayaklı
olmalarına rağmen sponsor olan Puma’nın ayakkabılarını platformda tutmaları son derece
manidardır. 2008 senesine gelindiğinde Puma 40. Yıl şerefine “Tommie Smith Puma Suedes”
ayakkabılarını üretmiştir. Ayrıca Doğu ve Batı Almanya ayrı devletler olarak ilk kez bu
olimpiyatlarda yarışmışlardır.
Olimpiyatlar adını dünyaya sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda siyasi bir platform
olarak da duyurmaktadır. Milli takımlar düzeyinde yapılan olimpiyat oyunları ülkelerin reklamını
yapmasından dolayı ayrı bir önem taşımaktadır. Oyunları çıkar amaçlı olaylar olmaktan kurtarmak
yadsınamaz bir gerçektir. Olimpiyat ruhu ve düşüncesi akla şu soruyu getirmektedir. Eğer ülkeler
oyunları bir politik söylem platformu olarak kullanmaya devam ederse, olimpiyat oyunları daha ne
kadar canlılığını ve devamlılığını sürdürebilecektir? Her alanda olduğu gibi bunu başarmanın
yolunun yine eğitim ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.
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Abstract
Breast cancer is the most common type of cancer in women due to a complex and multifactorial disease
including genetic and environmental factor. At present, approximately 25% women are diagnosed with breast
cancer in each year for all over the world. Although most breast cancer are sporadic, nearly 5-10% of breast
cancer cases result from an inherited predisposition.
The best-known genes linked to breast cancer are BRCA1 and BRCA2 (Breast Cancer genes 1 and 2). BRCA1/2
are tumor suppressor genes and play a role in repairing DNA damage. Clinically significant, or deleterious
mutations in the two breast cancer susceptibility genes (BRCA1/2) have been associated with strongly
increased risk of the development breast and/or ovarian cancer due to leading to develop additional genetic
alterations. The frequencies of BRCA1 and BRCA2 mutation in breast and ovarian cancer patients with
unselected family history or young age at onset are <1–7% and 1–3%, respectively. However, the probability
rate of development of a breast cancer in women who carry BRCA1 mutations is 45%–60% before age 35–40,
whereas women who carry a BRCA2 mutation is a 25%–40% risk of developing a breast cancer. Additionally,
specific BRCA mutations, known as founder mutations, have an important effect on certain ethnic groups,
including Ashkenazi Jews and among families in the Netherlands, Iceland and Sweden because of causing the
high frequencies of disease-associated mutations in specific populations. For example, 5382insC in the BRCA1
gene is accepted as a founder mutation in Ashkenazi Jews population. This mutation is also potentially
described as a founder mutation in Turkish breast cancer patients by other studies.
Genetic counseling is the process of estimating and counseling individuals who are at risk for familial or
inherited cancer using prediction models (logistic regression, Bayesian analysis and patient data) and is
recommended particularly BRCA1/2 mutation testing. Genetic counseling provides identification of
candidates for testing, patient education, discussion of the benefits and harms of genetic testing, interpretation
of results after testing, discussion of management options and adaptation to the risk. Therefore, widely
accepted clinical criteria for BRCA1/2 genetic testing posted by different organization including National
comprehensive cancer network (NCCN), the U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), European Society
for Medical Oncology (ESMO) Clinical Practice guidelines. However, the amount of time and the level of
expertise are very important to provide adequate counseling and decision making. Consequently, BRCA1/2
genetic testing should be considered with professional genetic counselling as identification of a pathogenic
mutation not only has great impact on patient’s surveillance and treatment options but also improve risk
perception and reduce intention for testing because of patient’s elevated risk of developing cancer.
For this purpose, we aimed to discuss the importance of genetic counselling for patients with BRCA1/2 gene
testing especially young breast cancer patients and unaffected high-risk women in the present study. We
assessed the impact of offering BRCA1/2 testing to a total of 394 breast cancer patients with face-to-face
genetic counselling in Department of Medical Biology at Uludag University. We determined 15 different
pathogenic variants in these patients. Additionally, the basic components including medical and family
history, psychosocial and cancer risk assesment by using BRCAPRO and interpretation of genetic test result
were mentioned when making decisions for BRCA1/2 testing.
Keywords:
Breast cancer, BRCA1/2 genes, genetic counselling
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Introduction

Breast cancer is the most frequent causes of cancer deaths in women for Turkey and a woman’s
lifetime risk of breast cancer is 1 in 8 in the general population. A number of studies have reported
that the incidence of breast cancer among BRCA-mutation carriers is 45–80% (Antoniou et al., 2003;
Bougie & Weberpals, 2011; King, Marks & Mandell, 2003; Sie et al., 2014). Furthermore, a study
revealed that a total number of 13.420 patients with breast cancer in Turkey are younger, have more
advanced stage breast cancers than those patients in developed countries (Ozmen, 2014). Therefore,
the association potentially harmful mutations of the BRCA genes with especially breast cancer should
be known because of different incidence rates of breast cancer.
Genetic risk assessment and BRCA mutation testing are critical health care issues as they involve
identification, recommendation and managing of individuals who may be at risk for potentially
harmful BRCA mutations, genetic counselers who experience in the areas of medical genetics with
specialized graduate degrees and genetic testing of selected high-risk individuals (Balmana, et. al.,
2011; Moyer et. al., 2014; Pal & Vadaparampil, 2012).
In the current study, we discussed the importance role of genetic counselling on BRCA mutation
testing and mentioned data of BRCA1/2 mutation testing for a total 394 breast cancer patients from
Department of Medical Biology at Uludag University in Turkey between June 1st 2010 and March 30th
2016. We also mentioned how to determine the effects of identified variant on patients.
2.

BRCA mutation Genetic testing criteria

Genetic testing criteria may differ between countries. However, all patients were assessed for the
appropriate use of BRCA1/2 genetic testing according to NCCN guidelines in Department of Medical
Biology at Uludag University. NCCN recommends BRCA testing for the following people (Table 1):
Table 1. NCCN clinical guidelines in Oncology
Individual from a family with a known deleterious BRCA1/2 genes mutation
Personel history of breast cancer+ one or more of the following
 Diagnosed ≤45 y
 Diagnosed ≤50 y with:
• An additional breast cancer primary,
• ≥1 close blood relative with breast cancer at any age
• ≥1 close blood relative with pancreatic cancer,
• ≥1 relative with prostate cancer (Gleason score ≥7)
• Am unknown or limited family history
 Diagnosed ≤60y with a triple negative breast cancer
 Diagnosed at any age with:
• ≥1 close blood relative with breast cancer diagnosed ≤50y,
• ≥2 close blood relatives with breast cancer at any age,
• ≥1 close blood relative with ovarian carcinoma,
• ≥2 close blood relatives with pancreatic cancer and/or prostate cancer (Gleason score ≥7)at any age,
• A close male blood relative with breast cancer,
• For an individual of ethnicity associated with higher mutation frequency (eg, Ashkenazi Jewish) no
additional family history may be required
Personal history of ovarian carcinoma
Personal history of male breast cancer
Personal history of prostate cancer (Gleason score ≥7) at any age with ≥1 close blood relative with ovarian carcinoma at any
age or breast cancer ≤50 y or two relatives with breast, pancreatic or prostate cancer (Gleason score ≥7) at any age
Personal history of pancreatic cancer at any age with ≥1 close blood relative with ovarian carcinoma at any age or breast
cancer ≤50 y or two relatives with breast, pancreatic cancer or prostate cancer (Gleason score ≥7) at any age
Personal history of pancreatic cancer and Ashkenazi Jewish ancestry
Family history only (siginificant limitations of interpreting test results for an unaffected individuals) should be discussed
 First- or second-degree blood relative meeting any of the above criteria,
 Third-degree blood relative who has breast cancer and/or ovarian carcinoma and who has ≥2 close blood
relatives with breast cancer (at least one with breast cancer ≤50 y) and/or ovarian carcinoma
Sources: National Comprehensive Cancer Network. Genetic/Familial High risk assesment: Breast and Ovarian, Version 2,
2016. Accessed March 31, 2016.
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Genetic counselling

Genetic counseling is generally recommended before and after BRCA genetic testing and consist
of multiple steps provided a better understanding of patient’s risk. Genetic counselling is important to
help patients make informed decisions about BRCA mutation genetic testing. Genetic counseling is
provided by genetic counseller who is experienced in cancer genetics and graduate degress in their
field. However, if the information is given in a non-directive manner by genetic counseller to a patient,
concerns about health and life on one’s self and family, psychological effects including anxienty,
depression and fear of the test procedure may also showed in a patients (Beitsch & Whitworth, 2014;
Kurian et. al., 2010; Lawrence et al., 2001; Nelson, et al., 2013; Schlich-Bakker et. al., 2007). Firstly, a
patient who applied for BRCA genetic mutation testing provides NCCN genetic criteria. Secondly, a
patient require to a sign a informed consent form which is an agreement between a patient and patient
health care provider before participating in genetic testing according to national regulation (based on
declaration of Helsinki). Thirdly, a patient should be evaluated according to certain conditions;






The appropriate candidate of genetic testing,
The information the tests,
The pros and cons of genetic test results,
The medical implications of test result (a positive or a negative) on patient and patient’s
family,
The possibility that a test result might not be informative (Høberg-Vetti et al., 2015; National
Cancer Institute, n.d.; NICE guidelines, 2014; Wang et. al., 2011).

Then, pedigree with the information provided should be carefully drawn by a genetic counselor
to determine a patient’s family history. This is probably the most important part of evaluating genetic
risks. In fact, some pedigree assessment tool including the Ontario Family History Assessment Tool,
Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool and FHS-7 can be
used to predict BRCA gene mutation status. Finally, the BRCA1/2 mutation testing can be undertaken
(Gronwald, 2007; Lau & Suthers, 2011).
4.

Mutation detection

Firstly, blood samples of a patient are collected. After DNA is extracted from a patient's blood
sample and each exon of BRCA1/2 genes is amplified by the polymerase chain reaction (PCR). The
DNA sequencing is then performed on each PCR products. The obtained sequences are compared
with the normal reference sequence to determine whether a benign variant, pathogenic mutation, or a
variant of unknown clinical significance (Cecener et al., 2014; Egeli et. al., 2006).
5.

Detecting mutation and decision

After the BRCA mutation testing is complete, the result of the test is written by the doctor or
genetic counselor. If the results is positive, the meaning of the result are interpreted by genetic
counseller and presented in council due to affecting surveillance and treatment options. Once a
decision (risk-reducing surgery and chemopreventions) reached by council, a patients is informed by
council members ((Høberg-Vetti et al., 2015; Nelson et al., 2013; Nelson et al., 2005).
When the obtained results of a patient compare with the normal sequence, different variants
(benign, pathogenic and unknown clinical significance) may be found. For this reason, the
interpretation of a variant requires a high degree of scientific skill and accountability and thus, genetic
counseller should be used different web-based tools (Ensembl, PolyPhen-2, SIFT, LOVD, ClinVar and
Align Graphics Visualization and Games Development (Align-GVGD) tools etc.) (Cecener et al., 2014;
Egeli et al., 2006). In fact, the pathogenic variants have the most important value due to directly
contributing to the development of disease. Once a pathogenic variant has been identified, other atrisk adult family members (male or female) should be screened to determine their cancer risk. A total
of 15 different pathogenic variants which were evaluated by these web-based programmes were
identified in 394 Turkish breast cancer patients who applied to Uludag University, Faculty of
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Medicine, Department of Medical Biology, Cancer Genetic Laboratory and summarized in Table 2.
Particularly, the sequence image of the frame-shift mutations was shown in Figure 1. We evaluated
the effects of identified variants by using web-based programmes (LOVD, SIFT, Polyphen, ClinVar
and SWISS etc.). For example, we showed the effects of c.5382insC on protein function by SWISS
modeling in Figure 2. Nevertheless, the identification of unknown clinical significance variants leads
to significant problems for both the clinician and patient due to not directly affecting clinical decisionmaking. Many of these variants may be turn out to be rare benign variants when more information is
accumulated in web-based international databases (Miron-shatz et. al., 2015; Pruthi et. al., 2010; Wang
et al., 2011; Yurgelun et. al., 2015).
Table 2. The list of identified missense and frame-shift mutations causing pathogenic effects on breast
cancer patients who applied to Medical Biology Department at Uludag University.
Gene

Localization
3
4
10-1

BRCA1

BRCA2

Nucleotide
change
c.134+2 T>G
c.181T>G
c.843846delCTCA

10-2

c.1643delC

10-6

c.3664delA

11
11
11
15

c.3232A>G
c.3667 A>G
c.4163dupA
c.4956 A>G

19

c.5366insT

19

c.5382insC

2

c.67+16 G>A

22

c.8940delA

23

c.9097dupA

23

c.9099-9100insC

Variant
type
Missense
Missense
Frameshif
t
Frameshif
t
Frameshif
t
Missense
Missense
Missense
Missense
Frameshif
t
Frameshif
t
Missense
Frameshif
t
Missense
Frameshif
t

The number of
carriers (n=394)
1
1
1
1
1
4
1
1
1
3
7
1
1
1
1
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b

d

c

e

f

g

Figure 1. A schematic diagram of identified frame-shift variants in BRCA1/2 gene by DNA sequence
analysis. (a) c.843-846delCTCA, (b) c.1643delC, (c) c.3664delA, (d) c.5366insT, (e) c. c.5382insC, (f)
c.8940delA, (g) c.9099-9100insC.
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Figure 2. The effect of c. 5382insC on protein structure by Swiss model. (A) Wild-type and (B) Mutant
protein.
On the other hand, if the results are negative which mean a patient do not have a detectable
mutation in BRCA1 or BRCA2 genes, the result of the test is comprised and explained to understand
what the test results mean for patients. However, it also possible that genetic test results can not
always guarantee patient’s not at increased risk. For example, there might still be a chance that
patients have a mutation in another gene (PALB2, CHEK2, ATM etc.) (Bougie & Weberpals, 2011;
Genetics, 2004; Smith & Isaacs, 2011). Therefore, all steps of BRCA mutation testing are illustrated in
Figure 3.

Figure 3. A
schematic diagram including all steps of BRCA mutation testing in Department of Medical Biology at
Uludag University.
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Conlusion

BRCA1 and BRCA2 gene mutations play considerable role in especially breast and ovarian
cancer. BRCA1/2 genetic testing should take place when a patient has a personal or family history and
the test results are interpreted adequately by experienced genetic counseller. Appropriate face-to-face
genetic consultation with a trained genetic counselor takes significant part in reducing anxienty,
depression and fear of patients pre and post-BRCA mutation-testing. Additionally, a test result should
be interpreted with caution to affect patient’s clinical diagnosis and medical management.
7.
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Abstract
A tumor marker is defined as molecules in response to treatment or recurrence of cancer and provide useful
information about the likely future behavior of a cancer and thus plays an increasingly significant role in
cancer diagnosis, staging, management and also designing individual therapies. Tumor biomarkers can be
detected in the circulation (whole blood, serum, or plasma) or excretions or secretions (stool, urine, sputum, or
nipple discharge) however, some of these markers are specific to one cancer, while others are detected in
several types of cancer. The alterations of their levels results from a number of factors, including germline or
somatic mutations, transcriptional and posttranslational changes.
There are several tumor biomarkers which have been characterized and clinically used for treatment, the stage
of the disease and/or the patient’s prognosis. These tumor biomarkers are generally sub-divided in three
categories including protein, genetic mutation and epigenetic markers such as ALK gene rearrangements and
overexpression, Alpha-fetoprotein (AFP), BRCA1 and BRCA2 gene mutations, BCR-ABL fusion gene
(Philadelphia chromosome), BRAF V600 mutations, C-kit/CD117, CA15-3/CA27.29, CA19-9, CA-125,
Calcitonin, EGFR and KRAS gene mutation, Estrogen receptor (ER)/progesterone receptor (PR) and Prostatespecific antigen (PSA), Pepsinogen etc.
There are some limitations for using and interpretation of results of biomarkers. Whereas some biomarkers are
not cancer specific, the levels of some biomarkers are not elevated in all patients with a particular cancer and
they are not helpful in all patients. For instance, PSA is the most widely used tumour biomarker for early
detection of prostate cancer however, PSA is elevated in noncancerous conditions such as benign prostatic
hyperplasia (BPH) and prostatitis and so PSA is not cancer-specific. On the other hand, carcinoembryonic
antigen (CEA) can be used to detect colon cancer recurrence and produced in 70-80% of colon cancer cases,
however nearly 25% of cases that is limited to elevate CEA. Thus, it cannot always detect colon cancer in its
early stages when symptoms begin to appear. Additionally, testing for some biomarkers is limited by the
availability of laboratories that have the equipment necessary to perform the testing and also standardization
of some markers is not sufficient. Therefore, the interpretation of the test results must carefully considered as a
false positive or/and a positive result lead to the extra cost, anxiety and unnecessary follow-up testing for
patients.
This brief review describes the role of biomarkers in cancer research, summarize the most commoly used
tumor markers and also the the challenges of interpretation the test results and the effects of these results on
patients.
Keywords:
Cancer, Tumor biomarkers, Cancer patients, Interpretation

1.

Introduction

Tumor markers can be clinically used in screening for early malignancy and also provide
important prognostic and diagnostic information of benign or /and malignant disease and treatment
Corresponding author’s address: Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Sakarya, 54187, Turkey
E-mail: skaleli@sakarya.edu.tr
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selection. These can be also useful for determining the localization, stage and subtype of tumor. Thus,
tumor markers are invaluable tools for the management of cancer and development of personelized
medicine (Bhatt et. al., 2010; Drucker & Krapfenbauer, 2013; Duffy, 2001; Henry & Hayes, 2012; Mehta
et al., 2010). An ideal tumor markers;






possess a high positive and negative predictive value and standardize with clearly defined
reference limits,
validate in a large prospective trial,
highly specific to a given tumor type,
highly sensitive to avoid false positive results and
an inexpensive, short half-life and simple at mass level (Duffy, 2001-2012; Henry & Hayes,
2012; Sharma, 2009).

Although several markers are now in clinical use, the ideal tumor marker does not currently exist
due to the lack of a standardized validation process, the heterogeneity of tumor types, treatments, and
the tests themselves. Besides, interpretation of a complex test results and explanation of their meaning
to the patient are a major challenge (Boutros, 2015; de Gramont et al., 2014; Kulasingam & Diamandis,
2008; Kelley, 2010). The aims of this article are to review the most widely measured markers in clinical
practice and discuss the limitations discuss the limitations and future potential of these biomarker
especially cancer patients.
2.

The classification of tumor markers

Tumor markers can be detected either in tissue (solid tumors, lymph nodes, bone marrow or
circulating tumor cells in the blood) or in body fluids (ascitic or pleural fluid or serum). Due to
differences in origin, structure and biological function, tumor markers can be classified into 7 groups
(Malati, 2007; Sharma, 2009; Sturgeon & Diamandis, 2009).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Oncofetal antigens (e.g. alpha-fetoprotein (AFP), Carcinoembryonic antigen (CEA),
Pancreatic oncofetal antigen, fetal sulfoglycoprotein.
Tumor associated carbohydrate antigens /Cancer Antigens e.g. CA125, CA19-9, CA15-3,
CA72-4 CA50 etc.
Hormones e.g. Beta human chorionic gonadotropin, calcitonin, placental lactogen etc.
Hormone receptors (e.g. estrogen and progesterone receptors)
Enzymes and Isoenzymes (e.g. prostate specific antigen (PSA), prostatic acid phosphatase
(PAP), neuron specific enolase (NSE), glycosyl transferases, placental alkaline phosphatase
(PALP), terminal deoxy nucleotidyl transferase (TDT), lysozyme, alpha amylase
Serum and tissue proteins (beta-2 microglobulin, monoclonal immunoglobulin/para proteins,
glial fibrillary acidic protein (GFAP), protein S-100, ferritin, fibrinogen degradation products)
Other biomolecules e.g. polyamines

The quantitative and qualitative methods of detection for these markers are based on the origin
of collected samples. For instance, serological enzyme assays, immunoassays (RIA and ELISA) using
monoclonal or polyclonal antibodies, flow cytometry and immunohistochemistry (IHC) are commonly
used techniques in majority of cases today.
3.

Clinical applications of tumor markers
According to clinical application, tumor markers can be divided into 4 groups:
1.
2.
3.
4.

Screening and early detection,
Diagnostic confirmation,
Prognosis and prediction of therapeutic response and
Monitoring disease and recurrence (Henry & Hayes, 2012; Kulasingam & Diamandis, 2008).

A summary of tumor markers use in routine clinic are listed in Table 1. The use of tumorassociated markers are shown in Figure 1.
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Table 1. Selected important tumor markers in cancer.
Tumor Marker
Alpha-fetoprotein
(AFP)
Human Chorionic
Gonadotrophin
Or Beta-HCG, B-HCG

Analyzing

Germ cell,
Blood
Testicular
Tissue IHC
cancers

Lactate Dehydrogenase
Blood
(LDH)
Monoclonal
Immunoglobulins
Beta-2-Microglobulin
(B2M)
Bladder Tumor
Antigen (BTA)
NMP 22
Cancer Antigen 15-3 or
Carbohydrate Antigen
15-3
(CA 15-3)
Cancer Antigen 27.29
or Carbohydrate
Antigen 27.29
(CA 27.29)
Cancer Antigen 19-9 or
Carbohydrate Antigen
19-9
(CA 19-9)
Cancer Antigen 125 or
Carbohydrate Antigen
125
(CA125)

Associated
primary
malignancy

Pregnancy, liver disease (hepatitis, cirrhosis, toxic
liver injury),inflammatory bowel disease
Pregnancy, marijuana use, testicular failure,
cirrhosis, inflammatory bowel disease, duodenal
ulcers

Bladder cancer

Amyloidosis
Kidney disease, hepatitis

Monitoring
Prognosis,
Diagnosis

Invasive procedure or infection of bladder or urinary
tract
Diagnosis

Liver disease (cirrhosis, hepatitis), lupus, sarcoid,
tuberculosis, non-cancerous breast lesions
Blood
Breast
Tissue IHC

Monitoring
Recurrence
Ovarian cysts, liver and kidney disorders, noncancerous (benign) breast problems

Blood
Pancreas
Tissue IHC

Blood
Ovarian cancer
Tissue IHC
Medullary
thyroid cancer**

Blood

Carcinoembryonic
Antigen (CEA)

Blood
Colorectal
Tissue IHC cancers

5-Hydroxy-Indol Acetic
Acid
Urine
(5-HIAA)

Carcinoid
tumors

Pancreatitis, ulcerative colitis, inflammatory bowel
disease, inflammation or blockage of the bile duct,
thyroid disease, rheumatic arthritis
Pregnancy, menstruation, endometriosis, ovarian
cysts, fibroids, pelvic inflammatory disease,
pancreatitis, cirrhosis, hepatitis, peritonitis, pleural
effusion, following surgery or paracentesis
Chronic renal insufficiency, Chronic use of Protonpump inhibitors (medications given to reduce
stomach acid)
Cigarette smoking, pancreatitis, hepatitis,
inflammatory bowel disease, peptic ulcer disease,
hypothyroidism, cirrhosis, COPD, biliary
obstruction
Celiac & tropical sprue, Whipple's disease, dietary:
walnuts, pecans, bananas, avocados, eggplants,
pineapples, plums & tomatoes medications:
acetaminophen, aspirin and guaifenesin

Prostate Specific
Antigen
(PSA)

Blood
Prostate
Tissue IHC

BPH (benign prostatic hypertrophy), nodular
prostatic hyperplasia, prostatitis, prostate trauma/
inflammation, ejaculation

Thyroglobulin

Blood
Thyroid Cancer
Tissue IHC

Anti-thyroglobulin antibodies

Urine

Dietary intake (bananas, vanilla, tea, coffee, ice
cream, chocolate), medications (tetracyclines,
methyldopa)
Same as VMA, in addition: psychosis, major
depression

Homovanillic Acid

Monitoring
Prognosis,
Diagnosis

BPH (benign prostatic hypertrophy), prostatitis

Calcitonin

Urine Catecholamines:
Vanillylmandelic
Acid (VMA)

Purpose

Lymphoma,
melanoma, acute Hepatitis, MI (heart attack), stroke, anemia,
Monitoring
leukemia,
muscular dystrophy, certain medications (narcotics,
Prognosis
seminoma (germ aspirin, anesthetics, alcohol), muscle injury
cell tumors)

Blood,
urine, or
Multiple
cerebrospin
myeloma
al fluid

Urine

Other conditions which elevated Levels

Neuroblastoma

Monitoring
Prognosis
Monitoring
Diagnosis
Recurrence
Monitoring
Screening
Prognosis
Monitoring
Prognosis

Diagnosis
Monitoring
Screening
Prognosis
Diagnosis
Monitoring
Screening

Diagnosis
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Figure 1. A schematic diagram of tumor markers which are in clinical use.
http://www.cisncancer.org/research/new_treatments/tumor_markers/index.html (23.06.2016)
4.

Limitations of tumor markers

There are several limitations to use of tumor markers for diagnosis, prognosis, monitoring and
treatment options.
a) The level of some tumor markers may be elevated in benign condition. For instance, some
benign conditions including viral hepatitis, liver injury, pregnancy, hepatitis, pancreatitis etc.
have been associated with an increase in some tumor markers such as AFP, CEA, β-hCG(Beta
human chorionic gonadotropin),CA 125 and PAP/PSA.
b) Patient’s characteristics and/or habits (smoking, ethanol comsumption and COPD (chronic
obstructive pulmonary) etc.) may lead to alter the tumor marker values. For instance, serum
CEA is frequently elevated in patients with liver diseases due to subnormal metabolism of
CEA by the diseased liver. On the other hand, the value of some tumor markers including
CEA may not have higher level even in cancer patients.
c) Tumor marker kinetics. In general, the time interval before serial testing should be 3
months due to tumor marker’s distribution and elimination kinetics. However, the time
interval can be reduced within 2 to 4 weeks in order to detect an abnormal value.
d) No test is sufficiently high specificity and sensitivity and also, a single value or test is
unreliable in itself.
e) The inappropriate or unnecessary testing of tumor markers cause extra cost and patients
additional anxiety and distress (de Gramont et al., 2014; Henry & Hayes, 2012; Sharma,
2009).
5.

Interpretations

Criteria for interpretation of test results should evaluate according to guidelines published
by The National Academy of Clinical Biochemistry (NACB) Laboratory Medicine Practice Guidelines
(LPMG) for Use of Tumor Markers in Clinical Practice and first proposed in 2002 (Sturgeon &
Diamandis, 2009).
Furthermore, laboratories indicate the method when reporting results and clinicians should be
aware that obtained results from different methods are not definitely comparable when interpreting
results of tumor markers. Sometimes, the test results may not accord with the clinical picture of
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patients. In addition, physiological condition (life style, aging, menopause, obesity, metabolism and
kinetics of the tumor marker, renal or liver failure, hormonal imbalances etc.) of patients should take
into consideration in interpreting the results. On the other hand, inappropriate or/and wrong
interpreting of test results can cause patient anxiety and lead to unnecessary scans or treatment
(Sharma, 2009; Sturgeon & Diamandis, 2009).
6.

Conclusion

Tumor markers have drawn an attention for the diagnosis and treatment of especially certain
types of cancer due to significantly effecting patient outcomes and clinical decision. However,
inappropriate use of these markers lead to detrimental to patient care. Thus, there is a urgent need for
developing novel tumor markers in order to provide a more exact and efficient assessment of disease
diagnosis, progression and regression. Besides, it should focus on new techniques including gene
expression microarray, proteomics and detection of circulating tumor cells for measuring tumor
markers in clinical use by rigorous analytical and clinical validation (Leary et al., 2010; Mehta et al.,
2010).
7.
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Environmental Design Analyses: Experiences / Acquisitions in a
Course as Input in Design Studios in Architecture Education
Gildis Tachirª¹, Pınar Kısa Ovalıª
ªTrakya University,Faculty of Architecture.Department of Architecture,Macedonia Campus Edirne 22100, Turkey

Abstract
Architectural education is a learning process which equips a student with multifaceted issues enables the
ability to make unique designs and is weighted towards subjective experience. During the process of gaining
information as a method, environmental analysis leads the way; land a stereobate for architectural design and
its connection is a matter worth being questioned. In this study, the effect of creating data/input of
architectural design studios in the course MIM 209 Architectural Environment Analysis in Design" from the
Bologna 2012 Education Programmer, an elective course as of the 4th semester at Trakya University Faculty of
Architecture Department of Architecture, will be examined. After completing the aim, content and learning
outcomes related to the Bologna process, surveys, interviews, on- site physical and socio-cultural
environmental analysis layouts, questionnaire results and SWOT analysis are carried out in 2015-2016 fall
semester in the designated workspace ‘Edirne/ Tahta Kale Area’. Within this scope, the student’s experience is
referred to and the reflection of architectural design is evaluated upon architectural project examples.
Keywords:1
Architectural education, environmental analysis, physical and socio-cultural environment.

1.

Introduction

Architectural education equips a student with design theory and methods, structure and
building systems technology, building and planning typology, art history, architectural history and
physical and socio-cultural data relating to the architectural environment. It enables the skill of
original design on the scale of building and urban environments, consisting of a learning process
based on subjective experience. Design education is encouraged multiple solutions and individuality
in interpretation and expression, is defined as a process by which different perspectives (Sausmarez,
1983; Saranlı, 1998; Teymur, 1998; Kocadere & Özgen , 2012). Environmental analysis a prime
method for the student to gain information during the design process is important, in questioning the
connection between land, the basis of architectural design, and design. In this study, within the
Trakya University Faculty of Architecture Department of Architecture Bologna 2012 Education
programmed, the elective ‘’MIM 209 Architectural Environment Analysis in Design" course will study
the social (cultural, economic, customs etc.) and the physical (topography, climate, green areas,
condition of buildings, building functions, proprietary structures and so on) aspects that affect the
built environment in order to analyze the conversion of information/data for design.
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Within the study, in relation to the Bologna process and after defining its aim, content and
intended learning outcome, during the 2015-2016 fall semester the environmental analysis of the
designated study area of ‘Edirne/ Tahta Kale Area’ will be examined.
2.

Environmental Design Analyses

Architecture is a discipline which creates healthy, livable and aesthetic spaces for the users using
the opportunities of the natural environment to satisfy the needs and desires of the users within
specific criterion (Dikmen ve Gültekin, 2007). Architecture and environmental studies are natural
companions. It is impossible to design good buildings without understanding their relationship to
natural systems and knowing how human intervention affects it – both positively and negatively. As
man and nature begin to recognize their interdependence, the study of environment takes on a whole
new meaning. Architecture and the Environment encourage students to explore these relationships
from a variety of perspectives (Middlebury University-Department of Architecture, online: access
date: 1.05.2016).
Human-environment interaction is a dynamic based on the interaction of cause-effect
relationship continuity when taken as a whole is seen. Environmental analysis in architecture,
architecture design which is the basis is important to question of the connection between buildings
with place .The architectural profession is a vital point in this continuum, because most of the design,
whether reality will win when the building was announced in the context of establishing the existence
of grounds; Data for editing context requirement is obtained by the environment analysis (Kısa Ovalı,
2012).
The Trakya University Faculty of Architecture Department of Architecture Bologna 2012
Education Programed, the elective ‘’MIM 209 Architectural Environment Analysis in Design" course
will study the social (cultural, economic, customs etc.) and the physical (topography, climate, green
areas, condition of buildings, building functions, proprietary structures and so on) aspects that affect
the built environment in order to analyze the conversion of information/data for design (Trakya
University Bologna Education Programmer) .
In this course, human and environmental relationships, definitions and types of environment
(physical and socio-cultural) theory of the course's title are described below. Environmental review is
done on the social factors that influence the formation and samples, analysis of social factors, surveys,
interviews and supported by examples of the techniques are described. Continuing analysis relating to
the built environment (transportation, building use, building structure, full and empty, the function
analyzes are made and proprietary image analysis work etc.) describes the layout and presentation of
examples. Transformation analysis of the preparation and carrying the legend SWOT matrix display is
described as a student of theoretical and practical issues. At year's end by analyzing the practical
overviews of the sampling area it is expected to be selected by student’s assignments and
presentations.
The course learning outcomes, improve student research skills, the ability to gain benefit from
the example, to understand the relationship between man and the environment, to understand the
relationship between the design environment and to question. The following table shows the
relationship between the outputs of the course curriculum (Table 1).
Table1. Program qualifications the relationship between learning outcomes (Trakya University
Bologna Education Programmer)
Qualification Program

Contribution
1 2 3

1 Doing research, utilization of sample
2 To understand the relationship between man and his environment
3 To understand the relationship between design and the environment
4 Design steer by environmental conditions

4

5
X
X
X

X
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The Workspace: Edirne/ Tahta Kale Area

Edirne from the past due to its geopolitical position and has a history as a settlement for many
years continued Macroform. The city, which has made nearly a century capital of the Ottoman
Empire, for example, contains many important monumental architecture and civil(Figure 1).

a

b

Fig.1. (a) The city plan of Edirne, working area (Sirel & Kıran, 2005); (b) Tahta Kale architecture
environmental samples Location
The Edirne area is a historic town dominated by traditional Ottoman housing surrounding the
castle. The area based with the one side facing the historic “Saraçlar Street” and the “Other old
Istanbul Street( Figure 2).

Fig.2. Working space between the old Istanbul and Saraçlar Street (Edirne belediyesi, online:access
date:10.05.2016)
3.1 Analyses of the Workspace
It is analysed by students within the course under the titles of natural, built and socio-cultural
environment and architectural design data/findings are identified.
3.1.1 Data field of the natural environment. Natural environment field data is compromised from
topographic, climatic and geological examinations with support from maps, graphics and diagrams
(Figure 3).

a

b

Fig.3. (a) The natural environment data of Tahtakale, 1st-2nd district (b) The natural environment
data of Tahtakale 3rd -4th district.
3.1.2 Physical analysis for the built environment.Physical environment analysis in relation to the built
area is done by in situ observations, photographs and detection methods. In this context, the region’s
urban location, transport network, building conditions (function, floor use, structural properties, and
empty-full) and the historical environment properties (proprietary structures, values); street
silhouettes, sketches and visual layouts are presented (Figure 4).
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b

Fig.4. (a) Tahtakale date of the built environment, 1st-2nd district (b) Tahtakale date of the built
environment 3rd -4th district
3.1.3 Socio-cultural and socio-economic structures of the areas. The socio-cultural and socio-economic
structures of the area (demographics, education, economic structure, cultural features, language,
religion, traditions) are determined by surveys. The surveys carried out with interviews consisted of
open-ended questions to determine the general condition of the area and five-likerd questions to
measure the satisfaction of the area. Survey results were converted by students into mathematical data
of graphs and diagrams (Figure 5-6).

a

b

c

Fig.5.The graphs of open-ended questions (Age, Education, Average monthly income)

Fig.6. The graphs of five-likerd questions
Course covers made from natural, built and socio-cultural environmental analysis of the
opportunities, threats, strengths and weaknesses defining are evaluated in SWOT systematic.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

85

Table 2. Tahtakale of a SWOT analysis
INTERNAL
Strengths
The natural
Environment

- Not narrow the region
- Meriç and Tunca close
to the river

The built
Environment

-Inlying
-Historic texture

The socio-cultural
Environment

-Neighborhood
culture continues

Weaknesses
- Geographical location,
climate reflection

EXTERNAL
Opportunities

Threats

- Suitable for agriculture
- Overflow of
settlement
rivers
-The contribution of
-Very few green
river tourism
areas

-No children’s play
areas
-Infrastructure

-Border town
-Old town

-To the conservation
of historic
buildings.

-Young
population a
lively area

-Damaging
historic texture
of rapid
urbanization
-Declining
relations
between
society

Student research, utilization of sample, develop their skills, understand the relationship between
environment, people, and design and questioning targeting architectural design course when looking
at the reflection on the environmental analysis of the architectural project( Figure 7-8-9).

Fig.7.Example of Children Theater (By Müge Pandır).
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Fig.8.Example of Boutique Hotel (By Zümrüt Top).

Fig.8.Example of opinion and expression platform building (By Esat Yılmaz).
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Conclusion

The Trakya University Faculty of Architecture Department of Architecture Bologna 2012
Education Programed, the elective ‘’MIM 209 Architectural Environment Analysis in Design" course,
collecting data produced to the original design students in design studio has led to the process right
now. Analysis results are effective for students to create the concept of the project.
In terms of input capacity to design;
1.
2.
3.
4.

5.

Natural, built and socio-cultural environment analysis in the context of understanding and
inquiring land and design gives students design ideas,
Entry, natural environmental analysis in the integration of orientation and environment
actively used by the student in creation of mass and space organization,
Difficulty in organizations of a layout plan in setting up transportation networks (vehiclepedestrian integration)
It is observed that in the organization of new structure (gauge, fragmentation, structure and
material selection, evaluation of proprietary structure, empty-full relation set up) in relation
to the established historic environment (harmony, contrast and synthesis approach) there is a
transfer of the built environment to design.
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Abstract
Aim: This study aims to investigate to effects of four weeks cardio-Pilates exercise program on physical
characteristics in females. Material and methods: The total 40 female volunteers were tested before and after
four weeks regular exercise of 3 × 1 hr. sessions/week. Body height and weight, waist and hip circumferences,
body fat percent and weight were measured. To test the differences, a paired t test was used. Results: This
study showed that cardio-Pilates exercise program significantly decreased body fat percent, body fat weight,
waist and hip circumferences Cohen’s d calculations showed that four weeks exercise program had moderato
effect on body fat percent, body fat weight, waist and hip circumferences in females. Conclusion: Four weeks
exercise program seems to be effective in decreasing the fat and circumference values in females. It was
concluded that the magnitude of effect was depend on the duration of exercise program.
Keywords:1
Female, Cardio- Pilates, Physical Characteristics

1.

Introduction

Physical inactivity can negatively affect one third of world population’s health and life quality
(WHO, 2007), In Turkey, two third of population had sedentary life style (Çeker et al. 2015). Pilates
with its traditional principles of centering, concentration, control, precision, flow, and breathing is
more affective exercise program in development of strength, mobility, endurance, flexibility, core
stability, proprioception, body control in three anatomical planes (Berardi, 2000; Dreas, 2002; Fitt et al.
1993). Many individual prefer to participate in cardio-Pilates exercise programs in order to enhance
their health and physical fitness level. This study aims to investigate to effects of four weeks cardioPilates exercise program on physical characteristics in females.
2.

Material and Methods

The participants of this study consist of 40 female volunteers aged 21 – 45 years. The mean values
of participants were 38.30± 11.04 years for age, 161.43 + 8.18 cm for body height, 68.98±11.04 kg for
body weight, respectively. Participants were tested before and after four weeks regular training
program of 3 × 1 hr. sessions/week in fitness center. Each workout was consisted of 10 minutes warm
up, 20 minutes cardio exercise, 20 minutes mat exercise and 10 minutes cool down. Variables
including body height, body weight, waist and hip circumferences were measured. Bioelectrical
impedance measurements for body fat percent and weight were taken utilizing the Tanita scale. In
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SPSS, a paired t test was used for pre and posttest difference while magnitude of effects was
calculated by Cohen’s d formula.
3.

Results

Results of this study showed that cardio-Pilates exercise program significantly decreased body
fat percent, body fat weight, waist and hip circumferences in females. No significant difference was
observed in the means of body weight, body mass index and waist/hip ratio. Cohen’s d calculations
showed that four weeks exercise program had moderato effect on body fat percent, body fat weight,
waist and hip circumferences in females. It was found that 4.56 % decrease in the body fat percent 6.69
% decrease in the body fat weight, 2.49 % decrease in waist circumference and 2.76 % decrease in hip
circumference after four weeks cardio-Pilates exercise program in females aged 21-45.
Table 1. Comparison of physical characteristics after four weeks cardio-Pilates exercise program in
females.
Pre test
Post test
Diff
% Diff
Cohen’s
Variables
t
M
SD
M
SD
d
Body Weight (kg)
68.98 11.04 67.37
11.37
1.61
2.46
10.232
0.144
Body Mass Index
26.56
4.57
25.94
4.68
0.62
2.46
9.923
0.134
(kg/m2)
Body Fat (%)
33.00
4.50
31.54
4.72
1.47
4.56
8.652†
0.312
Body Fat (kg)
23.39
6.94
21.80
6.69
1.59
6.69
5.177†
0.233
Waist Circumference
91.03
8.85
88.81
9.41
2.21
2.49
7.221†
0.243
(cm)
Hip Circumference (cm) 105.60 7.73 102.68
7.59
2.92
2.76
9.528†
0.381
Waist/Hip Ratio
86.25
6.33
86.48
6.35
-0.23
-0.29
-.672
-0.036
Cohen’s d. †p<.05.

4.

Discussion

Results of this study showed that cardio-Pilates exercise program significantly decreased body
fat percent, body fat weight, waist and hip circumferences in females. No significant difference was
observed in the means of body weight, body mass index and waist/hip ratio. Cohen’s d calculations
showed that four weeks exercise program had moderato effect on body fat percent, body fat weight,
waist and hip circumferences in females. It was found that 4.56 % decrease in the body fat percent 6.69
% decrease in the body fat weight, 2.49 % decrease in waist circumference and 2.76 % decrease in hip
circumference after four weeks cardio-Pilates exercise program in females aged 21-45.
Although mat Pilates is used and energy expenditure and heart rates are below ACSM
guidelines, the combination Pilates exercise with cardio workout collectively increase the energy
expenditure to the moderato level recommended by ACSM (Pescatello, 2014). Similar to our study a
few studies showed that Pilates exercise program had positive effect on some body composition,
weight loss and strength changes (Rogers et al. 2006; Segal et al. 2004; Sekendiza et al. 2007; Self et al.
1996). Similarly, Wolkodoff (2008) reported that the Pilates exercise combined with an aerobic
trampoline exercise program provides a sufficient training stimulus for body composition. Our results
were consistent with the results of studies previously stated (Rogers et al. 2006; Segal et al. 2004;
Sekendiza et al. 2007; Self et al. 1996; Wolkodoff (2008). The effectiveness of an exercise program is not
only depend on the duration of exercise program, but also intensity, frequency, type as well as
training age.
5.

Conclusion

Cardio-Pilates exercise program had no effect on body weight and body mass index. Four weeks
exercise program seems to be effective to decrease the fat and circumference values in females. It was
concluded that the magnitude of effect was depend on the duration of exercise program.
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The Attitudes of Parents’ to the Physical Education and Sports
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the parents’ attitudes towards the physical education and
sports lectures in primary schools. Material and methods: The sample of the study consisted of 100 parents
(with the mean age of 38.85±4.07 years) whose children attending Primary Schools in Adana. Data were
collected by using a questionnaire prepared by researcher. The questionnaire consists of three divisions and
totally 16 questions. Results: The results of this study showed that two third of parents demonstrated positive
attitudes toward the importance and benefits of physical education lectures in primary schools. Parents also
believed that physical education lectures were similar importance with other lectures. Conclusion: It can be
concluded that parents’ attitudes towards the importance the physical education and sports lectures were
positive and they believed the benefits of physical education lectures in the development of academic
achievement.
Keywords:1
attitudes, family, physical education, sport

1.

Introduction

A positive attitude of parents related to participation of their children in physical education
lectures was important factor to increase lifelong regular physical activity level in children. The
attitude of the parents towards this issue is almost the most decisive element in whether or not their
children would participate into physical and sports activities (Anderssen et al.2006). Some parents are
aware of the positive effect of physical training and sports on their kids’ development and
socialization process and support their children's participation into such activities whereas most
parents do not welcome their children's participation into such activities (Hanlon, 1994; Brustad,2010).
The rate of sedentary lifestyle is not only increasing in adult, but also adolescents in both male and
females. In other side, girls demonstrate a significantly higher rate of inactivity than males (Bauer et
al. 2008). Therefore, this study examines to determine the parents’ attitudes towards the physical
education and sports lectures in primary schools.
2.

Material and Methods

The participants of this study consist of 100 parents volunteers aged 28 – 45 years. The mean
values of participants were 38.85±4.07 years for age. This study was performed on 100 parents (age:
Corresponding author’s address: School of Physical Education and Sport, Çukurova University, 01330/ Balcali-Adana, TURKEY
E-mail: dilek.sevmli@gmail.com
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38.85 ± 4.07) whose children attending Ministry of Education Primary Schools in Adana. Data were
collected by means of a questionnaire prepared by researcher. The third part of the questionnaire
included 16 close-ended questions using Likert scale. These questions relate to the views of parents
about the importance and benefits of sports for healthy life style and academic success. Data were
analyzed by SPSS statistic program. Frequency and X2 analyzes were performed.
3.

Results

According to the survey results, the attitude of parents is quite favorable on to encourage their
children to sports and the main reasons for this are the health and the fitness of the physical, social,
mental characteristics, the teamwork and the pleasure – entertainment. Parallel with this finding,
parents with high-level and education have more information and awareness about benefits of sports
and physical education and sports training. The answers to all the questions more than 50% above
were positive. Similarly, the participants’ opinion about the importance of the physical education and
sports lectures were positive. Also, parents believe that physical education lectures are important
according to psychomotor, affective and cognitive development of students. They also believe that
physical education lectures helps students about their self-expression and their pleasure level.
Table 1. Comparing parents’ general attitude about the children’s participation to physical education,
according to their thought “Physical Education” prevents study for TEOG exam in the 8th grade.
Answers

N

Mean Rank

AgreeG1)

54

59,29

Undecided (G 2)

22

37,75

Disagree (G 3)

23

39,91

X2

df

Asymp.sig.

Mann Whitney U
Sum

12.531

2

.002**

G1>G2 and G1>G3

**significant at 0.01

Table 2. Comparing parents’ general attitude about participation to physical education, according to
children’s gender.
Answers

N

Mean Rank

Sum Rank

Female

53

43,80

2321,50

Male

46

57,14

2628,50

z

Asymp.sig.

-2,309

.002**

**significant at 0.01

Table 3. Comparing parents’ general attitude about participation to physical education, according to
children’s grades.
Classes

N

Mean Rank

5

21

66.02

6

9

60.44

7

29

51.12

8

41

39.93

X2

df

Asymp.sig.

Mann Whitney U
Sum

12.576

3

.006**

5>8

**significant at 0.01

Table 4. Comparing parents’ general attitude about participation to physical education, according to
mother’s education level.
Answers

N

Mean Rank

Sum Rank

High school and under

75

48.91

3668.00

University

25

55.28

1382.00

z

Asymp.sig.

-.953

.341
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Table 5. Comparing parents’ general attitude about participation to physical education, according to
father’s education level.
Answers

N

Mean Rank

Sum Rank

60

47.23

2833.50

High school and under
40

University

55.41

z

Asymp.sig.

-1.385

.166

2216.50

Table 6. Comparing parents’ general attitude about participation to physical education, according to
parents’ marital status.
Answers

N

Mean Rank

Sum Rank

90

50.84

4575.50

High school and under
University

10

47.45

z

Asymp.sig.

-.351

.726

474.50

Table 7. Comparing parents’ general attitude about participation to physical education, according to
amount of their children and their grades.
Number of Children

N

Mean Rank

1

9

74.61

2

43

52.92

3

27

42.33

4

21

45.71

X2

df

Asymp.sig

Mann Whitney U
sum

9.261

3

.026*

1>2,3 and 4

*significant at 0.05 level.

4.

Discussion

The purpose of this research was to determine parents’ opinions related to physical education
lectures including movement and sport education. In this context parents play the key role in the
involvement or not of their children in physical and sports activities. This research focused on in
Adana province parents and their attitudes towards their children’s involvement in sports or physical
activities in general. The analysis of the results showed that the views of parents are quite favorable on
to encourage their children to sport. The concern of both parents and childrens’ about the importance
of physical education and sports lectures were confirmed to each other. Similarly, Leff, (1995) found
that there was a positive connection between how young athletes perceived their parents’
encouragement to take part in sports, the amount of fun they had and their levels of self-esteem. The
results of this study showed that two third of parents demonstrated positive attitudes toward the
importance and benefits of physical education lectures in primary schools. Parents also believed that
physical education lectures were similar importance with other lectures.
5.

Conclusion

It can be concluded that parents’ attitudes towards the importance the physical education and
sports lectures were positive and they believed the benefits of physical education lectures in the
development of academic achievement.
6.
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Lise Öğrencilerinin Eğitimde Tablet PC ve Teknoloji Kullanımına
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Abstract
The purpose of the study was to determine the relationship between high school students’ use of tablet and
their attitudes towards technology. The population of the study consisted of students studying in high schools
located in the city center of Karabuk province in 2015-2016 education year and spring term. This quantitative
study was a descriptive one. This study used “Attitude towards Tablet Computer Scale” and “Students’
Attitude towards Technology Scale” to gather data. The data of the study were analyzed by performing oneway MANOVA and correlation analysis. This study aimed at determining the relationship between high
school students’ attitude towards tablet computer and technology and at presenting suggestions to policy
makers who exert effort for these technologies to be integrated in the education system. Results revealed that
there were positive and medium-level relationships between participants’ attitudes on tablet pc use and
technology use and also participants’ attitudes on tablet pc use and technology use did not differ significantly
according to gender, having computer at home and other’s having tablet pc in the family variables, however,
differed significantly according to income level for per month variable.
Keywords:
Tablet computer, use of technology, attitude, high school students

1.

Giriş

21. yüzyılda hızla artan bilgi birikimi teknolojik gelişmeleri beraberinde getirdiği gibi aynı
biçimde teknolojik gelişmelerin sürekli ve giderek ilerlemesi de bilgi üretimini ve dağıtımını da
etkilemektedir. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde eğitimin bu gelişmelerden etkilenmemesi
düşünülemez. Kaliteli eğitim sistemlerinin ölçütlerinden biri de bilim ve teknoloji üretme düzeyi ile
yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmesidir (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Eğitim sistemleri de
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni programlar, yeni materyaller hazırlama gereği duymaktadır
(Adıgüzel, 2010; Yeşilyurt, 2007; Karasar, 2004) Türkiye’de de teknolojinin eğitim süreçleri ile
bütünleşmesi kapsamında birçok yenilik yapılmaktadır. Bu noktada son yıllarda FATİH Projesi ile
eğitim ve öğretim süreçlerinde teknoloji bütünleşmesi noktasında yeniliklere örnek olarak verilebilir
(Altın ve Kalelioğlu, 2015). FATİH Projesi ile okullarda öğretmen ve öğrencilerin kullanımına
sunulacak olan tablet PC’ler dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir ancak onlara göre daha ince ve hafif
olan, kalem ya da parmak uçlarıyla kullanılabilen dokunmatik LCD ekrana sahip bilgisayarlardır
(Tekerek, Altan ve Gündüz, 2014).
Kasım 2010’da öğrenci başarısını artırmak, teknolojinin sınıflarda etkin kullanımını sağlamak
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının iş birliği içinde yürüttüğü Fırsatları
1 Sorumlu yazar adresi: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 06500, Türkiye
E-posta: bahadir@gazi.edu.tr
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Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) olarak bilinen bir proje duyurulmuştur (Kamacı
ve Durukan, 2012). Eğitimde FATİH Projesinin temel amacı, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini
sağlamak, okullarda kullanılan teknolojiyi geliştirip iyileştirmek ve BİT araçları ile öğrencilerin
öğrenmelerini desteklemektir. Daha detaylı incelendiğinde, donanım ve yazılım altyapısının
sağlanması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BİT kullanımı,
öğretmenlere hizmet içi eğitim sağlanması, bilinçli, güvenli, yönetilebilir, ölçülebilir BİT kullanımı da
projenin alt amaçlarını oluşturmaktadır (Altın ve Kalelioğlu, 2015; MEB, 2013).
Fatih Projesiyle “her okula bilgisayar döneminden her sınıfa bilgisayar” dönemine geçiş
amaçlanmıştır. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında sınıflara internete bağlı
bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon cihazının konulacağı belirtilmiştir (Adıgüzel, Gürbulak ve
Sarıçayır, 2011). 2010 yılında gündeme getirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen FATİH
Projesi (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) de eğitim öğretimin her kademesinde
bilgisayar teknolojisinin kullanılması ihtiyacından hareketle yapılmıştır. Proje ile üç yıl içerisinde
bütün eğitim kademelerinde (sırasıyla: ortaöğretim, ilköğretim ikinci kademe, ilköğretim birinci
kademe ve okul öncesi) bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşması planlanmaktadır.
Türkiye’de 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında Fatih Projesi ile pilot uygulama
kapsamında 17 ildeki 52 okula 12.800 tablet bilgisayar dağıtılmıştır. Tabletlerin 2.259 adedi
öğretmenlerin, 9435’i ise öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Aynı zamanda ilgili okullardaki 5. ve
9. sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü sınıflar etkileşimli tahta ile donatılmıştır. Tablet bilgisayarlar,
wi-fi yani kablosuz internet desteğiyle akıllı tahtalara entegre olarak tasarlanmıştır. Tabletlerde 3G
desteği bulunmamakta, ancak akıllı tahta ve öğretmen tabletlerinden uzaktan yönetilebilmektedir.
Sınıflardaki akıllı tahtalar, öğrencilere dağıtılan bilgisayarlarla etkileşim hâlinde ve öğrencilerin
derslere aktif katılımını sağlayabilmektedir. Proje kapsamında dağıtılan tabletler içinde e-kitap olarak
ders kitapları yüklü hâlde öğrencilere teslim edilmiştir (Kamacı ve Durukan, 2012; Pamuk, Çakır,
Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013). Tabletlerin öğretim sürecinde kullanımı, öğretmen ve öğrenci açısından
çeşitli avantajlar sağladığı belirtilmektedir (Dündar ve Akçayır, 2012). Tabletlerin öğretimsel açıdan
faydaları, çokluortam, kamera ve mikrofon gibi araçların kullanımından e-kitaplar ve dijital defterler
ile etkileşimli öğrenme ağları ve anında geribildirime kadar çeşitlilik göstermektedir (Ifenthaler ve
Schweinbenz, 2013). Eğitimde tablet bilgisayarın kullanımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerini
kolaylaştırmak için umut verici bir yol olarak görülmektedir (Banister, 2010; Wise, Toto ve Lim, 2006).
Tablet bilgisayarların öğrenme-öğretme ortamlarında kullanımına yönelik alan yazın
incelendiğinde; kullanımına ilişkin eğilimlerin belirlenmesi (Bozdoğan ve Uzoğlu, 2012), farklı
öğrenme alanlarında kullanımı (Yoon ve Sneddon, 2011), eğitsel önemi ve sınırlıkları (Dündar ve
Akçayır, 2012), öğrenme-öğretme sürecindeki davranışlara etkisine (Amelink, Scales ve Tront, 2012)
ilişkin verilerin farklı çalışmalarda incelendiği görülmektedir. Yapılan çalışmaların çoğunda öğretmen
ve öğrencilerin de tablet bilgisayarların doğru kullanım stratejileri ile öğrenme-öğretme ortamına
getirebileceği muhtemel katkıları ön plana çıkmaktadır (Çetinkaya ve Keser, 2014). Yapılan bu
çalışmalar, tablet bilgisayarların pekçok özelliğinden dolayı eğitimde faydalı olduğunu
göstermektedir.
Teknolojinin öğrenme-öğretme faaliyetlerine entegrasyonu sürecinde etkin rol alması sebebiyle
bu çalışmada özellikle FATİH projesi ile sağlanan teknolojilere karşı öğrenci tutumları açısından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu tarz büyük yatırımlarla hayata geçirilen projelerin sağlıklı bir
şekilde yürümesi, beklenilen hedeflere ulaşılabilmesi ve devamının sağlanması için öğrencilerin
tutumları önemli görülmektedir (Pamuk vd., 2013).
Tablet PC kullanımına karşı tutumların incelenmesi bu teknoloji ile ilgili pozitif ve negatif
görüşleri ortaya çıkarmaktadır. Bu görüşleri ortaya çıkaracak çalışmalar FATİH projesi gibi kapsamlı
bir projede tablet PC’lerin nasıl daha yararlı kullanılacağı konusunda yapılacak çalışmalar için önemli
bir adımdır. Bu açıdan bakıldığında bu çalışma ile lise öğrencilerinin FATİH Projesi kapsamında
kullandıkları tablet PC’lere ve teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Yöntem

2.1 Model
Bu araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Tarama modelinde
tasarlanan araştırmalarda, mevcut bir durum olduğu biçimiyle betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2009).
Bu çalışmada, betimsel bir yaklaşımla lise öğrencilerinin tablet PC ve teknolojiye yönelik tutumları
incelenmiştir.
2.2 Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Fatih Projesi
kapsamında tablet bilgisayar dağıtımı yapılan ve bu teknolojiyi derslerinde etkin olarak kullanan
Karabük il merkezinde bulunan Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’nin 9, 10, 11 ve 12. sınıf
öğrencileri 2 (f=158) oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi, bazı özelliklere sahip olan veya bazı
ölçütleri sağlayan katılımcıların belirlenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma grubunu oluşturan adaylarının 83’ü (%52.5) erkek, 75’i (%47.5) kız; 62’si (%39.2) 9. Sınıf,
39’u (%24.7) 11. Sınıf, 38’i (%24.1) 12. sınıf ve 19’u (%12) 10. Sınıf öğrencileridir. Mevcut araştırmaya
katılan öğretmen adaylarının önemli bir kısmının (n= 138; %87.3) bilgisayarlara sahip iken küçük bir
kısmının (n= 20; %12.7) kendilerine ait bilgisayarlarının olmadığı görülmektedir. 110 öğrencinin
(%69.6) evlerinde kendisinden başka Tablet PC kullanıcısı var iken, 48 öğrencinin (%30.4) evlerinde
kendisinden başka Tablet PC kullanıcısı olmadığı; aile gelir durumu değişkenine bakıldığında 52
öğrencinin (%32.9) 1001-2000 TL arasında, 47 öğrencinin (%29.7) 2001-3000 TL, 34 öğrencinin (%21.5)
3001 TL’den fazla ve 25 öğrencinin 1000 TL’den az şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Sınıfınız

Bilgisayarınız Var mı?

Evde Kendinizden Başka Tablet PC
Kullanıcısı Var mı?

Aile Gelir Durumu

Demografik Özellikler

Sayı (f)

Yüzde ( %)

Erkek
Kız
Toplam
9

83
75
158
62

52,5
47,5
100,0
39,2

10
11
12
Toplam
Var
Yok

19
39
38
158
138
20

12,0
24,7
24,1
100,0
87,3
12,7

Toplam
Var
Yok
Toplam
1000 TL den az
1001 – 2000 TL
2001 – 3000 TL
3001 TL den fazla
Toplam

158
110
48
158
25
52
47
34
158

100,0
69,6
30,4
100,0
15,8
32,9
29,7
21,5
100,0

2.3 Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada lise öğrencilerinin Tablet PC ve tekonolojiye ilişkin tutumlarının belirlenmesi
amacıyla Bozdoğan (2015) tarafından geliştirilen “Tablet Bilgisayar Tutum Ölçeği” Yurdagül ve Aşkar
(2008) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Bozdoğan (2015) tarafından geliştirilen “Tablet Bilgisayar Tutum Ölçeği” 31 maddeden oluşmuş olup,
Bu çalışma ilk başta, ortaokul öğrencilerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır (özet kitapçığında basılan kısım). Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinden
şifahen elde edilen bilgiye göre; Türkiye’de hiçbir ortaokula tablet dağıtımının yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bundan dolayı çalışma lise öğrencileri üzerinde
uygulanmıştır.
2
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Bozdoğan, ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0.93 olarak hesaplanmışlardır. Tarafımızdan
yapılan analiz neticesinde ise ölçeğin güvenirlilik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Yurdagül ve
Aşkar (2008) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği” ise orijinal ölçek
olarak ABD’de Dugger ve Blame tarafından yapılandırılan ve 58 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 35
madde 4 alt boyuttan oluşmuş, Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır.
Tarafımızca yapılan güvenirlilik katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur.
2.4 Verilerin Analizi
Uygulama sonrasında elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 paket programı yardımıyla tek
yönlü MANOVA ve korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Katılımcıların teknoloji
ve tablet pc kullanımına ilişkin tutumlarının; cinsiyetlerine, tablete sahip olma, bilgisayara sahip olma
ve ailenin aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenirken Çok
Değişkenli Varyans Analizi’ne (MANOVA) ilişkin Tek Yönlü MANOVA (One-Way MANOVA),
kullanılmıştır. Tek Yönlü MANOVA sonucunda anlamlı bir fark belirlendiği takdirde anlamlı farkın,
bağımlı değişken setinde yer alan bağımlı değişkenlerin hangisi/hangilerinden kaynaklandığını tespit
etmek için ANOVA ile izleme testleri gerçekleştirilmiştir. Tek Yönlü ANOVA sonucunda, anlamlı
farkın belirlendiği durumlarda ise Scheffe testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.
3.

Bulgular

Katılımcıların Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre
farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tek Yönlü MANOVA sonucunda ulaşılan bulgular
aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre, Tablet ve Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü MANOVA
Sonuçları
Etki

Cinsiyet

Pillai's Trace
Wilks’
Lambda
Hotellin’s
Trace
Roy’s Larget
root

Değer
,03

F

Denence sd

Hata sd

p

Eta kare(η2)

2,477

2

155

,087

,031

,97
,03
,03

Tablo 2’de görüleceği üzere, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumdan alınan
puanlar üzerinden yapılan tek yönlü MANOVA sonuçları, katılımcıların Tablet Bilgisayar ve
Teknoloji kullanımına tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığını ortaya koymaktadır
[Wilks’λ=.97; F(2,155)= 2.477; p>.05]. Buna göre, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik
tutum ölçeklerinden elde edilen puanların oluşturduğu doğrusal bileşen puanları katılımcıların
cinsiyetlerine göre farklılık göstermemektedir.
Katılımcıların Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının Tablete sahip
olma durumuna göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tek Yönlü MANOVA sonucunda
ulaşılan bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 3. Tablete Sahip Olma Değişkenine Göre, Tablet ve Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü
MANOVA Sonuçları
Etki

Tablete
Sahip Olma

Pillai's Trace
Wilks’
Lambda
Hotellin’s
Trace
Roy’s Larget
root

Değer
,01

F

Denence sd

Hata sd

p

Eta kare(η2)

1,112

2

155

,331

,014

,99
,01
,01
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Tablo 3’de görüleceği üzere, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumdan alınan
puanlar üzerinden yapılan tek yönlü MANOVA sonuçları, katılımcıların Tablet Bilgisayar ve
Teknoloji kullanımına tutumlarının tablete sahip olmaya göre farklılaşmadığını ortaya koymaktadır
[Wilks’λ=.99; F(2,155)= 1.112; p>.05]. Buna göre, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik
tutum ölçeklerinden elde edilen puanların oluşturduğu doğrusal bileşen puanları katılımcıların
tablete sahip olmalarına göre farklılık göstermemektedir.
Katılımcıların Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının Bilgisayara sahip
olma durumuna göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tek Yönlü MANOVA sonucunda
ulaşılan bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 4. Bilgisayara Sahip Olma Değişkenine Göre, Tablet ve Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü
MANOVA Sonuçları
Etki

Bilgisayara
Sahip Olma

Pillai's Trace
Wilks’
Lambda
Hotellin’s
Trace
Roy’s Larget
root

Değer
,02

F

Denence sd

Hata sd

p

Eta kare(η2)

1,627

2

155

,200

,021

,98
,02
,02

Tablo 4’te görüleceği üzere, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumdan alınan
puanlar üzerinden yapılan tek yönlü MANOVA sonuçları, katılımcıların Tablet Bilgisayar ve
Teknoloji kullanımına tutumlarının bilgisayara sahip olmaya göre farklılaşmadığını ortaya
koymaktadır [Wilks’λ=.98; F(2,155)= 1.627; p>.05]. Buna göre, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji
kullanımına yönelik tutum ölçeklerinden elde edilen puanların oluşturduğu doğrusal bileşen puanları
katılımcıların bilgisayara sahip olmalarına göre farklılık göstermemektedir.
Katılımcıların Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının Aile Aylık Gelir
düzeyi değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tek Yönlü MANOVA
sonucunda ulaşılan bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 5. Ailenin Aylık Gelir Düzeyi Değişkenine Göre, Tablet ve Teknoloji Tutum Puanlarının Tek
Yönlü MANOVA Sonuçları
Etki

Aile Aylık
Delir Düzeyi

Pillai's Trace
Wilks’
Lambda
Hotellin’s
Trace
Roy’s Larget
root

Değer
,12

F

Denence sd

Hata sd

p

Eta kare(η2)

3,349

6

306

,003

0.62

,88
,13
,09

Tablo 5’de görüleceği üzere, Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumdan alınan
puanlar üzerinden yapılan tek yönlü MANOVA sonuçları, katılımcıların Tablet Bilgisayar ve
Teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının ailenin aylık gelir düzeyi değişkenine göre farklılaştığını
ortaya koymaktadır [Wilks’λ=.88; F(3,306)= 3.349; p<.05]. Bu anlamlı farkın büyüklüğü gösteren Eta
Kare değeri .62 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin 1’e doğru yaklaşması bağımsız değişkenin bağımlı
değişken üzerindeki etkisinin arttığını göstermektedir. Buna göre, katılımcıların ailelerinin aylık gelir
düzeylerinin Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarında sahip olduğu anlamlı
etkinin büyük olduğu söylenebilir. Bu bağlamda tek yönlü MANOVA sonucunda tespit edilen
anlamlı farkın, hangi bağımlı değişkenlerden kaynaklandığı tespit etmek için Tek Yönlü ANOVA
uygulanmış ve analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 5’de sunulmuştur.
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Tablo 6. Ailenin Aylık Gelir Düzeyi Değişkenine Göre, Tablet ve Teknoloji Tutum Puanlarının Tek
Yönlü ANOVA Sonuçları
Değişken
Tablet Bilgisayara Yönelik
tutum

Teknoloji Kullanımına Yönelik
Tutum

Ailenin Aylık Gelir
Düzeyi
1000 TL den az
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001 den fazla
1000 TL den az
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001 den fazla

n

X

ss

25
52
47
34
25
52
47
34

67,72
76,88
64,70
71,97
82,04
83,90
81,02
89,26

12,00
17,92
18,42
16,89
16,22
15,47
17,91
13,64

sd

F

p

3-154

4,527

,005

3-154

1,894

,133

Tablo 7’daki bulgulara göre, katılımcıların tablet bilgisayara yönelik tutum [F(3-154)=4,527,
p<.05] düzeylerinde ailenin aylık gelir düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunurken, katılımcıların teknoloji kullanımına yönelik tutum [F(3,154)=1,894, p>.05] düzeylerinde
ailenin aylık gelir düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Katılımcıların tablet bilgisayara yönelik tutumlarında ailenin aylık gelir düzeyi açısından oluşan
istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın hangi gruplar açısından farklılaşmaya sebep olduğunu ortaya
çıkarmak için Scheffe çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların
ailelerinden 1001-2000 TL arası geliri bulunanlar ile 2001-3000 TL arası geliri bulunanlar arasında
ailesin aylık geliri 1001-2000 TL arası olanların lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu bulgu aile
aylık gelir düzeyleri 1001-2000 TL arasında olan katılımcıların tablet bilgisayara yönelik tutumlarının
aile aylık gelir düzeyleri 2001-3000TL olan katılımcılara göre daha olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 7. Katılımcıların Tablet Bilgisayara Ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Puanları
Arasındaki Korelasyon Matrisi, Aritmetik Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri
1
Tablet Bilgisayara Yönelik Tutum
Teknoloji Kullanımına Yönelik

1
.52**

2
1

X

83,91
70,75

SS
16,14
17,63

Tablo 7’da katılımcıların tablet bilgisayara ve teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasındaki
korelasyon katsayıları incelendiğinde; tablet bilgisayara yönelik tutum ile teknoloji kullanımına
yönelik tutumlar arasında pozitif yönde orta düzeyli bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre katılımcıların
tablet bilgisayar kullanımına ilişkin tutumların teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının olumlu
olmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle katılımcıların tablet bilgisayar kullanımına
ilişkin tutumlarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarıyla artış gösterdiği söylenebilir.
4.

Sonuç ve Öneriler

Araştırmada katılımcıların Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının,
onların cinsiyet, evde bilgisayara sahip olma ve evde kendisinden başka tablet bilgisayara sahip olma
durumlarına göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öte yandan katılımcıların Tablet Bilgisayar ve Teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının,
ailelerinin aylık gelir düzeyi değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılaşmanın
kaynağına ilişkin yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucunda aile aylık gelir düzeyi 1001-2000 TL
arasında olan katılımcıların aile aylık gelir düzeyleri 2001-3000 TL olan katılımcılara göre daha olumlu
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın bir başka sonucu ise katılımcıların tablet bilgisayara ve teknoloji kullanımına
yönelik tutumları arasındaki pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğudur. Bu sonuç
katılımcıların teknoloji kullanımına yönelik tutumlarından tablet kullanımına yönelik tutumlarını
artırdığı şeklinde yorumlanabilir.
Bundan sonraki çalışmalarda, tablet PC’lerin öğrenmeye etkisi araştırılabilir. Ayrıca tablet
PC’lerin öğrenme ortamında nasıl kullanılacağı ve bu teknolojinin eğitime entegrasyon sürecinin nasıl

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

101

olması gerektiği derinlemesine araştırılabilir. Böylece FATİH Projesi gibi kapsamlı bir projenin
başarıya ulaşması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlanabilir.
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Abstract
There is a need to determine the factors that directly or indirectly affect pre-service teachers’ academic
achievement and then to remedy negative factors so that faculties of education provide the society with
qualified teachers as they target. In this regard, it is very important to determine the factors that affect preservice teachers’ academic achievement. The purpose of this study is to determine the factors affecting preservice teachers’ academic achievement in terms of various variables. The study group consists of pre-service
teachers attending the divisions (Classroom Education, Social Sciences Education, Science Teaching, Primary
Mathematics Education) of the Department of Primary Education of Gazi University Faculty of Education in
Ankara in the spring semester of the 2015-2016 academic year. Quantitative research design will be employed,
and survey model will be used. The data to be obtained will be subjected to t-test and one-way analysis of
variance (ANOVA) through SPSS 17 package. Results finally revealed that academic success of prospective
teachers differed significantly according to department, academic mean, and average time for studying less
per day variables, however, did not differ significantly according to gender.
Keywords:
Academic achievement, pre-service teacher, teacher training, department of primary education

1.

Giriş

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda bilgiler hızla eskimektedir. Okullarda öğrendiklerimiz tüm
hayatımız boyunca toplumsal ve iş yaşamımızdaki gereksinimlerimizi karşılayamamaktadır. Bu
durum okulların bilgi aktaran kurumlar olmaktan çok, öğrenmeyi öğreten kurumlar olmaları
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bilişsel kuramın etkisiyle öğrenenin rolü edilgin alıcı konumundan,
kendi öğrenmesini kendisinin düzenlediği, öğrenme süreciyle ilgili kararlar alabildiği bir şekle
dönüşmüştür (Özkal ve Çetingöz, 2006). Bu bağlamda öğrenenin gerekli öğrenme-öğretme
stratejileriyle tanışabilmesi ve bu stratejileri kullanarak öğrenmeyi öğrenmesinin gerçekleşmesinde
okullardaki öğretmenlerin rolü büyüktür.
Öğretmenlik mesleği, bir ulusu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmada en önemli görevi üstlenen
mesleklerin başında gelmektedir. Öğretmen, ülkenin geleceğini şekillendirecek olan genç kuşaklarını
eğitiminden sorumlu olarak, onları gelecek yaşama hazır hale getirir. Tarih sahnesinden bu yana
eğitime ilişkin literatür tarandığında öğretmenlik mesleğinin stratejik öneminin gerek ülkeler gerekse
dünya açısından öneminin vurgulandığı görülmektedir. Bu kadar stratejik öneme sahip öğretmenlik
mesleğini icra edecek olan öğretmenlerin seçimi sürecinin hedefi doğru elemanı seçmektir. Güvenilir
bir öğretmen seçimi sürecinde yapılması gereken, aranan niteliklere sahip elemanı bulmaktır. Her
1 Sorumlu yazar adresi: Gazi University, Gazi Faculty of Education, Ankara, 06500, Turkey
E-posta adresi: bahadir@gazi.edu.tr
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kademedeki öğretmen adayının seçilmesi ve nitelikli bir mesleki formasyonun kazandırılması
geçmişte olduğu gibi bugün de ülkelerin gündeminde yerini ve önemini korumaktadır (Dilekmen,
Ercoşkun ve Nalçacı, 2005).
Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin icra edilebilmesi için insanların eğitim fakültelerini başarıyla
tamamlamaları ve Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları programa ilişkin yeterli
kabul edilen puanı almış olmaları gerekmektedir. Ancak belirtilen şartların sağlanmasından sonra
göreve başlayabilecek olan öğretmenler daha sonra meslekleriyle ilgili olarak çok fazla eğitime tabi
tutulmaksızın görevlerini devam etmektedirler. Bu bağlamda öğretmenlerin görevleri sırasında
yaşamaları muhtemel olan bir takım sorunlar, onların yetiştireceği öğrencilere de yansıyacak ve
geleceğin garantisi olarak görülen genç kuşakların sağlıklı bir şekilde yetişmesini engelleyen durum
vukuu bulacaktır. Yukarıda bahsi geçen, öğretmenlerin karşılaşmaları muhtemel olan sorunlara,
öğretmenlerin akademik başarının çeşitli etmenlerden negatif bir şekilde etkilenmesi sorunu örnek
olarak gösterilebilir.
Akademik başarı, Ahmann ve Stanley Marvin (1971) tarafından; “genellikle, bireylerin
psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında kalan, bütün program alanlarındaki bilişsel davranış
değişmelerini ifade etmektedir” şeklinde tanımlanmaktadır (Akt., Memduhoğlu ve Tanhan, 2013).
Akademik başarı bireysel, çevresel ve kurumsal faktörden ve örgütsel faktörlerden etkilenmektedir.
Bu faktörler arasında öğretim üyelerinin; iletişim ve insan ilişkileri, öğretim strateji ve yöntemleri,
öğrenme kuramları ve motivasyon, ölçme ve değerlendirme, alan yeterliliği ve alandaki yeni
gelişmeleri izleme ve sınıf yönetimi bilgi ve becerileri gibi yeterlilikleri sayılabilir. Ayrıca kurum
kültürü, yönetim anlayışı, kurumun fiziksel ortam ve donanımı da bireylerin akademik başarısı
üzerinde belirleyici etkiye sahiptir (Memduhoğlu ve Tanhan, 2013).
Bu bağlamda gelecek kuşakların yetiştiricisi olan öğretmen adaylarının üniversite yıllarında
akademik başarılarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin belirlenmesi hem onların ve
daha sonra eğitim görecek olan öğretmen adaylarının hem de gelecek kuşaklar olarak
nitelendirdiğimiz gençlerin akademik başarı anlamında sorunsuz olarak yetiştirilmelerine katkı
sağlayacaktır.
2.

Yöntem

2.1 Model
Bu araştırma, tarama modelindedir. Karasar’a (2010) göre, tarama modeli mevcut durumu
olduğu gibi yansıtmaya çalışan, araştırmada incelenen birey veya nesneleri kendi koşulları içerisinde
değerlendirmeye çalışan bir bilimsel araştırma türüdür. Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel’e (2010) göre ise tarama modeli araştırmanın amacına uygunluğu, var olan
durumu ortaya koyması, büyük örneklemler üzerinde çalışma olanağı sunması, bir konuya ya da
olaya ilişkin katılımcıların görüşleriyle ilgili fikirler vermesi gibi özellikleri nedeniyle kullanılan bir
araştırma türü olarak tanımlanmaktadır
2.2 Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Ankara Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nin ilköğretim bölümlerinde (Sınıf, Sosyal, Fen, Matematik)
öğrenim gören 488 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adaylarından 112’si (%23) erkek,
376’sı (%77) kadındır. Çalışma grubunu oluşturan adaylarının 125’i (25.6) fen bilgisi, 100’ü (%20.5)
ilköğretim matematik, 95’i (%19.5) sınıf öğretmenliği ve 168’i (%34.4) sosyal bilgiler öğretmenliği
bölümünde öğrenim görmektedir. Mevcut araştırmaya katılan öğretmen adaylarının önemli bir
kısmının (n =198; %40.6) not ortalaması 2.51-3.00 arasında değişirken en düşük oran 1.51-2.00 arasında
gerçekleşmiştir (n = 8; %1.6). Son olarak 193 öğrenci (%39.6) günde 1 saatten az, 139’u (%28.5) 1-2 saat,
101’i (20.7) hiç çalışmaz iken, 38’i (%7.8) 2-3 saat ve 17’si (%3.5) de günde 3 saatten fazla ders
çalışmaktadır.
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Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Anabilim Dalı

Akademik Ortalama

Günde Ortalama Ders
Çalışma

Demografik özellikler
Kadın
Erkek
Toplam
İlköğretim Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Toplam
3.51-4.00 arası
3.01-3.50 arası
2.51-3.00 arası
2.01-2.50 arası
1.51-2.00 arası
Toplam
(1) Hiç Çalışmam
(2) 1 saatten az
(3) 1-2 saat arası
(4) 2-3 saat arası
(5) 3 saatten fazla
Toplam

f
112
376
488
100
125
168
95
488
50
179
198
53
8
488
101
193
139
38
17
488

%
23
77
100
20.5
25.6
34.4
19.5
100
10.2
36.7
40.6
10.9
1.6
100
20.7
39.6
28.5
7.8
3.5
100

2.3 Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amacıyla Batman ve Yiğit (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını
Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, kişisel özellikler ve motivasyon (16 madde)
ve öğrenme ortamı ve öğretim elemanına bağlı faktörler (7 madde) olmak üzere 2 boyutta toplam 23
maddeden oluşmaktadır. Birinci boyut toplam varyansın %20.732’sini ve 2. boyut toplam varyansın
%11.375’ini yordamaktadır. Kişisel özellikler ve motivasyon boyutunda faktör yük değerleri .69 ile 40;
öğrenme ortamı ve öğretim elemanına bağlı faktörler boyutunda ise .78 ile .42 arasında değişmektedir.
Ayrıca kişisel özellikler ve motivasyon boyutu için hesaplanan iç tutarlık katsayısı .86, öğrenme
ortamı ve öğretim elemanına bağlı faktörler boyut için .84’tür. Ayrıca ölçeğin bütününde maddetoplam korelasyonları .35 ile .59 arasında değişmektedir (Batman ve Yiğit, 2016).
2.4 Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Cinsiyet
değişkenine göre öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörlere yönelik
algılarındaki farklılığın belirlenmesinde bağımsız gruplar için t-testi; öğrenim görülen bölüm, genel
not ortalaması ve günde ortalama ders çalışma süresi değişkenlerine göre farklılığın test edilmesinde
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Varyans analizi sonrasında yapılan ikili
karşılaştırılmalarda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplar arasında oluştuğunu belirlemek
amacıyla Scheffe testi kullanılmıştır. Ölçeğin istatistiksel çözümlemelerinde anlamlılık düzeyi .05
olarak belirlenmiştir.
3.

Bulgular

Tablo 2. Katılımcıların Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Toplam
Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

Erkek

112

43,95

16,58

Kadın

376

44,74

15,28

sd

t

p

486

,474

.636

Tablo 2’ deki analiz sonuçlarına göre, katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesine ilişkin toplam puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir [t (486) =,474; p>,05]. Erkeklerin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin
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belirlenmesine ilişkin toplam puanları aritmetik ortalaması ( X =43.95) iken, kadınların akademik
başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam puanlarının aritmetik ortalaması ( X
=44.74)’dür. Aradaki sayısal fark istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Bu bulgu
katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin görüşleri ile
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 3. Katılımcıların Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Toplam
Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişken

Anabilim

N

S

(1) Fen Bilgisi Öğretmenliği

125

Χ
40,30

12,59

(2) Matematik Eğitimi

100

47,56

13,69

(3) Sınıf Eğitimi

95

46,85

15,53

(4) Sosyal Bilgiler Eğitimi

168

44,65

17,91

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası

KT

sd

KO

F

p

3673,372

3

1224,457

5,179

,002

Gruplar İçi

114436,9

484

236,440

Toplam

118110,2

487

Fark
Scheffe
1-2
1-3

Tablo 3’deki analiz sonuçlarına göre, katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesine ilişkin toplam puanları ile bölüm değişkeni arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir
[F (3-484) = 5,179; p<,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için Scheffe çoklu
karşılaştırma testi yapılmıştır. Bu sonuçlara göre (1) Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında
bulunan katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam
puanları ortalaması ( Χ =40.30) ile (2) Matematik Eğitimi anabilim dalında bulunan katılımcıların
akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam puanları ortalaması ( Χ
=47.56) ve (3) Sınıf Eğitimi anabilim dalında bulunan katılımcıların akademik başarılarını etkileyen
faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam puanları ortalaması ( Χ =46,85) arasında Matematik Eğitimi
ile Sınıf Eğitimi anabilim dalında bulunana katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu
bulgu; bölüm olarak Matematik Eğitimi ile Sınıf Eğitimi anabilim dallarındaki katılımcıların Fen
Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında bulunan katılımcılara göre akademik başarılarını etkileyen
faktörlerin belirlenmesine ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 4. Katılımcıların Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Toplam
Puanlarının Akademik Ortalama Değişkenine Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) Sonuçları
Değişken

Akademik
Ortalama

N

S

(1) 3.51-4.00 arası

50

Χ
39,00

(2) 3.01-3.50 arası

179

43,85

16,05

(3) 2.51-3.00 arası

198

45,08

16,06

(4) 2.01-2.50 arası

53

48,92

12,78

(5)1.51-2.00 arası

8

53,38

15,88

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası

KT

sd

KO

F

p

3321,069

4

830,267

3,494

,008

Gruplar İçi

114789,2

483

237,659

Toplam

118110,2

487

12,72

Fark
Scheffe
4-1

Tablo 4’deki analiz sonuçlarına göre, katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesine ilişkin toplam puanları ile akademik ortalama değişkeni arasında anlamlı bir farklılık
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gözlenmiştir [F (4-483) = 3.494; p<,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için Scheffe
çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Bu sonuçlara göre aritmetik ortalaması (4) 2.01-2.50 arasında
bulunan katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam
puanları ortalaması ( Χ =48.92) ile akademik ortalaması (1) 3.51-4.00 arasında bulunan katılımcıların
akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam puanları ortalaması ( Χ
=39.00) arasında akademik ortalaması 2.01-2.50 arasında bulunan katılımcıların lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Bu bulgu; akademik başarı ortalaması 2.01-2.50 arasındaki katılımcıların
akademik ortalaması 3.51-4.00 arasında bulunan katılımcılara göre akademik başarılarını etkileyen
faktörlerin belirlenmesine ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 5. Katılımcıların Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Toplam
Puanlarının Günde Ortalama Ders Çalışma Değişkenine Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişken

Günde
Ortalama Ders
Çalışma

N

S

(1) Hiç Çalışmam

101

Χ
50,85

(2) 1 saatten az

193

43,44

14,15

(3) 1-2 saat arası

139

42,10

16,10

(4) 2-3 saat arası

38

42,63

14,54

(5) 3 saatten fazla

17

44,35

22,69

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası

5224,750

4

1306,18

Gruplar İçi

112885,5

483

233,717

Toplam

118110,2

487

KT

sd

KO

F

p

5,589

,000

15,04

Fark
Scheffe
1-2
1-3

Tablo 5’deki analiz sonuçlarına göre, katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesine ilişkin toplam puanları ile günde ortalama ders çalışma değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık gözlenmiştir [F(4-483)= 5,589; p<,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek
için Scheffe çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Bu sonuçlara göre günde ortalama (1) Hiç ders
çalışmayan katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam
puanları ortalaması ( Χ =50.85) ile günde ortalama (2) 1 saatten az ders çalışan katılımcıların
akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin toplam puanları ortalaması ( Χ
=43.44) ve (3) 1-2 saat arası ders çalışan katılımcıların akademik başarılarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesine ilişkin toplam puanları ortalaması
( Χ =42.10) arasında hiç ders çalışmayan
katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu; günde ortalama hiç ders çalışmayan
katılımcıların günde ortalama 1 saatten az ve 1-2 saat arası ders çalışan katılımcılara göre akademik
başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu şeklinde
yorumlanabilir.
4.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada ilköğretim bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının akademik
başarılarını etkileyen faktörlerin çeşitli değişkenlerce belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma grubundan elde edilen veriler ışığında ilköğretim bölümü öğretmen adaylarının
akademik başarılarının; bölüm, akademik ortalama, günde ortalama ders çalışma zamanı değişkenleri
açısından anlamlı farklılık bulunmuşken, cinsiyet değişkeni üzerinde herhangi bir farklılığa
rastlanılmamıştır.
Araştırma sonucundan yola çıkılarak bir takım önerilerde bulunulabilir;
Bu araştırmada, kullanılan veri toplama aracı ile elde edilen verilere bağlı olarak, öğretmen
adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörler farklı değişkenlerce belirlenmeye çalışılmıştır.
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Öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen birçok faktör ve neden vardır. Çalışmamız nicel
araştırmaya uygun olarak tasarlandığı için bu nedenlerin ve bunlara yönelik çözüm arayışları bu
araştırma kapsamında değerlendirilmemiştir. Buradan yola çıkarak başka çalışmalarda yarı
yapılandırılmış mülakatlar ile öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörler ve bu
faktörlere yönelik çözüm önerileri saptanabilir.
İlköğretim Bölümü öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörlerin tespit
edilmesi için gerçekleştirilen bu çalışma farklı boyutlarda diğer bölümler için de gerçekleştirilebilir.
Ayrıca bu araştırma sınırlı sayıda ilköğretim bölümü öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür.
Daha sağlıklı sonuçlara ulaşılması açısından daha geniş bir örneklem üzerinde yürütülebilir.
Araştırmacılar, öğretmen adaylarının akademik başarılarına etki eden faktörlere ilişkin olarak ulusal
ve uluslararası düzeyde meta-analiz çalışmaları yapabilirler.
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Coğrafi Bilgi Sistemlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Fatih Aydına, Osman Çepnia 1
aKarabük

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karabük, 78100, Türkiye

Abstract
Today, one of the greatest developments in the geography science and education is geographic information
systems (GIS). As GIS have a wide area of use, capacity to analyze any kind of data, and an effective
methodology, their use in the geography education gains more importance every passing day. However, the
number of qualified teachers in the field of GIS is very few. The Ministry of National Education of Turkey
holds in-service training courses in order to fill this gap. The purpose of the present study is to reveal
geography teachers’ views regarding the in-service GIS course. The training was conducted in Yalova in
March, 2016. 76 geography teachers participated in the training from different provinces of Turkey. General
survey model was employed in the study. The obtained data were analyzed through descriptive statistics. A
considerable number of the participating geography teachers stated that in-service training helped them know
GIS better; they understood better why and how GIS should be used in geography lessons thanks to the
training; and they thought GIS would increase students’ interests in geography lessons. On the other hand,
they noted that the period of study is not enough; teachers with low knowledge of basic computer technology
prevent a more qualified use of GIS; it is difficult to use English software. They added that the period of
course should be longer; level groups should be formed; and the number of students in groups should be
small whereas the number of educators should be large for similar trainings to be more productive. All in all,
the geography teachers pointed out that they found the training successful in general and they could use GIS
for education and research purposes in the future.
Keywords:2
Geographic Information Systems, In-Service Training, Geography teachers

1.

Giriş

Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli güç kaynağı eğitimdir. Ülkeler eğitime verdikleri önem
ölçüsünde dünyadaki kalkınma yarışında kendi yerlerini korumaktadırlar. Öte taraftan bilim ve
teknolojideki hızlı gelişme eğitimi de etkilemektedir (Özan ve Dikici, 2001). Bu etki hem alınan
eğitimin niteliğinde, hem de türünde kendini hissettirmektedir. Günümüzde kalkınmış ülkeler bunun
bilincine vararak kalkınma yarışında elemanları yetiştiren öğretmen yetiştirme kurumlarında bu
gelişmelere paralel bir biçimde düzenlemeler yapmaktadırlar. eğitime verdiği önem gün geçtikçe
artmaktadır. Bu önem özellikle öğretmen yetiştirme alanında hissedilmektedir. Özellikle
öğretmenlerin hizmetiçinde yetiştirilmesinde gelişmeler kaydedilmektedir. Günümüzde hizmetiçi
eğitim çalışmaları okulların toplumdaki konumlarını iyileştiren bir anahtar gibidir (Veenman ve
Diğerleri, 1994).
Milli Eğitim Bakanlığında hizmetiçi eğitim faaliyetleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca
yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevlerini düzenleyen 3797 sayılı yasada
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın görevleri "bakanlık personelinin yurt içinde ve yurt dışında
1 Sorumlu yazar adresi: Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karabük, 78100, Türkiye
E-posta adresi: ocepni@karabuk.edu.tr
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hizmetiçi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür"
olarak belirlenmiştir (MEB, 1996).
Canman (2000)’a göre, hizmetiçi eğitim, kamu hizmeti görevlilerinin hizmete yatkınlığını
sağlamayı, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine
getirebilmeleri için onların bilgi, deneyim ve becerilerini artırmayı amaçlayan eğitim etkinlikleridir.
Bu etkinliklere, çalışılan kurum içinde ya da dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulabilir.
Önemli olan bu etkinliklerin hizmetle ilişkili olmasıdır. Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan
yeni iş, yöntem ve üretim teknikleri çalışanların hem çeşitli becerilere sahip olmalarını hem de birden
fazla görevi üstlenmelerini zorunlu hâle getirmektedir. Hizmetiçi eğitim, bu süreci kolaylaştıran bir
işleve sahiptir (Ulus, 2009).
Dünyadaki kurumların ve çalışanlarının hemen hepsinin yenilenen kriterlere göre hizmetiçi
eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitim alanındaki bu kurumların en önemlilerinden birisi de Milli Eğitim
Müdürlüğü ve bünyesinde çalışan öğretmenlerdir. (Kaya, Çepni ve Küçük, 2004). Bu nedenle
öğretmenlerin, kendilerini yenileyebilmeleri ve yeniliklerden haberdar olabilmeleri için kurum ya da
kuruluşlar tarafından devamlı hizmetiçi eğitim almalıdırlar (Sarıgöz, 2011). Geleneksel bilgiye dayalı
eğitim anlayışı artık günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Buna öğrenci ve toplumdaki değişmeyi de
eklersek, eğitim örgütlerinin değişmeye ilgisiz kalması imkansız görünmektedir (Kaufman ve Zahn,
1993). Bunun yanında, eğitim olgusunu salt okul olarak ele almak ve eğitimi okul ile sınırlı görmek
devri çok uzaklarda kalmıştır. Eğitim günümüzde okul dışındaki işletmelerin de en önemli faaliyetleri
arasında yer almaktadır. Konuya bu çerçeveden bakacak olursak, her kurumun en önemli
faaliyetlerinin başında personelinin sürekli gelişimini sağlamaktır. Bununda yolu hizmet içi eğitimden
geçmektedir (Kayabaş, 2008).
Günümüzde coğrafya bilimi ve eğitiminde yaşanan en büyük gelişmelerden biri coğrafi bilgi
sistemleridir. Kullanım alanının genişliği, her türlü veriyi analiz edebilme gücü ve etkin metodolojisi
ile CBS, coğrafya eğitiminde kullanımı her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak CBS
alanında yetişmiş nitelikli öğretmen sayısı oldukça azdır. Bu açığı ortadan kaldırmak amacıyla MEB
tarafından hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmektedir.
Bilindiği gibi hizmet içi eğitimin amaçları, ilgili kurum veya kuruluşların politika ve hedeflerine
uygun olarak tespit edilir. Bu sebeple bu amaçların hem kurum veya kuruluşun hem de eğitime
alınacak personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tespiti gereklidir (Kayabaş, 2008). MEB
tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri incelendiğinde (1923-2012) coğrafi bilgi sistemleri
faaliyetlere yeteri kadar yer verilmediği görülmektedir (Kaya, Ünaldı ve Artvinli, 2013). Bu
araştırmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen coğrafi bilgi
sistemleri ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirlemeye
çalışmaktır.
2.

Yöntem

2.1 Model
Bu araştırma, tarama modelindedir. Karasar’a (2010) göre, tarama modeli mevcut durumu
olduğu gibi yansıtmaya çalışan, araştırmada incelenen birey veya nesneleri kendi koşulları içerisinde
değerlendirmeye çalışan bir bilimsel araştırma türüdür. Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel’e (2010) göre ise tarama modeli araştırmanın amacına uygunluğu, var olan
durumu ortaya koyması, büyük örneklemler üzerinde çalışma olanağı sunması, bir konuya ya da
olaya ilişkin katılımcıların görüşleriyle ilgili fikirler vermesi gibi özellikleri nedeniyle kullanılan bir
araştırma türü olarak tanımlanmaktadır.
2.2 Çalışma Grubu
Araştırmanın Çalışma grubunu 28/03/2016-01/04/2016 tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursuna Türkiye’nin farklı illerinden katılan 75 coğrafya öğretmeni
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oluşturmaktadır. Çalışma grubunun %12’sini (9 kişi) kadın, %88’ni (66 kişi) erkek öğretmenler
oluşturmuştur. Öğretmenlerin %20’si (15 kişi) 0-4 yıl, %28’i (21 kişi) 5-9 yıl,%14.7’si (11 kişi) 10-14 yıl,
%18.7’si (14 kişi) 15-19 yıl, %17.3’ü (13 kişi) 20-24 yıl ve 1 kişi de 25 yıl ve üzeri mesleki kıdeme
sahiptir.
Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Mesleki Kıdem

Demografik özellikler
Kadın
Erkek
Toplam
25 Yıl ve Üzeri
20 – 24 Yıl
15 – 19 Yıl
10 – 14 Yıl
5 – 9 Yıl
0 – 4 Yıl
Toplam

f
112
376
75
100
125
168
95
21
15
75

%
23
77
100
20.5
25.6
34.4
19.5
28
20
100

2.3 Veri Toplama Aracı
Coğrafya öğretmenlerinin yapılan hizmetiçi eğitim etkinliklerine ilişkin görüşlerini alabilmek
için katılımcılara 3’ü açık uçlu olmak üzere 13 adet soru yöneltilmiştir. Soruların hazırlanmasında
ilgili literatür ve uzman görüşünden yararlanılmıştır. Uygulama gönüllülük esası dikkate alınarak
yaklaşık 30 dakikada gerçekleşmiştir.
2.4 Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Açık uçlu
sorulara verilen cevapların analizinde veriler içerik veri analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir ve yazılı
biçimdeki veriler belirli aşamalardan geçirilerek sayılara dökülmüş ve böylece nitel veriler
nicelleştirilmiştir.
3.

Bulgular

3.1 Coğrafya öğretmenlerinin CBS hizmetiçi eğitim kursuna ilişkin genel görüşleri
Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerine bilgisayar kullanımı, okullarındaki bilgi
teknolojileri kullanımı, CBS altyapıları ve aldıkları CBS eğitimine ilişkin genel sorular yöneltilmiştir.
Öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin %54.7’si (n=41) “orta”
düzeyde, %34.7’si “iyi” düzeyde, 4 kişi “çok iyi”, 4 kişi de “kötü” bilgisayar kullanımına sahip
olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin %52’sinin çalıştığı okullarda bilgi teknoloji
sınıfının bulunurken, %48’inde (n=36) bulunmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %73.3’ü daha önce
CBS eğitimi almadığını, %26.7’si ise CBS eğitimi aldığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin %80’i CBS’nin tam olarak ne olduğu ve ne yaptığı konusunda yeterli bilgiye sahip
olduğunu ifade etmiştir. “CBS’nin coğrafya derslerinde nasıl kullanılması gerektiği konusunda yeterli
bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise öğretmenlerin %70’i “evet”, %30’u
“hayır” cevabın vermiştir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin %70’i herhangi bir CBS
yazılımını nasıl kullanacağını ve derslerinde yararlanabileceği ölçüde bildiğini belirtmiştir. Ayrıca
öğretmenlerin %93.3’ü CBS’den bu aşamadan sonra eğitim ve araştırma amaçlı olarak yararlanmayı
düşündüğünü ve %84’ü almış olduğu eğitimi genel olarak değerlendirdiğinde başarılı bulduğunu
ifade etmiştir. Katılımcıların %64’ü eğitim süresince kendi performansını yeterli görürken, %36’sı
yeterli görmemektedir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin %97.3’ü almış olduğu eğitim
sonrasında CBS alanında kendini daha da geliştirmek istediğini belirtmiştir.
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Tablo 1: Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin CBS hizmetiçi eğitimine ilişkin genel görüşleri
İfadeler

Seçenek

Frekans (f)
(n=75)

Yüzde (%)
(100)

Kötü

4

5.3

Okulunuzda bilgi teknolojileri sınıfı var mı?

Orta
İyi
Çok iyi
Evet

41
26
4
39

54.7
34.7
5.3
52

Daha önce CBS eğitimi aldınız mı?

Hayır
Evet

36
20

48
26.7

Hayır
Evet

55
60

73.3
80

Hayır
Kısmen
Evet

13
2
52

17.3
2.7
69.3

Hayır
Evet

23
53

30.7
70.7

Hayır
Kısmen
Evet

20
2
70

26.7
2.7
93.3

Hayır
Kısmen
Evet

4
1
63

5.3
1.3
84.0

Hayır
Kısmen
Evet

11
1
48

14.7
1.3
64.0

Hayır
Evet

27
73

36.0
97.3

Hayır

2

2.7

Bilgisayar kullanımı

CBS’nin tam olarak ne olduğu ve ne yaptığı konusunda yeterli
bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
CBS’nin coğrafya derslerinde nasıl kullanılması gerektiği
konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Herhangi bir CBS yazılımını nasıl kullanacağınızı, derslerinizde
yararlanabileceğiniz ölçüde biliyor musunuz?
CBS’den bu aşamadan sonra eğitim ve araştırma amaçlı olarak
yararlanmayı düşünüyor musunuz?
Genel olarak değerlendirdiğinizde almış olduğunuz eğitimi başarılı
buluyor musunuz?
Eğitim süresince performansınızı genel olarak yeterli görüyor
musunuz?
Almış olduğunuz eğitim sonrasında CBS alanında kendinizi daha
geliştirmek istiyor musunuz?

3.2 Coğrafya öğretmenlerinin Hizmetiçi CBS kursunun faydalarına ilişkin görüşleri
Araştırmaya katılan öğretmelerinin “CBS eğitiminin sizin açınızdan ne gibi önemli faydaları
olmuştur?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Katılmcıların CBS eğitiminin faydalarına ilişkin görüşleri
Öğretmen ifadeleri
Coğrafya dersi için CBS’nin önemini kavrama
Güncel verilerle daha kolay harita hazırlama
Coğrafi bilgilerin görselleştirilmesi
Öğrencilerin derse ilgisi artar
Mesleki katkı
Teknolojinin coğrafya dersinde kullanımına yönelik pratik bilgiler
Coğrafya dersi için materyal geliştirme
Bilgi paylaşımı
Veriye ulaşma
Proje çalışmalarında
CBS yazılımı öğrenme
Akademik çalışmalarda
Toplam

N
19
18
15
10
10
10
7
4
3
2
1
1
100

Coğrafya öğretmenlerinin CBS hizmetiçi eğitimin faydalarına ilişkin görüşleri incelendiğinde; bu
eğitim sayesinde öğretmenler CBS’nin coğrafya dersi için öneminin farkına vardıklarını, derslerinde
ya da akademik çalışmalarında kullanabilecekleri haritaları daha kolay hazırlayabileceklerini, coğrafi
bilgileri daha kolay görselleştirebildiklerini, coğrafyada teknoloji kullanımına yönelik pratik bilgiler
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kazandıklarını, meslekleri için katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Aşağıda öğretmen görüşlerinden
örnekler verilmiştir.
“Kendi harita, tablo ve grafiklerimi kendim oluşturacağım. Daha verimli ve faydalı çalışmalar
yapacağım. Öğrencilerim hem öğrenecek hem de eğlenecek” (E)
“CBS’nin kullanım alanını kısmen biliyordum fakat öğrencilerime nasıl aktaracağımı bilmiyordum.
Bu eğitimden sonra CBS ile hazırladığım haritayı öğrencilerime gösterip onlar da farkındalık
oluşturacağımı düşünüyorum.” (K)
“Coğrafyanın görselleştirilmesi açısından inanılmaz derecede faydalı oldu. Öğrencilerimizin
zihninde canlandırmakta zorlandığımız alanlarda ciddi yardımları olacağını düşünüyorum.” (E)
3.3 Coğrafya öğretmenlerinin Hizmetiçi CBS kursunda karşılaştığı güçlüklere ilişkin görüşleri
Araştırmaya katılan öğretmelerinin “Eğitim sırasında karşılaştığınız güçlükler oldu mu?” sorusuna
verdikleri cevapların dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Katılımcıların CBS eğitiminde karşılaştığı güçlüklere ilişkin görüşleri
Öğretmen ifadeleri
Eğitim süresinin yetersizliği
Programı ilk kez kullanmanın verdiği bilgi ve tecrübe eksikliği
Yazılımın İngilizce olması
Bilgisayar kullanım düzeyinin yetersiz olması
Programın yoğun olması
Toplam

N
15
12
12
11
10
60

Tablo 3’de görüldüğü gibi, öğretmenler CBS eğitimi sırasında karşılaştığı güçlüklere ilişkin en
fazla dile getirdikleri “eğitim süresinin yetersizliği” olmuştur. Bunun yanı sıra programı ilk kez
kullanmanın verdiği ön bilgi eksikliği, yazılımın dili, bilgisayar kullanım düzeyleri ve programın
yoğunluğu da öğretmenler tarafından dile getirilen güçlükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda
öğretmen görüşlerinden örnekler verilmiştir.
“Bireysel eksiklikten (yabancı dil, bilgisayar düzeyi..) kaynaklanan zorluklar yaşadım” (E)
“Kurs süresinin 5 gün ile sınırlı tutulması derslerin hızlı olmasına neden oldu. Takip etmekte
zorlandığım anlar oldu.” (E)
“Program dilinin İngilizce olması, ağır olması, kısa sürede bu kadar detaylı bir programın tam olarak
öğrenilmesi zor..” (E)
3.4 Coğrafya öğretmenlerinin daha verimli bir Hizmetiçi CBS kursuna ilişkin önerileri
Araştırmaya katılan öğretmelerinin “Benzer eğitimlerin daha verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için
sizce nelere dikkat edilmelidir?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların CBS kursuna ilişkin önerileri
Öğretmen ifadeleri
Kurs süresi uzun tutulmalı
Seviye grupları olmalı (Temel-orta-ileri)
Temel bilgisayar kullanımına sahip olma şartı getirilmeli
Daha fazla uygulama yapılmalı
Gruplarda öğretmen sayısı az olmalı
Türkçe yazılım kullanılabilir
Eğitimci sayısı fazla olmalı
Toplam

N
26
14
12
10
6
4
3
75
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Hizmetiçi CBS kursuna katılan coğrafya öğretmenleri yapılan eğitimin daha verimli ve nitelikli
olması için kurs süresinin uzun tutulmasını (n=26), seviye grupları oluşturulması gerektiğini (n=14),
mutlaka temel bilgisayar bilgisine sahip olması gerektiğini (n=12), daha fazla uygulama yapma fırsatı
verilmesi gerektiğini (n=10) vb. öneriler getirmişlerdir. Aşağıda çalışmaya katılan öğretmenlerin
görüşlerinden örnekler verilmiştir.
“CBS kursu temel-orta ve ileri düzey şeklinde üç kademe şeklinde yapılması gerektiğini
düşünüyorum” (E)
“Daha uzun bir zamanda daha fazla uygulama imkanı olmalı diye düşünüyorum.” (E)
“Sınıflar daha az sayıda kişiden oluşturulmalıdır. Çünkü bire bir ilgilenilmesi gerektiğinden zaman
kaybı fazla oluyor.” (E)
4.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırma coğrafya öğretmenlerinin, hizmetiçi coğrafi bilgi sistemleri kursu eğitim faaliyetleri
hakkındaki görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Yalova'da düzenlenen
(28/03/2016-01/04/2016) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursuna katılan 75 coğrafya öğretmeni üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara yapılan eğitim faaliyeti ile ilgili 3’ü açık uçlu olmak üzere 13 adet
soru yöneltilmiştir.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin %%73.3’ü daha önce CBS eğitimi almadığını, %26.7’si ise CBS
eğitimi aldığını belirtmiştir. Aydın ve Kaya (2010) tarafından Erzurum’da CBS kullanımı ve
uygulamaları konulu hizmet içi eğitim seminerine ilişkin öğretmen görüşlerini aldığı benzer bir
çalışmada, tüm Türkiye’den katılan toplam 108 coğrafya öğretmeninin %89’u daha önce CBS ile ilgili
meslek içi eğitim seminerine katılmadığını, %94’ü derslerinde CBS uygulaması gerçekleştirmediğini,
%70’i CBS’yi tanımadığını ifade etmiştir.
Bu çalışmada kurs sonunda öğretmenler CBS’nin tam olarak ne olduğu ve ne yaptığı konusunda
yeterli bilgiye sahip olduğunu (%80), CBS’nin coğrafya derslerinde nasıl kullanılması gerektiği
konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu (%70), CBS’den bu aşamadan sonra eğitim ve araştırma
amaçlı olarak yararlanmayı düşündüğünü (%93), almış olduğu eğitim sonrasında CBS alanında
kendini daha da geliştirmek istediğini (%97), eğitimi genel olarak değerlendirdiğinde başarılı
bulduğunu (%84) belirtmiştir. Öğretmen görüşleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında
hizmetiçi CBS kursunun genel olarak amacına ulaştığı söylenebilir. Bu sonuç sevindirici bir durum
olarak değerlendirilebilir. Benzer bir çalışmada Aydın ve Kaya (2010) araştırmaya katılan coğrafya
öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu; Meslek içi eğitimin CBS’yi daha iyi tanımalarına yardımcı
olduğunu, verilen meslek içi eğitimle birlikte CBS’nin coğrafya derslerinde neden kullanılması
gerektiğini daha iyi anladığını, CBS’nin coğrafya derslerinde nasıl kullanılacağı konusunda bilgi ve
beceri edindiklerini; ancak çalıştıkları okullarda fiziki alt yapının yeterli olmadığını ifade etmişlerdir.
Coğrafya öğretmenlerinin CBS hizmetiçi eğitimin faydalarına ilişkin görüşleri incelendiğinde; bu
eğitim sayesinde öğretmenler CBS’nin coğrafya dersi için öneminin farkına vardıklarını, derslerinde
ya da akademik çalışmalarında kullanabilecekleri haritaları daha kolay hazırlayabileceklerini, coğrafi
bilgileri daha kolay görselleştirebildiklerini, coğrafyada teknoloji kullanımına yönelik pratik bilgiler
kazandıklarını, meslekleri için katkı sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmenler CBS ile derslerin
öğrencilere sevdirilmesi ve etkin olarak işlenmesinde kullanılabilecek önemli bir araçtır. Öğrenci
açısından bakıldığında ise, CBS ile öğrenciler anlatılan dersi daha iyi öğrenmeleri sağlar ve aynı
zamanda sosyal, zihinsel ve teknik yönden öğrencilerde çok yönlü becerilerin geliştirilmesine de
yardımcı olur. Okullarda CBS’nin yaygın bir şekilde kullanılması coğrafya konularının öğrencilere
sistemli bir şekilde aktarılmasını sağlayarak öğrenmeyi daha etkili hale getirir. Coğrafya dersinde CBS
destekli öğretim, öğretmene yardımcı olarak dersin içeriğini, amaçlarını ve değerlendirme
etkinliklerini daha işlevsel hale getirir (Kapluhan, 2014).
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Bu araştırmada öğretmenler eğitim süresinin yeterli olmadığını, temel bilgisayar bilgisi eksik
olan öğretmenlerin programın daha nitelikli yürümesini engellediğini ve İngilizce yazılımların
kullanımının zorluğunu ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenler benzer eğitimlerin daha
verimli olması için kurs süresinin daha uzun tutulmasını, seviye gruplarının oluşturulmasını ve
gruplardaki öğrenci sayısının az ancak eğitimci sayısının fazla olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Sonuç olarak coğrafya öğretmenleri genel olarak eğitimi başarılı bulduklarını ve CBS’yi bu aşamadan
sonra eğitim ve araştırma amaçlı kullanacaklarını belirtmişlerdir.
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Determination of Biodiversity Value Levels of Teacher Candidates
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Abstract
With this study, it is aimed to research value level of teacher candidates which study in different bachelor
programs in state universities towards biodiversity. The general survey method was used. Working group of
the study consist of 120 teacher candidates from department of biology education, science education, social
sciences education and Geography education. “Biodiversity value scale” is used as data collection tool.
According to the results there is a significant difference between teacher candidates’ average scores of
biodiversity value scale according to branches. With new studies, the reasons of the difference may be
examined.
Keywords:1
biodiversity, value level, teacher candidates

1.

Introduction

Biodiversity means diversity of liveliness, in other words life in general and it is described as
richness of species in a habitat, genetic features of these species, habitats and ecological relations that
occurs in these habitats (Çepel 1997; Sarkar, 2005). Although coming new species into existence after
disappearing of some species which forms biodiversity in the nature after natural process is accepted
as natural, many species has especially became extinct in last century and biodiversity has been
disappearing fast (Tuxill, 1999; Genç & Karabal, 2010; Mandal, 2011). From this point of view, having a
society that knows the importance of biodiversity in terms of social, ethic and economic perspectives
and who are sensitive about the protection of diversity is a need (McCoy, McCoy & Levey, 2007). It is
education institutions that will grow such a mass. Because importance of education activities is big to
bring up individuals who are sensitive to environment and its elements and to provide sustainable
future (Uzun & Sağlam, 2005). In this point, one of the most important stages to reach education’s real
aim is raise teacher who will educate future generations about environment. Because individuals are
being aware of nature and its elements where they live, individuals knowing and protecting the
biodiversity, their displaying positive manners and conscious behaviours, their having enough
information and skill to deal with environmental problems are about education for sure.
A big mass enroll universities’ faculties of educations to be teacher every year. This mass that are
caught short in universities constitutes important group of society and more importantly they are
raiser of future societies (Aktuğ, 2001). Especially, it is very important to direct this mass with
intentional, well-planned environment education in terms of preventing and solving environment
problems as this mass is raiser of future generations. From this perspective, in this study, it is aimed to

1 Corresponding author’s address: Gazi University, Teknikokullar, Ankara, Turkey
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research value level of teacher candidates which study in different bachelor programs in state
universities towards biodiversity.
2.

Method

2.1 Research Model
In this study, the general survey method was used (Çepni, 2007; Karasar, 2006). Survey models
are research approaches which aims to describe an ongoing situation or a situation from the past as it
exist. General survey models are scan regulations which are done on all the universe, one group that
will be taken from it, example and sample to reach a general conclusion about universe in the universe
that consists of many elements (Karasar, 2006).
2.2 Working Group
In this study, the researchers chose a state university in Ankara because of its being easy to access
and chose the level of teacher candidates' biodiversity value as the subject of the study. The
participants whose the data are collected are determined with a purposive sampling which enables
researcher to choose the ones who are believed to find to solutions to the problems of the researcher
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). In purposive sampling, optimal situation, people or objects for the
research’s purpose are selected (Balcı, 2007). The study group of this research consists of total 120 preservice teachers who were students in science education, social sciences education, geography
education and biology education departments in 2015-2016 academic year fall semester.
2.3 Data Collection Tool
In this research, “biodiversity value scale” that developed by Ateş (2010) was used as data
collection tool. Scale consists of 30 items. Scale is five point likert scales and consists of expressions
such as “absolutely agree”, “agree”, “unsure”, “disagree” and “absolutely disagree”. Reliability value
of the scale Cronbach alfa has been found as .83.
2.4 Data Analysis
Quantitative data was analyzed by using the Microsoft Excel 2007 spreadsheet program and
SPSS 18 statistical analysis program. Investigate whether there is a normal distribution of quantitative
data, descriptive statistical techniques (mode, median, arithmetic mean, standard deviation) were
used. Central tendency (mean, mode and median) and central distribution (standard deviation,
skewness and kurtosis) belong to scale scores have been reported. In addition ANOVA test and
Dunnett-C test were benefitted in the analysis of data and significance level was admitted as .05.
3.

Findings

In this study which was done to study value level of teacher candidates in different branches
towards biodiversity, biodiversity value scale was applied to teacher candidates. In the research,
statistical method that would be applied to statistical data which was obtained from biodiversity value
scale was primarily determined. In quantitative research both parametric and non-parametric
statistical methods can be used to analysis of the data. Quantitative data obtained from all applied
tests and scales during the research should reflect the normal distribution in order to use parametric
analysis methods to analyze the data (Sim & Wright, 2002). For this reason, some analyzes were
conducted to determination statistical method to be applied the data obtained from scale and
investigated whether scores show the normal distribution (Table 1).
Table 1. Distribution of biodiversity values scale scores of teacher candidates
Department
Science education
Biology education
Geography education
Social Sciences education

N
30
30
30
30

M
115.1
114.7
98.5
101.5

SS
11.57
12.15
8.69
7.88

Mod
116
116
99
100

Med.
117
118
99
101

Kurt.
-.46
-1.06
.24
-.32

Skew.
-.31
.55
-.35
-.65
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When we look into Table 1, mode, median and mean values of all branches are very close to each
other. The fact that average, mode and median values are very close to each other is interpreted as that
the data have a normal distribution (Köklü, Büyüköztürk, & Çokluk Bökeoğlu, 2006). When the
kurtosis and skewness values in the Table 1 are examined, it is seen that the values are between -2 and
+2 interval and the data are distributed normally (George & Mallery, 2003).
In the analysis of the data which are decided to be having a normal distribution as a result of the
descriptive statistics parametric tests were used. Based on this, the teacher candidates' average scores
have investigated whether there is a significant difference according to branch variables. It is shown
that ANOVA test results in Table 2.
Table 2. ANOVA test results about biodiversity values scale scores according to branches
Sources of
variance
Between
Groups
Within
Groups
Total

Scale
Biodiversity
Values Scale

Sum of
Squares

df

Mean
Square

6777.29

3

2259.10

12148.63

116

104.73

18925.92

119

F

p

21.57

.00

When we look into Table 2, there is a significant difference between teacher candidates’
average scores of biodiversity value scale according to branches ([F (3-116) =21.57, p<.05]). When data
which was obtained from biodiversity value scale is examined, a meaningful difference between
point averages of teacher candidates who study in different branches can be seen in Table 2. In the
situations where there are differences in groups, post-hoc tests are used to determine from which
group this difference stem (Roscoe, 1975; Köklü and et. all, 2006). In this context, to find out from
which group or from which groups meaningful difference that has appeared stem, Dunnett-C Test
was used for pairwise comparison of point averages of science, biology, geography, social sciences
teacher candidates under measurement variable. Results about multiple comparisons of points
that were taken with Dunnett-C Test were presented in Table 3.
Table 3. Results relating to the Post-Hoc test scores
(I) Branch
Science

Biology

Geography

Social
sciences

(J) Branch
Biology
Geography
Social
sciences
Science
Geography
Social
sciences
Science
Biology
Social
sciences
Science
Biology
Geography

%95 Confidence Interval
Upper
Lower Bound
Bound
8.78
- 7.91
23.76
9.37

Mean
difference (I-J)

Std
Error

p

.43
16.57*

3.06
2.64

.99
.00

13.63*

2.55

.00

20.60

6.67

-.43
16.13*

3.06
2.73

.99
.00

7.91
23.56

- 8.78
8.70

13.20*

2.64

.00

20.40

5.99

- 16.57*
- 16.13*

2.64
2.72

.00
.00

- 9.37
- 8.70

- 23.76
- 23.56

- 2.93

2.14

.75

2.9

- 8.77

- 13.63*
- 13.20*
2.93

2.55
2.64
2.14

.00
.00
.75

- 6.67
- 5.99
8.77

- 20.60
- 20.40
- 2.9
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Table 3 includes biodiversity value scale points’ multiple comparison test results according to all
branches. According to Dunnett-C multiple comparison test, when science teacher candidates are
compared with other three branches, there is no meaningful difference between group average points
of science teachers and point average of biology teacher candidates (p>.05). However it is determined
that there is meaningful difference between point average of science teacher candidates and
geography and social science teacher candidates (p<.05). When point average of biology teacher
candidates are compared with other three branches, although there is no meaningful difference
between points averages of biology and science teachers candidates (p>.05), a meaningful difference
has been found between point average of biology teacher candidates and geography and social
sciences teacher candidates (p<.05). When points of geography teachers are examined, a meaningful
difference has been determined between science and biology teacher candidates and geography
teacher candidates (p<.05). However no meaningful difference has been found between point average
of geography teacher candidates and social science teacher candidates (p>.05). Similarly, a meaningful
difference has been found between point average of social science teacher ad point average of biology
and science teachers (p<.05), no meaningful difference has been found between point average of point
average of social science teachers and geography teachers (p>.05).
4.

Results

Teacher candidates’ biodiversity values levels being different according to branches are
examined. When Table 2 is examined, it is seen that there is meaningful difference in biodiversity
value level point average of teacher candidates according to their branches ([F (3-116)=21.57, p<.05]).
When literature is examined, results of studies that prove that biodiversity value levels differ
according to branches can be seen. For example, Derman, Çakmak and Gürbüz (2012) in their studies
has examined biodiversity literacy of students who study physics, chemistry and biology teaching in
education faculties according to gender, information resource about environment education, taking
lesson about environment education and branches. In the study, as a result of analysis that was done
according to branches, a statistical difference was determined. However, information, manner, value
levels etc. of teachers candidates about biodiversity topic has been examined with many studies
(Gayford, 2000; Kurumlu, 2008; Uzun, Özsoy & Keleş, 2010; Kılıç & Dervişoğlu, 2013; Köklükaya,
Demirhan & Beşoluk, 2014; Yüce & Önel, 2015). Under the light of results that were revealed in the
study, value levels of university students who study in high school and other branches can be
examined with new studies. Also, individuals’ value levels towards biodiversity can be studied
according to variables such as age, gender, lessons towards biodiversity, social-economic levels or etc.
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Abstract
The main purpose of basic design studio is the implementation of theory through applications and bringing
forward experimental creativity in the process of realizing the design ideas. The learning goals and the unique
structure of the design studio are very important factors for developing the perception for and the
internalization of the design question. This study investigates the methods for enhancing the understanding
concepts of kinetic architecture and transformation of the form generated by the movement of architectural
elements in the basic design studio environment. Analogous to using "force and effect" as a fundamental
experimental tool in physics, our goal in this study has been to enable students to experiment with
transforming 2D design into a 3D form by using strings to move various elements of the design. The process
of design studio and production has been captured with photographs for both individual and group projects
and the kinetic modeling, form generation and transformations have been discussed using the student project
presentations.
Keywords:
Kinetic architecture, Kinetic Modeling, Basic Design, Movement, Transformation of Form

1.

Introduction

The conceptual structure is mainly a visual expression of thought, as well as in the continuity of
the basic design study architecture, built into its base. Although the particles of the attitude of the
classics of psychology, which proved to be much more than part of the whole "gestalt" view provides
a theoretical basis for the organization of visual perception and the perception (Denel, 1981). Bauhaus
curriculum of schools "is based on the Gestalt theory perception of contemporary architecture and fine
arts in general basic design programs that are part of the training. Trakya University Faculty of
Architecture Department of Architecture basic design course content is organized in this context.
During the first class, both compulsory and pre-conditional status in the Basic Design I and II classes
are four-hour practical course. Basic design elements and principles (line, direction, shape, color,
texture, movement, harmony, again, contrast, hierarchy, balance, dominance etc.) and form-ground /
space-space theoretical framework discussed throughout the organization; the concept is
complemented by visualization based on abstract ideas through two or three-dimensional applications
(Figure 1).
In addition to the formal training program in basic design as many informal inter-agency or
intra-agency work is organized (from part to whole, life tails, music and design, kinetic modeling,
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etc.). Research shows that 60-70% of informal ways learning, also 30-40% of formal ways (Barkul and
Tuncel, 2007).
In particular, the basic design oriented learning in the workshop, the experience and
understanding based on informal methods appear to be more effective and positive.Although
internalization of knowledge from experiences is a complex process, basic design studios have been
particularly important in developing the students' ability for synthesis and creativity.

Fig 1.Students work on the basis of the basic design studio with different techniques (origami, sketch
and other), (Trakya University Basic Design Studio)
2.

Kinetic architecture

Kinetic Architecture is defined by the geometry of the structure or structural elements, variable
position and movements. Kinetic building solutions for both simple and complex geometry
conversion mechanics, chemical or pneumatic systems (Yaşa, 2010). Mechanism of the moving system
is in line with the system in nature. Leonardo Da Vinci's studies and designs for the vital movement of
living has been a source of inspiration for many mechanical design (Alexander, 1983).Today, science
microscopic environment where people turn to examine the ability of the virus and formal modeling
them. In figure 2, Cowpea Chlorotic Mottle expansion capability based on the acidity and alkalinity of
the virus situation around, and figure 3 shows that ability to be physically in different models. This
motion defines modeling architecture, the format conversion and volume increase.

Fig. 2.Cowpea Chlorotic Mottle expansion under the microscope of virus (Kovacs et. al., 2004).

Fig.3.Cowpea Chlorotic Mottle physical modeling of the expansion movement of the virus (Kovacs et.
al., 2004).
Mobile system in kinetic architecture is classified, movement type, according to the purpose of
the movement or the material used. Systems based on the type of movement; location may change
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(complete moved, can be repositioned and removed-pugged systems) and can change the shape (solid
form and can be deformable soft form systems) is divided into two classes. Solid form shape
changeable systems are capable of folding, sliding, opening-closing, expansion-contraction movement
and rotation (Korkmaz, 2004). This action increases the ability to adapt to external conditions or the
intended purpose of the building level. In figure 4, the environmental climatic conditions (such as
adverse weather conditions), or on the top cover according to the humanitarian needs, which can be
seen the closed Venezuela Pavilion. In addition, there are instances where motion architecture is used
as a message transmission. Santiago Calatrava's design for the “Milwaukee Art Museum” is opened
while the structure of the wings, the museum is closed off.

Fig. 4.Venezuala Pavilion opening and closing movement (Emekçi, 2005)
Kinetic Architecture is regarded as part of the ecological and intelligent building design.
Especially in energy-efficient building design automation or robotics technologies depends on the
kinetic-dynamic facade systems have become more important (Figure 5). Kinetic systems, which
provide additional energy or energy conservation has taken place in contemporary architecture
environment. In addition, the building is moving the venues or equipment (formal transformation,
moving, turning, folding, sliding, opening, etc. motion capabilities) increasing the ability to respond to
different functions of the building. As you seen figures 6 and 7, determining the module formats and
folding module, downsizing or opening a moving façade formed. Also, to displace a portion of the
building section, rotation or be moved in different directions are comprised the flexible use of space.
At this point, the movement of patients to understand the structure of the architecture, it is important
to shape the architecture of the future.

Fig.5. Kinetic-Dynamic Architecture examples: Kinetower by Kinetura (Kinetura) and Rotating Tower
by David Fischer (Dynamic Architecture)

Fig.6. Kinetic-Dynamic Modular Systems on building Façade: Al Bahar Towers (Al Bahar Tower)
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Fig.7. Dynamic Facade on Kiefer Technic Showroom (Inhabitat) and Sharifı house in Iran (Rotating
rooms)
3.

Method

Working, Trakya University Faculty of Architecture Department of Architecture 2013-2014
academic year first class, first term students participated (about 46 students). Analogous to using
"force and effect" as a fundamental experimental tool in physics, our goal in this study has been to
enable students to experiment with transforming 2D design into a 3D form by using strings to move
various elements of the design.
The study’s basic form is determined by the approach to be conducted in a common language.
Including students with modular layout for the application has been prepared a hollow rectangular
plane. After folding directions (internal and external) are described (Figure 8, 9). The transformation
of the form is left to the student’s creative process.

Fig.8. It supports 2D paper plane in the study. (Draft Model)

Fig.9. The ability to fold space and plane
4.

Studio Organization

As an interface for perception of kinetic architecture in the original workshops where the basic
design theory; Foldable mobile systems to change the shape of the solid form organization are based
on. Fold and form transformations provides strings and gaps. String is a force that transformation of
form. The gaps allow the transformation. Kinetic modeling studies consist of five stages; information,
ındividual practice, group practice, documentation and seminars/videos presentations.
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4.1 To Information (Stage 1):
As part of this stage, the first students to Gestalt perception theory "Motion" has been made to
transfer knowledge of the formal elements. Composition of the movement; the composition of the
constituent elements of the structural characteristics (shape, color, texture, size, etc.) and relationships
between elements (location, direction, range) is described as depending improved. In addition, the
Gestalt principle of "again"; in both ground and module organization it is discussed in the pattern,
structure and title. Kinetic façade systems are comprised, because the scope of this pattern is within. In
figure 10, cut, paste, fold and modular system works with origami techniques is seen. These are
pattern and modular structural studies.

Fig.10. Modular systems with origami, cut-paste and others (Trakya University Basic Design Studio
Works)
Architecture also move cases are dealt with as the ability to move all the structural components
other than the fixed structure elements. In this context mass architecture has been mentioned in space,
in the facade and folding equipment, rotating, sliding, addressed the opening and closing system.
“Moving on composition and architecture” was followed by presentations prepared on the subject.
After, "moving in architecture" was discussed with the phenomenon of questions and answers.
Applications for work to be done before the information is transferred, the method has been
described.
4.2 Individual Practice (personal experience- Stage 2):
Students participating in the work they are given 2D model to add that with the help of strings
(force) have tried to create different 3D models. In figures 11 and 12 for directing the operation of the
string it is seen that the basic form of power affecting the formation.

Fig.11. Created 3D models with strings

Fig.12. Created different 3D models with strings
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Of the form; according to the direction of the force is redefined at this stage, the students
undertook individual discovery. Thus, kinetic/they produce motion models and also have
photographs of each different production (Figure 13). Students have created about 15 different forms.

Fig.13. Photographs of each different production
4.3 Group practice (group experience- Stage 3):
Through large scale production of the draft model, nine groups have created unique kinetic
models and they are involved in the organization of the bodies. Students are divided into groups to be
applied kinetic models have dealt such a venue and have incorporated themselves into their work. At
this stage "object-human-scale" they define the space (Figure 14) and the expansion have documented
with photographs.

Fig.14.The relationship between move, form and space
4.4 Documentation and output (Stage 4):
The experience transformed to the layout and presentation of the work done with the help of
photographs and shares have been carried out on production. In figure 15; a student in the transition
from 2D plane to 3D form and then kinetic form conversions is explain stage by stage.
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Fig.15. The kinetic form conversions stage by stage
4.5 Seminars and video presentations (Stage 5):
"Kinetic Architecture" with seminars and video presentations are provided to internalize the
experience. In addition to the visual perception theory (GESTALT) workshop with this structure
(concept and organization of the movement composition) in the direction of movement of the subject
phenomenon based learning environments in architecture highlighting the creative process has
reached a whole.
5.

Results

There is a strong relationship between the forces acting in the manner and form in architecture.
Shape forces acting forms and can affect the overall force in the form of a slight change occurred. This
study considered the format and the physical forces that affect artificial object was transferred through
the strings. Students «kinetic» of the phenomenon; pulling, sliding, pushing, folding, it was seen that
they deal with diversity in the rotation. At the same time turn on the forms, colors, textures and light
and shadow studies it was observed to experience the richness of the architectural language making.
The format has changed under the influence of forces on the motion, resulting in architectural
space/building has changed in the existing properties; it has tried to develop the sense. The
subsequent design was seen by the students’ knowledge can be transferred to the information
obtained in the workshop environment. In particular, it is returning the closed kinetic facade and
structural elements and messages, which was observed to be added to the design.
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Abstract
The aim of this study is to examine the effect of extracurricular inquiry activities on secondary school
students’ scientific process skills. This study carried out with 55 (Experiment group=29, Control group=26) 6th
grade students who attend to a school in Keçiören Town of Ankara Province in 2012-2013 academic years.
However, 20 students from experiment and control groups checked out the implementation due to their
illness or other reasons. Thus 35 students completed to implementation, and their data was analyzed. An
experimental design using pre-test and post-test control group model was utilized. While students in control
group attended science and technology lesson carried on according to science curriculum, students in
experimental group attended a program including inquiry activities and ongoing 31 weeks apart from science
lesson. Students’ scientific process skills were identified before and after the program implementation via
“Science Process Skill Test”. Data obtained via this test were analyzed through Wilcoxon Signed Rank Test
and Mann Whitney U Test. As a result, it was found that extracurricular inquiry activities positively affect
students’ scientific process skills. Thus it can be stated that in service science teacher should be encouraged to
carry out extracurricular science program, in order to enhance students’ scientific process skills.
Keywords:
Nature of Science, Inquiry, Scientific Process Skills, Extracurricular Activities

1.

Introduction

Nowadays, since the importance scientific activities and knowledge are increasing, enhancing
students’ scientific process skills and epistemological beliefs are more important than before. In this
view, science curriculums have been revised to enhance students’ scientific process skills, views about
nature of science and scientific knowledge in several countries. Likewise reformer countries, Turkey
revised its science curriculum, and added scientific process skills to curriculum as a new dimension in
2004. However, in several studies (Aydınlı, 2007; İpek, 2010) it is stated that students’ scientific process
skills are low. So, several studies (Şahbaz, 2010; Yırtıcı 2014) have been conducted to determine
effective approaches about enhancing students’ scientific process skills, but count of those studies are
more limited. Moreover curricular approaches like hands on activities are used in those studies.
However, the most important problem in the implementation of science and technology program is
the time constraints and therefore many activities cannot be undertaken during class (Dindar &
Yangın, 2007). It has become a necessity to undertake activities regarding inquiry as out-of-class
activities in Turkey due to time constraints. With this purpose in mind, the current study examined
how the extracurricular inquiry activities affected 6th graders’ scientific process skills.

1 Corresponding author’s address: Düzce University, Education Faculty, 81100, Düzce/Turkey
E-mail: sedatkaracam@duzce.edu.tr
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1.1 Aim of this Study
The aim of this study is to examine the effect of extracurricular inquiry activities on secondary
school students’ scientific process skills.
1.2 Problem
Is there a significantly effect of extracurricular inquiry activities on sixth graders’ scientific
process skills?
1.3 Sub Problems
a.

Is there a statistically significant difference between experimental and control groups’ mean
ranks about scientific process skills determined at pre test?
b. Is there a statistically significant difference between pre and post test’s mean ranks of
experimental group?
c. Is there a statistically significant difference between pre and post test’s mean ranks of control
group?
d. Is there a statistically significant difference between experimental and control groups’ mean
ranks about scientific process skills determined at post test?
2.

Method

2.1 Research Model
An experimental design using pre and post-test control group model was utilized (Karasar,
2005). According to Büyüköztürk (2007) experimental design using pre and post-test control group
model is the most effective model in cases that it is impossible to get under control all of the variables.
Karasar (2005) stated that researcher observes the cause effect relationships between variables which
they get under control. Based on experimental design, we focused on only students’ scientific process
skills and extracurricular treatment. Extracurricular treatment was determined as independent,
students’ scientific process skills were determined as dependent variables. Thus, we observed the
cause effect relationships between dependent and independent variables.
2.2 Participants
This study carried out with 55 (Experimental group=29, Control group=26) 6th grade students
who attend to a school in Keçiören Town of Ankara Province in 2012-2013 academic years. First of all,
Control group was selected randomly between six classes. After control group determination,
students at other five classes were informed about extracurricular program. 29 students stated that
they wanted to attend program, were admitted to program without any selection. But some of
students in both groups resigned from the study due to their illness, declassing etc. Thus data of 35
students (Experimental= 17, Control Group= 18) were analyzed.
2.3 Implementation
Students in control group attended science and technology lesson carried on according to science
curriculum, while students in experimental group attended a program including inquiry activities and
ongoing 31 weeks apart from science lesson. Before beginning to implementation of inquiry activities,
“Scientific Process Skill Test” was applied to determine students’ scientific process skills. Inquiry
activities process can be summarized as follows: Firstly some activities were done to increase student
awareness towards science and scientists. Later, trainings were provided to identify the problem, to
form hypotheses and to determine the variables in scientific studies in relation with the question
“How scientific studies are done?” Students were not directed to work individually or in groups and
were allowed to do their research individually or in groups according to their wishes. During this
period, students were grouped based on their interests and started to define the problems they would
work on. Students were not interfered with while they were making decisions regarding the problem
they would work on. Students decided on the problems themselves based on their interests and
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concerns. Activities to introduce scientific methods were provided after decision making phase. In this
stage, all students formed their groups, identified their problems and some of them even determined
their research methods. Some examples about problems determined by students are presented below;
“What are the effects of gender and fondness for sweet things on 6th graders’ body mass index?”
“What are the views of primary school 4th and 8th graders on smoking?”
“Are teachers’ shouting to “go in the classroom” or blowing whistles to collect students effective
on student behavior to get back to class at the end of the break?”
After all students identified their topics, literature review was undertaken. Students were
supported to identify key concepts in this stage. Students reviewed the literature for two weeks and
shared the resources they found with the researcher. The researcher provided guidance in selecting
the resources that were related to the topic. Later, data collection process began. Prior to data
collection process, questions were identified with the students and pilot studies were undertaken.
Data collection process was completed in two weeks.
Students were taught how to analyze especially qualitative data and data analysis was
undertaken by the students. Analysis of quantitative data was undertaken by the researcher with the
help of the students and this task was used to raise student awareness. Students reported their
research in the last phase. 5 students who were studying the problems of “What are the views of
adults regarding whether science is done in Turkey and the reasons related to these views?” and “Are
teachers’ shouting to “go in the classroom” or blowing whistles to collect students effective on student
behavior to get back to class at the end of the break?” could not complete their research. Other
students successfully completed their research. Scientific Process Skill Test was implemented again
following the completion of the teaching program in order to enhance students’ scientific process
skills. The whole process of program implementation and data collection was conducted in the school
lab and students were provided with the necessary technological tools during the research phase.
2.4 Data Collection Techniques and Data Analysis
Before and after the program implementation, students’ scientific process skills were identified
via “Science Process Skills Test (SPST)” (Aydoğdu, 2006). This test maned “Integrated Process Skill
Test: TIPS II” originally was developed by Burns, Okey and Wise (1985). The test was translated into
Turkish and adapted by Geban, Askar and Özkan (1992). Original form of test consist of 36 multiple
choice questions. It is stated that TIPS II is more appropriate for high school students. On account of
this reason, Aydoğdu (2006) dropped some questions that do not match with seventh graders’
cognitive enhancements. Thus, form of TIPS II applied in this study consists of 25 multiple choice
questions. According to Aydoğdu (2006), cronbach alpha reliability coefficient of SPST was calculated
as 0.81. Since participants’ cognitive qualitative of this study is nearly similar with Aydoğdu’s study,
SPST revised by Aydoğdu (2006) was applied in this study. Students were given 30 minutes to
complete SPST. Data obtained from SPST was analyzed through Wilcoxon Signed Rank Test and
Mann Whitney U Test. While Mann Whitney U test was utilized to compare experimental and control
groups’ mean ranks determined at pre and post-test separately, Wilcoxon signed rank test was
utilized to compare pre and post-test mean scores of control and experimental groups.
3.

Findings

Findings about the effects of inquiry activities on students’ scientific process skills are presented
at below according to sub problems.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

132

3.1 Results Related to First Sub Problem
Table 1.Results of Mann Whitney U test related to compare experimental and control groups’ mean
ranks in pre-test
Groups
Experimental
Control
*p<0.05

N
17
18

Mean Rank
18.09
17.21

Sum of Rank
307.5
322.5

U

p

151.5

0.96

As can be seen at table 1, while mean ranks of experimental group is 18.09, mean ranks of control
group is 17.21 in pre test. Although mean ranks of experimental group are higher than control group
there is no statistically significant between experimental and control groups’ mean ranks determined
in pre-test (U=151.5, p>.05). According to this finding, it can be stated that students in experimental
and control groups are similar competences related to scientific process skills before implementation
of extracurricular program.
Results of Wilcoxon Signed Rank test related to compare pre and post-test mean scores of
experimental and control groups are presented in Table 2 and Table 3 respectively.
3.2 Results Related to Second Sub Problem
Table 2. Results of Wilcoxon Signed Rank test related to compare pre and post-test mean ranks of
control group
Pre-Post Tests
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
*p<0.05

N
6
10
2

Mean Rank
6.17
9.9
-

Sum of Rank
37.0
99.0
-

Z

p

-1.607

0.108

When positive and negative ranks are examined in Table 2, it can be stated that scientific process
skills of students in post test are higher than pre test. But there is no statistically significant between
control group’s mean ranks determined in pre-test and post-test related to students’ scientific process
skills (z=-1.607, p>.05).
3.3 Results Related to Third Sub Problem
Table 3. Results of Wilcoxon Signed Rank test related to compare pre and post-test mean ranks of
experimental group
Pre-Post Tests
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
*p<0.05

N
2
13
2

Mean Rank
1.75
8.96
-

Sum of Rank
3.50
116.5
-

Z

p

-3.215

0.001*

As can be seen at Table 3, there is a statistically significant between experimental group’s mean
ranks determined in pre-test and post-test related to students’ scientific process skills (z=-3.215, p<.05).
When positive and negative ranks are examined in Table 2, it might be seen that scientific process
skills of students in post test are higher than pre test.
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3.4 Results Related to Forth Sub Problem
Table 4. Results of Mann whitney U test related to compare experimental and control groups’ mean
ranks in post-test
Groups
Experimental
Control
*p<0.05

N
17
18

Mean Rank
21.59
14.61

Sum of Rank
367
263

U

p

92

0.045*

As can be seen at table 4, mean ranks of experimental and control groups are determined in post
test as 21.59 and 14.61 respectively. When mean ranks of groups is compared statistically, it is found
that there is statistically significant between experimental and control groups’ mean ranks determined
in post-test (U=92, p<.05). According to this finding, it can be stated that extracurricular inquiry
activities affects students’ scientific process skills positively.
4.

Conclusion and Implications

As a result, it was found that extracurricular inquiry activities positively affect students’ scientific
process skills. Similar result is asserted by Çoban (2013), Ergül, et al. (2011) and Şimşek and Kabapınar
(2010). Hence, it can be asserted that extracurricular inquiry activities should be utilized to enhance
students’ scientific process. Based on this view, in-service science teacher should be encouraged to
perform extracurricular program. This encouragement might be managed via extra payments, awards
etc. But in-service science teacher generally abstain from managing extracurricular program. The
problem that is “Why in-service science teachers abstain from managing extracurricular program” is
the most important one. But there are no studies about this problem. Thus studies should be
conducted to examine problem about why science teachers don’t perform extracurricular program.
According to findings of these studies, science teachers might be encouraged more effectively to
perform extracurricular program. Apart from extracurricular program to enhance scientific process
skills of students, “Science Applications Course” has been started to apply as a elective course since
curriculum revisions were made in 2013. “Science applications course” is more effective to improve
students’ scientific process skills like extracurricular program (Ural-Keleş, Haşıloğlu, Aydın & Öner,
2016). Thus students should be encouraged to attend this course. This encouragement might be
managed via public service ad or face to face informants of families, students etc. Similarly
Karagözoğlu (2015) stated that students make their choice according to their interests and skills,
however their parents make their choice according to elective course’s contributions to success of the
compulsory courses. Thus Karagözoğlu stated that students, parents and teachers should be informed
about elective courses’ contents, aims etc.
In conclusion, extracurricular inquiry activities affect scientific process skills of students
positively. Hence it might be stated that students and science teachers should be encouraged to attend
and perform those activities. However, this study has some limitations. One of them is size and grade
of sample. Size of sample was low and consisted of sixth graders. On this view, similar studies with
high sample size should be practiced on different graders. Another limitation is variables handled in
this study. The effect of extracurricular inquiry activities on students’ scientific process skills was
examined. Apart from this variable, studies might be conducted to determine the effects of
extracurricular inquiry activities on students’ tendencies of attending science carriers, attitudes about
science and technology or scientist images in future.
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Abstract
The aim of this study is to examine the effect of extracurricular inquiry activities on secondary school
students’ views about scientific knowledge. This study carried out with 55 (Experiment group=29, Control
group=26) 6th grade students who attend to a school in Keçiören Town of Ankara Province in 2012-2013
academic years. However, 20 students from experiment and control groups checked out the implementation
due to their illness or other reasons. Thus 35 students completed to implementation, and their data was
analyzed. An experimental design using pre-test and post-test control group model was utilized. While
students in control group attended science and technology lesson carried on according to science curriculum,
students in experimental group attended a program including inquiry activities and ongoing 31 weeks apart
from science lesson. Students’ views about scientific knowledge were identified before and after the program
implementation via “Scientific Epistemological Beliefs Scale”. Data obtained via those test were analyzed
through Wilcoxon Signed Rank Test and Mann Whitney U Test. As a result, it was found that extracurricular
inquiry activities don’t affect students’ views about scientific knowledge.
Keywords:1
Nature of Science, Inquiry, Epistemological Beliefs, Extracurricular Activities

1.

Introduction

Nowadays, since the importance scientific activities and knowledge are increasing, enhancing
students’ scientific process skills and epistemological beliefs are more important than before. In this
view, science curriculums have been revised to enhance students’ scientific process skills, views about
nature of science and scientific knowledge in several countries. Likewise reformer countries, Turkey
revised its science curriculum, and added science literacy to curriculum as a new dimension in 2004.
However, in several studies (Karaçam, Aydın, Genç, & Digilli, 2014) it is stated that students’ views
about epistemological beliefs are also more traditional. So, several studies (Cam & Geban, 2011;
Çoban, 2013) have been conducted to determine effective approaches about enhancing students’
scientific process skills and views about epistemological beliefs, but count of those studies are more
limited. Moreover curricular approaches like hands on activities are used in those studies. However,
the most important problem in the implementation of science and technology program is the time
constraints and therefore many activities cannot be undertaken during class (Dindar and Yangın,
2007). It has become a necessity to undertake activities regarding inquiry as out-of-class activities in
Turkey due to time constraints. With this purpose in mind, the current study examined how the
extracurricular inquiry activities affected 6th grades’ views about scientific knowledge.
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1.1 Aim of this Study
The aim of this study is to examine the effect of extracurricular inquiry activities on secondary
school students’ views about scientific knowledge.
1.2 Problem
Is there a significantly effect of extracurricular inquiry activities on sixth graders’ views about
scientific knowledge?
1.3 Sub Problems
a.

Is there a statistically significant difference between experimental and control groups’ mean
ranks about views about scientific knowledge determined at pre test?
b. Is there a statistically significant difference between pre and post test’s mean ranks of
experimental group?
c. Is there a statistically significant difference between pre and post test’s mean ranks of control
group?
d. Is there a statistically significant difference between experimental and control groups’ mean
ranks about views about scientific knowledge determined at post test?

2.

Method

2.1 Research Model
An experimental design using pre-test and post-test control group model was utilized (Karasar,
2005). According to Büyüköztürk (2007) experimental design using pre-test and post-test control
group model is the most effective model in cases that it is impossible to get under control all of the
variables. Karasar (2005) stated that researcher observes the cause effect relationships between
variables which they get under control. Based on experimental design, we focused on only students’
views about scientific knowledge and extracurricular treatment. Extracurricular treatment was
determined as independent, students’ views about scientific knowledge were determined as
dependent variables. Thus, we observed the cause effect relationships between dependent and
independent variables.
2.2 Participants
This study carried out with 55 (Experimental group=29, Control group=26) 6th grade students
who attend to a school in Keçiören Town of Ankara Province in 2012-2013 academic years. First of all,
control group was selected randomly between six classes. After control group determination, students
at other five classes were informed about extracurricular program. 29 students stated that they wanted
to attend program, were admitted to program without any selection. But some of students in both
groups resigned from the study due to their illness, declassing etc. Thus data of 35 students
(Experimental= 17, Control Group= 18) were analyzed.
2.3 Implementation
Students in control group attended science and technology lesson carried on according to science
curriculum, while students in experimental group attended a program including inquiry activities and
ongoing 31 weeks apart from science lesson. Before beginning to implementation of inquiry activities,
“Scientific Epistemological Beliefs Scale” was applied to determine students’ views about scientific
knowledge. Inquiry activities process can be summarized as follows: to start with the work was done
to increase student awareness towards science and scientists. Later, trainings were provided to
identify the problem, to form hypotheses and to determine the variables in scientific studies in relation
with the question “How are scientific studies done?” Students were not directed to work individually
or in groups and were allowed to do their research individually or in groups according to their
wishes. During this period, students were grouped based on their interests and started to define the
problems they would work on. Students were not interfered with while they were making decisions
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regarding the problem they would work on. Students decided on the problems themselves based on
their interests and concerns. Activities to introduce scientific methods were provided after decision
making phase. In this stage, all students formed their groups, identified their problems and some of
them even determined their research methods. Some examples about problems determined by
students are presented below:
“What are the effects of gender and fondness for sweet things on 6th graders’ body mass index?”
“What are the views of primary school 4th and 8th graders on smoking?”
“Are teachers’ shouting to “go in the classroom” or blowing whistles to collect students effective
on student behavior to get back to class at the end of the break?”
After all students identified their topics, literature review was undertaken. Students were
supported to identify key concepts in this stage. Students reviewed the literature for two weeks and
shared the resources they found with the researcher. The researcher provided guidance in selecting
the resources that were related to the topic. Later, data collection process began. Prior to data
collection process, questions were identified with the students and pilot studies were undertaken.
Data collection process was completed in two weeks.
Students were taught how to analyze especially qualitative data and data analysis was
undertaken by the students. Analysis of quantitative data was undertaken by the researcher with the
help of the students and this task was used to raise student awareness. Students reported their
research in the last phase. 5 students who were studying the problems of “What are the views of
adults regarding whether science is done in Turkey and the reasons related to these views?” and “Are
teachers’ shouting to “go in the classroom” or blowing whistles to collect students effective on student
behavior to get back to class at the end of the break?” could not complete their research. Other
students successfully completed their research. Scientific Epistemological Beliefs Scale was
implemented again following the completion of the teaching program in order to enhance students’
views about scientific knowledge. The whole process of program implementation and data collection
was conducted in the school lab and students were provided with the necessary technological tools
during the research phase.
2.4 Data Collection Techniques and Data Analysis
Before and after the program implementation, students’ views about scientific knowledge were
identified via “Scientific Epistemological Beliefs Scale (SEBS)” (Özkal, 2007). The scale, developed by
Saunders (1998), was used to determine the epistemological beliefs of the students with two
dimensions as fixed and tentative views. It consists of bipolar agree/disagree statements on a 4-1
Likert Scale. The scores of the questionnaire viewed as representing a one-dimensional assessment of
SEBS indicating a continuum from fixed to tentative views (Özkal, 2007). Fixed views (8 items) are
related with traditional views and describe scientific knowledge as unchanging truth beyond doubt
that is discovered by a few experts by using valid scientific method objectively. On the other hand,
tentative views (8 items) are related with constructivist views and describes the tentativeness of
scientific laws, theories and concepts in the face of new evidence and scientific knowledge as subject
to review and change in the light of solid new observations by means of the creativity of scientists and
accepts the fact that historical, cultural, and social settings can lead to variations in scientific questions,
methods and results and the subjectivity of the scientists (Özkal, 2007). Saunders (1998) reported the
reliability for the instrument as .78. SEBS was translated into Turkish by Çalışkan (2004). Before using
this instrument some words of the items were changed slightly from Özkal (2007) so that the students
could understand the items more clearly. Questionnaire of SEBS applied in this study consists of 16
statements. According to Özkal (2007)’s research, Cronbach alpha reliability was calculated as .80 after
his pilot study. Since participants’ cognitive qualitative of this study is nearly similar with Özkal’s
study, SEBS revised by Özkal (2007) was applied in this study. Students were given 30 minutes to
complete SEBS. Data obtained from SEBS was analyzed through Wilcoxon Signed Rank Test and
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Mann Whitney U Test. While Mann Whitney U test was utilized to compare experimental and control
groups’ mean scores determined at pre-test and post-test separately, Wilcoxon Signed Rank Test was
utilized to compare pre-test and post-test mean scores of control and experimental groups.
3.

Findings

Findings about the effects of inquiry activities on students’ views about scientific knowledge are
presented at below according to sub problems. Results of Mann Whitney U test related to compare
experimental and control groups’ mean scores in pre and post-test are presented in Table 1 separately.
Table 1.Results of Mann Whitney U test related to compare experimental and control groups’ mean
scores in pre-test and post-test
Pre/Post
Test Results

Groups

N

Mean Rank

Sum of Rank

Pre
Test
Results

Experimental

17

17.21

292.5

Control

18

18.75

337.5

Post
Test
Results

Experimental

17

18.47

314

Control

18

17.56

316

U

p

139.5

0.654

145

0.791

*p<0.05
As can be seen at table 1, while mean ranks of experimental group is 17.21, mean ranks of control
group is 18.75 in pre-test. Although mean ranks of experimental group are lower than control group
there is no statistically significant between experimental and control groups’ mean ranks determined
in pre-test (U=139.5, p>.05). When post-test results are examined in Table 1; while mean ranks of
experimental group is 18.47, mean ranks of control group is 17.56 in post-test. Although mean ranks of
experimental group are higher than control group there is no statistically significant between
experimental and control groups’ mean ranks determined in post-test (U=145, p>.05). Hence, there are
no statistically significant between experimental and control groups’ mean scores determined in both
pre-test and post-test related to students’ views about scientific knowledge. According to these
findings it can be said that students in experimental and control groups are similar competencies
related to students’ views about scientific knowledge before implementation of extracurricular
program.
Results of Wilcoxon Signed Rank test related to compare pre-test and post-test mean scores of
experimental and control groups are presented in Table 2 separately.
Table 2. Results of Wilcoxon Signed Rank test related to compare pre-test and post-test mean scores of
control and experimental groups
Groups

Control
Group

Experimental
Group
*p<0.05

Pre-Post
Tests
Negative
Ranks
Positive
Ranks
Ties
Negative
Ranks
Positive
Ranks
Ties

N

Mean Rank

Sum of Rank

8

6.88

55.0

10

11.6

116.0

0

-

-

4

10.0

40.0

13

8.69

113.0

0

-

-

Z

p

-1.332

0.183

-1.732

0.083

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

139

When positive and negative ranks of control group are examined in Table 2, it can be stated that
students’ views about scientific knowledge in post-test are higher than pre-test. According to mean
ranks and sum of ranks; while 10 students’ perspective is changing in a positive direction, 8 students’
perspective is changing in a negative direction. But there is no statistically significant between control
group’s mean ranks determined in pre-test and post-test related to students’ views about scientific
knowledge (z=-1.332, p>.05).
When positive and negative ranks of experimental group are examined in Table 2, it can be
stated that students’ views about scientific knowledge in post-test are higher than pre-test. According
to mean ranks and sum of ranks; while 13 students’ perspective is changing in a positive direction, 4
students’ perspective is changing in a negative direction. But there is no statistically significant
between experimental group’s mean ranks determined in pre-test and post-test related to students’
views about scientific knowledge (z=-1.732, p>.05).
As can be seen at table 2, there are no statistically significant between both experimental and
control groups’ mean scores determined in pre-test and post-test related to students’ views about
scientific knowledge. According to these findings, it can be said that extracurricular inquiry activities
could not affect students’ views about scientific knowledge positively.
4.

Conclusion and Implications

As a result, it was found that extracurricular inquiry activities could not affect students’ views
about scientific knowledge. Similar result was asserted by Çalışkan (2004) and Çoban (2013). In
compliance with Çalışkan (2004)’s research, inquiry oriented instruction did not affect students’
learning approaches, motivational goals, self-efficacy, and epistemological beliefs. In a similar manner,
Çoban (2013) stated that the aim of using Epistemological View Questions is to figure out the implicit
thoughts of prospective science teachers towards epistemological foundations of scientific knowledge.
But in her study, although the inquiry supported by argument maps, it did not affect students’
epistemological views. According to Çoban (2013), it was seen that it is hard to change the
epistemological views as they are fed by different fields such as psychology, content knowledge,
attitude and etc. Hence, since we have not revised students’ traditional views about scientific
knowledge via inquiry activities yet, it is obvious that many studies should be conducted to determine
matters that don’t notice in previous studies.
In conclusion, extracurricular inquiry activities could not affect students’ views about scientific
knowledge. Therefore, it might be stated that students and science teachers not only should be
encouraged to attend and perform different activities but also they should be done different teaching
and learning techniques in their classes. Therefore, at this point, the prospective science teachers’ and
students’ understanding and perception about scientific knowledge should be taken into
consideration.
Our research result did not affect students’ views about scientific knowledge but this study has
some limitations. One of them is size and grade of sample. Size of sample was low and consisted of
sixth graders. From this point of view, similar studies with high sample size should be practiced on
different graders. Other limitations are variables in this study. The effect of extracurricular inquiry
activities on students’ views about scientific knowledge was examined. Apart from this variable,
studies might be conducted to determine the effects of extracurricular inquiry activities on students’
tendencies of attending science carriers, attitudes about science and technology.
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The Science Teacher Candidates’ Images Related to Atom Models
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Abstract
The aim of this research was to determine the science teacher candidates’ images related atom models and the
meanings that they assigned to these images. The research was carried out with 68 first – grade and second –
grade students attending the Department of the Science Teaching, Faculty of Education, Duzce University in
the spring semester of 2015 – 2016 academic years. The worksheets that required the students to draw and
explain about the concepts in accordance with the gains related to every atom model were used as data
collection tools in the research. The content analysis was used in order to analyze the data. The data acquired
from the worksheets were coded in order to determine the student images about atom models and then the
categories were created from these codes. The frequency was found for every category. According to the
content analysis, it was found out that the teacher candidates’ images related to Thomson, Rutherford and
Modem atom models had some mistakes while their images related to Dalton and Bohr atom models were
more comprehensive.
Keywords:
Atom, Atom Models, Image

1.

Introduction

The continuous and fast change of living conditions has made it necessary to bring up the
individuals with basic skills. In this context, it is really important to make individuals construct
information elements scientifically correctly and coordinately. In order for students to be able to
construct the basic concepts in chemistry in their minds, they must have seven types of information
elements related to that concept (sequence, proposition, image, episode, mental skill, motor skill and
cognitive strategies) and also they must associate them with each other. Of these information
elements, images are the pictures that come into our minds when we hear or think of the names of the
concepts (Atasoy, 2004, p. 18).
Atom is a central concept in learning and teaching chemistry (Erduran, 2014). Although students
try to understand chemistry topics, it is known that they fail to do this and the reason of this is that
they can’t construct basic chemistry concepts correctly in their minds. Students must put an exact
relationship among macroscopic structures showing holistic appearance of materials, formulas
showing their symbolic dimension, particles forming holistic structure and microscopic dimension
showing the relationships between particles while learning chemistry. Atom models can’t be
understood just by knowing macroscopic appearances and symbolic presentations of atom models
(Atasoy, 2004, p. 18).
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Students are faced with the atom concept nearly every year starting from the secondary school to
the university. Understanding the atom concept very well is highly important in terms of science,
chemistry and physics courses. The aim of this study is to reveal the student images related to atom
models with the help of the students’ drawings and explanations.
2.

Method

2.1 Research Model
The qualitative research is defined as a study in which the data collection tools such as
observation, interview and document analysis are used and there is a qualitative process that aims to
reveal perceptions and events realistically and holistically in their natural environment (Yıldırım and
Şimşek, 2008, p. 39). The images of the science teacher candidates related to atom models were found
out with the qualitative process in this study.
2.2 Participants
The participants of the study consisted of 68 first – grade and second – grade students attending
the Department of the Science Teaching, Faculty of Education, Duzce University in the spring
semester of 2015 – 2016 academic years.
2.3 Data Collection Techniques and Data Analysis
As data collection tool five different worksheets were prepared in order to find out the students’
images related to atom models. Every worksheet required students to make drawings and to explain
their drawings in relation to atom models in accordance with the gains related to atom models.
The content validity of the worksheets was ensured by three field specialists in science education,
and the reliability of the worksheets was ensured with the consistency among the data codifications of
three field specialists in science education.
Before the application, the participants were informed that they were a part of the research
process. In relation to the worksheets, the participants were asked to draw and explain the atom
models by following another order rather than the historical development order of the atom models.
This enabled the students not to associate with the historical development order of the atom theories.
The participants completed their worksheets in 60 minutes.
In the worksheets that were prepared to reveal the students’ images related to the atom models,
the students were asked to firstly draw (with the statement ‘Draw the atom model.’) and then explain
their drawings for every atom model. The drawings acquired from the worksheets were divided into
three categories as exactly scientific, partially scientific and not scientific – unrelated drawings, and
the frequency for every category was determined.
3.

Findings

In this part, the findings acquired from the analysis will be presented, and the images of the
science teacher candidates related to atom models and the image drawings of some students will be
shown.
The student drawings acquired from the worksheets were taken into the exactly scientific
category if they included the information explained in the atom models; they were taken into the
partially scientific category if they included these information partially and incompletely; and they
were taken into the not scientific – unrelated drawings category if they were apart from these.
The example drawings of the students related to Dalton Atom Model are given in the following:
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Figure 2: The drawing of S.2 related to Dalton Atom

The example drawings of the students related to Thomson Atom Model are given in the
following:

Figure 3: The drawing of S.3 related to Thomson Atom Model
Model

Figure 4: The drawing of S.4 related to Thomson Atom

The example drawings of the students related to Rutherford Atom Model are given in the
following:

Figure 5: The drawing of S.5 related to Rutherford Atom Model
Model

Figure 6: The drawing of S.6 related to Rutherford Atom

The example drawings of the students related to Bohr Atom Model are given in the following:

Figure 7: The drawing of S.7 related to Bohr Atom Model

Figure 8: The drawing of S.8 related to Bohr Atom Model

The example drawings of the students related to Modern Atom Model are given in the following:

Figure 9: The drawing of S.9 related to Modern Atom Model
Model

Figure 10: The drawing of S.10 related to Modern Atom
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The student drawings were coded and set into the categories. Then the frequency for every
category was determined. The categories and their frequencies were given in table 1.
Table 1. The teacher candidates’ images related to the atom models
Atom models
Dalton atom model
Thomson atom model
Rutherford atom model
Bohr atom model
Modern atom model
4.

Exactly
scientific
48
28
23
50
14

Partially
scientific
24
36
33
16
14

Not scientific and unrelated
drawings
4
4
13
2
40

Conclusion and Implications

According to the results of the analysis that was carried out, it was found out that the teacher
candidates’ images related to Thomson, Rutherford and Modem atom models had some mistakes
while their images related to Dalton and Bohr atom models were more comprehensive. Devetak and
Glazar (2009) found out that the students failed to draw the microscopic structure images. Ayas and
Özmen (2002) found out that the students didn’t understand the nature of materials with particles
properly according to the content analysis of their drawings. Canbazoğlu (2008) found out that the
teacher candidates drew wrong models according to the scientific models.
The findings of the study are consistent with the results of other studies like Olmanson’s research
(2011) consisting of metaphoric drawings, Ulutaş’s study (2010) in which the teacher candidates
couldn’t construct the correct mental models of the concepts related to chemical bonds and Akkuş,
Tüzün and Eyceyurt’s study (2013) whose aim was to determine the student images and
misconceptions on covalent bonds. These findings show that the students’ images related to the given
concepts are not sufficient.
In addition, one of the students’ difficulties in learning the structure of atom is that the chemistry
information consists of three dimensions and the other difficulty is that the concept of atom is abstract.
The learning environments must be configured by taking these elements into consideration.
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin özyeterlik algılarını
belirlemektir. Bu çalışma kapsamında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan sınıf
öğretmeni adaylarına Tortop (2014) tarafından geliştirilen “öğretmenler için üstün yetenekli bireylerin
eğitimine ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği” uygulanmıştır. 5’li likert tipinde hazırlanan ölçek 26 madden ve 6
faktörden oluşmaktadır. Her bir faktörün cronbach alpha değeri 0.86, 0.93, 0.77, 0.91, 0.94 ve 0.94 iken ölçeğin
toplam cronbach alpha değeri 0.90’dır. Uygulama sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli
bireylerin eğitimine ilişkin algılarına yönelik elde edilen bulgular, cinsiyet, , üstün yetenekli bireylerin
eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama, ileride BİLSEM’lerde çalışıp çalışmama isteğine ve sınıf
düzeyi değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde t-test ve tekyönlü anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin öz yeterlilik
algılarının üstün yetenekliler ile ilgili bir etkinliğe katılmalarına, ileride BİLSEM’nde çalışmayı tercih edip
etmemelerine ve sınıf düzeylerine göre farklılaşmasıdır. Buna göre üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin
bir seminere katılan, BİLSEM’nde çalışmayı tercih eden ve dördüncü sınıfta okuyan sınıf öğretmeni
adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin öz yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte elde edilen diğer bulgulara göre sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin
eğitimlerine ilişkin öz yeterlilik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
Anahtar kelimeler:1
üstün yetenekli eğitimi, sınıf öğretmeni, öz yeterlik, BİLSEM

1.

Giriş

Baykoç-Dönmez, (2009)’a göre; Üstün ve Özel Yeteneklilik; bireyin uzman kişiler tarafından çeşitli
gözlem ve ölçme araçlarıyla gözlenen veya ölçülebilen, fiziksel büyüme ve gelişim, bilişsel – zihinsel
gelişim, dili anlama ve kendini ifade etme yeteneği, sosyal, duygusal gelişim ve estetik açıdan gelişim
alanlarının birinde, birkaçında ya da hepsinde, yaşıtlarından ileri düzeyde olma durumudur.
Yetenekli bireylerin arasından akranlarına göre olağanüstü düzeyde farklılık gösterenler üstün
yetenekli bireyler olarak kabul edilmektedir (Sönmez, 2011). Üstün yetenekli bireylerin fiziksel,
zihinsel, sosyal ve kişilik özelliklerinin dağılımı, sıklığı, zamanlaması ve bu özelliklerin birleşimi
normal bireylerden farklılık gösterir (Akarsu, 2004). Bu farklılıkları gösteren bireyler yeteneklerini
geliştirmek için özel bir eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Bireyin üstün olma niteliğini kazanması,
doğuştan getirdiği yeteneklerine bağlı olduğu kadar, uygun eğitime, çevre ve kişilik öğelerine de
bağlıdır (Davaslıgil,1991). Bu açıdan ele alındığında üstün yetenekli bireylerin eğitiminde rol
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üstlenecek öğretmenlerin üstün yeteneklilik eğitiminde kendisinden beklenen bir ya da bir dizi
davranışı gerçekleştirmek için gereksinme duyacağı becerilere ne derece sahip olduğuna ilişkin
yargısı yani üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlilik algısı önem taşımaktadır. Öğretmenlerin özyeterliği öğrencilerin derse karşı tutumlarında ve öğrenme-öğretme durumlarında etkili olabilecek bir
faktördür (Uysal ve Kösemen, 2013). Öz yeterlik algıları yüksek olan öğretmenler, olumlu bir sınıf
ortamı sağlamak ve öğrencilerin gereksinimlerini belirlemek için öğrencilerine daha çok zaman ve
çaba harcayarak daha çok sorumluluk almaktadırlar (Ülper ve Bağcı, 2012). Öz-yeterlik bir duruma ya
da bir alana özgü bir kavramdır ve bireylerin öz-yeterlik inançlarının, bilişsel sistemlerinde güdüleyici
bir rolü vardır. Öz yeterlik algısının yüksek olması kişilerin etkinliklere ilgi göstermesine ve
etkinlikler için daha fazla çaba göstermesine katkı sağlar ve bu da birçok açıdan başarı ve mutluluğu
artırır (Ülper ve Bağcı, 2012). Bu bağlamda incelendiğinde öz yeterlilik algısının öğretmenlik mesleği
açısından önemli olduğu göze çarpmaktadır.
Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy, (2004) öğretmen öz yeterliğini bir öğretmenin “görevlerimi yerine
getirmek için gerekli düşünceleri ve eylemleri planlayıp uygulayabilir miyim?” sorusuna vereceği
cevap olarak ifade etmektedirler (Akt: Üstüner, Demirtaş, Cömert ve Özer; 2009). Öz yeterlik
kavramının önemine ilişkin alan yazınında öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öz yeterlik
algılarıyla ilgili çalışmalara rastlanmaktadır (Yılmaz, vd. 2004; Gerçek, vd. 2006; Yılmaz, vd. 2007;
Ekici, 2008; Yılmaz ve Çokluk-Bökeoğlu, 2008; Aksoy ve Diken, 2009; Coşkun, Gelen, Öztürk, 2009;
Üstün ve Tekin, 2009; Kurtulmuş ve Çavdar, 2010; Saracaloğlu, vd. 2010; Sağ, 2010; Sağ, 2011;
Demirtaş, vd., 2011). Literatürdeki bu çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların çoğunun fen bilgisi,
matematik, kimya ve bilgisayar gibi belli branşlardan öğretmen adaylarının öz yeterlik düzeylerini
konu aldığı (Özdemir, 2008), üstün yetenekli bireylerin eğitimine yönelik öz yeterlik konusunda
yapılan çalışmaların az sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar detaylı olarak incelendiğinde
üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarını
incelenmesine ilişkin sadece; Tortop, (2014) ve Güneş (2015) tarafından yapılan iki farklı çalışmanın
olması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Oysa özellikle son dönemde üstün yetenekli
bireyler ve üstün yetenekli bireylerin eğitimi konusunda yapılan çalışmalar (Bilgili, 2000; Gökdere ve
Çepni, 2004; Baykoç-Dönmez, 2009; Sönmez, 2011; Sarı, 2013; Kaya, 2013 vb) incelendiğinde üstün
yetenekli bireylerin eğitimleri ile ilgili daha üst düzey bir performans beklenmesine rağmen bu
konuda önemli bir faktör olan öğretmenlerin bütün eğitim seviyelerindeki hem öğrencilerin hem de
öğretmenlerin performansını etkileyecek olan öz yeterlilik inançlarına yönelik çalışmaların azlığı alan
yazınında bir boşluk olarak görülmektedir. Dolayısıyla alan yazınında var olan boşluğu doldurmak
amacıyla hazırlanacak olan bu araştırmanın problem cümlesini sınıf öğretmeni adaylarının üstün
yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları nasıldır? İfadesi oluşturmaktadır.
Araştırmanın alt problemlerini ise; “Sınıf öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz
yeterlik inançları (a) cinsiyete, (b) sınıf düzeyine, (c) üstün yetenekli eğitimine ilişkin bir etkinliğe
katılıp katılmama durumuna, (d) ileride BİLSEM’lerde çalışıp çalışmama isteğine göre farklılık
göstermekte midir?” cümlelerinden oluşturmaktadır.
2.

Yöntem

Temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algılarını
belirlemek olan bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada cinsiyet, üstün yetenekli bireylerin
eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama, ileride BİLSEM’lerde çalışmayı isteyip istememe ve
sınıf düzeyi değişkenlerinin sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik
algılarını etkileyip etkilemediği incelenmiştir.
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2.1. Çalışma Grubu
Çalışmaya 147 kız, 35 erkek olmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği
anabilim dalında okuyan 182 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların seçimi uygun örnekleme yöntemi
ile belirlenmiştir.
Tablo 1. Çalışma grubunun demografik özellikleri
Sınıf Düzeyi
Kadın
Erkek
Toplam
1
48
2
50
2
37
10
47
3
38
13
51
4
24
10
34
Toplam
147
35
182
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler Tortop (2014) tarafından geliştirilen 5’li likert tipinde hazırlanan 26 maddeden ve
6 faktörden (Akademik Yeterlilik, Rehberlik, Sorumluluk, Kişilik Özellikleri, Yaratıcılık, Öğretimde
Planlama) oluşan “Öğretmenler İçin Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlik Algısı
Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.90, faktörlerin sırasıyla
güvenirlik değerleri 0.86, 0.93, 0.77, 0.91, 0.94 ve 0.94 olarak bulunmuştur.
2.3. Veri Analizi
Araştırma sürecinde toplanan verilerin analizinde normallik varsayımının karşılanıp karşılanmadığını
tespit etmek için Kolmogrov-Smirnov Normallik testi sonuçlarına bakılmıştır. Normallik varsayımının
karşılanmasının ardından cinsiyet, üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp
katılmama, ileride BİLSEM’lerde çalışmayı isteyip istememe değişkenlerine göre öğretmen
adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlilik algıları t-testi ile ve sınıf düzeyi değişkenine
göre öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlilik algıları varyans analizi ile
bakılmıştır. Tüm istatistiksel çözümlemelerde .05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.
3.

Bulgular

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları cinsiyet,
üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama, ileride BİLSEM’lerde
çalışmayı isteyip istememe ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu bölümde amaca
uygun elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen verilerin analize uygunluğunun test edilmesi
için verilerin normalliği incelenmiştir. Kolmogrov Smirnov (p>0,05) testi sonucunda elde edilen
sonuçlara göre veriler yapılan parametrik testlerin varsayımlarını karşılar niteliktedir.
3.1. Sınıf öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin öz
yeterlilik algıları
Çalışmaya katılan182 sınıf öğretmenliği anabilim dalında okuyan öğrencinin üstün yetenekli
eğitimine ilişkin öz yeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ait t
testi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Öz yeterlik puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları
𝑋�
Cinsiyet
N
SS
Sd
Kız
147
86,53
11,15
180
Erkek
35
86,54
13,47

t
0,006

p
0,996
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Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(180)=0,006, p>0,01). Kız ve erkek öğrencilerin
ortalamaları incelendiğinde, bu değerlerin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.
3.2. Sınıf öğretmen adaylarının üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp
katılmama durumlarına göre üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları üstün
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama durumlarına göre anlamlı farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. Öz yeterlik puanlarının herhangi bir eğitime (Seminere) katılım düzeyine göre t testi
sonuçları
𝑋�
Seminere Katılım
N
SS
Sd
t
p
Evet
15
93,13
10,58
180
2,503
0,023
Hayır
167
85,94
11,53
Tablo 3 incelendiğinde seminere katılma düzeyine göre öğrencilerin öz yeterliklerinin anlamlı bir
şekilde farklılaştığı görülmektedir. (t(180) = 2,503 p<0,05). Üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin
bir etkinliğe katılanların (X ̅= 93,13) öz yeterlik algıları katılmayanlara (X ̅= 85,94) göre daha fazladır.
3.3. Sınıf öğretmen adaylarının BİLSEM’nde çalışmak isteyip istememe durumlarına göre üstün
yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları
Sınıf öğretmeni adaylarının BİLSEM’nde çalışmak istemeyi tercih edip etmeme durumlarına göre
üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin öz yeterlik algıları t testi ile incelenmiş olup sonuçları
Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Öz yeterlik puanlarının BİLSEM’lerde çalışma durumlarına göre t testi sonuçları
𝑋�
BİLSEM’lerde çalışma durumu
N
SS
Sd
t
Evet
115
90,15
9,66
180
6,021
Hayır
67
80,33
12,07

p
0,000

Tablo 4’te yer alan bilgilere göre ileride BİLSEM’lerde çalışmak isteyen ve istemeyen öğretmen
adaylarının öz yeterlik algılarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. (t(180) = 6,021
p<0,01).İleride BİLSEM’lerde çalışmayı isteyen öğretmen adaylarının (X ̅= 90,15) öz yeterlik algıları
istemeyen adaylara (X ̅= 80,33) göre daha fazladır.
3.4. Sınıf öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin öz
yeterlik algıları
Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algılarının sınıf düzeyine göre
anlamlı farklılık gösterip göstermediği tek yönlü ANOVA analizi ile incelenmiştir. Tablo 5’te sınıf
düzeyi değişkenine ilişkin betimsel istatistikler yer almaktadır.
Tablo 5. Sınıf düzeyi değişkenine ilişkin betimsel istatistikler
Sınıf düzeyi
N
(1) Birinci Sınıf
50
(2) İkinci Sınıf
47
(3) Üçüncü Sınıf
51
(4) Dördüncü Sınıf
34

𝑋�
88,1800
87,1277
81,6667
90,5882

SS
10,56310
11,27833
12,35260
10,27240
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182 öğretmen adayı dört farklı sınıf düzeyinde okumaktadır. Tablo 5’te yer alan bilgilere göre 50 kişi
birinci sınıf, 47 kişi ikinci sınıf, 51 kişi üçüncü sınıf ve 34 kişi dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir.
Sınıf düzeylerine göre öz yeterlik algı ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalama dördüncü sınıfa
aitken en düşük ortalama üçüncü sınıfta okuyan öğretmen adaylarınındır. Bu farklılığın istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığı ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 6’da öğretmen adaylarının öz yeterlik
algılarının sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 6. Sınıf düzeyi değişkenine ilişkin tek yönlü ANOVA sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Sd
F
kaynağı
toplamı
ortalaması
Gruplar arası 1919,12
3
639,707
5,077
Gruplar içi
22430,18
178
126,012
Toplam
24349,30
181

p

Anlamlı fark

0,002

1-3/3-4

Tablo 5’te yer alan bilgilere göre öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı puan ortalamaları sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(3,178)=5,077 p<0,01).Öz yeterlik algılarının sınıf
düzeyine göre farklılaşmasının hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Scheffe testi yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre birinci ve üçüncü sınıfta ve üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören
öğretmen adayları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Sınıf düzeyi kategorilerine ait ortalamalar
incelendiğinde üçüncü sınıfta olan öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları en düşükken, dördüncü
sınıfta okuyan öğretmen adaylarının en yüksektir.
Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları cinsiyet,
üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama, ileride BİLSEM’lerde
çalışmayı isteyip istememe ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermezken üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp
katılmama, ileride BİLSEM’lerde çalışmak isteyip istemem ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre
farklılıklar söz konusudur. Elde edilen bulgulara göre etkinliğe katılan öğretmen adaylarının
katılmayanlardan; ileride BİLSEM’lerde çalışmak isteyenlerin istemeyenlerden daha yüksek öz
yeterlik algıları olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine
ilişkin öz yeterlik algılarının sınıf düzeyine göre de farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre öz yeterlik algıları en düşük olan öğretmen adayları üçüncü sınıfta, en yüksek olanlar
ise dördüncü sınıfta okuyan öğretmen adaylarıdır.
4.

Sonuç ve Tartışma

Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin öz yeterlilik algıları
cinsiyete, sınıf düzeyine, üstün yetenekliler ile ilgili bir etkinliğe katılmalarına ve ileride BİLSEM’nde
çalışmayı tercih edip etmemelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmanın en
önemli sonucu sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin öz
yeterlilik algılarının üstün yetenekliler ile ilgili bir etkinliğe katılmalarına, ileride BİLSEM’nde
çalışmayı tercih edip etmemelerine ve sınıf düzeylerine göre farklılaşmasıdır. Buna göre üstün
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir seminere katılan, BİLSEM’nde çalışmayı tercih eden ve
dördüncü sınıfta okuyan sınıf öğretmeni adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin öz yeterlilik
algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen diğer bulgulara göre
sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin öz yeterlilik algıları
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
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Üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin öğretmen ya da öğretmen adaylarının öz yeterliklerini
belirlemeye yönelik Tortop (2014) tarafından yapılan çalışmada üstün yetenekli bireylere ve üstün
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin öğretmenlere bir eğitim hazırlanmış ve eğitim sonucunda üstün
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin öğretmenlerin öz yeterlik algılarına balkıdığında anlamlı bir fark
oluştuğu ve eğitim sonucunda öğretmenlerin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin öz yeterlilik
algılarının arttığı görülmüştür. Tortop (2014) tarafından elde edilen bu bulgu bu çalışmanın üstün
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir seminere katılan öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin
eğitimine ilişkin öz yeterlilik algısının daha yüksek olmasını açıklar niteliktedir. Şahin ve Kargın
(2013) tarafından yapılan çalışmada da sınıf öğretmenlerine uygulanan üstün yeteneklilere ilişkin
eğitimin öğretmenlerin üstün yetenekli bireyler konusunda bilgi düzeyinde artış sağladığı
görülmüştür. Erişen, Yavuz-Birben, Yalın ve Ocak (2015) tarafından yapılan çalışmada da üstün
yetenekli çocukları fark edebilme ve destekleme eğitiminin öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler
konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağladığı belirlenmiştir. Ergin, Akseki ve Deniz (2012)
tarafından yapılan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarında üstün yetenekli bireylerin
eğitimine yönelik bilgilendirme üçüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca Üstün yeteneklilerin eğitimine
ilişkin öğretmen/ öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarına yönelik Güneş (2015) tarafından yapılan
çalışmada da sınıf öğretmenlerin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin özyeterlik puan ortalamalarının
orta düzeyin üstünde olduğu bulunmuştur.
Oysa bazı çalışmalar öğretmen öz yeterliği ile öğrencilerde meydana gelen öğrenme ürünleri
“öğretmen öz-yeterliği ile öğrenci başarısının, motivasyonunun ve öğrenci öz-saygısının” (Caprara ve
diğ. 2006; Gibson ve Dembo, 1984; Midgley ve diğ., 1989; Woolfolk ve diğ., 1990; Ross, 1992; Cheung
ve Cheng, 1997; Goddard ve diğ. 2000) arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Akt:Üstüner,
Demirtaş, Cömert ve Özer , 2009). Bu durumda üstün yetenekli bireylerin eğitiminde önemli bir faktör
olan öğretmen ya da öğretmen adaylarının öz yeterliklerine ilişkin çalışmaların arttırılması önem arz
etmektedir. Ayrıca çalışmanın sonucunda yer aldığı gibi, öğretmen adaylarından üstün yeteneklilerin
eğitimine ilişkin seminer alan öğrencilerin öz yeterlilik algıları daha yüksek çıkmıştır. Çalışma bu
açıdan ele alındığında sonuçta üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin tüm sınıf öğretmeni ve
diğer öğretmen adaylarına bilgilendirici seminerler verilmesi önerilebilir. Bu konuda özellikle
dördüncü sınıf öğrencilerinin öz yeterlik algılarının yüksek olmasının nedeni olarak bu sınıf
düzeyinde özel eğitim dersi kapsamında az da olsa üstün yetenekli bireylere ilişkin bilgi almış
olmaları söylenebilir. Bu durumda üstün yetenekli bireyleri belirleyecek olan sınıf öğretmeni
adaylarına üstün yetenekli bireyler konusunda bilgilendirici ve öz yeterlilik düzeylerini arttırıcı
eğitimler hazırlanabilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin tutumlarını
belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2015-2016
eğitim-öğretim yılında, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1, 2, 3 ve 4. sınıf
toplam 182 gönüllü sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Gagne ve Nedau (1985) tarafından
geliştirilen, Tortop (2014) tarafından yeniden gözden geçirilerek Türkçe’ye uyarlanmış kısa formu olan “Üstün
Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği (ÜYETÖ)” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel
Bilgiler Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-test ve tekyönlü anova
analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ileride Bilim Sanat Merkezinde çalışmayı tercih eden sınıf
öğretmeni adayları adaylarının tercih etmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek tutum puan
ortalamalarına sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra cinsiyet, sınıf düzeyi ve üstün yeteneklilerle ilgili
herhangi bir eğitime katılıp katılmama durumlarına göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Anahtar kelimeler:1
üstün yetenekli, sınıf öğretmeni, tutum, cinsiyet

1.

Giriş

Son dönemde ülkemizde üstün yetenekliler ve onların eğitimlerine yönelik ihtiyaçtan doğan bir artış
göze çarpmaktadır. Peki, üstün yetenekli ne demektir? Aslında üstün yetenekli kavramı ile birlikte
literatürde üstün zekâlı, üstün zekâlı ve yetenekli ve özel yetenekli gibi benzer anlamda kullanılan
kavramlar da karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların her birisi aslında toplumun yaklaşık %2’lik bir
kesimini oluşturan ve yaşıtlarından farklılaşan öğrenme ihtiyaçları bulunan ve zeka bölümü seviyeleri
130 ve üzerinde olan bireyleri ifade etmektedir. MEB (2007) ise bu kavramı şu şekilde tanımlamıştır:
“Üstün yetenekli bireyler; zekâ, yaratıcılık, sanat kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına
göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen ve bu alanlarda özel
eğitime gereksinim duyan öğrencilerdir”. Tanımda da belirtildiği üzere bu öğrenciler yaşıtlarından
farklılaşan ihtiyaçları ve özellikleri sebebi ile kendi potansiyellerini geliştirmek için farklı eğitim
programlarına ihtiyaç duyarlar (Bedur, Bilgiç ve Taşlıdere, 2015). Farklılaşan ihtiyaçları konusunda
bilinçli öğretmenler ve eğitim programları ile bütünleşen bu öğrenciler ileride ülkemiz adına önemli
roller üstlenerek ülkemizi gelişmekte olan ülkeler listesinden çıkartıp gelişmiş ülkeler listesine
çıkartabilecek niteliktedirler. Bu sebeple üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, eğitilmesi ve kilit
Sorumlu yazar adresi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, 54300 Hendek/Sakarya, Türkiye
e-posta adresi: edemirhan@sakarya.edu.tr
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pozisyonlarda istihdam edilmeleri ülkemiz adına önemli bir ilerleme olarak görülmelidir. Sönmez
(2011) benzer şekilde bu öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir eğitim sunmanın Türk
eğitim sistemi açısından özel bir önem taşıdığını belirtmektedir. Davis ve Rimm (2004) üstün yetenekli
öğrencilere sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin onların bireyselleştirilmiş olarak ilgilerini ve
yeteneklerini geliştirici şekilde hazırlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Alkan (2015)’e
göre, eğitim-öğretim ortamlarında da genel olarak bakıldığında olumlu bir sınıf ortamı
oluşturabilmek için öğretmenlerin bu öğrencileri belirleyebilmesi ve bu öğrencilere yönelik uygun
etkinlikler hazırlaması gerekmektedir. Ancak incelendiğinde üstün yetenekli çocuklar eğitim desteği
ihtiyacı olan özel eğitim grupları içerisinde en az eğitim olanaklarından yararlanan gruptur. Sadece
kendilerine sunulan olanaklar açısından değil toplumsal olarak da gerekli duyarlılığın gösterilmediği
kesimdir (Çetinkaya & Döner, 2012). Eğitimde fırsat eğitliğinin sağlanması gerekliliği açısından
bakıldığında da her bireye benzer eğitim hizmetlerin sunulması aslında tüm öğrencilerde olduğu gibi
ne yazık ki bu öğrenciler açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ve üstün yetenekli çocukların
perspektifinden bu konuyu ele alan birçok araştırma (Gallagher, 2003; Mönks & Pflüger,2005; Sak,
2011; VanTassel-Baska, 1997) onların normal programlar yolu ile sağlanamayabilecek geniş kapsamlı
eğitim olanaklarına ihtiyaç duyduklarını ancak buna rağmen bu öğrencilerin farklılaşan ihtiyaçlarının
göz ardı edildiğini belirtmişlerdir. Özellikle son dönemde değişen eğitim programlarının etkisiyle
beraber bireysel farklılıklara önem veren programlar oluşturulması ve bireysel farklılıkların
gözetilmesi sonucu ortaya çıkan özel eğitim gereksinimli bireylerin sınıf içinde akranları ile eğitilmesi
için kaynaştırma eğitim programları uygulayabilecek sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi ön plana
çıkmaktadır. Öğretmenler üstün yetenekli bireylerin eğitiminde önemli bir bileşendir (Tortop, 2014).
Çünkü üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğrenciyi aktif kılan, ilk elden deneyim sağlayacak,
zenginleştirilmiş programlarla ve ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve tekniklerle eğitim gereksinimlerini
karşılayabilecek (Hebert & Neumeister, 2000; Renzulli, 1999; Sak, 2011; Tomlinson, 1999) eğitimcilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan ele alındığında üstün yetenekli bireylerin eğitiminde rol üstlenecek
öğretmenlerin üstün yeteneklilik eğitimine yönelik tutumları önem taşımaktadır. Ancak rakamsal
olarak bakıldığında Ülkemizde ise ortalama 350-400 bin üstün yetenekli öğrenci olduğu halde
bunların sadece 11.800’ünün (MEB, 2012) tanımlanabilmiş olması bir sorunu gözler önüne
sermektedir. Ülkemizde öğrencilerin üstün yetenekli olarak tanılanmasında en fazla aktif olarak görev
alan kişiler sınıf öğretmenleri olduğundan onların ve sınıf öğretmeni olacak olan öğretmen
adaylarının tutumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle dünyada üstün
yeteneklilerin eğitimine ilişkin öğretmenlerin tutumunu belirlemeye yönelik pek çok çalışma (Gross,
1994; Gagne & Nedau, 1985; Lassig, 2003; McCoach, D. & Siegle, D., 2007) yapıldığı görülmektedir. Bu
açıdan ele alındığında gelecekte üstün yetenekli bireylerin öğretmeni olacak olan sınıf öğretmeni
adayların tutumlarının belirlenip, üstün yetenekli bireylerin eğitimine yönelik bilinç ve farkındalığı
arttıracak eğitimlerin düzenlenmesinin dikkate alınması gereken konular arasında olduğu ileri
sürülebilir. Ancak Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde alan yazınında öğretmen adaylarının
pek çok konuya ilişkin tutumlarının incelendiği görülmesine rağmen üstün yeteneklilerin eğitimine
ilişkin tutumun irdelenmesinin zayıf kaldığı görülmektedir ve bu konu üzerinde tespit edilen sadece
bir çalışmanın (Tortop, 2014) olması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
Bu sebeple araştırmanın problem cümlesini sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine
ilişkin tutumları ne düzeydedir? ifadesi oluşturmaktadır. Araştırmanın alt problemlerini ise; “Sınıf
öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları (a) cinsiyete, (b) sınıf düzeyine, (c)
üstün yetenekli eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama durumuna, (d) ileride Bilim ve Sanat
Merkezi (BİLSEM)’nde çalışıp çalışmama isteğine göre farklılık göstermekte midir?” cümleleri
oluşturmaktadır.
2. Yöntem
Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin tutumları çeşitli
değişkenler açısından belirlenmesi amaçladığından ve tarama modellerinin geçmişte ya da halen var
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olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaç edinen araştırmalar olduğundan bu araştırma
betimsel tarama modelinde yürütülmüştür (Karasar, 2006).

2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-1016 eğitim öğretim döneminde bir devlet üniversitesinde
öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4. sınıf toplam 182 gönüllü sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma
grubuna ilişkin demografik veriler Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Çalışma grubunun demografik özellikleri
Sınıf Düzeyi
1
2
3
4
Toplam

Kadın
48
37
38
24
147

Erkek
2
10
13
10
35

Toplam
50
47
51
34
182

Tablo 1’de belirtildiği üzere bu çalışmada cinsiyet değişkeni açısından 147 kadın ve 35 erkek; sınıf
düzeyleri açısından ise sırasıyla 50 birinci, 47 ikinci, 51 üçüncü ve 34 son sınıf olmak üzere toplam 182
sınıf öğretmeni adayı yer almaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği (ÜYETÖ)”
veri toplama araçları olarak kullanılmıştır.
2.2.1. Kişisel bilgi formu. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda çalışma grubunun cinsiyet,
sınıf düzeyi, daha önce üstün yetenekli eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmadıkları ve ileride
BİLSEM’lerde çalışmayı isteyip istemediklerini belirlemek amacıyla hazırlanan kapalı uçlu sorular yer
alamktadır.
2.2.2. Üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutum ölçeği (ÜYETÖ). Çalışmada Gagne ve Nedau (1985)
tarafından geliştirilen, Tortop (2012) tarafından uyarlaması yapılan ve yine Tortop (2014) tarafından
yeniden gözden geçirilerek kısa revize formu oluşturulan “Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin
Tutum Ölçeği (ÜYETÖ)” sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine işlikin
tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. 5’li likert tipinde oluşan bu ölçek 14 maddeden ve
“Üstün yeteneklilerin ihtiyaçları ve destek boyutu”, “Üstün yeteneklilere özel hizmetlere karşı olma”,
Özel yetenek sınıfları oluşturma” olmak üzere 3 alt faktörden oluşmaktadır. Her bir alt faktörün
cronbach alpha değeri sırasıyla 0.724, 0.614, 0.749, iken ölçeğin toplam cronbach alpha değeri
0.801’dir. Bu çalışmada ise her bir alt faktörün cronbach alpha değeri 0.691, 0.605 ve 0.727 iken, toplam
cronbach alpha değeri 0.71 olarak belirlenmiştir.
2.3. Veri Analizi
Verilerin analize uygunluğunun test edilmesi için verilerin öncelikle normalliği incelenmiştir.
Kolmogrov Smirnov (p>0.05) testi sonucunda elde edilen sonuçlara göre veriler yapılan parametrik
testlerin varsayımlarını karşılar niteliktedir. Bu sebeple grup karşılaştırmalarında t-testi ve tek yönlü
ANOVA kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 paket program ile yapılmış olup anlamlılık düzeyi
olarak p<0.05 temel alınmıştır.
3. Bulgular
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları cinsiyet, üstün
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama, ileride BİLSEM’lerde çalışmayı
isteyip istememe ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu bölümde amaca uygun elde
edilen bulgulara ayrı başlıklar altında yer verilmiştir.
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3.1. Sınıf öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin
tutumları
Çalışma grubundaki sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin
tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 2’de
verilmektedir.
Tablo 2. Sınıf öğretmeni adaylarının ÜYETÖ ölçeğinden aldığı puanların cinsiyetlerine göre t testi
sonuçları
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
147
35

SS
3.76
4.27

X
44.36
45.20

Sd
180

t
-1.155

p
0.250

Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları cinsiyete
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(180)=-1.155, p>0.05). Kız ve erkek öğrencilerin
ortalamaları incelendiğinde, bu değerlerin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.
3.2. Sınıf öğretmen adaylarının üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp
katılmama durumlarına göre üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin tutumları
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumlarının üstün yetenekli
bireylerin eğitimine ilişkin bir etkinliğe katılıp katılmama durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. Sınıf öğretmeni adaylarının ÜYETÖ ölçeğinden aldığı puanların üstün yeteneklilerin
eğitimine ilişkin katılmalarına göre t testi sonuçları
Etkinlik Katılım
Evet
Hayır

N
15
167

SS
4.22
3.84

X
43.87
44.58

Sd
180

t
-0.684

p
0.495

Tablo 3 incelendiğinde seminere katılma düzeyine göre öğrencilerin tutumlarının anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir. (t(180) = -0.684 p>0.05). Üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin bir
etkinliğe katılanların ve katılmayanın tutum puanı ortalamalarının birbirinden farklılaşmadığı
görülmektedir.
3.3. Sınıf öğretmen adaylarının BİLSEM’nde çalışmak isteyip istememe durumlarına göre üstün
yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin tutumları
Sınıf öğretmeni adaylarının BİLSEM’nde çalışmak istemeyi tercih edip etmeme durumlarına göre
üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin tutumları t testi ile incelenmiş olup sonuçları Tablo
4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Sınıf öğretmeni adaylarının ÜYETÖ ölçeğinden aldığı puanların BİLSEM’nde çalışma
tercihlerine göre göre t testi sonuçları
BİLSEM’nde çalışma
Evet
Hayır

N
115
67

X
44.82
40.01

SS
3.97
3.66

Sd
180

t
1.353

p
0.018

Tablo 4’te yer alan bilgilere göre ileride BİLSEM’nde çalışmak isteyen ve istemeyen öğretmen
adaylarının tutumlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. (t(180) = 1.353, p<0.05). İleride
BİLSEM’lerde çalışmayı isteyen öğretmen adaylarının tutum puan ortalamaları ( X = 44,82) istemeyen
adaylara ( X = 40,01) göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulguya göre ileride BİLSEM’nde
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çalışmayı isteyen sınıf öğretmeni adaylarının tutumlarının çalışmak istemeyenlere göre daha olumlu
olduğu görülmektedir.
3.4. Sınıf öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin
tutumları
Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediği tek yönlü ANOVA analizi ile incelenmiştir. Tablo 5’te sınıf düzeyi
değişkenine ilişkin betimsel istatistikler yer almaktadır.
Tablo 5. Sınıf düzeyi değişkenine ilişkin betimsel istatistikler
Sınıf düzeyi
(1) Birinci Sınıf
(2) İkinci Sınıf
(3) Üçüncü Sınıf
(4) Dördüncü Sınıf

N
50
47
51
34

X
44.08
45.36
44.22
44.47

SS
3.784
3.553
3.879
4.357

Tablo 5’te yer alan bilgilere göre sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeylerine göre tutum puan
ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalama ikinci sınıfa aitken en düşük ortalama birinci sınıfta
okuyan öğretmen adaylarına ait olduğu görülmektedir. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup
olmadığı tek yönlü ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 6’da öğretmen adaylarının tutumlarının sınıf
düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin tek yönlü ANOVA sonuçları yer almaktadır.
Tablo 6. Sınıf düzeyi değişkenine ilişkin tek yönlü ANOVA sonuçları
Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
47.783
2661.629
2709.412

Sd
3
178
181

Kareler
ortalaması
15.928
14.953

F

p

1.065

0.365

Tablo 5’te yer alan bilgilere göre öğretmen adaylarının tutum puan ortalamaları sınıf düzeyine göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F(3,178)=1.065, p>0.05). BU bulguya göre sınıf öğretmeni
adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin tutumlarının bulundukları sınıf
düzeylerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur.
4. Sonuç ve Tartışma
Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının cinsiyete,
sınıf düzeyine, üstün yetenekliler ile ilgili bir etkinliğe katılmalarına ve ileride BİLSEM’nde çalışmayı
tercih edip etmemelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmanın en önemli
sonucu sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin tutumlarının
BİLSEM’nde çalışma tercihlerine farklılaşmasıdır. Buna göre BİLSEM’nde çalışmayı tercih eden sınıf
öğretmeni adaylarının tutumlarının, tercih etmeyenlere göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte elde edilen diğer bulgulara göre sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli
öğrencilerin eğitimlerine ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine, üstün yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin
bir etkinliğe katılıp katılmamalarına ve sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği
bulunmuştur.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde 1950 lerde araştırılmaya başlayan üstün yeteneklilere ve
onların eğitimlerine ilişkin tutum sonuçlarının halen karmaşık olduğu görülmektedir. Gagne (1983)
tarafında yürütülen bir araştırmaya göre öğretmenlerin üstün yeteneklilere ilişkin olumlu
tutumlarının olduğu tespit edilirken; Cramond ve Martin (1987) öğretmenlerin tutumlarının daha
olumsuz olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra öğretmenlerin hem olumlu hem de
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olumsuz tutumlar sergilediğini ortaya koyan araştırmalar da yer almaktadır (Copenhaver & McIntyre,
1992; Megay-Nespoli, 2001). Benzer şekilde Morris(1987) araştırmasında çalışma grubunda yer alan
öğretmenlerin yaklaşık %60’ının olumlu, %40 dan fazlasının olumsuz tutumlara sahip oldunu tespit
etmiştir. Yukarıdaki çalışmaların yanı sıra dünyada üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin
öğretmenlerin tutumunu belirlemeye yönelik çeşitli çalışmalar (Gross, 1994; Gagne & Nedau, 1985;
Lassig, 2003; McCoach & Siegle, 2007) yapılmasına rağmen ülkemizde bu konuda eksikliğin
bulunduğu görülmektedir.
Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf öğretmenlerine (Büyükcan, 2008; Şahin 2012; Alkan 2013) verilen
eğitimler ile öğretmenlerin üstün yetenekliler konusunda yeterliliklerinin arttığı tespit edilmiştir.
Benzer şekilde Lassig (2003) araştırmasında verilen hizmet içi eğitimlerin katılımcıların bilinç ve
farkındalıkları ile birlikte tutumlarına da olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir.
Araştırma sonuçlarına göre genel olarak sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin
eğitimlerine ilişkin tutum puanlarının yüksek olduğu görülmekle birlikte bu öğrencilerin topluma
sağlayabilecekleri refah hususu göz önüne alındığında ayrıca sınıf öğretmenlerine bu öğrencilere
ilişkin hizmet içi eğitim verilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte üstün yeteneklilerin öneminin
anlaşılması ve farklılaşan eğitim ihtiyaçları konusunda bilinç kazandırılması amacıyla sınıf
öğretmenliği lisans programlarına bu konuda zorunlu bir dersin eklenmesi önerilebilir.
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Statik Isınma Süresinin Sub-Elit Yüzücü Kadınların 50 metre Serbest
ve Kurbağa Performansları Üzerine Akut Etkisi
Armağan Şahinkafkas 1, Özgür Eken1, M. Emin Kafkas1
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Özet
Bu çalışmanın amacı, sub-elit kadın yüzücülere uygulanan farklı sürelere sahip statik ısınma sürelerinin 50 m serbest
ve kurbağa yüzme performansı üzerine akut etkisini araştırmaktır. Araştırmaya, en az 5 yıllık yüzme geçmişi olan
yaşları 22.46 ± 2.64(yıl), boyları 163.4 ± 4.27 (cm), vücut ağırlığı 56.39±9.72 (kg), VKİ 21.09±3.27 (kg/m2) ve VYO
21.77±8.06 (%) olan 10 kadın yüzücü gönüllü olarak katıldı. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümler için yaygın olarak
kullanılan “Repeated Measures ANOVA” testi kullanıldı. Isınma I ile SS-30 ve SS-60 evreleri karşılaştırıldığında 50
m serbest ve kurbağa performans skorlarında istatistiksel olarak Isınma I (ısınma uygulanmayan evre) lehine anlamlı
farklılık olduğu bulundu (serbest p=.000, .014 ve kurbağa p=.005, .000 sırasıyla). Kadın yüzücülere uygulanan 30
saniye statik ısınma protokolü ile 60 saniye ısınma protokolünün 50 metre serbest ve kurbağa performansı üzerine
etkisine bakıldığında ise 30 sn ısınma protokolü lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğutespit edildi
(p=.001, .003).
Anahtar Kelimeler:
Statik, Isınma, Performans, Sub-elit

1. Giriş
Yüzme sürat, çeviklik, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık gibi özellikleri içeren kompleks bir
spordur. Yüzme gibi branşlarda fiziksel aktivite öncesi ısınma protokolleri, sporcuları yorucu
egzersize hazırlamak niyetiyle uzun süredir uygulanmaktadır (Schilling, 2000; Mann and
Jones,
1999). Isınma protokolleri, birçok antrenör tarafından yaralanma riskini azaltmak, eklem hareket
açıklığını artırmak, kas ağrılarını azaltmak ve performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
kabul edilerek seçilmektedir (Alter, 1998; Ninos, 1995; Young ve Elliott, 2001; Yamaguchi ve Ishii,
2005).Statik, dinamik, PNF, balistik, branşa özgü olmak üzere bir çok ısınma yöntemleri
bulunmaktadır. Bunlardan biri olan statik ısınma, genellikle eklem hareket açısının sonuna dek ve 1560 saniye boyunca uzatılmış konumda tutulmasını içerir (Young ve Behm, 2002). Statik ısınma eklem
hareket açısı (ROM) artırmak için etkili bir araç olarak gösterilmiştir (Power ve diğ., 2004). Yıllardan
beri statik ısınma, performansı arttırmak için önemli bir bileşen olarak kabul edildi (Young ve Behm,
2002). Son zamanlarda pek çok çalışma orta düzeyde süren germenin (her kas grubu için 15-30 saniye
süren) kısa süreli kas gücünü etkilemediğini bildirmiştir (Cramer ve diğ., 2007; Ogura ve diğ.,
2007).Bunun aksine, statik 30 saniye (Winchester ve diğ., 2008), statik 60 saniye (Vetter, 2007), statik 90
saniye (Robbins ve Scheuermann, 2008) uygulanan çalışmalar sıçrama yüksekliğinde azalmayla
sonuçlanmıştır. Aynı bağlamda diğer çalışmalar statik ısınmanın bir yarışmada kuvvet, hız ve sıçrama
1
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performansını olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Chaouachi ve diğ., 2010).Rekabet öncesi ısınma
protokolleri atletik yarışmalarda performansı en uygun hale getirmek için gerekli olan bileşenlerden
biridir. Bu bağlamda yüzücüler yarışma esnasında en uygun fitness seviyesine (kuvvet,
sürat,çabukluk, dayanıklılık gibi) ısınma yöntemleriyle ve yapılan ısınmanın süresiyleulaşılabileceği
düşünülmektedir. Bu yüzden müsabaka ve antrenmanlar öncesi yapılacak ısınma ve süresi sakatlık
riskinin azaltılması ve verimli bir performans için son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın
amacı, sub-elit kadın yüzücülere uygulanan farklı sürelere sahip statik ısınma protokollerinin 50 m
serbest ve kurbağa yüzme performansı üzerine akut etkisini araştırmaktır.
2. Yöntem
2.1. Katılımcılar
Araştırmaya, en az 5 yıllık yüzme geçmişi olan yaşları 22.46±2.64(yıl), boyları 163.4±4.27 (cm), vücut
ağırlığı 56.39±9.72 (kg), VKİ 21.09±3.27 (kg/m2) ve VYO 21.77±8.06 (%) olan 10bayan yüzücü gönüllü
olarak katıldı.Araştırma sadece çalışma grubu üzerinde yürütüldü ve çalışmada kontrol grubu
bulunmamaktadır. Gönüllülere araştırma uygulamaları ve ölçümlerinden önce denemeevresi
uygulandı ve bir gün sonra birbirini takip etmeyen farklı günlerde araştırma uygulamaları
gerçekleştirildi. Gönüllülere uygulanan farklı ısınma protokolleri sabah 10.00’da uygulandı. Tüm
katılımcılara çalışmaya başlamadan önce olası riskler ve detaylar hakkında bilgi verildi ve gönüllü
rıza formu imzalatıldı. Araştırma Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı.
2.2. Çalışmanın Yöntemi
2.2.1. Isınma Protokolleri
Isınma Uygulanmayan Evre (Isınma I): Yalnız 5 dakika hafif şiddette polar saatle 140 atım/dkkalp
atım hızında uygulanan koşunun ardından 3 dakika dinlenme sonrası gönüllülerin nabızları 110-120
atım/dk aralığında iken sub-elit yüzücülerin farklı stillerde 50 metre yüzme performansları ölçüldü.
30 Saniye Süreli Statik Isınma Uygulanan Evre (SI-30); 5 dakika hafif şiddette polar saatle uygulanan
140 atım/dkkalp atım hızında koşunun ardından 3 dakika dinlenme sonrası her biri tek bir uzuva 30
saniye süreli uygulanan statik ısınma egzersizleri uygulandı. Ardından 3 dakika dinlenme sonrasında
gönüllülerin nabızları 110-120 atım/dk aralığında iken sub-elit yüzücülerin farklı stillerde 50 metre
yüzme performansları ölçüldü.
60 Saniye Süreli Statik Isınma Uygulanan Evre (SI-60); 5 dakika hafif şiddette polar saatle uygulanan
140 atım/dkkalp atım hızında koşunun ardından 3 dakika dinlenme sonrası her biri tek bir uzuva 60
saniye süreli uygulanan statik ısınma egzersizleri uygulandı. Ardından 3 dakika dinlenme sonrasında
gönüllülerin nabızları 110-120 atım/dk aralığında iken sub-elit yüzücülerin farklı stillerde 50 metre
yüzme performansları ölçüldü.Tablo 1’ de 30 ve 60 saniye sureliuygulanan statik ısınma egzersizleri
açıklamasıyla beraber belirtilmiştir (Faigenbaum ve ark., 2005, Costa ve ark., 2009).
Tablo 1. Statik ısınma içeriği.
Statik Isınma Egzersizleri
Triceps Stretch
PectoralStretch
LatissimusDorsive
PosteriorDeltoidStretch.
BicepsStretch
SupraspinatusStretch.
Adductorstretch.
Modifiedhurdlersstretch
Hiprotatorstretch.
Bent-overtoeraise

Statik Isınma Egzersizlerinin Uygulanışı
Esnetme yapılacak kol, diğer el tarafından aşağıya doğru bastırılarak uygulanır.
Sabit bir yere tutularak ters yöne dönülerek yapılan germede kol dirsekten bükülü
olmamalıdır.
Baş üzerinde dirseklerden bükülme olmaksızın eller birleştirilir.
Kollar dirseklerden bükülme olmaksızın geriye doğru uzatılır.
Ters yöne doğru uzatılan kol diğer taraftaki elimizle vücuda çekilir.
Bir dik omurga ile oturur pozisyondayken iki elle birlikte ayak tabanı dokunup
dizlerinizi bükmeden uzanılabilecek en uç noktaya uzanılması sağlanır.
Bacakları dizlerden kırmadan uzatarak oturur pozisyondayken, uzanmayacağınız
bacağınızı dizlerden bükerek bacağın iç kısmına koyarken diğerini uzatılır
Yatar pozisyondayken, Bir bacak dizlerden bükülü duruyorken, diğer bacağı
bileklerden çekerek kalça rotatör kaslarını esnetme.
Diz üstü şınav pozisyonundayken bacağın birini geriye doğru kaldırıp ayaklar
dorsifleksiyon pozisyonuna getirilir
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Bir dik omurga ile ayakta durur pozisyondayken, bir diz çekilecek ve tek elle ayak
tutarken kalçaya doğru topuk getirilecek.
2 ya da 3 metre duvardan uzak şekilde ayakta dik duruyorken, öne alınan bacak
hafifçe bükülür ve arkadaki dizler bükülü şekilde durmayan bacağın kalf bölgesi
esnetilir.

QuadricepsStretch
Calfstretch

2.3. İstatistiksel Analiz
Alınan tüm testler aritmetik ortalama ± standart sapma (ortalama±Sd) olarak ifade edildi.Verilerin
normal dağılım varsayımına uygunluğu Shapiro-Wilks testi ile yapıldı, normal dağılım gösteren
verilerin tekrarlayan 3 farklı ölçümünde General Linear Model analiz yöntemi içerisinden ‘Repeated
Measures of ANOVA’ testi uygulandı ve farkın hangi ölçümden kaynaklandığını bulmak için ise posthoc testlerinden LSD kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 17.0 istatistik programı (SPSS Inc, Chicago,
IL) kullanıldı ve istatistiki anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.
3.

Bulgular

Araştırma deneklerinden elde edilen farklı sürelere sahip statik ısınma protokollerinin serbest stil ve
kurbağa stil yüzme performansına etkisi tablo 2’de gösterildi.
Tablo 2.Farklı sürelere sahip statik ısınma protokollerinin serbest ve kurbağa stil 50 m yüzme
performans değerleri.
Performans Stil
(n=10)

Isınma I

SS-30

SS-60

p

Serbest (50 m)

29.72±.45

30.20±.28

31.60±.20

.000

Kurbağa (50 m)

41.96±.02

42.84±.27

43.80±.28

.000

Bonferroni
1<2
1<3
2<3
1<2
1<3
2<3

Post hoc
p
.000
.014
.001
.005
.000
.003

(*p<0.05)
Tablo 2’ yebakıldığında kadın yüzücülerin 50 metre serbest ve kurbağa yüzme performansı öncesi
uygulanan 3 farklı ısınma protokolünün yüzme performansı üzerine etkisi olduğu görüldü. Isınma
uygulanmadan ölçülen 50 metre serbest ve kurbağa performans skorları, diğer iki farklı statik ısınma
protokolleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarakanlamlı farklılık olduğu bulundu (serbest p=.000,
.014 ve kurbağa p=.005, .000 sırasıyla). Kadın yüzücülere uygulanan 30 saniye statik ısınma protokolü
ile 60 saniye static ısınma protokolü birbirleriyle karşılaştırıldığında 30 sn ısınma protokolünün 50
metre serbest ve kurbağa performansı lehineistatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğutespit edildi
(p=.001, .003).
4.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma; sub-elit kadın yüzücülere uygulanan farklı sürelere sahip statik ısınma protokollerinin 50
m serbest ve kurbağa yüzme performansı üzerine akut etkisini belirlemek amacıyla yaşları 19-30
aralığında olan 10 gönüllü sub-elit yüzücü katılımıyla uygulanmıştır. Aynı gruba 48 saat ara ile
uygulanan farklı ısınma protokolleri sonrası yapılan 50 metre yüzme performansı ölçümlerinde
meydana gelen değişimlere göre, hangi ısınma protokolünün yüzücüler için daha verimli olduğunun
tespiti amaçlanmıştır. 50 m. yüzme performansında 3 farklı ısınma uygulaması sonrasında p<0.001
düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Isınma protokolleri incelendiğinde 50 metre serbest ve kurbağa
stil yüzme performansında en iyi derece ısınma I (Isınma uygulanmayan evre) evresinde
saptanmıştır.Kadın yüzücülere uygulanan 30 saniye statik ısınma protokolü ile 60 saniye ısınma
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protokolünün 50 metre serbest ve kurbağa performansı üzerine 30 sn ısınma protokolü lehine
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=.001, .003).
Birçok araştırma akut pasif statik kas germenin düşük hızda, orta şiddette ve yüksek hızda kuvvet
üretiminde önemli azalmalara neden olduğunu bildirmişlerdir (Behm ve diğ., 2001; Brandenburg,
2006; Cornwell ve diğ., 2002; Cramer ve diğ., 2007; Cramer ve diğ., 2004; Fowles ve diğ., 2000; Viale ve
diğ., 2007).Nelson ve diğ. (2005) 20 metre sprint öncesi, çıkış sırasında önde ve arkada bulunan
bacaklara 30 sn süren statik germe uygulaması yapmış ve bu uygulamaların performansa etkisini
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda her üç yöntemde sprint süresinde yaklaşık 0.04 sn’ lik artışa yani
performansın olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Fletcher ve Anness (2007) yapmış oldukları
çalışmada 50 metre performansının statik germe sonrası olumsuz etkilendiğini tespit etmişlerdir.
Fletcher ve Jones , doksan yedi antrenmanlı rugby oyuncularının uyguladığı farklı ısınma
protokollerinin 20 m. sürate olan etkilerini saptamaya çalıştıkları incelemelerinde, sürat başarımı
öncesinde yapılan statik germenin sporcunun verim gücünü düşürdüğünü belirtilmiştir. Statik
egzersizlerden sonra sürat performansındaki düşüşün sebebi; Kubo ve ark. (50), statik germenin
tendon yapılarının viskozitesini azaltıp elastikiyetini arttırdığı ve bunun pasif direncin azaltılması ve
germe sonrası eklem hareket aralığının gelişmesi için bir arka plan sağladığını öne sürmüşlerdir.
Paradisis ve ark., genç erkek ve bayanlarda statik germe ve dinamik germenin patlayıcı kuvvet,
esneklik ve sürat yeteneğine ve sonucun olası cinsiyet etkisini ölçmeyi amaçlamışlardır. Sonuç olarak
statik ısınmanın sürat performansına herhangi bir etki yapmadığını belirtmiştir. Samson ve ark., 4
farklı ısınma protokolü uygulayarak 10 erkek 9 kadın denekten oluşan denek grubunda, dinamik ve
statik germenin genel ve branşa özgü ısınmaya olan etkisi çalışmasında statikgermenin ROM’u
arttırdığı sprint performansına herhangi etkisi olmadığını tespit etmiştir.
Araştırma bulgularıışığında, sub-elit kadın yüzücülerin özellikle 50 m serbest ve kurbağa stil yüzme
performansı öncesi uygulanan statik ısınma 30 ve 60 sn ısınma protokollerine göre ısınma
uygulamadan yüzülen 50 metre serbest ve kurbağa derecelerinin daha yüksek olduğu belirlendi.
Bundan dolayı özellikle yüzme ısınma tekniği olarak statik ısınmanın tercih edilmesi serbest ve
kurbağa yüzme performansını olumsuz etkileyebilecektir. Bunun yanı sıra özellikle statik ısınma
süresi açısından yüzme performansı bulguları incelendiğinde statik ısınma süresinin artması yüzme
performansını daha da olumsuz etkileyeceği araştırma sonuçları ile tespit edildi.
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Sub-Elit Kadın Yüzücülere Uygulanan Su İçi ve Dışı Isınma
Protokollerinin 50 metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi
Armağan Şahinkafkas 1, Özgür Eken1, M. Emin Kafkas1
1 İnönü

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya, Turkey

Özet
Bu çalışmanın amacı, sub-elit kadın yüzücülere uygulanan su içi ve dışı ısınma protokollerinin 50 m yüzme
performansı üzerine akut etkisini belirlemektir. Çalışmaya, en az 5 yıllık yüzme geçmişi olan yaşları 22.46±2.64(yıl),
boyları 163.4±4.27(cm), vücut ağırlığı 56.39±9.72(kg), VKİ 21.09±3.27 (kg/m2) ve VYO 21.77±8.06 (%) olan 10 kadın
yüzücü gönüllü olarak katıldı. Araştırma grubunun her bir ısınmadan sonra 50 metre serbest ve kurbağa yüzme
performansları ölçüldü. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümler için yaygın olarak kullanılan“Repeated Measures
ANOVA”testi kullanıldı. Su içinde uygulanan ısınma protokolünde, 50 m serbest ve kurbağa performans skorunun
diğer iki ısınma protokolüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (serbest p=.000, .001 ve
kurbağa p=.000, .001 sırasıyla).Kadın yüzücülere Isınma I (ısınma uygulanmaya) ile su dışı (Isınma III) protokolünün
serbest ve kurbağa stil performans derecesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi (p=.317, .431
sırasıyla). Ancak serbest ve kurbağa stil yüzme performansı üzerine su içi ısınma (Isınma II) protokolünün su dışı
ısınma (Isınma III) protokolüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulundu (p=.001).
Anahtar Kelimeler:
Isınma, su içi, serbest, yüzme

1.

Giriş

Bedensel gelişimi en mükemmel şekilde sağlayan, farklı yaş gruplarında insanların ilgisini çeken
nadir sporlardan bir tanesi yüzmedir.Yerçekimi özelliğinin neredeyse sıfıra indiği yüzme sporunda,
tüm kasların bir ahenk ve uyum içinde çalışması sağlanır ve suyun direncine karşı yapıldığı için
yıpratıcı etki göstermeden vücut direncini ve kuvvetini arttırır (Bozdoğan, 2006).Yüzme müsabakaları
sırasında hem yüksek hem de düşük yoğunluk içeren yüklenmeler sergilenmektedir. İyi bir yüzme
performansı, sadece antrenman, genetik ve şans faktörlerinden ibaret değildir aynı zamanda ısınmada
atletik performansta anahtar rol oynamaktadır (Bobo, 1999). Isınma, antrenman ve müsabakalarda
öngörülen belirli hedeflere sporcuların, zihinsel ve fiziksel olarak optimum şekilde hazırlanmasını
hedefleyen uygulamalardır (Akgün 1994; Bompa 2000).Yüzme gibi yaygın egzersiz öncesinde
ısınmanın optimum performansa ulaşılabilmesi için hayati olduğu kabul edilmektedir (McGowan ve
ark., 2015). Isınmada hedef, vücudun özellikle kasların iç ısısını artırmaktır (Akgün 1994).Antrenman
ve müsabakalar için yapılan ısınma eklem, kas, kiriş, deri ve kıkırdak dokulara yumuşaklık ve
esneklik kazandırmasının yanı sıra ısınma sırasında kılcal damarlarda genişleme meydana getirir ve
1
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dokulardaki dolaşımın hızlanmasına, solunumun kuvvetlenmesine, oksijen alımının kolaylaşmasına,
sinirlerin iletişiminin hızlanmasına, böylece refleks zamanının kısalmasına neden olur (Günay
2008).Isınma olmaksızın başlanılan çalışmalarda, vücut ısısının 37°C’ nin altına düşmesi ile
damarların büzülmesi sonucunda kan dolaşımı azalır ve lif kopmaları meydana gelebilir, bu sebeple
iyi uygulanacak ısınma çalışmalarıyla organizmada meydana gelebilecek sakatlıkların önüne
geçilebilir (Günay, 2008). Rekabet öncesi ısınma protokolleri atletik yarışmalarda performansı
optimize etmek için gerekli bileşenler olarak belirtilir (Blanco ve ark., 2015).Bu bağlamda yüzücüler
yarışma esnasında en uygun fitness seviyesine (kuvvet, çabukluk, dayanıklılık gibi) branşa en uygun
ısınma yöntemleriyle ve yapılan ısınmanın süresiyle ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden
müsabaka ve antrenmanlar öncesi yapılacak ısınma, sakatlık riskinin azaltılması ve verimli bir
performans için son derece önem arz etmektedir.Bu çalışmada amaç sub-elit kadın yüzücülere
uygulanan su içi ve dışı ısınma protokollerinin 50 m serbest ve kurbağa yüzme performansı üzerine
akut etkisini incelemektir.
2.

Yöntem

2.1. Katılımcılar
Araştırmaya, en az 5 yıllık yüzme geçmişi olanyaşları 22.46±2.64(yıl), boyları 163.4±4.27(cm), vücut
ağırlığı 56.39±9.72(kg), VKİ 21.09±3.27 (kg/m2) ve VYO 21.77±8.06 (%) olan 10 kadın yüzücü gönüllü
olarak katıldı.Araştırma sadece çalışma grubu üzerinde yürütüldü ve çalışmada kontrol grubu
bulunmamaktadır.Katılımcılara araştırma uygulamaları ve ölçümlerinden önce familarizasyonevresi
yapıldı ve bir gün sonra araştırma uygulamaları gerçekleştirildi. Gönüllülere uygulanan farklı ısınma
protokolleri birbirini izlemeyen farklı günlerde (minimum 48 saat aralıklı) sabah saat 10.00’da
uygulandı.Tüm gönüllülere çalışmaya başlamadan önce olası riskler ve detaylar hakkında bilgi verildi
ve gönüllü rıza formu imzalatıldı. Araştırma, Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından
onaylandı.
2.2. Çalışmanın Yöntemi
2.2.1. Isınma Protokolleri
Isınma Uygulanmayan Evre (Isınma I): Yalnız 5 dakika hafif şiddette polar saatle 140 atım/dk kalp
atım hızında uygulanan koşunun ardından 3 dakika dinlenme sonrası gönüllülerin nabızları 110-120
atım/dk aralığındayken katılımcıların farklı stillerde 50 metre yüzme performansları ölçüldü.
Su Dışı Isınma Uygulanan Evre (Isınma II): 5 dakika hafif şiddette polar saatle uygulanan 140
atım/dkkalp atım hızında uygulanan koşunun ardından 3 dakika dinlenme sonrası 10 metre boyunca
uygulanan havuz dışı ısınma egzersizleri uygulandı. 3 dakikalık dinlenmenin ardından gönüllülerin
nabızları 110-120 atım/dk aralığında farklı stillerde 50 metre yüzme performansları ölçüldü (Moran ve
ark., 2014).
Tablo 1. Su dışı ısınma içeriği.
SU DIŞI
ISINMA EGZERSİZLERİ

HAVUZ DIŞI ISINMA EGZERSİZLERİNİN
UYGULANIŞI

Speed Skips

Hızlı bir şekilde dizleri yukarı çekerek ilerleme.

Heel-ups

Hızlı bir şekilde topuklar kalçada ilerleme.

Trunk Twist

Kollar açık durumdayken sağa ve sola kalçadan dönüş

Skipping Toe Touches

Kollar dirsekten kırık kasılı vücudun önündeyken, bacağı
yukarı çekerek öne doğru sıçrama.
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Drop Squat/ Carioca

Bacaklar açık vaziyette dik bir şekilde duruyorken, bacak ve
omuzlarla vücudu çevirerek yana ilerleyip, daha sonra dizi
yukarı çekme.

Power pushups

3 adet şınav çektikten sonra 3 tane kendinizi fırlatarak şınav
çekme.

Sprint Series

Ayakta dik durumdayken, 5 metre hızlan ardından geriye kalan
10 metreyi maksimum hızda koş.

Hig Knee Skip

Öne doğru sıçrayarak giderken kollarla hareketi vurgulamak

Su İçi Isınma Uygulanan Evre (Isınma III): Isınma nabzı belirlenirken katılımcıların maksimum 50
metre yüzme performans değerlerinin % 40’ı olacak şekilde her bireyin hedef kalp atımı karvonen
formülüne göre hesaplandı (Karvonen ve ark, 1957; Balilionis ve ark, 2012). Gönüllülerin kalp atım
sayıları polar saat ile belirlendi. Her bir gönüllü kendisine uyarlanan nabza göre araştırmacı
gözetiminde 250 metre boyunca aralıksız yüzdü. 3 dakika dinlenme sonrasında gönüllülerin nabızları
110-120 atım/dk aralığındayke gönüllülerin farklı stillerde 50 metre yüzme performansları ölçüldü
(Romy ve diğer, 1993).
2.3. İstatistiksel Analiz
Alınan tüm testler aritmetik ortalama ± standart sapma (ortalama±Sd) olarak ifade edildi. Verilerin
normal dağılım varsayımına uygunluğu Shapiro-Wilks testi ile yapıldı, normal dağılım gösteren
verilerin tekrarlayan 3 farklı ölçümünde General Linear Model analiz yöntemi içerisinden ‘Repeated
Measures of ANOVA’ testi uygulandı ve farkın hangi ölçümden kaynaklandığını bulmak için ise posthoc testlerinden LSD kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 17.0 istatistik programı (SPSS Inc, Chicago,
IL) kullanıldı ve istatistiki anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.
3.

Bulgular

Kadın yüzücülerin ısınma olmadan (Isınma I), su içi (Isınma II) ve su dışı (Isınma III) ısınma sonucu
oluşan serbest stil yüzme performans değerleri Tablo 2’de gösterildi.

Tablo 2. Isınma uygulanmayan evre, su içi ve sudışı ısınma 50 metre yüzme performans değerleri.
Performans Stil
(n=10)

Post hoc
p
.000
1>2
Serbest (50m)
.000
29.72±.45
28.64±.38
29.60±.20
1=3
.317
.001
2<3
.000
1>2
Kurbağa (50m)
.000
41.96±.02
40.84±.07
41.80±.48
1=3
.431
.001
2<3
(*p<0.05) (Isınma I: Isınma uygulanmayan evre, Isınma II: Su içi ısınma uygulanan evre, Isınma III:
Su dışı ısınma uygulanan evre)
Isınma I

Isınma II

Isınma III

p

Bonferroni

Tablo 1 incelendiğinde kadın yüzücülere 50 metre serbest ve kurbağa yüzme performansı öncesi
uygulanan 3 farklı ısınma protokolünün yüzme performansı üzerine etkisi olduğu saptandı. Su içinde
uygulanan ısınma protokolünün, 50 m serbest ve kurbağa performans skorunun diğer iki ısınma
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protokolüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (serbest p=.000, .001 ve
kurbağa p=.000, .001 sırasıyla). Kadın yüzücülere Isınma I ile su dışı (Isınma III) ısınma protokolünün
serbest ve kurbağa stil performans derecesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit
edildi (p=.317, .431 sırasıyla). Ancak serbest ve kurbağa stil yüzme performansı üzerine su içi ısınma
(Isınma II) protokolünün su dışı ısınma (Isınma III) protokolüne göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık olduğu bulundu (p=.001).
4.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma; sub-elit kadın yüzücülere uygulanan su içi ve dışı isınma protokollerinin 50 metre yüzme
performansı üzerine akut etkisini belirlemek amacıyla yaşları 19-30 aralığında olan 10 gönüllü sub-elit
kadın yüzücünün katılımıyla gerçekleştirildi.Aynı gruba 48 saat ara ile farklı günlerde uygulanan
farklı ısınma protokolleri sonrası yapılan 50 metre yüzme performansı ölçümlerinde meydana gelen
değişimlere göre, hangi ısınma protokolünün yüzücüler için daha verimli olduğunun tespiti
amaçlandı. 50 m. yüzme performansında 3 farklı ısınma uygulaması sonrasında p<0.001 düzeyinde
anlamlı fark bulundu. Isınma protokolleri incelendiğinde 50 metre serbest ve kurbağa stil yüzme
performansında en iyi derece ısınma II (su içi ısınma protokolü) evresinde saptandı.Kurbağa stil
yüzme performansı üzerine su içi ısınma (Isınma II) protokolünün, su dışı ısınma (Isınma III)
protokolüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptandı (p=.001).
Literatürde konuyla ilgili bir çok çalışma yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; Bobo (1999),
seçilen ısınma tiplerinin yüzme performansına olan etkisini araştırdığı çalışmasında, statik ısınma ile
birlikte yüzerek ısınmayı, halter kaldırmayla birlikte yüzerek ısınma uygulamasıyla karışılaştırmış ve
sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulamamıştır (Bobo, 1999). Faigenbaum ve arkadaşları
(2006) adolesan sporcular üzerinde yaptıkları araştırmada farklı ısınma protokollerinin anaerobik
performansları üzerindeki akut etkilerini incelemişlerdir. Dinamik ısınma uygulamalarının sürat,
sağlık topu atışı ve dikey sıçrama performansını olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir
(Faigenbaum ve ark. 2006). Literatürde su dışı (dinamik) egzersizlerin kuvvet performansını olumlu
etkilediği ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Yamaguchi ve ark.,(81) on sekiz sağlıklı erkeğe dinamik
germe egzersizlerinin, konsantrik dinamik sabit dış dirence karşı çeşitli yükler altındaki kas
eylemlerinin, kassal performansa etkisini incelemiştir. izokinetik kuvvet testi öncesi uygulanan
dinamik ısınmaların kazanımı artırdığı belirtilmiştir (Yamaguchi, 2007). Dinamik germe
uygulamalarında bacak kuvvet performansının daha iyi olma sebebi, sinir kavşaklarının daha hızlı ve
iyi uyarılmasıyla beraber motor aksiyon potansiyelinin performansı olumlu etkilemesiyle ilişkili
olabilir. Torres ve ark. (72), yaptıkları çalışmada üst vücuda yapılan statik germenin ve dinamik
ısınmanın, üst vücut kas kuvvet performansına etkisinin olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışmada,
dinamik ısınmaların üst vücut kas performansına kısa vadeli hiçbir etkisinin olmadığını
bildirmişlerdir.Bishop (2003) ve King (1979) yaptıkları çalışmalarda, yüzerek ısınmanın vücudun
merkez sıcaklığını yükseltmek, kan akışını arttırmak, solunum hızını arttırmak, kalp atım hızı ve
esnekliği etkileyen ve yüzücüyü optimal performans için hazır olmasını sağlayan kasları etkilediği
bildirilmiştir (Bishop, 2003; King, 1979). Balilionis ve ark., farklı türde ısınma protokollerinin yüzme
performansı, reaksiyon zamanı ve dalış uzaklığına etkisi üzerine yaptığı çalışmalarında, havuzda
uzun süreli uygulanan ısınma protokolünün performans değerlerinin kısa süreli havuz içi ısınma
protokolüne oranla daha iyi çıktığını vurgulamışlardır (Balilionis ve ark., 2012. Romney ve ark.,
yaptığı çalışmada 8 erkek 4 bayan üniversiteli yüzücünün havuz içinde ve su dışında uygulanan
ısınma protokolllerinin 100 m serbest yüzme performansına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır(Romy
ve ark., 1993). Çalışmanın sonucunda en iyi değerleri havuz içi ısınma yapan katılımcılarda
saptamıştır.
Araştırma sonuçlarına bakıldığında, sub-elit kadın yüzücülerin özellikle 50 m serbest ve kurbağa stil
yüzme performansı öncesi uygulanan su içi ısınma protokolünün, hem su dışı hem de ısınma
uygulanmayan ölçümlere göre daha yüksek performans sergiledikleri bulundu. Bundan dolayı
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özellikle yüzme ısınma tekniği olarak su içi ısınma protokolünün 50 metre yüzme ve kurbağa
performansı üzerine diğer iki tekniğe göre daha etkili olduğu söylenebilir. Ancak yine de sub-elit
kadınların en iyi 50 metre serbest ve kurbağa performansı sergileyebilmelerine olanak sağlayacak
optimal ısınma protokolünün belirlenmesi oldukça yararlı olacaktır. Bu bağlamda araştırmada
uygulanmayan statik, dinamik, PNF ve balistik gibi literatürde sıklıkla kullanılan ısınma
protokollerinin de 50 metre serbest ve kurbağa stil yüzme performansı üzerine etki büyüklükleri
belirlenmelidir. Böylece en efektif ısınma protokolünün hangisi olduğu tespit edilmiş olacaktır.
5. Kaynakça
Akgün, N. (1994). Egzersiz Fizyolojisi. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası
Balilionis, G., Nepocatych, S., Ellis, C. M., Richardson, M. T., Neggers, Y. H., Bishop, P. A. (2012).
Effects of different types of warm-up on swimming performance, reaction time, and dive
distance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(12), 3297-3303
Bishop, D. Warm-up I. (2003). Potential mechanisms and the effects of passive warm-up on exercise
performance. Sports Med,33:439–454,.
Bozdoğan, A. (2006). Yüzme. İstanbul: Morpa
Moran, M. P., Whitehead, J. R., Guggenheimer, J. D., Brinkert, R. H. (2013).The Effects of Static
Stretching Warm-‐up Versus Dynamic Warm-‐up on Sprint Swim Performance.
Romy, N. C. (1993). The effects of swimming and dryland warm-ups on 100-yard freestyle
performance in collegiate swimmers. The ]ournal of Swimming Research, 2, 5.
Bobo, M. (1999). The effect of selected types of warm-up on swimming performance. Int Sports J, 3(2),
37-43.
Faigenbaum, A. D., Kang, J., McFarland, J., Bloom, J. M., Magnatta, J., Ratamess, N.A., Hoffman, J.
(2006). Acute Effects of different warm-up protocols on anaerobic performance in teenage
athletes. Pediatric Exercise Sciences, 18(1), 64-75.
Bompa, T. O. (2000). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Ankara: Bağırgan.
McGowan, C. J., Pyne, D. B., Thompson, K. G., Rattray, B. (2015). Warm-up strategies for sport and
exercise: Mechanisms and applications. Sports Medicine, 45(11), 1523-1546.
Günay, M, Yüce, A. İ. (2008). The Scientific Foundations of Football Training. Ankara: Gazi.
Karvonen, M. J., Kentala, E., Mustala, O. (1957). The effects of training on heart rate: a longitudinal
study. Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae, 35, 307–315,
Yamaguchi, T., Ishii, K., Yamanaka, M., Yasuda, K. (2007). Acute effects of dynamic stretching exercise
on power output during concentric dynamic constant external resistance leg extension. Journal
of Strength and Conditioning Research, 21(4), 1238-1244.
Torres, E. M., Kraemer, W. J, Vingren, J.L., Volek, J. S., Hatfield, D.L., Spiering, B. A., Maresh, C. M.
(2008). Effects of stretching on upper-body muscular performance. The Journal of Strength &
Conditioning Research, 22(4), 1279-1285.
King, A. (1979). The relative effects of various warm-up procedures on 50 meter times of trained,
competitive swimmers. J Phys Educ,7,22–24.
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Özet
Bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında değişime yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören Adnan Menderes Üniversitesi
ve Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim görmekte olan 834 öğrenci
kolayda örnekleme yöntemi ile dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık
değerleri ile incelenmiş ve parametrik testlere uygun olduğu görülmüştür. Bağımsız değişkenlerin
karşılaştırılmasında Independent Samples t-Test ve One Way ANOVA (ikili karşılaştırmalar için Tukey)
analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları değişime yönelik öğrenci görüşlerinin öğrenim görülen üniversite,
bölüm ve sınıfa göre anlamlı farklılıklar gösterirken; cinsiyet açısından herhangi bir anlamlı farklılık
olmadığını göstermektedir. Araştırma, bu konuda ileride yapılacak olan çalışmalara destek olabilmesi
açısındanönem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler:1
spor eğitimi, değişim, eğitim, ihtiyaç

1.

Giriş

Yeryüzündeki tüm canlılar ve onların kurduğu sistemler sürekli değişim halindedir. Değişim olgusu,
tarihsel süreçte toplumların değişmez bir parçası olarak kabul edilmiştir. Toplum ve değişim birbirini
sürekli olarak besleyen ve etkileyen iki olgudur.Dewey’in deyişiyle “hareket nasıl fiziksel bir
gerçekse, değişme de toplumsal bir gerçektir” (Alıç, 1990).
Değişim, hiçbir doğrultuyu ifade etmeyen yani ilerleme ya da gerileme biçiminde gerçekleşebilen, bir
değer yargısı taşımayan ve önceki durum ya da davranıştan farklılaşma; bir bütünün öğelerinde,
öğelerinin birbiriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir farklılığın
oluşmasıdır (Helvacı, 2010).
Dünyada, ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarında, sosyal ve kültürel değerlerde, aynı
zamanda demografik ve ekolojik yapıda çok önemli ve köklü değişimler yaşanmaktadır.Globalleşme,
ekonomide serbestleşme, özelleştirme, yerelleştirme, bölgeselleşme, bilgisayarlaşma ve bunun gibi
olgular dünyadaki yeni değişim dinamiklerinden sadece birkaçını teşkil etmektedir (Aktan, 2000).
Değişim; bireylerin, grupların ve örgütün verimliliğini artırmak amacıyla, örgütün yapısını,
davranışlarını ve süreçlerini değiştirmek doğrultusunda yönetimin başlattığı planlı, dolayısıyla yönü
belli olan bir girişimdir (Çınar, 2005). Bu örgütsel değişim girişimi, bazen kurumun kendi iç
1
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bünyesinden gelen bir dürtü olarak ortaya çıkabileceği gibi, bazen ve çoğunlukla da, dış çevredeki
değişimlere ayak uydurma ya da dış çevrenin kurallarına uyum sağlamak amacıyla da yapılabilir. Bir
başka ifadeyle, piyasada oyun oynayan aktörlerin (işletmeler), bu oyunu kurallarına göre
oynayabilme isteği ya da ihtiyacı da denilebilir. Aksi takdirde, oyun dışı kalabilir ya da hep ebe
olabilirler (Bir, 2003)
Örgüt için değişim, planlı ve plansız olarak gerçekleşebilen, etkililik, verimlilik ve güdülenmek ve
doyum düzeyinin artırılması gibi gelişmelerle sonuçlanması halinde olumlu, kontrolsüz bir oluşum
içinde sapma ve verimliliğin azalması ile sonuçlanırsa olumsuz olarak nitelendirilen bir süreçtir
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995).
Çevrede meydana gelen bu farklılık ve yenilikler işletmeler için fırsatlar ürettiği kadar, tehlikeler de
ihtiva ederler. Bir örgüt olarak işletmeler, çevrelerin sosyal, ekonomik ve politik dokularında
meydana
gelen
fırsat
ve
tehlikelerden
hem
yararlanmak
hem
de
korunmak
zorundadırlar.Faaliyetlerini durdurmak ve varlığına son vermek istemeyen her örgütün çevresinde
meydana gelen değişimle barışık olması gerekmektedir (Yeniçeri, 2002).Örgütler için geçmişi
planlamak, denetim altına almak ve yönetmek mümkün olmadığına göre her şeyi geleceğe taşımak ve
onun üzerine kurmak gerekir (İnce, 2005).
Tamamıyla insan unsuru ile ilgili olan örgüt kültürü, spor işletmelerinde daha da önem arz eder.
Çünkü spor hizmetlerinin özelliklerinden kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmanın en
önemli yolu, örgüt kültürü oluşturmaktan geçmektedir (Serarslan, 2006).
Spor örgütleri de diğer tüm örgütler gibi değişimin bir parçası olmak ve varlıklarını sürdürebilmek
adına gelişmeleri takip etmek zorundadır. Günümüzde hızla değişen spor ortamının yeniliklerine
ayak uydurabilmek, gerek eğitimsel gerekse spor hizmetinin sunulduğu örgütleri yarının
organizasyonları haline getirebilmek adına spor örgütlerinin de değişen ihtiyaçları fark etmesi ve
belirlemesi ayrıca bunları bilimsellik ışığında ortaya koyabilmesi önem kazanmaktadır (Tufan, 2010).
Bilim ve teknolojinin gelişmesi karşısında spor yönetimi alanında ortaya çıkan gereksinimlerin
karşılanabilmesi, spor örgütlerinin insan merkezli, demokratik, katılımcı, dinamik, gelişime açık,
verimliliği önemseyen, hizmetlerde ve yönetimde kaliteyi temel alan bir spor yönetim yaklaşımının
benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir (Bilir, 2005).
Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, spor eğitimi veren öğretim kurumlarının değişim ihtiyacının
belirlenmesidir.Ayrıca bu konuda bundan sonra yapılacak çalışmalara katkıda bulunabilmek
hedeflenmiştir.
2.

Yöntem

Araştırma, 2015-2016 döneminde Adnan Menderes (336 kişi) ve Balıkesir Üniversitesi (498 kişi) Beden
Eğitimi Spor Yüksekokulları; Öğretmenlik (239 kişi), Yöneticilik (231 kişi) ve Antrenörlük (364 kişi)
bölümlerinde öğrenim gören 834 kişiden toplanmıştır. Katılımcıların %37.5’i kadın, %62.5’i ise
erkektir.Katılımcıların %22.4’ü birinci sınıf, %32.4’ü ikinci sınıf, %29.9’u üçüncü sınıf ve %15.3’ü
dördüncü sınıf öğrencilerden oluşmaktadır.
2.1. Analiz
Araştırmada kullanılan ölçüm aracı mevcut durum, değişim ihtiyacı, değişim süreci ve değişim
sonucu olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 33 ifadeden oluşmaktadır.Mevcut durum alt boyutu
(1-14. sorular), değişim ihtiyacı alt boyutu (15-26. sorular), değişim süreci alt boyutu (27-31. sorular) ve
değişimin sonucu alt boyutu (32-33. sorular). Katılımcılardan ölçekte yer alan ifadeleri, 1 (kesinlikle
katılmıyorum) ile 5 (kesinlikle katılıyorum) arasındaki ifadelerle değerlendirmeleri istenmiştir.
Değerlendirme sonucunda yüksek puan oluşması durumu, katılımcıların ölçeğe genelde ve alt
boyutlarda katılma eğiliminde olduklarını göstermektedir.
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Bulgular

Tablo 1. Verilere İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
İfade

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
n

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/ BESYO

SS.

Çarpıklık

Basıklık

n

SS.

Çarpıklık

Basıklık

1

336

2.77

1.311

.254

-1.089

498

2.64

1.215

.474

-.757

2

336

3.04

1.184

.039

-.863

498

2.90

1.068

.289

-.637

3

336

2.99

1.051

.152

-.697

498

2.79

1.106

.240

-.645

4

336

2.85

1.076

.268

-.605

498

2.77

1.054

.364

-.369

5

336

2.81

1.206

.252

-.972

498

2.72

1.104

.290

-.671

6

336

3.06

1.068

.109

-.685

498

2.92

1.070

.121

-.596

7

336

2.90

1.093

.243

-.574

498

2.79

1.059

.257

-.482

8

336

2.62

1.119

.530

-.464

498

2.64

1.124

.357

-.708

9

336

2.90

1.080

.174

-.578

498

2.80

1.060

.194

-.585

10

336

3.05

1.168

.110

-.882

498

2.88

1.147

.217

-.691

11

336

2.78

1.123

.283

-.619

498

2.64

1.039

.302

-.514

12

336

2.83

1.107

.281

-.544

498

2.72

1.076

.195

-.609

13

336

2.92

1.091

.133

-.669

498

2.79

1.065

.169

-.613

14

336

2.71

1.102

.288

-.660

498

2.73

1.137

.311

-.650

15

336

2.50

1.109

.430

-.609

498

2.51

1.140

.474

-.528

16

336

2.81

1.101

.295

-.581

498

2.79

1.097

.247

-.577

17

336

2.79

1.150

.254

-.762

498

2.89

1.161

.104

-.809

18

336

2.83

1.068

.305

-.529

498

2.82

1.084

.245

-.637

19

336

2.62

1.155

.397

-.712

498

2.62

1.135

.353

-.672

20

336

2.58

1.062

.397

-.501

498

2.77

1.129

.177

-.787

21

336

2.85

1.135

.215

-.697

498

2.92

1.140

.056

-.831

22

336

2.54

1.113

.344

-.556

498

2.56

1.156

.385

-.666

23

336

2.79

1.115

.262

-.526

498

2.79

1.079

.196

-.610

24

336

2.60

1.102

.415

-.414

498

2.55

1.100

.537

-.317

25

336

2.90

1.139

.151

-.736

498

2.78

1.107

.244

-.642

26

336

2.69

1.157

.375

-.621

498

2.58

1.085

.319

-.584

27

336

3.01

1.154

.012

-.843

498

2.72

1.107

.296

-.586

28

336

2.91

1.128

.183

-.805

498

2.82

1.146

.189

-.763

29

336

2.83

1.114

.280

-.574

498

2.72

1.061

.257

-.492

30

336

2.81

1.159

.180

-.737

498

2.71

1.130

.347

-.677

31

336

2.76

1.087

.308

-.552

498

2.74

1.098

.312

-.576

32

336

2.64

1.103

.461

-.485

498

2.63

1.113

.437

-.532

33

336

2.66

1.204

.439

-.643

498

2.67

1.177

.383

-.677

𝐗

𝐗

* Besyo: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Değişime yönelik öğrenci tutumlarını belirlemek üzere öğrencilere yöneltilen ifadelere verilen
yanıtların ortalama değerlerinin genel olarak orta noktaya yakın olduğu ve çarpıklık ile basıklık
değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur (Tabachnick ve Fidell, 2013). Ölçek
güvenirliliğini belirlemek üzere Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları tüm ölçek ve alt boyutlar ayrı
ayrı olmak üzere hesaplanmıştır. Buna göre tüm ifadelerin bir arada değerlendirildiği durumda
α=.924 olarak bulunmuştur. Mevcut durum (α=.873), değişim ihtiyacı (α=.806), değişim süreci (α=.744)
ve değişim sonucu (α=.713) alt boyutlarına ait iç tutarlılık katsayılarının da oldukça yüksek değerlere
sahip olduğu söylenebilir.
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Tablo 2. Alt Boyutlara İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Mevcut Durum
R
Mevcut
Durum

P

1

N

Değişim İhtiyacı

Değişim Süreci

Değişim Sonucu

.667**

.626**

.479**

.000

.000

.000

834

834

834

.639**

.571**

.000

.000

834

834

R
Değişim
İhtiyacı

1

P
N
R

Değişim
Süreci

.576**
1

P

.000

N

834

R
Değişim
Sonucu

1

P
N

** P<.01

Tablo 2’de görüldüğü üzere alt boyutlardan alınan toplam puan ortalamaları arasındaki korelasyon
katsayıları, tüm boyutlar arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğuna işaret
etmektedir.

Tablo 3. Kuruma Göre Farklılık Analizi Sonuçları

Mevcut
Durum
Değişim
İhtiyacı
Değişim
Süreci
Değişim
Sonucu

Kurum

N

BAU BESYO

498

2.76

ADÜ BESYO

336

2.87

BAÜ BESYO

498

2.71

ADÜ BESYO

336

2.70

BAÜ BESYO

498

2.74

ADÜ BESYO

336

2.86

BAÜ BESYO

498

2.65

ADÜ BESYO

336

2.64

𝐗

T

P
-2.221

.027

.140

.888

-2.191

.029

.025

.980

*ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesi, BAÜ: Balıkesir Üniversitesi

İki farklı üniversite öğrencilerinin değişime ilişkin tutumları arasında farklılık olup-olmadığını
belirlemek üzere gerçekleştirilen test istatistiği sonuçlarına göre; Adnan Menderes üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin mevcut durum ve değişim ihtiyacına ilişkin ortalama
puanlarının Balıkesir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden anlamlı bir biçimde
farklılaştığı (t=-2.221, p<.05; t=-2.191, p<.05) ve her iki boyut için Adnan Menderes üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri tutumlarının daha pozitif yönde olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Kurum Farklılığı Dikkate Alınarak Cinsiyete Göre Farklılık Analizi Sonuçları
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ BESYO

Mevcut
Durum

Değişim
İhtiyacı

Değişim
Süreci

Değişim
Sonucu

Cinsiyet

N

Kadın

125

2.94

Erkek

211

2.83

Kadın

125

2.68

Erkek

211

2.72

Kadın

125

2.96

Erkek

211

2.80

Kadın

125

2.71

Erkek

211

2.61

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
t

𝐗

p

1.313

.190

-.679

.498

1.707

.089

.816

.415

N

𝐗

188

2.7101

310

2.8009

188

2.6826

310

2.7328

188

2.6830

310

2.7774

188

2.5559

310

2.7081

t

P

-1.549

.122

-.881

.378

-1.342

.180

-1.639

.102

Her iki üniversite öğrencilerinin ayrı ayrı ele alınarak, cinsiyet açısından değişime yönelik tutumsal
farklılıkları ortaya koymak üzere gerçekleştirilen analiz sonucunda; cinsiyet açısından herhangi bir
farklılığın olmadığı bulunmuştur.
Tablo 5. Kurum Farklılığı Dikkate Alınarak Bölüme Göre Farklılık Analizi Sonuçları
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
Kareler
Toplamı
Gruplar arası
Mevcut
Durum

Değişim
İhtiyacı

Değişim
Süreci

Değişim
Sonucu

Sd

X Kareler

1.32

2

Gruplar içi

183.15

333

Toplam

184.48

335

1.48

2

.742

Gruplar içi

142.69

333

.429

Toplam

144.18

335

.34

2

.174

Gruplar içi

222.95

333

.670

Toplam

223.30

335

4.228

2

2.114

Gruplar içi

346.33

333

1.040

Toplam

350.56

335

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/BESYO
F

P

1.208

.300

.664

.550

1.723

.261

2.033

.178

.771

.133

areler
oplamı

Sd

X Kareler

2.26

2

198.13

495

200.39

497

5.98

2

2.990
.368

F

p

2.824

.060

8.116

.000

6.876

.001

7.513

.001

1.130
.400

182.36

495

188.34

497

7.80

2

3.900
.567

280.79

495

288.59

497

14.82

2

7.413

488.37

495

.987

503.20

497

İki üniversitenin ayrı ayrı değerlendirildiği ve bölümler açısından farklılıkların değerlendirildiği
analiz sonucunda Adnan Menderes üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin
değişime ilişkin tutumlarının bölüme bağlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir. Diğer yandan
Balıkesir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ise değişim ihtiyacı (F=8.116, p<.01)
değişim süreci (F=6.876, p<.01) ve değişim sonucuna (F=7.513, p<.01) ilişkin değerlendirmelerinin
öğrenim görülen bölüm açışından istatistiksel olarak bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Değişim
ihtiyacı ve değişim süreci alt boyutlarında farklılığın antrenörlük bölümünden kaynaklandığı, diğer
bir ifade ile antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama puanların diğer bölümlerden daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.Değişim sonucuna ilişkin değerlendirmelerin antrenörlük ve öğretmenlik
bölümü öğrencileri açısında farklılaştığı ve yine antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama
puanları diğerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 6. Kurum Farklılığı Dikkate Alınarak Sınıfa Göre Farklılık Analizi Sonuçları
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BESYO
Kareler
Toplamı
Mevcut
Durum
Değişim
İhtiyacı
Değişim
Süreci
Değişim
Sonucu

Gruplar arası

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
Sd

4.61

3

Gruplar içi

179.86

332

Toplam

184.48

335

Gruplar arası

𝐗 Kareler

p

2.840

.038

1.539
.542

.43

3

.146

Gruplar içi

143.74

332

.433

Toplam

144.18

335

Gruplar arası

F

4.04

3

1.349

Gruplar içi

219.25

332

.660

Toplam

223.30

335

Gruplar arası

2.43

3

.811

Gruplar içi
Toplam

348.12
350.56

332
335

1.049

.337

2.042

.774

.799

.108

.509

areler
plamı

Sd
2.22

3

198.17

494

200.39

497

𝐗 Kareler

F

p

1.845

.138

.200

.896

1.686

.169

2.205

.087

.740
.401

.22

3

.076

188.12

494

.381

188.34

497

2.92

3

.975

285.66

494

.578

288.59

497

6.65

3

2.217

496.55
503.20

494
497

1.005

Öğrenim görülen sınıf açısından öğrenci değerlendirmeleri arasında farklılık olup-olmadığının
değerlendirildiği analiz sonuçlarına göre; Adnan Menderes üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu 1.sınıflar ile 4. sınıflar ve 2. Sınıf öğrencileri ile 4.sınıflarda öğrenim gören öğrenci
değerlendirmelerinin mevcut durum boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir
(F=2.840, p<.05). Diğer alt boyutların her iki üniversitede öğrenim görülen sınıfa bağlı olarak
farklılaşmadığı Tablo 6’da görülmektedir.

4.

Tartışma ve Sonuç

Değişim; bir bütünün öğelerinde, öğelerin birbirleriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe
gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır.Başka bir ifade ile değişim, temellilik ve süreklilik kavramının
karşıtıdır.Zaman akışına rağmen aynı kalan bir özellik anlamına gelen süreklilik ve temellilik
kavramı, bir bakıma değişimin olumsuz olarak anlatılmasıdır.Değişim, ister planlı olsun ister plansız
herhangi bir sistemin, bir süreç sonunda belli bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi olarak
tanımlanabilir.Değişim ile ilgili tanımların ortak noktaları, bir insanın, bir örgütün ya da bir toplumun
eylemlerinde nitelik ve nicelikçe değişim, var olan bir durumdan farklı bir duruma geçme olarak
açıklanabilir (Demirtaş, 2012).
İki farklı üniversite öğrencilerinin değişime ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığını
belirlemek üzere gerçekleştirilen test analizi sonuçlarına göre; Adnan Menderes Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin mevcut durum ve değişim ihtiyacına ilişkin ortalama
puanlarının Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden anlamlı bir
biçimde farklılaştığı ve her iki boyut için Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencilerinin tutumlarının daha pozitif yönde olduğu görülmüştür. Bu kapsamda
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin değişime karşı olan
tutumları ile bu bağlamda okul yönetimine duydukları güven bu Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Kurum farklılığı
dikkate alınarak cinsiyete göre farklılık analizlerine göre her iki üniversite öğrencilerinin ayrı ayrı ele
alınarak, cinsiyet açısından değişime yönelik tutumsal farklılıkları ortaya koymak üzere
gerçekleştirilen analiz sonucunda; cinsiyet açısından herhangi bir farklılığın olmadığı bulunmuştur.Bu
da erkek ve kadın öğrencilerinin değişime karşı olan tutumları açısından bakıldığında ortak paydada
yer aldıkları görülmüştür.
Kurum farklılığı dikkate alınarak bölüme göre farklılık analizi sonucunda İki üniversitenin ayrı ayrı
değerlendirildiği ve bölümler açısından farklılıkların değerlendirildiği analiz sonucuna göre Adnan
Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin değişime ilişkin
tutumlarının bölüme bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak Adnan
Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin
bulundukları bölümler açısından değerlendirildiğine değişime yönelik ortak tutum sergiledikleri
görülmüştür.Diğer yandan Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri
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öğrenim gördükleri bölümler açısından değerlendiklerinde değişim ihtiyacı, değişim ve değişim
sonucuna ilişkin değerlendirmelerinin öğrenim görülen bölüm açışında istatistiksel olarak bir şekilde
farklılaştığı ortaya çıkmıştır.Değişim ihtiyacı ve değişim süreci alt boyutlarında farklılığın antrenörlük
bölümünden kaynaklandığı, diğer bir ifade ile antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama
puanların diğer bölümlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Değişim sonucuna ilişkin değerlendirmelerin antrenörlük ve öğretmenlik bölümü öğrencileri açısında
farklılaştığı ve yine antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama puanları diğerlerinden daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.Bunun sonucunda elde edilen verile göre Balıkesir Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu antrenörlük bölümünde öğrenim gören öğrencilerin değişime yönelik
tutumlarının yüksek ve olumlu olmasının nedeni antrenörlük bölümü öğrencilerinin okul yönetimine
karşı duydukları ihtiyaca yönelik duydukları güvenin daha yüksek olmasından kaynaklandığı
söylenebilir. Buna neden olacak etmenlerin başında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu antrenörlük bölüm başkanının ve antrenörlük sınıfı danışman öğretmenlerinin okul
yönetimi ile öğrenciler arasında değişime yönelik tutumların belirlenmesinde etkin ve aktif bir iletişim
kanalı kurabildikleri ve dolayısıyla bu bölümdeki öğrencilerin değişime yönelik ortalamalarının
yüksek olmasının bundan kaynaklanabileceği tespit edilmiştir.
Öğrenim görülen sınıf açısından öğrenci değerlendirmeleri arasında farklılık olup olmadığının
değerlendirildiği analiz sonuçlarına göre; Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu birinci sınıflar ile dördüncü sınıf öğrencileri ve ikinci sınıflar ile dördüncü sınıflarda
öğrenim gören öğrenci değerlendirmelerinin mevcut durum boyutunda anlamlı bir şekilde
farklılaştığı tespit edilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören birinci sınıf
öğrencilerin üniversite/lisans eğitimine yeni başlamış olduklarından okulun işleyişinin ve rol
modellerinin ancak oturması, yönetim algısı ve bilincinin gelişme sürecinde olduğu yine bu bağlamda
ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin benzer süreçler yaşadıklarından kaynaklandığı
görülmüştür.Diğer alt boyutların her iki üniversitede öğrenim görülen sınıfa bağlı olarak
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda Adnan Menderes Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu öğrencilerinin değişimin gücüne ve gerekliliğine inandıklarını, okulda
gerçekleştirilmek istenen değişimin organize ve planlı bir biçimde yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi
halinde, öğrenciler ve okul yönetiminin olumlu etkileneceğini ve başarıya ulaşılabileceğini, değişim
sonucu olarak da gelecekte örgüt kalitesinin artacağını ve gelişeceğini düşündükleri sonucuna
varılmıştır.
Buradan hareketle, Adnan Menderes Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun değişim ihtiyacı olduğu söylenebilir.
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde öneriler;
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Örgüt yöneticilerinin kurumun ortak değerleri, sembolleri, inançları ve davranışlarının
bütünü olan örgüt kültürü yerleştirmede daha özverili davranması,
Motivasyonu arttırıcı etkisinin olduğu düşünülen ödülün okul yönetimi tarafından yeterince
kullanılması,
İleride huzursuzluk doğuracak, takım çalışmalarını olumsuz etkileyecek, informal iletişimin
artmasına sebep olacak ve değişim sürecinde aksamalar meydana getirecek birçok olumsuz
etkiyi ortadan kaldırmak adına örgütte arkadaşlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye
yönelik sosyal aktivite değişimlerine daha fazla önem verilmesi,
Okulun gelecekte daha başarılı olabilmesi, eğitim öğretim ortamının kalitesinin yükseltilmesi
ve çağdaş bir örgüt oluşturulabilmesi adına örgüte gerekli teknolojinin sağlanması,
Örgütte belirli aralıklarla değişime ihtiyaç olup olmadığının araştırılması,
Değişim kararlarında ve bu süreçte öğrencilerin fikirlerinden yararlanılması önerilir.
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Özet
Bilindiği gibi sporcuların antrenman ve müsabaka performanslarını etkileyen birçok parametre
bulunmaktadır. Özellikle fiziksel ve kondisyonel özelliklerin performans üzerinde önemli bir belirleyici
olduğu ifade edilmektedir. Son yıllarda sporcuların performansları üzerinde bazı psikolojik unsurların da
önemli bir etkisinin bulunduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Sporcularda performansı
etkileyen psikolojik unsurların başında motivasyon gelmektedir. Literatürde yer alan deneysel araştırma
bulguları da sporcularda motivasyonun performans üzerinde önemli bir etkisi olduğu görüşünü
desteklemektedir. Bu durum, son yıllarda sporculara yönelik zihinsel antrenman programlarının gelişmesine,
sporcuların motivasyon düzeylerini arttırıcı çalışmalara ağırlık verilmesine zemin hazırlamıştır. Bunun
yanında, sporcuların içsel ve dışsal motivasyon düzeylerini olumsuz yönde etkileyen unsurlar ile
motivasyonun diğer bilişsel özellikler ile ilişkisinin ele alındığı araştırmaların da arttığı görülmektedir.
Yapılan bu araştırmada da sporcularda motivasyonun sportif performans üzerine etkilerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler:1
Spor, motivasyon, performans

1.

Giriş

Güdülenme kavramının kökeni Latince ‘de “movere” sözcüğüne dayanmaktadır. Kelime anlamlı
olarak “movere” sözcüğü hareket etmek ya da eylemde bulunmak anlamlarına gelmektedir (Aydın,
2007). Motivasyon insanların amaçlarına ulaşmaları için onları hareket etmeye teşvik eden bir
unsurdur (Erdem ve Akman, 2011). . Güdülenmenin uyarılmışlığın yanında geri bildirim, heyecan
düzeyi ve kişinin gösterdiği dikkatle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. Güdülenme bazen kişilik veya
duygular ile karıştırılmaktadır. Ancak güdülerin duygular ve sahip olunan kişilik özellikleri ile
doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü kişilik varoluşunun kalıcı özelliklerine verilen isim
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin; dışsdönüklük, utangaçlık veya agresiflik birer kişilik
özelliğidir. Duygular ise anında davranışlara dönüşmeyen içsel özelliklere verilen isimdir. Örneğin;
mutluluk, üzüntü veya kızgınlık birer duygusal özelliktir. Güdülenme ise insanları belirli davranışlar
yapmaya yönlendiren içsel bir durum olarak değerlendirilmektedir (Erdem, 2008).
Sporda güdülenme ve sporcuların kim tarafından hangi şekillerde güdüleneceği önemli bir konudur.
Özel spor güdülenmesi açısından ele alındığı zaman sporcuların güdülenmesi zor bir durum değildir.
Çünkü toplumda başarılı sporcular, toplum liderlerinin özendirmesi ve kitle iletişim araçları
sayesinde özel spor güdülenmesi kolayca sağlanabilmektedir. Ancak sporcu güdülenmesinde genel
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güdülenmenin sağlanması zor bir durumdur. Genel spor güdülenmesi genel olarak antrenörlerin
görevidir. Genel spor güdülenmesinin yapılabilmesi için sporcuya ilişkin birçok sosyo-demografik ve
çevresel unsurun iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanında her sporcunun genel güdülenme
düzeyi, özelliği ve yöntemi birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle genel spor güdülenmesini
sağlamayı amaçlayan antrenörlerin iletişim, psikoloji ve toplum bilim gibi alanlarda da bilgi sahibi
olmaları oldukça önemlidir (Doğan, 2005).
Sporda güdülenmenin antrenman ve müsabakada sergilenen performans üzerinde önemli bir
belirleyici olduğu bilinmektedir. Son yıllarda spor bilimleri alanında yapılan araştırmaların sporda
motivasyonun önemi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Yapılan bu araştırmada da sporcularda
motivasyonun performans üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Motivasyon Türleri
İnsanların karşılanması (doyurulması) gereken güdüleri iki grupta toplanmaktadır. Bunlar; birincil
(fizyolojik) güdüler ile ikincil (psiko-sosyal) güdülerdir. Birincil güdüler genel olarak yaşamsal
faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik gereksinimlerden oluşmaktadır. Bu güdüler temel olarak
öğrenilmemekte, doğumdan itibaren kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Örneğin; yeni doğan bir
bebeğin açlık hissi yaşaması birincil (fizyolojik) bir dürtü olarak değerlendirilmektedir. İkincil güdüler
ise insanların toplum hayatında karşılaştıkları gereksinimlerden oluşmaktadır. İkincil güdüler toplum
içerisinde öğrenmeye bağlı olarak gelişmekte ve birincil güdülerden tamamen ayrılmaktadır. Bu
nedenle toplumsal yaşam olmadığı sürece ikincil güdülerin ortaya çıkması mümkün değildir (Doğan,
2005).
Dışsal güdülenme, kişi için aktivitenin anlam taşımadığını ve kişinin sadece aktiviteyi tamamlamak
için aktiviteye katıldığını ifade etmektedir. Bu nedenle dışsal güdülenme ile aktiviteye katılan
insanların aktivitelerden içsel haz almaları mümkün değildir. Dışsal güdülenme ile aktiviteye katılan
insanların temel olarak negatif bir durumdan kaçmak veya pozitif bir şeyler elde etmek amacıyla
aktivitelere katılmaktadırlar. Madalya veya kupa kazanmak amacıyla yarışmaya katılan sporcular
dışsal olarak güdülenmiş bireylere örnek gösterilebilir (Ada, 2011). Dışsal güdülenme genellikle
performansı olumlu yönde etkilemekte olup, dışsal güdülenme her bireyin başarısını aynı düzeyde
etkilememektedir (Doğan, 2005).
Motivasyon ve Sportif Performans
Günlük yaşamda olduğu gibi spor ortamında da sporcuların sahip oldukları bireysel farklılıklara göre
güdülenme düzeyleri farklılık göstermektedir. Örneğin; bazı sporcular kendilerini sürekli olarak
eleştirilmelerine antrenörleri tarafından azarlanmalarına rağmen spora katılımı devam
ettirebilmektedirler. Benzer şekilde bazı sporcular sürekli maç kaybetseler bile sporu bırakma eğilimi
içine girmemektedirler. Bu kapsamda sporcuların sahip oldukları bireysel özelliklerin güdülenme
üzerinde önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir. Buna karşılık yapılan araştırmalarda sporcuların
güdülenmeleri üzerinde sadece bireysel özelliklerin değil, aynı zamanda çevresel unsurların da etkili
olduğu ifade edilmiştir (Altıntaş, 2015). Bu nedenle sporcuların motivasyon düzeyleri
değerlendirilirken sporcunun sahip oldukları bireysel özelliklerin yanında, çevresel unsurların da göz
önünde bulundurulması oldukça önemlidir.
Sporcuların sahip oldukları motivasyon düzeyleri müsabaka başında ve sonunda farklılık
gösterebilmektedir. Bu nedenle sporcular sergiledikleri hareketlerin kendi yeteneklerinde saklı
olduğunu düşünmektedirler. Bazı sporcular ise diğer sporcuların sergiledikleri başarıları göz önünde
bulundurup, söz konusu sporculardan daha iyi performans sergileyebilmek için motive olurlar (Kale
ve Erşen, 2003). Bu nedenle sporcuların motivasyon düzeylerinin arttırılmasını amaçlayan zihinsel
antrenmanlarda mutlaka sporcuların sahip oldukları bireysel özelliklere uygun programlar
uygulanmalıdır.
Sporcuların antrenman ya da müsabakaya yönelik motivasyon düzeyleri ilgilendikleri spor dalına
göre bazı farklılıklar göstermektedir (Ersöz ve diğerleri, 2012). Bu nedenle sporcuların sahip oldukları
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motivasyon düzeyi üzerinde spor dalının karakteristik özelliklerinin önemli bir belirleyici olduğu
görülmektedir. Bu durum, sporcuların antrenman ya da müsabakalara yönelik motivasyon düzeyleri
geliştirilirken spor dalına özgü zihinsel antrenmanlar yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Sporcuların müsabakalarda yeterli düzeyde performans sergileyebilmelerinde güdülenme
düzeylerinin büyük bir önemi vardır. Sporcuların güdülenme düzeyleri niceliklerine göre üç grupta
ele alınmaktadır. Bunlar; yeterli (uygun düzeyde) güdülenme, yetersiz güdülenme ve aşırı
güdülenmedir. Sporcularda yeterli güdülenme, gerek genel gerekse de özel güdülenmenin yeterli
düzeyde olduğunu ifade etmektedir. Yeterli güdülenme düzeyine sahip olan sporcular müsabakaya
hazırlıkları yeterli ve duygusal olarak yarışma kazanmaya hazır sporculardır. Yetersiz güdülenmede
sporcunun genel ve özel güdülenme düzeyi düşüktür. Sporcular yeterli antrenman yapmadıkları
zaman yetersiz güdülenme yaşamaları beklenen bir sonuçtur. Yetersiz güdülenme düzeyine sahip
olan sporcular toplumsal ve ruhsal açıdan müsabaka kazanmaya hazır olmadıkları gibi yarışmanın
sonucunu da önemsememektedirler. Yetersiz güdülenmenin sonucunda sporcularda start tembelliği
görülmektedir. aşırı güdülenme de ise sporcu müsabakaya psikolojik olarak çok yüksek düzeyde
hazırlanmış, hırslı bir yapıda ve tamamen kazanmaya odaklı bir kişilik yapısına bürünmüştür. Bu
durum sporcularda aşırı güdülenmeye bağlı olarak start telaşının ortaya çıkmasına neden olmaktadır
(Doğan, 2005).
Literatürde yer alan bu bilgilere göre, sporcuların aşırı düzeyde motivasyona sahip olmaları ile çok
düşük düzeyde motivasyona sahip olmalarının antrenman ve müsabaka performansını olumsuz
yönde etkileyeceği söylenebilir. Sporcuların antrenman ve müsabakalarda istenen düzeyde
performans sergileyebilmeleri için optimal düzeyde motivasyona sahip olmaları gerekmektedir.
Sporcuların antrenman veya müsabakaya yönelik geliştirdikleri motivasyonlar ego veya görev
yönelimli gerçekleşmektedir. Ego yönelimi yüksek olan sporcular genellikle ilgilendikleri spor
dallarında üst düzey motivasyona sahiptirler (Cumming ve diğerleri, 2008). Ego yöneliminin
temelinde sporcunun sahip olduğu üstün yetenekleri kanıtlama düşüncesi yatmaktadır. Ego yönelimi
yüksek olan sporcuların temel amaçları en az çaba ile rakibini yenmek veya yarışmayı kazanmaktır.
Ego yöneliminde başarılı olmak veya kaybetmek temel bir güdülenme etkeni olarak
değerlendirilmektedir. Burada başarı sporcunun yapabildiği en iyi performans olarak
değerlendirilmektedir. Başarısızlık ise başarıdan daha az bir performans olarak dikkate alınmaktadır
(Altıntaş, 2015).
Görev yönelimli olarak spor etkinliklerine motive olan sporcular geçmiş dönemdeki sportif
performanslarını göz önünde bulundurarak, mevcut performanslarını geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.
Diğer bir ifade ile bu sporcuları antrenman ve müsabakalara motive eden unsur kendi performansını
geliştirme güdüsüdür (Altıntaş, 2015). Bu yönelime sahip olan sporcular kendi performanslarını başka
sporcuların performansları ile kıyaslana gereği duymazlar. Benzer şekilde görev yönelimi yüksek olan
sporcular rakiplerinin kim olduğunu fazla önemsemezler. Sahip oldukları performans düzeyini
arttırdıkça kendilerini başarılı kabul ederler (Doğan, 2005).
2.Sonuç
Sporcuların antrenman ve müsabakaya yönelik güdülenme durumları ego yönelimli ve görev
yönelimli güdülenme olarak iki gruba ayrılmaktadır. Ego yönelimi yüksek olan sporcular kendi takım
arkadaşları ile diğer rakip oyunculardan daha iyi performans sergilemek amacıyla antrenman veya
müsabakalara motive olmaktadır. Görev yönelimli sporcular ise kendi bireysel performanslarını
arttırmak amacıyla antrenman ve müsabakalara motive olmaktadır. Her iki durumda da sporcuların
motivasyon düzeyleri yükselmekte ve sporcular yüksek performans beklentisi ile antrenman ve
müsabakalara katılmaktadır. Sporcuların sahip oldukları motivasyon düzeyi yeterli seviyede olduğu
sürece sporcuların antrenman ve müsabakalarda yüksek performans sergilemeleri beklenen bir
sonuçtur. Buna karşılık aşırı motivasyon start telaşına, düşük düzeyde motivasyon ise start
tembelliğine yol açarak sporcunun yüksek performans sergilemesini engellemektedir. Bu kapsamda
sporcularda motivasyon düzeyinin önemli bir performans bileşeni olduğu söylenebilir.
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Abstract
In 2014, California State University Long Beach (CSULB) received the national award from The American
Association of State Colleges and Universities (AASCU) for Excellence and Innovation in Student Success and
Completion, recognizing record high graduation rates, significantly above comparable institutions. In the
1990s, by contrast, CSULB rates had fallen to an all-time low, far below comparable institutions. Both the
record high and record low came on the heels of major state budget cuts. Two instances of budget cuts with
very different outcomes for students provoke a question: what was the difference?
Keywords:1
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1. Two Crises
CSULB handled the 1990s budget crisis without much attention to degree completion. The schedule of
classes was severely curtailed. A standing joke was that graduating seniors had priority for freshman
English – except this was not a joke. After the recession ended, the campus self-study for regional
accreditation did not even mention the all-time-low graduation rate (26%) – and neither did the
regional accreditors report.
Fast forward to 2014; CSULB’s rate reached 65%, well above the national average for large public
master’s institutions. The record high was attained with students who were far more diverse, more
low-income, and not academically better prepared than the 1990s. Gains lifted all student gender and
ethnic groups and included students who arrived with the dreaded “remedial” label.
Data from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) show that in the
mid-1990s, the U.S. was in a close tie for first place in the world in baccalaureate completion rates but
two decades later has fallen to 17th place. The U.S. is one of the only developed nations in which the
younger generation is not better educated than the older generation (e.g., OECD, 2014). A new report
from the National Clearinghouse (Shapiro, et al., 2015) indicates that the overall college completion
rate for the U.S. fell 2% between 2014 and 2015.The Georgetown Center on Education and the
Workforce estimates that by 2020 U.S. will be short by 5 million workers with college or postgraduate
degrees (Carnevale, et al. 2013).
Nationally, public large master’s universities, such as CSULB, are one of the most important higher
education sectors, enrolling nearly 1.5m undergraduates. According to College Results Online, the 6year graduation rate for this sector is up only 4% over ten years (to 47%) and for underrepresented
students, up only 5% (38%). An increasing national conversation is asking why, although many
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universities have been discussing student success for a decade, substantial gains remain elusive,
especially with underrepresented students.
In the early 2000s, the pioneering organization Education Trust, created College Results Online,
(http://www.collegeresults.org/) which placed graduation data online. This “outed” low graduation
rates and achievement gaps and debunked conventional wisdom that nothing affects degree
completion other than student preparation. In 2005, AASCU partnered with Education Trust and the
National Association of System Heads to sponsor the seminal “Graduation Rates Study” (AASCU,
2005) identifying why some colleges are far more successful with underrepresented students than
others. In 2009, the U.S. President took note of data published by the Organization for Economic
Cooperation and Development showing that the U.S., long regarded as the world leader, had fallen
behind in baccalaureate completion rates and proclaimed national completion goals, a historic
first(OECD, 2014).
CSULB is a large, urban, public master’s large comprehensive university with about 37,000 diverse
students, no majority ethnic group, and more than half low income. During the Great Recession, the
campus suffered massive budget reductions and student fees increased.
A vice provost from CSULB participated in the AASCU 2005 Graduation Rates Study. Inspired,
CSULB launched the “Highly Valued Degree Initiative” (HVDI). The name signals the university’s
commitment to degree quality while focusing on increasing retention and completion for all ethnic
and gender student groups. HVDI utilized a broad set of strategies, some typical of student success
discussions (learning communities, advising, tutoring) but others were less commonly discussed
(strategic planning, budget planning).
HVDI established an institution-wide Steering Committee with representatives from each academic
college and from five task forces. The annual strategic planning process became a locus to foster crossdivisional discussion and to establish campus completion goals. Previously absent, language of
“student success” made increasingly frequent appearances in campus communications from
presidents, provosts, and other leaders (three successive presidents used signature slogans, e.g., “We
know our mission; it is student success”).
Use of data was an HVDI hallmark (CSULB Institutional Research, 2015). Institutional Research and
Enrollment Services developed key reports with drill-down to departments, ethnic groups, gender
groups, and academic preparation. Accountability goals were defined for each academic college. Data
tracking achievement gaps (contrasting underrepresented and non-underrepresented students)
revealed almost no gap for transfer students but significant gaps for native students.
After much debate, the campus instituted a practice of fully funding the schedule of classes off the top
of the university budget every year, a dramatic contrast with the 1990s that made a huge difference in
eliminating budget-based course bottlenecks, especially during the Great Recession. The academic
division led proactive enrollment management to ensure needed classes were available, assigning key
responsibilities to academic college associate deans. Coupled with the budget commitments, proactive
enrollment management tremendously helped student progress to degree.
The academic division launched efforts to coordinate advising practices with mandatory orientations,
advising checkpoints, and college advising centers. The campus embraced technology with degree
audits and degree planners and more recently, predictive analytics.
In 2006, the academic division carved out funding to support efforts to innovate for student success,
with the amount eventually reaching $1m. With the Great Recession, this entire budget was lost, but a
portion was replaced by a new Student Excellence Fee.
The campus increased investments in learning communities, supplemental instruction, learning
assistance, tutoring, and support for disabled students and for minority males. Most recently the
campus launched a center for undocumented students.
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Rethinking requirements that had arisen by accretion over years sometimes led to curriculum battles.
At one point, it became clear that an atypical, second, GE lab-life-science requirement was standing in
the way of graduation for non-science majors and could not be delivered due to the lack of labs and
instructors (but not because of funding, which was guaranteed). This led to a spirited disagreement
and eventually to a Senate action to change the requirement.
CSULB chose to question conventional wisdom that low completion rate courses were a necessary fact
of university life with course redesign efforts. A few dedicated professors made dramatic
improvements but only a few efforts have been very successful. Recently CSULB has decided to invest
in flipped and hybrid courses, partly because of evidence that these modes can lead to greater learning
but also because the technology can serve as a “hook” that engages faculty in course redesign.
To become intentional about linking new faculty hiring with student success goals, the campus
revised hiring practices. Every dean now meets with every convening hiring committee to discuss
how faculty will be prepared to teach diverse students. Every candidate must provide a “Student
Success Statement” describing how they are prepared to teach diverse students. Committee
recommendations must be justified in part by success statements. These changes have sent a strong
message about future faculty hiring.
These efforts occurred in local context of a partnership between the university, the local community
college, and public school system that centers on a local admission guarantee. As a high-demand
campus, it would have been easy for CSULB to become selective. However, because of the local
partnership, the institution protected local access. The institution has continued to become even more
diverse and to enroll far more Pell students, with entering SAT scores nearly flat. It is clear that the
gains made by CSULB have little to do with increased selectivity. In 2015, the Long Beach College
Promise Partnership won a $5m California Governor’s Innovation award in part because of the same
accomplishments recognized by the AASCU award.
2. Results
For purposes of the AASCU award, the campus used as a baseline, rates for cohorts who entered in
2005 and completed six years in 2011. Steady improvements averaging 4% annually are visible in
freshman graduation rates after the baseline. Transfer rates have risen similarly. Since the baseline,
about 3,500 students have graduated or are still enrolled who would not have been at baseline rates.
About two-thirds have already graduated. About one-third identified as underrepresented and about
one-third entered as low income. In relative terms, the group that has gained the most is African
American students. Gains have raised completion rates for students with the “remedial” label to 60%,
only 5% below the overall rate.
3. Lessons Learned
With a national conversation asking why sizable student success gains are elusive, the CSULB
experience suggests a key reason: improvement requires changing many aspects of the institution, not
just a few, and this can be difficult.
The 2005 Graduation Rates Study found a simple litmus test for campuses that are successful with
underrepresented students: Have a visitor walk around and ask many people, “Whose job is student
success on this campus?” If replies are, “The vice president for student affairs,” or “Advisors,” then
the visitor has not found a campus focused on student success. If the replies are “My job and
everyone’s,” the visitor has found a campus that is focused on the success of students. However, it is
difficult to keep the focus of an entire institution. Staying the course requires strong and committed
leadership.
There is no magic bullet. A student’s path through a large university is a complex route with many
potential roadblocks. Isolated interventions may not be effective because other roadblocks may arise
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and/or because innovations do not gain the synergy from one another to foster a supportive campus
culture.
Without data, it is nearly impossible to have a productive conversation about student success. With
data, is becomes harder to deny that problems exist. Data demonstrating achievement gaps will often
quickly lead to consensus because most faculty members support equity in principle.
A large university has many moving parts; a complex system of class schedules, budgets, and
advising must work smoothly. Managing this is unglamorous but essential. Collaboration across
divisions is very important too.Recently Nassirian observed, “The most important paradigm
shift…may at first glance be the proverbial no-brainer…the seemingly uncontroversial assertion that
the college or university is there to serve students…” (Nassirian, 2015). He perceptively points out that
the professionalization of enrollment management, innocuous as it seems, shifts institutions away
from the ancient view of a university as a “self-governing body of scholars.” Student success also
requires professionalization. Managing a large university to optimize success requires a skilled,
collaborative, responsive leadership and managerial team.
Common strategies for student success include learning communities, advising, supplemental
instruction, and first year experiences. These are all useful; however, some key strategies are less
obvious: leadership, budgetary commitment, enrollment management, curricular streamlining, tenure
track hiring, and data capabilities.
Presidents and provosts played key roles in articulating commitment and sustaining focus. Vice
provosts played key coordinating roles. Associate deans did much of the heavy lifting. Enrollment
Services and Institutional Research played key roles in developing data. The campus wide steering
committee was an essential center of gravity.
The faculty is at the heart of any university. Most have been supportive of student success and some
have made heroic efforts to improve outcomes. However, most have received limited pedagogy
training and only some have knowledge of active learning, known to be more effective with
underrepresented (and all) students. Most know respective departments but understand complex
student pathways through the whole institution only dimly. A vocal minority complain that success
efforts will lower standards or prompt unwelcome accountability. Some are supportive of student
success – until resources become scarce. Some may not value colleagues’ “scholarship of pedagogy”,
regarding that work as inferior to “scholarship of discovery”.
None of the strategies employed at CSULB were innovative in isolation. What was relatively unique
was the coordinated orchestration of strategies, sustained over a decade with an unwavering focus.
This could be seen as a campus taking care of long-overdue journeyman’s business, a kind of “Student
Success 1.0.”
4. Student Success 2.0
In the future, CSULB may seek further innovation. A new 50,000 square foot student success center is
planned. E-advising and predictive analytics will become pervasive. Digital learning will expand
online, flipped, and hybrid offerings. First-year experiences will transform from good discrete
programs into an integrated first year. High impact practices will expand such as study abroad,
undergraduate research and especially service learning and internships. Use of data will deepen.
Graduate programs will be reinvigorated based on the idea that, in a competitive economy, a master’s
degree is now a necessary passport.
AASCU institutions, such as CSUs, are the most important type of higher education institution for
President Obama’s goal because they enroll the largest number of diverse next generation learners.
CSU students already display the demographics of the future generations: diverse, low-income, and
originating from underfunded K-12 schools.
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Public master’s institutions that successfully raise completion rates while maintaining quality are very
important models. CSULB has begun to demonstrate this possibility and is poised to take this
experiment to a new level of success.
Time will tell whether the campus will attain this vision but the stakes are high. President
Obama established national completion goals because the future economic position of the nation
depends upon a well-educated workforce (The White House, 2015). Public master’s are actually the
most important type of four year higher education institution for President Obama’s goal because they
enroll the largest number of students who display the demographics of the future: diverse, first
generation, low-income, and originating from underfunded K-12 schools.
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Developing Lesson Plan According to 4MAT Method
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Abstract
Many methods that take into account the learning styles have been developed with the formation of
modern educational approaches. 4MAT method is one of these methods. This method is a natural learning
process moving sequentially through the learning cycle. According to 4MAT method there are four learning
styles and each student can learn more comfortable with their own learning styles (McCarthy, 1987).
Inconsideration of neurological studies, also, the dominant hemisphere used by individuals in the
information processing process (i.e. right or left hemisphere) is important in 4MAT method (McCarthy,
1990). There are few studies about how to use this method in practice. So, a lesson plan based on 4MAT
method has been prepared in this study. Lesson plans were prepared by examining the book sentitled “4
MAT 4 Algebra” (Arlien&Hodenfield, 2007) and “4 MAT 4 Geometry Activity Book” (Arlien&Hodenfield,
2010) and receiving expert opinions.
Keywords:1
4MAT method, learning style, brain hemisphere, lesson plan

1. Introduction
McCarthy created McCarthy’s learning style model through experimental studies carried out in a high
school for 6 years (McCarthy, 1987). The McCarthy learning style model have many similarities to
Kolb’s learning style model in terms ofperceptionandprocessing of information.In both models,
individual’s perception of the information ranges from concrete to abstract and processing of the
information ranges from reflection to application, see Figure 1 (McCarthy, 1982, 1990, 2000).

Fig 1. Learning cycle (McCarthy, 1985, 1990).

1Corresponding author’s address:Kastamonu University, Faculty of Education, Kastamonu, Turkey
e-mail: fdemirci@kastamonu.edu.tr

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

190

Through his experimental studies, McCarthy determined the learning styles as a combination of an
individual’s perception and processing of the information as follows (see Figure 2):
• type 1 learners (imaginative learners);
• type 2 learners (analytic learners);
• type 3 learners (common-sense learners); and
• type 4 learners (dynamic learners) (McCarthy, 1987, 1990, 1997; Morris & McCarthy, 1999).

Fig 2. McCarthy’s learning style model (McCarthy, 1990).
In consideration of neurological studies, McCarthy also stated that the dominant hemisphere used by
individuals in the information processing process (i.e. right or left hemisphere) had to be considered
(McCarthy, 1990).
The research on the functions of right and left hemispheres of brain generally describes left
hemisphere as serial, logical, rational, verbal, analytic, and systematic. Analysis and planning
strategies are adopted. The result is important and problems are solved by looking at the parts
(McCarthy, 1990). Right hemisphere, on the other hand, is visual, universal, and holistic. It can see the
connections between pieces. It solves the problem by looking at the big picture (i.e. the whole) and
considers the whole more important than all parts. To achieve meaningful learning, the integrity of
new information must be seen and such information must be associated and constructed with the
existing information in the mind that has been learned before. That is possible only if brain functions
are used as a whole (McCarthy, 1990).
4MAT method was designed by considering all of four learning styles in such a way that all learners
could find a timeframe suitable for them. To this end, McCarthy developed an eight-step lesson plan
(McCarthy, 2000). Each step of this eight-step method addresses a different hemisphere of the brain.
Since mathematics is an abstract course, non-use of appropriate methods and techniques may cause
students to wrongly feel that mathematics is not used in the daily life, and mathematics is limited to
textbooks alone. To prevent that, it must be made clear that mathematics is an enjoyable course that
both contributes to the development of individuals and provides them with such skills as questioning
and establishing cause and effect relations. That can be achieved by visualizing and concretizing
subjects as much as possible, including all students in lessons actively, and implicating the link of
mathematics with real life in lessons (Altun, 2006). Besides, one of the main reasons for low
mathematics achievement among students is the problems about the way they perceive and process
mathematics (Ersoy, 1997).
4MAT method, which is one of the contemporary educational approaches, is based on perceiving and
processing knowledge. It defends developing student-centered learning environments based on the
learning styles of students and making students discover knowledge by themselves. It enables
students to use both hemispheres of their brains effectively (McCarthy, 1990). Thus, it is
recommended to be used in mathematics lessons.
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In the mathematics lesson, visualization is suitable for geometry teaching in particular. Attention
should also be focused on the teaching of transformation geometry through contemporary learning
approaches, and 4MAT method should be used for teaching transformation geometry, too.There are
few studies about how to use 4MAT method in practice. So, this study is considered important.
2. Method
A lesson plan based on 4MAT method has been prepared in this study. Lesson plans were prepared
by examining the books entitled “4 MAT 4 Algebra” (Arlien&Hodenfield, 2007) and “4 MAT 4
Geometry Activity Book” (Arlien&Hodenfield, 2010) and receiving expert opinions. Sample lesson
plan is seen in Annex 1.

3.References
Altun, M. (2006). Matematiköğretimindegelişmeler. [Developments inmathematics education].
UludağÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, 19(2), 223-238.
Arlien, M. &Hodenfield, C. (2007). 4 MAT 4 algebra, Editor Dr. Bernice McCarthy, About Learning Inc.,
Wauconda.
Arlien, M.&Hodenfield, C. (2010). 4 MAT 4 geometry activity book, Editor Dr. Bernice McCarthy, About
Learning Inc., Wauconda.
Ersoy, Y. (1997). Matematikeğitimindeyönelişler. [Trends in mathematics education].ÇağdaşEğitim,
230(22), 11-13.
McCarthy, B. (1982). Improving staff development through CBAM and 4MAT. Educaitonal Leadership,
40(1),20-25.
McCarthy, B. (1987). The 4MAT system, teaching to learning styles with right/left mode techniques.
Barrington: Excel.
McCarthy, B. (1990). Using the 4MAT System to bring learning styles to schools. Educational
Leadership,48(2), 31–37.
McCarthy, B. (1997). A tale of four learners: 4MAT’s learning styles. Educational Leadership,54(6), 46–51.
McCarthy, B. (2000). About Teaching 4MAT in the classroom. Wauconda, IL: About Learning, Inc.
Retrieved
fromhttp://www.amazon.com/About-Teaching-Classroom-Bernice-McCarthyebook/dp/B003X4KY24
Morris, S. & McCarthy, B. (1999). 4MAT in action (4th Ed.) Barrington: Excel.

Annex 1. Sample Lesson Plan
Acquisition: Explains reflection
1st Quarter (Establishing a connection between concept and individual)
1st Step (Establishing relationship)
Students are provided with an opportunity to have personal experience so that they can establish a
bond with the subject.
Objective: To enable students to establish a bond with the subject by giving examples from daily life.
Activity: Students sit in groups. They are asked to write their opinions on paper together with group
members. Then they are told that the opinions noted by them will be discussed in the class.
Photos about reflection are brought to the classroom. Students are requested to examine photos.
2nd Step (Paying attention)
The experience created in the previous step is analyzed.
Objective: To enable students to analyze the experience in the first step by discussing.
Activity: Classroom discussion organized by teacher is made.
Students examine photos about reflection and discover that a reflection is the image of a figure with
respect to a specific reference point.
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2nd Quarter (Concept Formulation)
3rd Step (Imaging)
Ideas are conceptualized in this step.
Objective: To enable students to see the relationship between the concepts “symmetry” and
“reflection” and visualize the concept “symmetry of figure with respect to a line”.
Activity: Students are made to find the symmetries of letters and figures by using the symmetry
mirror. Symmetrical and nonsymmetrical letters are drawn.
The images of the figures and words in the mirror are examined by putting a symmetry mirror next to
and over them. In this way, symmetry is found.
4th Step (Giving information)
Teacher gives information about the subject.
Objective: To define the concept reflection; to find the symmetries of figures and their reflections with
respect to a line.
Activity: Teacher conducts the lesson where information about the subject area is to be given.
3rd Quarter (Practice and Personalization)
5th Step (Practicing)
The defined concepts are practiced.
Objective: To practice upon reflection under the guidance of teacher.
Activity: Isometric paper is reflected on the board via a projector; figures are drawn on it; and
students are made to find the symmetries of these figures. Students find such symmetries by drawing
the figures on their notebooks. Students are made to solve problems for practice.
Simple reflection practices are made via Geogebra in the computer.
6th Step (Self-Development)
By using their current knowledge, students add to what have they learned in the previous step.
Objective: To enable students to internalize what they have learned about reflection.
Activity: Students are made to solve higher-level problems for practice.
High-level practices are made in regard to reflection via Geogebra.
4th Quarter (Integrating Application and Experience)
7th Step (Perfection)
Practices are analyzed by students.
Objective: To enable students to analyze the practices about reflection.
Activity: Practices in the steps 5 and 6 are analyzed in terms of usefulness. Every group evaluates the
works of other groups. In regard to their projects, they ask questions to one another and receive
opinions.
8th Step (Presentation)
Students share what they have learned with their classmates.
Objective: To provide students with an opportunity to explain what they have learned to one another
Activity: Based on the criticisms, group works are made the best. Teacher evaluates projects according
to a rubric. Projects are hung in the classroom. Students present their projects to the classroom.
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Özet
Araştırmanın amacı; Spor lisesi öğrencileri ile düz lise öğrencilerinin proaktif düşünme düzeyleri ve benlik
algısı durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesine yöneliktir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015
eğitim-öğretim yılında Hatay ilinde öğrenim gören 123 anadolu lisesi öğrencisi ile 101 spor lisesi öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmaya 140 erkek (%62.5) ve 84 kız (%37.5) olmak üzere toplam 224 öğrenci katılmıştır.
Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Güler
Şahin (2006) tarafından Türkçe'ye uyarlaması yapılan “Proaktif Başa Çıkma Envanteri” ile Rosenberg (1965)
tarafından geliştirilen “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada istatistiki olarak
dağılımların normallik düzeyinin sınanması için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve dağılımın normallik
göstermemesinden dolayı Non-parametrik testlerden olan ikili değişkenler için kullanılan Mann Whitney U
test bataryası kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.Araştırma sonuçlarına göre,
spor lise öğrencileri ile düz lise öğrencilerinin proaktif başa çıkma düzeyleri ve benlik saygısı algılarına
bakıldığına anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Yine cinsiyet değişkeni bulguları dikkate alındığında kız
ile erkek öğrencilerin proaktif başa çıkma düzeyleri ile benlik saygısı durumları arasında anlamlı farklılık
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:1
Benlik saygısı, proaktif düşünme, spor lisesi

1.

Giriş

Proaktif kişilik yapısı, kişilerin kendi davranışlarıyla çevrelerini ve olayları etkileyebileceklerini ve
bunlardan etkilenebileceklerini savunan etkileşimsel çerçeveden ortaya çıkmıştır (Bateman, Crant,
1993; Bowers, 1973). Proaktif kişiliğin en önemli özelliği; gerektiğinde gerçekliliği sonuna kadar
zorlayarak fırsatları ortaya koyma ve bu fırsatları değerlendirmek üzere harekete geçerek, sorumluluk
alma özelliğini sergilemektedir (Crant, 2000). Bateman ve Crant’a göre (1993) proaktif kişilik, kişiliğin
dışadönüklük, bilinç, basarı ihtiyacı ve ekstra örgenim faaliyetlerine katılma, değişimi yansıtan kişisel
basarılar, liderlik becerilerini içeren davranışsal çıktılarla ilişkilidir. Proaktif kişiler, farklı aktivitelere
katılma, başarılı değişimler gerçekleştirme ve beklentilerin ötesine gidebilme konusunda çok iyi
performans gösteririler. Proaktif kişilikte de motivasyonda olduğu davranışsal eğilimlerin içten
geldiği düşünülmektedir (Turner, 1997). Proaktif insanlar, çabalarının ortak noktası olarak etki alanını
seçerler. Dikkatlerini başkalarının zayıflıklarına, çevredeki sorunlara ve denetleyemedikleri koşullara
verirler. Seçtikleri odağın sonuçları suçlayıcı davranışlar, reaktif bir dil ve gitgide artan bir yenilmişlik
duygusu olur. O odaktan yayılan bir negatif enerji, bir seyler yapabilecekleri alanları ihmal etmeleri
ile birleşince, etki alanı da küçülür (Covey 1998: 80-81). Proaktif kişiler, değişimi tasarlamak ve
başlatmakla kalmaz, sonuna erdirir ve başarır. Notre Dame isletme otoriteleri proaktif kişiyi; amaca
Corresponding author’s address: Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 54187 - Esentepe /Sakarya
e-mail: bagirova@sakarya.edu.tr

2

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

194

ulaşmak, başarılı olmak için yapılması gereken şeyleri gerçekten çaba sarf ederek elde etmeye çalışan
olarak tanımlamaktadır. (Baltas, 2005).Sporda proaktif düşünme ise yaşanacak olay örüntüsünün
daha önceden sezimlenmesi ve ona göre öngörü bir davranışın sergilenmesi olarak görülmektedir.
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 öğeleri vardır. Odağ'a göre, benlik ruhsal yapının
çatısını ve küçük yaşlardan başlayarak bireyin çekirdek kimliğini oluşturur (Çuhadaroğlu 1986, Odağ
2001). Maslow, bireyin gerçek anlamda verimli ve başarılı olması için, sağlıklı bir benlik saygısına
sahip olması gerektiğini savunur. Maslow’a göre benlik saygısının iki kaynağı vardır: birincisi bireyin
önem verdiği kişilerden sevgi saygı ve kabul, ikincisi ise bireyin yetkinlik ve başarı duygularıdır
(Callaghan & Joseph, 1995). Maslow’un bu cümlelerini Gander ve Gardiner söyle desteklemektedir;
Benlik saygısı, kişinin ruh ve beden sağlığı sonucu başkaları ile olan sosyal ilişkilerinin gelişimi ile
akademik ve yaşam başarılarının birbiri ile olan ilişkisi olduğunu ifade etmiştir. (Gander ve Gardiner,
2001). Benlik saygısı, bireyin özerkliğini kazanması, yaşamını doyumlu geçirmesi, amaca yönelik
etkinlikte bulunması, diğer insanlarla sağlıklı ve sürekli iletişim kurması, yüksek düzeyde uyum
göstermesi, değer sistemlerini geliştirmesi, başarılı olması, geleceği doğru planlayabilmesi gibi
yönlerden önemlidir (King ve ark. 2000). Benlik kavramı yapısının fiziksel etkinliğe katılımdan
etkilenen en önemli boyutu olan fiziksel benlik kavramı veya fiziksel benlik algısı, çocukluktan
itibaren fiziksel çevremizle ilişki kurma, uzmanlaşma yeteneği ve sağlıklı gelişim için önem taşır;
bireyin psikomotor açıdan kendisini algılaması ve değerlendirmesi olarak tanımlanır (Fox 1992).
Spor alanında da benlik saygısının önemi vardır. Spor yapmanın olumlu benlik gelişmesine katkısının
olduğu, benlik saygısının yüksek olmasının da spor alanında başarılı olmayı sağladığı öne
sürülmektedir ( Gün 2006). Fiziksel yönden yeterli düzeyde beden imgesine sahip bireylerin, yüksek
düzeyde olumlu benlik kavramlarına sahip olması beklenir (Kulaksızoğlu 2005). Egzersiz ve benlik
kavramı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Egzersiz programları, benlik saygısı düzeyinde anlamlı
artışa öncülük eder (Weinberg ve Gould 1995). Egzersiz yapma ile benlik saygısı ve beden imgesi
arasında dolaylı bir ilişki olabileceği öne sürülür (Aine ve Lester 1995). Bir çalışmada, altı haftalık
egzersizin çocukların benlik saygısı ve benlik kavramlarının sürekliliğinde iyileşme sağladığı
gözlenmiştir (İçten ve ark. 2006). Tiggeman ve Williamson (2000), egzersizle benlik saygıyı arasında
erkekler için pozitif, kızlar için negatif anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmiştir.)
2. Yöntem
2.1. Katılımcılar
Araştırma amaçları doğrultusunda öğrenciler anadolu lisesi ve spor lisesinden seçilmiştir. 123
katılımcı (%54.9) anadolu lisesinde 101 kişi (%45.1) ise spor lisesinde öğrenim görmektedir.
Araştırmaya 140 erkek (%62.5) ve 84 kız (%37.5) olmak üzere toplam 224 öğrenci katılmıştır. Bedii
Sabuncu Güzel Sanatlar ve Spor lisesi öğrencileri ile Hüseyin Öz Buğday lisesi ve Cumhuriyet liseleri
çalışmanın evren örneklem kısmını oluşturmaktadır.
2.2. Veri toplama araçları
Proaktif Başa Çıkma Envanteri (Proactive Coping Inventory – PCI): Proaktif Başa Çıkma Envanterinin
orijinali Greenglass et al (1999) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması ise Güler Şahin (2006)
tarafından yapılmıştır. Orijinal ölçek 55 maddeden oluşmaktadır fakat Türkçe uyarlamasında madde
sayısı 46’ya düşmüş ve altı faktör altında toplanmıştır. Alt ölçekler “proaktif başa çıkma”, “reflektif
başa çıkma”, “stratejik planlama”, “önleyici başa çıkma”, “aracı duygusal destek arayışı”, “kaçınma
başa çıkma” olarak isimlendirilmiştir. Her maddeye verilen cevap seçenekleri 1 (hiç uygun değil) ile 4
(tamamen uygun) arasında değişmektedir.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ): Araştırmada, benlik saygısını belirlemek amacı ile Rosenberg
(1965) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek toplam olarak 12 alt ölçek
Likert Tipi 63 maddeden oluşmaktadır. RSBÖ, alt ölçekleri birbirinden bağımsız olarak
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kullanılabilmektedir (Güler Şahin, 2006). 4 dereceli Likert tipi bir ölçektir. Toplamda, 5–6 puan alanlar
düşük, 2–4 puan alanlar orta, 0–1 puan alanlar ise yüksek benlik saygısına sahip bireyler olarak
nitelendirilir. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirliği Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır.
2.3. Verilerin analizi
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, yüzde ve frekans analizi kullanılmıştır. Verilerin normal
dağılım göstermemesinden dolayı non-parametrik testler uygulanmıştır. Elde edilen verinin
MANOVA için gerekli olan varsayımları karşılamadığı için yapılan karşılaştırmalarda Mann Whitney
U testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir.

3.

Bulgular
Tablo 1. Proaktif başa çıkma ve benlik saygısı puanlarının tanımlayıcı istatistikleri
Proaktif Başa Çıkma
Reflektif Başa Çıkma
Stratejik Planlama
Önleyici Başa Çıkma
Aracı Duygusal Destek Arayışı
Kaçınma Başa Çıkma
Benlik Saygısı

N

Min

Max

Medyan

Ortalama

Ss

224
224
224
224
224
224
224

15
11
12
8
22
3
0

36
28
36
20
52
12
5,08

30
22
28
16
41
7
0,66

29,41
21,67
27,36
15,98
40,04
7,41
0,90

3,96
3,28
4,42
2,50
5,24
2,70
0,93

Tablo 1 proaktif başa çıkma ve proaktif başa çıkma alt boyutları ile benlik saygısına ilişkin tanımlayıcı
istatistik sonuçlarının ortaya konmasını amaçlamaktadır.
Tablo 2. Proaktif başa çıkma ve benlik saygısı puanlarının okul türüne göre Mann Whitney U testi
sonuçları
Lise Türü

N

Mean

Ss

Mean
Rank

Sum of
Ranks

U

z

p

Proaktif Başa
Çıkma

normal lise
spor lisesi

123
101

28,69
30,28

3,93
3,84

100,54
127,06

12367,00
12833,00

4741,000

-3,06309

0,002*

Reflektif Başa
Çıkma

normal lise
spor lisesi

123
101

21,43
21,96

3,04
3,54

105,74
120,73

13006,50
12193,50

5380,5

-1,7317

0,083

Stratejik
Planlama

normal lise
spor lisesi

123
101

27,57
27,10

4,11
4,79

115,09
109,34

14156,50
11043,50

5892,5

-0,66287

0,507

Önleyici Başa
Çıkma

normal lise
spor lisesi

123
101

16,19
15,72

2,36
2,64

118,18
105,58

14536,50
10663,50

5512,5

-1,46002

0,144

Aracı Duygusal
Destek Arayışı

normal lise
spor lisesi

123
101

40,12
39,93

4,61
5,94

111,87
113,26

13760,50
11439,50

6134,5

-0,15996

0,873

Kaçınma Başa
Çıkma

normal lise
spor lisesi

123
101

6,54
8,47

2,73
2,27

91,88
137,61

11301,50
13898,50

3675,5

-5,28474

0,000*

Benlik Saygısı

normal lise
spor lisesi

123
101

0,79
1,04

1,03
0,78

98,34
129,74

12096,00
13104,00

4470

-3,62157

0,000*

Mann-Whitney U tesi sonuçlarına göre normal lise ile spor lisesinin proaktif başa çıkma (U = 4741, z =
-3,06309, p = .002), kaçınma başa çıkma (U = -3675,5, z = -5,28474, p = .000), benlik saygısı (U = 4470, z =
-3,62157, p = .000) puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Reflektif başa çıkma
(U = 5380,5, z = -1,7317, p = .083), stratejik planlama (U = 5892,5, z = -0,66287, p = .507), önleyici başa
çıkma (U = 5512,5, z = -1,46002, p = .144) ve aracı duygusal destek arayışı (U = 6134,5, z = -0,15996, p =
.873) puanlarında ise normal lise ve spor lisesi arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmişidir.
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Tablo 3. Proaktif başa çıkma ve benlik saygısı puanlarının Cinsiyet değişkenine göre Mann Whitney U
testi sonuçları
Cinsiyet

Normal Lise

Proaktif Başa
Çıkma
Reflektif Başa
Çıkma
Stratejik Planlama
Önleyici Başa
Çıkma
Aracı Duygusal
Destek Arayışı
Kaçınma Başa
Çıkma
Benlik Saygısı

Spor Lisesi

Proaktif Başa
Çıkma
Reflektif Başa
Çıkma
Stratejik Planlama
Önleyici Başa
Çıkma
Aracı Duygusal
Destek Arayışı
Kaçınma Başa
Çıkma
Benlik Saygısı

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız

N

Otalama

Ss

69
54
69
54
69
54
69
54
69
54
69
54
69
54
71
30
71
30
71
30
71
30
71
30
71
30
71
30

28,70
28,69
21,17
21,76
27,35
27,85
16,39
15,93
40,99
39,02
6,68
6,37
0,90
0,65
30,54
29,67
21,97
21,93
27,80
25,43
15,76
15,63
40,94
37,53
8,72
7,87
1,06
0,98

3,70
4,26
3,16
2,87
3,88
4,40
2,33
2,39
4,33
4,75
2,87
2,55
1,07
0,96
3,35
4,82
3,55
3,55
4,57
4,96
2,66
2,63
5,28
6,76
2,26
2,24
0,81
0,73

Mean
Rank
60,52
63,89
58,74
66,17
59,01
65,82
64,88
58,32
68,67
53,47
63,06
60,65
67,63
54,81
51,68
49,38
50,56
52,03
54,82
41,97
51,44
49,97
55,40
40,58
54,31
43,17
51,65
49,45

Sum of
Ranks
4176,00
3450,00
4053,00
3573,00
4071,50
3554,50
4476,50
3149,50
4738,50
2887,50
4351,00
3275,00
4666,50
2959,50
3669,50
1481,50
3590,00
1561,00
3892,00
1259,00
3652,00
1499,00
3933,50
1217,50
3856,00
1295,00
3667,50
1483,50

U

z

p

1761

-0,52347

0,601

1638

-1,15372

0,249

1656,5

-1,05662

0,291

1664,5

-1,02269

0,306

1402,5

-2,35468

0,019*

1790

-0,3752

0,708

1474,5

-1,99983

0,046*

1016,5

-0,36208

0,717

1034

-0,23174

0,817

794

-2,01925

0,043*

1034

-0,23208

0,816

752,5

-2,33094

0,020*

830

-1,76162

0,078

1018,5

-0,34614

0,729

Mann-Whitney U tesi sonuçlarına göre normal lisedeki katılımcılarda proaktif başa çıkma (U = 1761, z
= 0,52347, , p = .601), reflektif başa çıkma (U = 1638, z = 1,15372, p = .249), stratejik planlama (U =
1656,5, z = 1,05662, p = .291), önleyici başa çıkma (U = 1664,5, z = 1,02269, p = .306), ve kaçınma başa
çıkma (U = 1790, z = -0,3752, p = 0,708) puanların cinsiyet değişken açısından anlamlı bir farklılık
olmadığı bulunmuştur. Normal lisede eğitim gören katılımcılarda aracı duygusal destek arayışı (U =
1402,5, z = -2,35468, p = .019) ve benlik saygısı (U = 1474,5, z = 1,99983, p = .046) puanlarının cinsiyet
değişkeni açısından anlamlı olarak farklılık gösterdiği görülmektedir.
Spor lisesinde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre yapılan Mann-Whitney U testi
sonuçlarına göre ise proaktif başa çıkma (U = 1016,5, z = -0,36208, p = .717), reflektif başa çıkma (U =
1034, z = -0,23174, p = 0,817), önleyici başa çıkma (U = 1034, z = -0,23208, p = 0,816), kaçınma başa
çıkma (U = 830, z = 1,76162, p = .078) ve benlik saygısı (U = 1018,5, z = -0,34614, p = .729) puanlarında
anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre stratejik
planlama (U = 794, z= -2,01925, p = .043) ve aracı duygusal destek arayışı (U = 752,5, z = -2,33094, p =
.020) puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
4.

Sonuç

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; bireylerin cinsiyet ve eğitim gördükleri lise düzeylerine
göre proaktif başa çıkma, stratejik planlama, önleyici başa çıkma, aracı duygusal destek arayışı ve
kaçınma başa çıkma beceri düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki farkı ortaya koymak üzere
yapılan bu araştırmalar tartışılıp yorumlanmak istenmiştir.
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Tablo 1’de yer alan sonuçlara bakıldığında norman lise eğitimi alan öğrencileri ile spor lisesinde
eğitim alan öğrenciler arasında proaktif başa çıkma ile Kaçınma başa çıkma ve benlik saygısı arasında
anlamlı farklılık çıktığı görülmektedir. Fakat proaktif düşünme alt boyutlarından stratejik planlama,
önleyici başa çıkma ve aracı duygusal destek arayışı boyutlarında ise herhangi bir anlamlılık olmadığı
görülmektedir. Spor lisesinde okuyan öğrencilerin Proaktif başa çıkma düzeylerinin, normal lise
öğrencilerine göre yüksek çıkması; bu öğrencilerin normal lise eğitim öğrencilerine göre daha fazla
sportif faaliyet içinde bulunmalarında kaynaklanıyor olabileceği düşünülebilir.
Spor Lisesi öğrencilerinin, Normal lise eğitimi alan öğrencilere göre proaktif durumla başa çıkma
eğiliminin yüksek olması sportif faaliyetler arasında sürekli probleme ve strateji dayalı teorik ve
uygulamalı ders almalarından kaynaklanıyor olabilir. Problem merkezli başa çıkma problem ortaya
çıkmadan da başlayabilir. Bu yaklaşım proaktif başa çıkma olarak adlandırılmaktadır (Aspinwall ve
Taylor, 1997). Bu durumda birey stresin potansiyel nedenlerini sezerek duruma uygun planlar
yaparProaktif başa çıkmayı kullanmak bir kimsenin hiçbir zaman stres yaşamayacağı anlamına
gelmez ama kişinin bu durumun üstesinden gelmesini sağlar. İnsanlar karşılaştıkları stresli durum
karşısında yapabilecekleri bir şey olduğuna inandıklarında problem merkezli başa çıkmayı kullanma
eğilimindedirler (Lazarus ve Folkman, 1984).
Literatürde cinsiyet ilişkili sonuçlara bakıldığında erkeklerin kadınlara göre proaktif işlere yönelimi,
meslek seçimleri ve sosyal hayatlarında daha proaktif davranışlar sergilediklerini gösteren çalışmalara
rastlanmıştır. (Kanfer, Wanberg, & Kantrowitz,2001). Demir (2002) ve Fleming (2005) Öğrencilere
yönelik yapmış oldukları çalışmalara bakıldığında ise öğrencilerin cinsiyet açısından proaktif
düşünme önemli bir değişken olmadığını ortaya koymuşlardır.
Bowker, Gadbols ve Cornock (2003), lise öğrencileriyle yapılan bir araştırmada egzersizle benlik
saygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını belirtmişlerdir. Tiggerman ve Williamson (2000),
Araştırmalarında, egzersizle benlik saygısı arasında erkekler için pozitif bir ilişki olduğunu, kızlar için
ise negatif anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçları çalışmamızla farklılık
göstermektedir. Folkins ve Sime (1981) tarafından yapılan bir eleştiri, egzersiz ve psikolojik refah
araştırması üzerine başarılı bir tartışmayı içermektedir. Özgeylani (1996), liseli erkek sporcu ve sporcu
olmayanların benlik kavramlarını karşılaştırdığı araştırmasında, sporcuların daha yüksek benlik
kavramına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu sonuçlara baktığımızda çalışmamızı destekler
nitelikte olduğu görülmektedir.
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Effect of Long Term Training Adaptation on Isokinetic Strength in
College Male Volleyball Players
Muhammed Emin Kafkas 1
Inonu University School of Physical Education and Sport, Department of Coaching Education

Abstract
The purpose of this study was to assess the effect of resistance exercises on two seasonal alters in isokinetic strength
of knee muscles at different angular velocities, in college volleyball players. Thirteen college volleyball players, (age:
21.75 (4.45) years, body mass: 78.60 (12.20) kg, and body height: 187.0 (18.9) cm) participated in the study. All college
volleyball players take part in the two year (8 month each year) volleyball-specific training and competitions. The
measurement of peak isokinetic concentric knee extension and knee flexion torque in both legs were taken at two
angular velocities of movement, low at 60° s-1, and intermediate at 180° s-1. The pre- and post-test values of the peak
isokinetic strength found that statistical significance difference, at 60° s-1 and 180° s-1 for knee extensor-flexor both
dominant and non-dominant in favor of post-tests. Significant enhances were observed in the baseline dominant
knee extensor-flexor muscle strength (extensor knee strength 60° s-1: 19.0%, 180° s-1: 20.5%, flexor knee strength, 60° s1: 33.4%, 180° s-1: 31.4%) respectively. Non-dominant knee extensor-flexor muscle strength increased significantly
over the two-year period (extensor knee strength 60° s-1: 21.3%, 180° s-1: 23.0%, flexor knee strength, 60° s-1: 37.4%,
180° s-1: 33.9%) respectively.As a result of, our data suggests that the two year planned program of specific volleyball
and resistance training can increase the knee muscle extensor-flexor strength and H:Q ratios of volleyball players.
Especially, at a 60° s-1 and 180° s-1 angular velocities, whilst the knee muscle extensor-flexor strength and H:Q ratios
for dominant and non-dominant legs were increasing, also H:Q ratios disproportion were decreasing.
Key Words:
volleyball, strength, training, hamstring

1. Introduction
Muscle strength is one of the key element in accomplish sports performance for athletes. Previously
researches have also shown that apart from talent, jumping performance in volleyball is a significant
result of knee extension and flexion strength. The strength of Hamstring (H) and Quadriceps (Q) is of
vital significance for sport performance and injury prevention. Therefore, volleyball players’ injuries
might arise from imbalances or lack of strength of muscles strength ratios (Eniseler et al., 2012; Sattler,
2011; Hadziç et al., 2010). In the literature, characteristic concentric (Hamstring: Quadriceps) H:Q ratios
range from 0.5 to 0.8 with a higher ratios at faster angular knee velocities during isokinetic testing (Calmels et
al., 1997). In respect of muscle strength in the dominant versus non-dominant leg, it has been asserted
that there is an improved proportion of injury when a discrepancy of 15% or more in knee flexorextensor strength take place in collegiate athletes (Cheung et al., 2012; Knapik et al., 1991). Also, It has
been proposed that H:Q ratios and bilateral leg strength differences may indicate that leg muscle
strength demands are sport-specific (Dvir, 2004). College athletes who have high weekly training
hours may present with asymmetry in muscle strength profiles due to specific technical skill
requirements in particular sports such as volleyball and basketball (Anderson et al., 2003). For
instance, sports requiring significant jumping and running place a higher demand on the motor
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abilities of the hamstrings-quadriceps strength ratios (Magalhaes et al., 2004). Therefore, attempts to
train weak hamstring and quadriceps muscles to improve strength and success strength balance
between them appear to be a significant issue for trainers. In fact, players who are exposed to strength
training can improve their muscular strength. There are some works in which researchers look into
the pre-season physiological and physical changes over a period of 6-8 weeks. Most of this study
focused on endurance, power, and anthropometric measurements (Argus et al., 2010; Reilly &
Thomas, 1977; Sheppard & Newton, 2012), but scarce research declared isokinetic strength changes
(Eniseler et al., 2012;Sheppard et al., 2012). However, no research examined the isokinetic strength
changes at different angular velocities in college volleyball players during two competitive seasons.
Thus, the purpose of this study was to assess the two seasonal alters in isokinetic strength of knee
muscles at different angular velocities in college volleyball players.
2. Material and Methods
A total of 16 college male volleyball players from Turkish National Volleyball 3rd League were tested.
In order to be included in the study a) players had to play in theTurkish National Volleyball 3rd
League, b) not having any medical disability which might affect the result of the study (this question
asked all players), c) not having chronic injuries and diseases, d) not having lower extremity injuries
within two years. Excluding criteria were: a) having any chronic injuries during the seasons, b)
missing deliberately at most five training days. Following these procedures, thirteen players met the
criteria for further analysis.Before conducting the experiment, all participants were informed on the
risks of the study and gave informed consent. The study was approved by the Ethics Committee of the
Inonu University and met the conditions of the Helsinki Declaration. All college volleyball players
take part in the two year (8 month each year) volleyball-specific training and competitions. The main
physical features of the players are summarized in Table 1.
Table 1. Main physical features of the players (n=13)
Parameters
1st Pre-test
1st Post-test
X ±SD
Age (years)
21.7±4.4
22.1±4.3
Body mass (kg)
78.60±12.2
79.1±11.9

2nd Pre-test

2nd Post-test

22.3±4.5
80.3±13.0

22.9±5.2
79.5±12.6

2.1. Isokinetic Tests
Knee extensors and flexors isokinetic strength of the dominant-non-dominant leg was measured with
Biodex 3 isokinetic dynamometers (Biodex Medical Systems, Inc., Shirley, NY, USA 2000). The first
season pre-test measurement of isokinetic strength was taken in the first week of volleyball training.
The first season post-test measurement was done in the last week of the first season. The second
season pre-test measurement of isokinetic strength was taken in the first week of volleyball training of
the second seasons. The second season post-test measurement was done in the last week of the second
season. Testing conducted from slowest to highest speeds. Players were given five times to warm up
at submaximal concentric contractions for both leg and then performed the maximal concentric
contractions five times. During all isokinetic tests, players were allowed to rest for 3 minutes between
sets and 15 seconds between serials.
2.2. Training procedures of two seasons
The 1st volleyball-training season lasted 40 weeks, including 13 weeks of pre-season training, 20 weeks
of in-season training and 7 weeks post-season training. The 2nd volleyball-training season lasted 40
weeks to be completed, including 12 weeks of pre-season training, 16 weeks of in-season training and
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12 weeks post-season training. Both training seasons was paused due to Festival of Sacrifice (1 week)
and the mid-seasons break (1 week).
Volleyball training procedures included both seasons volleyball training activities (technical and
tactical training, games and matches) and conditioning (strength, agility, coordination, plyometric,
stretching, flexibility, endurance and strength development) during the pre-season, in a season and as
well as post-season. The average duration of practice sessions was 90-120 min.
2.3. Statistical Analysis
Statistical analysis procedures started with “Skewness and Kurtosis” scores, visual explanations of
histogram plots and “Kolmogorow Smirnov” tests within normality analysis in order to test whether
data were homogenous. The testing times of volleyball players were evaluated by “Repeated Measures”
analysis, which was used to test for significant differences between tests. All statistical analyses were
calculated with SPSS 17.0 software program and the significance level is recognizedas p<0.05.
3. Results
Changes in primary peak isokinetic extensor-flexor strength measures over the examined time period
(two year). A significant (p<0.05) improvement in knee strength of quadriceps and hamstrings were
registered. The pre- and post-test values of the peak isokinetic strength found that statistical
significance difference, at 60°s-1 and 180°s-1 for knee extensor-flexor both dominant and non-dominant
in favor of post-tests (p=0.00). Significant enhances were observed in the baseline dominant knee
extensor-flexor muscle strength (extensor knee strength 60°s-1: 19.0%, 180°s-1: 20.5%, flexor knee
strength, 60°s-1: 33.4%, 180°s-1: 31.4%) respectively. Non-dominant knee extensor-flexor muscle
strength increased significantly over the two-year period (extensor knee strength 60°s-1: 21.3%, 180° s-1:
23.0%, flexor knee strength, 60° s-1: 37.4%, 180° s-1: 33.9%) respectively. The comparisons of both
dominant and non-dominant legs H:Q ratio found that significance differ mean values at 60° s-1 and
180° s-1in favor of post-tests. Significant improves were monitored in the baseline dominant and nondominant H:Q ratios (H:Q dominant 60° s-1: 46.94%, 180° s-1: 41.9%, H:Q non-dominant 60° s-1: 51.0%,
180° s-1: 42.1%) respectively.
4. Discussion
The primary finding of this research is that isokinetic strength performance increased at the end of
two year training and match seasons. Our study has indicated that great changes isokinetic strength
values at different angular velocities. The findings of this study demonstrated that regular resistance
and specific-volleyball training may improve extensor-flexor knee muscle strength and H:Q strength
ratio of college male volleyball players. Although prior researches have investigated
countermovement jump, spike jump (Sheppard & Newton, 2012) of volleyball players and extensorflexor knee muscle strength and H:Q (Eniseler et al., 2012) of football players. No studies have
investigated to effect of long-term training adaptations on isokinetic strength values in volleyball. The
results of this research are original in that our study investigates to effect of long-term training
adaptations on isokinetic strength values in volleyball.
In this research, the outcomes indicate that specific-volleyball and resistance training were influential
in decreasing the disproportion between dominant and non-dominant legs. This could be helpful to
volleyball players in increasing their performance and most substantially, minimizing the risk of
injury in the lower limbs. It has been stipulated that strength disparities of the knee is one of the most
significant risk factors for lower limb injuries in amateur and competitive athletes (Cheung et al.,
2012;Magalhaes et al., 2004; Croisier et al., 2008). H:Q ratio should be between 0.50 and 0.80,
depending on varying knee-angles and angular velocities (Calmels et al., 1991; Orchard et al., 1997;
Rosene et al., 2001). In this study was found values of H:Q (60° s-1) ratios for dominant leg 1st preseason 39.30%, 2nd pre-season 47.00%, for non-dominant 1st pre-season 38.70%, and 2nd pre-season
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44.35%. The values of H:Q (180° s-1) ratios for dominant leg 1st pre-season 46.50%, 2nd pre-season
53.25%, for non-dominant 1st pre-season 43.75%, and 2nd pre-season 51.05%. The results of this study
have been shown not suitable reference H:Q values in literature (Calmels et al., 1991; Orchard et al.,
1997; Rosene et al., 2001). However, H:Q values of college volleyball players found that suitable
reference values after two year specific-volleyball and resistance training (for 60° s-1: 2nd post-season
57.75% dominant, 2nd post-season 58.45% non-dominant, for 180° s-1: 2nd post-season 66.00% dominant,
2nd post-season 62.15% non-dominant). In summary, in the current research, there was a statistically
significant increase in H:Q ratios both 60° s-1 and 180° s-1.
As a result of, our data suggests that the two year planned program of specific volleyball and
resistance training can increase the knee muscle extensor-flexor strength and H:Q ratios of volleyball
players. Especially, at a 60° s-1 and 180° s-1 angular velocities, whilst the knee muscle extensor-flexor
strength and H:Q ratios for dominant and non-dominant legs were increasing, also H:Q ratios
disproportion were decreasing. Therefore, these alters indicated that regular specific-volleyball and
resistance training can increase knee muscle extensor-flexor strength and H:Q ratios for dominant and
non-dominant legs.
5. Conclusion
Throughout the pre-season period, trainers want to increase their player’s muscular strength status.
Especially, to minimize the H:Q ratios disproportion in volleyball players. Regular resistance and
specific-volleyball training is a method that enhances muscle strength situation. We also suggest
performing regular specific-volleyball and resistance training can increase knee muscle extensor-flexor
strength and H:Q ratios for dominant and non-dominant legs.
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Özet
Araştırma Türkiye’de akademisyenlerin yetenek yönetimi algısı ile işe adanma davranışı arasındaki ilişkiyi
araştırmayı amaçlamaktadır. Tarama yönteminin benimsendiği araştırmada veri toplama aracı olarak
çevrimiçi anketler kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini anketleri dolduran 335 akademisyen
oluşturmaktadır. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve verilerin analizinde parametrik
testlerden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları “yetenek yönetimi” algısı ve “işe adanma” davranışı arasında
pozitif, doğrusal ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir. “Yetenek yönetimi” “işe adanmayı”
%30,09 oranında açıklamaktadır. Akademisyenlerin “işe adanma” davranış düzeylerinde özel üniversite
çalışanları lehine farklılığın olduğu tespit edilmiştir. “Yetenek yönetimi” boyutları açısından ise “kariyer
değerleme” ve “kurumsal değerleme” boyutlarında özel üniversite çalışanları lehine farklılaşma olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre “yetenek yönetimi” ve “işe adanma”
ölçeği alt boyutlarına yönelik farklılık olmadığı tespit edilmiştir. YEM modelinde “yetenek yönetimi” alt
boyutları ile “işe adanma” arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bu bağlamda üniversite yöneticilerine
akademisyenlerde adanma davranışını pekiştirme adına, akademisyenlerin gelişimlerine katkı sağlayacağı
düşünülen faaliyetleri artırmalarının önemli olduğu vurgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler:
Akademisyenler; YEM; Yetenek yönetimi; İşe Adanma

1. Giriş
Günümüzde, örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirmelerinde en önemli unsurun çalışanlar olduğu,
insan kaynağını katı bir hiyerarşik yapıda örgütleyen ve yeteneklerin ayırt edici gücünden
faydalanamayan örgütlerin, yetenekleri sıradanlaştırarak körelteceği ve giderek dinamikleşen rekabet
koşullarında rekabet güçlerini kaybedecekleri düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle insan
kaynağı yönetimi, “yetenek yönetimine” evrilmeye ve yetenekli çalışanlar başarının en önemli
kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır (Altuntuğ, 2009:449).
Örgütsel başarı için çalışanların yetenekleri yanında çalışanların işleri ile ileri seviyede etkileşime
geçmelerini ifade eden “adanmışlık” kavramı da örgütlerin dikkatini çekmektedir. Çalışanlar işle ilgili
değer çatışması yaşadıklarında işe adanmada çöküntü yaşamaktadırlar. Bireysel değerlerle örgütsel
değerler arasındaki uçurum büyüdükçe çalışanların “yapmak istedikleri” ile “yapmak zorunda
oldukları” işler arasındaki mesafede büyümektedir (Leiter ve Maslach2004: 100). Çalışanların işle ilgili
yüksek düzeyde enerjik olmaları ve işlerini kimliklerinin bir parçası haline getirmeleri, işle ilgili
kaynakları onlar için daha ulaşılabilir hale getirebilmekte ve çalışanlar daha yüksek performans
1
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gösterebilmektedirler. Hatta işe adanmış çalışanlar zamanla kendi kaynaklarını kendileri
oluşturabilmektedirler. Bu bakımdan örgütlerin işe adanmışlık konusuna odaklanmaları sadece
işgören açısından değil aynı zamanda örgütün rekabet edebilmesi açısından da önem arz etmektedir
(Bakker vd., 2008: 196).
Bu araştırma Türkiye’de akademisyenlerin “yetenek yönetimi” algıları ile “adanmışlık” düzeyleri
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Literatürde özellikle akademisyenler üzerinde
“yetenek yönetimi” algısı ve “işe adanma” davranışı etkileşimine yönelik yeterli düzeyde araştırmaya
rastlanılmamıştır. Araştırmanın bu yönüyle literatüre katkı sağlaması beklenilmektedir.
Yetenek Yönetimi
Yetenek yönetimi; örgütün rekabetçi avantaj elde etmesi için, örgütün stratejik hedefleri
doğrultusunda yüksek performans ve potansiyele sahip kişileri örgüte kazandırılması, geliştirilmesi
ve elde tutulmasını kapsayan yeni bir insan kaynakları yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Atlı,
2012). Yetenek yönetimi kavramıüzerinde görüş birliği olmamasına rağmen (Lewis ve Heckman, 2006;
139; Tansley, 2011: 266; Vaiman, vd. 2012: 925) birçok tanım, örgüt performansına katkı sağlayacak ve kendi
potansiyelini gerçekleştirecek çalışanların belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi gereğine vurgu yapmaktadır
(Collings, vd., 2009: 7).
Günümüz bilgi toplumunda örgütsel başarı için yetenek yönetimi kaçınılmaz bir gerçeklik olarak
karşımıza çıkmaktadır(Polat, 2011: 27).McKinsey danışmanlarının 1990’lı yılların sonlarında “yetenek
için savaş” sloganını ortaya atmalarından bu yana “yetenek yönetimi”, yönetim akademisyenleri,
danışmanlar ve uygulamacılar arasında giderek popülerleşen bir konu olmuştur.TheFuture of HR in
Europe (2006) raporuna göre,on üst düzey şirket yöneticisinden yedisinin zamanlarının %20’sinden
fazlasını“yetenek yönetimine” harcadıkları belirtilmektedir. Bu durum üst düzey şirket yöneticilerinin
“yetenek yönetiminin” sadece İK’ya bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğunu giderek daha
fazla kavradıklarını göstermektedir (Collings vd., 2009: 5, 6). Örgütlerde personel güçlendirme
anlayışının yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla yetenek yönetiminin de önemi artmaktadır
(Doğan ve Demiral, 2008:149)
İşe Adanma
Adanma; bir görev ya da amaç için kararlı olmak, o amaca yoğunlaşmak olarak tanımlanmaktadır
(Ulukapı ve Çelik, 2014:66). İşe adanmış bir çalışan, psikolojik olarak örgütüne bağlı ve heyecan
doludur, örgüt içerisinde farklılık yaratacağına inanır, bilgi ve yeteneğine güvenir (Esen, 2011: 384).
İşe adanma konusunu ilk olarak ortaya atan Kahn’a göre işe adanma, çalışanların kendi kimliklerini
fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak işlerine yansıtmalarıdır(Kahn,1990:700). Schaufeli ve Bakker (2004:
294) ise işe adanmayı; dinçlik, adanmışlık ve özümseme ile karakterize olan olumlu, tatminkarve işle
ilgili bir ruh hali (state of mind) olarak tanımlamaktadır. İşe adanma belirli bir objeye, olaya, bireye ya
da davranışa odaklanmayan ısrarlı ve nüfuz edici duygusal-bilişsel bir duruma atıfta bulunmaktadır.
İşe adanmanın üç boyutu aşağıda ifade edilmektedir (Schaufeli vd.,2006: 702):
a. İş yaparken yüksek enerji seviyesi ve zihinsel esneklik, gönüllü çaba gösterme ve zorluklara karşı
sebat etme,dinçlik (vigor) boyutunu karakterize etmektedir.
b. İşe değer atfetme, işle gurur duyma, kendini kanıtlama, meydan okuma ve coşkulu olma,
adanmışlık (dedication) boyutunu karakterize etmektedir.
c. İşine tam olarak konsantre olma, kendini mutlu bir şekilde çalışmaya verme, başını işinden
kaldırmak istememe ve çalışmayı bırakmada zorlanma, özümseme (absorption) boyutunu karakterize
etmektedir.
İşe adanmanın “tükenmişliğin olumlu tersi” (antidotu) olduğu belirtilmektedir (Schaufeli ve Bakker,
2004: 294).Leiter ve Maslach’ a (2004: 94) göre işe adanmanın üç boyutu tükenmişliğin üç boyutuna
karşılık gelmektedir; yüksek enerjinin olumsuzu tükenme, güçlü bağlanmanın olumsuzu sinizm ve
etkin olma duygusunun olumsuzu etkin olmamadır.
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“İşe adanma” ile “örgütsel adanma” ve “örgütsel vatandaşlık” kavramları da birbirinden farklıdır.
“Örgütsel adanma” kişinin örgüte olan tutumu ve bağlılığına atıfta bulunmaktadır. “İşe adanma” bir
tutum değildir. “İşe adanma” kişinin kendi işi ile ilgili rollerini nekadar özümsediğinin ve dikkatli
olduğunun düzeyidir.” Örgütsel vatandaşlık” davranışı,kişinin görev tanımı dışında kalan ve gönüllü
olarak yaptığı işlere atıfta bulunurken “işe adanma”formal rol performansına atıfta bulunmaktadır
(Saks, 2006: 602). Şunu da belirtelim ki “işe adanma” iş “koliklik” demek de değildir (Bakker vd. 2008:
190).
Etkili insan kaynakları uygulamaları çalışanların “işe adanma” seviyelerini, dolayısıyla müşterilere
sunulan hizmetin kalitesini ve bütün olarak kurumun performansını yükseltebilir (Burke vd., 2013:
192; Bhatnagar, 2007: 645).Barkhuizen’in (2014: 75) üniversite destek personeli üzerine yaptığı bir
araştırmanın sonuçlarına göre “yetenek yönetiminin” bazı boyutları ile “işe adanma” boyutları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum daha iyi bir “yetenek yönetiminin” daha
yüksek seviyede bir “işe adanmayı” doğuracağı şeklinde yorumlanmaktadır.
2. Araştırmanın Metodolojisi
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma Türkiye’de akademisyenlerin “yetenek yönetimi” algısı ile “ işe adanma” davranışı
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Literatürde özellikle akademisyenler üzerinde
“yetenek yönetimi”algısı ve “işe adanma” davranışı etkileşimine yönelik yeterli düzeyde araştırmaya
rastlanılmamıştır. Araştırmanın bu yönüyle literatüre katkı sağlaması beklenilmektedir.
2.2. Araştırma Evreni ve Örneklem
Araştırma evrenini, Türkiye üniversitelerinde istihdam edilen akademisyenler (araştırma görevlisi,
okutman, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesörler) oluşturmaktadır. Araştırmada
rassalörnekleme yöntemlerinden “kümelere göre örneklem” ve yargısal örnekleme yöntemlerinden
“kolayda örneklem” yöntemi birlikte kullanılmıştır. Öncelikle Türkiye’deki üniversiteden rastgele on
üniversite seçilmiştir. İnteraktif olarak hazırlanan anket ilgili üniversitelerdeki akademisyenlere eposta aracılığı ile gönderilmiştir. Ankete cevap verenlerin sayısı yeterli örneklem büyüklüğüne
ulaşılıncaya kadar e posta gönderimine devam edilmiştir. Anketi cevaplandıran 335 akademisyen
örneklem kümesini oluşturmaktadır. Çevrimiçi anketlerde karşılaşılan düşük geri dönüş oranı bu
araştırmanınönemli bir kısıtını oluşturmaktadır.
2.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma kapsamında aşağıdaki iki temel hipotez test edilmektedir.
H1 -Akademisyenlerde “yetenek yönetimi” ile “işe adanma” davranışı arasında ilişki vardır.
H2 -Akademisyenlerde “yetenek yönetiminin”“işe adanma” davranışına etkisi vardır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Tarama yönteminin benimsendiği araştırmada veri toplama aracı olarak çevrimiçi anketler
kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü katılımcılarla ilgili
demografik bilgileri içeren altı kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci ve üçüncü bölümü
sırasıyla “yetenek yönetimi” ve “işe adanmışlık” ölçeklerinden oluşmaktadır. Ankette beşli Likert tipi
derecelendirme kullanılmıştır. İfadeler (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kısmen
katılıyorum, (4) katılıyorum ve (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.
“Yetenek Yönetimi” Ölçeği Aslantaş’ın (2016) doktora çalışmasından alınmıştır. 18 ifadeden oluşan
ölçeğin 10 ifadesi Tutar vd.’den (2011) alınmıştır. Diğer 8 ifade iseliteratür taraması ve uzman görüşü
alınarak yazar tarafından uyarlamıştır. Ölçek;“öz değerlendirme”, “kariyer değerlendirme” ve
“kurumsal değerlendirme” olarak adlandırılan üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğinin güvenirlik
katsayısı (cronbachalpha) 0,936 olarak bulunmuştur. “Öz değerlendirme” boyutu; 6 ifadeden
oluşmakta ve katılımcıların yaptıkları işin kendi yeteneklerine uygunluğuna ilişkin görüşlerini (öz
değerlendirmesini) ifade etmektedir. “Kariyer değerlendirme” boyutu; 5 yargı cümlesinden
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oluşmakta ve katılımcıların kariyer gelişim sürecinin üstleri tarafından destek görüp
görmedikleriniifade etmektedir. 7 sorudan oluşan “kurumsal değerlendirme” boyutu ise;
katılımcıların,çalıştıkları kurumda “yetenek yönetimine” yatırım yapılıp yapılmadığına ilişkin
görüşleri içermektedir (Aslantaş, 2016: 134-135). “İşe adanma” Ölçeği (UWES), Schaufeli vd. (2002)
tarafından geliştirilmiş ve 17 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin, “işe istek duyma”, “işe adanma” ve “işe
yoğunlaşma” olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır.Ölçek, Eryılmaz ve Tayfun (2012)
tarafındanTürkçe'ye çevirmiştir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,923 olarak bulunmuştur.
2.5. Verilerin Analizi
Veri analizinde öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak içinSkewness ve
Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Her iki ölçeğindeSkewness ve Kurtosis değerleri +1 ve -1 aralığında
olduğu, normal dağılım sergilediği, tespit edilmiş veparametrik test tekniklerinin uygulanması
kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda; demografik değişkenler için frekanslar ve yüzdeler hesaplanmış ve
tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Ölçeklere ilişkin değerlemede tanımlayıcı istatistikler,
Bağımsız Örneklem t testi ve Tek Yönlü Anova, Korelasyon ve Regresyon analizleri ve Yapısal Eşitlik
Modeli’nden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.Ayrıca
ölçeklerin yapılandırılmasında 5’li Likert ölçeği kullanıldığı için n=5 olarak alınmıştır ve n-1/n= 0,8
olarak belirlenmiştir. Buna göre sınıflandırma;
1,00 < µ ≤ 1,80 aralığıçok düşük
1,80 < µ ≤ 2,60 aralığı düşük
2,60 < µ ≤ 3,40 aralığı orta
3,40 < µ ≤ 4,20 aralığı yüksek
4,20 < µ ≤ 5,00 aralığı çok yüksekşeklinde kabul edilmektedir.
3. Bulgular
3.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan akademik personellerin kişisel özellikleri tespit edilmiş, frekanslar ve
yüzdelerle katılımcıların dağılımları değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Tablo 1’de katılımcıların özellikleri verilmektedir. Tablo 1’e göre katılımcıların%62.7’si (210 kişi)
erkek, %37,3’si (125 kişi) kadın; %81,5’i (273 kişi) evli ve %18,5’i (62 kişi) bekardır. Katılımcılıların %
3,3’ü (11 kişi) Lisans, %16,1’i (54 kişi) Yüksek Lisans, %64,5’i (216 kişi) Doktora ve %16,1’i (54 kişi)Post
Doktora eğitime sahiptir. Bu bağlamda katılımcıların yaklaşık %81’ini doktoralılar oluşturmakta olup
üniversite öğretiminin temelini oluşturan öğretim üye sayı ve niteliğinin bunu gerektirdiği ifade
edilebilir. Öğretim görevlisi ve okutman sayılarının azlığı, bu pozisyonda istihdam edilenlerin de
zamanla yüksek lisans ve doktora yapmaya eğilim göstermeleri ile yorumlanabilir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Cinsiyet
Erkek

Sayı
210

%

Eğitim

62,7

Lisans

Kadın

125

37,3

Yüksek Lisans

Toplam

335

100

Doktora

Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam

%
273
62
335

Yaş

Post Doktora

Sayı
11
54
216
54

%

Ünvan

Sayı

%

3,3

Arş.Gör.

67

20,0

16,1

Okutman

16

4,8

64,5

Öğr.Gör.

39

11,6

16,1

Yrd.Doç.

75

22,4

100

Doçent

81,5

Toplam

63

18,8

18,5

Kıdem Yılı

Professor

75

22,4

100

0-5 Yıl

72

21,5

Toplam

335

100

%

6-10 Yıl

335

63

18,8

Çalıştığı Üniversite

20-30 Yaş

58

17,3

11-15 Yıl

41

12,2

Devlet

302

90,1

31-40 Yaş

98

29,3

16-20 Yıl

45

13,4

Özel

33

9,9
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41-50 Yaş

97

29,0

21-25 Yıl

51

15,2

51-60 Yaş

61

18,2

26-30 Yıl

30

9,0

61 ve üzeri

21

6,3

31 ve üzeri

33

9,9

Toplam

335

100

Toplam

335

100
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Toplam

335

100

Katılımcıların ünvanlarına göre dağılımları incelendiğinde; %20 (67) Araştırma görevlisi, %4,8 (16 kişi)
Okutman, %11,6 (39) Öğretim Görevlisi, %22,4 (75) Yardımcı Doçent, %18,8 (63) Doçent, %22,4 (75)
Profesör olduğu görülmektedir. Katılımcıların kıdem yılına göre dağılımları incelendiğinde 11 yıl ve
üzeri çalışanların toplamın yaklaşık %60’ını oluşturdukları görülmektedir. 11 yıl ve üzeri çalışanların
yaklaşık %60 olduğu göz önünde bulundurulduğundaüniversitelerde çalışanlarının genel olarak
yüksek çalışma sürelerine sahip oldukları ifade edilebilir. Bu durum eğitim öğretimin sürekliliği
açısından beklenen bir durumdur. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde 31-50 yaş
aralığındaki çalışan oranının yaklaşık %58 olduğu görülmektedir.31-50 yaş aralığındaki çalışan
oranınınyaklaşık % 58 olduğu göz önünde bulundurulursa üniversite çalışanlarının genel olarak orta
yaş kuşak çalışanlardan oluştuğu ifade edilebilir. Akademisyenlerde zorunlu emeklilik yaş haddinin
67 olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 55- 60 yaş bandına gelen akademisyenin emekli olarak yada
ayrılarak özel sektöre geçme eğiliminde olduğu söylenebilir.
3.2. Katılımcıların Yetenek Yönetimi ve İşe Adanma Davranışlarına İlişkin Bulgular
Tablo 2 ve 3’tekatılımcıların “yetenek yönetimi” ve “işe adanma”ölçeklerindeki ifadelere verdikleri
cevaplara ilişkin dağılımları, ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır.

9. Yöneticilerim yeteneklerimle ilgili kariyer
planı konusunda bana yardımcı olurlar.
10. Yöneticilerim tarafından yaptığım işle
ilgili var olan yeteneklerimin tamamen
keşfedildiğini düşünüyorum.
11.
Çalıştığım
kurumda
yetenekli
çalışanlara etkili liderlik yapılmaktadır.
12.
Çalıştığım
kurumda
yetenekli
çalışanlara iş rotasyonu uygulanmaktadır.

%
1,2

n
6

%
1,8

n
24

Ortalama

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

%

n

%

n

%

µ

7,2

119

35,5

182

54,3

4,40

Std.Sapma

n
1. Yaptığım işin yeteneklerime uygun
4
olduğunu düşünüyorum
2. Yaptığım işe uygun olarak, yeteneklerimi
tam
kapasite
ile
kullandığımı
9
düşünüyorum.
3. Çalıştığım birimde deneyimlerim ve
mesleki yeterliliklerim nedeniyle görev
6
yapmaktayım.
4. Çalıştığım birimde kişisel özelliklerim
26
nedeniyle görev yapmaktayım.
5. Yaptığım iş için gereken becerilere,
4
uzmanlık seviyesinde sahibim.
6. Yöneticilerimin yeteneklerimden yeterli
30
oranda yararlandığını düşünüyorum.
7. Yöneticilerim mesleki gelişimim için yeni
33
fırsatlar sağlarlar.
8. Yöneticilerim kişisel gelişimim için yeterli
45
desteği sağlarlar.

Kısmen
Katılıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Yetenek Yönetimi Yargı Cümleleri

Katılmıyorum

Tablo 2. Yetenek Yönetimi Ölçeğine İlişkin Bulgular

,797

2,7

27

8,1

103

30,7

136

40,6

60

17,9

3,63

,957

1,8

7

2,1

34

10,1

162

48,4

126

37,6

4,18

,832

7,8

75

22,4

88

26,3

94

28,1

52

15,5

3,21

1,181

1,2

4

1,2

31

9,3

134

40

162

48,4

4,33

,790

9

64

19,1

111

33,1

92

27,5

38

11,3

3,13

1,124

9,9

66

19,7

133

39,7

71

21,2

32

9,6

3,01

1,090

13,4

63

18,8

123

36,7

74

22,1

30

9

2,94

1,142

52

15,5

85

25,4

101

30,1

68

20,3

29

8,7

2,81

1,180

44

13,1

105

31,3

118

35,2

53

15,8

15

4,5

2,67

1,035

70

20,9

118

35,2

95

28,4

38

11,3

14

4,2

2,43

1,069

92

27,5

148

44,2

65

19,4

25

7,5

5

1,5

2,11

,944
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13. Çalıştığım kurumda yetenekli çalışanlar
için geleceğe dönük potansiyel performans
değerleme yapılmaktadır.
14. Çalıştığım kurumda yetkin beyinleri
kuruma çekme stratejisi uygulanmaktadır.
15. Yöneticilerim, yetenekli çalışanlara
mentorluk
(iş
danışmanlığı)
yapmaktadırlar.
16. Yöneticilerim, pozisyonlar için en
yetenekli çalışanı seçmektedirler.
17. Yöneticilerim, yetenekli çalışanlar
arasında
güçlü
bir
koordinasyon
sağlamaktadırlar.
18. Yöneticilerim, yaptığım işe karşı ilgimin
artmasını sağlarlar.

210

87

26

143

42,7

63

18,8

26

7,8

16

4,8

2,23

1,068

106

31,6

109

32,5

77

23

33

9,9

10

3

2,20

1,083

93

27,8

127

37,9

75

22,4

31

9,3

9

2,7

2,21

1,035

104

31

105

31,3

83

24,8

32

9,6

11

3,3

2,23

1,090

77

23

132

39,4

88

26,3

29

8,7

9

2,7

2,29

1,001

65

19,4

116

34,6

92

27,5

50

14,9

12

3,6

2,49

1,075

Tablo 2’de görüldüğü gibi “yetenek yönetimi” ölçeğindeki ifadelere verilen cevaplar, minimum 2,11
ve maksimum 4,40 aritmetik ortalamaya sahiptir. İfadelerin dağılımı göz önüne alındığında yetenek
yönetimi boyutlarının katılımcılar tarafında farklı değerlendirmeye tabi olduğu görülmektedir. En
yüksek ortalamalar, öz değerleme (1-6. yargı cümleleri) boyutunda (3,40 <µ ≤ 4,20 )aralığında yer
alırken en düşük ortalamaların kurumsal değerleme (12-18. yargı cümleleri)boyutunda (1,80 <µ ≤ 2,60)
aralığında yer almaktadır. Bu bağlamda akademisyenlerin“öz değerleme” boyutunda; “Yüksek”,
“kariyer değerleme” boyutunda “Orta”; ve “kurumsal değerleme” boyutunda “Düşük” değerlemede
bulunduğu tespit edilmiştir.
Katılımcılar ayrıca “Yaptığım işin yeteneklerime uygun olduğunu düşünüyorum” ve “Yaptığım iş için
gereken becerilere, uzmanlık seviyesinde sahibim” yargı cümlelerine 4,20 <µ ≤ 5,00 aralığında, yani
“çok yüksek” düzey olarak yer alan bir ortalama ile cevaplandırmışlardır. Bu durumun
akademisyenlerin çok yüksek öz benliğe sahip oldukları ve yeteneklerine güvendikleri şeklinde
yorumlanabilir.

Ortalama

n
6
4

%
1,8
1,2

n
24
19

%
7,2
5,7

n
%
89 26,6
91 27,2

n
%
140 41,8
140 41,8

n
%
76 22,7
81 24,2

µ
3,76
3,82

11

3,3

25

7,5

76 22,7

150 44,8

73 21,8

3,74

8
10

2,4
3

37
20

11
6

71 21,2
90 26,9

126 37,6
150 44,8

93 27,8
65 19,4

3,77 1,048
3,72 ,945

4

1,2

35

10,4

107 31,9

138 41,2

51 15,2

3,59

,911

10

3

12

3,6

38 11,3

125 37,3 150 44,8

4,17

,973

1
2
4
3
2
4

0,3
0,6
1,2
0,9
0,6
1,2

11
12
4
10
8
33

3,3
3,6
1,2
3
2,4
9,9

153
154
109
150
137
113

4,24
4,08
4,38
4,12
4,16
3,62

,780
,831
,814
,837
,829
,955

32
55
35
51
56
117

9,6
16,4
10,4
15,2
16,7
34,9

45,7
46
32,5
44,8
40,9
33,7

138
112
183
121
132
68

41,2
33,4
54,6
36,1
39,4
20,3

Std. Sapma

Kesinlikle
Katılıyorum

Kısmen
Katılıyorum

Katılıyorum

1. İşimde kendimi enerji dolu hissederim
2. İşimde kendimi güçlü ve dinç
hissederim
3. Sabah kalktığımda işe gitmek için
istekli olurum
4. Ara vermeden uzun süre çalışabilirim
5. İşimde kendimi zihinsel olarak
oldukça dinç hissederim
6. Çalışırken işler yolunda gitmese bile
azimle çalışmaya devam ederim
7. Yaptığım işi anlamlı ve bir amaca
hizmet ediyor buluyorum
8. İşime karşı istekli ve hevesliyim
9. İşim bana ilham verir
10. Yaptığım işle gurur duyuyorum
11. İşimi ilginç ve özel bulurum
12. Çalışırken zaman su gibi akıp gider
13. Çalışırken etrafımdaki her şeyi
unuturum

Kesinlikle
katılmıyorum

İşe Adanma Ölçeği Yargı Cümleleri

Katılmıyorum

Tablo 3. İşe AdanmaÖlçeğine İlişkin Bulgular

,942
,905
,988
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14. Yoğun bir şekilde çalışırken kendimi
mutlu hissederim
15. Çalışırken tamamen işime konsantre
olur dalar giderim

3

0,9

11

3,3

46 13,7

156 46,6 119 35,5

4,13

,831

2

0,6

32

9,6

97

29

127 37,9

77

23

3,73

,941

16. Çalışırken kendimi işime kaptırırım
17. Çalışırken işimin hiç bitmemesini
isterim

1

0,3

24

7,2

79 23,6

140 41,8

91 27,2

3,88

,900

21

6,3

98

29,3

117 34,9

78 23,3

21

2,94 1,013

6,3

Tablo 3’te görüldüğü üzere “işe adanma” davranışı ölçeği yargı cümlelerine verilen cevaplar,
minimum 2,94 ve maksimum 4,38 aritmetik ortalamaya sahiptir. Katılımcıların “işe adanma”
davranışı ile ilgili ifadelere verdikleri cevapların ortalaması olarak 3,40 <µ ≤ 4,20 aralığında (yüksek
düzeyde) yer aldığında yer almaktadır. Bu durum akademisyenlerin “işe adanma” davranışının
yüksek olduğu, bilime ve toplumsal sorunlara yönelik bilimsel bilgiye ulaşma çabasında oldukları
şeklinde yorumlanabilir.
Katılımcılar ayrıca “İşime karşı istekli ve hevesliyim” ve “Yaptığım işle gurur duyuyorum” yargı
cümlelerinde 4,20 <µ ≤ 5,00 aralığında yer alan bir ortalama ile ifadeyi cevaplandırmışlardır. Bu
durumun üniversitede akademisyenlerin hem sosyal ve toplumsal statü hem de üniversitenin
saygınlık açısından sunduğu imkanlarla çalışmaktan çok tatminkar ve üniversiteli yaşamına yüksek
seviyede bağlı oldukları şeklinde yorumlanabilir.
3.3. Demografik Değişkenlere Göre Farklılık Analizleri
Tablo 4. Kurum Değişkenine Göre Yetenek Yönetimi ve İşe Adanma Ölçeklerinin Alt Boyutlarına Yönelik
Farklılık Analizleri
Ortalamanın
Devlet /Özel
N
Ortalama
Std.Sapma
sd
t
p
Std. Hatası
İşe istek
duyma

Devlet

302

3,7323

,64443

,0370

333

Özel

33

4,1010

,6400

,1114

39,432

Devlet

302

3,905

,6514

,0375

333

Özel

33

4,285

,6021

,1048

40,638

Devlet

302

3,8996

,6082

,03499

333

Özel

33

4,1465

,6005

,10454

39,521

Öz
değerleme

Devlet

302

4,11425

,57655

,03317

333

Özel

33

4,3258

,7793

,1356

35,928

Kariyer
değerleme

Devlet

302

2,864

,8364

,0481

333

Özel

33

3,869

,7369

,1283

41,556

Kurumsal
değerleme

Devlet

302

2,1722

,82391

,04741

333

Özel

33

3,1894

,80472

,14008

39,695

Adanma
Yoğunlaşma

-3,122

,002

-3,200

,002

-2,217

,027

-1,926

,055

-6,622

,000

-6,749

,000

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların çalıştığı kurum (devlet /özel) değişkenine göre “yetenek
yönetimi” ve “işe adanma” ölçeği alt boyutlarına yönelik farklılık olup olmadığı tekyönlü varyans
analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucuna göre çalışılan kurumun özel veya devlet olmasına göre“işe
adanma” ölçeği alt boyutlarında farklılık olduğu; “işe istek duyma” boyutu (t= -3,122; p<0,05), “işe
adanma” boyutu (t= -3,200; p<0,05), “işe yoğunlaşma” boyutu (t= -2,217; p<0,05) tespit edilmiştir. Bu
farklılık her üç boyutta da özel üniversite çalışanları lehine gerçekleşmiştir.
“Yetenek yönetiminin”“kariyer değerleme” (t= -6,622; p<0,05) ve “kurumsal değerleme” boyutlarında
(t= -6,749; p<0,01) katılımcıların çalıştığı kurum (devlet /özel) değişkenine göre farklılık olduğu tespit
edilmiştir. Bu farklılık iki boyutta da özel üniversite çalışanları lehine gerçekleşmiştir. “Yetenek
yönetiminin”“özdeğerleme” boyutunda ise aynı değişken açısından bir farklık bulunmamaktadır.
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Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre “yetenek yönetimi” ve “işe adanma” ölçeği alt boyutlarında
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde eğitim düzeyi değişkenine göre de“yetenek
yönetimi” ve “işe adanma” ölçeği alt boyutlarında farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
Tablo 5. Yaş Değişkenine Göre Yetenek Yönetimi ve İşe Adanma Ölçeklerine Yönelik Farklılık Analizleri
Yaş değişkeni
Gruplar arası
Yetenek
Gruplar içi
yönetimi
Toplam
Gruplar arası
İşe adanmışlık
Gruplar içi
Toplam

Kareler toplamı
4,462
152,525
156,987
4,913
115,911
120,824

sd
4
330
334
4
330
334

Ort.Karesi
1,115
,462

F
2,413

p.
,049

1,228
,351

3,497

,008

Yapılan analiz sonucunda yaş değişkenine göre katılımcıların “yetenek yönetimi” algıları ve “işe
adanma” davranışlarında farklılık olup olmadığı F testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların “yetenek
yönetimi” algıları (F=2,413; p<0,05) ve“işe adanma” davranışlarının(F=4,116; p<0,05)farklandığıtespit
edilmiştir. Farklılığın kaynağı değerlendirildiğinde, farklılığın rastlantısal olduğu, çok belirgin bir
farklılaşma olmadığıgörülmektedir.
Tablo 6. ÜnvanDeğişkenine Göre Yetenek Yönetimi ve İşe Adanma Ölçeklerine Yönelik Farklılık Analizleri
Unvan değişkeni
Gruplar arası
Yetenek
Gruplar içi
yönetimi
Toplam
Gruplar arası
İşe adanma
Gruplar içi
Toplam

Kareler toplamı
3,567
153,420
156,987
7,113
113,711
120,824

sd
5
329
334
5
329
334

Ort.Karesi
,713
,466

F
1,530

p.
,180

1,423
,346

4,116

,001

Ünvan değişkenine göre katılımcıların “yetenek yönetimi” algıları ve “işe adanma” davranışlarında
bir farklılık olup olmadığı F testi ile analiz edilmiştir. Ünvan değişkenine göre katılımcıların
“işeadanma” davranışının(F=4,116; p<0,05) farklılık gösterdiği,ancak “yetenek yönetimi”
algılarınınfarklanmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). “İşe adanma” davranışındaki farklılığın kaynağı
Post HocScheffe testine tabi tutularak değerlendirildiğinde,Doçent ve profesörlerlehine Araştırma
Görevlilerialeyhine farklandığıdiğer bir ifadeyle araştırma görevlilerinin “işe adanma”
davranışlarının düşük olduğu görülmektedir.
3.4. Yetenek Yönetimive İşe Adanma İlişkisinin İncelenmesi
“Yetenek yönetimi” algısı ile “işe adanma” davranışı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit
etmek amacıyla pearsonkorelasyon analizi yapılmıştır.
Tablo 7. Yetenek Yönetimi ileİşe Adanma Arasındaki İlişki
Yetenek Yönetimi
İşe Adanma

PearsonCorrelation
p
N

,414**
,000
335

Tablo 7’de görüldüğü gibi “yetenek yönetimi” algısı ile “işe adanma” davranışı arasında istatistiksel
açıdan anlamlı pozitif, doğrusal ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0.414; p=0,000<0.01).
“Yetenek yönetimi” ile “işe adanma” davranışı arasında ilişkisinin varlığı ile araştırmanın H1 hipotezi
doğrulanmıştır.
3.5. Yetenek Yönetimi Algısının İşe Adanma Davranışına Etki Düzeyinin İncelenmesi
“Yetenek yönetimi” algısı ile“işe adanma” davranışı arasındaki ilişki doğrusal regresyon modeli ile
incelenmiştir. Model Tablo 8’de gösterilmektedir. Model anlamlıdır (F=50,699; p:0,00). Model için
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düzeltilmiş R2 0,309 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, “işe adanma” davranışının %30,9’unun yetenek
yönetimi tarafından etkilendiğini (yordandığını) göstermektedir. Bu durum H2:“Yetenek yönetiminin
işe adanma davranışına etkisi vardır” şeklindeki H2 hipotezi doğrulamaktadır.
Tablo 8. Doğrusal Regresyon Modeli
Katsayılar

Std. Hata

1,560

,193

Öz değerleme

,478

,049

Kariyer değerleme

,000

Kurumsal değerleme

Yetenek Yönetimi
Sabit

F= 50,699***

Std.Katsayılar

t

p

8,065

,000

,478

9,818

,000

,048

,000

-,003

,998

,148

,047

,216

3,190

,002

R kare= ,315

Düz. R kare= ,309

R= 0,561

Bağımlı değişken: İşe adanma

“Yetenek yönetimi” algısı ile “işe adanma”davranışı arasındaki doğrusal regresyon modeliTablo 8’de
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, “kariyer değerleme” boyutunun “işe adanma” davranışına etki
katsayıları istatistiksel olarak anlamsız, “özdeğerleme” ve “kurumsal değerleme” boyutlarının “işe
adanma” davranışınıetkileme katsayıları ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen
modele göre “yetenek yönetimi” alt boyutlarının “işe adanma” davranışınapozitif etkisi vardır. Buna
göre “işe adanma” davranışı (Y), “yetenek yönetiminin”“özdeğerleme” boyutu (X1) ve “kurumsal
değerleme” boyutu (X2) olmak üzere aradaki ilişkiyi gösteren doğrusal regresyon modeli;
Y= 1,560+ 0,478 * X1 + 0,216 * X2 olarak elde edilir.
“Yetenek yönetiminin”“öz değerleme” boyutu “işe adanma” davranışını; pozitif doğrusal yönde ve
orta düzeyde %47,8 oranında, “kurumsal değerleme” boyutu da %14.8 oranında pozitif doğrusal
yönde etkilemektedirler.
3.6. Yetenek Yönetimi Algısı İle İşe Adanma Davranışı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli
(YEM) İle İncelenmesi
“Yetenek yönetimi” alt boyutları ile “işe adanma” davranışı arasındailişki olup olmadığına yönelik
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) oluşturulmuştur.

Şekil 1: Yetenek Yönetimi Alt Boyutları ile İşe Adanma Arasındaki İlişkinin YEM ile Analizi
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Yukarıda şematik olarak görülen YEM modelinde “yetenek yönetimi” alt boyutları ile“işe adanma”
arasındaki ilişki görülmektedir. Şekil 1 ve Tablo 9’un gösterdiği üzere “yetenek yönetimi” alt
boyutlarından “kurumsal değerleme” boyutunun “işe adanma” davranışına (r=0,28) etkide
bulunduğu, “öz değerleme” boyutunun “işe adanma” davranışını (r=0,68) etkilediği ve “kariyer
değerleme” boyutunun etkide bulunmadığı, yani ilişkisiz olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 9. Yetenek Yönetimi Alt Boyutları ile İşe Adanma Arasındaki İlişkinin YEM ile Analizinde
Standartlaştırılmış Etki Değerleri
Std. Reg.
Estimate katsayısı

İŞE ADANMA

<--- Özdeğer

İŞE ADANMA

<--- Kariyer Değerleme

S.E.

C.R.

P

Label

0,794

0.68

0,098

8,075

*** par_11

0,03

0.02

0,079

0,382

0,702 par_12

0,19

0.28

0,035

5,367

*** par_20

İŞE ADANMA

<--- Kurumsal Değerleme

İstekOrt

<--- İŞE ADANMA

1

Adanma

<--- İŞE ADANMA

0,901

0,064

14,072

*** par_1

Yoğunlaşma

<--- İŞE ADANMA

0,66

0,064

10,268

*** par_2

Y2

<--- Özdeğer

1,002

0,132

7,572

*** par_3

Y3

<--- Özdeğer

0,98

0,119

8,21

*** par_4

Y5

<--- Özdeğer

0,831

0,109

7,604

*** par_5

Y6

<--- Kariyer Değerleme

1,768

0,313

5,655

*** par_6

Y7

<--- Kariyer Değerleme

2,451

0,402

6,092

*** par_7

Y8

<--- Kariyer Değerleme

2,678

0,437

6,125

*** par_8

Y9

<--- Kariyer Değerleme

2,648

0,435

6,09

*** par_9

Y10

<--- Kariyer Değerleme

1,921

0,326

5,886

*** par_10

Y12

<--- Kurumsal Değerleme

0,719

0,05

14,252

*** par_13

Y13

<--- Kurumsal Değerleme

0,943

0,053

17,671

*** par_14

Y14

<--- Kurumsal Değerleme

0,946

0,054

17,382

*** par_15

Y15

<--- Kurumsal Değerleme

0,969

0,05

19,434

*** par_16

Y16
Y17

<--- Kurumsal Değerleme
<--- Kurumsal Değerleme

0,997
0,979

0,053
0,047

18,705
20,953

*** par_17
*** par_18

Y18

<--- Kurumsal Değerleme

0,983

0,053

18,715

*** par_19

Tablo 10:Yetenek Yönetimi Alt Boyutlarının İşe Adanma Davranışı Arasındaki İlişkiye Ait Standartlaştırılmış
Uyum Değerleri
İndeks
χ2
p

Uyum Değerleri

Düzenlenmiş (revize) Model

730,8
x<0.05
0.000 Anlamlı
x<4-5 kabul edilebilir;
χ 2 /df
3,950 Kabul edilebilir
<3; iyi
0,05 < x< 0,08; kabul edilebilir
RMSEA
0.064 Kabul edilebilir
< 0,05; iyi
0,90 < x < 0,95; kabul edilebilir
CFI
0.916 Kabul edilebilir
> 0,95; iyi
.90 ≤ değer < .95; kabul edilebilir
TLI
0.904 Kabul edilebilir
≥ .95; iyi
0,00 < x < 0,005; kabul edilebilir
0.000 İyi
PCLOSE
> 0,00; iyi
75 < x < 200; kabul edilebilir
HOELTER
100
Kabul edilebilir
> 200; iyi
Tablo 10’da görüldüğü üzere “yetenek yönetimi” alt boyutlarının“işe adanma” davranışı arasındaki

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

215

ilişkiye ait Yapısal Eşitlik Modeli uyum değerleri bazılarında (PCLOSE) “iyi”, diğerlerinde ise kabul
edilebilir değerler arasında yer almakta dolayısıyla model çalışmaktadır. YEM modeli ve regresyon
modelinin sonuçları birbirini desteklemektedir.

4. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışma Türkiye’de akademisyenlerin “yetenek yönetimi” algısı ile “işe adanmışlık”davranışları
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma bağlamında aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır.
Üniversite çalışanlarının genel olarak orta yaş kuşak çalışanlardan ve yaklaşık %63’ünün erkeklerden
oluştuğu görülmektedir. 55 yaş ve üzeri akademisyen katılımcıların azlığı akademisyenin emekli
olduğu yada ayrılarak özel sektöre geçme eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yine
katılımcıların yaklaşık %81’ini doktoralılar oluşturmakta olup üniversite öğretiminin temelini
oluşturan öğretim elemanı sayı ve niteliğinin bunu gerektirdiği söylenebilir. Öğretim görevlisi ve
okutman sayılarının azlığı, bu pozisyonda istihdam edilenlerin de zamanla yüksek lisans ve doktora
yapmaya eğilim göstermeleri ile açıklanabilir.
Akademisyenlerin işe adanma ölçeği boyutları açısından öz değerleme boyutunda; “yüksek”, kariyer
değerleme boyutunda “orta” ve kurumsal değerleme boyutunda “düşük” değerlemede bulunması
yeteneklerin değerlendirilmesi konusunda üniversiteyönetimlerinin etkin olmadığının bir göstergesi
olabilir. Bu tespit bağlamında üniversite yönetiminin özellikle akademik kadro açısından kariyer
gelişimlerine yönelik program geliştirme ve izlemede etkin politikalar üretme, uygulama ve
değerleme yeteneğine sahip kimselerden oluşmalıdır. Geleceğin gençliğini yetiştiren akademik
kadronun; evrensel değerler ışığında,küresel ölçekte rakipleriyle boy ölçüşebilecek bireyler olmalarını
destekleyecek kaynak ve bağlantıları oluşturmalıdırlar. En azından bütün akademik kadronun azami
düzeyde yurt dışı uluslararası kongre ve panellere katılımı özendirilmeli ve onların özgüvenlerini
arttırıcı dil eğitimi için özel destekler sağlamalıdırlar.
Akademisyenler, “yaptığım işin yeteneklerime uygun olduğunu düşünüyorum” ve “yaptığım iş için
gereken becerilere, uzmanlık seviyesinde sahibim” ifadelerine “çok yüksek” düzeyde katıldıklarını
belirtmişlerdir. Bu durumun akademisyenlerin çok yüksek “öz benliğe” sahip oldukları ve
yeteneklerine güvendikleri şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu yetenekler desteklenmediğinde
bireysel bazda küçük atılımlar olsa bile takım ruhu ve desteği olmadığından beklenen sinerji
oluşmayabilir.
Akademisyenler,“işime karşı istekli ve hevesliyim” ve “yaptığım işle gurur duyuyorum” ifadelerine
çok yüksek düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun akademisyenlerin hem sosyal ve
toplumsal statü hem de üniversitenin saygınlık açısından sunduğu imkanlarlaçalışmaktan çok
tatminkar ve üniversiteli yaşamına yüksek seviyede bağlı oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Katılımcıların çalıştığı kurum (devlet /özel) değişkenine göre “yetenek yönetimi” ve “işe adanma”
ölçeği alt boyutlarına yönelik farklılık olup olmadığı tekyönlü varyans analizi ile test edilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre akademisyenlerin “işe adanma” davranışları düzeylerinde, her üç boyutta da
özel üniversite çalışanları lehine farklılığın olduğu tespit edilmiştir. “Yetenek yönetimi” açısından
“kariyer değerleme” ve “kurumsal değerleme” boyutlarında farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bu
farklılığın iki boyutta da özel üniversite çalışanları lehine olduğu görülmektedir. “Özdeğerleme”
boyutunda herhangi bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır. Katılımcıların cinsiyet ve eğitim düzeyi
değişkenlerine göre “yetenek yönetimi” ve “işe adanma” ölçeği alt boyutlarına yönelik farklılık
olmadığı tespit edilmiştir. Akademisyenlerin unvanlarına göre,“yetenek yönetimi” algıları açısından
bir farklılık gözlenmediği, “işe adanma” davranışı açısından ise farklık olduğu tespit edilmiştir.
Doçent ve Profesörlerin adanma düzeyleri araştırma görevlilerine göre daha yüksektir.
Araştırmanın sonuçlarına göre “yetenek yönetimi” algısı ile “işe adanma” davranışı arasında
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istatistiki olarak anlamlı pozitif, doğrusal ve orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= 0.414).
Dolayısıyla sonuçlar “Yetenek yönetimi ile işe adanma davranışı arasında ilişki vardır” şeklindeki
hipotezi doğrulanmaktadır
“Yetenek yönetimi” algısının “işe adanma” davranışı üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan
regresyon modeli anlamlıdır. Modelin düzeltilmiş R kare katsayısı 0,309 olarak hesaplanmıştır. Bu
değer, “işe adanma” davranışının %30,9’unun “yetenek yönetimi” tarafından açıklandığını
göstermektedir. Dolayısıyla sonuçlar “yetenek yönetiminin işe adanma davranışına etkisi vardır”
şeklindeki hipotezi doğrulamaktadır. Regresyon analizi bulgularına göre, “yetenek yönetiminin”
“kariyer değerleme” boyutunun “işe adanmaya” etkisinin olmadığını, fakat “özdeğerleme” ve
“kurumsal değerleme” boyutlarının “işe adanma” davranışını etkilediği görülmektedir. Ayrıca YEM
modelinde yetenek yönetimi alt boyutları ile işe adanma arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bu ilişkide
“yetenek yönetimi” alt boyutlarından “kurumsal değerleme” boyutu “işe adanma” davranışını
(r=0.28) ve “özdeğerleme” boyutunu (r= 0.68) etkilediği, “kariyer değerleme” boyutunu ise
etkilemediği tespit edilmiştir.
Yeteneklerin adanmaya dönüştürülmesi ile akademik personelin, psikolojik olarak işlerine bağlı,
enerjik, heyecan dolu, yeni ve farklı yol ve yöntem arayışına giren yüksek performanslı çalışanlar
olmaları sağlanabilir.Böylelikle, üniversiteler kendilerinden beklenilen misyonuifa edebilecek,bilgi ve
yeteneklerine
güvenennesiller
yetişmesindeetkin
rolüstlenebilirler.Kurumların,
çalışanların
adanmışlığını güçlendirmeleri için etkili yetenek yönetimi uygulamaları geliştirmelerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bağlamda üniversite yönetim kadrosunun, akademisyenlerin yeteneklerinden
azami ölçüde istifade adına onların adanma davranışını pekiştirecek, sosyal ve bilimsel gelişimlerine
katkı sağlayacak faaliyet ve projeleri hızla ve verimli bir şekilde hayata geçirmeleri yüksek düzeyde
önemarz etmektedir. Bunun için üniversite yöneticilerine, akademisyenlerde adanma davranışını
pekiştirme adına, akademisyenlerin gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen faaliyetleri
arttırmalarının önemli olduğu vurgulanmalıdır.
Akademisyenlerle ilgili yapılan bu çalışma öncü bir çalışmadır. Bu bağlamda çalışmanın akademik
yazına katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu konudaki araştırmalara farklı boyutlar eklenerek ve daha
büyük ölçeklerde tekrarlanarak devam edilmesinde gereklilik duyulmaktadır.
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10-14 Yaş Basketbolcuların Antropometrik Özellikleri ile Sprint ve
Dikey Sıçrama Performanslarının Karşılaştırılması
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Özet
Araştırma 10-14 yaş basketbolcularda somatotip karakterlerin sürat ve dikey sıçrama performans değerleri
üzerine etkisinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalış-maya, 10-14 yaş grubunda haftada 3 kez düzenli
basketbol antrenmanı yapan boyları 1,58±,11 cm, vücut ağırlığı 52,24±13,21 kg, vücut kitle indeksi (VKİ)
20.48±3.51, vücut yağ oranı (VYO) 19.07±7.57 olan 54 gönüllü basketbolcu katıldı. Sürat ve Dikey sıçrama
performansları somatotip karakterlere göre kıyaslandığında ektomorf somatotip özelliğe sahip
basketbolcuların ortalama değerleri hem endomorf hem de mezomorf somatotip özelliğe sahip
basketbolcuların ortalama değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.000, p=0.024, p=0.002,
p=0.002 sırasıyla). Bundan dolayı 10-14 yaş grubu çocuklarda basketbol sporcusu belirlerken ektomorf
karaktere sahip sporcular seçilmesi hem sürat hem de dikey sıçrama performansı açısından yararlı olacağı
söylenebilir.2
Anahtar Kelimeler:
Somatotip Karakter, Ektomorf, Basketbol, Dikey Sıçrama, Sürat.

1.

Giriş

Çocuklara uygulanan fiziksel ve fizyolojik testler, düzenli fiziksel aktivitenin büyüme, gelişme ve
sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek, ergenlik dönemindeki çocukların antrene
edilebilirliklerini incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Çocukların büyüme, olgunlaşma ve fiziksel
uygunluk modellerinde uzun süreli eğilimleri ve onların çeşitli şiddetlerdeki egzersizlere akut
yanıtları da bu testler aracılığıyla belirlenebilmektedir(Docherty, 1996).Günümüz basketbolu dikkat,
çeviklik, sürat ve dayanıklılık gibi temel motorik özelliklerin yanında diğer saha dışı faktörlerin de
göz önünde bulundurulduğu bir yapıya kavuşmuştur. Oynayanların yanı sıra bu sporun değişen
doğası, oyuncu yetiştirmeyi ön plana çıkarmıştır. Basketbolcuların optimal performans sergilemesinde
daha hızlı koşmaları ve daha yükseğe sıçramaları üzerinde durulması gereken en önemli
parametrelerdendir. Bu yüzden antrenör ve oyuncular dikey sıçrama yeteneği ve bacak kuvvetini
geliştirici yeni teknikler aramaktadırlar(Günay, 1994).İnsanoğlunun doğaya kendini kabul ettirebildiği
fizik gücünün en önemli göstergelerinden birisi sürat özelliğidir. Patlayıcı kuvvet özelliği gerektiren
sporlar açısından sürat, performansın belirteci olmaktadır(Açıkada, 1990).Sürat motorik faaliyetlerin
sonucu ortaya konulan bir performanstır. Aynı zamanda anaerobik kas metabolizmasının bir
göstergesidir. Sürati geliştirecek kısa mesafeli maksimal şiddetteki koşularda hemen hemenbütün
vücut kasları çalışır. Bu arada artan solunum fonksiyonlarının karşılanabilmesi için solunum kaslarına
1
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da fazla iş düşer(Günay, 1998). Süratin farklı bileşenleri, koordinasyon düzeyine ve üretilen kas
kuvvetine bağlıdır. Kuvvet gelişimi daima hareket süratinin artışına sebep olur(Açıkada, 1990).
Sıçrama kuvveti, sporcunun mümkün olduğunca bulunduğu yerden uzağa ve yükseğe sıçraması
olarak tanımlanır. Sıçrama kuvveti kombine bir yetenektir ve bacak kaslarının gücüne, patlayıcı
kuvvetine, sıçramaya katılan kasların esnekliğine ve sıçrama tekniğine bağlıdır(Günay,
1994).Dolayısıyla çabuk kuvvet ve sıçrama basketbolcunun performansını etkileyen önemli
parametreler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sporda üst düzey başarıya ulaşabilmek, spora erken
yönlendirme ile yakın ilişki göstermektedir. Çocukların ve gençlerin en yüksek verim sağlayacakları
branşlara zamanında yönlendirilmesi spor biliminin en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bu
nedenle çocukların mümkün olabilecek en erken yaşta başarılı olabilecekleri branşa yönlendirmek
önemli bir unsurdur(Tutkun, 2002). Bütün spor branşlarındaki önemli gelişmeler, atletlerin temel ve
spesifik antropometrik ve kinesyolojik karakterlerin değerlendirilmesinin bir ürünüdür(Heimer,
1988). Vücut ölçüsü ve oranı, fizik ve vücut kompozisyonu fiziksel performansı etkileyen önemli
faktörlerdir(Maud, 1995). Bu noktadan hareketle sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede
önemli faktörlerden olan fiziksel özelliklerin ve performans profillerinin incelenmesi önemli
görülmektedir. Basketbolda; turnikeye girişte (lay-up), ribaunt alma ve toplu-topsuz yön
değiştirmeler sırasında tek bacakla sıçramalar yoğun olarak kullanılmaktadır.Spor dallarında iyi bir
performans elde edebilmek için öncelikle o spora uygun bir vücut tipinin gerekli olduğu kabul
edilmektedir. Kişinin doğuştan sahip bulunan vücut yapısı, fiziksel aktivite düzeyi üzerinde ya da
belirli bir spor dalına özgü kişinin yatkınlığı yönünde belirleyici rolü olduğu, buna karşın düzenli
yapılan fiziksel aktiviteler sonucunda vücudun fiziki yapısında spora özgün değişiklikler meydana
geldiği bilinmektedir.Vücut kompozisyonu belirlemede spor bilimleri açısından en yaygın kullanılan
metot antropometrik ölçüm değerlendirmeleridir (Zorba ve ark., 2013). Fizik yapı öğelerine dayalı
olarak belirtilen bir sınıflama olan somatotip (vücut tipi) değerlendirmeleri antropometrik ölçümler
yardımı ile elde edilmektedir (Bayraktar ve ark., 2010). Tüm spor branşları kendine ait özellikleri
barındıran ve baskın olan motorik performans parametrelerine sahiptir. Bu sebeple somatotip
karakterlerin pek çok spor dalında ayrışması olası ve beklenen bir durumdur. Spor branşları için
gerekli olan vücut tiplerinin belirlenmesi günümüzde halen araştırılan ve merak edilen spor
çalışmalarından bir tanesi olarak görülmektedir (Ferragut ve ark., 2015; Rakovic ve ark., 2015; Mala ve
ark., 2015). Bu bağlamda, araştırma 10-14 yaş basketbolcularda somatotip karakterlerin sürat ve dikey
sıçrama performans değerleri üzerine etkisinin incelenmesini amaçlamaktadır.
2.

Yöntem

Çalışmaya, 10-14 yaş grubunda haftada 3 kez düzenli basketbol antrenmanı yapan boyları 1,58±,11
cm, vücut ağırlığı 52,24±13,21 kg, vücut kitle indeksi (VKİ) 20.48±3.51, vücut yağ oranı (VYO)
19.07±7.57 olan 54 gönüllü basketbolcu katıldı. Tüm katılımcılara çalışmaya başlamadan önce
araştırmanın olası riskleri ve detayları hakkında bilgi verildi ve gönüllü rıza formu imzalatıldı.
Araştırma Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı.Çalışmaya dâhil edilme
kriteri olarak: (a) katılımcıların testlerin uygulanması sırasında herhangi bir sağlık problemlerinin
olmaması, (b) rızalarının alınmış olması ve (c) araştırmada mevcut tüm test ve ölçümlere düzenli
katılım göstermek, (d) düzenli olarak haftada 3 kez basketbol antrenmanı yapmak. Çalışmadan
çıkarılma kriteri olarak; (a) herhangi bir sağlık probleminin yaşanması, (b) basketbol antrenmanlarına
düzenli gelmemek, (c) ölçümlere katılım konusunda düzensizlik, (d) performansın optimum düzeyde
sergilenmesi ile ilgili özensiz davranışlar olarak belirlendi.
2.1. Antropometrik Ölçümler: Araştırmada deneklerin tüm antropometrik ölçümleri "International
SocietyfortheAdvancement of Kinanthropometry" (ISAK) tarafından tavsiye edilen ölçüm teknikleri
ve standartlar doğrultusunda uygulandı. Tüm ölçümler deneğin sağ tarafından alındı. Skinfold
ölçümlerinde iki ölçüm arasındaki fark %5< ve diğer ölçümler için %1< olduğu durumlarda değer
kaydedildi. Eğer farklar bu sınırlar dışında ise üçüncü bir ölçüm alındı ve üç değerin ortalaması
kaydedildi.
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2.2. Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı:Araştırmada her bir katılımcının boy uzunlukları çıplak ayak ile
hassaslık derecesi 0.01 m olan stadiometre (SECA, Almanya) ve vücut ağırlıkları (VA) üzerinde
sadece şort ile hassaslık derecesi 0.1 kg olan elektronik baskülle (SECA, Almanya) ölçüldü.
2.3. Beden Kitle İndeksi: Çalışmaya katılan deneklerin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) VA/boy2 (kg/m2)
formülüyle hesaplandı.
2.4. Vücut Yağ Oranı: Vücut Yağ Oranları (VYO) kadın (triseps, uyluk, suprailiak) ve erkekler
(abdominal, uyluk, pektoral) için Jackson &Pollock üç bölgeli skinfold formülü ile belirlendi.
Deneklerin deri kıvrım kalınlıkları (DKK) dört bölgeden (triseps, suprailiak, supskapula, kalf) ±2
mm hata ile 1 mm2’ye 10 gr basınç uygulayan Skinfold kaliper (Holtain, UK) ile ölçüldü.
2.5. Çevre ve Çap Ölçümleri: Çevre ölçümleri (triseps ve baldır) Gulick antropometrik mezura
(Holtain, UK) kullanılarak, çap ölçümleri ise Harpenden antropometrik set (Holtain, UK)
kullanılarak ±1 mm hata ile ölçüldü. Somatotip karakterler ise “Heath& Carter” somatotip
yöntemiyle belirlendi.
2.6. Otuz Metre: Otuz metre sürat testi elektronik kapı zamanları ile (Smart Speed; FusionSport,
Avusturalya) sürat performansları elde edildi.
2.7. İstatistiksel Analiz: Araştırmada, somatotip karakterleri ile sürat ve dikey sıçrama performans
değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “IBM SPSS 23.0” paket programında
“OneWayAnova” kullanıldı ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. Alınan tüm testler aritmetik
ortalama ± standart sapma (ortalama±Sd) olarak ifade edildi.
3.

Bulgular

Tablo 1. Katılımcıların Motorik Test Performansları ve Somatotip Karakterleri
Parametreler
Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
F
P
30 metre
Dikey
(cm)

Sıçrama

5.50±.53

5.36±.48

4.91±.49

7.782

.001

22.13±2.99

21.09±3.83

27.23±6.01

7.991

.001

LSD
Endo>Ekto,
Mezo>Ekto,
Endo=Mezo
Endo>Ekto,
Mezo>Ekto,
Endo=Mezo

*p<0.05
10-14 yaş basketbolcuların somatotip karakterleri ile 30 metre sürat ve dikey sıçrama yükseklikleri
arasındaki farklılıkları belirlemek için “OneWayAnova” testi uygulandı. Sürat performansları
somatotip karakterlere göre kıyaslandığında ektomorf somatotip özelliğe sahip basketbolcuların
ortalama değerleri hem endomorf hem de mezomorf somatotip özelliğe sahip basketbolcuların
ortalama değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.000, p=0.024 sırasıyla). Dikey
sıçrama performansları somatotip karakterlere göre analiz edildiğinde ektomorf somatotip özelliğe
sahip basketbolcuların dikey sıçrama ortalamalarının hem endomorf hem de mezomorf
basketbolcuların dikey sıçrama ortalama değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edildi (p=0.002, p=0.002 sırasıyla).
4.

Sonuç

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda ektomorf somatotip özelliğe sahip basketbolcuların hem
endomorf hem de mezomorf basketbolculara göre daha hızlı koştukları ve daha yükseğe sıçradıkları
tespit edildi. Bundan dolayı 10-14 yaş grubu çocuklarda basketbol sporcusu belirlerken ektomorf
karaktere sahip sporcular seçilmesi hem sürat hem de dikey sıçrama performansı açısından yararlı
olacağı söylenebilir.Ayrıca dikey sıçrama performansı açısından en yüksek değeri ektomorfi vücut
tipine sahip katılımcılar elde etti. Bu bağlamda yağ dokunun fazla oluşu ile dikey sıçrama
performansının olumsuz yönde etkileneceği aksine ektomorfi skorları açısından yağ kütlesindeki
azalmanın da pozitif yönde katkı sağlayacağı söylenebilir. Bunun sebebinin ise kütle ile yer çekimi
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ilişkisinden doğan olası bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde basketbolcuların 30 m
koşu performansları açısından en dikkat çekici sonuç ektomorfi vücut tipine sahip olanlar lehine en iyi
skorların elde edilmiş olmasıdır. Ektomorfi vücut tipinin baskın özelliği olan ince yapılı ve daha az
vücut ağırlığına sahip olmalarının birim zamanda vücut ağırlıklarını daha hızlı hareket ettirmelerine
olanak sağladığı düşünülmektedir.
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10-14 Yaş Basketbolcularda Somatotip Karakterlerin Şut Performansı
Üzerine Etkisinin İncelenmesi
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Özet
Araştırma 10-14 yaş basketbolcularda somatotip karakterlerin şut performans değerleri üzerine etkisinin
incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmaya, 10-14 yaş grubunda haftada 3 kez düzenli basketbol antrenmanı
yapan boyları 1.58±.11 cm, vücut ağırlığı 52.24±13.21 kg, vücut kitle indeksi (VKİ) 20.48±3.51, vücut yağ oranı
(VYO) 19.07±7.57 olan 54 gönüllü basketbolcu katıldı. 10-14 yaş basketbolcuların somatotip karakterleri ile şut
performansları arasındaki farklılıkları belirlemek için “OneWayAnova” testi uygulandı. Şut performans
değerleri somatotip karakterlere göre kıyaslandığında somatotip farklılığın şut performansı üzerine etki
etmediği istatistiksel olarak bulundu (p=.667, p=.945 sırasıyla). Yapılan istatistiksel analiz sonucunda
somatotip farklılığın hem 5.50 hem de 4.22 m şut performansı üzerine etki etmediği tespit edildi. Bunun
nedeni olarak sporcuların yaş ortalamalarının küçük olması ve hala teknik becerilerinin geliştirilmesi
gösterilebilir.1
Anahtar Kelimeler:
Somatotip Karakter, Ektomorf, Basketbol, Şut.

1.

Giriş

Şut, hücum oyuncusunun topu sayı atmak amacı ile durarak ya da sıçrayarak tek veya çift elle farklı
mesafelerden çarpma levhasına çarptırarak ya da doğrudan çembere atıp içinden geçirme hareketi
olarak tanımlanmaktadır(Erdoğan, 2006).Basketbolun iki temel amacından biri sayı yapmak için iyi
bir şut getirisi sağlamak, diğeri ise kendisi gibi şutla sayı üretmeye çalışan rakibine karşı önlem
almaktır (Krause ve ark., 2008). Basketboldaki oyun içerisinde uygulanan fiziksel beceriler içinde
geliştirilmesi en zor ve en önemli beceri şuttur. Pas, top sürme, ribaunt ve savunmanın temel becerileri
yüksek sayı üretimi ve yüksek şut yüzdesine ulaşmak için yapılır. Şutun en önemli parametresi
mental düşüncedir. Mental ve mekanik görüşün birleşmesi şutun şekillenmesi ve başarısını
sağlamaktadır(Wissel, 2011). Maç içerisindeki şut yüzdesi bir maçın kazanılması açısından kritik
önem taşır.Basketbolda şut becerisinin gelişimi, şut antrenmanlarında sporcular üzerinde çok büyük
baskı yaratır ve antrenör şut becerisinin gelişmesi sağlayacak çalışmalar geliştirmeyi amaçlar. Bu
amaçları için sporculara kalın eldivenler giydirip parmak ucu hassasiyeti artırılıp topun parmak
ucuyla kontrol edilmesi gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığı görülmektedir(Coppedge,
1967). Şut günümüzde basketbolun en önemli hareketidir. Spor dallarında iyi bir performans elde
edebilmek için öncelikle o spora uygun bir vücut tipinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Basketbol
sporunda şut performansı bir sporcunun geliştirmesi gereken önemli parametreler arasındadır. Bu
nedenle somatotip karakter farklılığının şut performansı üzerine etki edip etmediği cevaplanmayı

1
Sorumluyazaradresi:İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
e-mail: sercan_ozeren@hotmail.com
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bekleyen sorular arasındadır. Kişinin doğuştan sahip olduğu vücut yapısı, fiziksel aktivite düzeyi
üzerinde ya da belirli bir spor dalına özgü kişinin yatkınlığı yönünde belirleyici rolü olduğu, buna
karşın düzenli yapılan fiziksel aktiviteler sonucunda vücudun fiziki yapısında spora özgün
değişiklikler meydana getirdiği bilinmektedir. Vücut kompozisyonu belirlemede spor bilimleri
açısından en yaygın kullanılan metot antropometrik ölçüm değerlendirmeleridir (Zorba ve ark., 2013).
Fizik yapı öğelerine dayalı olarak belirtilen bir sınıflama olan somatotip (vücut tipi) değerlendirmeleri
antropometrik ölçümler yardımı ile elde edilmektedir (Bayraktar ve ark., 2010). Tüm spor branşları
kendine ait özellikleri barındıran ve baskın olan motorik performans parametrelerine sahiptir. Bu
sebeple somatotip karakterlerin pek çok spor dalında ayrışması olası ve beklenen bir durumdur. Spor
branşları için gerekli olan vücut tiplerinin belirlenmesi günümüzde halen araştırılan ve merak edilen
spor çalışmalarından bir tanesi olarak görülmektedir (Ferragut ve ark., 2015; Rakovic ve ark., 2015;
Mala ve ark., 2015). Bu bağlamda, araştırma 10-14 yaş basketbolcularda somatotip karakterlerin şut
performans değerleri üzerine etkisinin incelenmesini amaçlamaktadır.
2.

Yöntem

Çalışmaya, 10-14 yaş grubunda haftada 3 kez düzenli basketbol antrenmanı yapan boyları 1,58±,11
cm, vücut ağırlığı 52,24±13,21 kg, vücut kitle indeksi (VKİ) 20.48±3.51, vücut yağ oranı (VYO)
19.07±7.57 olan 54 gönüllü basketbolcu katıldı. Tüm katılımcılara çalışmaya başlamadan önce
araştırmanın olası riskleri ve detayları hakkında bilgi verildi ve gönüllü rıza formu imzalatıldı.
Araştırma Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı.Çalışmaya dâhil edilme
kriteri olarak: (a) katılımcıların testlerin uygulanması sırasında herhangi bir sağlık problemlerinin
olmaması, (b) rızalarının alınmış olması ve (c) araştırmada mevcut tüm test ve ölçümlere düzenli
katılım göstermek, (d) düzenli olarak haftada 3 kez basketbol antrenmanı yapmak. Çalışmadan
çıkarılma kriteri olarak; (a) herhangi bir sağlık probleminin yaşanması, (b) basketbol antrenmanlarına
düzenli gelmemek, (c) ölçümlere katılım konusunda düzensizlik, (d) performansın optimum düzeyde
sergilenmesi ile ilgili özensiz davranışlar olarak belirlendi.
2.1. Antropometrik Ölçümler:Araştırmada deneklerin tüm antropometrik ölçümleri "International
SocietyfortheAdvancement of Kinanthropometry" (ISAK) tarafından tavsiye edilen ölçüm
teknikleri ve standartlar doğrultusunda uygulandı. Tüm ölçümler deneğin sağ tarafından alındı.
Skinfold ölçümlerinde iki ölçüm arasındaki fark %5< ve diğer ölçümler için %1< olduğu
durumlarda değer kaydedildi. Eğer farklar bu sınırlar dışında ise üçüncü bir ölçüm alındı ve üç
değerin ortalaması kaydedildi.
2.2. Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı:Araştırmada her bir katılımcının boy uzunlukları çıplak ayak ile
hassaslık derecesi 0.01 m olan stadiometre (SECA, Almanya) ve vücut ağırlıkları (VA) üzerinde
sadece şort ile hassaslık derecesi 0.1 kg olan elektronik baskülle (SECA, Almanya) ölçüldü.
2.3. Beden Kitle İndeksi:Çalışmaya katılan deneklerin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) VA/boy2 (kg/m2)
formülüyle hesaplandı.
2.4. Vücut Yağ Oranı:Vücut Yağ Oranları (VYO) kadın (triseps, uyluk, suprailiak) ve erkekler
(abdominal, uyluk, pektoral) için Jackson &Pollock üç bölgeli skinfold formülü ile belirlendi.
Deneklerin deri kıvrım kalınlıkları (DKK) dört bölgeden (triseps, suprailiak, supskapula, kalf) ±2
mm hata ile 1 mm2’ye 10 gr basınç uygulayan Skinfold kaliper (Holtain, UK) ile ölçüldü.
2.5. Çevre ve Çap Ölçümleri:Çevre ölçümleri (triseps ve baldır) Gulick antropometrik mezura
(Holtain, UK) kullanılarak, çap ölçümleri ise Harpenden antropometrik set (Holtain, UK)
kullanılarak ±1 mm hata ile ölçüldü. Somatotip karakterler ise “Heath& Carter” somatotip
yöntemiyle belirlendi.
2.6. Otuz Metre:Otuz metre sürat testi elektronik kapı zamanları ile (Smart Speed; FusionSport,
Avusturalya) sürat performansları elde edildi.
2.7. İstatistiksel Analiz:Araştırmada, somatotip karakterlerin sürat ve dikey sıçrama performans
değerleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla “IBM SPSS 23.0” paket programında
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“OneWayAnova” kullanıldı ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. Alınan tüm testler aritmetik
ortalama ± standart sapma (ortalama±Sd) olarak ifade edildi.
2.8. Şut Performanslarının Tespiti
2.8.1. 4.22 m Şut Performansı:Sporcu 2 sayılık atış bölgesi içinde çemberin orta noktasına eşit
uzaklıkta (4,22 m) 5 farklı bölgeden 2 turdan oluşan 5’er atış kullandırıldı. İlk turda 25, ikinci
turda 25 olmak üzere toplamda 50 atış yaptırıldı ve atış mesafeleri serbest atış çizgisi mesafesi
olan 4,22 m olarak alındı. Sporculara iki turu tamamlamaları için 3 dk süre verildi.
2.8.2. 5.50 m Şut Performansı: Sporcu 2 sayılık atış bölgesi içinde çemberin orta noktasına eşit
uzaklıkta (5.50 m) 5 farklı bölgeden 2 turdan oluşan 5’er atış kullandırıldı. İlk turda 25, ikinci
turda 25 olmak üzere toplamda 50 atış yaptırıldı ve atış mesafeleri serbest atış çizgisi mesafesi
olan 5.50 m olarak alındı. Sporculara iki turu tamamlamaları için 3 dk süre verildi.
3.

Bulgular
Tablo 1. Basketbolcuların Somatotip Karakterleri ve Şut Performansları
Parametreler

Endomorf

Mezomorf

Ektomorf

F

p

5.50 m şut

6.00±1.88

5.30±2.75

5.68±1.74

.409

.667

4.22 m şut

5.84±1.70

6.10±2.42

6.04±2.59

.057

.945

LSD
Endo=Ekto,
Mezo=Ekto,
Endo=Mezo
Endo=Ekto,
Mezo=Ekto,
Endo=Mezo

*p<0.05
10-14 yaş basketbolcuların somatotip karakterleri ile şut performansları arasındaki farklılıkları
belirlemek için “OneWayAnova” testi uygulandı. Şut performans değerleri somatotip karakterlere
göre kıyaslandığında somatotip farklılığın şut performansı üzerine etki etmediği istatistiksel olarak
bulundu (p=.667, p=.945 sırasıyla).
4.

Sonuç

Literatür incelendiğinde adölesan dönem çocukların somatotip karakterlerinin şut performansı
skorlarını inceleyen bu tarihe kadar araştırma bulunmamaktadır. Antropomerik karakter açısından
şut performansının etkilenip etkilenmediği açıklanmayı bekleyen önemli sorunsallar arasındadır. Bu
bağlamda araştırma literatüre katkı sağlayacaktır. Araştırmada somatotip farklılığın hem 5.50 hem de
4.22 m şut performansı üzerine etki etmediği tespit edildi. Bunun nedeni olarak sporcuların yaş
ortalamalarının küçük olması ve hala teknik beceri gelişiminin devam etmesi gösterilebilir. Bu
nedenle özellikle adölesan dönem çocukların şu performanslarını süreç içerisinde somatotip
karakterden nasıl etkileneceğini belirlemek oldukça önemlidir. .
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Sedanter Kadın ve Erkeklerin Somatotip Karakterler ile Yo-Yo IR1 ve
Wingate Anaerobik Güç Performanslarının İncelenmesi
Fahri Safa Çınarlı 1 , Muhammed Emin Kafkas2
1,2İnönü

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı, somatotip karakterler ile Yo-Yo IR1 ve Wingate Anaerobik Güç performanslarının
incelenmesidir. Çalışmaya, herhangi bir düzenli antrenman programına katılmayan yaşları 21.10±2.10 yıl, boyları
163.50±5.04 cm, vücut ağırlığı 56.33±10.69 kg, beden kitle indeksi (BKİ) 21.01±3.48 kg/m2, vücut yağ oranı (VYO)
%18.63±6.05 olan 30 kadın ve yaşları 21,54±2,13yıl, boyları 177,15±6,10 cm, vücut ağırlığı 68,42±8,28 kg, BKİ
21.81±2.45 kg/m2, VYO % 12.70±5.50 olan 77 erkek toplamda107 gönüllü katıldı. Katılımcıların boy, vücut ağırlığı,
beden kitle indeksi,çap, çevre, vücut yağ oranları, maksimal oksijen kapasiteleri ve anaerobik güç performans
skorları ölçüldü. Kadın katılımcılarda somatotip karakterler ile maksimal oksijen kapasiteleri açısından en yüksek
skor ektomorfi vücut tipine sahip olanlar tarafından elde edildi. Erkek katılımcılarda ise maksimal oksijen
kapasiteleri (VO 2 maks) açısından en yüksek skorunmezomorfi vücut tipine sahip olanlara ait olduğu tespit
edildi.Kadın ve erkek katılımcılarda VO2maksskorları ile somatotip karakter farklılığı açısından vücut tipleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Zirve Güç skorları açısından kadın ve erkek
katılımcılarda en yüksek skor mezomorfi vücut tipine sahip olanlar tarafından elde edildi. Erkek katılımcılarda zirve
güç skorları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Yapılan istatistiksel
analiz sonucunda mezomorfi ve ektomorfi somatotip özelliğe sahip kadın ve erkeklerin endomorfi katılımcılara göre
daha uzun mesafe koştukları, mezomorfi ve endomorfi yapıya sahip olanların ektomorfi katılımcılara göre zirve
güçlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler:2
Yo Yo, WAnT, Anaerobik, Somatotip

1.

Giriş

Antropometrik ölçümler yaşamın pek çok alanında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin
bireylerin büyüme ve gelişme dönemlerinin tespiti veya sağlık açısından mevcut durumun tedavi
sonrası değişiminin incelenmesi gibi amaçlarla uygulanmaktadır. En önemli amaçlardan bir tanesi de
sportif etkinliklerin somatotip karakterler açısından ilişkisinin incelenmesidir. Bu sebeple günümüzde
yalnızca sporla ilgilenen kinantropometri adı altında bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Spor
antropometrisi müsabaka dönemlerinde artan tempoya uygun antrenman programlarının
oluşturulması ve çeşitli sportif çalışmaların belirleyicisi olarak somut veriler sunmaktadır (Ergün ve
ark., 1997). Antropometrik değerlendirme sonucunda mevcut vücut yapının nesnel olarak
sınıflanmasına imkan sağlayan somatotip vücut tipi analizleri yapılabilmektedir. Somatotip, insan
bedeninin vücut şekli ve kompozisyonu açısından bir dizi ölçüm ile tanımlamasında kullanılan bir

1 Corresponding author’s address: İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya, Türkiye
e-mail: safa.cinarli@gmail.com
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metottur. Üç rakam ile temsil edilen somatotip puanları sırasıyla; yağlılık (endomorf), kaslılık
(mezomorf) ve zayıflık (ektomorf) değerlerini temsil etmektedir (Özer, 2009).Literatür incelendiğinde
antropometrik özelliklerin fiziksel performans değerlerinietkilediğinigösteren bulgular mevcuttur
(Pavlicevic ve ark., 2005; Can ve ark., 2004; Alvarez ve ark., 2010).
Performans organizmanın artan iş yüküne karşı koyabilme kapasitesidir. Bir kişinin fiziksel aktiviteyi
gerçekleştirmedeki yeterlilik kapasitesinin miktarı o kişinin maksimum performansı olarak
değerlendirilmektedir. Spor bilimlerinde performansın değerlendirilmesiiskelet kaslarında aerobik ve
anaerobik metabolizmayla açığa çıkan enerji miktarının tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır
(Yıldız, 2012). Somatotip karakterin bu iki tip enerji metabolizması açısından performans skorlarını
etkilediği bilinmektedir (Apti, 2010; Günaydın ve ark., 2002). Bu bağlamda her iki enerji
metabolizması ile ilgili olarak biyomotor performans skorları açısından somatotip karakter
farklılığının ne derece bir etki büyüklüğüne sahip olduğunun tespit edilmesinin, spor bilimleri ve
çalıştırıcılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışma düzenli antrenman programına katılmayan kadın ve erkek katılımcılarda somatotip
karakter farklılıklarınınYo Yo Aralıklı Toparlanma Testi 1 (YoYo IR1) ve wingate anaerobik güç testi
(WAnT) performans skorları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacı ile yapıldı.
2.

Yöntem

2.1 Araştırma Grubu
Çalışmaya herhangi bir düzenli antrenman programına katılmayan yaşları 21.10±2.10 yıl, boyları
163.50±5.04 cm, vücut ağırlığı 56.33±10.69 kg, beden kitle indeksi (BKİ) 21.01±3.48 kg/m2, vücut yağ
oranı (VYO) % 18.63±6.05 olan 30 kadın ve yaşları 21.54±2.13yıl, boyları 177.15±6.10 cm, vücut ağırlığı
68.42±8.28 kg, BKİ 21.81±2.45 kg/m2, VYO % 12.70±5.50 olan 77 erkek toplamda 107 gönüllü katıldı.
Araştırma Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Katılımcılara araştırmadan
önce tüm ölçüm yöntemleri (antropometrik, biyomotor) hakkında bilgi verildi ve onayları alındı.
2.2 Verilerin Toplanması
Araştırmada uygulanan tüm ölçüm protokolleri İnönü Üniversitesi BESYO fizyoloji laboratuvarında
vespor salonunda uygulandı. Araştırmada katılımcılarıntüm antropometrik ölçümleri "International
Society for the Advancement of Kinanthropometry" (ISAK) tarafından tavsiye edilen ölçüm teknikleri
ve standartlar doğrultusunda uygulandı. Tüm ölçümler deneğin sağ tarafından alındı. Skinfold
ölçümlerinde iki ölçüm arasındaki fark <%5 ve diğer ölçümler için <%1 olduğu durumlarda değer
kaydedildi. Eğer farklar bu sınırlar dışında ise üçüncü bir ölçüm alındı ve üç değerin ortalaması
kaydedildi. Araştırmada her bir katılımcının boy uzunlukları çıplak ayak ile hassaslık derecesi 0.01 m
olan stadiometre (SECA, Almanya) ve vücut ağırlıkları (VA) üzerinde sadece şort ile hassaslık
derecesi 0.1 kg olan elektronik baskülle (SECA, Almanya) ölçüldü. Çalışmaya katılan deneklerin
Beden Kitle İndeksleri (BKİ) VA/boy2 (kg/m2) formülüyle hesaplandı. Vücut Yağ Oranları (VYO) kadın
(triseps, uyluk, suprailiak) ve erkekler (abdominal, uyluk, pektoral) için Jackson & Pollock üç bölgeli
skinfold formülü ile belirlendi. Deneklerin deri kıvrım kalınlıkları (DKK) dört bölgeden (triseps,
suprailiak, supskapula, kalf) ±2 mm hata ile 1 mm2’ye 10 gr basınç uygulayan Skinfold kaliper
(Holtain, UK) ile ölçüldü. Çevre ölçümleri (triseps ve baldır) Gulick antropometrik mezura
kullanılarak, çap ölçümleri ise Harpenden antropometrik set (Holtain, UK) kullanılarak ±1 mm hata
ile ölçüldü. Somatotip karakterler ise “Heath & Carter” somatotip yöntemiyle belirlendi.
Katılımcıların maksimal oksijen tüketim (Vo2 maks) kapasiteleri “Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test
seviye 1 (YIRT1)” ile ölçüldü. VO 2 maks değerleri ise test sırasında kat edilen mesafeye göre VO 2
maks= koşulan mesafe (metre) x 0.0084 + 36.4 formülünden ml/dk/kg cinsinden tespit edildi.
Katılımcıların anaerobik performans değerleri Wingate Anaerobik Güç Testi (WAnT) için bilgisayara
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bağlı ve uyumlu bir yazılım ile çalışan Monark 894 E (İsveç) bisiklet ergometrisinde, yorgunluk
indeksi (Yİ) ve anaerobik güç değerleri olarak kaydedildi.
2.3 İstatistiksel Analiz
Araştırma verilerinin homojen olup olmadığı basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılarak (+1.5 ile -1.5
arasında) ve katılımcı sayısı 50’den büyük olduğu için “Kolmogorow Smirnov” testi ile sınandı ve
normal dağılım gösterdiği belirlendi. İkiden fazla bağımsız değişkenin değerlendirilmesi için
kullanılan parametrik testlerden “Tek Yönlü Varyans Analizi” ile veriler değerlendirildi. Tüm
istatistiksel analizler “IBM SPSS 23” paket programında yapıldı. Alınan tüm testler aritmetik
ortalama±standart sapma (X±ss) olarak ifade edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak
belirlendi.
3. Bulgular
Herhangi bir düzenli antrenman programına katılmayan kadın ve erkek katılımcıların somatotip
karakterleri ile anaerobik performans skorlarınınincelenmesi amacını taşıyan bu araştırmada 30 kadın
ve 77 erkek toplamda 107 katılımcı 3 farklı somatotip karaktere (endomorfi, mezomorfi, ektomorfi)
sahip olarak sınıflandırıldı. Bu çalışmada elde edilen bulgu ve istatistiksel veriler aşağıdaki tablolarda
sunuldu.
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Demografik ve Antropometrik Değerleri
Parametreler
Yaş (yıl)
Boy (cm)
VA (kg)
VYO (%)
BKİ (kg/m2)
Endomorfi
Mezomorfi
Ektomorfi

Kadın
(n=30)
X±ss

Erkek
(n=77)
X±ss

21.10±2.10
163.50±5.04
56.33±10.69
18.63±6.05
21.01±3.48
3.37±1.27
3.81±1.25
2.90±1.48

21.54±2.13
177.15±6.10
68.42±8.28
12.70±5.50
21.81±2.45
3.15±1.18
3.86±1.27
3.18±1.33

Araştırmada kadın katılımcıların 21.10±2.10 yıl, boyları 163.50±5.04 cm, vücut ağırlığı 56.33±10.69 kg,
BKİ 21.01±3.48 kg/m2, VYO % 18.63±6.05 ve erkek katılımcıların yaşları 21.54±2.13yıl, boyları
177.15±6.10 cm, vücut ağırlığı 68.42±8.28 kg, BKİ 21.81±2.45 kg/m2, VYO % 12.70±5.50 olarak tespit
edildi.Somatotip karakter puanları açısından kadın katılımcılarda endomorfi 3.37±1.27, mezomorfi
3.81±1.25, ektomorfi 2.90±1.48 ve erkek katılımcıların somatotip değerleri endomorfi 3.15±1.18,
mezomorfi 3.86±1.27, ektomorfi 3.18±1.33 olarak bulundu.
Tablo 2. Katılımcıların Somatotip Değişkenine Göre WAnT Anaerobik Güç Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
Somatotip

Erkek

ANOVA Sonuçları

,

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

ss

9
11
10

370.54
407.75
327.27

111.03
119.98
78.19

N

x

ss

14
30
33

716.86
722.49
627.21

114.85
106.01
112.98

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam
Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam

KT

Sd

KO

F

p

33935.96
297624.86
331560.83

2
27
29

16967.98
11023.14

1.539

.233

KT

Sd

KO

F

p

165109.13
905925.30
1071034.44

2
74
76

82554.56
12242.23

6.743

.002*

KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; *p<0.05

Tablo 2’de katılımcıların somatotip vücut tipleri ile WAnT anaerobik güç skorları incelendi. Araştırma
grubunda kadın katılımcılarda WAnT anaerobik güç skorları açısından gruplar arasında istatistiksel
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olarak anlamlı farklılık tespit edilemedi(F (2,27) =1.539, p=.233 sırasıyla). Ancak kadın katılımcılarda en
yüksek skorun mezomorfi vücut tipine sahip katılımcılar tarafından elde edildiği bulundu.
Erkekkatılımcılarda WAnT anaerobik güç skorları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık tespit edildi (F (2,74) =6.743, p=.002). Erkek grup incelendiğinde mezomorfi vücut tipine
sahip katılımcıların en yüksek skoru elde ettikleri tespit edildi. Somatotip vücut tipi açısından
karşılaştırılan WAnT anaerobik güç skorları “Scheffe analizi” ile sınandı. Elde edilen istatistiksel
sonuçlar aşağıda gösterildi (tablo 3).
Tablo 3. Katılımcıların WAnT Anaerobik Güç Skorlarının Somatotip Karakter Değişkenine Göre
Hangi Vücut Tipleri Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları
Somatotip Karakter (i)

Somatotip Karakter (j)

xi − x j

Sh x

p

Ektomorfi
Ektomorfi

89.64*
95.27*

35.29
27.91

.013*
.001*

Endomorfi (Erkek)
Mezomorfi (Erkek)
*p<0.05

Erkek katılımcılarda endomorfi ile ektomorfi vücut tipine sahip grup açısından endomorfi grup lehine
(p=.013) ve mezomorfi ile ektomorfi vücut tipine sahip grup açısından mezomorfi lehine (p=.001)
istatistiksel olarak anlamlıfarklılık tespit edildi.
Tablo 4. Katılımcıların Somatotip Değişkenine Göre WAnT Yorgunluk İndeksi Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

,

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
Somatotip

Erkek

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

ANOVA Sonuçları

ss

9
11
10

51.71
53.04
56.99

15.46
8.36
10.67

N

x

ss

14
30
33

54.62
54.64

6.47
5.00

52.64

6.57

KT

Sd

KO

F

p

146.669
4458.117
4604.786

2
27
29

73.334
165.115

.444

.646

KT

Sd

KO

F

p

G.Arası
G.İçi

74.394
2654.862

37.197
35.877

1.037

.360

Toplam

2729.256

2
74
76

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam
Var. K.

KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; p>0.05

Araştırma grubunun somatotip değişkenlerine göre yorgunluk indeksi değerleri incelendi. Kadın ve
erkek katılımcıların somatotip karakter farklılığı açısından yorgunluk indeksi skorlarında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunamadı (F (2,27) =.444, p=.646ve F (2,74) =1.037, p=.360sırasıyla). Erkek
katılımcılarda en yüksek performans skoru ektomorfi ve kadın katılımcılarda en yüksek performans
skoru endomorfi lehine tespit edildi. Ancak bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı
(p>0.05).
Tablo 5. Katılımcıların Somatotip Değişkenine Göre VO 2 Maks Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
Somatotip

Erkek

ANOVA Sonuçları

,

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

9
11
10

39.72
41.65
42.91

ss
1.35
2.02
2.41

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam

KT

Sd

KO

F

p

48.80
108.36
157.17

2
27
29

24.40
34.01

6.081

.007*

N

x

ss

KT

Sd

KO

F

p

14
30
33

45.08
52.11

2.65
5.78

G.Arası
G.İçi

471.16
2077.84

235.58
28.07

8.390

.001*

49.86

5.63

Toplam

2549.00

2
74
76

Var. K.

KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; *p<0.05
Tablo 5’ te katılımcıların Yo Yo IR1 koşu skorlarından elde edilen veriler ile hesaplanan VO 2 maks
skorları ve somatotip karakterler arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada VO 2 maks değerleri
açısından hem kadın ve hem de erkek katılımcılarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu
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(F (2,27) =6.081, p=.007ve F (2,74) =8.390, p=.001 sırasıyla). Araştırmada kadın katılımcılarda VO 2 maks ve en
uzun koşu mesafesi açısından en yüksek skoru ektomorfi grubun elde ettiği tespit edildi. Araştırmada
erkek katılımcılarda VO 2 maks ve en uzun koşu mesafesi açısındanyüksek skoru mezomorfi grubun
elde ettiği belirlendi. Somatotip vücut tipi açısından karşılaştırılan VO 2 maks skorları “Scheffe analizi”
ile sınandı. Elde edilen istatistiksel sonuçlar aşağıda gösterildi (tablo 6).
Tablo 6. Katılımcıların VO 2 Maks Skorlarının Somatotip Karakter Değişkenine Göre Hangi Vücut
Tipleri Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları
Somatotip Karakter (i)
Ektomorfi (Kadın)
Endomorfi (Erkek)
Ektomorfi (Erkek)

Somatotip Karakter (j)
Endomorfi
Mezomorfi
Endomorfi

xi − x j
3.19
7.02
4.77

Sh x
.920
1.71
1.69

p
.007*
.001*
.023*

*p<0.05
Kadın katılımcılarda ektomorfi ile endomorfi arasındaki farklılık ektomorfi lehine istatistiksel olarak
anlamlı bulundu (p=.002). Erkek katılımcılarda ise mezomorfi ile endomorfi vücut tipine sahip
katılımcılar karşılaştırıldığında mezomorfi lehine anlamlı istatistiksel farklılık tespit edildi (p=.001).
Ayrıca erkek katılımcılarda ektomorfi ile endomorfi vücut tipine sahip katılımcılar karşılaştırıldığında
ektomorfilehine anlamlı istatistiksel farklılıktespit edildi (p=.023).
4.

Sonuçlar ve Tartışma

Bu çalışmada düzenli antrenman programına katılmayan kadın ve erkeklerde somatotip karakter
farklılığının Yo Yo IR1 ve WAnT performans skorlarıincelendi. Araştırmada maks VO 2 değerleri
açısından kadınlarda en yüksek skoru 42.91±2.41 mL/dk/kg ile ektomorfi ve erkeklerde 52.11±5.78
mL/dk/kg ile mezomorfi vücut tipine sahip katılımcılar elde etti. En düşük skorun ise kadınlarda
39.72±1.35 mL/dk/kg ve erkeklerde 45.08±2.65 mL/dk/kg ile endomorfi vücut tipine sahip katılımcılara
ait olduğu bulundu. Bu durum özellikle dayanıklılığın vücut ağırlığı ve vücut yağ oranından olumsuz
yönde etkilendiği gerçeğini güçlendirmektedir. Bundan dolayı endomorfi vücut tipine sahip olmanın
dayanıklılık gerektiren spor branşlarındaperformans skorlarına doğrudan etki yapacağı söylenebilir.
Ancak genel dayanıklılık durumu üzerinde etki eden diğer faktörlerinde araştırıldığı çalışmalara
ihtiyaç
duyulmaktadır.
Maksimal
oksijen
tüketimi
performans
değerleri
açısından
literatürincelendiğinde Sınırkavak ve ark. (2004) 40 erkek ve 15 kadın sporcunun vücut
kompozisyonları ile maksimal oksijen kapasitelerini değerlendirdikleri çalışmada erkeklerin skorlarını
ortalama 40±1 mL/dk/kg ve kadınların skorlarını30±2 mL/dk/kg olarak bulmuştur. Akça ve ark. (2010)
yaptıkları çalışmada 10 elit genç erkek kürekçinin maksimal oksijen tüketimlerini ve laktat profillerini
incelemiş ve grubun ortalama skorunu 58.88 ±3.8 mL/dk/kg olarak tespit etmiştir. Aslan ve ark. (2007)
yılında fiziksel aktivite düzeylerini fiziksel aktivite anketi ve kardiyorespiratuar uygunluk ölçümü ile
belirlemeyi amaçladıkları çalışmada 101 kadının VO 2 maks ortalamalarını 41.55±2.74 mL/dk/kg ve
erkeklerin VO 2 maks ortalamalarını 45.42±2.77 mL/dk/kg olarak bulmuştur. Bu sonuçlara göre
çalışmamızın maks VO 2 skorları açısından literatür ile benzer özellikler gösterdiği söylenebilir.
Araştırmada WAnT anaerobik güç değerleri açısından kadınlarda en yüksek skoru 407.75±119.98 watt
ve erkeklerde 722.49±106.01 watt ile mezomorfi vücut tipine sahip olan katılımcılar elde etti. En düşük
skorun ise kadınlarda 327.27±78.19 watt ve erkeklerde 627.21±112.98 watt ile ektomorfi vücut tipine
sahip katılımcılara ait olduğu bulundu. Anaerobik güç performansının WAnT testi sırasında elde
edilen en yüksek 5 saniyelik güç ortalaması olduğu düşünüldüğünde ektomorfi yapıya sahip kişilerin
bu parametre açısından dezavantajlı oldukları söylenebilir. Özellikle endomorfi yapıya sahip
katılımcıların bu test sırasında mezomorfi grup ile beraber yüksek skorlar elde etmelerinin ise sahip
oldukları vücut ağırlıkları ile doğru orantılı olduğu ve dolayısıyla pedal çevirme gücü ile sahip
olunan beden kütlesi arasında yakın bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Ancak daha objektif
yorumlamalar yapılabilmesi açısından somatotip vücut tipi farklılığının WAnT skorları üzerinde nasıl
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bir etkiye sahip olduğunu araştıran daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. WAnT
anaerobik güç skorları açısından literatürde Koşar ve ark. (2004) 60 kız ve 54 erkek sedanter üniversite
öğrencisi ile yaptıkları çalışmada anaerobik güç skorlarının ortalamasını kadınlarda 319.03±77.80 ve
erkeklerde 638.37 ±141.86 watt olarak bulmuştur. Hazır ve ark. (2010) vücut kompozisyonu ile
anaerobik performans skorlarını karşılaştırdıkları ve 23 genç futbolcudan oluşan çalışmalarında
anaerobik güç skorlarını ortalama 606.3±84.4 watt olarak tespit etmiştir. Yapıcı ve ark. (2015) 11 erkek
performans yüzücüsünün 50 metre yüzme performansları ile anaerobik güç ve kapasitelerini
karşılaştırdıkları çalışmada anaerobik güç ortalamaları 384.15±171.41 watt olarak bulmuştur. Bu
sonuçlara göre çalışmamızın anaerobic güçskorları açısından literatür ile benzer özellikler gösterdiği
söylenebilir.
WAnT yorgunluk indeksi skorları açısından kadınlarda en yüksek skoru % 51.71±15.46 ile endomorfi
ve erkeklerde % 52.64±6.57 ileektomorfi vücut tipine sahip katılımcılar elde etti. Elde edilen değerler
ışığında testin en yüksek ve en düşük 5 saniyelik ortalamalarının yorgunluk indeksinin
hesaplamasında kullanılması ile kadınların test süresince mevcut güç skorlarını korumada zorluk
yaşamalarının bu sonucu ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Ancak cinsiyetler arasında tespit edilen
bu sonuçlarla ilgili daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yorgunluk indeksi değerleri
açısından literatürde Koşar ve ark. (2004) 60 kız ve 54 erkek sedanter üniversite öğrencisi ile yaptıkları
çalışmada yorgunluk indeksi skorlarının ortalamasını kadınlarda %14.17±14.40 ve erkeklerde
%39.57±13.49 olarak bulmuştur. Yapıcı ve ark. (2015) 11 erkek performans yüzücüsünün 50 m yüzme
performansları ile anaerobik güç ve kapasitelerini karşılaştırdıkları çalışmada yorgunluk indeksi
ortalamalarını%58.27±11.80 olaraktespit etmiştir. Araştırmamızın literatür örnekleri ile benzer ve
farklı özellikler gösterdiği görüldü.
Sonuç olarak; çalışmada somatotip karakter farklılığı açısından aerobik ve anaerobik performans
skorlarının değerlendirildiği ve spor bilimleri alanında yaygın bir şekilde kullanılan Yo Yo IR1 ve
WAnT parametrelerini inceledi.Daha sonra yapılacak çalışmaların ise farklı yaş, seviye ve sportif
geçmişe sahip kişileri kapsayacak şekilde dizayn edilmesininspor bilimleri alanında bu konuyla ilgili
olarak literatürdeki eksikliği gidereceği düşünülmektedir.
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Somatotip Karakter Farklılığının Sedanter Kadın ve Erkeklerin
Anaerobik Performans Skorları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Fahri Safa Çınarlı 1, Muhammed Emin Kafkas2
1,2İnönü

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı, somatotip karakterlerin bazı anaerobik performans değerleri üzerine etkisinin incelenmesidir.
Çalışmaya, herhangi bir düzenli antrenman programına katılmayan yaşları 21.10±2.10 yıl, boyları 163.50±5.04 cm,
vücut ağırlığı 56.33±10.69 kg, beden kitle indeksi (BKİ) 21.01±3.48 kg/m2, vücut yağ oranı (VYO) %18.63±6.05 olan 30
kadın ve yaşları 21.55±2.15 yıl, boyları 177.02±6.27 cm, vücut ağırlığı 67.85±8.23 kg, BKİ 21.67±2.59 kg/m2, VYO
%12.40±5.43 olan 70 erkek toplamda 100 gönüllü katıldı. Katılımcıların boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi çap,
çevre, vücut yağ oranları, pençe kuvveti, esneklik, dikey sıçrama ve 30 metre sürat değerleri ölçüldü. Kadın ve erkek
katılımcılarda somatotip karakterler ile esneklik, pençe kuvveti sağ ve sol skorları açısından en iyi skoru mezomorfi
vücut tipine sahip olanlar elde etti. 30 metre koşu ve dikey sıçrama skorları açısından kadın ve erkek katılımcılarda
en iyi skorun ektomorfi vücut tipine sahip olanlara ait olduğu bulundu. Kadın ve erkek katılımcılarda 30 metre koşu
performans skorları açısından somatotip vücut tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu(p<0.05).
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda ektomorfi somatotip özelliğe sahip kadın ve erkek katılımcıların hem
endomorfi hem de mezomorfi katılımcılara göre daha hızlı koştukları ve daha yükseğe sıçradıkları tespit edildi.
Bunun nedeni olarak ektomorfi vücut tipine sahip katılımcıların vücut ağırlıklarının az olmasının sürat ve sıçrama
performansı üzerine olumlu etki edeceği düşünülmektedir.
AnahtarKelimeler:2
sürat, dikey sıçrama,somatotip, mezomorfi, esneklik

1.

Giriş

Spor bilimlerinde performansı etkileyen faktörlerin araştırılması ve araştırılan parametrelerin etki
oranlarının belirlenmesi gittikçe yaygınlaşan bir araştırma konusudur (Marta ve ark., 2013; Vila ve
ark., 2009).Genetik özellikler, kas lifi tipi, spor yaşı vb. unsurlar bireyin biyomotor performans
skorlarına doğrudan etki yapmaktadır.Vücut kompozisyonu ise bu skorlara en çok etki eden
unsurlardan bir tanesi konumundadır. Vücut kompoziyonu belirlemede spor bilimleri açısından en
yaygın kullanılan metot antropometrik ölçüm değerlendirmeleridir (Zorba ve ark., 2013). Fizik yapı
öğelerine dayalı olarak belirtilen bir sınıflama olan somatotip (vücut tipi) değerlendirmeleri
antropometrik ölçümler yardımı ile elde edilmektedir (Bayraktar ve ark., 2010).Tüm spor branşları
kendine ait özellikleri barındıran ve baskın olan motorik performans parametrelerine sahiptir. Bu
sebeple somatotip karakterlerin pek çok spor dalında ayrışması olası ve beklenen bir durumdur. Spor
branşları için gerekli olan vücut tiplerinin belirlenmesi günümüzde halen araştırılan ve merak edilen

1 Corresponding author’s address:İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye
e-mail: safa.cinarli@gmail.com
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spor çalışmalarından bir tanesi olarak görülmektedir(Ferragut ve ark., 2015; Rakovic ve ark., 2015;
Mala ve ark., 2015).
Sportif anlamda biyomotor performans, farklı motorik özelliklerin değerlendirildiği skorların
göstergesidir. Bir kişinin fiziksel aktiviteyi gerçekleştirmedeki yeterlilik kapasitesinin miktarı o kişinin
“maksimum
performansı”
olarak
değerlendirilmektedir.
Maksimum
performansın
değerlendirilmesindeki amaç, fiziksel aktivite sırasında iskelet kaslarında aerobik ve anaerobik
metabolizmayla açığa çıkan enerji miktarının tespit edilmesidir (Yıldız, 2010). Anaerobik performans
ise kısa sürede tamamlanan veya patlayıcı kuvvet gerektiren spor branşları için önemli bir özelliktir.
Anaerobik performansı ölçen testler genellikle “çok kısa” ve “kısa” anaerobik testler olarak iki grupta
incelenmektedir. Çok kısa süreli testler alaktik anerobik sistem hakkında bilgi verirken, kısa süreli
testler ise laktasit anaerobik sistem hakkında bilgi vermektedir (Özkan ve ark., 2010). Anaerobik
performans unsurlarının pek çok spor branşında var olması sebebiyle bu enerji metabolizmasının özel
olarak incelenmesinin gerekli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda anaerobik enerji metabolizmasının
mevcut olduğu sportif etkinliklerde morfolojik optimizayonun belirlenmesi ve performans skorlarının
değerlendirilmesinin spor bilimleri alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma düzenli antrenman programına katılmayan kadın ve erkek katılımcılarda somatotip
karakter farklılıklarının anaerobik performans skorları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacı ile
yapıldı.

2.

Yöntem

2.1 Araştırma Grubu
Çalışmaya düzenli antrenman programına katılmayan yaşları 21.10±2.10 yıl, boyları 163.50±5.04 cm,
vücut ağırlığı 56.33±10.69 kg, beden kitle indeksi (BKİ) 21.01±3.48 kg/m2, vücut yağ oranı (VYO) %
18.63±6.05 olan 30 kadın ve yaşları 21.55±2.15 yıl, boyları 177.02±6.27 cm, vücut ağırlığı 67.85±8.23 kg,
BKİ 21.67±2.59 kg/m2, VYO % 12.40±5.43 olan 70 erkek toplamda 100 gönüllü katıldı. Araştırma
Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Katılımcılara araştırmadan önce tüm
ölçüm yöntemleri (antropometrik, biyomotor) hakkında bilgi verildi ve onayları alındı.
2.2 Verilerin Toplanması
Araştırmada uygulanan tüm ölçüm protokolleri İnönü Üniversitesi BESYO fizyoloji laboratuvarında
ve spor salonunda uygulandı. Araştırmada katılımcılarıntüm antropometrik ölçümleri "International
Society for the Advancement of Kinanthropometry" (ISAK) tarafından tavsiye edilen ölçüm teknikleri
ve standartlar doğrultusunda uygulandı. Tüm ölçümler deneğin sağ tarafından alındı. Skinfold
ölçümlerinde iki ölçüm arasındaki fark <%5 ve diğer ölçümler için <%1 olduğu durumlarda değer
kaydedildi. Eğer farklar bu sınırlar dışında ise üçüncü bir ölçüm alındı ve üç değerin ortalaması
kaydedildi. Araştırmada her bir katılımcının boy uzunlukları çıplak ayak ile hassaslık derecesi 0.01 m
olan stadiometre (SECA, Almanya) ve vücut ağırlıkları (VA) üzerinde sadece şort ile hassaslık
derecesi 0.1 kg olan elektronik baskülle (SECA, Almanya) ölçüldü. Çalışmaya katılan deneklerin
Beden Kitle İndeksleri (BKİ) VA/boy2 (kg/m2) formülüyle hesaplandı. Vücut Yağ Oranları (VYO) kadın
(triseps, uyluk, suprailiak) ve erkekler (abdominal, uyluk, pektoral) için Jackson & Pollock üç bölgeli
skinfold formülü ile belirlendi. Deneklerin deri kıvrım kalınlıkları (DKK) dört bölgeden (triseps,
suprailiak, supskapula, kalf) ±2 mm hata ile 1 mm2’ye 10 gr basınç uygulayan Skinfold kaliper
(Holtain, UK) ile ölçüldü. Çevre ölçümleri (triseps ve baldır) Gulick antropometrik mezura
kullanılarak, çap ölçümleri ise Harpenden antropometrik set (Holtain, UK) kullanılarak ±1 mm hata
ile ölçüldü. Somatotip karakterler ise “Heath & Carter” somatotip yöntemiyle belirlendi. Pençe
kuvveti değerleri “TAKEI GRIP-D” marka el dinamometresi ile sağ ve sol olarak üçer kez ölçüldü ve
en iyi değer kg cinsinden kaydedildi. Esneklik performansı ise Otur-Eriş testi esneklik sehpası
kullanılarak üç kez ölçüldü. En iyi değer cm olarak kaydedildi. Dikey sıçrama testleri, sıçrama zemin
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platformu üzerinde ve otuz metre sprint testleri elektronik kapı zamanları ile (Smart Speed; Fusion
Sport, Avustralya) ölçüldü.
2.3 İstatistiksel Analiz
Araştırma verilerinin homojen olup olmadığı basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılarak (+1.5 ile -1.5
arasında) ve katılımcı sayısı 50’den büyük olduğu için “Kolmogorow Smirnov” testi ile sınandı ve
normal dağılım gösterdiği belirlendi. İkiden fazla bağımsız değişkenin değerlendirilmesi için
kullanılan parametrik testlerden “Tek Yönlü Varyans Analizi” ile veriler değerlendirildi. Tüm
istatistiksel analizler “IBM SPSS 23” paket programında yapıldı. Alınan tüm testler aritmetik
ortalama±standart sapma (X±ss) olarak ifade edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak
belirlendi.
3. Bulgular
Herhangi bir düzenli antrenman programına katılmayan kadın ve erkek katılımcıların somatotip
karakterleri ile anaerobik performans skorlarınınincelenmesi amacını taşıyan bu araştırmada 70 erkek
ve 30 kadın toplamda 100 katılımcı 3 farklı somatotip karaktere (endomorfi, mezomorfi, ektomorfi)
sahip olarak sınıflandırıldı. Bu çalışmada elde edilen bulgu ve istatistiksel veriler aşağıdaki tablolarda
sunuldu.
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Demografik ve Antropometrik Değerleri
Parametreler
Yaş (yıl)
Boy (cm)
VA (kg)
VYO (%)
BKİ (kg/m2)
Endomorfi
Mezomorfi
Ektomorfi

Kadın
(n=30)

Erkek
(n=70)

X±ss
21.10±2.10
163.50±5.04
56.33±10.69
18.63±6.05
21.01±3.48
3.37±1.27
3.81±1.25
2.90±1.48

X±ss
21.55±2.15
177.02±6.27
67.85±8.23
12.40±5.43
21.67±2.59
3.11±1.20
3.75±1.24
3.28±1.35

Araştırmada kadın katılımcıların yaşları 21.10±2.10 yıl, boyları 163.50±5.04 cm, vücut ağırlıkları
56.33±10.69 kg, VYO % 18.63±6.05, BKİ 21.01±3.48 kg/m2 ve erkek katılımcıların yaşları 21.55±2.15 yıl,
177.02±6.27 cm, 67.85±8.23 kg, VYO % 12.40±5.43, BKİ 21.67±2.59kg/m2 olarak tespit edildi. Somatotip
karakter puanları açısından kadın katılımcılarda endomorfi 3.37±1.27, mezomorfi 3.81±1.25, ektomorfi
2.90±1.48 ve erkek katılımcıların somatotip değerleri endomorfi 3.11±1.20, mezomorfi 3.75±1.24,
ektomorfi 3.28±1.35 olarak bulundu.
Tablo 2. Katılımcıların Somatotip Karakter Farklılığına Göre Esneklik Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
x
N
f

Kadın

ANOVA Sonuçları

,

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
Somatotip

ss

9
11
10

27.77
32.08
30.10

7.01
5.94
8.64

N

x

ss

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam
Var. K.

KT

Sd

KO

F

p

91.71
1420.39
1512.10

2
27
29

57.47
51.11

.872

.430

KT

Sd

KO

F

p

2
67
69

42.44
54.73

.776

.465

29.10
7.90 G.Arası
84.89
14
Erkek
28.00
7.42 G.İçi
3666.91
23
30.48
7.16 Toplam
3751.80
33
KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; p>0.05
Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

Tablo 2’ de katılımcıların somatotip karakterleri ile esneklik değerleri incelendi. Kadın ve erkek
katılımcıların somatotip karakter farklılığı açısından esneklik skorlarında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunamadı (F (2,27) =.872, p=.430 ve F (2,67) =.776, p=.465 sırasıyla). Yapılan istatistiksel analiz
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sonucunda hem kadınlarda hem de erkeklerde mezomorfi vücut tipine sahip olan katılımcıların
esneklik değerlerinin diğer vücut tiplerine göre daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak mezomorfi
vücut tipine sahip katılımcıların esneklik değerlerindeki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı
bulunamadı (p>0.05).
Tablo 3. Katılımcıların Somatotip Karakter Farklılığına Göre Pençe Kuvveti Sağ El Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

,

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
Somatotip

ANOVA Sonuçları

ss

9
11
10

28.56
30.76
29.86

6.44
4.79
6.30

N

x

ss

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam
Var. K.

KT

Sd

KO

F

p

23.94
919.66
943.61

2
27
29

11.97
34.06

.351

.707

KT

Sd

KO

F

p

2
67
69

54.35
63.38

.858

.429

14
46.77
4.54 G.Arası
108.71
23
49.97
9.59 G.İçi
4246.97
33
47.71
7.81 Toplam
4355.68
KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; p>0.05

Erkek

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

Tablo 3’ te katılımcıların somatotip karakterleri ile pençe kuvveti sağ el değerleri incelendi. Kadın ve
erkek katılımcıların somatotip karakter farklılığı açısından pençe kuvveti sağ skorlarında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunamadı (F (2,27) =.351, p=.707 ve F (2,67) =.858, p=.429 sırasıyla). Yapılan
istatistiksel analiz sonucunda hem erkek hem de kadın katılımcılarda mezomorfi vücut tipine sahip
olanların sağ pençe kuvveti skorlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak
pençe kuvveti sağ lehine olan bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı (p>0.05).
Tablo 4. Katılımcıların Somatotip Karakter Farklılığına Göre Pençe Kuvveti Sol El Değerleri
,

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

Erkek

ANOVA Sonuçları

ss

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

9
11
10

28.91
29.84
29.49

8.34
3.84
5.35

Somatotip
Endomorf
Mezomorf
Ektomorf

N

x

ss

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam
Var. K.

KT

Sd

KO

F

p

4.35
963.82
968.82

2
27
29

2.17
35.69

.061

.941

KT

Sd

KO

F

p

2
67
69

11.26
61.07

.184

.832

14
46.55
5.33 G.Arası
22.52
23
47.71
8.24 G.İçi
4091.95
33
46.48
8.34 Toplam
4114.6847
KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; p>0.05

Araştırmada katılımcıların somatotip karakterleri ile pençe kuvveti sol el değerleri incelendi. Kadın ve
erkek katılımcıların somatotip karakter farklılığı açısından pençe kuvveti sol skorlarında istatistiksel
olarakanlamlı farklılık bulunamadı (F (2,27) =.061, p=.941 ve F (2,67) =.184, p=.832 sırasıyla). Yapılan
istatistiksel analiz sonucunda hem erkek hem de kadın katılımcılarda mezomorfi vücut tipine sahip
katılımcıların sol pençe kuvveti değerlerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu belirlendi.
Ancak pençe kuvveti sol lehine olan bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı (p>0.05).
Tablo 5. Katılımcıların Somatotip Karakter Farklılığına Göre Dikey Sıçrama (CMJ) Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

,

ss

F

p

9.80

8.8965

.001*

Sd

KO

F

p

38.93

2

19.46

G.İçi

1605.49

67

23.96

.812

.448

Toplam

1644.43

69

Var. K.

Endomorf

9

20.15

2.99

G.Arası

Mezomorf

11

24.00

3.44

G.İçi

Ektomorf

10

26.18

2.87

Toplam

N

x

ss

Endomorf

14

35.57

5.61

G.Arası

Mezomorf

23

37.48

4.46

Ektomorf

33

36.12

4.86

Somatotip
Erkek

ANOVA Sonuçları

Var. K.

Sd

KO

175.82

2

87.91

264.77

27

440.60

29

KT

KT

KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; *p<0.05
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Tablo 5 incelendiğinde araştırmada erkek katılımcıların somatotip karakterleri ile CMJ değerleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (F (2,67) =.812, p=.448). Erkek katılımcılarda
CMJ performansı açısından en iyi skoru mezomorfi vücut tipine sahip grup elde etti. Kadın
katılımcıların vücut tipleri ile CMJ performansları değerlendirildiğinde istatistiksel olarak
anlamlıfarklılıktepit edildi(F (2,27) =8.8965, p=.001). Kadın katılımcılarda CMJ performansı açısından en
iyi skoru ektomorfi vücut tipine sahip grup elde etti. Somatotip vücut tipi açısından karşılaştırılan
CMJ skorları “Scheffe analizi” ile sınandı. Elde edilen istatistiksel sonuçlar aşağıda gösterildi (tablo 6).
Tablo 6. Katılımcıların CMJ Skorlarının Somatotip Karakter Değişkenine Göre Hangi Vücut
Tipleri Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları
Somatotip Karakter (i)

Somatotip Karakter (j)

Ektomorfi (Kadın)
Mezomorfi (Kadın)
*p<0.05

xi − x j

Endomorfi
Endomorfi

3.85
6.03

Sh x
.04
1.43

p
.045*
.000*

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda CMJ skorlarında ektomorfi vücut tipine sahip olan kadın
katılımcıların endomorfi grup ile karşılaştırıldığında ektomorfi grup lehine ve mezomorfi vücut tipine
sahip olan kadın katılımcıların endomorfi grup ile karşılaştırıldığında mezomorfi lehine istatistiksel
olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p=.045 ve p=.000 sırasıyla).
Tablo 7. Katılımcıların Somatotip Karakter Farklılığına Göre 30 Metre Değerleri

x ve ss Değerleri
Somatotip
N
x
f

Kadın

,

Endomorf
Mezomorf
Ektomorf
Somatotip

ANOVA Sonuçları

ss

9
11
10

5.03
5.00
4.76

0.22
0.27
0.20

N

x

ss

Var. K.
G.Arası
G.İçi
Toplam
Var. K.

KT

Sd

KO

F

p

.423
1.563
1.987

2
27
29

.212
.058

3.656

.039*

KT

Sd

KO

F

p

.77
.23

3.322

.042*

Endomorf
14
4.09
0.16 G.Arası
.284
2
Erkek
Mezomorf
23
3.97
0.17 G.İçi
4.14
67
Ektomorf
33
3.97
0.12 Toplam
4.43
69
KT: Kareler Toplamı; Sd: Serbestlik Derecesi; KO: Kareler Ortalaması; *p<0.05

Tablo 7’ de katılımcıların somatotip karakterleri ile 30 m koşu skorları incelendi. Araştırmada 30 m
koşu performansı açısından kadın ve erkek katılımcılarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit
edildi (F (2,27) =3.656, p=.039 ve F (2,67) =3.322, p=.042 sırasıyla). Kadın ve erkek katılımcılarda 30 m koşu
skorlarında en iyi performansı ektomorfi vücut tipine sahip olan grup gösterdi. Somatotip vücut tipi
açısından karşılaştırılan 30 m koşu skorları “Scheffe analizi” ile sınandı. Elde edilen istatistiksel
sonuçlar aşağıda gösterildi (tablo 8).

Tablo 8. Katılımcıların 30 Metre Koşu Skorlarının Somatotip Karakter Değişkenine Göre Hangi Vücut
Tipleri Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları
p
Somatotip Karakter (i)
Somatotip Karakter (j)
xi − x j
Sh
x

Mezomorfi (Erkek)
Ektomorfi (Erkek)

Endomorfi
Endomorfi

-.118
-.116

.051
.048

.025*
.019*

Ektomorfi (Kadın)
Ektomorfi (Kadın)
*p<0.05

Endomorfi
Mezomorfi

-.265
-.239

.110
.105

.024*
.031*

Erkek katılımcılarda mezomorfi ile endomorfi katılımcılar arasında mezomorfi vücut tipine sahip
olanların lehine ve ektomorfi ile endomorfi arasında ektomorfi vücut tipine sahip olanların lehine
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p=.025 ve p=.019 sırasıyla). Kadın katılımcılarda ise
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ektomorfi ile endomorfi katılımcılar arasında ektomorfi vücut tipine sahip katılımcılar lehine ve
ektomorfi ile mezomorfi arasında ektomorfi lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi
(p=.024 ve p=.031 sırasıyla).
4.

Sonuçlar ve Tartışma

Bu çalışmada düzenli antrenman programına katılmayan kadın ve erkerklerde somatotip karakter
farklılığının anaerobik performans skorlarınıetkilediği tespit edildi. Literatürde somatotip vücut
tiplerinin belirlenerek biyomotor performans skorları ile karşılaştırıldığı çok az sayıda çalışmaya
rastlandı. Dikey sıçrama parametresi açısından literatür incelendiğinde, Çon ve ark. (2012) üniversite
(BESYO) öğrencisi olan 20 kadın ve 20 erkeğin CMJ ortalamalarını kadın 26.9±8.5 ve erkek 45.3±8.06
cm olarak bulmuştur.Nikbakht (2011) 19-25 yaş arası sedanter üniversite öğrencilerinin vücut
kompozisyonu ile dikey sıçrama skorlarını karşılaştırdığı çalışmada ortalama değeri 50±8.4 cm olarak
tespit etmiştir. Barnes ve ark. (2007) 29 bayan voleybol oyuncusunun sıçrama ortalamalarını 19.2±0.9
cm olarak elde etmiştir.Bu sonuçlar kadınlarda elde etmiş olduğumuz skorlarla benzerlik gösterirken
erkeklerde ise çalışmamızda elde edilen değerlerden daha yüksek olduğu görüldü.Bu farklılığın iki
örneklem grubu arasındaki spor yaşı, seviyesi vb. unsurlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Ayrıca CMJ performansı açısından en yüksek değeri erkeklerde mezomorfi ve kadınlarda ektomorfi
vücut tipine sahip katılımcılar elde etti. Her iki cinsiyet açısından ise en düşük sıçrama
performansınınendomorfi yapıya sahip katılımcılaraait olduğu bulundu. Bu bağlamda yağ dokunun
fazla oluşu ile dikey sıçrama performansının olumsuz yönde etkileneceği aksine ektomorfi skorları
açısından yağ kütlesindeki azalmanın da pozitif yönde katkı sağlayacağı söylenebilir. Bunun
sebebinin ise kütle ile yer çekimi ilişkisinden doğan olası bir sonuç olduğu düşünülmektedir.
30 metre koşu skorları açısından Bavlı (2012) yaş ortalaması 20.7±2.6 yıl olan 24 basketbol
oyuncusunun 30 m skorlarını 4.6±0.3 sn olarak bulmuştur. Gökhan ve ark. (2015) erkek futbol takımı
oyuncularının koşu performans ortalamalarını 4.15±0.20 sn olarak bulmuştur. Bu bağlamda
çalışmamız ile literatür arasında erkek katılımcıların performans skorları karşılaştırıldığında benzer
özellikler görülmektedir. Ancak bulgular ışığında 30 m koşu performansları açısından en dikkat çekici
sonuç kadın ve erkek katılımcılarda ektomorfi vücut tipine sahip olanlar lehine en iyi skorların elde
edilmiş olmasıdır. Ektomorfi vücut tipinin baskın özelliği olan ince yapılı ve daha az vücut ağırlığına
sahip olmalarının birim zamanda vücut ağırlıklarını daha hızlı hareket ettirmelerine olanak sağladığı
düşünülmektedir.
Esneklik performans skorları açısından çalışmada erkek katılımcılarda en yüksek skoru 30.48±7.16 cm
ile ektomorfi ve kadın katılımcılarda 32.08±594 cm ile mezomorfi vücut tipine sahip grup elde etti.
Günay ve ark. (2006) esneklik değerlerini ≥55 cm (mükemmel), 46-54 cm (iyi), 34-45 cm (orta), 29-33
cm (kötü) ve ≤28 cm (çok kötü) olarak kategorize etmişlerdir. Bu bağlamda kadın ve erkek
katılımcıların orta seviyeye yakın bir kategoride yer aldıkları görülmektedir. Literatürde Akyüz ve
ark. (2010) yılında milli güreşçiler üzerinde yaptıkları araştırmada çalışmaya katılan sporcularda
esneklik testi sonucunu ortalama 35.3±5.8 cm olarak tespit etmiştir. Bu sonuçlara göre elde ettiğimiz
değerler literatür ile benzerlik göstermektedir.
Pence kuvveti sağ skorları açısından kadınlarda 30.76±4.79 kg ve erkeklerde 49.97±9.59 kg ile en
yüksek değer mezomorfi vücut tipine sahip olan katılımcılar, pence kuvveti sol skorları açısından
kadınlarda29.84±3.84 kg ve erkeklerde 47.71±8.24 kg ile mezomorfi vücut tipine sahip olan katılımcılar
tarafından elde edildi. Bu noktada pence kuvveti testinin vücutta bulunan 22 kas ile yakın bir ilişki
göstermesi ve mezomorfi yapıya sahip kişilerin daha fazla kas kütlesine sahip olmalarının bu sonucu
ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Savucu ve ark. (2009) 36 hentbol ve 44 boks sporcusu ile yapmış
oldukları çalışmada sağ pençe kuvveti hentbolcularda 36.79±3.36, boksörlerde 34.29±3.68 ve sol pençe
kuvveti hentbolcularda 34.70±4.39, boksörlerde 33.35±4.13 kg olarak bulmuştur. Pence kuvveti
değerleri açısından çalışmamız literatür ile benzerlik göstermektedir.
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Sonuç olarak; bu çalışmanın bulguları ışığında vücut kompozisyonu ile biyomotor performans
skorları arasında yakın bir etkileşim olduğu tespit edildi. Bu bağlamda somatotip vücut tiplerinin
belirlenmesi ile farklılığın hangi somatotip karakter lehine olacağını gösteren daha çok çalışmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönüyle çalışmamız literatürde sınırlı sayıda araştırılansomatotip vücut
farklılıkları açısından anaerobik performans parametrelerini incelemiştir. Elde ettiğimiz sonuçların
spor bilimleri alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Abstract
Üniversitelerin otomasyon sistemleri dağıtık bilgi sistemleridir. Bu tarz bir sistemin yönetilmesi de dağıtık olması
sebebiyle oldukça güçtür Bugün Türkiye’de bilgi güvenliğinin önemi ve güvenlik saldırılarının ehemmiyeti artmış
olmasına rağmen, üniversiteler için belirlenmiş zorunlu bir güvenlik politikası bulunmamaktadır. Ancak
önümüzdeki dönemlerde bu standartların belirlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde üniversiteler gibi
toplumda saygınlığı yüksek olan kurumlar verileri ve kaynaklarını kaybetmekle kalmayacak saygınlıklarını da
kaybedeceklerdir. Bu çalışmada, bir üniversitenin öğrenci işlemi sistemi için güvenlik incelemeleri yapılmış ve bu
incelemeler sonucunda, muhtemel güvenlik açıklıklarının olabileceği yerler saptanmaya ve tüm üniversiteler için
genellenmeye çalışılmıştır. Bu önlemler ve standartların belirlenmesi aşamasında ISO 27001 politikalarından ve
27002 yönergelerinden yararlanılmıştır. Ayrıca Otomasyon Sistemleri için öğrencinin notlarının girişi, notların
değişmesi durumunda düzeltimi ve mezuniyet durumu gibi durumlar oldukça hassas durumlardır, bu gibi
durumların dikkate alınmaması en hafif hali ile haketmediği notu alan öğrencilerin bulunması, belki de okula hiç
kayıt olmamış öğrencilerin mezun olması ile sonuçlanacaktır. En kötü durumda ise öğrenci işleri çalışanlarının
bilgisayarlarının haberleri olmadan illegal saldırılarda paravan bilgisayar amaçlı kullanılması söz konusudur. Bu
tarz problemlerin yaşanmadığı hiç yaşanmayacağı anlamına gelmediği için öncesinde yaşanabilecek güvenlik
problemlerini en aza indirmek amacıyla öncelikle üniversiteler için bir güvenlik politikası ve sonrasın Not Girişi, Not
Düzeltimi ve Mezuniyet Durumu gibi kritik kontrolleri güvenli hale getirebilmek amacıyla bir sistem önerilmiştir.
Keywords:2
Kurumsal bilgi güvenliği, ISO 27001, ISO 27002, içeriden saldırı tespiti

1.

Giriş

Bilgi ve bilgisayar güvenliğini iki ortam için farklı düşünmek gerekir; Bireysel kullanım amaçlı bir
bilgisayarın güvenliği söz konusu olduğunda, bilgisayara girme ve bu bilgisayarda bulunan veriler
üzerinde işlem yapabilme akla gelmektedir. Kurumsal bilgi sisteminin güvenliği söz konusu
olduğunda, çok sayıda bilgisayardan oluşan bir yapının güvenliği düşünülmelidir. Bilgisayar
sayısının çokluğu ve bunların birbirine yerel bilgisayar ağı (YBA) ile bağlı olmaları; YBA üzerinde
başka donanımların bulunması, kurumsal bilgi sisteminin güvenliğini karmaşık hale sokmaktadır.
Kurumların koruması gereken varlıkları, verileri, kaynakları ve özellikle de saygınlıklarıdır. Özellikle
toplumda saygın konumu olan üniversiteler, bankalar ve kamu kuruluşlarının birinde olabilecek bir
güvenlik açığı, bu kuruluşa olan güveni çok sarsar. Örneğin, İnternet bankacılığındaki bir güvenlik
açığının toplum tarafından öğrenilmesi, müşterilerin o bankadaki hesaplarını kapatmasına neden
olabilir. Ya da İTÜ gibi saygınlığı ön planda tutan ve tutması da gereken bir kurumun sistemindeki
1
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bir güvenlik açığının kullanılıp veri çalınması, okulun itibarını yerle bir edecek ve okula duyulan
güveni de sarsacaktır. Bugün Türkiye’de hala üniversiteler için belirlenmiş zorunlu bir güvenlik
politikası bulunmamaktadır, ancak önümüzdeki dönemlerde bu standartların belirlenmesi kaçınılmaz
olacaktır.
Bir kurumun güvenlik politikası belirlenmeye karar verildiğinde, incelemeye, ilk olarak kurum içi
bilgi sisteminin yapısını tanımayla başlanmalıdır. Kurum içi bilgi sistemlerine zaman içinde sürekli
eklemeler yapıldığı için, donanımların görev ve işlevleri unutulabilmektedir. Bu nedenle, sistem
içindeki tüm donanımların ve yazılımların konumları ve işlevleri ortaya konmalıdır. Bu öğrenme
aşamasının ardından, bilgi güvenliğini artıracak birimler konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Bu çalışmada, bir üniversitenin öğrenci işleri sistemi için bilgi güvenliği açısından incelemeler
yapılmış ve bu incelemeler sonucunda, muhtemel güvenlik açıklıklarının olabileceği yerler
saptanmaya ve tüm üniversiteler için genellenmeye çalışılmıştır. Bu önlemler ve standartların
belirlenmesi aşamasında ISO 27001 politikalarından ve 27002 yönergelerinden yararlanılmıştır. Ayrıca
Otomasyon Sistemleri için öğrencinin notlarının girişi, notların değişmesi durumunda düzeltimi ve
mezuniyet durumu gibi durumlar oldukça hassas durumlardır, bu gibi durumların dikkate
alınmaması en hafif hali ile haketmediği notu alan öğrencilerin bulunması ve belki de okula hiç kayıt
olmamış öğrencilerin mezun olması ile sonuçlanacaktır. En ağır hali ile ise öğrenci işleri çalışanlarının
bilgisayarlarının haberleri olmadan illegal saldırılarda paravan bilgisayar amaçlı kullanılması söz
konusudur. öncelikle üniversiteler için bir güvenlik politikası ve sonrasın Not Girişi, Not Düzeltimi ve
Mezuniyet Durumu gibi kritik kontrolleri güvenli hale getirebilmek amacıyla bir sistem önerilmiştir.
Sisteme göre öğretim üyesi not girişini masa üstü bir uygulama üzerinden internete bağlı olmaksızın
gerçekleştirecek ve sonrasında bunu EVA ya da XML formatında hem kendisi için bir kopyasını
saklayacak hem de kendi fakültesinin veri tabanına gönderecek ve buradan da şifreli bir haberleşme
ile Öğrenci İşleri veri tabanı ile paylaşılacaktır. Not Düzeltimi için bu işlem bir karar yazışması ile
birlikte gerçekleştirilir. Bu yüzden not düzeltme işlemini gerçekleştiren öğretim üyesi not belgesini
EVA yada XML formatında fakülteye gönderir. Fakülte önce not değişimi için gelen yazışmayı kendi
yazışma veri tabanına kaydeder, not belgesini de not için oluşturulmuş olan veri tabanına kaydedip,
sonrasında not belgesini ve yazışmayı şifreleyerek öğrenci işleri ile arasında kurulan güvenli bağlantı
aracılığıyla öğrenci işlerine gönderecektir. Öğrenci işlerinde yazışma delil olması için yazışma veri
tabanına, not belgesi de öğrenci veri tabanına kaydedilecektir. Öğrencinin mezuniyet durumunda ise,
hem fakülte veri tabanındaki hem de öğrenci veri tabanındaki notlar karşılaştırılır ve eğer ikisi
birbirinin aynısı ise, “öğrenci mezun olabilir” bilgisi verilir. Eğer farklılıklara rastlanırsa, “öğrenci
mezun olamaz” bilgisi döner ve bu aşamada farklılık sorgulaması işlemleri başlatılır. Not düzeltme
yazıları da elektronik belge haline getirileceği için yapılan tüm not değişikliklerinin de bir resmi
tutanağı üretilmiş olacaktır. Bu tutanak hem fakültede hem de öğrenci otomasyon sisteminde
tutulacağı için de bir araştırma sırasında karşılaştırma olanağına sahip olunacaktır.
2. İnceleme veYöntemler
Bilgi güvenliği araştırması yapılacak olan kurumda, daha önce kurulmuş olan bir bilgi sisteminin var
olduğu varsayıldığından, hedeflenen bilgi güvenliği seviyesini sağlayabilmek için, ilk aşamada
mevcut durumu incelemek gerekir. Bu inceleme sırasında, her zaman şüpheci olmakta yarar vardır.
Çünkü bilgi güvenliği eksiksiz sağlanmış bir yapının var olduğunu düşünmek yanlıştır.
Bu varsayımlara dayanarak sistem incelenmiş ve öncelikle bir güvenlik politikası önerilmiş,
sonrasında da bazı işlem modülleri için çözümler önerilmiştir.
2.1. Güvenlik Politikası
Kurumların koruması gereken varlıkları, verileri, kaynakları ve özellikle de saygınlıklarıdır. Özellikle
toplumda saygın konumu olan üniversiteler, bankalar ve kamu kuruluşlarının birinde olabilecek bir
güvenlik açığı, bu kuruluşa olan güveni çok sarsar. Örneğin, İnternet bankacılığındaki bir güvenlik
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açığının toplum tarafından öğrenilmesi, müşterilerin o bankadaki hesaplarını kapatmasına neden
olabilir. Ya da İTÜ gibi saygınlığı ön planda tutan ve tutması da gereken bir kurumun sistemindeki
bir güvenlik açığının kullanılıp veri çalınması, okulun itibarını yerle bir edecek ve okula duyulan
güveni de sarsacaktır. Bugün Türkiye’de hala üniversiteler için belirlenmiş zorunlu bir güvenlik
politikası bulunmamaktadır, ancak önümüzdeki dönemlerde bu standartların belirlenmesi kaçınılmaz
olacaktır.
Bir kurumun güvenlik politikası belirlenmeye karar verildiğinde, incelemeye, ilk olarak kurum içi
bilgi sisteminin yapısını tanımayla başlanmalıdır. Kurum içi bilgi sistemlerine zaman içinde sürekli
eklemeler yapıldığı için, donanımların görev ve işlevleri unutulabilmektedir. Bu nedenle, sistem
içindeki tüm donanımların ve yazılımların konumları ve işlevleri ortaya konmalıdır. Bu öğrenme
aşamasının ardından, bilgi güvenliğini artıracak birimler konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Önerilen
Güvenlik Politikası aşağıda listelenmiştir:
1. Sistemde oturum açmak için kullanılan biletin güvenliğinden emin olunması gerekmektedir.
2. Öğretim Üyesi’nin öğrencinin yokluğunda danışmanı olduğu öğrencinin ders kaydında
değişiklik yapmaması gerekmektedir.
3. Bir Üniversite’nin kullandığı veri tabanının güvenlik derecesinin en az B seviyesinde olması
gerekmektedir.
4. Mutlaka bir parola değiştirme politikası bulunması gerekmektedir.
5. Kullanıcı 1 yıl içerisinde bir politikayı en fazla 1 kez kullanabilmelidir.
6. Sisteme giriş esnasında robot kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca varsa bilr Optik
Karakter Tanım araçları ile de ek kontroller gerçekleştirilmelidir.
7. Kullanıcı seviyelerine göre kullanıcı adı ve parola deneme sayısında sınırlama bulunması
gerekmektedir.
8. Oturum zaman aşım kavramı mutlaka bulunmalı ve oturum bileti kullanıcının yetki düzeyi
değiştikçe değişmelidir.
9. Veri tabanının bulunduğu sunucu ile alakalı bir güvenlik politikası bulunmalıdır. Ayrıca
veri tabanı yönetici sayısı da olabildiğince az tutulmalıdır.
10. Sistem yöneticisinin de mutlaka bir güvenlik politikası bulunmalıdır.
11. Her gelen yeni uygulama işletmeye alınmadan önce mutlaka ve mutlaka test edilmelidir.
12. Mevcut uygulamaya bakım, desten ve güncelleme için kurum dışından kişilerin dışarıdan
erişim hakları ya olmamalı ya da olacaksa belirli bir süreliğine kurum içerisinde bir yetkilinin
gözetiminde olmalıdır.
13. Öğrenci İşleri yetkililerinin uzaktan erişim hakkına sahip olması denetimli olmalı ya da hiç
olmamalıdır.
14. Yetkililer parolalarını başkaları ile paylaşmamalıdırlar.
15. Yetkili bilgisayar başından ayrıldıktan belirli bir süre sonra kullandıkları program
kendiliğinden kapanmalı.
16. Yetkililerin bilgisayarları başkaları tarafından kullanılmamalı.
17. Yetkililerin bilgisayarlarında gerekli olan programlardan başka programlar kurulu olmamalı
ve ayrıca bilgisayarlarındaki yetki dereceleri olabilecek en düşük düzeyde olmalıdır.
18. Bilgisayarlara düzenli olarak virüs testi yapılmalıdır.
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19. Bilgisayar odasının başına gelebilecek en büyük çaplı saldırı ya da afet sonucunda, bilgi
sistemi çalışamaz duruma gelecektir. Böyle bir felaket durumunda, hizmetlerin
sürdürülebilmesi için bir felaket merkezinin kurulması gerekir.
20. Not değişikliği bilgisini alan yetkili ve notları giren yetkili aynı kişiler olmamalıdır.
21. Terminalden ana sisteme girerken kullanılacak olan bağlantı mutlaka şifreli olmalıdır.
2.2. Kritik Modüllerin Güvenliği
Birüniversitenin en önemli 3 modülü; Not Girişi, Not Düzeltimi ve Mezuniyet Durumu Sorgusu
modülleridir. Bu 3 kritik modül için birbirini destekleyen 3 farklı system önerilmiştir.
2.2.1. Not Girişi
Aşağıdaki şekilde görülen, önerilen sisteme göre öğretim üyesi not girişini bir web uygulaması
üzerinden değil, masa üstü uygulaması üzerinden internete bağlı olmaksızın gerçekleştirecek.
Sonrasında uygulama bunu EVA ya da XML formatında sayısal imzalı bir şekildeönce fakülte veri
tabanına gönderecek. Buradan da fakülte ve öğrenci işleri arasında şifreli bir bağlantı kurulacak ve not
belgesi sayısal imza ile imzalanmış ve şifreli bir haldeöğrenci işlerine gönderilecek. Öğrenci işlerinde
şifresinden çözülen belge öğrenci işleri veri tabanına kaydedilecek.
Böylece hem fakültede hem de öğrenci işlerinde bir kopyası bulunan belgede herhangi bir değişiklik
yapılırsa kontrol edilip anlaşılabilecek.Sayısal imza göndericinin kimliğinin teyidini, oluşturulan
elektronik dökümanın da orjinalliğini ve güvenirliğini mümkün kılacaktır. Mevcut kullanılan
sistemde yetki bileti alındıktan sonra, yetki biletinin kopyasını elde eden birisinin öğretim üyesi gibi
davranması olasılığı vardır. Önerdiğimiz yapıda ise ilk olarak notlar çevrim içi girilmediği için bu
sorun ortadan kalkmış olacaktır. İkinci olaraksa, öğretim üyesinin girmiş olduğu notların bir kopyası
kendisinde ve fakültesinde tutulacak olması, ileride ortaya çıkabilecek araştırmalarda kaynak niteliği
taşıyabilir. Özellikle mezuniyet durumuna gelmiş bir öğrencinin gerçekten mezuniyet durumuna
gelip gelmediği ortaya çıkarılacak bu karşılaştırmalar ile bilgisayar üzerinde yapılacağı için kısa
sürede sonuç alınacağı açıktır. İleride bir yetkilinin öğrenci notlarını değiştirerek öğrenci için haksız
bir işlem yapmasının da önü kesilmiş olacaktır.

Şekil 1. Not Girişi Modülü
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2.2.2. Not Düzeltimi
Aşağıdaki sistem not düzeltme gerekliliği için tasarlanmıştır. Bir öğrencinin notunun değiştirilmesi
gerektiğinde bu işlem bir karar yazışması ile birlikte gerçekleştirilir. Bu yüzden not düzeltme işlemini
gerçekleştiren öğretim üyesi not belgesini EVA yada XML formatında yine sayısal imza ile
imzalanmış şekildefakülteye gönderir. Fakülte önce not değişimi için gelen yazışmayı kendi yazışma
veri tabanına kaydeder, not belgesini de not için oluşturulmuş olan veri tabanına kaydedip,
sonrasında not belgesini ve yazışmayı sayısal imzalı olarak şifreleyerek öğrenci işleri ile arasında
kurulan güvenli bağlantı aracılığıyla öğrenci işlerine gönderecektir. Öğrenci işlerinde yazışma delil
olması için yazışma veri tabanına, not belgesi de öğrenci veri tabanına kaydedilecektir. Böylece her
hangi bir şüpheye yer bırakmadan gerektiği anda rahat ve hızlı bir şekilde sorgulama işlemleri
gerçekleşebilecektir.

Şekil 2. N

Şekil 2. Not Düzeltimi Modülü

2.2.3. Mezuniyet Durumu Sorgusu
Öğrencinin mezuniyet durumunda ise, hem fakülte veri tabanında bulunan sayısal imzalı not
belgeleri ve eğer notu değişmişse yazışma veritabanındaki not düzeltme yazıları hem de öğrenci veri
tabanındaki notlar karşılaştırılır ve eğer ikisi birbirinin aynısı ise, “öğrenci mezun olabilir” bilgisi
verilir. Eğer farklılıklara rastlanırsa, “öğrenci mezun olamaz” bilgisi dönülür ve bu aşamada farklılık
sorgulaması işlemleri başlatılır. Not düzeltme yazıları da elektronik belge haline getirileceği için
yapılan tüm not değişikliklerinin de bir resmi tutanağı üretilmiş olacaktır. Bu tutanak hem fakültede
hem de öğrenci otomasyon sisteminde tutulacağı için de bir araştırma sırasında karşılaştırma
olanağına sahip olunacaktır.
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Şekil 3. Mezuniyet Durumu Sorgusu
3. Sonuçlar
Bu çalışmada üniversiteler için ana seviyede kurumsal bir güvenlik politikası hazırlanmıştır. İçerikte,
öncelikle güvenlik politikasının önemi ve sonrasında güvenlik politikası belirlenerek anlatılmış;
bunun yanısıra ileri de bir güvenlik problem yaşanmaması açısından not girişi, not düzeltimi ve
özellikle de mezuniyet aşamasındaki not kontrolünü daha güvenli hale getirmek için tasarımlar
önerilmiştir.
Temel güvenlik ilkesi gereği bizim çalışmamızla tüm güvenlik açıklarına çözümler bulunduğu
söylenemez. Zaman içerisinde çıkabilecek yeni sorunları ortaya çıkartmak için temel olarak bizim
çalışmamız kullanılarak yeni çalışmalar yapılabilir.
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Platon’un İdeal Devletinde Filozof-Yönetici / Yöneticilerin Eğitimi
Zafer Yılmaz 1
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi, A.B.D., Erzurum, Türkiye

Özet
Platon (M.Ö.427-347), devlet yönetimindeki yozlaşmaların, sınıflar arası mücadelelerin ileri boyutlara ulaştığı
bir dönemde yaşamış ve toplumu bu mücadele ortamından kurtarabilmek için ideal bir devlet arayışına
girişmiştir. Kötü yönetimlerin filozofların iktidarı ele almasıyla son bulacağını düşünen Platon, “Devlet” adlı
eserinde düşündüğü ideal devletin özelliklerini belirlemeye çalışmıştır. İdeal devletin temel özelliklerinden
birisi farklı yapıya sahip sınıflardan oluşmasıdır. İnsanların doğuştan eşitsizliğine inanan Platon, devleti
üreticiler, koruyucular ve yöneticiler olmak üzere üç sınıfa ayırır. Üreticiler günlük ihtiyaçları karşılarken,
koruyucular devleti düşmanlara karşı savunmalı, yöneticiler birliği sağlayacak en iyi kararları alarak devleti
yönetmelidirler. Platon, özellikle koruyucular ve bu sınıf içerisinden seçilecek olan yöneticiler sınıfıyla
ilgilenir. Koruyucular ve yöneticiler her ne kadar doğal yeteneklere sahip olup bu işlere uygun kişiler olsalar
da eğitimle bu yetenekleri geliştirilmelidir. Koruyucular ve yöneticilere çocukluk ve gençlik dönemlerinde
beden ve ruh eğitimi verilir. Koruyucular sınıfı içerisinden seçilecek olan yöneticilere bu eğitimlere ek olarak
olgunluk dönemlerinde entelektüel yönden gelişimlerini sağlamak için matematik ve diyalektik eğitim verilir.
Bu eğitimle aklın bilim ve felsefe yoluyla şekillendirilmesi amaçlanır. Platon bilginin gücüyle politikanın
gücünü birleştirerek devletin ihtiyaç duyduğu filozof-yönetici/yöneticileri yetiştirmeye çalışır. Bu çalışmada,
Platon’ un“ Devlet” adlı eserinde, devleti yönetecek kişiler için geliştirdiği eğitim modelinin argümanları
incelenmiştir.
AnahtarKelimeler:
Platon, eğitim, devlet, filozof-yönetici.

I
Platon (M.Ö.427-347), Atina’nın seçkin ailelerinden birine mensuptur. Hem anne tarafından hem de
baba tarafından akrabaları siyasal yaşamda aktif rol almış kişilerdir. Platon dagerekli olgunluğa
ulaştığında Atina’nın siyasal yaşamında aktif rol almayı düşündüğünü ifade eder (Eflâtun, 1997a: 28).
Ancak Atina’daki siyasal ve sosyal yapı Platon’untasarladığı gibi bir seyir izlemediğinden 2, onun bu
düşüncesi hiçbir zaman gerçekleşmez.Aktif olarak siyasette yer alamayacağını anlayan Platon,
kurduğu akademide geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye çalışır. Platon kötü yönetimlerin filozofların
iktidarı ele almasıyla son bulacağını düşünür.Nitekim filozoflar hem doğuştan en iyi niteliklere sahip
hem de en iyi eğitimden geçmiş kişilerdir. Nasıl ki insan akıl tarafından yönlendirildiğinde tam bir
yetkinliğe ulaşıyorsa, devlet de filozoflar tarafından yönetildiğinde tam bir yetkinliğe ulaşabilir. Ona

1 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi A.B.D., Erzurum, Türkiye
e-mail: zyilmazfelsefe@hotmail.com
Platon’un çocukluk ve ilk gençlik yılları Atina ile Sparta arasında geçen Peleponesos savaşlarına rastlar. Sparta’nın zaferiyle sonuçlanan savaş sonrasında Atina’da
yönetim “Otuzlar” yönetimi olarak adlandırılan yöneticilerin eline geçmiştir. Platon bunların devleti iyi yöneteceklerini ümit etmiş ancak çok geçmeden “Otuzlar”ın
geçmiş dönemi aratır hale geldiklerini görmüştür. Kısa bir süre sonra “Otuzlar” yönetimi sona ermiş ve yerine demokratik bir yönetim kurulmuştur. Ancak kurulan yeni
yönetimde beklentileri karşılayamamış üstelik kısa bir süre sonra Sokrates’i ölüme mahkum etmiştir (Göze, 1995: 18). Kötü yönetimler, uzun süren savaşlar, salgın
hastalıklar, toplumda huzursuzluklara neden olmuş ve Atina kent devleti çözülme sürecine girmiştir.
2
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göre insanlığın başına gelen belalardan kurtulması ya gerçek filozofların iktidarı ele alması ile ya da
devleti idare edenlerin gerçekten filozof olmaları ile mümkündür(Eflâtun,1997a: 30.Platon, 1995: 163).
Platon filozof-yöneticilerin iktidarda olduğu devlet anlayışını, olgunluk dönemi eserleri arasında yer
alan “Devlet” de ortaya koymuş, yaşlılık döneminde yazdığı “Yasalar” adlı eserinde ise “Devlet” de
ortaya koyduğu düşüncelerini tekrar gözden geçirerek ideal devlet anlayışını gerçekçi bir zemine
taşımaya çalışmıştır. Platon’un tasarladığı ideal devletin temel özelliklerinden birisi farklı yapıya
sahip sınıflardan oluşmasıdır. İnsanların doğuştan eşitsizliğine inanan Platon, devleti üreticiler,
koruyucular ve yöneticiler olmak üzere üç sınıfa ayırır. Platon ruh anlayışı ile devlet arasında
kurduğu analojiden hareketle, üreticileri ruhun en alt basamağını oluşturan iştihaya, koruyucuları
ruhun ikinci basamağını oluşturan tin ya da gönüle, yöneticileri ise ruhun en üst basamağını
oluşturan akla benzetir. Nasıl ki ruhun her parçasının kendine özgü işlevi varsa devleti oluşturan her
sınıfın da kendine özgü işlevleri vardır (Cevizci, 2011: 38. Topakkaya, 2014: 162). Bu işlevler devletin
sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için zorunludur. Nitekim her sınıfın kendi üzerine
düşen görevi yerine getirmesi bireysel ve toplumsal düzeyde adaleti sağlayacaktır (Brun, 2007:
112).İnsanların yapması gereken şey, bulundukları sınıfı kabullenip, başkasının işine karışmadan
kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek olmalıdır. Platon insanların bulundukları
sınıfı kabullenmeleri için soylu bir yalana başvurur. Toplumu oluşturan insanlara, Tanrı’nın onları üç
farklı doğayla yarattığı söylenecektir. İnsanlar kardeş olmakla birlikte, Tanrı yönetici olacakların
mayasına altın, koruyucu olacakların mayasına gümüş, üretici olacakların mayasına demir, tunç
katmıştır. Dünyaya gelen çocuklarda hangi sınıf içerisinde doğmuşlarsa o sınıfa dahil olacaktır. Ancak
bazen altından gümüş, gümüşten de altın doğabilir. Bu durumlarda çocuk aileden alınmalı ve doğası
hangi sınıfa uygunsa o sınıfa dahil edilmelidir. Bu şekilde maya birliği sağlanacaktır. Maya birliği
sağlanamadığı takdirde devlet varlığını devam ettiremeyecektir (Platon, 1995: 105. Arnhart, 2008: 5253). Devletin varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için maya birliğini bozmadan, üreticiler
günlük ihtiyaçları karşılamalı, koruyucular devleti düşmanlara karşı savunmalı, yöneticiler birliği
sağlayacak en iyi kararları alarak devleti yönetmelidirler.
İnsanlar her ne kadar bulundukları sınıfa uygun doğal yeteneklere sahip olsalar da, bu yeteneklerin
eğitimle geliştirilmesi gerekir. Platon eğitimle potansiyel olarak var olan yetenekleri açığa çıkarmaya
ve aklın doğru bir şekilde çalışmasını sağlayarak devletin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirmeye
çalışır. Eğitim bir yandan insanın doğasına uygun bir şekilde toplum düzeninde hangi işlere uygun
olduğunu belirlemede rol oynarken; diğer yandan da insanın potansiyel gücünü geliştiren ve bu
yönüyle de önemli ölçüde dönüştürücü bir işleve sahiptir (Kanat, 2013: 87). Bu bağlamda Platon için
eğitim, insanda var olan potansiyel gücü “iyi” den yana çevirmek anlamına gelir. Ona göre eğitim,
görmeyen bir göze görme gücü vermek değildir. Bu güç onda potansiyel olarak vardır. Eğitim, yanlış
yöne bakan gözü doğru yöne çevirmektir (Platon, 1995: 202-203).Bu çalışmada, Platon’un “Devlet”
adlı eserinde, devleti yönetecek kişiler için geliştirdiği eğitim modelininargümanlarıincelenmiştir.
II
Platon eğitimi devlet eliyle yürütülmesi gereken bir etkinlik olarak görür. Platon eğitimin,
çocukluktan başlayarak erdemli bir yurttaş olma tutku ve hevesini uyandıran, hakça yönetmeyi ve
yönetilmeyi bilen kişi olmayı sağlayan bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünür (Platon, Yasalar:
1998: 26). Bu bağlamda Platon bilginin gücüyle devletin gücünü birleştirerek, tasarladığı ideal
düzenin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirmeye çalışır.Platon devlette en alt sınıfı oluşturan
üreticilerin eğitimiyle fazla ilgilenmez. Üreticiler sınıfının okur-yazar olmalarını sağlayacak kadar
eğitim almaları yeterlidir (Topakkaya, 2014: 164). Bu sınıfta yer alanlar doğaları gereği ve
yeteneklerine uygun bir şekilde toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri alışılageldiği gibi üreteceklerdir.
Yönetimin her kesiminden dışlanmış olan üreticilerin rolü, yöneticilere itaat etmek ve mesleklerinin
gereği olan işleri yaparak toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktır (Hare, 2002: 85). Platon’un önemle
üzerinde durduğu koruyucular ve bunlar içerisinden seçilecek olan filozof-yönetici/yöneticilerin
eğitimidir.
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Platon üreticiler gibi koruyucularında doğuştan bu işe uygun kişiler olmasını ister.Koruyucular
düşmanı sezebilmek için keskin duyulu, kovalayabilmek için çevik, yakalayınca da alt etmek için
güçlü olmalıdırlar. Düşmana karşı acımasız olan koruyucular, kendi yurttaşlarına karşı oldukça
yumuşak davranmalıdırlar. Bunun içinde koruyucuların doğuştan filozof yaradılışa sahip olmaları
gerekir. Koruyucuların filozof yaradılışa sahip olmaları dost ve düşmanı ayırmasını, kime nasıl
davranması gerektiğini bilmesini sağlar. Yani koruyucular sınıfını oluşturacak kişiler doğaları
itibariyle filozof, çevik ve güçlü olmalıdırlar (Platon, 1995: 65,67).
Platon koruyucular sınıfının doğalarında olması gereken özellikleri belirledikten sonra bunların nasıl
yetiştirileceği üzerinde durur. Bu yetiştirmede beden için idmanı, ruh için müziği öngörür. Platon’a
göre, insan doğasının hem biyolojik hem de psikolojik boyutları bulunduğundan, insanın iyi bir insan
olabilmesi için, hem bedensel hem de ruhsal bakımdan eğitilmesi gerekir (Urhan, 2016: 199). Platon
ruhu bedenden üst sıraya koyduğu için de müzik eğitimini daha önemli ve öncelikli görür. Platon
müzik eğitimi derken sadece ritim ve makamları değil şiir, masal, resim gibi sanatları da kast eder
(Platon, 1995: 68).Dolayısıyla eğitimin birinci aşamasını sanat eğitimi oluşturur ve bu eğitim erken
yaşlarda başlayıp on iki yaşına kadar devam eder.Platonsanat eğitimiyle hem koruyucuların gerekli
manevi alışkanlıkları ve tutumları kazanmalarını, hem de gelecekteki yüksek eğitimin gerekli kıldığı
asli duyarlılıkları elde edecek şekilde ruhun terbiye edilmesini amaçlar.Bu eğitim sırasında çocukların
duyacağı sözler, dinleyecekleri müzikler, masallar özenle seçilmelidir.Nitekim çocukluk döneminde
duyulan sözler ve dinlenen masallar hayatlarının sonraki dönemlerinin şekillenmesinde etkili
olacaktır. Bu noktada şunu ifade edelim ki Platon sanatı duyusal dünyaya ayna tutan ve gerçeği yani
ideaları yansıtmayan bir yapıda görüp epistemolojik acıdan değersiz görse de, ahlâki yönden sanata
önem verir. Karakter oluşturmada sanatın özellikle de müziğin ve şiirin etkisine kabul eder (Cevizci,
2001: 338,340,343). Bu bağlamda Platon, doğruluktan yana olan sanatı, ideal bir devlet düzeninin
varlığına güç katan önemli bir kaynak olarak görür. Çünkü sanat gençleri iyi alışkanlıklara
yönlendirmede ve onları erdemli olacakları şekilde yetiştirmede önemli işlevlere sahiptir. Dolayısıyla
Platon topluma sağlayacağı yarar bakımından üstün değere sahip olan sanat eğitiminin ve sanatsal
etkinliklerin gençler üzerinde olumlu etkileri olacağını kabul eder (Yetişkin, 2016: 238-239).
Platon beden eğitimiyle de koruyucuları fiziki acıdan güçlü bir şekilde yetiştirmek ister.Fiziki
sağlamlık için jimnastiğin önemini vurgular. Ancak jimnastik eğitimi yeterli değildir. Koruyucuların
yiyecekleri ve içecekleri şeylere, özel yaşamlarına da dikkat etmeleri gerekir. Platon koruyucularıfiziki
acıdan her türlü zor şartlara karşı dayanıklı olacak şekilde yetiştirmeye çalışır (Platon, 1995: 94).
Platon’un düşüncesinde sanat eğitimi ve beden eğitimi birbirini tamamlar niteliktedir. Platon’a göre
sadece beden eğitimi kabalığa ve sertliğe, sadece sanat eğitimi ise yumuşaklığa ve gevşekliğe sebep
olur.Her ikisini uzlaştıran hem akıllı, hem de yiğit olur. Platon’un ifadeleriyle; “Tanrı insanlara
müzikle jimnastiği ne sadece kafasını, ne de sadece bedenini eğitmek için değil, onlarda coşkun bir
yürekle bilim sevgisi olsun diye vermiş olacak. İstemiş ki, insanın içindeki bu iki güç, iki tel gibi bir
gerilip, bir gevşetilerek düzenlenebilsin. …Müzikle jimnastiği en güzel şekilde uzlaştıran ve onları
insana en ölçülü şekilde veren insan, işte asıl düzen ustası odur; yoksa sazının tellerini iyi düzenleyen
değil”(Platon, 1995: 101).
Platon’un devletin ihtiyaç duyduğu koruyucuları yetiştirmek için öngördüğü eğitim, temelde karakter
eğitimi özelliği taşır. Bu acıdan bakıldığında temel eğitim, özü itibariyle sosyal bir eğitim olarak
değerlendirilebilir. Nitekim erken yaşlarda başlatılan temel eğitimde, çocukların ve gençlerin akıl
yürütme kapasitelerini geliştirmek veya bilgilerini artırmaktan ziyade onların arzularını, duygularını
şekillendirerek, toplumun ihtiyaç duyduğu bireyler yetiştirilmeye çalışılır. Bu nedenle temel eğitimde
akademik başarıyı ölçen sınavlar yoktur. Bu eğitim sürecinden geçen gençler, bilgileriyle değil,
karakterlerinin sağlamlığıyla değerlendirilirler. Bu bağlamda Platon için iyi eğitilmiş kişi, birçok
alanda bilgisi olan biri değil, görev ve sorumluluğunu bilen, karakteri gelişmiş, ahlâken olgun kişidir
(Cevizci, 2001: 338).
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Platon erken yaşlarda başlattığı koruyucuların eğitimini yirmi yaşında sonlandırır. Koruyucular sınıfı
içerisinde, üst düzey eğitime yetenekli olanlar geleceğin filozof-yönetici/yöneticileri olmak üzere
eğitimlerine devam ederler (Platon, 1995: 221). Bu eğitim, otuz yıllık uzun bir zamanı kapsar ve elli
yaşına kadar devam eder.
Platon üreticiler ve koruyucularda olduğu gibi filozof-yönetici/yöneticilerde de doğaları itibariyle bazı
nitelikler arar. Yönetici olacak kişi her şeyden önce filozof bir yaradılışa sahip olmalıdır. Yani güçlü
belleğe, hızlı kavrayışa ve kolay öğrenebilme yeteneğine sahip olmalıdır (Platon, 1995: 177).Bu
özelliklerin yanı sırayönetici olacak kişi doğuştan cesur, bilgiyi hakikati seven, yüce ruhlu, yalandan,
riyadan nefret eden, maddi zevkleri küçümseyen biri olması gerekir (Arslan, 2006: 420).Ancak
doğuştan sahip olunan bütün bu özelliklerin,filozof-yönetici/yöneticilere verilecek yüksek eğitimle
geliştirilmesi gerekir.Platon’a göre, bir insan filozof bir doğaya sahip olsa bile gerekli eğitim
verilmediğinde kendini de devleti de telafisi mümkün olmayan kötülüklere götürebilir. Kendi
ifadesiyle; “en güzel değerlerle yüklü insanlar kötü bir eğitime düşerlerse kötünün kötüsü olurlar…
filozof yaradılışı kendine uygun eğitimi bulursa, gelişe gelişe bütün değerlere ulaşır…” (Platon, 1995:
179).
Filozof-yönetici olacaklara verilecek yüksek eğitim, genel anlamda felsefi-bilimsel nitelikte bir
eğitimdir. Bu eğitim artık bir beden ve karakter eğitimi değildir. Çünkü bu eğitim onlaradaha önce
verilmiştir (Arslan, 2006: 411).Filozof-yönetici/yöneticilere öncelikle on yıl sürecek olan matematiksel
bilimlerle ilgili eğitim verilir. Bu bilimler aritmetik, geometri, derinlik boyutunu inceleyen katılar
bilimi (üç boyutlular geometrisi), astronomi ve(h)armonidir (Platon, 1995: 209-215).Gerçekliğin
duyular yoluyla algılanamayacağını ancak akıl yoluyla kavranabileceğini, dolayısıyla gerçek bilgiye
erişmek için insanın duyu algısını aşması gerektiğini düşünen Platon, matematiği duyu algısını aşıp
idealara ulaşmada adeta doğal bir merdiven gibi görür. Aritmetikle başlayıp, geometri ve
astronomiyle devam eden ve her aşamada biraz daha soyutlaşan matematiksel araştırmalar
(h)armoniyle doruk noktasına ulaşır(Cevizci, 2001:345).Platon’da matematik bilimlerinin konusu olan
nesneler, duyu dünyasının nesneleri ile idealar arasında bir yerdedir. Bu nedenle matematik bilimler,
ideaların bilgisini veren diyalektik düşünme için bir ön hazırlık olarak görülür (Güzel, 2016:
23).Dolayısıyla matematiksel bilimlere görünüşler dünyasından sıyrılıp, öz varlığa yani idealar
dünyasına ulaşmak için başvurulur (Platon, 1995: 210).
Matematik eğitiminden sonra geleceğin filozof-yöneticilerine, otuz ile otuz beş yaş arasında, beş yıl
sürecek olan diyalektik eğitim verilir. Platon diyalektiği bilimlerin tacı olarak görür ve onun üstüne
koyabileceğimiz başka hiçbir şey olmadığını ifade eder (Platon, 1995: 219). Diyalektiği Platon zaman
zaman mantık ve metafizik disipliniyle zaman zaman da felsefenin bizzat kendisiyle özdeşleştirir.
Diyalektiğe ne ad verilirse verilsin, diyalektik varlığın ilk ilkelerine, ilk ve son ilkeye, yani varlığın
nedeni ve bilginin amacı olan İyi İdeasına ilişkin araştırmaya karşılık gelir(Cevizci, 2001: 345).
Dolayısıyla diyalektikle duyuların hiçbirine başvurmadan, yalnız akılyoluyla gerçekliği temsil eden
idealar dünyası nihai olarak da İyi İdeası kavranır(Platon, 1995: 216).En yüksek idea olan “İyi”
varlığın doğasının tamlığını dolayısıyla mükemmelliği ifade eder.Bu bağlamda “İyi” ye ulaşma amacı
güden insan da kendi doğasının kusursuz formuna yönelmiş demektir(Bakır, 2014: 295). İyi İdeasının
bilgisini elde edenfilozof,dünyayı İyi İdeasının ışığında görme olanağı elde eder ve devleti yönetirken
doğru kararlar verebilme yetkinliğine ulaşmış olur.
Platon’un eğitim sisteminde, filozof-yönetici/yöneticilere, otuz beş ile elli yaş arasında, on beş yıl
topluma hizmeti kapsayacak türden politika ve kamu yönetimi eğitimi verilir. Bütün bu eğitim
sürecini başarıyla tamamlayanlar devlet yönetimine getirilir (Platon, 1995: 224).Anlaşılacağı üzere
devlet yönetimine gelebilmek oldukça uzun ve zorlu bir süreci kapsar.Platon devlet yönetimine
getirilecek kişilerin her yaşta, çocukluğunda, delikanlılığında, olgun çağında zor işlerde, acılarda,
savaşlarda denenmesi gerektiğini, başarıyla çıkanların devletin yönetimine getirilmesi gerektiğini
vurgular (Platon, 1995: 103). Yine devleti yönetmek herkesin yapabileceği bir iş olarak
görülmez.Yöneticilik, mağara benzetmesinde resmedildiği gibi mağaranın dışına çıkabilen çok az
insanın yapabileceği bir iştir. En iyi doğaya sahip olan sadece bir kaç kişi, o güne kadar gerçek
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olduğunu düşündükleri mağaranın duvarındaki gölgeleri seyretmekten vaz geçip, güneşi görmek
üzere mağaranın dışına çıkma cesaretini gösterirler. Dolayısıyla sadece birkaç kişi, insanların çoğunu
meşgul eden gölgeler yerine, gerçekliğin hakiki ilkelerini görmek üzere felsefe eğitiminden geçerler.
Hakikatin bilgisine ulaşan filozof mağaranın dışında kalmak ister ancak sıra kendisine geldiğinde
mağarada kalan insanları yönetmek üzere mağaraya geri dönmek durumunda kalır(Arnhart, 2008:
55).Platon çok az insana bıraktığı yönetim işini bir bilim olarak görür ve yönetim bilimine sahip
olmanın bilimlerin en zoru olduğunu ve elde edilebilecek en büyük bilim olduğunu ifade eder
(Eflâtun, 1997b: 85).
Platon’un yukarıda ifade ettiğimiz eğitim anlayışı, sadece erkekler için geçerli değildir. Platon ideal
devletinde kadınların da eğitim gördükleri zaman, erkeklerle aynı işleri yapabileceklerini düşünür.
Platon’un bu eşitlikçi düşüncesi, yaşadığı toplumun değerlerine ters düşen, zamanına göre oldukça
devrimci bir özelliğe sahiptir. Platon bu düşüncesinin kabul görmeyeceği, gülünç bulunacağını
yönündeki iddialara aldırmadan bu anlayışın doğruluğunu savunur. Ona göre, devlet yönetiminde
kadının kadın olduğu için, erkeğinde erkek olduğu için daha iyi yapabileceği iş yoktur. Yaratılıştan
her iki cinste de aynı güçler vardır. Kadında erkek gibi aynı işleri yapabilir. Kadın ve erkek arasında
cinsiyet açısından farklılıklar olsa da bu farklılıklar devlet yönetiminde görev almaya engel olacak
türden niteliksel farklılıklar değildir. Ancak kadınların cinslerinin zayıflığı düşünülerek, onlara
erkeklerden daha kolay işler verilmelidir (Platon, 1995:140-145).
III
Platon yaşadığı dönemdeki problemlere çözüm bulmak ve sisteminin gereği olan insan tipini
yetiştirmek adına bir eğitim modeli geliştirir. Geliştirdiği eğitim modeliyle, epistemolojik açıdan İyi
İdeasını kavrayacak bir zihin, etik açıdan sağlam karaktere sahip bir ruh, politik açıdan da insanlığın
ve devletin hizmetinde olacak yöneticileri yetiştirmeye çalışır.Bu bağlamda bilginin gücüyle
politikanın gücünü birleştirerek devleti yönetme işini iyi eğitim görmüş filozoflara bırakır. Dolayısıyla
filozoflar, ideal devletin gerçekleşmesinin garantisi olarak görülürler.Platon’un geliştirdiği eğitim
modeli, kendi oluşturduğu devlet anlayışı içerisinde savunulur bir yapıya sahip olsa da insanlığın ve
toplumsal hayatın gerçekleri düşünüldüğünde, geliştirdiği modelin hakikatle bağını kopardığı ve bir
ütopyaya dönüştüğü söylenebilir.“Hakikatle bağı olmayan çözümler de gerçek çözümler değildir”
(Özbek, 2011: 128). Nitekim Platon’un, eğitim modelinde yaş dönemlerini ve kişisel özellikleri
önemsemesi, günümüz eğitim anlayışı açısından da istenen ve arzulanan bir durum olsa da,
insanların doğuştan eşitsizliği üzerine kurulu, katı sınıf ayrımına dayalı, seçkinleri gözeten bir eğitim
modeli insani değerlerle bağdaşmaz ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırır. Ayrıca yönetici olacak kişileri
felsefe aracılığı ile eğitmek ve filozof-yönetici/yöneticileri yetiştirmek konusunda ne kadar başarılı
olunabileceği de tartışma konusudur. Platon’un kendisi de filozof-yönetici düşüncesini
somutlaştırmak için girişimlerde bulunmuş ancak bu çabası her defasında başarısızlıkla
sonuçlanmıştır.Nitekim Platon, Sicilya/Sirakuza yöneticileri olan I. ve II. Dionysios’a filozof yaşam
tarzını ve düşüncesini kabul ettirebilmek adına üç kere gittiği Sirakuza’dan her defasında eli boş
dönmüştür. Platon acısından durum böyle olsa da, insanlığa düşün görev, birçok alanda yaşanan
sorunları çözmek ve sonraki nesillere iyi bir dünya bırakmak adına, iyi insan yetiştirme düşüncesini
ve sorumluluğunu korumak olmalıdır.
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Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ile İlgili Kazanımlarının Hedef
Kitle Tarafından Benimsenme ve İçselleştirilme Düzeyi
Murat Tekiroğlu 1
1Pamukkale
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Özet
Milli eğitim kurumlarının en önemli amaçlarından biri öğrencileri etkin, üretken ve aynı zamanda iyi bir
vatandaş olarak yetiştirmektir. Bunun yanında demokrasi kültürünü benimsemiş, benimsemekle kalmamış
demokrasi ve demokrasiye bağlı unsurları bir yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin yetiştirilmesi de milli
eğitim kurumlarının temel görevleri arasında yer almaktadır. Öğrenciler etkin, üretken ve iyi bir vatandaş
olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri, okullarında kazanırlar. Bu araştırmanın amacı, 7. Sınıf Sosyal
Bilgiler dersinde yer alan, vatandaşlık ve demokrasi eğitimiyle ilgili kazanımları, hedef kitle tarafından
benimsenme ve içselleştirme düzeyleri hakkında bilgi elde etmektir. Başka bir ifade ile kazanımların, hedef
kitle tarafından benimsenmesi ve içselleştirilebilmesi üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin kazanımlara ne
düzeyde sahip oldukları ve bu kazanımlara sahip olmada etkili olabilecek faktörler (katılımcının aile gelir
düzeyi, katılımcının cinsiyeti, katılımcının ailesinin eğitim durumu, katılımcının konuya olan ilgisi)
araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Vatandaşlık Ve Demokrasi Konuları Kazanım Tespit
Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada betimsel ve vardamsal istatistik yöntem ve tekniklerden yararlanılmıştır.
Araştırmada t testi, koralasyon ve One Way ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir’in
Karabağlar İlçesi’ndeki ortaokullar oluşturmakta; örneklemini ise bu okullarda eğitim-öğretim gören 7. sınıf
öğrencileri arasından oransız eleman örnekleme yöntemiyle rasgele (random) tespit edilen katılımcılar
oluşmaktadır. Araştırmaya üç yüz (300) katılımcı dâhil olmuştur. Sonuç olarak; katılımcıların cinsiyeti,
babalarının ve annelerinin eğitim durumları, ailenin ekonomik durumlarının, sözel ve sayısal derslerdeki
başarı düzeyleri, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine ilgi seviyesinin, katılımcıların vatandaşlık ve
demokrasi konularının kazanımlarını benimseyip içselleştirme düzeylerine etki etmedikleri; 12-14 yaş
grubunda olan 7. sınıf öğrencilerinin dersle ilgili kazanımları benimsemelerinde ve içselleştirmelerinde iç ve
dış faktörlerin etkili olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:2
Vatandaşlık, Demokrasi, Eğitim, İnsan Hakları, Demokrasi Kültürü.

1. Giriş
Milli eğitim kurumlarının en önemli amaçlarından biri öğrencileri etkin, üretken ve aynı zamanda iyi
bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Bunun yanında demokrasi kültürünü benimsemiş, benimsemekle
kalmamış demokrasi ve demokrasiye bağlı unsurları bir yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin
yetiştirilmesi de milli eğitim kurumlarının temel görevleri arasında yer almaktadır. Öğrenciler etkin,
üretken ve iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri, okullarında kazanırlar.
Bir bireyi bir devlete mensup kılan ve bağlayan unsur ‘vatandaşlık olarak ifade edilmektedir. Devlet
ise bireyi hukuki anlamda “vatandaş” sıfatıyla tanımaktadır. (Kepenekçi, 2008; İşcan ve Demir, 2009).
Bir anlamda vatandaşlık, devlet tarafından bireye verilen yasal ve politik bir statü ve bireyin de
1
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devlete duyduğu bağlılık sözleşmesi olarak ilişkilendirilebilir. (Heater, 2004: 194; Özdemir-Bingöl,
2009).
Vatandaşlık olgusu, geçmişten günümüze değişen dünya şartlarında birçok ihtiyacı da beraberinde
getirmiştir. İnsanlığın gelişimi ve değişimi, nüfusun artması, toplumsal yapıda farklılaşmalar ve
ulusların çok kimlikli yapıya bürünmeleri gibi unsurlar vatandaşlık eğitimi ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır.
Osler ve Starkey (2006) günümüzde vatandaşlık eğitiminin ne denli önemli bir konu olduğunu ortaya
koyan birçok unsur tespit etmiştir. Bunlar:
- Küresel adaletsizlik ve eşitsizlik,
- Küreselleşme ve göç,
- Siyasal katılıma olan ilgi,
- Gençliğin siyasete olan ilgisizliği,
- Soğuk savaşın sona ermesi
- Anti demokratik ve ırkçı eylemler, şeklinde ifade edilebilir (Akt.Doğanay, 2009: 29).
Ortaya koyulan bu unsurlar, vatandaşlık kavramı ve eğitimi üzerine yoğunlaştırmasını gerektiren
önemli nedenler arasında sayılabilir. Buradan hareketle vatandaşlık eğitiminin amacı, kendini
gerçekleştiren, özgüveni ve özsaygısı yüksek, farklılıklara saygı duyan, hak ve sorumluluklarını bilen,
yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorgulayan ve değişime kısa sürede ayak uydurabilen “iyi bir insan”
profili oluşturmaktır, biçiminde tanımlanabilir (Acun ve diğ.,2010: 111).
Vatandaşlık eğitiminin tamamlayıcı unsuru olan diğer önemli bir konuda demokrasi eğitimidir.
Demokrasi, sözlük anlamı itibariyle “halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi” olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2013). Geçmişten günümüze toplumlar, tarihin farklı dönemlerinde değişik
yönetim deneyimlerinden sonra demokrasiyi bir yönetim şekli olarak uygulayarak benimsemişlerdir.
Demokrasi insanların en iyiye ulaşma kaygısı ile ortaya çıkmış ve çoğunluk tarafından kabul görmüş
bir yönetim modelidir. Bundan dolayı demokrasi kavramı, insanlık tarihinde her zaman gündemde
olan ve ilgi duyulan bir kavram olarak zihinlerdeki yerini korumuştur (Gündüz, 2010; GürbüzGündüz, 2011: 18).
Sosyal Bilgiler kitaplarında yer alan, vatandaşlık ve demokrasi kazanımlarının temel amacı,
öğrencilere vatandaşlık, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların tanıtılmasının
yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili farkındalık, duyarlılık, bilinç, düşünce,
tutum ve davranış kazandırmaktır.
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun “temel ilkeler” bölümünde yer alan sekizinci ilkede (demokrasi
eğitimi) aşağıda belirtilen açıklamalar yer almaktadır (Gözütok, 2007: 370; MEB, 2011, m.11):
‘Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip
olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk
duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp
geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı
siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir
şekilde meydan verilmez.’
Eğitim ile demokrasi arasında karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Büyükkaragöz ve Çivi’ye (1998: 245)
göre eğitim, demokrasinin yaşamasında en önemli faktörlerden biri olduğu gibi, demokratik düşünce
ve uygulamalar da eğitimin gelişmesinde önem taşımaktadır. Eğitim, düşünce, bilgi ve davranışa;
demokrasi ise eylem, uygulama ve başarıya dönüktür.
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Demokrasinin temelinde insan haklarını sağlamak yer aldığı gibi, eğitimin temel ilkesi olan fırsat
eşitliğinin sağlanması da demokratik yönetimin başlıca sorumluluklarındandır. Demokrasi,
demokrasiyi yerleştirecek, koruyacak ve güçlendirerek yaşatacak yurttaşların varlığı oranında
güvencededir. Demokrasiye sahip çıkacak insanlardan oluşmayan toplumlarda demokrasi yaşayamaz
ve kolaylıkla otokrasiye dönüşebilir. Her yönetim biçimi kendisini yaşatacak bireyler yetiştirmeyi
hedefler. Demokrasi ile yönetilen toplumların da demokrasi eğitimi yoluyla demokrasiyi yaşatacak
insanlar yetiştirmesi gerekmektedir (Gözütok, 2007: 337).
Demokrasi eğitimi; bireyleri, insan hak ve özgürlüklerini bilen, benimseyen, saygı duyan ve savunan
“etkin yurttaşlar” haline getirmeyi hedefler (Gözütok, 2007: 337). Demokrasi eğitimi, demokratik
tutum ve davranışları benimseyen iyi vatandaşlar yetiştirmeyi esas almaktadır. Çağdaş demokratik
toplumlarda iyi vatandaş: (1) Bağımsız düşünebilen, (2) problem çözmede bilimsel yöntemlerden
yararlanabilen, (3) kendisine ve çevresine karşı dürüst davranabilen, (4) açık fikirli, (5) karşı fikrin ve
karşıdaki insanın saygıdeğer olduğunu içtenlikle kabul edebilen, (6) kendisine açıklanan görüş ve
hükümler için ispatlar isteyebilen bir kişiliğe sahiptir.
Demokrasi eğitiminin diğer bir amacı da genel konular üzerinde gelişi güzel fikirler belirtmekten
uzak, yetki ve sorumluluklarının sınırlılıklarını bilen ve topluma karşı borçlu olduğu hizmetleri
hakkıyla yapan vatandaşlar yetiştirmektir. Demokrasi eğitiminde, herkesin yasalar karşısındaki yerini
bilmesi, yasalara saygılı olması ve hakkı kadar görevini de bilmesi amaçlanmaktadır (Büyükkaragöz
ve Çivi, 1998: 247). Demokrasi eğitiminin, ilgili kavram ve uygulamaları öğretme, benimsetme ve
davranışlarına yansıtma yoluyla, bireylerin sosyal hayata etkin vatandaşlar olarak katılımlarına
yardımcı olmayı amaçlayan bir eğitim alanı olduğu söylenebilir (Yeşil, 2002: 48).
Demokrasi eğitimine ilişkin bir dersin; bir yönetim biçimi olarak sistemi tanıtmanın, sistemin
vatandaşlara yüklediği hak ve görevleri göstermenin yanında, insan ilişkileri üzerinde de durması;
çatışmaların uzlaşma ya da birleştirme yoluyla çözümlenmesi yönünde beceri ve tutum
kazandırmasının gerekli olduğu düşünülmektedir (Miser, 1991: 50).
Demokrasi eğitiminin ne olduğu kadar, nasıl bir eğitim olması gerektiği üzerinde de durulmuştur.
Miser (1991: 51) "demokrasi eğitimi dersinin, öğretmenin tek bilen, en iyi bilen olduğu bir ortamda
işlenemeyeceğini" belirtmektedir. Gözütok (2007:338), demokrasi eğitiminin demokratik ortamlarda
ve demokratik yöntemlerle yapıldığı zaman etkili ve kalıcı olacağını; demokrasinin ilkeleri ve
demokratik yaşam biçiminin, demokratik ortamlarda kendiliğinden benimsenip, gelişeceğini, sosyal
adaletin, çoğulculuğun, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü içine alan özgürlük anlayışının, gösteri
ve örgütlenme özgürlüğünün olmadığı ortamlarda demokrasinin öğrenilemeyeceğini belirtmiştir.
Büyükkaragöz (1990:3-4), eğitimde esas olanın, okullarda demokrasinin öğretimi için programlara
sadece dersler koymak olmadığını, demokrasiyi bir yaşam tarzı haline getirme gerektiğini belirtmiştir.
Ortaokullar, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili kazanımlara bakıldığında, bu konuları hedef kitleye
aktarmadaki amacın, demokratik bir toplumun oluşabilmesi için öğrencileri gerekli bilgi, beceri ve
değerlerle donatmak olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin konulara eleştirel bakabilen, kendi
düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının düşüncelerine saygılı, barış içinde bir arada yaşama
kültürüne sahip, topluma duyarlı, toplumun iyiliği için harekete geçebilen bireyler olmaları
hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini öğrenirlerken
kanunları, eşitliği, adaleti, ayrımcılık yapmamayı ve bunların bir sonucu olarak demokrasinin
sunduğu değerleri de öğrenmektedirler. Demokrasi eğitimi farklı din, kültür, inanç ve düşünüş
şekillerine saygıyı desteklemekte, böylece içinde yaşadığı toplumun çeşitli değerlerini anlamayı ve
paylaşmayı sağlamaktadır.
1.1. Problem
Sosyal bilgiler dersinin işlevlerinden birisi de duyarlı, aktif, demokratik vatandaş yetiştirmektir. Bunu
yaparken de, çeşitli değişkenlerin, vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımların hedef
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kitle tarafından benimsenmesinde ve içselleştirmesinde etkili olabileceği düşünülmüştür. Bu anlamda
‘Çeşitli Değişkenler Açısından, Vatandaşlık ve Demokrasi Konularıyla İlgili Kazanımların, Hedef
Kitlenin Benimseyip, İçselleştirmesinde Önemli Bir Etkisi Var Mıdır? sorusu araştırmanın problemini
oluşturmaktadır. Araştırmanın alt problemleri ise şunlardır:

 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları
içselleştirmesinde, cinsiyetlerine göre önemli bir farklılık görülmekte midir?

benimseyip

 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, babalarının eğitim duruna göre önemli bir farklılık görülmekte midir?
 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, annelerinin eğitim duruna göre önemli bir farklılık görülmekte midir?
 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, ailelerinin gelir durumu arasında önemli bir farklılık görülmekte midir?
 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, sözel derslerdeki başarısı arasında önemli bir farklılık görülmekte midir?
 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, sayısal derslerdeki başarısı arasında önemli bir farklılık görülmekte midir?
 Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik ilgileri önemli bir farklılık
görülmekte midir?

1.2. Amaç
Türk Milli Eğitimin gerek genel amaçlarında, gerekse özel amaçlarında önemle üzerinde durulan,
toplumun milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan; demokrasi bilincine
ulaşmış, hak ve özgürlüklerinin farkında olan ve kullanan bireylerin yetiştirilmesinde hiç şüphesiz
vatandaşlık ve demokrasi konuları önemli bir yer tutmaktadır.
Bu araştırmanın genel amacı, 7. Sınıfta okutulan sosyal bilgiler dersinde vatandaşlık ve demokrasi
konularına ilişkin kazanımların öğrenciler tarafından benimsenip benimsenmediğini, içselleştirilip
içselleştirilmediğini tespit etmektir. Kısacası vatandaşlık ve demokrasi konularının aktarılması hedef
kitlede amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmektir.
1.3. Araştırmanın Önemi
Günümüzde ortaya çıkan birçok problemin temelinde insani ilişkilerden uzaklaşmak, demokrasi,
insan hakları, vatandaşlık hak ve sorumlulukları gibi kavramların getirilerine tam olarak hayatta yer
verilememesinden kaynaklandığı ifade edilebilir. Bu araştırmada bu durumun sebepleri üzerinde
durulmuştur. Sebepler tespit edildikten sonra çözüm önerileri üretmek amacıyla araştırma sonuçları
kullanılabilir. Eğitim programı üzerinde değişiklikler yapılarak insanlık için çok önem olan
kavramların öğrenilip benimsenmesi ve son olarak içselleştirilmesinde farklı yöntemlerin
uygulanmasına yol gösterir.
2.

Yöntem

Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Vatandaşlık Ve Demokrasi Konuları Kazanım Tespit Ölçeği’
kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde kişisel bilgileri tespit amacı ile sorular yöneltilmiştir. İkinci
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bölümde ise tek faktörlü konuyla ilgili ölçek kullanılmıştır. Betimsel ve vardamsal istatistik verileri
analiz edilmiştir.
2.1. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İzmir ili, Karabağlar ilçesindeki
ortaokulların 7. sınıfa devam eden öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise, eleman örnekleme yöntemlerinden oransız eleman örnekleme yöntemi
ile rasgele (random) seçilen İzmir Karabağlar ilçesinde 7. sınıfa devam eden üç yüz (300) öğrenci
oluşturmaktadır. Oransız eleman örnekleme evrendeki her bir elemanın, örnekleme seçilmek için eşit
şansa sahip olduğu örnekleme türüdür. Bu örnekleme türüne basit, yansız, yalın örnekleme adı
verilmektedir.
2.2. Veriler ve Verilerin Toplanması
Çalışmada veriler, ilgili literatür taraması yapılarak araştırmacı tarafından, çalışmanın amacına uygun
olarak oluşturulan ölçek uygulanmasından elde edilmiştir. Ölçek iki bölümden oluşmuştur.
Katılımcıların çeşitli özelliklerini tespit etmek amacıyla 8 soru hazırlanmıştır. Hazırlanan ilk
bölümdeki sorularda katılımcıların, cinsiyeti, anne ve babasının eğitim durumu, ailesinin gelir düzeyi,
ailede beraber kalınan kişi sayısını, öğrencinin sözel ve sayısal derslerdeki başarı durumu, öğrencinin
vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine karşı ilgisini tespit etmek hedeflenmiştir. İkinci bölümde ise,
katılımcıların, vatandaşlık ve demokrasi konularını içeren kazanımları benimseyip, içselleştirmelerini
tespit etmek amacıyla 40 maddeden oluşan ölçek soruları yer almaktadır. Likert tipi derecelendirmede
‘1-Hiç Katılmıyorum; 2- Kısmen Katılmıyorum; 3-Orta Düzeyde Katılıyorum; 4-Çoğunlukla
Katılıyorum; 5-Tamamen Katılıyorum’ seçenekleri kullanılmıştır.
Ölçeğin değerlendirilmesi ve güvenirlik için, uzman görüşlerine başvurulmuştur. Pilot uygulama
olarak İzmir Karabağlar ilçesinde ortaokullarda katılımcılara 15 gün arayla iki kez uygulanmıştır. İki
uygulama arasındaki ilişki, test-tekrar test yöntemiyle analiz edilmiş, Pearson korelasyon katsayısı r =
.84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .82 çıkmıştır. KMO Barlett’s örneklem
uygunluğu değeri ise .79’dur.
Araştırmada hata payı .05 manidarlık düzeyi olarak alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde
betimsel istatistik yöntemlerinden olan frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalamadan
yararlanılmıştır.
2.3. Verilerin İşlenmesi, Çözümü ve Yorumlanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Vatandaşlık Ve Demokrasi Konuları Kazanım Tespit Ölçeği’
kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde kişisel bilgileri tespit amacı ile sorular yöneltilmiştir. Verilerin
analizinde SPSS 23 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde Analizlerinde, Sperman koralasyon,
Independent Samples T Testi, Kolmogorov Smirnov Testi, One Way Anova Testi, nonparametrik bir
teknik olan Kruskal Wallis H Testi, nonparametrik bir teknik olan Many Whitney U Testi
kullanılmıştır.
3.

Bulgular ve Yorum

Araştırmanın temelini oluşturan vatandaşlık ve demokrasi konularına ilişkin kazanımların hedef kitle
tarafından benimsenme ve içselleştirilme düzeyinin tespit edilmesi adına katılımcıların; cinsiyeti,
babalarının ve annelerinin eğitim durumları, ailenin aylık gelir durumları, sözel ve sayısal derslerdeki
başarı düzeyleri ve vatandaşlık ve demokrasi konularına ilgi seviyesinin betimsel istatistikleri
çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de aşağıda verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyeti, Babalarının ve Annelerinin Eğitim Durumları, Ailenin Aylık Gelir
Durumları, Sözel ve Sayısal Derslerdeki Başarı Düzeyleri, Ailede Kalan Kişi Sayısı ve Vatandaşlık ve
Demokrasi Konularına İlgi Seviyesinin Betimsel İstatistikleri
Değişken
Cinsiyet
Baba Eğitim Durumu

Anne Eğitim Durumu

Ailenin Aylık Geliri

Sözel Ders Başarısı

Sayısal Ders Başarısı

Ailedeki Kişi Sayısı

Vatandaşlık
ve
Demokrasi
Konularına İlgi Seviyesi

Katagori
Kız
Erkek
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
0-1000 TL
1000-2000 TL
2000-3000 TL
3000- + TL
Çok Kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi
Çok Kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi
3 Kişi
4 Kişi
5 Kişi
6 Kişi
7 Kişi ve Üstü

n
144
156
132
69
81
18
144
66
78
12
93
114
69
24
0
0
9
12
288
3
9
69
123
96
75
126
84
9
6

%
48
52
44
23
27
6
48
22
26
4
31
38
23
8
0
0
3
4
96
1
3
23
41
32
25
42
28
3
2

Az İlgiliyim
İlgiliyim
Orta Düzeyde İlgiliyim
Çok İlgiliyim

21
63
141
75

7
21
47
25

Araştırmada yer alan katılımcıların cinsiyeti, babalarının ve annelerinin eğitim durumları, ailenin
aylık gelir durumları, sözel derslerdeki başarı düzeyi, sayısal derslerdeki başarı düzeyi, ailede kalan
kişi sayısı ve vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine ilgi seviyelerine ilişkin bilgiler yukarıdaki tablo
1’de verilmiştir. Tablo 1 ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde 156 katılımcının (% 52) erkek
öğrencilerden oluştuğu, 132 öğrencinin (% 44) öğrencinin babasının ilkokul mezunu olduğu, 144
öğrencinin (% 48) annesinin ilkokul mezunu olduğu, 114 öğrencinin (%38) ailesinin aylık gelirinin
1000-2000 TL arasında oluğu, 288 öğrencinin (% 96) sözel derslerdeki başarısının çok iyi olduğu, 123
öğrencinin (% 41) sayısal derslerdeki başarısının iyi olduğu, 126 öğrencinin (% 42) 4 kişilik bir ailede
kaldığı ve 141 öğrencinin (% 47) vatandaşlık ve demokrasi konularına ilgi seviyesinin orta düzeyde
oldukları belirlenmiştir.
Katılımcıların, vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları, benimseyip
içselleştirmesinde, cinsiyetlerine göre önemli bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek için tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi
uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularının
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kazanımlarını benimseyip içselleştirme düzeyleri normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) =
0.699; p>0.05). Bu nedenle araştırma sorusuna cevap vermek için parametrik bir teknik olan
Independent Samples T Testi kullanılmıştır. Tablo 2’de testin sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. Vatandaşlık Ve Demokrasi Konularının Kazanımlarını Hedef Kitle Tarafından Benimsenip
İçselleştirilmesinin Cinsiyet Değişkenine Göre T Testi Analiz Sonuçları
Cinsiyet
Kazanımları benimseyip
İçselleştirme Değerleri

Kız
Erkek

n

X

SS

t

p

144

84.2

9.620

1.820

.715

156

83.7

9.077

Yapılan Independent Samples T Testinin analizi sonunda kız ve erkek katılımcıların, vatandaşlık ve
demokrasi konularının kazanımlarını benimsenip içselleştirilmelerinde istatistiksel olarak 0.05
manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.(t= 1.820; p>0.05). Bir başka ifade ile cinsiyete
göre katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularının kazanımlarını benimseyip içselleştirmesi
arasında bir farklılığın olmadığı, kız ve erkek katılımcıların, vatandaşlık ve demokrasi konularının
kazanımlarını benimseyip içselleştirmesinde, birbirine benzer bir kazanım düzeyine sahip oldukları
yargısına ulaşılmıştır.
Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularının kazanımlarını benimseyip içselleştirmesinde,
katılımcıların babalarının eğitim durumuna göre önemli bir farklılık olup olmadığını tespit etmek
amacıyla elde edilen veriler 0.05 manidarlık düzeyinde test edip sonucun aşağıda yorumlanmıştır.
Araştırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek
amacıyla tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre
katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularının kazanımlarını benimseyip içselleştirme
düzeylerinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) = 0.699; p>0.05). Bu nedenle araştırma
sorusuna cevap vermek için parametrik bir teknik olan One Way Anova Testi kullanılmıştır. Aşağıda,
Tablo 3’de analiz sonuçları verilmişti.
Tablo 3. Katılımcıların, Vatandaşlık Ve Demokrasi Konularına Yönelik Kazanımlarını Benimseyip
İçselleştirmesinde, Babalarının Eğitim Durumlarına Göre Önemli Bir Farklılığın Olup Olmadığını
Gösteren Değerler.
Eğitim Durumu

n

X

SS

F

p

Fark

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

132
69
81
18
300

3.82
3.70
3.68
4.01
3.76

0.44
0.36
0.64
0.25
0.48

1.080

0.36

-

1-İlkokul, 2-Ortaokul, 3-Lise, 4-Üniversite

Yapılan One Way Anova analizi sonucunda katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konuları
kazanımlarını benimseyip içselleştirmesinde, babalarının eğitim durumuna göre önemli farklılık
belirlenmemiştir (F=1.080; p>0.05).
Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, annelerinin eğitim durumuna göre önemli farklılık gösterip göstermediğini tespit
etmek amacıyla elde edilen veriler 0.05 manidarlık düzeyinde test edip sonucun aşağıda
yorumlanmıştır.
Araştırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek
amacıyla tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre
katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme
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düzeyleri normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) = 0.699; p>0.05). Bu nedenle araştırma
sorusuna cevap vermek için parametrik bir teknik olan One Way Anova Testi kullanılmıştır. Tablo
4’de analiz sonuçları verilmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların, Vatandaşlık Ve Demokrasi Konularına Yönelik Kazanımlarını Benimseyip
İçselleştirmesinde, Annelerinin Eğitim Durumlarına Göre Önemli Bir Farklılığın Olup Olmadığını
Gösteren Değerler.
Eğitim Durumu

n

X

SS

F

p

Fark

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

144
66
78
12
300

3.85
3.67
3.76
3.36
3.76

0.47
0.37
0.41
1.18
0.48

1.792

0.15

-

1-İlkokul, 2-Ortaokul, 3-Lise, 4-Üniversite

Yapılan One Way Anova analizi sonucunda katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konuları
kazanımlarını benimseyip içselleştirmesinde, annelerinin eğitim durumuna göre önemli farklılık
belirlenmemiştir (F=1.792; p>0.05).
Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, ailelerinin aylık gelir durumunun önemli bir etken olup olmadığını tespit etmek
amacıyla elde edilen veriler 0.05 manidarlık düzeyinde test edip sonucun aşağıda yorumlanmıştır.
Araştırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek
amacıyla tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre
katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme
düzeyleri normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) = 0.699; p>0.05). Ancak bağımsız değişkenin,
nicel, sınıflamalı ve sürekli değişken niteliğinde olmasından dolayı, araştırma sorusuna cevap vermek
için nonparametrik bir teknik olan Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.
Yapılan Kruskal Wallis H Testinin analizi sonucunda katılımcıların konularına yönelik kazanımları
benimseyip içselleştirmesinde, ailelerinin aylık gelirleri arasında önemli farklılık belirlenmemiştir ( χ2
=2.265; p>0.05). Bir başka ifade ile katılımcıların ailelerinin aylık geliri ne olursa olsun, vatandaşlık ve
demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme düzeyleri birbirine benzer
nitelikte oldukları sonuca ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Katılımcıların Vatandaşlık Ve Demokrasi Konularına Yönelik Kazanımları Benimseyip
İçselleştirmesinde, Ailelerinin Gelir Durumuna Göre Farklılık Analizi
Aylık Gelir Miktarı

n

Sıra Ortalaması

χ2

p

Fark

0-1000 TL

93

53.71

2.265

0.446

-

1000-2000 TL

114

46.16

2000-3000 TL

69

49.15

3000- + TL

24

62.56

1-0-1000 TL, 2-1000-2000 TL, 3-2000-3000 TL, 4-3000- + TL.

Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, sözel derslerdeki başarı durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla ‘sözel derslerim çok iyi’ şeklinde cevap verenlerle, ‘sözel derslerim orta
düzeyde’(orta düzeyde ifadesinin seçilme nedeni, kötü ve çok kötü seçeneklerini katılımcılar
tarafından seçilmemesidir)şeklinde cevap veren katılımcılar örneklem olarak seçilmiştir. Elde edilen
verilere göre katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, sözel derslerdeki başarı durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği 0.05
manidarlık düzeyinde test edip sonuç aşağıda yorumlanmıştır.
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Araştırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek
amacıyla tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre
katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme
düzeyleri normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) = 0.699; p>0.05). Ancak bağımsız değişkenin,
nicel, eşit aralıklı ve sürekli değişken niteliğinde olmasından dolayı, araştırma sorusuna cevap vermek
için nonparametrik bir teknik olan Many Whitney U Testi kullanılmıştır.
Yapılan Many Whitney U Testinin analizi sonunda ‘sözel derslerim çok iyi’ şeklinde cevap veren
katılımcılarla ‘sözel dersler orta düzeyde’ şeklinde cevap veren katılımcılar arasında vatandaşlık ve
demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme düzeyleri arasında istatistiksel
olarak 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.(U= 57.50; p> 0.05). Bir başka ifade
ile katılımcıların sözel derslerdeki başarı durumlarına göre katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi
konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme düzeyleri arasında bir farklılığın olmadığı
yargısına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların Sözel Derslerdeki Başarı Durumuna Göre, Vatandaşlık ve Demokrasi
Konularına Yönelik Kazanımları Benimseyip İçselleştirme Düzeylerinin Many Whitney U Testine
Göre Cevapların Analizi
Değişken

Katagori

n

Sıra Toplamı

U

p

12

Sıra
Ortalaması
21.17

Sözel Ders
Başarısı

Orta Düzeyde

63.50

57.50

0.084

Çok İyi

288

49.38

4592.50

Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirmesinde, sözel derslerdeki başarı durumlarının etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla
‘sayısal derslerim çok iyi’ şeklinde cevap verenlerle, ‘sayısal derslerim çok kötü düzeyde’ şeklinde
cevap veren katılımcılar örneklem olarak seçilmiştir. Elde edilen verilere göre katılımcıların
vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirmesinde, sayısal
derslerdeki başarı durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği 0.05 manidarlık düzeyinde test
edip sonuç aşağıda yorumlanmıştır.
Araştırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek
amacıyla tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre
katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme
düzeyleri normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) = 0.699; p>0.05). Ancak bağımsız değişkenin,
nicel, eşit aralıklı ve sürekli değişken niteliğinde olmasından dolayı, araştırma sorusuna cevap vermek
için nonparametrik bir teknik olan Many Whitney U Testi kullanılmıştır.
Yapılan Many Whitney U Testinin Testinin analizi sonunda vatandaşlık ve demokrasi konularına
yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme düzeyleri arasında istatistiksel olarak 0.05 manidarlık
düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.(U= 15.50; p>0.05). Bir başka ifade ile katılımcıların sayısal
derslerdeki başarı durumlarına göre katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik
kazanımları benimseyip içselleştirme düzeyleri arasında bir farklılığın olmadığı yargısına ulaşılmıştır.
Katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımlarını benimseyip içselleştirme
değerlerinin, katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik ilgi düzeylerine göre önemli
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacıyla elde edilen veriler 0.05 manidarlık
düzeyinde test edilip, sonuç aşağıda yorumlanmıştır.
Araştırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına karar vermek
amacıyla tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre
katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme
düzeyleri normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-S (Z) = 0.699; p>0.05). Ancak bağımsız değişkenin,
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nicel, sınıflamalı ve sürekli değişken niteliğinde olmasından dolayı, araştırma sorusuna cevap vermek
için nonparametrik bir teknik olan Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.
Yapılan Kruskal Wallis H Testinin analizi sonucunda katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi
konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirmesinde, katılımcıların vatandaşlık ve
demokrasi konularına yönelik ilgi düzeylerine göre önemli farklılık oluşturmadığı belirlenmemiştir (
χ2 =7.126; p>0.05). Bir başka ifade ile katılımcıların vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik ilgi
düzeyleri ne olursa olsun, vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip
içselleştirme kazanım düzeyleri birbirine benzer nitelikte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen
sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Konularına Yönelik Kazanımları Benimseyip
İçselleştirmesinde, Vatandaşlık ve Demokrasi Konularına Yönelik İlginin Etkisinin Analizi
İlgi Seviyesi
Az İlgiliyim
İlgiliyim
Orta Düzeyde İlgiliyim
Çok İlgiliyim

n
21
63
141
75

Sıra Ortalaması
32.21
41.14
53.39
58.04

χ2
7.126

p
0.068

Fark
-

1-Az İlgiliyim, 2-İlgiliyim, 3-Orta Düzeyde İlgiliyim, 4-Çok İlgiliyim

4.

Tartışma

Vatandaşlık ve demokrasi eğitimine yönelik çalışmaların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.
Aktif ve küresel vatandaşlık kavramlarına son dönemlerde araştırmalarda daha fazla yer verilmeye
başlanmıştır. Demokrasi kavramını gelecek nesillere aktarmak ve bu kavramların öngördüğü yaşam
anlayışını bireylerin hayatında düstur yapabilmesine yardımcı olmak farklı uygulamalarla mümkün
olabilmektedir. Çalışmalarda da bu farklılıklar görülmektedir.
Güven (2010) araştırmasında, İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplin kazanımları çerçevesinde
ilköğretim 5. sınıf öğretmenlerinin vatandaşlık eğitimi, öğrencilerin bu kazanımlara ulaşma düzeyleri
ile öğretmenlerin eğitim programlarındaki vatandaşlık anlayışına yönelik algı ve görüşlerini tespit
etmeye çalışmıştır. Araştırmanın verileri, 2008–2009 Öğretim Yılı'nda, Samsun ili Bafra ilçesinde 5.
sınıfta öğrenim gören 2074 öğrenci ile 5. sınıf okutan 28 öğretmenin oluşturduğu evrenden alınan bir
örneklemden elde edilmiştir.
Uyangör (2007) araştırmasında, İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi
Programı’nın hedef ve davranışlarının ulaşılabilirliğini, davranışlar arasındaki örüntü, programın
öğrencilerin tutumuna olan etkisini ve öğretmenler ile öğrencilerin program hakkındaki görüşlerini
ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırmanın verileri, 2004–2005 Öğretim Yılı’nda Balıkesir ili merkez
ilçesinde bulunan ve Liselere Geçiş Sınavı başarı ortalaması dikkate alınarak alt ve üst olmak üzere
ayrılan 9 okul ve bu okullarda öğrenim görmekte olan yaklaşık 700 öğrenci ve bu okullarda dersleri
yürüten öğretmenlerden elde edilmiştir.
Karaman–Kepenekçi (2005) araştırmasında, Türkiye’de ilköğretim okullarında Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi derslerinin etkililiğinin incelemiştir. Derslerin etkililiğinin incelenmesi için
oluşturulan ölçütler; “içerik, etkinlikler, öğretim yöntemleri, eğitsel materyaller ve değerlendirme’dir.
Çalışmaya 71 öğretmen katılmıştır. 12 açık uçlu soruyla etkililik hakkındaki görüşler toplanmıştır.
Öğretmen görüşleri içerik analiziyle çözümlenmiştir.
İnan (2005) araştırmasında, ilköğretim 7. sınıf vatandaşlık ve insan hakları dersinde öğrencilere
kazandırılması gereken temel hak ve özgürlüklerin kazandırılma düzeylerini ölçmeyi, kazandırılma
düzeylerini düşüren sorunları tespit etmeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır.
Araştırmanın verileri Bilecik ili Merkez ve Bozüyük ilçelerinde 2003–2004 Öğretim Yılı'nda farklı
sosyo–ekonomik seviyelerdeki bulunan 16 ilköğretim okulundan elde edilmiştir. Bu okullarda çalışan,
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vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersine giren 20 (12 sosyal bilgiler, 5 tarih ve 3 coğrafya) sosyal
bilgiler öğretmeni ile 610, 8. sınıf öğrencisi örneklemde yer almıştır.
Çalık (2002) araştırmasında, Manisa ilindeki devlet ve özel ilköğretim okullarında öğrenim gören 5–8.
sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları kazanmaları bakımından farklılıkları olup olmadığını,
ayrıca çeşitli değişkenler (ikamet yeri, cinsiyet, anne–baba öğrenim durumu ve mesleği) ile
demokratik tutumlar arasında ilişki olup olmadığını incelemiştir. Araştırmanın evreni Manisa ilinin
merkezindeki devlete bağlı 8 ilköğretim okuluyla 2 özel ilköğretim okulu ve Manisa Demirci
merkezindeki 9 ilköğretim okulunun 5–8. sınıf öğrencileridir (3628). Örneklemde 370 öğrenci yer
almıştır.
5.

Sonuç Ve Öneriler

Bu araştırmada, vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımların hedef kitle tarafından
benimsenmesi ve içselleştirilebilmesi üzerinde durulmuştur. Katılımcıların kazanımlara ne düzeyde
sahip oldukları ve bu kazanımlara sahip olmada etkili olabilecek faktörler (katılımcının aile gelir
düzeyi, katılımcının cinsiyeti, katılımcının ailesinin eğitim durumu, katılımcının konuya olan ilgisi)
araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde, vatandaşlık ve demokrasi konulara göre
hazırlanan kazanım ölçeğine, katılımcıların verdiği cevaplara bakıldığında, kazanımların büyük
çoğunluğunun katılımcılar tarafından benimsenip içselleştirdikleri görülmektedir.
7. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bu araştırmada, katılımcıların cinsiyeti, babalarının ve
annelerinin eğitim durumları, ailenin aylık gelir durumları, sözel ve sayısal derslerdeki başarı
düzeyleri, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine ilgi seviyesinin, katılımcıların vatandaşlık ve
demokrasi konularına yönelik kazanımları benimseyip içselleştirme düzeylerine etki etmedikleri
sonucuna ulaşılabilir. 12-14 yaş grubunda olan 7. Sınıf öğrencilerinin dersle ilgili kazanımları
benimsemelerinde ve içselleştirmelerinde etkisi incelenen değişkenlerin etkili olmadığı görülmüştür.
Katılımcılar, cinsiyet ayrımcılığına karşı oldukları, insanları insan oldukları için kabul etmeleri
gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Toplumsal şartlar ne olursa olsun, insani değerlerin
terkedilemeyeceği, dini yaşantılarında insanların özgür bırakılması gerektiği, insanlar arasındaki
farklılıkların bir ayrımcılık olarak değil de, toplumsal bir zenginlik olarak görülmesi gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Vatandaş olarak görev ve sorumluluklarının bilincinde olunması gerektiği, buna karşılık da devletin
de vatandaşına karşı görev ve sorumluluklarını yapması gerektiği görüşü katılımcıların araştırma
sorularına verdikleri cevaplardan çıkan bir diğer sonuçtur.
İnsan hakları ve demokrasi konusunda, katılımcıların tamamına yakını bu kavramları öğrendiklerini
fakat gerçek yaşamda ne yazık ki sürekli olumsuz örneklerle karşılaştıklarından dolayı olumlu
anlamda kendilerine rol model olacak kişi ve kuruluşların çok az olduklarını sonucuna ulaşılmıştır.
Vatandaşlık ve demokrasi konularının kazanımları, katılımcıları insan hakları, demokrasi, hak, adalet,
eşitlik, farklılıklara saygı, hoşgörü vb. değerleri açısından olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu
kavram ve değerleri katılımcıların öğrenmesinde ve hayatında uygulamasında demokratik, insan
haklarına saygılı, görev ve sorumluluklarını bilen vatandaş olarak yetişmesinde önem arz ettiği
görülmektedir.
Vatandaşlık ve demokrasi konularına yönelik kazanımları daha iyi bir şekilde öğrencilere
kazandırmak ve içselleştirmelerini sağlamak amacıyla şu önerilerde bulunulmuştur:
1.

Vatandaşlık ve demokrasi konularının derste işlendikten sonra yaşamla ilişkilendirilmesi
gerekmektedir. Bunun için ise özellikle kitle iletişim araçlarında öğrencilerin seviyelerine
uygun programlar, yazılar, hikâyeler ve hatta masallar bulunması önerilmektedir.
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2.

Vatandaşlık ve demokrasi konularının kazanımları öğrenci seviyesine uygundur. Fakat
kazanımların sayısı ve uygulanabilirliği arttırılmalıdır.

3.

Öğrencilerin kitle iletişim araçlarında çıkan olaylarla ilgili olarak görevler verilerek, ders
konusu ile ilgili karşılaştırmalar yapması ve böylelikle ders konularının yaşamla
ilişkilendirilmesi sağlanması önerilmektedir.

4.

Vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili kazanımları öğrencilere aktarırken, kullanılan kitapların
hazırlık süreçlerinde gerçek hayattan alınmış olay ve yaşam hikâyelerine yer verilmesi
öğrencilerin derse olan motivasyon ve katılımını olumlu yönde etkileyebilir.

5.

Çocuk dergilerinde verilmek istenen değerlerle ilgili bölümler oluşturulabilir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bir Kelime İşlemci Yazılımını
Görsel ve Grafiksel Tasarım Amaçlı Kullanabilme Düzeylerinin
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Özet
Bu çalışma öğretmen adaylarının, kelime işlemci programı kullanım becerilerini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Fen ve teknoloji ders ve çalışma kitaplarında yer alan görsel ve grafiksel tasarım
ögelerinin öğretmen adayları tarafından oluşturulma düzeylerinin tespiti ve bu beceri düzeyleriyle öğretim
teknolojilerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma, korelasyon türü ilişkisel tarama
modelindedir. Örneklemi, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
programında 3.sınıf öğrencisi olan 63 kişi oluşturmaktadır. Veriler, Görsel ve Grafiksel Tasarım Oluşturma
Performans Testi ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde
edilen veriler doğrultusunda sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Fen bilgisi eğitimi, öğretmen adayları, kelime işlemci, görsel ve grafiksel tasarım.

1. Giriş
Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda
bulunulabilmesi için, bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılın en önemli bileşenlerinden biri olan
teknolojiyi, eğitim alanında yerinde ve verimli bir şekilde kullanımını gerçekleştirme özelliğine sahip,
teknoloji farkındalığı yüksek bireylere ihtiyaç vardır. Öğretmen adaylarının meslek yaşamlarında
başarılı olabilmeleri ve hedeflenen öğretmen yeterliklerine ulaşabilmeleri için, öncelikle alanları ile
ilgili öğretmen yeterliklerine sahip olmaları ve teknolojiyi bu sürecin bir parçası haline getirerek,
derslerinin gereklerine uygun olarak, verimli şekilde kullanma becerisine sahip olmaları
gerekmektedir. Günümüzde öğrencilerin teknolojiyle çok erken yaşlarda tanışması ve yoğun bir
şekilde kullanıyor olmaları, öğretmenler için iyi bir teknoloji okuryazarı olmaları gerekliliğini ortaya
koymaktadır (Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Teknolojik araçlar ve uygulamalarını kullanmak,
fen öğrenimine katkıda bulunup, öğrencilerin fen ve teknolojiye karşı bütünsel bir bakış açısı
kazanmalarını sağlayacağından, öğretim sürecinde geniş ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır(MEB,
2005). Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği ISTE (International Society for Technology in
Education), öğretmenlerin sahip olmaları gereken teknolojik yeterliklere ilişkin hazırladığı raporda,
Corresponding author’s address: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen bilgisi eğitimi Anabilim Dalı, Sakarya.
e-mail: suleelmali@sakarya.edu.tr
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teknolojiye uyum sağlayabilme ve derslerinde kullanabilme, öğrencileri teknoloji kullanımına karşı
teşvik etme, öğrenme ortamını teknoloji uygulamalarını kapsayacak şekilde oluşturma ve mesleki
gelişimleri için gerektiğinde paydaşları ile işbirliği yapabilme olarak belirlemiştir (Cüre & Özdener,
2008). Ülkemizde nitelikli olarak verilebilen bilgi teknolojileri eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu
ifade edilmektedir (Bilici, Akdur, Yıldızbaşı, Günday ve Çiçek (2011).
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve kullanmaya karşı yönelim, genellikle iş bulma kaygısı yaşayan genç
kesimin ihtiyaç duyduğu temel bilgi teknolojileri düzeyi ile sınırlı kalmış durumdadır. Kurt (2012)
tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin teknolojiyi öğretim amacından ziyade yönetimin
görevlerini yerine getirmek, öğretmen merkezli öğretim sırasında bilgiyi aktarmak, plan hazırlamak,
ödev değerlendirmelerini yapmak ve değerlendirme soruları hazırlamak için kullandıklarını ifade
etmiştir (Yanpar Yelken, Sancar Tokmak, Özgelen ve İncikabı, 2013, s.3).
Demiraslan ve Usluel (2005) tarafından yapılan ve öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini (BT)
öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunun seviyelerinin araştırıldığı başka bir araştırmada ise
ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun bilgisayar eğitimi aldıkları ve
bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmalarına rağmen, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif bir
şekilde derslerinde kullanmadıkları, teknoloji destekli ders hazırlama etkinliklerinde bulunmadıkları
ve klasik yöntemlerle ders yapmayı tercih ettikleri görülmüştür. MEB’in 2008 yılında, Fen ve
Teknoloji öğretmenlerinin sahip olması gereken özel alan yeterliklerinde de bilişim teknolojilerinden
mesleki gelişim ve iletişim için yararlanma, bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki ilişkinin farkında
olma, bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanma, TV ve radyo içerisinden kullanacağı
örneklerin kavramsal hatası olmayanlarını seçme, öğrencilerin bilim ve teknoloji kavram yanılgılarını
belirleme, bilim teknoloji ilişkiye yönelik örnekler sunma, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çevre ve
toplum üzerindeki etkisini sunabilme becerileri yer almaktadır (MEB, 2008). 2013 yılında revize edilen
yeni öğretim programında öğretmenin, öğrencilerin öğrenme süreci boyunca ve süreç sonunda
performanslarını değerlendirmek amacıyla teknoloji kullanma boyutu vurgulanmıştır. Eğitim öğretim
sürecinde teknolojinin gerekli düzeyde ve aktif şekilde kullanılması için öğretmen adaylarına iyi bir
teknoloji eğitimi verilmelidir. Teknolojik araçlardan yararlanma ve iyi düzeyde kullanma becerilerinin
kontrol edilmesi, öğretmen adaylarının varsa eksikliklerinin giderilmesi için gerekli çalışmalar
yapılması bu konunun temel ve en önemli adımlardan biri olacaktır.
Öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı tutumlarının olumlu olması, teknolojiden yararlanma,
derslerinde etkili ve yerinde kullanma durumlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Araştırmalar çoğunlukla, BT kullanmayı tercih etmeyen ve geleneksel yöntemlerle öğretim
faaliyetlerini sürdüren öğretmen sayısının, BT’nin entegre edildiği öğrenme ortamlarını hazırlayan
öğretmen sayısından çok olduğunu, bu teknolojileri kullanan öğretmenlerin kapsam olarak kelime
işlemci ve sunum programlarının dışında başka uygulamalardan yararlanmadıkları tespit edilmiştir
(Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu, 2011). Aynı zamanda, öğretmenler bilgisayar teknolojilerini
öğrenmek ve uygulamak konusunda sıkıntı çektiklerini, kendilerini bu alanda yetersiz hissetiklerini
ifade etmektedirler(Ökten&Horzum, 2011; Pamuk, Ülken ve Dilek, 2012 ;Cüre ve Akpınar, 2003;
Özdener, 2008; Mumcu, 2004).
Alanyazında eğitimde teknoloji destekli ders uygulamalarının önemi üzerine çalışmaların var olduğu
görülmüş ancak, öğretim faaliyetleri gerçekleştirirken bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden
kullanma becerisini ölçen, öğretmenlerin yeterlik seviyesini belirlemeye çalışan araştırmaların yeterli
seviyede olmadığı görülmüştür (Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Öğretmen adaylarının mezun
olmadan önce bilgisayar yeterliklerinin belirlenmesi, bilgisayar programlarını ders amacına uygun
biçimde kullanım durumlarının incelenmesi ve var olan durumun ortaya çıkarılması ulaşılması
gereken düzey hakkında fikir vermesi ve alandaki eksiklikleri gidermekte alınacak tedbirler için önem
arz etmektedir.
Öğretmenlerin BT uygulamalarını kullanım düzeyini tespit etmek amaçlı yapılan araştırmalar
öğretmenler tarafından en sık kullanılan programlardan birinin kelime işlemci yazılımı olduğunu
ortaya çıkarmıştır(Demiraslan&Usluel,(2005); Akbıyık& Seferoğlu (2007).
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Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Microsoft Word(MS Word) kelime işlemci
yazılımlarını ders kapsamında görsel ve grafiksel tasarım amaçlı uygun olarak kullanabilme
düzeylerini ve öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu kapsamda öğrencilerin
kelime işlemci yazılımını görsel ve grafiksel tasarım gerçekleştirmek amacıyla ne düzeyde
kullanabildikleri uygulamalı bir performans testiyle ortaya çıkarılmış, cinsiyete, kişisel bilgisayar
sahip olma durumu ile öğretim teknolojilerine yönelik tutum testinden aldıkları puanlar arasındaki
ilişki düzeyleri incelenmiştir. Fen ve Teknoloji kitaplarında yer alan çizimlerin başlıklar altında
derlemesi ve öğretmen adayları tarafından ne düzeyde çizilebildiğine ilişkin çalışmalara literatürde
rastlanmadığı için, bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma, öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi olarak bilgisayarı veya yazılımları derslerinin
içeriğine uygun olarak daha verimli kullanabilmeleri konusunda bilinçli olmalarını sağlaması
açısından önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının alan bilgilerinin yanında bulundurmaları
gereken teknoloji ve bilgisayar kullanım becerilerini ölçümü bu konudaki farkındalık ve yeterlik
düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
2. Yöntem
Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen dersi öğretimini desteklemek için, öğretim
ortamlarında bir kelime işlemci programını kullanarak, fen bilimleri ders ve çalışma kitaplarında yer
alan çeşitli görsel ve grafiksel tasarım ögelerini geliştirebilme becerileri ve öğretim teknolojilerine
karşı tutumları ölçülerek, aralarındaki ilişkinin belirlenmesi istenmiştir. Kelime işlemci programını
kullanma becerileri ile öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik tutum arasındaki ilişkiyi araştıran
bu çalışma, betimsel bir araştırma niteliğindedir ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel
tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığın ve/veya
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2012,s.81) .
2.1. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Fen
Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan 3. sınıf lisans öğrencileri olan toplam 200 kişi oluşturmuştur.
Çalışma evrenini oluşturan öğrenciler, iki adet normal öğretim (NÖ), iki adet ikinci öğretim (İÖ)
olmak üzere dört gruptur. Kolay ulaşılabilir örnekleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada
örneklem 63 kişiden oluşmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada kelime işlemci programı kullanarak görsel grafiksel tasarım oluşturma testi (GGTOT) ve
öğretim teknolojilerine yönelik tutum ölçeği (ÖTYTÖ) olmak üzere iki veri toplama aracı
kullanılmıştır. Çalışmanın aşamaları şu şekildedir:
Öncelikle; GGTOT geliştirilme sürecinde Fen ve Teknoloji (6-7-8. Sınıflar) ders ve çalışma
kitaplarında bir kelime işlemci yazılım ortamında çizimi yapılabilecek ve ders etkinliklerini
destekleme amaçlı kullanılabilecek şekil, çizim, akış şemaları ve grafiksel tasarımların tamamı
taranmış ve aralarından seçim yapmak üzere bir veri havuzu oluşturulmuştur. Ders kitapları
incelenerek ortaya çıkan ve sınıflandırılan tüm etkinliklerden kelime işlemci programının özelliklerini
kullanarak gerçekleştirilebilecek nitelikte olanlar uzman görüşleri doğrultusunda seçilerek
gruplandırılmıştır. Aynı zamanda, 3 farklı ilköğretim okulundaki fen bilgisi öğretmenleriyle (toplam 6
öğretmen) görüşülmüş, derste teknoloji kullanımına yönelik görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda, testte
4 performans görevi oluşturulmasına karar verilmiştir. Seçilen her bir performans görevinin
değerlendirilmesi için lisans öğreniminin 2. Sınıfında alınan Bilgisayar I Ortak dersi içeriği ve
kazanımları kapsamında; her bir soru için dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlanmış ve
sorulardan alınacak en yüksek ve en düşük puanlar belirlenmiştir. Performans görevlerinin her
birinde tam olarak doğru şekilde gerçekleştirilen çizim becerileri için 2 puan, kısmen doğru
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gerçekleştirilen performans görevleri için 1 puan, kazanım ölçülerini yansıtmayan durumlar için 0
puan verilmiştir. Dört performans ölçümünden alınabilecek en yüksek puan 60 en düşük puan
sıfırdır. Ayrıca, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarını belirlemek için,
Metin ,Kaleli, Yılmaz, Coşkun ve Birişçi tarafından (2011) geliştirilen Öğretim Teknolojilerine Yönelik
Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek güvenirlik katsayısı α= ,94 olarak belirtilmiştir. 37 maddeden
oluşan tutum ölçeği beş alt boyutlu, beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan minimum toplam
puan 37, maksimum toplam puan ise 185’tir. Tablo 1’de öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve kişisel
bilgisayara sahip olma durumlarıyla ilgili toplanan verilere ait frekans ve yüzde değerleri
görülmektedir.

Tablo 1.Öğretmen adaylarına ait bazı demografik bilgiler
Değişkenler

Kategori

f

%

Cinsiyet

Kız

52

82,5

Erkek

11

17,5

Var

55

87,3

Yok

8

12,7

Kişisel bilgisayar

3.

Bulgular

3.1. GGTOT alt boyutları ve toplam puanlarına ilişkin bulgular
Tablo 2’ de Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GGTOT’nin performans boyutları ve toplamından elde
edilen puanlarıyla belirlenen başarı düzeylerine yönelik betimsel istatistik değerleri görülmektedir.
Buna göre, öğretmen adaylarının GGTOT toplam puanları ve alt boyutlarından aldıkları puanların
benzer seviyede olduğu görülmektedir.
Tablo 2. GGTOT’de yer alan alt boyutlara ait betimsel istatistik

Etkinlik

n

Çizim Nesnesi Oluşturma
Akış Diyagramı Oluşturma
Tablo Oluşturma
Kavram Haritası Oluşturma
Toplam

63
63
63
63
63

�
𝑿

9,8
10,7
13,8
5,5
39,9

Ss
3,6
2,9
5,7
2,9
12,3

Alınabilecek
Maksimum
Puan
16
14
20
10
60

Başarı
Düzeyi(%)
61%
76%
69%
55%
67%

3.2. Kişisel bilgisayara sahip olma durumunun GGTOT puanları üzerindeki etkisine ilişkin bulgular
Tablo 3. Kişisel bilgisayara sahip olma durumunun GGTOT puanları üzerindeki etkisi

Kişisel bilgisayara
sahip olma

n

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı

Evet

55

35,02

1926

Hayır

8

11,25

90

U

p

54

,001*
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumlarına
göre GGTOT’den alınan puan ortalamaları arasında anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir (U =
54,00; p = ,001; p <,05). Buna göre kişisel bilgisayara sahip olmanın GGTOT puanları üzerinde anlamlı
bir etkisi vardır yorumu yapılabilir.
3.3. Cinsiyetin GGTOT puanları üzerindeki etkisine ilişkin bulgular
Tablo 4. GGTOT’den alınan puanların cinsiyete göre Mann Whitney U testi sonuçları
Cinsiyet

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Kız
Erkek

28,51
48,5

533,5
1482,5

U

p

104,5

001*

Tablo 4 incelendiğinde, kızlar ile erkeklerin GGTOT’den aldıkları puanların ortalamaları arasında
X= 48,5) kızların
anlamlı bir farklılık vardır (U= 104,50; p=, 001; p< ,05). Erkeklerin sıra ortalaması ( �
�
ortalamasından ( X = 28,51) daha yüksektir. Cinsiyet farkı GGTOT’den aldıkları puanlar üzerinde
etkili olmuştur.
3.4.Cinsiyetin ÖTYTÖ puanları üzerindeki etkisine ilişkin bulgular

Öğretmen adaylarının cinsiyete göre Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeğinden (ÖTYTÖ)
aldıkları puanlara ait istatistikler Tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 5. ÖTYTÖ’den alınan puanların cinsiyete göre Mann Whitney U Testi sonuçları

Cinsiyet

n

Sıra Ortalaması

Kız

52

26,5

Sıra
Toplamı
638

Erkek

11

58

1378

U

p

,000

*,000

Tablo 5 incelendiğinde, kızlar ile erkeklerin ÖTYTÖ’den aldıkları puanların ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık vardır. (U= ,000; p = ,000; p < ,05). Erkeklerin sıra ortalaması ( �
X= 58,00) kızların
�
sıra ortalamasından ( X= 26,50) daha büyük olduğundan; erkeklerin kızlara göre ÖTYTÖ’den aldıkları
puanların daha yüksek olması, cinsiyetin ÖTYTÖ’den alınan puanlar üzerinde etkili olduğunu
gösterir.
3.5. GGTOT ve ÖTYTÖ Testleri arasındaki korelasyona ilişkin bulgular
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GGTOT’den aldıkları puanlar ile ÖTYTÖ’den aldıkları puanlar
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının GGTOT’den ve ÖTYTÖ’den elde edilen
toplam puanlara ait betimsel istatistik sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. GGTOT’den ve ÖTYTÖ’den elde edilen toplam puanlara ait betimsel istatistik sonuçları
Ölçme aracı

n

GGTOT
ÖTYTÖ

63
63

�
𝑿

39,90
116,50

Ss
12,34
21,07
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GGTOT ve ÖTYTÖ toplam puanları arasındaki ilişkinin incelenmesinde Spearman sıra korelasyon
testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen ve aralarında doğrusal bir bağıntı bulunması şart
olmayan X ve Y çiftleri arasında ki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman korelasyon katsayısından
yararlanılır ( Özdamar, 2013,s.409).
Tablo 7 incelendiğinde, yapılan korelasyon analizi sonucunda hesaplanan Spearman korelasyon
katsayısına göre GGTOT’den alınan puanlar ile ÖTYTÖ’den alınan puanlar arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki vardır. r = ,293; p = ,020; p < ,05.
Tablo 7. GGTOT ve ÖTYTÖ Toplam Puanları Arasındaki İlişki
Spearman’s
rho (r s )
ÖTYTÖ
GGTOT

GGTOT
*,293
1,000

ÖTYTÖ
1,000
*,293

Buna göre, GGTOT’den alınan puanlar arttıkça ÖTYTÖ’den alınan puanların arttığı söylenebilir.
Fakat aralarında neden-sonuç bağlamında bir yorumlama yapılamaz, sadece değişkenlerin birlikte
hangi düzeyde ve yönde değiştikleri konusunda yorum yapılabilir. İki değişken arasındaki
determinasyon katsayısı r2 = ,085 olarak bulunmuştur. Buna göre, GGTOT’den alınan puanların %8’i
ÖTYTÖ’den alınan puanları açıklamaktadır.
4.

Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalışma 3. Sınıf düzeyinde toplam 63 öğrenci ile yürütülmüştür ve elde edilen sonuçlar, fen bilgisi
öğretmen adaylarının kelime işlemci programından ders amacına uygun bir şekilde kullanma
düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. GGTOT’den alınan toplam puanlar ile öğretmen
adaylarının cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin, puan
ortalamalarının kız öğrencilerin puan ortalamalarından yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının kişisel bilgisayara sahip olma
durumu ile Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının da kelime işlemci yazılımını ders amacına
uygun kullanabilme performanları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Öğretmen adaylarının mevcut durumlarını tespite yönelik bu çalışmanın bulgularından
yararlanılarak üniversite öğrenimleri sürecinde aldıkları bilgisayar derslerinin içerik ve
uygulamalarında güncellemeler yapılabilir.
Ayrıca, öğretmen adaylarının kelime işlemci programının diğer özelliklerinin ders amacına uygun
kullanabilme düzeylerinin incelenmesi diğer bir çalışmanın konusu olabilir. Farklı eğitim öğretim ile
ilgili yazılımlarında kullanım düzeyleri araştırılabilir. Bununla birlikte, çalışma fen bilgisi
öğretmenlerinden alınacak bir örneklem grubu ile tekrarlanıp onların teknoloji kullanım düzeyleri,
teknolojiye bakış açıları ve yeterlik düzeylerinin saptanmalarıyla ilgili durum performans düzeyinde
ortaya çıkarılabilir.
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Özet
Günümüz eğitim politikamız içinde önemi günden güne artan konular arasında bulunan üstün yetenekli
eğitimi gerek öğretmenlerimiz gerekse de geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarımız için de önem arz
etmektedir. Üstün yetenekli eğitiminde ne kadar erken tanılama yapılırsa o kadar fazla verimle eğitim
gerçekleştirilmiş olur. Çünkü üstün yetenekli bireylerin ihtiyaçlarının çok farklı olduğu ve okullarımızda
verilen eğitimin üstün yetenekli bireyler için yeterli olmadığı aşikârdır. Bu olumsuzluklar ise bu
öğrencilerimizin verimlerinin düşmesine, körelmesine vb. durumlara sebep olacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz
bu sebeplerden dolayı sınıf öğretmenlerimizin dolayısıyla da sınıf öğretmeni adaylarımızın üstün yetenekli
öğrencilere ilişkin algıları önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ““üstün
yetenekli öğrenciler” kavramına ilişkin olarak sahip oldukları zihinsel algıları metaforlar aracılığıyla ortaya
çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modelinde yürütülmektedir. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 114
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Üstün yetenekli öğrenciler …. gibidir/benzer;
çünkü,….” cümlesinin tamamlanmasıyla elde edilmiştir. Ham verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
tekniği kullanılarak kodlama ve ayıklama, örnek metafor imgesi derleme, kategori geliştirme, geçerlilik ve
güvenilirliği sağlama ve metaforları nicel verilerle aktarma aşamaları takip edilmiştir. Analiz sonucunda
geliştirilen metaforlar benzerlikleri göz önüne alınarak sekiz kavramsal kategoriye göre sınıflandırılmıştır.
Kavramsal kategorilerin literatürde yer alan üstün yetenekli öğrencilerle ilgili kavramları ele aldığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni adayı, üstün yetenekli öğrenciler, metafor, algı

1.

Giriş

Toplumların tarihsel gelişimlerinde liderlik, kararlılık, yaratıcılık gibi özelliklere sahip, üstün
yetenekli bireylerin büyük rol sahibi oldukları görülmektedir (Uzun, 2004). MEB (2009) üstün
yetenekli yerine özel yetenek ifadesini kullanırken özel yetenekli öğrencileri “bir ya da birden çok
yetenek alanında ya da zekâ özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizil
güce sahip olan ve diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuklardır” olarak
tanımlamaktadır. Bu bireyler önce içinde bulunduğu toplumun sonra da insanlığın gelişim sürecinde
aktif rol almışlardır. Bu nedenle üstün yetenekli bireylerin olabildiği kadar erken fark edilip doğru
eğitim almaları önce ülkemiz sonra da insanlık için büyük yarar sağlayacaktır. Türkiye’de 2007 yılında
üstün yetenekli çocuklarla ilgili yayımlananyasada, bu çocukların belirlenme sürecinde okul öncesi
eğitimde veliler ve öğretmenlere,ilköğretim I. kademede sınıf öğretmenlerine, ilköğretim II.
Kademede şube öğretmenlerine, ortaöğretim kuramlarında sınıf rehber öğretmenlerine önemli
sorumluluklar düştüğünü belirtilmektedir (Tebliğler dergisi, 2007: 70).Öğretmenlerin, üstün yetenekli
öğrencilere yönelik algıları bu öğrencileri keşfetmede, geleceğe hazırlamada ve onların bilişsel,sosyal
2
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gelişimlerine yönelik verecekleri desteği etkilemektedir (Çapan, 2010).Alanyazın incelendiğinde ise
üstün yetenekli bireylere yönelik algıların sorgulandığı çalışmaların daha çok öğretmenlerle ilgili
olduğu görülürken(Silverman, 2000; Neumeister ve diğerleri, 2007; Gerow, Bordens ve Blanche-Payne,
2007) öğretmen adaylarına yönelik yapılan çalışmaların sınırlı olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda
üstün yetenekli öğrencilerin erken keşfedilmesi ve yönlendirilmesinde temel eğitim kademesinde
görev yapacak ve bu dönem yaş grubu öğrencilerle daha fazla vakit geçirecek olan sınıf öğretmeni
adaylarının algıları büyük önem arz etmektedir.
Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin tutumlarının daha iyi anlaşılabilmesi
için üstün yetenekli öğrencileri neye benzettiklerini ve nasıl tanımladıklarını da bilmek
gerekmektedir. Bir olgunun veya kavramın açıklanmasında ve anlamlandırılmasında tanıdık ve
bilinen terimlerle ifade edilmesi metafor olarak değerlendirilmektedir (Arslan ve Bayrakçı, 2006).
Metaforlardan elde edilen veriler araştırılan kavramla ilgili soyut düşünceleri somut hale getirilmesini
sağladığından dolayı ilgili kavrama yönelik algı ve tutumları daha anlaşılır hale getirmektedir. Bu
nedenle daha az kelime kullanarak anlatılmak isteneni vurgulu ve yaratıcı bir şekilde ifade edilmesini
sağlayan metaforların (Girmen, 2007: 147) meslek hayatından önce sınıf öğretmeni adaylarının üstün
yetenekli öğrencilere yönelik tutumları hakkında bilgiler vereceği düşünülmektedir. Bütün bunlardan
hareketle araştırmanın problem cümlesi “sınıf öğretmeni adaylarının “üstün yetenekli öğrenci”
kavramına yönelik metaforik algıları nedir?” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni
adaylarında üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine yönelik varsa olumsuz algıların belirlenmesi ve bu
olumsuzlukların giderilmesi için yapılacak çalışmalara yön vermesi açısından bu araştırma önem arz
etmektedir.

2.

Yöntem

2.1 Araştırma Modeli
Bu araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının “üstün yetenekli öğrenciler” kavramına ilişkin algılarını
metaforlar yardımıyla belirlemeye yönelik olgubilim deseninde nitel bir çalışmadır. Olgubilim
çalışmalarında
odaklanılan
olguyu
bilen
ve
bu
olguyu
ifade
edebilecek
bireylerin olguya ilişkin bireysel algıları ve bunlara yükledikleri anlamalar tespit edilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2008).
2.2 Araştırmanın Çalışma Grubu
Bu araştırma, 2015-2016 öğretim yılının güz döneminde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim
gören 114 sınıf öğretmeni adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları amaçlı
örnekleme yöntemiyle seçilmiş olup araştırmaya 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni
adayları dâhil edilmiştir. Çünkü öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması
derslerin en az birini almaları onların üstün yetenekli öğrencileri okulda gözlemlemelerine olanak
sağlayacaktır. Araştırmadan elde edilen verilerin daha anlamlı olması için bu durum araştırmacılar
tarafından önemli görülmüştür. Araştırmaya 67’si kadın, 29’u erkek; 46’sı üçüncü sınıf ve 50’si
dördüncü sınıf olmak üzere toplam 96 sınıf öğretmeni adayının verileri dâhil edilmiştir.Elde edilen
verilerden 18 tanesi eksik bilgi ve geliştirilen metafor için ifade edilen gerekçelerdeki mantıksal
hatalardan ötürü araştırmaya dâhil edilmemiştir.
2.3 Verilerin Toplanması
Sınıf öğretmeni adaylarına uygulama yapılmadan önce, farklı kavramlara yönelik metafor çalışması
örneği sunu şeklinde gösterilmiştir. Metafor geliştirmeye yönelik gerekli bilgilendirmelerden sonra
uygulamaya geçilmiştir. Uygulama 3 farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının
“üstün yetenekli öğrenciler” kavramına yönelik algılarını belirlemek için hazırlanan veri toplama
kâğıdında, cinsiyeti ve öğrenim görülen sınıf düzeyini belirlemek için birer soru, “üstün yetenekli
öğrenciler” kavramına yönelik metaforları belirlemek için “üstün yetenekli öğrenciler.…
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gibidir/benzer” sorusu ve bu metaforların kaynağını belirlemek için “Çünkü….” sorusu olmak üzere
toplamda 4 soru yer almaktadır. Öğretmen adaylarından üstün yetenekli öğrenciler kavramına ilişkin
sadece bir metafor geliştirmeleri ve bu metaforlarına gerekçe-dayanak sunmaları istenmiştir. Veri
toplama kâğıdının görünüş ve kapsam geçerliliğini artırmak için nitel araştırma ve sınıf eğitimi
alanında iki uzmandan görüş alınmıştır.
2.4 Verilerin Analizi
Çalışma grubundaki sınıf öğretmeni adaylarının metafor geliştirmeleri için kullandıkları 114
doküman araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde Saban (2009)
tarafından sıkça kullanılan veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem beş basamaktan
oluşmaktadır:
1. Kodlama ve ayıklama: Sınıf öğretmeni adaylarından toplanan veriler incelenmiştir. Bir tane
metafor geliştirip bunun gerekçesini mantıklı bir şekilde açıklayan veriler seçilmiştir. Toplanan 114
veri kâğıdı içerisinden bu özelliğe sahip 96 veri kâğıdı sıra numarası verilerek, çözümleme
işlemlerinin kolay yürütülebilmesi için bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
2. Örnek metafor imgesi derleme aşaması. 96 veri kağıdı metafor ve gerekçeleri şeklinde
listelendikten sonra 87 farklı metafor elde edilmiştir. Bu metaforları ve gerekçelerini ifade eden birer
örnek sınıf öğretmeni adayı ifadesi seçilmiş ve ayrı bir liste oluşturulmuştur. Bu liste metaforların
tekrarlanma sıklığına göre hazırlanmıştır. Verilen metafor gerekçesi ifadelerinin kime ait olduğunu
belirlemek amacıyla ifadelerin başına, erkek için “E”, kadın için “K”, 3. sınıf için “3”, 4. sınıf için “4”
ve veri kağıdı sıra numarası sırasıyla eklenerek kodlama yapılmıştır. (Örnek: K.2.11).
3. Kategori geliştirme aşaması: Çalışma grubundaki 96 öğretmen adayının geliştirmiş olduğu 87
farklı metafor öncelikle gerekçeleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra metafor isimleri ve
gerekçelerdeki ortak noktalar dikkate alınarak genel bir sınıflamaya gidilmiştir. Sonuç olarak 8
kategori oluşturulmuştur.
4. Geçerlilik ve güvenilirliği sağlama aşaması: Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre nitel
araştırmalarda geçerliliği sağlama adına, verilerin toplanmasından sonuçlarına kadar sürecin ayrıntılı
bir şekilde açıklanması önemli bir ölçüttür. Bu araştırmada geçerliliği sağlama adına veri analizi süreci
ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Bunun yanında güvenilirliğin sağlanması adına kategoriler
oluşturulduktan sonra, Sınıf Eğitimi ABD’sinde görev yapan bir uzmana metafor ve gerekçelerinin
yazılı olduğu ve kavramsal kategorilerin isimlerinin yazılı olduğu bir kağıt verilmiş ve doldurması
istenmiştir. Bütün metaforlar bir kategori ile eşleştirildikten sonra bu veriler araştırmacının
eşleştirmeleri ile kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama sonucunda “Güvenilirlik= Görüş Birliği / Görüş Birliği +
Görüş Ayrılığı” formülü (Miles ve Huberman, 1994) uygulanmıştır. Sonuç olarak Güvenilirlik= 87 /
87+9 0.90 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçla, çalışmanın güvenilir olduğunu kanısına varılabilir.
5. Metaforları nicel verilerle aktarma aşaması: Elde edilen 87 metafor 8 farklı kavramsal
kategoride sınıflandırılmıştır.

3.

Bulgular

3.1. Kavramsal Kategoriler
Çalışma grubunda yer alan 96 sınıf öğretmeni adayının “üstün yetenekli öğrenciler” kavramına ilişkin
87 tane metafor geliştirdikleri saptanmıştır.Öğretmen adaylarının “üstün yetenekli öğrenciler”
kavramına ilişkin geliştirdikleri 87 metafordan Şekil 1’de gösterildiği gibi sekiz farklı kavramsal
kategori elde edilmiştir.
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Şekil 1. Kavramsal kategoriler
Elde edilen kavramsal kategorilerin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Kavramsal kategorilerin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı.
Cinsiyet
… Birey Olarak Üstün Yetenekli Öğrenciler Kadın(n)

Sınıf

Erkek(n)

3.sınıf (n) 4.sınıf (n) Toplam (n)

İmkânlar sağlandığında kendini geliştiren

21

10

12

19

31

Gizemli ve Anlamak için Çaba gereken

13

4

6

11

17

Değerli

10

4

8

6

14

Çok yönlü

1

8

5

4

9

Geniş kapasiteli

7

-

4

3

7

Diğerlerinden farklı görünen

7

-

5

2

7

Kontrol edilmeye ve yönlendirilmeye açık

5

3

5

3

8

Normal birey

3

-

1

2

3

Toplam

67

29

46

50

96

Tablo 1 incelendiğinde toplamda en fazla metafora sahip olan kategorinin “İmkanlar sağlandığında
kendini geliştiren” olduğu görülmektedir. En az metafora sahip kategorinin ise “Normal birey”
kategorisi olduğu görülmektedir.

3.2 Kavramsal Kategoriler Altındaki Metaforlar
Aşağıda elde edilen sekiz kavramsal kategoriler altında toplanan metaforlar ve sıklıklarıyla ilgili
cinsiyet ve sınıf değişkenine göre hazırlanmış tablolar bulunmaktadır.
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Tablo 2. “İmkânlar sağlandığında kendini geliştiren birey olarak üstün yetenekli öğrenciler”
kavramsal kategorisindeki metaforların cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Ağaç
Çiçek
Açılmayı bekleyen sürpriz hediye paketi
Açmayı bekleyen çiçek tohumu
Bilim adamı

Cinsiyet

Sınıf

Kadın
(n)

Erkek
(n)

3.sınıf
(n)

2

1

1

1
1

1

2

4.sınıf
(n)
2

Toplam
(n)
3
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bina
Bir çiçek

1

1

1

Bir kıvılcım

1

1

1

Bir oyunda en zor level

1
1

Bulutun arkasındaki güneş
Cam

1

1

1
1

1

1
1

Çöldeki hayat

1

1

1

Evren

1

1

1

Fesleğen

1

Fındık bahçesi

1

1

1

Fırsat

1

1

1

Güneş

1

Herkesten farklı gibi görünse de Diğer

1

İşlenmeye hazır altın cevheri

1

Meyve tohumu

1

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler

1

Patlayacak mayın

1

Sarmaşık

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

Üst düzey performanslı otomobiller

1

1

1

Kuantum fiziği

Vaktinden önce çiçekleri açan meyve

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Yazın açan güneş

1

1

1

Yıldız

1

1

1

10

12

Toplam

21

19

31

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek sıklığa sahip metaforların ağaç ve çiçek olduğu görülmektedir. Bu
metaforların gerekçeleri incelendiğinde ağaçmetaforu için K.3.52’nin “Ağacın büyüyüp gelişmesi için
suya, güneşe, minerallere ihtiyacı vardır. Bunlar sağlanmazsa gelişimi yavaşlar. Üstün yetenekli öğrencilere de
gerekli ilgi verilmezse onların da gelişimi yavaşlar. Gelebileceği seviyeye gelemeyebilir.”, çiçek metaforu için
ise K.3.71’nin “Çiçeğe ilgi göstermez, suyunu vermez, toprağını değiştirmezsek kuruyup gider. Eğer biz üstün
yetenekli öğrenciyle ilgilenmezsek hiçbir şeyi etkileyemeyiz.“ifadesini kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca en
fazla metaforun elde edildiği kavramsal kategori de “İmkânlar sağlandığında kendini geliştiren birey
olarak üstün yetenekli öğrenciler”kategorisidir.
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Tablo 3. “Gizemli ve anlamak için çaba gereken birey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal
kategorisindeki metaforların cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Elmas

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
2

Büyüteç
Çöldeki vaha

Toplam
(n)
2

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Afrika Kıtası
Bodrumun saklı sahilleri
Bulunduğu ortamın anlaşılmayanları

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
2

1

Keşfedilmemiş ada

1

1

Kutu

1

Kutup yıldızı

1

Matematik

1

Sihirli bir kutu

1

1

1

Şemsiye

1

1

1

Tavus kuşu

1

1

1

1

1

1
1

1

Uzay
Yer altındaki maden

1

Yeraltında ulaşılmayı bekleyen maden

1

Toplam

13

1
1

1
4

6

1

1
1

1

11

17

Tablo 3 incelendiğinde en yüksek sıklığa sahip metaforun elmas olduğu görülmektedir. Elmas
metaforu için K.3.72’nin “Elmas hem her yerde bulunmaz hem de çok değerlidir. Fark edilmesi
gerekir”,yeraltında ulaşılmayı bekleyen maden metaforu için K.4.83 “sen onu dışarıya çıkarmazsan o yerin
altında durur ve değeri ortaya çıkmaz. Onu yerin altından çıkarmalı ve işlemeli, sergilenmelidir” şeklindeki
açıklamaları örnek olarak gösterilebilir.

Tablo 4. “Değerli birey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal kategorisindeki metaforların
cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Altın madeni
Ay
Çamura bulanmış elmas
Değerli bir maden

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
1

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
1

Toplam
(n)

1

1

1

1
1
1

Değerli madenler

1

1
1

1

1

1

1

Değerli taşlar

1

1

1

Elmas

1

1

1

İçinde inci tanesi olan kutu

1

1

1
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İhtiyaç

1

İşlenmemiş Altın madeni

1

1
1
1

Kara kıta Afrika

279
1
1
1

1

Orkide çiçeği

1

1

1

Puzzle’ın eksik bırakılmayacak parçası

1

1

1

Yonca yaprağı

1

1

Toplam

10

4

8

1
6

14

Tablo 4 incelendiğinde üstün yetenekli öğrenciler için “değerli birey olarak üstün yetenekli öğrenciler”
kavramsal kategorisinde altın, değerli maden, değerli taş, elmas gibi metaforların ağırlıkta olduğu
görülmektedir. Örnek olarak altın madeni metaforu için E.3.76 kodlu öğretmen adayının“Nasıl altın
madeni dünyada zor ve değerli bulunuyorsa üstün yetenekli öğrenciler de nadir bulunur ve değerlidir”, değerli
bir maden metaforu için K.4.35 kodlu öğretmen adayının “Diğer sıradan madenlerden farklıdır. İşleyince
diğerlerinden daha değerli hale dönüşür” şeklindeki açıklamaları örnek olarak gösterilebilir.
Tablo 5.“Çok yönlü birey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal kategorisindeki metaforların
cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Abaküs

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
1

Aç bir kurt
Işık
Nil nehri
Orta Asya
Özgürce hareket edebilen bir kuş
Sarmaşık

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tarihi eser

1

Yağmurdan sonra çıkan bir gökkuşağı

1

Toplam

1

Toplam
(n)

8

1

1
5

1
1

1

4

9

Çok yönlü birey olarak üstün yetenekli öğrenciler kavram kategorisinde toplam dokuz tane metafor
elde edilmiştir. Bu metafor ve nedenlerinden en dikkat çekenine örnek olarak Nil nehri metaforu
verilebilir. Bu metaforun gerekçesini E.3.96 kodlu öğretmen adayı “Nil nehri uzun bir yol aldıktan sonra
denize dökülür. Dökülmeden önce farklı kollardan beslenir ve bu beslenmesi ve akışı ile çevresine hayat verir, bir
çölün etrafını bile yeşillendirir. Bir çok bölgeden geçerek orada yaşayanlara imkan sunar, üstün zekalı öğrencide
böyledir”, ışık metaforu için E.3.95 “Üstün yetenekli öğrenci her alana, her bilgiye açıktır ve faydalı olan bir
bireydir”şeklindeki açıklamalar örnek olarak gösterilebilir.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

280

Tablo 6. “Kontrol edilmeye ve yönlendirilmeye açık birey olarak üstün yetenekli öğrenciler”
kavramsal kategorisindeki metaforların cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Altın madeni

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
1
1

Bulunmuş Hazine
Cevher

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
1

Toplam
(n)

1

1

1
1

Demir
Elmas
Hamur

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Kocaman yelkenli bir tekne
Pimi çekilmiş bomba

1

Toplam

5

1
1

3

5

1
1

3

8

Kontrol edilmeye ve yönlendirilmeye açık bireyler olarak üstün yetenekli öğrenciler kavram
kategorisi altındaki metaforlar ve nedenlerine örnek olarak şunlar verilebilir; Hamur metaforu
içinK.3.74 kodlu öğretmen adayının “Bizler bu öğrencileri yoğurarak daha iyi bir kıvama getiririz. Bilgilerini
daha çok arttırırız”,Kocaman yelkenli bir tekne metaforu içinK.3.75 kodlu öğretmen adayının “küçük
rüzgârlar onların yelkenlerini dolduramaz ve hareket edemezler. Onlar için büyük rüzgârlar gerekir ki kendileri
gibi kocaman okyanuslarda gidebilsinler” şeklindeki açıklamaları örnek olarak gösterilebilir.
Tablo 7. “Farklı bir birey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal kategorisindeki metaforların
cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
1

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
1

Toplam
(n)
1

1

1

1

Road Runner
Siyah bir kâğıdın üzerindeki beyaz nokta

1
1

1

Yaşıtlarına göre büyümüş de küçülmüş

1

1

1

Yıldız

1

1

1

Zekâ küpü

1

1

1

Bir bahçede boyu diğerlerinden daha fazla
uzayan fasulye

1

1

1

Toplam

7

Bir bahçede boyu diğerlerinden daha fazla
uzayan fasulye
İşlenmiş bir taş

1

-

5

2

1
1

7

“Farklı bir birey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal kategorisindeki metaforlar incelendiğinde
bu kategoride 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının ve kadın öğretmen adaylarının fazlalığı
göze çarpmaktadır. Bir bahçede boyu diğerlerinden daha fazla uzayan fasulye metaforu için K.4.14 kodlu
öğretmen adayının “Neticede hepsi fasulyedir ancak üstün yetenekli öğrenci bazı yönlerden daha fazla
yeteneğe ve istidada sahip olduğu için daha fazla uzamıştır. Vereceği ürün de ona istinaden artacaktır”, İşlenmiş
bir taş metaforu için ise K.3.48 kodlu öğretmen adayının “Doğuştan getirmiş olduğu üstün yetenekleri ile
diğerlerinden ayrılır ve fark edilir. Aslında diğerleri gibi taştır yani o da normal bir insandır. Ama üstün
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özellikleri onu diğerlerinden bir ya da birkaç adım öne çıkarır” şeklindeki açıklamaları örnek olarak
gösterilebilir.
Tablo 8. “Geniş kapasiteli birbirey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal kategorisindeki
metaforların cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Boş levha
Cosmos
Filizlenmek üzere olan bir ağacın dalları
Filozof

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
1

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
1

1

1

1
1
1

Hafıza kartı

Toplam
(n)
1
1

1
1

1

1

1

1

Sonsuzluk

1

1

1

Sürekli acıkan biri

1

1

1

Toplam

6

3

7

1

4

Tablo 8 en dikkat çekici unsurun bir adayın dışında hiçbir erkek öğretmen adayının bu kavramsala
kategori altında metaforunun olmamasıdır. Cosmos metaforu için K.4.21 kodlu öğretmen adayının
“Engin bir ufka sahiptir. Hayal gücü sınırsızdır ve içine her şeyi alabilir”,hafıza kartı metaforu için E.3.59
kodlu öğretmen adayının “Ne verirseniz hemen alır. Bilgiyi çok çabuk işler ve hafızasına kaydeder”
şeklindekiaçıklamaları örnek olarak gösterilebilir.

Tablo 9. “Normal birey olarak üstün yetenekli öğrenciler” kavramsal kategorisindeki metaforların
cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Metafor

Diğer insanlar
Diğer öğrenciler
Normal bir birey
Toplam

Cinsiyet
Kadın
Erkek
(n)
(n)
1

Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
(n)
(n)
1

1
1
3

-

1

Toplam
(n)
1

1

1

1
2

1
3

Bu kavramsal kategoride üstün yetenekli bireylerin üstün yetenekli olmayan bireylerle benzer olduğu
kanısını taşıyan metaforlar bulunmaktadır. Diğer öğrenciler metaforu için K.4.30 kodlu öğretmen
adayının “Normal sınıflarda çocuklar arasında ayrım yapılmamaya çalışır. Çocukların mümkün olduğunca
kendini eksik ya da sınıftakilerden üstün görmemesine uğraşılır. Bunun için diğer çocuklardan farklı görülmez”,
normal birey metaforu için K.4.1 kodlu öğretmen adayının “Normal öğrenciler de kişisel farklılıklara
sahiptir. Normal öğrencilere nasıl kişisel farklılıklarına göre davranıyorsak, kişisel ihtiyaçlarını karşılıyorsak
üstün yetenekli öğrencilerinde ihtiyaçlarını aynı şekilde yani özelliklere göre karşılayabiliriz”, şeklindeki
açıklamaları örnek olarak gösterilebilir.

4.

Sonuç ve Tartışma

Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının “üstün yetenekli öğrenci” kavramına yönelik toplam 87
metafor geliştirdikleri görülmüştür.Geliştirilen metaforlar benzerlikleri göz önüne alınarak sekiz
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kavramsal kategoriye göre sınıflandırılmıştır.Bu sekiz kavramsal kategori metafor sayılarına göre;
imkânlar sağlandığında kendini geliştiren (31), gizemli ve anlamak için çaba gereken (17), değerli (17),
çok yönlü (14), kontrol edilmeye ve yönlendirilmeye açık (8), farklı birey (7), geniş kapasiteli (7),
normal birey (3) olarak sıralanmaktadır.En çok imkânlar sağlandığında kendini geliştiren (31) olarak
üstün yetenekli öğrenciler kategorisinde,en az ise normal birey (3) olarak üstün yetenekli öğrenciler
kategorisinde metafor bulunmaktadır. Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerle ilgili geliştirilen kavramsal
kategorilerin Çapan (2010)’ın yapmış olduğu araştırma bulgularıyla benzerlik gösterdiği tespit
edilmiştir.
Öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde üstün yetenekli öğrenci kavramının
her öğretmen adayı tarafından farklı anlaşıldığı görülse de elmas (4), ağaç (3), çiçek (2), altın madeni
(2), sarmaşık (2), yıldız (2) metaforlarının birden fazla geliştirildiği görülmektedir.
Sınıf öğretmeni adaylarının, üstün yetenekli öğrencilere ilişkin büyük çoğunluğun bu öğrencilerle
ilgili olumlu ve sorumluluklarının bilincinde bir algıya sahip olduğu, buna karşın az sayıda öğretmen
adayının ise ne olumlu ne de olumsuz bir algıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
çalışmanınhenüz meslek hayatına başlamayan sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilere
ilişkin algı ve düşünceleri hakkında ipuçları vermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bununla birlikte sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik algı ve tutumlarını
ortaya koyacakfarklı nitelikteki araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
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Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri
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Özet
Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının lisans eğitimi boyunca öğrendikleri teorik bilgiyi
doğrudan gözlemleme ve uygulama fırsatı buldukları en temel dersler hiç şüphesiz Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması dersleridir. Öğrencilerle sınıf ortamında karşılaşmada ilk adım sayılabilecek bu deneyimlerin istenilen
düzeyde başarılı geçebilmesi için öğretmen adaylarının bu dersleri almadan önce bu derslerin paydaşları olan
“Uygulama Öğretmeni”, “Uygulama Öğretim Elemanı”, “Uygulama Okul Koordinatörü” ve “Fakülte Uygulama
Koordinatörü”nden bir takım beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentilerin gerçekleşmesi öğretmen adaylarının bu
derslerden en yüksek seviyede faydalanmalarına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı öğretmen
adaylarının bu dersler kapsamında ders paydaşlarından beklentilerini ve bu dersler sonucunda elde etmeyi
düşündükleri hedeflerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programında
öğrenim gören 24 öğretmen adayı ile Odak Grup Görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerden elde edilen veriler
nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan İçerik Analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular tablolar ve doğrudan
alıntılarla birlikte verilerek araştırma sonucunda yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar.Kelimeler:2
Sosyal bilgiler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayı.

1. Giriş
Öğretmenlerin yetiştirilmesinde dünyaca kabul görmüş iki yaklaşım vardır. Bunlardan biri Teoripratik yaklaşım, diğeri ise pratik-teori yaklaşımıdır. Özetle teori-pratik ve pratik-teori yaklaşımlara
göre; öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyle karşı karşıya
getirilmedikçe verilen teorik bilgilerin kendileri için bir anlam ifade etmeyecekleri yönündedir (Azar,
2003). Yani öğretmen adayları fakültede edindikleri teorik bilgiyi gerçek bir sınıf ortamında yaparak
ve yaşayarak uygulama imkânı bulamazsa öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını sağlayamayacağını ifade
etmektedir. Dewey`e göre, öğrenen bireylerin karşılaştıkları problemleri çözme süreci en iyi o
problemin bulunduğu çevrede yapılan öğretim ile olasıdır. Bu bağlamda, öğrencileri bu yönde
eğitecek ve onlara bu yaşantıları sağlayacak olan öğretmenlerin ve öğretmen yetiştirme sürecinin ne
kadar önemli olduğu açıktır (Gündoğdu, Coşkun, Albez ve Bay, 2010: 56). Sarıtaş (2007: 123) da
benzer şekildeöğretmen adaylarının gerçek eğitim ortamlarında gereksinim duyacakları bilgi, beceri,
tutum ve davranışlarla yüzleştirilmedikçe aldıkları kuramsal bilgilerin onlar için fazla bir anlam ifade
etmeyeceğini ve öğretmen adaylarının ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri ancak deneyimle
öğrenilebileceklerini ifade etmiştir.
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Ülkemizde eğitim fakültelerinde yer alan çeşitli alanlardaki öğretmenlik programlarında yaparak ve
yaşayarak öğrenme sağlayarak öğretmen adaylarının teorik bilgilerinin yanısıra mesleki deneyim de
kazanmasına olanak tanıyan iki önemli ders bulunmaktadır. Bunlar Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması dersleridir. Okul Deneyimi dersi Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan mevzuatta
“öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını
inceleme, ders dışı etkinliklere katılma deneyimli öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve
küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanma olanağı veren, onların
öğretmenlik mesleğini doğru algılayıp benimsemelerini sağlayan fakülte öğretim programında yer alan dersleri”
ifade etmektedir. Yine aynı mevzuatta geçen Öğretmenlik Uygulaması dersi ise “öğretmen adaylarına,
öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir
dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği
bir ders” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 1998). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
derslerinin amacı öğretmen adaylarının öğrenimleri süresince almış oldukları öğretmenlik mesleğine
yönelik kuramsal derslerin ışığında öğretmenlik mesleği hakkında bilgi, beceri ve tutumlarını
geliştirmektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde pedagojik formasyon dersleri içerisinde büyük bir
öneme sahip olduğu görülmektedir (Kırksekiz, Uysal, İşbulan, Akgün, Kıyıcı ve Horzum, 2015: 434).
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin ancak gerçek sınıf ortamlarında
öğrenilmesinden dolayı yükseköğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve kurumlarınca
işbirliği içinde olması gerekmektedir. Bu işbirliğinin temelinde yer alan iki kurum Eğitim Fakülteleri ve
MEB’e bağlı Uygulama Okulları’dır. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği, öğretmen adaylarının
öğretmenlik yeterliklerini kazanması için düzenlenen bir uygulama sürecidir. Bu uygulama tarafların
ortaklaşa sorumluluğu altında yürütülür. Bu işbirliğinin amacı, öğretmen adaylarının kazanmış
oldukları alan bilgisi, mesleki bilgi ve becerilerini etkili, verimli, güvenli olarak uygulamaları ve
geliştirmeleri için görev ve sorumlulukların eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasında
paylaşılmasını sağlamaktır (YÖK, 1998: 3). Eğitim Fakültesi ve Uygulama Okulu arasındaki bu
koordinasyonu gerçekleştiren birtakım paydaşlar bulunmaktadır. Bu paydaşlar içerisinde Uygulama
Öğretmeni, Uygulama Öğretim Elemanı, Bölüm Uygulama Koordinatörü, Uygulama Okul Koordinatörü,
Fakülte Uygulama Koordinatörü ve Milli Eğitim Müdürlüğü İl Koordinatörü yer almaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ilgili mevzuatında geçen ve araştırma kapsamında ele alınan 4 paydaş ile ilgili görev
tanımı şu şekilde yapılmaktadır (MEB, 1998):
Uygulama Öğretmeni: uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında
deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği
davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan sınıf veya ders öğretmenidir.
Uygulama Öğretim Elemanı: alanında deneyimli ve öğretmenlik formasyonuna sahip, öğretmen
adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren yükseköğretim kurumu
öğretim elemanıdır.
Uygulama Okulu Koordinatörü: okulundaki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun
olarak yürütülmesi için uygulama okulu, ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu
sağlayan okul müdürünü veya yardımcısını ifade eder.
Fakülte Uygulama Koordinatörü: öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama
etkinliklerinin, öğretim elemanı, millî eğitim müdürlüğü koordinatörü ve uygulama okulu
koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve
öğretimden sorumlu dekan yardımcısı veya yüksekokul müdür yardımcısını ifade etmektedir (MEB,
1998).
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Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının lisans eğitimi boyunca öğrendikleri teorik
bilgiyi doğrudan gözlemleme ve uygulama fırsatı buldukları en temel dersler hiç şüphesiz Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleridir. Öğrencilerle sınıf ortamında karşılaşmada ilk adım
sayılabilecek bu deneyimlerin istenilen düzeyde başarılı geçebilmesi için öğretmen adaylarının bu
dersleri almadan önce bu derslerin paydaşlarından olan “Uygulama Öğretmeni”, “Uygulama Öğretim
Elemanı”, “Uygulama Okul Koordinatörü” ve “Fakülte Uygulama Koordinatörü”nden bir takım
beklentileri bulunabilmektedir. Bu beklentilerin gerçekleşmesi öğretmen adaylarının bu derslerden en
yüksek seviyede faydalanmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen
adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinden ve bu derslerin paydaşları olan
Uygulama Öğretmeni, Uygulama Öğretim Elemanı, Uygulama Okul Koordinatörü ve Fakülte Uygulama
Koordinatörü’nden beklentilerini tespit etmek amaçlanmıştır.
3. Yöntem
Araştırmanın
amacı
doğrultusunda
çalışmada
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39).Nitel araştırma,
verilerin toplanması ve analizinde sayısallaştırmalardan ziyade genellikle kelimelere vurgu yapan bir
araştırma stratejisidir. Yani sayılardan çok kelimelerle anlam bulmaktadır (Bryman, 2001; Miles ve
Huberman, 2015).Çalışmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden biri olanodak grup görüşmesi
yoluyla elde edilmiştir.Odak grup yöntemi ilk bakışta aldatıcı bir biçimde basit görülebilir ancak odak
grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına,
ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve
alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir (Wilkinson, 2004: 177;
Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011: 98).Bireysel görüşmelerin yanısıra odak grup görüşmelerinde sorulara
verilen cevaplar, gruptaki bireylerin birbirleriyle etkileşimleri sonucunda oluşur. Gruptan bir bireyin
sorulan soruya verdiği yanıtın diğer bireyler tarafından duyulması, onlara kendi düşüncelerini
oluşturma fırsatını verecektir. Araştırmacı eğer toplanacak verilerin daha zengin olacağını
düşünüyorsa ve daha fazla bireye ulaşması önemli ise odak grup görüşmesi yapmasında yarar vardır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 151).
3.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt
örnekleme kullanılmıştır. Patton’a (1987) göre amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu
düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Ölçüt örnekleme
yöntemindeki temel anlayış ise, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların
çalışılmasıdır (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2011: 107-112). Araştırmamızda kullanılan ölçüt ise
Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi derslerini henüz almamış ancak bir sonraki eğitim ve
öğretim yılında alacak olmalarıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim ve öğretim
yılının Bahar döneminin sonundaErciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı 3. sınıfında öğrenim gören 12, Sınıf Öğretmenliği Programı 2. sınıfında öğrenim gören 12
olmak üzere toplamda 24 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Odak grup görüşmeleri 6’şar kişiden
oluşan 4 grupla gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesine katılan öğretmen adaylarının seçiminde
gönüllülük esas alınmıştır. Çalışma grubu ile ilgili bazı bilgiler Tablo-1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Bazı Bilgiler
KOD
SBÖ-1
SBÖ-2
SBÖ-3
SBÖ-4
SBÖ-5
SBÖ-6
SBÖ-7
SBÖ-8
SBÖ-9
SBÖ-10
SBÖ-11
SBÖ-12
SÖ-1
SÖ-2
SÖ-3
SÖ-4
SÖ-5
SÖ-6
SÖ-7
SÖ-8
SÖ-9
SÖ-10
SÖ-11
SÖ-12

CİNSİYET

BÖLÜM

Erkek
Erkek
Erkek
Kız
Kız
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Erkek
Kız
Kız
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Erkek
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Erkek
Kız
Kız

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği

GRUP

MEMLEKET

1.Grup
Malatya
1.Grup Kahramanmaraş
1.Grup
Mersin
1.Grup
Kayseri
1.Grup
Erzurum
1.Grup
Kayseri
2.Grup
Sivas
2.Grup
Sivas
2.Grup
Kayseri
2.Grup
Kayseri
2.Grup
Kayseri
2.Grup
Kayseri
3.Grup
Yozgat
3.Grup Kahramanmaraş
3.Grup
Kayseri
3.Grup
Aksaray
3.Grup
Nevşehir
3.Grup
Aksaray
4.Grup
Adana
4.Grup
Hatay
4.Grup Kahramanmaraş
4.Grup
Erzurum
4.Grup
Kayseri
4.Grup
Kayseri

GÖRÜŞME
TARİHİ
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016

Tablo 1’de belirtildiği üzere araştırmaya 12’si sosyal bilgiler öğretmenliği programında diğer 12’si de
sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören toplamda 24 öğretmen adayı katılmıştır. 24
katılımcının 12’si Kız kalan 12’si ise Erkek’tir. Cinsiyet dağılımı ele alınan öğrenim programlarına ve
gruplara göre eşit bir dağılım göstermektedir.
3.2. Veri Toplama Aracı ve Süreci
Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının okul
deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinden ve bu derslerin paydaşlarından beklentilerini tespit
etmek amacıyla yapılan bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
“Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” adlı mevzuatından yararlanarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan altı açık uçlu sorudan oluşan bir yarı-yapılandırılmışgörüşme
formu kullanılmıştır.Araştırmanın iç geçerliğini sağlamak amacıylaiki alan uzmanının görüşüne
başvurulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda sorular tekrar gözden geçirilerek
hazırlanmış ve katılımcılar dışındabir sınıf ve bir sosyal bilgiler öğretmen adayı ile pilot görüşme
gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşme sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak görüşme formu
öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Görüşmeler birbirini takip eden iki günde yapılmıştır. Odak grup
görüşmeleri 6’şar kişilik gruplar ile gerçekleştirilmiştir. 1.görüşme (sosyal bilgiler öğretmenliği)48
dakika, 2. görüşme 35 dakika (sınıf öğretmenliği), 3. Görüşme (sosyal bilgiler öğretmenliği)1 saat 24
dakika, 4. görüşme (sınıf öğretmenliği) 47 dakika sürmüştür. Görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına
alınmıştır.
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3.3. Verilerin Analizi
Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Öncelikli olarak ses kaydı ile kayıt altına alınan görüşmeler üzerinde hiçbir değişiklik
yapılmaksızın araştırmacılar tarafından yazılı ortama aktarılmıştır. Yazılı ortama aktarılan görüşler
içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin hangi temalar altında verileceği belirlenerek
bulgular oluşturmuştur. Odak grup görüşmelerine katılan öğretmen adaylarının görüşleri bulguları
desteklemek amacıyla doğrudan alıntılarla verilmeye çalışılmıştır. Yapılan doğrudan alıntılarda
katılımcıların tamamına yer vermenin çalışmanın okunurluğunu güçleştireceği düşüncesiyle konuyla
ilgili dikkat çeken görüşlerden yalnızca birkaçına yer verilmiştir. Doğrudan alıntılarda katılımcıların
her birine verilen kodlar (SBÖ-7, SÖ-12 gibi) kullanılmıştır.
4. Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde odak grup görüşmelerinde kullanılan görüşme formunda yer alan
sorulardan elde edilen bulgular iki ayrı başlık altında ele alınmıştır. Bunlardan ilki araştırmada ele
alınan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin paydaşlarıdır. Bunlar, uygulama
öğretmeni, uygulama öğretim elemanı, uygulama okulu koordinatörü ve fakülte uygulama
koordinatörüdür. İkincisi ise derslerden beklentilerdir. Bunlar ise okul deneyimi ile öğretmenlik
uygulaması dersleridir. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular altı ana tema altında
gruplandırılmıştır. Bunlar; “Uygulama Öğretmeninden Beklentiler, Uygulama Öğretim Elemanından
Beklentiler, Uygulama Okulu Koordinatöründen, Fakülte Uygulama Koordinatöründen Beklentiler, Okul
Deneyimi Dersinden Beklentiler ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentiler” olarak belirlenmiştir.
4.1. Paydaşlara İlişkin Bulgular
Araştırmanın önemli bir boyutunu oluşturan bu bölümde öğretmen adaylarının Okul Deneyimi
ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin paydaşları olan Uygulama Öğretmeni, Uygulama Öğretim Elemanı,
Uygulama Okulu Koordinatörü ve Fakülte Uygulama Koordinatörü’nden beklentileriyle ilgili görüş ve
düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
4.1.1. Uygulama Öğretmeninden Beklentilere İlişkin Bulgular
Araştırmanın ilk sorusu “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde uygulama öğretmeninden
beklentileriniz nelerdir?” şeklindedir. Odak grup görüşmelerinden elde verilere göre öğretmen adayları
uygulama öğretmenlerinden öğrencilerle iletişimin nasıl kurulabileceğini göstermesini, mesleki bilgi
ve tecrübelerini aktarmasını, derslerde farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmasını, öğretmen
adaylarınısınıftaki öğrencilere kendisiyle eşdeğer bir öğretmen olarak tanıtmasını, kendileriyle iyi
iletişim içinde olmasını, sınıf yönetiminin nasıl yapılacağını göstermesini, iyi bir gözlem yaparak
kendilerini değerlendirmesini ve yapıcı eleştirilerde bulunmasını, sınıf, okul ve öğrenciler hakkında
bilgiler vermesini, kendilerine bir model ve rehber olmasını, kendilerini derse ortak koşmalarını
beklemektedirler.
Uygulama Öğretmeninin öncelikle öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını öğretmesini isteyen SÖ-5
bunu “Öğrencilerle nasıl düzgün bir şekilde iletişim kurabileceğimizi bize öğretmeli.” ifadesiyle dile
getirmiştir. SÖ-12 ise bu durumu “Öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkinin nasıl dengede tutulduğunu ne
zaman sevilmesi gerektiğini ya da ne zaman frenlenmesi gerektiğini o saygı çerçevesinin nasıl dengede
tutulduğunu merak ediyorum. Bunu öğrenmek istiyorum.” şeklinde ifade etmiştir. SBÖ-11 ise “öğrenciyle
nasıl konuşacağız, öğrenciye nasıl davranacağız bu konuda bizi yönlendirmeli.” demiştir. SBÖ-6 ise
uygulama öğretmeninin öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını göstermesinin yanında “…öğrencilerle
iyi bir iletişim kurmamızı sağlamalı ve ayrıca öğrencileri tanımamıza yardımcı olmaları gerektiğini
düşünüyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir.
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Uygulama Öğretmeni’nden deneyimlerini aktarmasını ve sınıf yönetiminin nasıl yapıldığını
öğretmesini ve kendilerini de bir öğretmen olarak görmelerini bekleyen SBÖ-6 bu durumu “Biz
sonuçta oraya teorik bilgilerimizi pratiğe dönüştürmeye gidiyoruz sınıf ortamında biz neler yapabiliriz, sınıfta
en önemli şeyler neler bize püf noktaları vermeli, tecrübelerini bize de aktarmasını isterim mesela sınıfta bir
sorun çıktığında bu sorun ile nasıl baş edebiliriz, öğrencileri nasıl hâkimiyetimiz altına alabiliriz yani sınıf
yönetimini nasıl sağlayabiliriz, öğrencilerin bizi de öğretmen olarak görmelerini sağlamasını isterim.” şeklinde
açıklamıştır. Uygulama öğretmeninin deneyimlerini aktarmamasının sadece derslerle sınırlı
kalmamasınıisteyen SBÖ-3’te bu durumu“Öncelikle ders içinde ilk dönem aktif değiliz ancak ders bittikten
sonra ders aralarında o 10-15 dakikalık teneffüslerde bize brifingler vermesi gerekir mutlaka, bizimle ilgilenmesi
gerekir. Önceki ders ile ilgili örnekler verebilir şu şöyle olduğu zaman bu böyle diye, bize püf noktalarını ders
sonralarında veya okul bahçesinde konuşarak vermeli. Ders sonrası hemen çekip gitmemeli.” sözleriyle
açıklamıştır. SBÖ-2 ise bu konuda diğerlerini destekleyerek “…mesela, okulda ders görüp kitap okuyup
öğrenebilirsin ama tecrübe için zaman gerekiyor bu hocalarımızda da tecrübe olduğu için öncelikle tecrübelerini
öğretmesi gerekiyor.” demiştir. SBÖ-8 de deneyim aktarımının önemini “Usta-çırak ilişkisi içerisinde
yürümeli bence bildiği bütün her şeyi bizimde hayatta kullanabileceğimiz şekilde bize aktarmalı, okulda
öğrenciye nasıl hitap edilir, sınıf yönetimi nasıl yapılır. Çünkü o uygulamış biliyor, yapıyor, devam ettiriyor bu
nedenle bize her şeyi öğretmesi lazım.” ifadeleriyle belirtmiştir.
Ayrıca öğretmen adayları uygulama öğretmenlerinin kendilerini bir öğretmen olarak görmelerini ve
öğrencilere de bir öğretmen olarak tanıtmalarını beklemektedirler bu konuda SBÖ-5 “…bizi öğrencilere
kendi ile ne kadar aynı statüde gösterirse onlara karşı daha da hâkimiyet kurabileceğimizi düşünüyorum ama
dışardan biri gelmiş dersi dinleyecek daha sonra anlatacak gibi davranırsa ne öğrenciler üzerinde bir etkimiz
olabilir ne de kendimiz o derse ve öğretmene karşı tutumumuz olumlu olabilir. Öğrencilere bizi benimsetmesi
gerektiğini düşünüyorum.” demiştir. SBÖ-1 de bu ifadeyi “…onun haricinde okula gittiğimizde
öğretmenlerin bize yaklaşımı ciddi manada çok önemli çünkü öğretmen bizi muhatap almalı öncelikle karşısında
artık bir öğrencinin değil de bir öğretmen adayının durduğunun bilincinde olmalı” diyerek desteklemiştir.
SBÖ-10 ise bu konuyu daha çarpıcı biçimde örneklendirerek “Bizi işçi gibi kullanmasınlar. Stajyer
öğretmen deyince her yere koşturuyorlar. Çay getir filan yapmasınlar bizi bir öğrenci gibi değil bir öğretmenmiş
gibi görsünler, eşit statüde saysınlar.”demiştir. SÖ-7 ise “Beni aday öğretmenden ziyade çocuklara bir
öğretmen gibi tanıtsın ki çocuklar sonradan bizim asıl öğretmenimiz o değil demesinler. Saygılarını
kaybetmesinler. Adımız stajyer olmasın.” diyerek durumun önemine dikkat çekmiştir.
Ayrıca uygulama öğretmeninin derslerde öğretim yöntem ve tekniklerini de aktif şekilde
kullanmasını isteyen öğretmen adayları bu durumu şöyle ifade etmişlerdir: “Üniversitede gördüğümüz
öğretim yöntemlerini uygulasınlar ki bizde görerek öğrenelim. Yani sadece teorikte kalmamalı, pratikte de
göstermeli.” (SBÖ-9); SÖ-7 de benzer olarak “Fakültedeki öğrendiklerimizi nasıl pratikte yapabiliriz bunu
öğretmesini beklerim.” demiştir. SBÖ-3 ise “…biz özel öğretim dersleri sonucunda sınıfta uygulanabilecek
yöntemlerin birçoğunu öğrendik etkinlikleri filan ama pratikte yok yani uygulamasını yapamayız bu nedenle biz
etkinliği hazırlarız hocaya veririz hoca gözden geçirir uygun bulursa hoca da bunu uygular ve biz de hocanın
uygulama şeklini böylece öğrenebiliriz, örneğin istasyon tekniği var ama bunu nasıl uygulayacağız bilmiyoruz
hoca bize bunu göstermeli.”demiştir.
4.1.2. Uygulama Öğretim Elemanından Beklentilere İlişkin Bulgular
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin diğer bir önemli paydaşı ise Uygulama Öğretim
Elemanı’dır. Araştırmanın ikinci sorusu da bu bağlamda “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
derslerinde uygulama öğretim elemanından beklentileriniz nelerdir?” şeklindedir. Yapılan odak görüşmeleri
sonucunda öğretmen adayları uygulama öğretim elemanlarından kendileriyle sık sık irtibat halinde
olup ilgilenmelerini, kendilerini değerlendirerek eksiklerini gidermelerini ancak bunu yaparken
yapıcı olmalarını, sık sık gözlem yapmak için okula gelmelerini fakat bunu sadece belirlenen
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tarihlerde değil sürpriz ziyaretlerle de gerçekleştirmelerini, uygulama öğretmeniyle sürekli iletişim
içinde olup kendileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarını, gelişimlerini düzenli olarak takip
etmelerini, öğretmenlik ile ilgili kendi deneyimlerini de aktarmalarını, her konuda destekçi olmalarını
ve kendilerine de “hocam” diye hitap etmelerini beklemektedirler.
Uygulama öğretim elemanının kendileriyle ilgilenmesini ve gelişimlerini takip etmesini isteyen SBÖ12 bu konuda “Öğretmenlerimizin bizimle ilgilenmesi gerekli, devamsızlıklarımızı kontrol etmeli, her
gittiğimiz hafta sormalı ne yaptınız, ne öğrendiniz diye sürekli takip içinde olmalılar.Sorunlarımızı da dinlemeli
bence. Belki okulda bir problem vardır belki staj hocamız iyi değildir veya bize kötü davranıyordur bu tip
konularda bizimle ilgilenmeli zaman ayırmalı.” demiştir. Kendileriyle ilgilenmesi için uygulama
öğretmeniyle iletişim içinde olmasını isteyen SBÖ-10 ise “Okuldaki uygulama öğretmeni ile irtibatta
olması lazım. Her hafta uygulama öğretmeninden bizler hakkında bilgi alması gerekli ki bizim ne
yapabileceğimizi söylesin uyarsın.” demiştir. Benzer şekilde SBÖ-2 de “Ondan öncelikle beklediğimiz
uygulama okuluna yönlendirirken hoca ile irtibata geçmeli, bizimle üstün körü değil sözlü iletişime geçmeli, ne
öğrendin diye sormalı, sadece raporları okumamalı. Bizimle sürekli irtibata geçip memnuniyetimizi sormalı.”
demiştir. SÖ-7 de “Gerektiğinde okulda ki öğretmen ile iletişimde olsun ki bilsin bizim neler yapıp
yapmadığımızı görsün.” diyerek konuyla ilgili beklentilerini ifade etmiştir. Ayrıca karşılaştıkları
problemleri de dinlemesini isteyen SÖ-11 ise “Sorunlarımızı dinleyip okulda yaşadığımız problemleri
çözmeye çalışsın. Mesela orda staj hocasıyla yaşadığımız bir durumu rahatlıkla gelip anlatabilelim ki o da gidip
onunla konuşup çözüm bulabilsin.” demiştir.
Bunun dışında kendilerini gözlemlemek için sık sık uygulama okuluna gelmelerini isteyen öğretmen
adaylarından SBÖ-4 bu konuda “Dönem boyunca değerlendirmesini isterim, ilk gün veya son gün gelip
gitmesi değil de diyelim ki 8 hafta gittiysek 4 haftasında başında ortasında sonunda gelsin, gelişim seviyemizi
kontrol etsin.” demiştir. SÖ-7 de “Okulda bizi çok yalnız bırakmamalılar iki haftada bir gelmeliler.” demiştir.
Yine SÖ-2’de “Staja gözlemlemek için sık sık gelmeli ve bize eksikliklerimizi söyleyerek dönüt
vermeli.”şeklinde görüş bildirmiştir. SÖ-12 ise öğretim elemanın ilk haftalarda gelerek kendilerinin
alışma süreçlerini kolaylaştırmasını “En azından alışma sürecinde ilk haftalarda gelsinler. Alışma sürecinde
hem hocayla hem de sınıfta yanımızda destekçi olduklarını bilirsek bizde çok rahat bir şekilde gideriz.”şeklinde
ifade etmiştir.
Ayrıca uygulama öğretim elemanlarının öğretmen adaylarını gözlem için gelecekleri zamanın belirli
bir gün olmasını istemeyen SBÖ-1 “Belirli günler haricinde gelmesinden ziyade hiç beklemediğimiz
zamanlarda da okulda olmalı.Belki öğrenci o gün çok hazırlıklı değil belki kendisi de hiç dikkat etmeden okula
gitti öğretmenin orada bulunması bile işin ne kadar ciddi olduğunu göstermesi açısından çok önemli.” şeklinde
düşüncesini ifade etmiştir. SBÖ-3 ise bu ifadeyi “…örneğin bizim buradaki uygulama öğretim elemanımız
bizi izlemeye 10 Martta gelecekse biz o tarihe göre hazırlanırız, bu durum genel olarak hâkim bunu kimse inkâr
edemez. Hocaların ansızın gelmeleri bence başarılı olur. Bizim açımızdan belki ürkütücü ama bu olması gereken
bir şey.” diyerek desteklemiştir.
4.1.3. Uygulama Okulu Koordinatöründen Beklentilere İlişkin Bulgular
Araştırmamız kapsamında ele alınan diğer bir paydaş ise Uygulama Okulu Koordinatörü’dür. Bu
kapsamda ise hazırlanan görüş formunda öğretmenlere “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
dersleri süresince uygulama okulu koordinatöründen beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Yapılan
görüşmeler sonucunda öğretmen adayları uygulama okulu koordinatörlerinden öncelikle kendilerine
okul ve öğrenciler hakkında bilgi vermelerini, kendilerini bir öğretmen olarak görüp o şekilde
davranmalarını ve diğer öğretmenlere de o şekilde tanıtmalarını, okul yönetimine ilişkin idari bilgi ve
tecrübelerini paylaşmalarını beklemektedirler. Bunlar dışında okul içinde kendilerine sahip çıkarak
kendilerini desteklemesini, uygulama öğretmeninin gerekli sorumluluklarını yerine getirip
getirmediklerini kontrol etmelerini, kendileriyle iyi bir iletişim içerisinde olmalarını, kendilerine

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

290

öğretmen olarak hitap etmelerini, okulda tüm öğretmenlerin yararlandığı olanaklardan kendilerinin
de yararlanmalarını sağlamasını, okulda yapılacak olan etkinliklere kendilerini de dâhil etmelerini,
öğretmen adaylarını aşağılayıcı bir yaklaşım içinde olmamalarını ve üzerlerinde bir otorite
oluşturmaya çalışmamasını beklemektedirler.
Öğretmen adayları daha çok uygulama okulu koordinatörünün okul ve öğrenciler hakkında bilgi
vermesini beklemektedirler. Bu kapsamda SBÖ-1 “Sınıfta sıkıntı çektiğimiz bir öğrenci olabilir belki o
öğrenciyle anlaşamayabiliriz belki öğrenciye yanlış bir tavır sergileyebiliriz, bu durumla baş etmek adına
öğretmen olsun müdür olsun bizi gerekli noktalarda bilgilendirirlerse, hazırlık aşamasında bile biz onu göz ardı
etmeyerek dikkat ederek gerekli yönlendirmeyi kendi kendimize yapabiliriz.”; SBÖ-5 “…sınıfta kaynaştırma veya
hiperaktif çocuklar var onlar hakkında ön bilgi verirlerse iyi olur.”;SBÖ-7 ise “Öğrencileri daha öncesinden
tanıyorlar zaten onlar hakkında bize bilgi verebilirler.” demiştir. SBÖ-12 de “Okulun durumu hakkında da
genel bir bilgi verebilir. Mesela maddi olarak, çevre olarak, öğrenci seviyesi, başarı düzeyi hakkında bilgi
vermeli.” diyerek hangi konularda uygulama okul koordinatöründen bilgi almak istediğini
belirtmiştir. SÖ-3 ise“Okul ile ilgili ilk tanıtımı o yapmalı”derken benzerşekildeSÖ-2“Okul hakkında
bilgi vermeli.”, SÖ-10 da“Genel konularda genelleme yaparak okulun işleyişi hakkında bilgi verebilirler.”
demişlerdir.
Öte yandan öğretmen adaylarının uygulama okulu koordinatöründen diğer bir beklentileri ise okul
yönetimine veya öğretmenlik mesleğine ilişkin kendi deneyimlerini aktarmasıdır. Bu konuda bazı
öğretmen adayı görüşleri şöyledir: SBÖ-9 bu konuda “İleride küçük bir beldeye gittiğimizde okulun
müdürü veya müdür yardımcısı olmayabilir dolayısıyla bizim bu görevi yapmamız istenilebilir bu nedenle de
idarecilerde belli başlı bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşabilir.”SBÖ-1 ise “…ileride idari makamlarda da
olabiliriz, idari deneyimine ilişkin, okul yönetimine ilişkin de tecrübelerini aktarmalı, püf noktaları bize
söylemeli.” diyerek olası bir idari deneyim öncesinde hazırbulunuşluklarının olmasını
istemektedirler.SÖ-10da“Müdürün okuldaki görev ve sorumluluklarını nelerdir bunları anlatmalı”
demiştir.SÖ-12 ise “Belki ileride yönetici olmak isteyeceğiz onun hakkında bilgi verebilir. Nasıl aşamalardan
geçildiğini zorluklarından, güzelliklerinden bahsedebilir, neler yaptığını söyleyebilir. Okul yönetiminde
öğretmenlerle nasıl ilişki kurduğunu neler yapmamız gerektiğini yani stajdan çıktıktan sonra onunla nasıl
iletişim kurabileceğimizi anlatmalı.” ve SÖ-3 de “İdari deneyimleri hakkında bilgiler vermeli. Sınıf yönetimi ile
okul yönetimini bağdaştırarak vermeli.” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.
Sık sık bahsedilen diğer bir durum ise uygulama okulu koordinatörlerinin de kendilerini bir stajyer
olarak değil bir öğretmen olarak görüp o şekilde davranmalarını istemektedirler. Bu konuda SÖ-2
kısaca “Bizi bir öğretmen olarak görsünler.” derken SBÖ-4 ise “…bizi acemi gibi görüpte böyle
umursamamazlık etmesinler.”demiştir.SÖ-7de bu ifadeleri destekler nitelikte“Bize staj öğrencisi gibi
davranmasınlar umursamazlık yapmasınlar, bir öğretmen gözüyle baksınlar, değer versinler.”demiştir.SÖ-9ile
SBÖ-5ise kendilerine hitap konusunda ki beklentilerini“Bizi okulda bir öğretmen olarak hissettirsinler
örneğin günaydın hocam desinler, bize de çay versinler.” (SÖ-9), “Bir de öğrencilerin yanında öğretmen hanım
öğretmen bey şeklinde konuşmalılar, hadi gel bakalım git bakalım gibi böyle ayak işleri yaptırmasınlar.”(SBÖ-5)
şeklinde ifade etmişlerdir.
4.1.4. Fakülte Uygulama Koordinatöründen Beklentilere İlişkin Bulgular
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin araştırma dâhiline alınan son paydaşı Fakülte
Uygulama Koordinatörü’dür. Bu kapsamda görüşme formunda “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
uygulaması derslerinde fakülte uygulama koordinatöründen beklentileriniz nelerdir?” sorusuna yer
ayrılmıştır. Odak grup görüşmeleri neticesinde öğretmen adayları fakülte uygulama
koordinatörlerinden uygulama okullarını seçerken ulaşım açısından yakın olan okulları göz önünde
bulundurmasını, staj gruplarını belirlenmesinde öğrencilere fırsat verilmesini, uygulama öğretim
elemanlarını seçerken gruplara her anabilim dalının kendi hocalarına dağıtmasına başka anabilim dalı
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hocalarına vermemesini, uygulama öğretim elemanının da ders ile ilgili görev ve sorumluluklarını
yerine getirip getirmediğini kontrol etmesini, deneyimli ve nitelikli öğretmenlerin bulunduğu okulları
tercih etmesini, tüm fakülte için genel bir staj değerlendirme kriterleri oluşturmasını ve okul seçerken
tercih hakkı verilmesini beklemektedirler.Bunlar haricinde her grup için belirlenen okul
standartlarının eşit olarak verilmesini, her grubun en fazla 4 kişiden oluşmasını, sosyo ekonomik
durumu düşük okulların seçilmesini, uzak köy okullarına da göndermelerini fakat bunu yaparken de
ulaşım açısından kolaylıklar sağlamasını ve seçtikleri okullardaki öğretmenlerin kendileriyle yaş
farkının fazla olmamasına dikkat etmelerini istedikleri ortaya çıkmıştır.
Öğretmen adayları fakülte uygulama koordinatöründen ilk olarak seçilen uygulama okullarının
ulaşım açısından yakın olan yerlerden seçilmesini istemişlerdir. Bu konuda bazı öğretmen adayı
görüşleri ise şöyledir: SBÖ-11 “Daha uygun okullar belirleyebilirler. Bazı okullar sabah 7 de başlıyor
yetişemeyebiliriz. Bunu ayarlayabilirler.Öğretmen olduğumuzda tek işimiz öğretmenlik yetişmek zorundayız
ama stajyer olduğumuz zaman seneye Kpss’ye hazırlanacağız dershaneye gideceğiz o zaman saatler uymuyor
otobüsle filan gidiyoruz yetişemiyoruz. Yakın olmalı.”; SBÖ-3 “Ulaşımın zor olmadığı okullara gönderilmeliyiz
hocam. En azından otobüs olan yerlere olsun. Öğrenciyiz sonuçta maddi imkânlarımız belli o nedenle merkezi
okullar olmalı. Öğrenciye de tercih hakkı verilmeli okul seçiminde. Örneğin bir kız öğrenciyi köyün birine attılar
oraya o nasıl gidecek akşam olacak nasıl gelecek hadi erkek neyse. Bunlara dikkat edilmeli mutlaka.”demişlerdir.
Benzer şekildeSÖ-11 “Ulaşım açısından güzel ve yakın olan okullar seçilmesini bekliyorum.”; SÖ-2 “Okul
seçerken uzak yerleri seçmesinler.”; SÖ-3 “Merkeze yakın yerler versinler.” demişlerdir. Bu görüşlerin
aksine SÖ-12 “Köylere gitmek istiyoruz ancak imkânlarını artırsınlar.” demiş SÖ-5 de “Sosyo-ekonomik
durumu kötü okullar verilsin ki zoru görüp alışalım.” demiştir.
Diğer yandan öğretmen adaylarının fakülte uygulama koordinatöründen beklediği başlıca şeylerden
bir diğeri de staj gruplarının belirlenmesi üzerinedir bu konuda SBÖ-8 “Staj grubumuzu kendimizin
seçmesine olanak tanımalı. Çünkü anlaşamadığımız kimselerle gittiğimizde çeşitli problemler ortaya çıkabilir.”;
SBÖ-10 “Geçen seneki topluma hizmet dersindeki aynı grupları bu sene staja yollamışlar, topluma hizmet
dersinde gördüğümüz gibi çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Burada şimdi topluma hizmetten daha önemli bir
şey için gidiyoruz ki bunda daha çok problem çıkabilir. Bunu öncelikle bizim en olmadı danışman hocamızın
belirlemesi gerekir çünkü o sınıfın yapısını biliyor. ”demişlerdir. Benzer şekilde SBÖ-1 de “…en azından staj
grupları uygulama öğretim elemanı tarafından seçilmeli” demiştir.
Fakülte uygulama koordinatöründen bir diğer beklenti ise belirlenecek olan uygulama öğretim
elemanlarının kendi anabilim dalı öğretim elemanlarından seçilmesi konusudur. Bununla ilgili
öğretmen görüşleri şöyledir: SBÖ-5 bu konuda “Kendi bölüm hocalarımız olsun uygulama öğretim
elemanımız, başka branşlardan hoca gelecekse de 4 yıl boyunca derslerimize girmiş hocalardan olursa, mesela hiç
girmemiş hocalara karşın dersimize girmiş olan hocalarımız olmalı. Alanımızı bilmede ve uyum sağlamada
kolaylık sağlar çünkü biz anlattığımızda hoca acaba şurayı anladı mı, anlamadı mı diye de bir derde girmeyelim
mesela. Yoksa bizi neye göre değerlendirecek sadece jest ve mimiklerdeki uyumumuza bakmış olacak, konuyu
verip vermediğimize, hangi yöntemi ve tekniği kullandığımızı belki de anlayamayacak.”; SBÖ-3 de “Kendimizi
rahat hissetmemiz açısından kendi bölüm hocamız olması gerekir çünkü en doğru eleştirileri onlar yapacaktır
bize yani diğerleri değerlendirmede eksik kalacaktır. Şunu şöyle anlatabilirdin, bunu niye anlatmadın gibi daha
sağlıklı eleştiriler yaparlar.” demiştir.SBÖ-10ise “Uygulama öğretim elemanını belirlerken bizim kendi alan
hocamız olursa daha iyi olur bence. Mesela matematiğin hocası bizim uygulama öğretim elemanımız olursa bizde
o da bir şey anlamaz yani alanımıza hâkim değil çünkü alan hocamızın bizim hocamız olması daha iyi
bence.Alan dışından hocalar gelmesi yerine kendi bölümümüzün
araştırma görevlilerinin gelmeleri daha iyi
bizce. Dışardan hoca gelmesin çünkü bize eğitim veren kendi hocalarımız, başka bölümlerin değil ve kendi
hocalarımızın verdiklerini anlatıyoruz biz.” derken SBÖ-8ise alan hocalarına alternatif olarak “Ya da eğitim
alanında bir hoca olmalı.”diye beklentisini ifade etmiştir.SÖ-12 ise bu konuda net bir şekilde “Kendi
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anabilim dalı hocamızla çalışmak isteriz. Başka bir anabilim dalının öğretim elemanı gelmesin.”diye bu
konudaki görüşlerini dile getirmiştir.
4.2. Derslere İlişkin Bulgular
Araştırmanın diğer bir boyutunu oluşturan bu bölümde sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği
öğretmen adaylarının 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında alacakları Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması dersleri sonucunda hangi kazanımları elde etmeyi beklediklerine dair görüş ve
düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde verilen doğrudan alıntılar odak grup
görüşmelerine katılan altışar kişilik gruplar Tablo 1’de sınıflandırıldığı gibi 4 grup halinde verilmesi
tercih edilmiştir. Böyle bir tercih yoluna gidilmesinin nedeni ise her grup içerisinde yer alan bireylerin
beklentilerini ayrı ayrı vererek bu beklentilerin ayrıntılı olarak görülmesini sağlamaktır.
4.2.1. Okul Deneyimi Dersinden Beklentilere İlişkin Bulgular
Araştırmada kullanılan görüşme formunda ders kapsamında yer alan ilk soru “Okul Deneyimi dersi
sonucunda neler kazanmayı hedefliyorsunuz?” ifadesidir. Okul Deneyimi dersi sonucunda öğretmen
adaylarının ne kazanmayı beklediklerine dair düşüncelerigruplar halinde ve her bireyin düşüncelerini
yansıtacak şekilde doğrudan alıntılarla verilmiştir.
Grup 1: “Okula gittiğimiz zaman, öğretmenin okulda etkili olup olmadığını, onun sınıftaki etkinlikleri nasıl
yaptırdığı, onu örnek alacağımız için ders içindeki taktiklerini yani nerede sesini alçaltıp nerede
yükseltiyor orda öğrenmeyi bekliyorum ve ben aslında etkinlikleri nasıl yaptıracağımı öğrenmeyi
hedefliyorum. Öğrencilerle iletişimimin nerde nasıl olacağını öğrenmeyi ve ayrıca öğrencilerin profillerini
tam olarak öğrenmeyi bekliyorum.” (SBÖ-3).
SBÖ-2: “Hocanın davranışına ve sınıfı kontrol edişine göre öğrencilerin davranışlarının nasıl değiştiğini,
nasıl bir öğretmen olabileceğim sorusuna cevap verebilmeyi ve kendi öğretim stratejimizi oluşturabilmeyi
hedefliyorum.”.
SBÖ-4:“Bende zamanı etkin kullanmayı öğrenmeyi çok istiyorum ayrıca sınıf yönetimi konusunda da
tecrübeler kazanmak da istiyorum.”.
SBÖ-1:“Ben öncelikle gözlem yeteneğimi çok iyi kullanabilmeyi bekliyorum, çünkü sınıf içerisinde
gözlemlere dayalı ne yapacağım ona o şekilde yön vereceğim için bir defa gözlem çok önemli olacaktır diye
düşünüyorum. Ardından beklentim öğrencilere ciddi manada iyi bir rol model olabilmeyi hedefliyorum
onun haricinde öğrencilerle daha sağlam bir temel oluşturabilmeyi bekliyorum.”.
SBÖ-5: “Bende şöyle düşünüyorum, sonuçta bu sınıf kendim için bir örneklem o yüzden burada ne
uygular ve ne kazanırsam kendi sınıfıma bunun ya aynısını ya da daha gelişmişini/iyileştirilmişini
kullanırım diye düşündüğüm için, zaman yönetimini kazanmayı hedefliyorum. Onun dışında öğrenciler
arasındaki ilişkilerinden tutalım da, öğrencinin derse katılımlarından öğrencinin dersi dinlemesinden bu
tarz şeyleri not almayı düşünürüm. Bunun yanısıra öğrencilere isimleriyle hitap edebilme yeteneğini de
kazanmayı hedefliyorum.”.
SBÖ-6: “Benim ilk dönemde iyi bir iletişim yani öğrencilerle öğretmen iletişimi nasıl gerçekleşiyor bunu
öğrenmeyi hedefliyorum. Öğretmen öğrencisini anlayabiliyor mu veya karşılıklı birbirlerine anlatılmak
isteneni iyi ifade edebiliyorlar mı ben bunları gözlemlemeyi istiyorum bunun dışında öğretmenin nasıl bir
model olduğunu, sınıf ortamını öğrenmeyi bunun dışında en çok öğrenmek istediğim şu öğretmenin
öğrenciye davranışı nasıl bunu öğrenmeyi bekliyorum.” diyerek her bir katılımcı görüşünü ifade
etmiştir.
Grup 2: “Sınıf düzenini nasıl oluşturulduğunu öğrenmek istiyorum kiileride öğrencilerime ders anlattığım
zaman ilk sınıf düzenimi oluşturayım. Öğretmenlik becerimi geliştirmek isterim mesela onun taktikleri
vardır iyi gözlemlediğim mesela öğrencilere bir şey gösteriyordur o konuda çok iyidir onu örnek
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alabilirim. Öğrencilerle nasıl ilişki kuruyor, öğrenciler yaramazlık yaptığında nasıl davranıyor onu
öğrenmek isterim.” (SBÖ-12).
SBÖ-11: “Mesela sınıf içinde işleyiş nasıl gidiyor, sınıfın nasıl yönetildiğini hocayı gözlemleyerek
öğrenebilmeyi ve öğretmenlik becerilerini kazanmak istiyorum. Öğrencilerle iletişim nasıl sağlanır bunu
elde etmek isterim.”.
SBÖ-10:“Ufak tüyolar öğrenmek isterim mesela sınıf yönetimi hakkında, bir çeldirici soru sorar sınıftaki
öğrencileri düşünmeye iter bunu nasıl yaptığını öğrenmeyi isterim.”.
SBÖ-9:“Sınıf deneyimini kazanmayı, okul idaresini öğrenmeyi isterim. Öğretim yöntemlerinin nasıl
uygulandığını öğrenmek isterim.”.
SBÖ-8: “Etkin sınıf yönetimi, etkin iletişim nasıl yapılır bunları öğrenmeyi isterim.”.
SBÖ-7: “Etkili iletişim, etkili sunum nasıl yapılır, öğrencilerle nasıl iletişim kurulur, her bir öğrenci bir
değil farklı bunun dozunu nasıl ayarlayabiliriz bunu öğrenmek istiyorum.”şeklinde katılımcılar
görüşlerini ifade etmişlerdir.
Grup 3: “Sınıfa daha çok hâkim olmayı benimsemiş olmayı, sınıf hâkimiyetimizin artmasını, öğretmenin
öğrencilerle nasıl iletişim kurduğunu gözlemlemeyi, sınıf içinde göze çarpan öğrencilere yani
diğerlerinden farklı, problemli öğrencilere öğretmen nasıl yaklaşıyor bunları öğrenmeyi bekliyorum. Bir
de mesleğe uygun muyuz değil miyiz onu kavramış olmayı hedefliyorum.” (SÖ-3).
SÖ-1:“Sınıf ortamına kendimi ait hissetmeyi ve bir ders nasıl yapılır onu öğrenmeyi hedefliyorum.”.
SÖ-2:“Atandığımız okulda sınıfta nerde ne yapılır onu öğrenmeyi bekliyorum. Sınıfın düzenini görerek,
öğrencilerin durumu hakkında bilgiler edinmeyi, öğrenciye nasıl davranacağımız konusunda bilgi almayı
bekliyorum.”.
SÖ-5: “Öğretmenlik özgüvenini kazanmayı hedefliyorum.”diye beklentilerini söylemişlerdir. Grupta
yer alan SÖ-4 ve SÖ-6 da arkadaşlarıyla aynı hedefleri kazanmak istediklerini belirtmişlerdir.
Grup 4: “Sınıf ortamını tanımayı, öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını, öğrencilerle aradaki dengeyi nasıl
kuracağımı anlamayı ve heyecanımı yenmeyi hedefliyorum.”(SÖ-7).
SÖ-11: “Yöneticilerle nasıl konuşacağımı, dilekçe, rapor, öğretmenin okula karşı görevleri, işte kendimle
kendi mesleğimle ilgili şeyleri öğrenmiş olmayı bekliyorum.”.
SÖ-12:“Köy okullarına gittiğimizde soba nasıl yakılır, musluk nasıl tamir edilir onların da bilgisini
almayı bekliyorum.”.
SÖ-8: “Hocanın sınıftaki tutumlarını ceza ve ödül davranışlarını görerek kendim için onun
yaptıklarından neyi yapacağımı neyi yapmayacağımı öğrenmeyi hedefliyorum.”.
SÖ-9:“Tahtaya çıkma korkumu tanımış olmayıveya bu korkumu yenmiş olmayı hedefliyorum.”.
SÖ-10:“Gerçek sınıf ortamını görmeyi ve anlayabilmiş olmayı bekliyorum.” şeklinde Okul Deneyimi
dersi sonucunda kazanmayı bekledikleri hedeflerini ifade etmişlerdir.
4.2.2. Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentilere İlişkin Bulgular
Araştırmada kullanılan görüşme formunda ders kapsamında yer alan ikinci soru ise
“Öğretmenlik Uygulaması dersi sonucunda neler kazanmayı hedefliyorsunuz?” sorusudur. Öğretmenlik
Uygulaması dersi sonucunda öğretmen adaylarının ne kazanmayı beklediklerine dair düşünceleri bir
önceki soruda olduğu gibi yine gruplar halinde ve her bireyin düşüncelerini yansıtacak şekilde
doğrudan alıntılarla verilmiştir.
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Grup 1: “Bu aşamada artık biz gözlem yapmaktan çıkıyoruz ve birebir öğrenciyle iletişime geçiyoruz.
Öğrenciler üzerinde mutlak bir hâkimiyet otoriter bir öğretmen olarak değil de öğrencilerle mesafeyi
koruyan nasıl diyeyim ılımlı arkadaş da demek istemiyorum ama statümle onu ezmediğim bir sınıf ortamı
oluşturmayı hedefliyorum. Öğrencilerin sevdiği tarzda bir ders işlemeyi istiyorum bu ders
sonucunda.”(SBÖ-6).
SBÖ-2: “Bende “R” harflerini tam olarak söyleyemiyorum bu problemimin öğrenciler açısından ve sınıf
yönetimim açısından bir problem olup olmayacağını görmeyi hedefliyorum.”.
SBÖ-3: “İkinci dönem sonunda bir ders nasıl işlenir onu öğrenmeyi, bir derse girdiğimizde başta, ortada
ve sonda ne yapılır onu öğrenmeyi bekliyorum. Okulda ders anlatmadan önce evde nasıl bir hazırlık
içerisinde olunacağını öğrenmeyi ayriyeten öğretmenliğe adapte olmayı, öğretmen olabilmeyi
hedefliyorum.”.
SBÖ-4 “Hocam bende bir öğretmen olmuş muyum olmamış mıyım bunu görmek istiyorum. Bildiklerimi
öğretebiliyor muyum daha da önemlisi aktarabiliyor muyum bunu görmeyi hedefliyorum.”.
SBÖ-1: “Ben her zaman diyorum farklılık yaratan bir öğretmen olmak istiyorum, öğrencilerin sevdiği bir
öğretmen olmak istiyorum, kendi eksikliklerimi görmeyi hedefliyorum.”.
SBÖ-5: “Öncesiyle sonrası arasındaki bağlantı benim için önemli öncesinde nasıldım şimdi nasılım
uygulamaya geçtiğimde bunu görmeyi, öğrencileri anlayabiliyor muyum, öğrencilere kendimi
anlatabiliyor muyum bunu görmeyi, öğrenciler tarafından nerde ne zaman gözlerinde iyiyim bunu tespit
etmeyi istiyorum.” şeklinde beklentilerini dile getirmişlerdir.
Grup 2:“Sınav hazırlama, sınav teknikleri yani ölçme ve değerlendirmeye hâkim olmayı bekliyorum”(SBÖ-7).
SBÖ-8:“Teoriği pratiğe dökmeyi, etkin sınıf yönetiminin nasıl yapıldığını, öğrenciye nasıl
davranılacağını öğrenmeyi bekliyorum.”.
SBÖ-9:“Öğrendiklerimizi pratiğe dökerek deneyim kazanmayı, gözlemlerimizi uygulamaya dökmeyi
hedefliyorum.”.
SBÖ-10:“Heyecanımı yenmeyi hedefliyorum.”.
SBÖ-11:“Kendi eksiklerimi ve artılarımı görmek istiyorum. Nasıl bir öğretmen olacağımı görmeyi
bekliyorum.”.
SBÖ-12:“Sınıfta otorite tekniklerini öğrenmek istiyorum, öğrencilerin saygınlığını kazanmak istiyorum.
Öğrendiğim şeyleri öğrencilerime aktarabilmeyi hedefliyorum.” diye konuyla ilgili düşüncelerini
belirtmişlerdir.
Grup 3:“Sınıfa hâkim olmayı,mesleki anlamda güven kazanmayı,nerde ne yapacağımızı öğrenmeyi, öğrenci
profilleriniöğrenmeyi bekliyorum.” (SÖ-1).
SÖ-2:“Heyecanımızı yenmeyi,eksiklerimizi görmeyi,sorunlu öğrencilere nasıl davranılır onu öğrenmeyi
bekliyorum.”.
SÖ-3:“Aktif öğrenmeyi gerçekleştirmeyi hedefliyorum.”.
SÖ-4: “Öz eleştiri becerisi kazanmayı bekliyorum”.
SÖ-5:“Sadece öğrencilerle iletişimi değil, öğrencilerin öğrencilerle, öğretmenlerin öğretmenlerle nasıl bir
ilişki ve iletişim kurduğunu öğrenmeyi bekliyorum.” demiş SÖ-6’da arkadaşlarıyla aynı düşünceyi
paylaştığını ifade etmiştir.
Grup 4: “Rahatlığı kazanmayı hedefliyorum. Sınıfta rahat olmayı hedefliyorum.”(SÖ-10).
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SÖ-7:“Kendime karşı güven kazanmayı, ben bu mesleği yapabiliyorum, ben yeterliğim demeyi
hedefliyorum.”.
SÖ-12:“Okula ilk atandığımda neler yapacağımı
zorlanmayacak bir durumda olmayı hedefliyorum.”.

öğrenmeyi

hedefliyorum.

Gittiğim

zaman

SÖ-8:“Kendimi atanacağım okula hazır olarak görmeyi hedefliyorum.”.
SÖ-11: “Mesleğimle ilgili yeni şeyler öğrenmiş olmayı bekliyorum.”.
SÖ-9: “Öğretmen olduğumu hissetmek istiyorum.”şeklinde beklentilerini ifade etmişlerdir.
5. Sonuç ve Tartışma
Yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda;
Öğretmen adayları uygulama öğretmenlerinden başlıca öğrencilerle iletişimin nasıl kurulabileceğini
göstermesini, deneyimlerini aktarmasını, fakültede öğrendikleri öğretim yöntem ve teknikleri
kullanmasını, kendilerini öğrencilere bir öğretmen olarak tanıtmasını, kendileriyle iyi iletişim
kurmasını, sınıf yönetiminin nasıl yapılacağını, iyi bir gözlem yaparak kendilerini değerlendirmesini
ve yapıcı eleştirilerde bulunmasını, sınıf, okul ve öğrenciler hakkında bilgiler vermesini, kendilerine
bir model ve rehber olmasını, kendilerini derse ortak koşmalarını bekledikleri belirlenmiştir. Bektaş ve
Ayvaz (2012) altı farklı anabilim dalından toplamda 438 öğretmen adayı ile yaptıkları tarama
çalışmasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinden beklentileri çalışmamız sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir. Çelikkaya (2011) da sosyal bilgiler öğretmen adaylarıyla yapmış olduğu
araştırmasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninin kendileriyle iyi bir ilişki içinde olmasını
ve kendilerine dönütler vererek değerlendirmesini beklediklerine dair sonuçlar araştırmamızın
sonuçlarıyla örtüşmektedir. Sağ (2008) da araştırmasında benzer şekilde öğretmen adaylarının
uygulama öğretmenlerinden sırasıyla birinci olarak kendilerine karşı meslektaş gibi davranmaları,
ikinci olarak rehberlik etmeleri, üçüncü olarak) kendilerini iletişimde paydaş olarak görmeleri, son
olarak kendilerine model olmaları ve liderlik yapmaları beklentisi içerisinde oldukları sonuçlarına
ulaşmıştır.Destekler nitelikte olan diğer bir araştırma ise Gündoğdu, Coşkun, Albez ve Bay (2010)
yaptıkları çalışmadır. Bu çalışmadauygulama sürecinde öğretmen adayları neuygulama
öğretmeninden ne de uygulama öğretim elemanından gerekli ve yeterli dönüt vedüzeltme
alamadıkları belirlenmiştir.
Öğretmen adayları uygulama öğretim elemanlarından öncelikle kendileriyle sık sık irtibat halinde
olup ilgilenmelerini, kendilerini değerlendirerek eksiklerini gidermelerini ancak bunu yaparken
yapıcı olmalarını, sık sık gözlem yapmak için okula gelmelerini, gelişimlerini düzenli olarak takip
etmelerini, öğretmenlik ile ilgili kendi deneyimlerini de aktarmalarını, her konuda destekçi olmalarını
ve uygulama öğretmeniyle sürekli iletişim içinde olup kendileri hakkında bilgi alışverişinde
bulunmalarını bekledikleri tespit edilmiştir.Kırksekiz, Uysal, İşbulan, Akgün, Kıyıcı ve Horzum (2015)
yaptıkları çalışmada öğretmenlik uygulaması sürecinde tüm paydaşların iletişim konularında çeşitli
sıkıntılar yaşadıklarını ve öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve öğretmen adayı arasındaki
iletişimin sürekli ve kesintisiz olmasının öğretmenlik uygulaması sürecinin daha sağlıklı işlemesi
açısından önem arz ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca uygulama öğretim elemanının da öğretmen
adaylarına her konuda destek olmaları gerektiğini belirtmişlerdir.Özkılıç, Bilgin ve Kartal (2008) da
yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve öğretim elemanından
desteksağlama ve bilgilendirme konularında az da olsa sorun yaşandığını ifade etmiştir. Şahin (2004),
Gökçe ve Demirhan (2005) de paydaşlar arasındaki işbirliğinin gerçekleşmesinde problemler
yaşandığını çalışmasında ifade etmiştir. Genel itibariyle Bektaş ve Ayvaz’ın (2012), Çelikkaya (2011),
Yeşil ve Çalışkan’nın (2006), Sağ (2008)çalışmaları daaraştırmamız sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği
ifade edilebilir.
Öğretmen adayları uygulama okulu koordinatörlerinden öncelikli olarak kendilerini bir öğretmen
olarak görüp o şekilde davranmalarını, okul yönetimine ilişkin idari deneyimlerini aktarmalarını, okul
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ve öğrenciler hakkında bilgi vermelerini, okul içinde kendilerine sahip çıkmasını ve desteklemesini,
uygulama öğretmeninin gerekli sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini kontrol etmelerini,
kendileriyle iyi bir iletişim içerisinde olmalarını, kendilerine öğretmen olarak hitap etmelerini ve
okulda tüm öğretmenlerin yararlandığı olanaklardan kendilerinin de yararlanmalarını sağlamasını
bekledikleri belirlenmiştir.Bektaş ve Ayvaz (2012) ile Çelikkaya’nın (2011) çalışmalarında da benzer
sonuçlara ulaşılmıştır. Altıntaş ve Görgen (2014) yapmış oldukları çalışmada da öğretmen adayları
ilerde atanabilecekleri okullarda idareci görevi üstlenmeleri ihtimallerine karşılık öğretmenlik
uygulaması dersinin içeriğinde idarecilik görevinin nasıl yapılacağına ilişkin deneyimlerinde
yaşatılmasını istedikleri bulgusu araştırmamız bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Araştırmamız
sonuçlarıyla benzer bulgular gösteren Sağ’ın (2008) yapmış olduğu çalışmada da öğretmen
adaylarının uygulama okullarından başlıca beklentilerinin kendilerini meslektaş olarak görmeleri,
rahat bir ortam sağlamaları ve okulda uyulması gereken kurallar konusunda kendilerini
bilgilendirmeleri olduğu tespit edilmiştir.
Son olarak öğretmen adayları fakülte uygulama koordinatörlerinden ise uygulama okullarını seçerken
ulaşım açısından yakın olan okulları göz önünde bulundurmasını, staj gruplarını belirlenmesinde
öğrencilere fırsat verilmesini, uygulama öğretim elemanlarını seçerken gruplara her anabilim dalının
kendi hocalarına dağıtmasına başka anabilim dalı hocalarına vermemesini, uygulama öğretim
elemanının da ders ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmesini,
deneyimli ve nitelikli öğretmenlerin bulunduğu okulları tercih etmesini, tüm fakülte için genel bir staj
değerlendirme kriterleri oluşturmasını ve okul seçerken tercih hakkı verilmesini bekledikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmen adayları Okul Deneyimi dersinden ise öncelikle öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını
öğrenmeyi, sınıf ortamını ve ders sürecinin nasıl işlediğini gözlemlemeyi, sınıf yönetimini öğrenmeyi,
derslerde öğretim yöntem ve tekniklerin nasıl yapıldığını görmeyi, kendilerini öğretmen olarak
hissedip hissetmediklerini öğrenmeyi beklemektedirler.Öğretmen adayları genel olarak bu dersin
kendilerine bir takım yararlar sağlamasını bekledikleri söylenebilir. Bu konuda Oğuz ve Avcı (2014)
gerçekleştirdikleri çalışmada öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun Okul Deneyimi dersine
“tecrübe kazanma ve yararlı bir ders” olarak baktıklarını tespit etmişlerdir. Yine Sarıtaş (2007) da
çalışmasında Okul Deneyimi dersinin öğretmen adaylarına bir takım yararlar sağladığını ortaya
koymuştur.
Öğretmen adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden ise kendilerini bir öğretmen olarak görmeyi,
öğrendikleri bilgileri aktarabilmeyi, heyecanlarını yenebilmeyi, eksikliklerini tespit edebilmeyi,
öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını öğrenmeyi, özgüven kazanabilmeyi, gerçek bir deneyim
yaşayabilmeyi bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
6. Öneriler
1.

2.

3.

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde öğretmen adaylarının gerçekleştirmiş
oldukları etkinliklere ve mesleki gelişimlerine yönelik dönüt almaları ve değerlendirilmeleri
gelişimleri açısından önemli görüldüğünden değerlendirmeler açık ve anlaşılır olmalıdır.
Öğretmen adaylarına uygulama yaptıkları okulda kendilerine meslektaş olarak davranılması
için uygulama öğretim elemanının uygulamanın ilk haftasında uygulama okuluna giderek
uygulama okulu koordinatörüne ve uygulama öğretmenine öğretmen adayını tanıştırması
gerekmektedir.
Uygulama il koordinatörü, fakülte uygulama koordinatörü, uygulama okulu koordinatörü,
uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin birlikte koordine olarak hareket
edebilmeleri için her öğretim yılı başında birlikte görüşmeler ve ne yapılacağı üzerine
toplantılardüzenlenmelidir.
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4.

Fakülte okul işbirliğine gidilerek uygulama faaliyetlerini planlama aşamasında öğretmen
adaylarının uygulama öncesinde bilgilendirilmesiyle öğretmen adayının uygulama okuluna
hazırlıklı gitmesini sağlanabilir.
5. Uygulama öğretim elemanlarının fakültelerindeki ders yükü azaltılarak uygulama okullarına
gözlem için daha çok gitmeleri sağlanabilir.
6. Öğretmen adaylarının uygulamaya gidecekleri gruplarını kendilerinin belirlemesine olanak
sağlanmalıdır.
7. Uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi ve
öğretmen adayının uygulama öğretmeninden tam anlamıyla faydalanabilmesi için her yıl
uygulama faaliyetleri öncesinde Fakülte ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiylekurs ve
seminerler düzenlenmeli.
8. Öğretmenlik uygulamasına ayrılan ders saati artırılmalıdır. Sadece son ders döneminde
öğretmen adaylarının ders anlatımı yapmalarına yerine en az iki dönem ders anlatımları
sağlanarak daha fazla deneyim kazanmaları sağlanmalıdır.
9. Uygulama derslerinde sadece öğretmenlik mesleğine yönelik değil idarecilik görevlerine
ilişkinde öğretmen adayları bilgilendirilmelidir.
10. Öğretmenlik uygulaması dersleri öğretmen adaylarının KPSS stresi ve endişesi yaşadığı son
yıla değil daha önceki dönemlere koyulmalıdır.
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Abstract
It is obvious that Primary school age which can be considered “early” for choice of profession is a basilar
period at many of points. In this period, introduction of professions will be an important investment for the
years ahead rather than choices of profession. Because of that, it is considered important that textbooks, which
are one of the most commonly, used materials on education in the primary schools. The aim of the study is to
determine the professions in the books of primary schools. In accordance with this purpose, it is seeked an
answer for two questions: 1. What are the professions in te books of primary schools? 2. Is there any
differences between professions according to lessons? In this study, document research that is one of the
qualitative research methods, was used. While the group of study is being determined, criterion sampling
which is one of the purposeful samplings, was used. Working groups of the study are formed by Turkish,
Maths, Life Science, physical sciences and social sciences books of primary schools. Firstly, textbooks used in
2015-2016 education period, were provided from primary schools which are linked to Ministry of Public
Education in order to pick up data. Then the described professions in Turkey were provided from Turkey
Business Organization. By considering these professions, textbooks were analyzed. The taking part situation
of professions in textbooks were solved by using the method of document analyzing. From the finding of
study, it is made out that there are 82 different professions; the most desirable professions are teacher, doctor,
president, city manager, traffic police, farmer, autonomous and driver in the textbooks of 5 lessons; the
professions in the textbooks range from 38 in Life science, 30 in Turkish, 20 in Social science, 19 in Maths and 5
in Physical sciences. Some suggestions were improved to teach more effectively professions and their features
in the textbooks primary school by considering subject area features of lessons.
Keywords:2
Profession, primary school, textbook, career planning, career conscious improving.

1.

Giriş

Bulunduğumuz yüzyılda, küreselleşme ile birlikte bireysel, sosyal, siyasal vb. birçok alanda ciddi
değişimler yaşanmaktadır. Dolayısıyla, bireylerin bu sürece uyum sağlaması da zorlaşmıştır. Toplum
hayatının hemen her alanında üretken, başarılı ve mutlu bireylerin bulunması, istenilen bir durum
olarak karşımıza çıksa da bu durumun zor bir süreci içerdiği bilinmektedir. Belirtilen bu zor sürecin
yetişkin bireyler için önem arz ettiği düşünülmektedir. Fakat yetişkinlerle birlikte ilkokul çağında
bulunan öğrenciler için de önemli bir süreçtir. Çünkü çocukların bu değişimlere erken yaşlarda uyum
sağlaması ve gelecekte onları nelerin beklediğine yönelik farkındalıklarının artması gelecek yıllar için
iyi bir kazanç olacaktır. Bu kazancın sağlanacağı ve bireylerin etkin bir vatandaş olarak hayata
hazırlanacağı ortamların başında eğitim gelmektedir.
Eğitim, bireyleri bilişsel, bedensel ve duygusal olarak sağlıklı, mutlu ve başarılı yetişmelerini amaçlar.
Birey, kendisinde var olan ilgi ve yetenekleri alacağı eğitim ile destekleyerek, toplumda var olan ve
1 Corresponding author’s address: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi ABD., Melikgazi-KAYSERİ
e-mail: ensaraydin@erciyes.edu.tr
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meslek diye adlandırılan sınıflamalar içerinde kendine yer aramaya başlar. Bireyin, bireysel
özelliklerine uygun olarak bir mesleği seçmesi, hayatında vereceği en kritik kararlardan birisi
olacaktır (Gezer, 2010).
Meslek, belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı hizmet
vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş (Türk Dil Kurumu, 2016)
olarak tanımlanmaktadır. Meslek seçme veya seçilecek mesleğe yönelik farkındalık artıracak
faaliyetlerin yürütülmesi alanyazında kariyer planlama, kariyer bilinci geliştirme, kariyer eğitimi ve
danışmanlık gibi kavramlarla birlikte kullanılmaktadır.
Bu konularla ilgili alanyazındaki çalışmaların ortaokul, lise ve lisans düzeyinde yoğunlaştığı
görülmektedir (Turner ve Lapan, 2002; Sav, 2008; Gezer, 2010; Sapmaz, 2010; Bacanli ve Sürücü, 2011;
Dinçer, Akova ve Kaya, 2013; Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013; Kalafat, 2012; Çarıkçı, Morçin, 2014; Tosun
ve Sarpkaya, 2014). İlkokul düzeyinde yapılan çalışmaların ise sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir
(Magnuson ve Starr, 2000; Harkins, 2000; Güleç, 2004; Schultheiss, 2005; Yaylacı, 2007). Fakat ilkokul
düzeyinde okutulan derslerin öğretim programlarında kariyer planlama ve kariyer bilinci geliştirme
gibi kavramların yer aldığı bilinmektedir.
İlkokul düzeyinde okutulan Matematik, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinin öğretim
programlarında “kariyer bilinci geliştirme” bir ara disiplin olarak yer almaktadır. “Kariyer planlama”
ise, Hayat Bilgisi dersi öğretim programında alt beceri olarak bulunmaktadır. Ayrıca, Fen Bilimler
dersi öğretim programında yer alan alt öğrenme alanlarından biri de “fen ve kariyer bilinci”dir. Bu
ifadelerin öğretim programlarındaki içerikleri incelendiğinde, “kendi özelliklerinin hangi mesleğe
uygun olduğunu fark etme”, “günümüzde önemli ve gerekli meslekleri tanıma”, “gelecekteki
koşullara göre yeni mesleklerin neler olabileceğini tahmin etme”, “kendi üstünlüklerini ve
zayıflıklarını tanıma”, “Fen Bilimleri alanındaki mesleklerin farkında olma” ve “meslek gruplarını
tanımak” gibi ifadelere sıklıkla rastlanmaktadır (MEB, 2005; MEB, 2009a; MEB, 2009b; MEB, 2013).
Dolayısıyla, ilkokul düzeyinde, kariyer planlama ve kariyer bilinci geliştirme bağlamında daha çok
mesleklerin üzerinde durulduğu görülmektedir.
Bu noktadan hareketle ilkokul ders kitaplarında yer alan mesleklerin incelenmesi önemli
görülmüştür. Ayrıca bu araştırma, ilkokul ders kitaplarında yer alan mesleklerin incelenmesiyle ilgili
yapılan ilk çalışmalardan biri olması bakımında özgün, kariyer bilinci geliştirmek açısından güncel,
ders kitaplarında yer alan mesleklerin belirlenmesi açısından gerekli, ilkokul ders kitaplarında yer
alan mesleklerin kariyer bilinci geliştirme ve kariyer planlamadaki etkililiği açısından işlevsel olarak
görülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, ilkokul ders kitaplarında yer alan meslekleri belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
•
•
2.

İlkokul ders kitaplarında yer alan meslekler nelerdir?
İlkokul ders kitaplarında yer alan meslekler derslere göre farklılık göstermekte midir?

Yöntem

2.1 Araştırma Modeli
İlkokul ders kitaplarında yer alan meslekleri belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, nitel
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması
hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamakta ve tek
başına bir yöntem olarak kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 187).
Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre
belirlenmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2011) göre ölçüt örneklemedeki temel anlayış, önceden
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışılmasıdır. Çalışma grubunun belirlenmesinde
iki ölçüt belirlenmiştir:
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İlkokul müfredatında yer alan ve haftalık ders saati üç ve üçten fazla olan dersler,
Ders kitabı bulunan dersler.

Araştırmanın çalışma grubunu, ilkokullardaki Türkçe (1-4), Matematik (1-4), Hayat Bilgisi (1-3), Fen
Bilimleri (3 ve 4) ve Sosyal Bilgiler (4) dersi ders kitapları oluşturmaktadır.
2.2 Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanması için öncelikle 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB)
bağlı ilkokullarda okutulmakta olan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler
dersi ders kitapları temin edilmiştir.
Araştırmanın verileri, nitel araştırma veri toplama
yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda, İŞKUR
(2014)verilerinden Türkiye’de tanımlı mesleklerin listesi temin edilmiştir. Bu meslekler dikkate
alınarak ders kitapları incelenmiştir.
Araştırmanın güvenirliğinin hesaplanması için Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik
formülü kullanılmıştır. Çalışma grubunda bulunan beş farklı ders kitabı iki ayrı araştırmacı tarafından
ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra, bu veriler Güvenirlik= Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı
formülü kullanılarak her bir ders kitabı için karşılaştırılmıştır. Güvenilirlik düzeyleri, Türkçe ders
kitapları için 0.96, Matematik ders kitapları için 0.94, Hayat Bilgisi ders kitapları için 0.94, Fen
Bilimleri ders kitapları için 0.83 ve Sosyal Bilgiler ders kitabı için 0.90 olarak hesaplanmıştır. Miles ve
Huberman’a (1994) göre güvenirliğin 0.70’in üzerinde çıkması, araştırma sonuçlarının güvenilir
olduğunu gösterir.
Mesleklerin ders kitaplarında yer alma durumu döküman analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir.
Veriler, tablolar halinde frekans değerleriyle birlikte verilmiştir.
3.

Bulgular

Bu bölümde verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular, araştırmanın alt amaçlarına uygun
olarak sunulmuştur. Öncelikle ilkokul ders kitaplarında yer alan meslekler, daha sonra ise, ilkokul
ders kitaplarında yer alan mesleklerin derslere göre dağılımı sunulmuştur. İlkokul ders kitaplarında
yer alan meslekler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İlkokul Ders Kitaplarında (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler)
Yer Alan Meslekler
Sıra
No

Meslek ismi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Öğretmen
Doktor
Cumhurbaşkanı
Belediye başkanı
Trafik polisi
Çiftçi
Muhtar
Şoför
Mimar
Sosyal bilgiler öğrt.
Okul müdürü
Futbolcu
Tüccar
Astronom
Avcı
Vali

f
136
30
20
13
11
10
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5

Sıra
No

Meslek ismi

f

Sıra
No

Meslek ismi

f

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Öğretim üyesi
Balıkçı
Hizmetli
Sağlık memuru
İtfaiyeci
Veteriner
Ormancı
Gümrük memuru
Büyükelçi
Jandarma
Güreşçi
Terzi
Oduncu
Hemşire
Eczacı
Garson

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

İmam
Camcı
Manav
Kasap
Kuruyemişçi
Biyolog
Ekonomist
Subay
Çöpçü
Halterci
Nalbant
İnşaat müh.
Kaptan
Spiker
Dağıtıcı
Dernek başkanı

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Oyuncakçı
Bakan
Yüzbaşı
Bahçıvan
Milletvekili
Polis
Başbakan
Kimya mühendisi
Avukat
Mühendis
Pilot
Fırıncı

5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Teğmen
Kaymakam
Matematik öğrt.
Basketbolcu
Tamirci
Antrenör
Piyanist
Besteci
Başkonsolos
Kalaycı
Ayakkabı tamircisi
Kuru temizlemeci

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
-

Nüfus memuru
Madenci
Diş hekimi
Kömürcü
Çaycı
Ebe
Pazarcı
Aşçı
Kasiyer
Arıcı
-

TOPLAM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
403

Tablo 1’e incelendiğinde, çalışma grubunda bulunan derslerin ders kitaplarında toplamda 82 farklı
mesleğin bulunduğu görülmektedir. Bu mesleklerden en fazla frekansa sahip olanlar; öğretmen (136),
doktor (30), cumhurbaşkanı (20), belediye başkanı (13), trafik polisi (11), çiftçi (10), muhtar (8) ve şoför
(8) şeklindedir. Ayrıca, 34 farklı mesleğin ders kitaplarında sadece 1 kere yer aldığı görülmektedir.
Sosyal Bilgiler (4) ders kitabında yer alan meslekler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sosyal Bilgiler (4) Ders Kitabında Yer Alan Meslekler
Sıra
No

SOSYAL BİLGİLER
Meslek ismi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Belediye başkanı
Öğretmen
Sosyal Bilgiler öğretmeni
Muhtar
Vali
Polis
Şoför
Başbakan
Bakan
Cumhurbaşkanı
Kaymakam
Dernek başkanı
Okul müdürü
Nüfus memuru
Gümrük memuru
Diş hekimi
Oduncu
Öğretim üyesi
Basketbolcu
Kömürcü

TOPLAM

4. Sınıf (f)
13
10
7
7
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

Tablo 2 incelendiğinde, Sosyal Bilgiler (4) ders kitabı içerisinde 20 farklı mesleğin yer aldığı
görülmektedir. Bu mesleklerden en fazla frekansa sahip olanlar; belediye başkanı (13), öğretmen (10),
sosyal bilgiler öğretmeni (7), muhtar (7), vali (4), polis (4) ve şoför (4) şeklindedir. Matematik (1-4) ders
kitaplarında yer alan meslekler Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Matematik (1-4) Ders Kitaplarında Yer Alan Meslekler
Sıra
No

Meslek ismi

1. Sınıf (f)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Öğretmen
Futbolcu
Doktor
Trafik polisi
Hemşire
Eczacı
Sağlık memuru
İtfaiyeci
Veteriner
Ormancı
Güreşçi
Oduncu
Terzi
Çaycı
Ebe
Pazarcı
Aşçı
Kasiyer
Arıcı
TOPLAM

MATEMATİK
2. Sınıf (f)
3. Sınıf (f)

4. Sınıf (f)

Toplam (f)

2
2
1
-

1
2
2
1
1
1
1
1

4
1
3
1
-

1
4
3
2
2
2
2
1
-

7
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5

10

9

17

41

Tablo 3 incelendiğinde, Matematik (1-4) ders kitapları içerisinde 19 farklı mesleğin yer aldığı
görülmektedir. Bu mesleklerden en fazla frekansa sahip olanlar; öğretmen (7), futbolcu (5), doktor (4)
ve trafik polisi (3) şeklindedir. Hayat Bilgisi (1-3) ders kitaplarında yer alan meslekler Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Hayat Bilgisi (1-3) Ders Kitaplarında Yer Alan Meslekler
Sıra
No

Meslek ismi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Öğretmen
Cumhurbaşkanı
Trafik polisi
Okul müdürü
Oyuncakçı
Doktor
Kimya mühendisi
Avukat
Yüzbaşı
Fırıncı
Öğretim üyesi
Şoför
Hizmetli
Çiftçi
Milletvekili
Matematik öğretmeni
Tamirci

HAYAT BİLGİSİ
1. Sınıf (f)
2. Sınıf (f)
13
3
1
2
1
2
1
-

24
8
2
1
5
1
3
2
1
2
1
1
1
1

3. Sınıf (f)

Toplam (f)

33
4
4
2
1
3
1
2
2
1
1
-

70
15
7
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Basketbolcu
Antrenör
Piyanist
Besteci
Başkonsolos
Kalaycı
Nalbant
Muhtar
Pilot
Vali
Subay
Futbolcu
Halterci
Terzi
İnşaat mühendisi
Kaptan
Spiker
Dağıtıcı (postacı)
Balıkçı
Bakan
Çöpçü

TOPLAM
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-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23

64

64

151

Tablo 4 incelendiğinde, Hayat Bilgisi (1-3) ders kitapları içerisinde 38 farklı mesleğin yer aldığı
görülmektedir. Bu mesleklerden en fazla frekansa sahip olanlar; öğretmen (70), cumhurbaşkanı (15),
trafik polisi (7), okul müdürü (5) ve oyuncakçı (5) şeklindedir. Türkçe (1-4) ders kitaplarında yer alan
meslekler Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Türkçe (1-4) Ders Kitaplarında Yer Alan Meslekler
Sıra
No

Meslek ismi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Öğretmen
Doktor
Çiftçi
Mimar
Tüccar
Astronom
Avcı
Bahçıvan
Cumhurbaşkanı
Mühendis
Büyük Elçi
Jandarma
Garson
Milletvekili
Pilot
Teğmen
Ayakkabı tamircisi
Kuru temizlemeci

1. Sınıf (f)
9
4
2
2
-

TÜRKÇE
2. Sınıf (f)
3. Sınıf (f)
9
4
6
1
1
-

9
1
1
3
2
1
2
1
1

4. Sınıf (f)

Toplam (f)

12
15
3
7
5
5
1
1
2
2
1
1
-

39
20
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

İmam
Gümrük memuru
Manav
Kasap
Balıkçı
Kuruyemişçi
Yüzbaşı
Biyolog
Ekonomist
Başbakan
Okul müdürü
Camcı

TOPLAM
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1
-

1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18

22

27

59

126

Tablo 5 incelendiğinde, Türkçe (1-4) ders kitapları içerisinde 30 farklı mesleğin yer aldığı
görülmektedir. Bu mesleklerden en fazla frekansa sahip olanlar; öğretmen (39), doktor (20), çiftçi (8),
mimar (7), tüccar (6), astronom (5) ve avcı (5) şeklindedir. Fen Bilimler (3-4) ders kitaplarında yer alan
meslekler Tablo 6’te verilmiştir.
Tablo 6. Fen Bilimler (3-4) Ders Kitaplarında Yer Alan Meslekler
Sıra
No

Meslek ismi

1
2
3
4
5

Öğretmen
Doktor
Şoför
Madenci
Trafik polisi
TOPLAM

FEN BİLİMLERİ
3. Sınıf (f)
2
2

4. Sınıf (f)

Toplam (f)

5
3
2
1
1
12

7
3
2
1
1
14

Tablo 6 incelendiğinde, Fen Bilimler (3-4) ders kitapları içerisinde 5 farklı mesleğin yer aldığı
görülmektedir. Bu mesleklerden en fazla frekansa sahip olanlar; öğretmen (7), doktor (3) ve şoför (2)
şeklindedir.
4.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırma bulgularında göre, çalışma grubunda bulunan ders kitaplarında toplamda 82 farklı meslek
yer almaktadır. İŞKUR’un (2014)verilerine göre Türkiye’de 6622 adet tanımlı mesleğin yer aldığı
dikkate alındığında ders kitaplarında yer alan meslek sayısının yeterli olmadığı düşünülmektedir.
Magnuson ve Starr’a (2000) göre, ilkokul yıllarının fikirlerin ve algıların oluşumu hakkında önemli bir
yere sahip olması, çocuk gelişimi ve kariyer bilinci geliştirme sürecinin bu dönemde başlamasını
önemli kılmaktadır. Dolayısıyla, kariyer planlama ve kariyer bilinci geliştirme bağlamında,
mesleklerin ilkokul düzeyinde uygun bir seviyede tanıtılması önem arz etmektedir. Buradan
hareketle, ilkokul ders kitaplarında yer alan mesleklerin farklılaştırılması gerektiği önerilmektedir.
Çalışma grubundaki ders kitaplarında yer alan mesleklerin yarıya yakınının bir veya iki frekansı
olması dikkat çekici bir sonuçtur. İlkokul çağındaki bireyler için, öğrenmenin tanımında da belirtilen,
tekrar ve yaşantı önemli bir yer tutmaktadır (Bacanlı, 2001). Dolayısıyla, ilkokul ders kitaplarında yer
alan mesleklerin ve özelliklerinin, daha etkili bir şekilde öğrenilebilmesi için derslerin konu alanları
da dikkate alınarak farklı mesleklere yer verilebilir.
Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan beş dersin ders kitaplarında yer alan meslekler içerisinde en
fazla frekansa sahip olanlar; öğretmen, doktor, cumhurbaşkanı, belediye başkanı, trafik polisi, çiftçi,
muhtar ve şofördür.Bu mesleklere bakıldığında, sosyal çevrede kabul görmüş ve toplumdaki çoğu
bireyin aşina olduğu meslekler oldukları anlaşılmaktadır. Oysa insanlar Türkiye’de tanımlı bulunan
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binlerce mesleğin birçoğundan haberdar değillerdir. Eğitim sisteminin önemli materyallerinden olan
ders kitapları, bu noktada önemli bir eksiği doldurmalıdır.
Çalışma grubundaki ders kitapları içerisinde yer alan meslekler; Hayat Bilgisi 38, Türkçe 30, Sosyal
Bilgiler 20, Matematik 19 ve Fen Bilimleri 5 şeklinde dağılmaktadır. Hayat Bilgisi dersi, öğrencilerin
içinden geldikleri toplum hayatının ve çevrenin, onlarla ilgili olan yönlerinin ele alındığı ve onların
ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden bir ders olmasında dolayı (Bektaş, 2009), bu dersin ders kitaplarında,
diğer ders kitaplarına göre daha fazla mesleğin yer aldığı düşünülmektedir. Benzer şekilde, Sosyal
Bilgiler dersi sadece 4. sınıfta okutulmasına rağmen, ders kitaplarında diğer derslerin kitaplarına göre
daha fazla meslek yer almaktadır. Buradan hareketle, ders kitaplarında yer alan mesleklerin derslere
göre ciddi şekilde farklılaşması, bu derslerin konu alanı bilgisi ile açıklanabileceği düşünülmektedir.
Mesleklerin, kariyer planlama ve kariyer bilinci geliştirme bağlamında, ilkokul düzeyinde tanıtılması
ve öğrencilerin kendi özelliklerinin hangi mesleğe uygun olduğunu fark etmelerinin sağlamasının
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu ihtiyaca cevap veren, arkadaş çevresi, aile, sosyal çevre ve medya
gibi etmenler de vardır. Bu etmenlerin, meslekler konusu üzerindeki etkililiği farklı bir araştırma
konusu olabilir. Fakat ders kitapları gibi etkili bir eğitim materyalinin birçok konuda olduğu gibi, bu
konuda da etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, derslerin konu alanı
özellikleri de dikkate alınarak bütün ders kitaplarındaki içeriklerde (metin, soru, etkinlik vb.) farklı
mesleklere yer verilerek ders kitapları meslek çeşitliliği açısından zenginleştirilmelidir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” filmini, Bowlby’nin çocukluk dönemi bağlanma
stillerini ve Minuchin’in yapısal aile sistemleri yaklaşımı temel kavramlarını kullanarak değerlendirmek ve
her iki yaklaşım arasında ilişkiyi, filmde ele alınan ergenin suç işleme davranışı ile göstermektir. Bu çalışma,
film analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz için, bağlanma stillerine, yapısal aile yaklaşımı
kavramlarına ve ergenin suç işleme davranışlarına örnek gösterecek 50 sahne belirlenerek değerlendirilmiştir.
Filmde belirlenen sahnelerin, yapısal aile yaklaşımı kavramları ile ilişkili olduğu; işlevsel olmayan örüntülerin
görüldüğü ailelerdeki çocukların güvensiz bağlanma stilleri gösterdiği; ergenlerde ortaya çıkan suç
davranışları ile güvensiz bağlanma stilleri ve işlevsel olmayan aile örüntüleri arasındaki ilişkiyi gösterdiği
görülmüştür. Filmin değerlendirilmesi sonucunda, ergenin suç işleme davranışları üzerinde, güvensiz
bağlanmanın ve işlevsel olmayan aile örüntülerinin etkili olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Bağlanma stilleri, işlevsel olmayan aile örüntüleri, ergen, suç işleme, film analizi.

1. Giriş
Bağlanma, doğumla birlikte anne ile bebek arasında ortaya çıkan, gelişen bir süreçtir ve kişinin
gelişimini, diğer insanlarla ilişkilerini ve uyumunu etkileyerek yaşam boyunca etkinliğini sürdüren iki
taraflı bir ilişkidir (Göçener, 2010; Bowlby, 2012; Keskin ve Çam, 2008; Tüzün ve Sayar, 2006).
Bağlanma kuramı, insanların kendileri için önemli olan diğer kişilerle güçlü duygusal bağlar kurma
eğiliminin nedenlerini açıklayan bir yaklaşımdır (Solmuş, 2002; Kesebir, vd., 2011; Morsünbül ve Çok,
2011). Bowlby’e göre çocuğun öğrendiği bağlanma biçimini başka kişilere aktarabilmesi, aile içindeki
yaşanılan kişilerarası ilişkinin yönü ve niteliğine bağlıdır (Bowlby, 2012; İlhan ve Özdemir, 2012).
Bowlby’nin yaklaşımını deneysel ortama taşıyan Ainsworth ve arkadaşları, temelde güvenli ve
güvensiz olmak üzere iki bağlanma stilinden söz etmektedirler. Güvenli bağlanma, çocuğun duygu ve
ihtiyaçlarına duyarlı olan ve bu ihtiyaçlara yerinde ve zamanında cevap veren ebeveyne karşı
geliştirilen bağlanma türü iken; güvensiz bağlanma bunun tam tersi özellikler taşıyan ebeveynlere
karşı geliştirilen bağlanma türü olarak adlandırılmaktadır (Batıgün ve Büyükşahin, 2008). Ainsworth
ve arkadaşları tarafından Bowlby’nin kuramı temel alınarak üç tur bağlanma örüntüsü belirlenmiştir.
Temel gereksinimlerine zamanında karşılık verebilen bir bakıcının varlığında bebekler oyun ya da
keşfe çıkmada kendilerini güvende hissetmektedirler. Bakıcıyla kurulan bu tur güvenli bir bağlanma
örüntüsü bebeğin uyumuna hizmet etmektedir. Bakıcının, bebekten gelen sinyallere tutarsız karşılık
1
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verdiği ya da zamanında karşılık veremediği durumlarda bebekte kaygılı/kararsız bağlanma
örüntüsünün ortaya çıkabildiği, buna karşın bakıcının bebeğin gereksinimlerine karşı tutarlı olarak
tepkisiz kalması durumunda ise bebeğin bakıcısına kaygılı/kaçınmacı tarzda bağlandığı
belirtilmektedir (Kapçı ve Küçüker, 2006).
Güvensiz bağlanma geliştiren ergenler, çevrelerine güvenemezler, genellikle diğer insanları kontrol
altına alma eğiliminde olurlar. Öfkelerini doğruda ifade edemez, bütünlük duygusunu sağlayamaz ve
kimlik organizasyonunda sorun yaşarlar (Keskin ve Çam, 2008). Anne-babanın ruhsal sıkıntı
öyküsünün eşlik ettiği dönemlerde, çoğu zaman bebeğe sağlıksız bakım ve uygunsuz tepkiler
vermeleri, bebekte sağlıksız bağlanma stillerinin gelişmesine neden olmakta ve ergenlik ile yetişkinlik
dönemlerinde de bireyin ruh sağlığını etkilemektedir. Bağlanma bozukluklarının ergenlik ve
yetişkinlik psikopatolojilerinin kaynağı olabileceği düşünülmektedir (Keskin ve Çam, 2008). Kaygılı
bağlanma, anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklarla ilişkilendirilirken; kaçınan bağlanma,
davranış bozukluğu ve diğer dışavuruk patolojilerle ilişkilendirilmiştir (Kesebir, Kavzoğlu ve
Üstündağ, 2011). Bağlanma kuramına göre, güvensiz bağlanma stili geliştiren kişiler, yakın
ilişkilerinde sorunlar yaşamakla kalmayıp aynı zamanda stres altında işlevsel olmayan tepkileri
nedeniyle psikopatolojilere de yatkınlık gösterebilirler (Shorey ve Snyder, 2006).
Yapısal aile yaklaşımı, aile bireyleri arasında ortaya çıkan etkileşimlere düzen ve anlam getiren bir
çerçeve ortaya koyar (Nichols, 2013). Minuchin (1974)’e göre, her ailenin aile bireylerinin
etkileşimlerini düzenleyen, görünmez işlevsel gereklilikleri barındıran bir yapısı vardır. Aile alt
sistemlerden oluşmuş, hiyerarşisi ve kuralları olan bir sistemdir. Alt sistemler arasında sınırların
geçirgenliği (belirsiz, belirgin ve katı) önemlidir. Kurallar ailenin işlevselliğini düzenler, rollerini
belirler, aile üyeleri arasında güvenliği, bağlılığı ve uyumu geliştirir (Nazlı, 2013).
Yapısal aile yaklaşımının temel bileşenleri yapı, alt sistemler ve sınırlar olmak üzere üç unsurdan
oluşurken, ittifak, koalisyon ve üçgenleşme de aile içindeki gruplaşma ve güç hareketlerini
gösterdiğinden dolayı temel kavramlar içerisinde değerlendirilmiştir.
Aile yapısı, yazılı olmayan, görülmez kurallar aracılığıyla aile üyelerinin iletişimini yapılandıran bir
sistemdir. Bu yazılı olmayan kurallar, aile üyeleri arasındaki iletişimi organize eder. Aile sistemi,
etkileşimsel örüntüler aracılığıyla çalışır. Tekrar eden etkileşimsel örüntüler, kimin-ne zaman-kiminlenasıl iletişim kuracağı ile ilgili davranış kalıplarını oluşturur (Fishman ve Fishman, 2003). Sınır,
bireylerin, alt sistemlerin ve ailelerin bütünlüğünü koruyan duygusal bariyer veya engel olarak
tanımlanmaktadır (Nichols ve Schwartz, 1997’den aktaran Wetchler, 2013). Sınırlar, aile üyeleri
arasındaki yakınlığı ve gücü yöneterek ailenin ve alt sistemlerinin özerkliğini korumaya hizmet
etmektedir (Akün, 2013). Aile sistemi alt-sistemler aracılığıyla farklılaşır ve işlevlerini yerine getirir.
Ailedeki her birey bir alt-sistemdir. Bunun yanı sıra, sistemin içinde ‘karı-koca’ veya ‘anne-çocuk’ gibi
ikili veya üçlü alt sistemler bulunmaktadır. Alt sistemler, kuşaklara (kardeş alt sistemi gibi), cinsiyete
(büyükbaba, baba, oğul alt sistemi gibi) veya işlevlere (ebeveyn alt sistemi gibi) göre çeşitli biçimlerde
işlev görebilirler (Minuchin, 1974; Minuchin, 1985; Gladding, 2012; Nichols, 2013). İttifak, aile sistemi
içinde belli işlevleri olan bir kişinin yanında ya da karşısında yer almak demektir. İki ya da daha fazla
ile üyesinin belirli bir problemi çözümlemek için bir araya gelmesiyle ortaya çıkar (Minuchin, 1974).
Koalisyon, iki aile üyesinin üçüncü bir üyeye karşı işbirliği yapmasıdır. Koalisyonlar, her ailede belli
düzeylerde yaşanabilir (Minuchin, 1974). Üçgenleşme, koalisyonun farklı bir çeşidi olup iki aile
üyesinin üçüncü bir aile üyesine karşı birlik oluşturmasıdır (Akün, 2013).
Bağlanma ile ilgili çalışmalarda, anne babaya ve akrana güvenli bağlanmanın ergenlerin, memnuniyet
ve sosyal destek arama olasılığını yükselttiğini ve stresli yaşam olaylarına daha az semptomatik cevap
bildirdiklerini gösteren çalışmalar (Armsden ve Greenberg, 1987), güvenli bağlanan bireylerin
güvensiz bağlananlara oranla daha az nevrotik, daha dışa dönük, daha az kaygılı ve daha sıcak
olduklarını gösteren çalışmalar (Shaver ve Brennan 1992), güvensiz bağlanan çocukların güvenli
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bağlananlara göre daha çok saldırgan davranışlar sergilediklerini gösteren araştırmalar (LaFreniere ve
Sroufe, 1985; Troy ve Sroufe, 1987), ergenlikte görülen saldırganlık ve şiddet davranışlarını güvensiz
bağlanmayla ilişkilendiren araştırma bulguları da (Doyle ve Markiewicz, 2005) bulunmaktadır.
Psikiyatrik sorunu olan ve olmayan ergenlerin aile ilişkilerinin karşılaştırıldığı araştırmalarda, sorunu
olan ergenlerin ailelerinde, genel olarak yakınlığın düşük olduğu görülmektedir (Akün, 2013). Bir
çalışmada, psikiyatrik olarak yatılı tedavi gören çocuklar, anne-babalarını daha öfkeli olarak
algılamışlar ve aile üyeleri arasındaki yakınlığın az olduğunu bildirmişlerdir (Allan, Kashani ve Reid,
1998’den aktaran Akün, 2013). Ergenlerin kimlik gelişimlerini ve stresle başa çıkma süreçlerini yapısal
aile sistemleri modeli çerçevesinde inceleyen Perosa ve Perosa (1993), 182 kolej öğrencisi ile yaptıkları
araştırmada, açık sınırların, çatışmanın çözümünün ve kuşaklararası ittifakların bulunmayışının,
başarılı kimlik gelişimi ve olumlu başa çıkma stilleriyle ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. 362 AfroAmerikan ergenin, şiddet içeren ve içermeyen suç davranışları ile aile ilişkileri arasındaki ilişkinin
araştırıldığı bir çalışmada, şiddet içerikli suçlar işleyen erkek ergenler ve anneleri arasında,
karşılaştırma grubundaki anne-oğullara göre, daha zayıf disiplin, daha az yakınlık ve bağlılık olduğu
görülmüştür (Gorman-Smith vd., 1996).
Yapısal aile yaklaşımındaki işlevsel olmayan aile örüntüleri içerisinde yetişen ve güvensiz bağlanma
geliştiren ergenlerde psikiyatrik bozukluklar ve suç davranışları görülebileceği düşünülmektedir. Bu
bağlamda bu çalışmanın amacı, Bowlby’nin çocukluk dönemi bağlanma stillerini ve Minuchin’in
yapısal aile sistemleri yaklaşımı temel kavramlarını, “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” filmini
kullanarak betimsel olarak değerlendirmek ve her iki yaklaşım arasındaki ilişkiyi, Kevin’in suç işleme
davranışı ile göstermektir. Bu amaca dayalı olarak şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. Filmde belirlenen sahneler, yapısal aile yaklaşımı kavramları ile açıklanabilir mi?
2. Filmde, işlevsel olmayan aile örüntülerine sahip ailelerin çocuklarında, güvensiz bağlanma
görüldüğünü gösteren sahneler var mı?
3. Filmde, ergenlerde ortaya çıkan suç davranışları ile güvensiz bağlanma stilleri ve işlevsel
olmayan aile örüntüleri arasında ilişkiyi gösteren sahneler var mıdır?
2. Yöntem
1.1. Araştırma Modeli
Bu çalışma “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” filminin, Bowlby’nin çocukluk dönemi güvensiz
bağlanma stilleri ve Minuchin’in yapısal aile sistemleri yaklaşımının temel kavramları olan aile yapısı,
sınırlar, alt sistemler, ittifak, koalisyon ve üçgenleşme kavramlarını ne kadar açıklayabildiğini; filme
konu olan ailenin etkileşimsel örüntülerinin güvensiz bağlanma ile nasıl ilişkilendirilebileceğini ve
ergenin suç işleme davranışını bu iki yaklaşımı ilişkilendirerek açıklamayı hedefleyen betimsel bir
çalışmadır Filmde her iki yaklaşıma örnek olduğu düşünülen 50 sahne değerlendirilmiştir. Seçilen
sahneler sınıflandırıldığında, güvensiz bağlanma ile ilgili on bir, alt sistemler ile ilgili yirmi bir,
sınırlarla ilgili üç, koalisyon ile ilgili altı, üçgenleşme ilgili dört ve yaklaşımlarla bağlantı kurmada
kullanılacak suç davranışlarına yönelik beş sahne belirlenmiştir
1.2. Filmin Konusu
Senaryosu Lynne Ramsay, Rory Kinnear, Lionel Shriver tarafından yazılan ‘Kevin Hakkında
Konuşmalıyız’ (We Need To Talk About Kevin) filmi, 2011 yılında yönetmen Lynne Ramsay
tarafından çekilmiş ve başrollerinde Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller ve Ashley
Gerasimovich yer almıştır. 112 dakika süren ve ABD-İngiltere ortak yapımı olan film, Türkiye’de 3
Şubat 2012’de gösterime girmiştir (Bilgiler altyazı.org sitesinden alınmıştır).
Film, seyahat yazarlığı yapan Eva’nın (Tilda Swinton), İspanya’nın Valencia şehrinin küçük bir
kasabasında düzenlenen festivalde Franklin (John C. Reilly) ile tanışıp, girdiği ilişki sonrasında hamile
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kalıp evlenmeleri ve oğulları Kevin’in doğumundan sonra bir kadının anne olma sürecini ve
sonrasında Kevin’in işlediği cinayetlerin arka planını, Eva’nın bugünü ile geçmişi arasındaki geçişler
üzerinden anlatmaktadır (Altınmakas, 2014). Film, Kevin’in on altı yaşına girdiği hafta işlediği
cinayetlerin üzerinden geçen iki yıl boyunca Eva’nın kocası Franklin’le ilişkisinin ilk dönemlerinden,
hamileliğine, sonra da Kevin’in cinayetleri işlediği güne kadar uzanan bir zaman dilimine dair
hatırladıklarından oluşmaktadır. Suçluluk duygularıyla dolu bu öznel anı seçkisinde Eva, ortadaki
büyük suçun nedenini anlamaya, kendi zihninde sorumlunun kim olduğunu anlamlandırmaya
çalışırken, işlenen suça dair sorumluluk da Kevin’le kendisi arasında gider gelir (Çiftçi, 2012).
3. Bulgular
Filmde yapısal aile yaklaşımı kavramlarına örnek oluşturduğu görülen 34 sahne kullanılmıştır. Bu
sahnelerin sekizi eş alt sistemini, on biri ebeveyn alt sistemini, ikisi kardeş alt sistemini, üçü sınırları,
altısı koalisyonu ve dördü de üçgenleşmeyi göstermektedir. Film analizine yönelik betimsel
değerlendirme sonucunda, Kevin’in ailesinin hiyerarşik bir örüntü içinde iyi organize olamadığı,
krizler karşısında eş alt sisteminin bozulduğu (Eva’nın Franklin’den gizli hamile kalması, Eva’nın
Kevin’e karşı önyargılı olduğuna inanan Franklin’in boşanmaya karar vermesi), anne-çocuk alt
sisteminin çalışmadığı (Eva, Kevin’in doğduğu andan itibaren onunla ilişki kuramaz, Kevin de
annesini sürekli reddeder), aile ilişkilerinin kopuk olduğu (Franklin ve Eva, Kevin’in davranışları
konusunda birbirlerini anlayamazlar ve ortak kararlar alamazlar), kardeş alt sisteminin çalışmadığı
(Kevin, neden olduğu kaza ile Celia’nin gözünü kaybetmesine neden olur), Kevin ile Franklin
arasında kurulan sabit ittifakın aile yapılarını işlevsiz kıldığı ve sabit bir koalisyon haline geldiği,
Kevin ile Eva arasındaki her çatışmada Franklin’in Kevin ile koalisyon kurduğu görülmektedir.
Güvensiz bağlanma ile ilgili belirlenen 11 sahnenin yapısal aile yaklaşımı kavramlarıyla ilgili 34 sahne
ile ilişkisi değerlendirildiğinde, güvensiz bağlanma ve işlevsel olmayan aile örüntüleri arasında ilişki
olduğu görülmüştür. Eva ve Franklin’in birbirlerini yeterince tanımadan Eva’nın hamile kalması
sonucu evlenmeleri üzerine, bağımsız bir yapısı olan Eva’nın evliliğe ve anneliğe uyum sağlamakta
zorlanması ve Franklin’in önemli konularda tek başına kararlar alması, aile sistemlerinin sağlam
kurulamamasına neden olmuştur. Eva’nın, Kevin’i doğduğunda kucağına alamaması, ağladığında
onu sakinleştirememesi aralarındaki bağlanma ilişkisini güvensiz kılmış, Kevin’in zor mizacı da
aralarındaki güvensiz bağlanmayı pekiştirmiştir. Eva’nın Kevin’le kurduğu ilişkide yaşadığı hayal
kırıklığını, Franklin’den gizli hamile kalarak onarmaya çalışması, eş alt sistemlerini daha da
zayıflatmıştır. Eva’nın kızı Celia ile kurduğu güvenli bağlanma ilişkisi ise Kevin ile Celia arasındaki
kardeş alt sistemini bozarken aile yapısının daha da işlevsiz hale gelmesine neden olmuştur. Kevin’in
Eva’ya yönelik öfkesini ve düşmanlık duygularını gösteren en somut olay, Eva’nın hayatta en değer
verdiği iki insanı, Franklin ile Celia’yi ve okul arkadaşlarını öldürüp onu yalnızlığa ve dışlanmışlığa
itmiş olmasıdır.
Ergenin suç işleme davranışını gösteren 5 sahne, güvensiz bağlanmayı gösteren 11 sahne ve işlevsel
olmayan aile örüntüleri ile ilgili 34 sahne ile birlikte değerlendirildiğinde, güvensiz bağlanma
geliştiren ergenlerin ailelerindeki işlevsel olmayan örüntülerin, ergenin suç işleme davranışında etkili
olduğu görülmüştür. Kevin ve Eva arasında gelişen güvensiz bağlanma ilişkisi ve bebekliğinden
itibaren Kevin’de görülen davranış bozuklukları, aile üyeleri arasındaki hiyerarşik örgütlenmeyi
bozarak eş alt sistemini ve ebeveyn alt sistemini bozarak işlevsel olmayan aile örüntülerinin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Franklin’in de kabul ettiği gibi, Kevin bebekliğinde sürekli ağlayan bir
bebek olmuş, konuşmaya başlama ve tuvalet eğitiminde gecikmeler yaşanmış, özellikle kardeşine
karşı zorbalık davranışları göstermiştir. Kevin, Eva ve Franklin’in evliliklerinde hep bir problem
unsuru olarak ortaya çıkar. Kevin’in planladığı cinayetler de, Eva’nın tüm sevdiklerini ve suçsuz
birçok genci hayattan kopararak Eva’yı yalnızlığa ve düşmanlığa iterek ona acı çektirmek olarak
değerlendirilebilir. Güvensiz bağlanma örüntüsüne sahip olan Kevin, çocukluğundan itibaren Eva ile
olan ilişkisini, eş alt sistemine girip çıkarak ebeveyn alt sistemini işlevsizleştirerek kontrol etmeye
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çalışır. Eva ve Franklin’in ayrılmaya karar vermesi, Eva’nın Kevin’in kontrol edebileceği alandan
çıkması ihtimalini ortaya çıkarınca, Kevin, Franklin, Celia ve okuldaki arkadaşlarını öldürerek olası
bir ayrılığı kontrol etmeye çalışır.
4. Tartışma
Greenberg’in ruhsal psikopatolojilerin gelişiminin açıklandığı modelinde risk faktörleri olarak;
çocuğun mizacından ve kendine ait özelliklerinden, bağlanma öyküsünden, anne-babaların annebabalık stillerinden, aile yapısından söz edilir (Güvenir, 2006’da aktaran Keskin ve Çam, 2008).
Kevin’in zor bir çocukluk sergileyen mizacı ve Eva’nın kendisini anne olmaya hazır hissetmemesi,
aralarındaki güvensiz bağlanma ilişkisini arttırmış, Eva ve Franklin’in anne-babalık stilleri de işlevsel
olmayan aile örüntülerinin ortaya çıkmasına neden olmuş, kopuk ve üçgenleşen aile yapıları ise
Kevin’in planlayarak işlediği cinayetleri hazırlayan koşulların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Minuchin (1974)’in de belirttiği gibi, çocuk yetiştirmenin zorluklarını anlamak önemlidir ve
ebeveynleri adil bir şekilde yargılamak gerekir. Ebeveynler çocuklarını, onları kontrol etmeden ve
onlara yasaklar koymadan yetiştiremezler. Eva ve Franklin, Kevin’in problemli davranışları
konusunda bir türlü ortak kararlar alamazlar. Franklin, ısrarla Kevin’in bütün çocuklar gibi biraz
yaramaz olduğunu savunurken Eva, bebeklik döneminde Kevin’i kabullenememiş olmanın verdiği
suçluluk duygusuyla hiçbir zaman oğluna gereken sınırları koyamaz.
Minuchin (1985)’e göre, işlevsel olmayan aileler, değişen koşullara göre gerekli değişikliği yapamayan
ailelerdir. Yeni koşullara gerekli uyumun gösterilememesi de aile üyelerinde, semptomların ve
işlevsel olmayan davranışların gelişmesine neden olabilir. Kevin’in zor bir çocukluk sergileyen mizacı
ve Eva’nın, oğlunun güvenli bağlanmasını sağlayamayan kaçınan annelik tutumları, Kevin ile Eva
arasında güvensiz bağlanma ilişkisine neden olmuş; yeni bir şehre yerleşmek konusunda Franklin’in
Eva’ya sormadan tek başına karar alması, Eva’nın Franklin’den habersiz yeniden hamile kalması,
Kevin’in davranışları konusunda Franklin’in sürekli Eva’yı suçlaması eşler arasındaki ilişkiyi
zedeleyerek işlevsel olmayan aile örüntülerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yapısal aile yaklaşımına göre normal aile işlevinde sınırlar belirlidir, ebeveyne ait güçlü bir alt sistem
ve hiyerarşi vardır (Karaman, 2013). Oysa bu ailede sınırlar belli değildir ve ebeveynlere ait güçlü alt
sistemler yoktur. Kevin’in çocukluğundan itibaren Eva ile doyurucu bir ilişki kuramaması, Eva’nın
hiçbir zaman kendisini kabul etmediği duygusu ile yaşamasına ve bu reddedilişin öcünü almak için
elinden gelen her şeyi yapmasına neden olur. Celia’nin gözünü kaybetmesine neden olacak
davranışlarda bulunması, Franklin’in kendisine ok takımı hediye etmesinden itibaren yıllarca
antrenman yapması, sonrasında da babası ile kız kardeşini ve okuldaki arkadaşlarını doğum gününe
az bir zaman kala okla öldürmesi, hep Eva ile güvenli bağlanmaya yönelik bir ilişki kuramaması ve
işlevsiz aile yapısının sonuçları gibi görünmektedir.
Doğum sonrası depresyonun, annenin güvensiz bağlanma biçimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir
(Sabuncuoğlu ve Berkem, 2006). Eva, hamileliği boyunca ve doğum sonrasında depresif bir duygu
hali içindedir. İlk aylarda Kevin’i kucağına alamaması, ağladığında onu sakinleştirememesi,
aralarında güvensiz bağlanma oluşturur. Hayatın ilk üç yılında ortaya çıkan çoğu psikopatolojik
durumun kaynağı bebek ile birincil bakıcısı arasındaki ilişkiden doğmaktadır. Bu ilişkideki herhangi
bir aksaklık patolojik bir yapının oluşmasında etkili olabileceği düşünülmektedir (Soysal ve Bodur,
2007). Erken yaşlarda ebeveynleriyle olumsuz yaşantıları sonucu güvensiz bağlanma stili geliştiren
kişiler, yakın ilişkilerinde sorunlar yaşamakla kalmayıp aynı zamanda stres altında işlevsel olmayan
tepkileri nedeniyle psikopatolojilere de yatkınlık gösterebilirler. Bu nedenle güvensiz bağlanmanın
çocuklukta ve yetişkinlikte bazı kişilik bozuklukları ve ruh sağlığı bakımından risk faktörü
oluşturduğu ileri sürülmektedir (Shorey ve Snyder, 2006). Kevin yalnızca Eva ile değil hiç kimse ile
ilişki kuramaz, hiç arkadaşı olmaz, kardeşine karşı zorbaca davranışlarda bulunur. Araştırma
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bulguları, güvensiz bağlanan çocukların güvenli bağlananlara göre daha düşmanca ve öfkeli
olduklarını; daha çok saldırgan davranışlar sergilediklerini göstermiştir (LaFreniere ve Sroufe, 1985;
Troy ve Sroufe, 1987). Kevin’in aksine Eva ile güvenli bağlanma ilişkisi kuran Celia ise mutlu ve sevgi
dolu bir çocuktur. Bağlanma ilişkisinin niteliği konusunda okul öncesi çocuklarla yapılan çalışmaların
sonuçları incelendiğinde, güvenli bağlanma geliştiren çocukların yaşıtlarına göre sosyal becerilerinin
yüksek, olumlu duygulanımlarının olumsuz duygulanıma göre daha fazla olduğu, yetişkinlerle
işbirliği ve uyum içerisinde bulunabildikleri görülmüştür (Soysal, vd., 2005).
Bir çocuğun doğumuyla, ebeveyn-çocuk hiyerarşisi, ebeveyn alt sistemi ve çocuk alt sistemi ortaya
çıkar (Minuchin, 1974; Wetchler, 2013). Eş alt sistemi, çocuğun doğumuyla yeni görevler üstlenirken,
sistemin niteliklerinden biri olan ortak desteği de kaybetmemelidirler. Sınırlar çocuğun girebileceği
gibi çizilmeli fakat eş alt sistemine de karıştırılmamalıdır. Yapısal aile yaklaşımı, uzun süreli
problemlerin, aile kendi içinde çalışan bir yapı oluşturabildiğinde çözüleceğini söyler. Ailede uzun
süreli değişim, ancak ailede ebeveyn ve çocuk kuşakları arasında uygun bir sınır çizilmesi
durumunda ortaya çıkar (Wetchler, 2013). Kevin’in ailesinde ise sınırların belirgin olmaması, alt
sistemlerin çalışmaması, sabit kuşaklararası koalisyonların varlığı Kevin’in kız kardeşi Celia’nin
gözünü kaybetmesine neden olacak eylemine, eşlerin ayrılmaya karar vermesine ve en sonunda
Kevin’in okulda gerçekleştirdiği katliama ve babası ve kız kardeşini öldürmesine neden olmuştur.
Güvensiz bağlanma geliştiren bireyler başkalarına güven duymakta zorluk çekerler ve başkaları ile
olan ilişkilerini kontrol altında tutmaya çalışırlar. İlişkileri kontrol altında tutma davranışı genellikle
başkaları tarafından terk edilmek ya da reddedilme korkusundan dolayı yakın ilişkiler kuramama,
sevilmeyeceği ya da değersiz bulanacağından korkma, yoğun yalnızlık ve soyutlanmışlık
duygularından kaçınma şeklinde ortaya çıkar (Keskin ve Çam, 2008; Kocayörük, 2009). Kevin’in
cinayetleri, Eva ve Franklin’in ayrılma kararını almasının ardından gerçekleştirmesi, Eva tarafından
terk edilmek korkusu olarak da değerlendirilebilir. Güvensiz ebeveyn-çocuk bağlanma ilişkisi
sonucunda çocuğun içsel temsillerinin ‘düşmanca’ olabileceği ve böylece kişinin ergenlik ve
yetişkinlikte saldırgan davranışlarda bulunabileceği düşünülmektedir (Kaplan ve Aksel, 2013).
Kevin’in ergenlikteki saldırgan davranışları, tüm dünyaya karşı düşmanca içsel temsillere sahip
olmasıyla açıklanabilir.
Filmin son sahnesinde, Kevin’e bütün bunları neden yaptığını soran Eva’ya verdiği yanıt, aralarındaki
tüm sorunların, anlaşmazlıkların, inatlaşmaların aslında anne tarafından kabul edilmek, onaylanmak
ve sevilmek isteyen bir çocuğun, bu duyguları doyuramamış olmanın verdiği acıyı ifade eder gibidir:
“Bildiğimi sanıyordum ama artık o kadar de emin değilim.”
Filmde Kevin-Eva, Kevin-Franklin, Kevin-Celia, Eva-Franklin ve Eva-Celia arasındaki ilişki örüntüleri
işlenirken, Franklin-Celia arasındaki ilişki örüntüsüne belli belirsiz değinilmesine rağmen, güvensiz
bağlanma stillerinin ve yapısal aile yaklaşımı kavramlarının yeterince işlendiği görülmüştür.
Bu değerlendirmelere ve alt amaçlara ilişkin bulgulara bakıldığında, ‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’
filmi, Bowlby’nin güvensiz bağlanma stilleri ve Minuchin’in yapısal aile yaklaşımının temel
kavramları arasında ilişki olduğunu göstermektedir.
5. Sonuç ve Öneriler
‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’ filmi işlevsel olmayan aile örüntülerine sahip bir ailede, çocukluk
döneminde ortaya çıkan güvensiz bağlanma stilinin ailenin yapısını ve etkileşimsel örüntülerini, bir
ergenin suç işleme davranışları üzerinden anlatmaktadır.
Yapısal aile yaklaşımı, aile sistemi içinde yer alan tüm üyelerin davranışlarına odaklanırken film,
yönetmenin belirlediği anlatım biçimiyle çoğunlukla Kevin ve Eva arasındaki ilişki üzerinden aile
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üyelerini anlatmıştır. Filmde Kevin-Eva, Kevin-Franklin, Kevin-Celia, Eva-Franklin ve Eva-Celia
arasındaki ilişki örüntüleri işlenirken, Franklin-Celia arasındaki ilişki örüntüsü belli belirsiz
değinilmesine rağmen, güvensiz bağlanma stilleri ve yapısal aile yaklaşımı kavramları filmde
yeterince işlenmiştir.
Filmlerin kurgusal bir hayatı anlattığı göz önüne alındığında, güçlü terapötik metaforlar olduklarını,
terapistle danışan arasındaki ilişkiyi güçlendirici, danışanların duygularını yoğunlaştırıcı ve içsel
güçlülüklerine ilişkin farkındalığı artırıcı unsurlar barındırdıklarını göz önüne almak gerekir. Bu
amaçla filmler, bireysel psikoterapinin yanı sıra aile ve çift terapisinde de etkin olarak kullanılır
(Tanner, Haddock, Zimmerman ve Lund, 2003’ten aktaran Durak ve Fışıloğlu, 2007).
Film analizi yönteminde, örnekleme yönteminin kuramsal bilgiyi desteklediği ve zenginleştirdiği
(Durak ve Fışıloğlu, 2007) düşünüldüğünde, lisan ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitiminde bir
eğitim aracı olarak popüler filmlerden yararlanılabileceği gibi, bireysel terapilerde de filmler,
danışanın kendi sorununa yönelik olarak içgörü ve farkındalık kazanması amacıyla kullanılabilir.
Özellikle ailelerle çalışırken alt sistemler, sınırlar ve koalisyonları aile üyelerinin fark edebilmelerini
sağlamak açısından ‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’ filmi izlettirilerek kendi ailelerini
değerlendirebilmeleri sağlanabilir.
‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’ filmi, aile üyelerinin güvensiz bağlanma stillerini görebilmeleri,
işlevsel olmayan aile örüntülerini tanıyarak kendi aile yapılarına ilişkin içgörü geliştirebilmeleri
açısından da eğitim amaçlı kullanılabilir.
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Özet
Araştırmanın amacı; Beden eğitimi ve spor öğretmeni adayları ile Eğitim fakültesin de öğrenim gören
öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesine yönelik bir çalışmadır.Araştırmanın
evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinden
tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 407 (218 erkek, 189 kadın) beden eğitimi ve spor yüksekokulunda
öğrenim gören öğretmen adayları ile Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturulmuştur.
Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve
Kökdemir (2003) tarafından Türkçe'ye uyarlaması yapılan “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği
(California Critical Thinking Disposition Inventory) (CCTDI)” kullanılmıştır. Çalışmada istatistiki olarak
dağılımların normallik düzeyinin sınanması için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve dağılımın normallik
göstermesinden dolayı parametrik testlerden olan ikili değişkenler için t-test kullanılmıştır. Analizlerde
anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.Araştırma sonuçlarına göre, beden eğitimi spor yüksekokulu
öğretmen adayları ile eğitim fakültesi öğretmen adaylarının cinsiyet ve fakülte değişkeni dikkate alındığında
eleştirel düşünme alt boyutları açısında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Öğretmen adayların
cinsiyet ve fakülte değişkenleri incelendiğinde beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim fakültesi öğretmen
adaylarına göre eleştirel düşünme alt boyutlarından meraklılık ve kendine güven düzeylerinin daha yüksek
olduğu bulgulamıştır.
Anahtar Kelimeler:5
Eleştirel Düşünme, Öğretmen Adayları, Beden Eğitimi ve Spor.

1.

Giriş

Düşünme insanı sorgulamaya yönlendiren, varlığa anlam yüklemesi için gerekli olan fiziksel
tepkimenin zihinsel ve yargısal bütünlüğüdür (Gülle 2015).
Düşünmek insanoğlunun var oluşundan beri sorgulandığı, incelendiği anlamaya çalıştığı ayrıntılı bir
kavramdır. Düşünme kavramının insanda bilgiye, beceriye ve duyguya dönüşebilmesi için yaşadığı
toplumun, kültürün ve eğitimin tepkimesi altına girmesi gerekmektedir (Şengül ve Üstündağ, 2009:
245). Düşünme dış dünyanın insan zihnine yansımasıdır. Ayrıca düşünme zihinde tasarlanan, biçim
verilen ve canlandırılan fikir bütünlüğü olarak ortaya çıkmaktadır.
Eleştirel düşünme, bireyin kendi düşünceleri ve fikirlerini başkalarının düşünceleri ve fikirlerini
anlama ve düzenli ifade etme işlevidir (Kökdemir 2003: 45). Başka bir deyişle eleştirel düşünme;
4 Corresponding author’s address: Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 54187 - Esentepe /Sakarya
e-mail:fikretsoyer@gmail.com
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değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çıkarımların birtakım amaçlar doğrultusunda yargılamada
bulunma veya karar verme biçimidir (Facione 2000b: 65).
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Wundt dünyanın en yeni akımı olarak insan zihni ve davranışının
ön plana çıkacağını ifade etmiştir. Wundt, psikolojinin ana konusu olarak düşünmenin önemli bir
kavram olduğu üzerine değinmiştir. Bu tür kavramların dikkatli incelenmesi ve sonucunun gözden
geçirilebilmesi için gerekli olan deneysel ortamların kurulması gerekmektedir. Wundt, yüksek
düzeydeki zihinsel süreçlerin incelenmesi için laboratuvarların yerine, toplumsal sanat, tarih, bilim
vb. alanlarda ortaya çıkan zihinsel ürünlerini inceleyerek çalışabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca
Wundt, bilimin kendimize, kendi zihinsel süreçlerimiz ve davranışlarımıza yönelebileceğini
göstermiştir (Akt: Mayer 1992: 386).
İnsanlar kendi doğal durumları dışında kaldığında, düşünceme süreçleri ön yargılı, taraflı, önceden
bilgilendirilmiş ve indirgemeci bir yapıya sahip olabilir. Bireyin yaşam kalitesi, ürettikleriyle ya da
uyguladıklarıyla tamamen uyuşmaktadır. İyi düşünme süreci kaliteyi ortaya koyar iken, kötü
düşünme süreci insanın bakış açısını daraltmaya sebebiyet verebilmektedir (Paul ve Elder, 2008: 4).
Düşünmenin taraflı, ön yargılı ve indirgemeci olmaması için gerekli olan eleştirel düşünme yetisinin
kazanılması, düşünme tarzının gelişmesine katkı sunmaktadır. Eleştirel düşünme insanların
yargılama ve muhakeme gücünü geliştirmekle birlikte insanları anlama yolunda önemli bir
yaklaşımdır. Eleştirebilmek, insanlar için önemli bir olgu olmakla beraber insanları empati kurabilme
becerisine de yönlendirebilmektedir. Eleştirel düşünmenin mantıklı ve olumlu düşünmeye olanak
sağladığını, yaşamda karşılaşılan tüm güçlüklere karşı zihinsel mücadele becerisinin etkili bir şekilde
kullanılmasına ile fayda sağlayacağı söylenebilir (Gülle, 2015).

2. Gereç ve Yöntem
2.1. Evren Örneklem
Araştırmada, mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel taramaya (survey) ve ilişkisel
taramaya yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
Mustafa Kemal Üniversitesin de öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ile
Eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Evreni temsil eden öğrenci yası ise 407 (218 erkek, 189
kadın) olarak belirlenmiştir. Örneklem grubundaki yer alan öğrencilere tesadüfi örnekleme yöntemi
kullanılarak ulaşılmıştır.
2.2 Veri Toplama Araçları
Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği
California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği
(California Critical Thinking Disposition Inventory)” benzer eleştirel düşünme ölçeklerinden farklı
olarak bir beceriyi ölçmek için değil, kişinin eleştirel düşünme eğilimini ya da daha kapsamlı bir
deyimle eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır (Kökdemir, 2003). Bu
ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneği’nin düzenlediği Delphi projesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. Ölçeğin kuramsal olarak belirlenmiş ve psikometrik olarak da test edilmiş 7 alt ölçeği
ve 75 maddesi bulunmaktadır, ancak eleştirel düşünme eğilimini belirlemek amacıyla bu ölçeklerin
toplamından oluşan puanlama sistemi kullanılmaktadır (Facione, Facione ve Giancarlo, 2001: 61-84)
(akt. Kökdemir 2003). Ölçeğin uyarlama çalışması Kökdemir (2003) tarafından Başkent Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan ve yaşları 17-28 arasında değişen 913 öğrenci üzerinde
yapılmıştır. Kökdemir (2003)’in uyarlama çalışması sonucunda, ölçek 7 faktörden 6 faktöre ve 75
maddeden 51 maddeye indirgemiştir. California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (CCTDI) ölçeğini
oluşturan faktörler ve bu faktörler altında yer alan maddeler incelendiğinde ortaya çıkan faktör yapısı
orijinal ölçekten farklı değildir. Ancak bazı maddelerin faktörler arasında yer değiştirdiği ve iki
faktörün (Açık Fikirlilik ve Olgunluk) birleştiği görülmüştür. Aşağıda yeni şekillenen faktörler ve bu
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faktörlerin altında yer alan maddelerle alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayısına yer verilmiştir. Alt
boyutları bakıldığında (CCTDI) meraklılık, analitiklik, sistematiklik, açık fikirlilik, doğruyu arama ve
kendine güven 6 alt boyuttan oluşmaktadır.
2.3. Verilerin Analizi
Verilerin analizi aşamasında, araştırmanın amaçlarına uygun olarak örneklem grubunu oluşturan
öğrencilerin kişisel özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. Ölçeklere
verilen cevapların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak, ilk önce eleştirel
düşünme eğilimi ve alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermedikleri Kolmogorov-Smirnov
testi ile test edilmiştir. Dağılımın normallik göstermesinden dolayı parametrik testlerden olan ikili
değişkenler için t-test kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

3.

Bulgular
Tablo 1. Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Alt Ölçeklerinin
Karşılaştırılmasını Gösteren t Testi Sonuçları

Analitiklik
Açık Fikirlilik
Meraklılık
Kendine Güven
Doğruyu Arama
Sistematiklik

Cinsiyet

n

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

189
218
189
218
189
218
189
218
189
218
189
218

X

SS

Sd

t

P

43,13
43,28
46,24
46,29
39,17
38,33
28,93
28,01
25,31
25,42
24,81
24,75

9,41
9,54
8,92
9,31
7,62
7,53
6,61
6,57
5,14
5,19
6,27
6,22

6294

3,217

0,057

6294

2,325

0,071

6294

3,327

0,002*

6294

3,248

0,001*

6294

1,354

0,347

6294

1,106

0,215

Tablo 1’de Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi ölçeği ve alt ölçeklerinin cinsiyet değişkenine göre
karşılaştırılmasını gösteren t testi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre cinsiyet değişkeninin
öğrencilerin doğruyu arama, sistematiklik, analitiklik ve açık fikirlilik alt boyutlarına açısından
herhangi bir anlamlı farklılık neden olmadığı görülür iken; meraklılık (t(407)=3,327; P<0,05) ve
kendine güven (t(407)=3,248; P<0,05) alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları açısında ise kadın
öğrencilerin lehine anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu görülmüştür.
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Tablo 2. Öğrencilerinin Fakülte Değişkenine göre Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Alt Ölçeklerinin
Karşılaştırılmasını Gösteren t Testi Sonuçları

Analitiklik
Açık Fikirlilik
Meraklılık
Kendine Güven
Doğruyu Arama
Sistematiklik

Spor Yapma
BESYO
Eğitim Bilim
BESYO
Eğitim Bilim
BESYO
Eğitim Bilim
BESYO
Eğitim Bilim
BESYO
Eğitim Bilim
BESYO
Eğitim Bilim

n
175
232
175
232
175
232
175
232
175
232
175
232

X
42,11
41,95
44,16
44,07
38,39
37,33
28,98
28,03
23,09
23,16
24,32
24,40

SS
10,74
10,32
9,13
9,00
8,22
7,90
6,63
6,50
5,25
4,98
5,45
5,27

Sd

t

P

6294

1,244

0,631

6294

1,324

0,277

6294

2,813

0,004*

6294

2,312

0,002*

6294

0,680

0,581

6294

0,279

0,613

*P<0,05
Tablo 2’de öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi ölçeği ve alt ölçeklerinin bölüm değişkenine göre
karşılaştırılmasını gösteren t testi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara bakıldığında analitiklik, açık
fikirlilik, doğruyu arama ve sistematiklik alt ölçeklerin puan ortalamalarına bakıldığında anlamlı
farklılaşma olmadığı lakin meraklılık (t(407)=2,813; P<0,05) ve kendine güven (t(407)= 2,312; P<0,05) alt
ölçeklerine ait puan ortalamalarına bakıldığında ise BESYO öğrencilerinin lehine anlamlı düzeyde
farklılaşma olduğu görülmektedir.

4.

Tartışma ve Sonuç

Beden eğitimi spor yüksekokulu öğrencileri ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinin cinsiyet değişkeni ve
bölüm farklığı dikkate alınarak öğrencilerin Eleştirel düşünme düzeyleri amaca yönelik tartışılmak
istenmiştir.
Tablo 1 sonuçlarına baktığımızda bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde
eleştirel düşünme eğilimi içinde olduklarını bulgulanmıştır. Bunun nedeni ise bayanların erkeklere
oranla daha çok kurgulamacı, meraklı ve araştırmacı kişiliklerinden kaynaklanıyor olabileceği
düşünülebilir. Eleştirel düşünme alt boyutlarına ilişkin sonuçlara baktığımızda bayanların erkeklere
oranla eleştirel düşünme alt boyutlarından meraklılık ve kendini güvenin düzeylerinin daha yüksek
olduğunu görmektedir. McBride ve diğerleri (2002) beden eğitimi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu
çalışma sonucunda, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha açık fikirli ve meraklı düşünme
eğilimi gösterdiklerini, genel olarak daha fazla eleştirel düşünme eğilimi içinde olduklarını ifade
etmiştir. Gülle (2015) beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerine yönelik yapmış olduğu çalışma
sonuçlarına baktığımızda yine bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde
meraklılık ve kendine güven eğilimi sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayriyeten Facione,
Giancarlo, Facione ve Gainen (1995), Giancarlo ve Facione (2001), Çubukçu (2006: 24) ve Tümkaya
(2011) tarafından yapılan çalışma sonuçlarıyla da çalışmamız paralellik göstermektedir. Ancak
Leaver-Dunn ve diğerleri (2002), Loken (2005) ve Korur (2014) beden eğitimi ve spor öğrencilerine
yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile Kawashima ve Shiomi (2007), Ekinci ve Aybek (2010), Narin
(2009) ve Khandaghi ve diğerleri (2011) tarafından farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik
yapmış oldukları çalışma sonuçlarında eleştirel düşünme ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığını sonucuna ulaşmışlardır.
Tablo 2’de beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme
eğilimi ve ölçeğin alt boyutları açısından karşılaştırılması sonucunda eleştirel düşünme alt
boyutlarından meraklılık ve kendine güven alt ölçeklerinin genel puan ortalamaları dikkate
alındığında anlamlı düzeyde farklılaşmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Farkın Beden eğitimi ve
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spor yüksekokulu öğrencilerinin lehine oldukları Stodolsky, Salk ve Glaessner (1991) eleştirel
düşünmenin geliştirilmesi, bilişsel ve zihinsel eylemlerin hareket örüntüleriyle birleşmesine katkı
sağladığı gibi beden eğitimi ve spor için gerekli olduğu ifade etmişlerdir. Nitekim McBride (1992)
beden eğitimi ve spor eğitiminin, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri birlikte kapsayan bir
program içermesi nedeniyle spor eğitimi alan öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin yüksek
olabileceğini ifade etmiştir. Bahadır, Certel ve Turan (2014) yapmış oldukları çalışmada düzenli
olarak aktif sportif faaliyetler içinde bulunan öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin puan
ortalamalarının daha yüksek olduğunu sonucuna ulaşmışlardır.
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Özet
Sporda performansı etkileyen faktörlerden birisi de sahip olunan psikolojik özelliklerdir. Sporcularda
performansı etkileyen psikolojik özelliklerin başında psikolojik dayanıklılık ve motivasyon (içsel/dışsal)
gelmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda sporcularda performansı etkileyen psikolojik unsurlar
içerisinde optimal performans duygu durumunun da önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bilindiği
gibi sportif performansı etkileyen unsurlar arasında bazı bağlantılar bulunmaktadır. Bunu göz önünde
bulunduran araştırmacılar sporcularda performansı etkileyen psikolojik unsurların birbiri ile bağlantısını ele
alan araştırmalara yönelmişlerdir. Buna karşılık, yapılan araştırmalarda motivasyon, psikolojik dayanıklılık ve
optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin ele alındığı araştırmaların sınırlı olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada sporcularda motivasyon, zihinsel dayanıklılık ve
optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:1
Motivasyon, psikolojik dayanıklılık, optimal performans duygu durumu

1.

Giriş

Spor olgusu insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olup, toplumsal yaşamın
önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Spor olgusu, gelişen ekonomik koşullar, yoğun
kentleşme, sanayileşme, serbest zamanlarda meydana gelen artış ve insanların bireysel sağlık
kaygıları gibi nedenlerle yeni anlamlar kazanmış ve toplumdaki önemi giderek artmıştır. Spor
etkinlikleri genellikle profesyonel (elit) amaçlı bir uğraş olmanın yanında, aynı zamanda sağlık ve
yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla da insanların yöneldikleri etkinliklerin başında gelmektedir
(Koruç ve Bayar, 2004). İnsanların spor etkinliklerine yönelme biçimleri spordan beklentilerine göre
farklılık göstermektedir. Bazı insanlar spor etkinliklerine serbest zamanlarını değerlendirme amacıyla
katılmaktadır. Bazı insanlar ise ilgilendikleri spor dallarında yüksek performans elde etmek,
ilgilendikleri spor dallarında yarışmalara katılmak için spor yapmaktadırlar. Yarışma amaçlı spora
yönelen bireyler yarışma kategorilerine göre amatör ya da profesyonel sporcu olarak
tanımlanmaktadır.
Spor etkinliklerine katılım başta spor yapma alışkanlığı kazanılması için oldukça önemlidir. Bunun
yanında spora katılımın yeteneklerin geliştirilmesi ve sağlığın korunmasında önemli bir yere sahip
olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Spor etkinlikleri söz konusu faydaların yanında, insanların
sosyalleşmelerinde bir araç vazifesi görmekte ve fert ile toplum arasındaki iletişimin güçlenmesine
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katkı sağlamaktadır (Ramazanoğlu ve diğerleri, 2005). Bunun yanında spora katılımın genel sağlık,
fiziksel ve ruhsal sağlık ile yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkilere sahiptir (Dinç ve Güzel, 2012).
İnsanlar hangi amaçla olursa olsun spor etkinliklerini belirli bir mücadele ruhu ve belirlenen kurallar
çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda spor etkinliklerinin sadece bedensel değil, aynı
zamanda zihinsel ve ruhsal bir olgu olduğu söylenebilir (Ramazanoğlu ve diğerleri, 2005). Bunun
yanında profesyonel düzeyde sporla ilgilenen bireylerde de performansı etkileyen önemli bileşenlerin
başında psikolojik unsurlar gelmektedir. Bu durum, sporcularda performansı etkileyen psikolojik
unsurların ele alındığı araştırmaların artmasına neden olmuştur.
Spor psikolojisi üzerine yapılan araştırmalarda son yıllarda motivasyon, psikolojik dayanıklılık ve
optimal performans duygu durumu üzerine yapılan araştırmaların arttığı görülmektedir. Söz konusu
psikolojik unsurlara yönelik araştırmalar 1980’li yıllardan itibaren uluslararası alanda sıklıkla
üzerinde durulan konuların başında yer alırken, Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmaların hala
sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada sporcularda motivasyon, zihinsel
dayanıklılık ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
1.1 Sporda Motivasyon Kavramı
Motivasyon bir veya birden fazla bireyi belirli bir amaç veya hedefe devamlı olarak harekete geçiren
çabaların toplamıdır. Motivasyon kavramı Türkçe’ye “güdülenme” şeklinde çevrilmiş olup, güdü
kelimesi harekete geçiren güç olarak dilimize yerleşmiştir. Güdülenme insanı harekete geçiren ve
hareketleri yönlendiren bir güç olmasının yanında, insanların istek, arzu ve korkularını da
yönlendiren bir olgudur (Yapıcı ve Yapıcı, 2010). Güdülerin nasıl bir biçimde işlediklerine dair birçok
görüş bulunmakta olup, görüşlerin büyük bir bölümü güdülerin doğuştan ortaya çıktığını
savunmaktadır. Bu kapsamda tüm güdüler olmasa da güdülerin büyük bir bölümünün doğuştan
geldiği ve kalıtımsal olduğu kabul edilmektedir (Bacanlı, 2005).
Sporda güdülenme ve sporcuların kim tarafından hangi şekillerde güdüleneceği önemli bir konudur.
Özel spor güdülenmesi açısından ele alındığı zaman sporcuların güdülenmesi zor bir durum değildir.
Çünkü toplumda başarılı sporcular, toplum liderlerinin özendirmesi ve kitle iletişim araçları
sayesinde özel spor güdülenmesi kolayca sağlanabilmektedir. Sporcularda yetersiz güdülenme
düzeyine sahip olan sporcular toplumsal ve ruhsal açıdan müsabaka kazanmaya hazır olmadıkları
gibi yarışmanın sonucunu da önemsememektedirler. Yetersiz güdülenmenin sonucunda sporcularda
start tembelliği görülmektedir. Aşırı güdülenme de ise sporcu müsabakaya psikolojik olarak çok
yüksek düzeyde hazırlanmış, hırslı bir yapıda ve tamamen kazanmaya odaklı bir kişilik yapısına
bürünmüştür. Bu durum sporcularda aşırı güdülenmeye bağlı olarak start telaşının ortaya çıkmasına
neden olmaktadır (Doğan, 2005).
1.2 Sporda Zihinsel Dayanıklılık Kavramı
Zihinsel dayanıklılık bireyin zor koşulların üstesinden başarı ile gelmesi ve zor koşullara uyum
sağlama yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Literatürde psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan
araştırmalarda psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin karşılaştıkları yoksulluk, şiddet veya
hastalık olayları ile mücadelede oldukça başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bunun yanında
yapılan araştırmalarda psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin başka insanlarla iletişim
becerilerinin yüksek olduğu ve problem çözme yeteneklerinin gelişmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır
(Öz ve Yılmaz, 2009).
Sporcular hem antrenman gerekse de müsabaka sürecinde birçok problem ve zorlukla
karşılaşabilmektedirler. Ayrıca spor ortamı problemli ve stresli unsuru içinde barındırmaktadır. Bu
nedenle sporcuların yüksek performans sergileyebilmeleri için öncelikli olarak kendilerini psikolojik
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açıdan olumsuz yönde etkileyen söz konusu durumların üstesinden gelebilmeleri oldukça önemlidir.
Diğer bir ifade ile sporcularda yüksek performansın önemli bir bileşeni zihinsel dayanıklılık
olgusudur (Madrigal ve diğerleri, 2013; Altıntaş, 2015; Ragab, 2015). Sporcuların hayatları boyunca
psikolojik dayanıklılık gelişimini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların başında
deneme ve hata yapma, başarma ve başarısız olma, algılanan sosyal destek ve uzman yönlendirmesi
gibi faktörler gelmektedir. Psikolojik dayanıklılık sporcuların antrenmanlara ve yarışmalara
katılmalarına paralel olarak gelişmeye başlamaktadır. Bunun yanında sporcuların katıldıkları
yarışmalardaki mücadelenin boyutları da psikolojik dayanıklılık gelişimine katkı sağlamaktadır.
Antrenör ve spor psikologlarının görüşlerine göre, sporcularda psikolojik dayanıklılık gelişimi her
şeyden önce inanç ve odaklanmaya bağlı olarak gelişmektedir. Sporcularda inanç ve odaklanma
gelişiminin sağlanmasında ise antrenmanlarda kullanılan yöntemler ve yönlendirmeler etkili
olmaktadır (Connaughton ve diğerleri, 2010).
1.3 Sporda Optimal Performans Duygu Durumu Kavramı
Literatürde optimal performans duygu durumuna ilişkin olarak çalışmalar 1975 yılında
Csikszentmihalyi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda farklı spor ve boş zaman
aktivitelerinde meydana gelen haz ile eğlenme arasındaki ilişkiler ele alınmıştır (Ada ve diğerleri,
2012). Optimal performans duygu durumu yüksek olan bireyler yaptıkları işleri veya katıldıkları
aktiviteleri zevk alarak yapma eğilimindedirler. Bunun yanında, optimal performans duygu durumu
yüksek olan bireyler kendilerine verilen görevleri zorlanmadan yaptıklarını düşünürler. Ayrıca
optimal performans duygu durumu yüksek olan kişilerde görev ile bütünleşme ve tüm hareketleri
kontrollü bir biçimde yapma becerisi yüksektir. Bu durum, bireyin yaptığı aktivitedeki hareketleri
otomatik olarak gerçekleştirmesine, kendine güveninin yüksek olmasına ve başarılı olmak için elinden
gelenin en iyisini yapmasına katkı sağlamaktadır (Fournier ve diğerleri, 2007).
1.4 Motivasyon, Zihinsel Dayanıklılık ve Optimal Performans Duygu Durumu İlişkisi
Sporcularda motivasyon düzeyi ile zihinsel dayanıklılık ve optimal performans duygu durumu
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Literatürde yer alan araştırma bulguları da bu görüşü
desteklemektedir.
Genç sporcular üzerinde yapılan bir araştırmada genç sporcularda algılanan motivasyon, amaç
yönelimi ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
araştırmanın sonunda, genç sporcularda algılanan motivasyon düzeyinin hedef yönelimi üzerinde
önemli bir belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada hedef yönelimi ile içsel motivasyon
düzeyi arasında pozitif yönde, ego yönelimi ile içsel motivasyon arasında ise negatif yönlü bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında sporcularda görev yönelimi, ego yönelimi ve içsel motivasyon
düzeyinin optimal performans duygu durumu üzerinde önemli bir belirleyici olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Moreno ve diğerleri, 2010). Genç sporcular üzerinde yapılan benzer bir çalışmada,
sporcularda yüksek hür iradenin yüksek görev yönelimi ile düşük hür iradenin ise yüksek ego
yönelimi ile karakterize olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada düşük hür iradenin düşük optimal
performans duygu durumuna neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Murcia ve diğerleri, 2007). 17-30
yaş grubunda bulunan egzersiz katılımcıları üzerinde yapılan diğer bir çalışmada, katılımcıların
güdülenme düzeyi ile optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda egzersiz katılımcılarında güdülenme ölçeğinin içsel düzenleme
alt boyutu ile sporda optimal performans duygu durumu ölçeğinin görev zorluğu ve beceri dengesi,
eylem farkındalık birleşimi, zamanın dönüşümü, belirli geri bildirim, göreve odaklanma, kontrol
duygusu, açık hedefler, amaca ulaşma alt boyutları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (Ersöz, 2011).
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Elit sporcular üzerinde yapılan bir araştırmada sporcularda durumsal güdülenme ile optimal
performans duygu durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda elit
sporcuların özdeşimle düzenleme ve içsel güdülenme düzeyleri ile optimal performans duygu
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
sporcuların dışsal düzenleme ve güdülenmeme düzeyleri ile optimal performans duygu durumları
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Altıntaş ve diğerleri, 2013). Yapılan benzer
bir çalışmada maraton sporcularında psikolojik dayanıklılık ile optimal performans duygu durumu
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada psikolojik dayanıklılık ile optimal
performans duygu durumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş, maraton
sporcularında psikolojik dayanıklılık düzeyi arttıkça optimal performans duygu durumlarının da
geliştiği sonucuna ulaşılmıştır (Carter, 2013).
2.

Sonuç

Bu araştırmada sonuç olarak, sporcularda sahip olunan güdülenme düzeyinin hem psikolojik
dayanıklılık hem de optimal performans duygu durumu ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu
görülmektedir. Literatürde yer alan bu sonuçlar ışığında, sporculara uygulanacak olan zihinsel
antrenmanlarda motivasyon, psikolojik dayanıklılık ve optimal performans duygu durumunu
geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmesinin önemli bir husus olduğu söylenebilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde sporun mutluluk düzeylerine etkisinin sınıf düzeyleri, cinsiyet,
yaş ve spor yapma sıklıklarına göre incelemektir. Çalışmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 195 (n=69 kadın, n=126
erkek) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin belirlenmesinde Hills ve Argyle (2002)
tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği
(OMÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 (Statistical Package for Social
Science) paket program kullanılmıştır. Çalışmada Farkın Önemlilik Testi (Independent Sample t-testi) ve Tek
Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin mutluluk düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (p<0.05). Öğrenim görülen sınıf düzeyine göre mutluluk düzeyi açısından öğrenciler arasında
anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin cinsiyetlerine göre istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Bunun yanında yaş gruplarına göre mutluluk
düzeyi açısından öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ve bununla beraber öğrencilerin spor
yapma sıklıklarına göre mutluluk düzeyleri açısından aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit
edilmiştir. Sonuç olarak sporun üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin artmasında etkili bir araç
olarak kullanılabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler:1
Spor, mutluluk, üniversite öğrencileri.

1.

Giriş

Mutluluk, insanların sürekli arzuladıkları ve hiçbir zaman vazgeçemedikleri bir eğilim olarak
tanımlanabileceği gibi hayra nail olma, mesut ve bahtiyar olma, insanın haz duyacağı bir hal içinde
olma olarak da değerlendirilebilmektedir (Yıldız, 1997). Bir başka tanımda ise mutluluk, insanın
kendisine en yüksek erek olarak koyduğu değerler olarak tanımlamaktadır (Akarsu, 1998).
Arapçada saadet olarak tanımlanan kelimenin İngilizce karşılığı olarak “happiness” kavramı
kullanılmaktadır. “Happiness” zengin olma talihi anlamına gelmektedir. Türkçede ise mutluluk
sözcüğü bütün isteklerin yerine getirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Mesut olma kavramı
mutluluk ile eş anlamlıdır (TDK, 1983). Araştırmalarda mutluluğun çeşitli olumlu sonuçları olduğu ve
psikolojik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. (Özdemir ve Koruklu, 2011).
Genel olarak insan yaşamında neşe, heyecan, ilgi, güven, sevinç, heves, cesaret, coşku gibi olumlu
duyguları sık yaşayan; öfke, nefret, üzüntü, suçluluk, korku, kaygı ve huzursuzluk gibi olumsuz
1 Sorumlu yazarın adresi: Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın, Türkiye
e-posta adresi: murat.ozmaden@adu.edu.tr
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duyguları az yaşayan ve yaşamından memnuniyet duyan bireyler mutlu olarak kabul edilmektedir.
Bu tanım çerçevesinde mutluluğu ölçmeye yönelik psikolojik testler ve ölçme araçları geliştirilmiştir.
Bu sayede de bireysel anlamda ya da toplum bazında, hatta ülkeler düzeyinde mutluluk araştırmaları
yapılmaktadır (Doğan, 2012). Lyubomirsky (2014) mutlulukla ilgili yapılmış pek çok araştırmadan
yola çıkarak bir model öne sürmüştür. Buna göre mutluluğu etkileyen faktörleri, genetik faktörler,
yaşam şartları ve amaçlı etkinlikler olarak belirtmişlerdir. Mutluluğu etkileyen bu tür etkinliklerden
biri de kuşkusuz spordur. Toplumda mutlu ve huzurlu bireyler oluşması için spor çok büyük rol
oynamaktadır (Erkal, 1992).
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, ruhi ve
fiziki geliştiren rekabetçi dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Yılmaz, 2006). Spor aynı zamanda,
yenme ve muktedir olma, insanın şuuraltı arzularının tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde
yapılan, rekabete dayalı sosyalleştirici bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi faaliyetlerin bütünüdür
(Şahin, 2002). Örneğin spor vasıtasıyla sosyalleşen bireyler sporun fiziksel, duygusal ve mental
rahatlatıcı etkisine bağlı olarak kendilerini daha sakin, huzurlu ve mutlu hissedebilmektedir (Abadie
ve Brown, 2010).
Sporda, Kişi kendini mutedil, serinkanlı, huzurlu ve sevinçli hissetmektedir. Egzersiz yaparken beyin
ek olarak seratonin hormonu salgılamaktadır. Seratonin salgılanması kişide sevince neden olduğu
gibi, uyku düzeninde de olumlu etkilere neden olmaktadır. Uyku kalitesi artmakta, kesintisiz ve
dinlendirici hale gelmektedir (Tokdemir, 2015).
Toplumlar ferdin sıkıntılarını çözmeye ve çareler aramaya mecbur hale gelmişlerdir. Çünkü ferdin
rahatsızlığı, sıkıntısı topluma yansıyacaktır. Toplumun en önemli yapı taşlarından biri de insan
unsurudur. İnsanlar huzurlu, mutlu, sağlıklı oldukları oranda toplumlarda mutlu ve sağlıklı
olacaklardır. Öğrencilere göre sporun toplumsal ve bireysel işlevleri gurupta kurallara uymayı
sağlayan bir araç olması yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi geliştirme olduğu görülmektedir. Ayrıca
öğrencilere göre sporun evrensel işlevleri arasında en büyük rolü toplumların biri birlerini daha iyi
tanıma ve anlamasını sağlaması gelmektedir (Yıldırım ve ark. 2006).
Bazı demografik değişkenlerin mutluluk üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Spor yapma durumu
da mutluluk düzeyini farklı biçimlerde etkileyebilmektedir. Örneğin spor yapmayan bireylerle
kıyaslandığı zaman sporcu kişiliğe sahip olan ve düzenli spor yapan kişilerin mutluluk düzeyleri
daha yüksektir. Bu açıdan bakıldığında bu çalışma spor ve mutluluk ilişkisinin ortaya konulması, spor
sayesinde bireylerin kendilerini ve toplumlarını daha iyi tanımaları ve dolayısıyla bunun sonucunda
böyle bir ortamda kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve üniversite öğrencileri arasında spor
yapma oranlarının artışına katkı sağlayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de bu
çalışmada sporun üniversite öğrencilerinde mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenlere göre
incelenmesi amaçlanmıştır.
2.

Yöntem

2.1. Araştırma grubu
Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde Adnan Menderes Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi
ise Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 195 (n=69
kadın, n=126 erkek) gönüllü öğrencilerden oluşmaktadır.
2.2. Verilerin toplanması
Öğrencilerin mutluluk düzeyleri Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması
Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmış olup, mutluluk
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düzeylerinin iç tutarlılık kat sayısı (Cronbach Alpha) 0.88’dir. Yıldız (2015), Özdemir ve Koruklu
(2011) Oxford Mutluluk ölçeğini yapmış oldukları çalışmalarda kullanmışlardır.
2.3. İstatiksel Analiz
Araştırma kapsamında elde dilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 (Statistical Package for
Social Science) paket program kullanılmıştır. Çalışmada Farkın Önemlilik Testi (Independent Sample
t-testi) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan
istatistiksel analizler % 95 güven aralığında 0.05 ve 0.01 hata düzeylerinde gerçekleştirilmiştir.
3.

Bulgular
Tablo 1. Araştırma Grubunun Tanımlayıcı İstatistikleri
Değişkenler
Alt
Besyo
değişkenler
F
Kadın
69
Cinsiyet
Erkek
126
Toplam
195
19 ve altı
20
20-22
123
23-25
46
Yaş Grubu
26 ve üstü
6
Toplam
195
Besyo: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

%
35.4
64.6
100
10.3
63.1
23.6
3
100

Araştırmaya katılanların % 35.4’ ünü (n=69) kadın, % 64.6’sını (n=126) erkek öğrencilerin oluşturduğu,
yaş gruplarına bakıldığında en fazla katılımın %63.1’lik (n=123) oranla 20-22 yaş grubu, en az
katılımın ise % 3’lük (n=6) oranla 26 ve üstü yaş grubu öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir.
N

Tablo 2. Katılımcıların Mutluluk Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
En Düşük
En Yüksek
X
Ss

195

77

164

119.5

20.39

Tablo 2’ye göre katılımcıların ortalama mutluluk düzeyleri skoru 119.15±20.39 puandır. Bu puan
katılımcıların mutluluk düzeylerinin, ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeylerine Göre Mutluluk Düzeylerine İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken
Sınıf Düzeyi N
X
Ss
F
P
4.451
0.005*
1. Sınıf
18
134.05
15.40
Mutluluk Düzeyi

2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

40
86
51
195

119.67
115.36
119.90
119.15

20.65
19.28
21.52
20.39

* p <0.05 düzeyinde anlamlılık

Tablo 3’de öğrenim görülen sınıf düzeyine göre mutluluk düzeyi açısından öğrenciler arasında
anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (F=4.451; p=0.005).
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Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyete Göre Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Değişken
Mutluluk Düzeyi

Cinsiyet

N

X

SS

Erkek

126

116.8

19.96

Kadın

69

123.3

20.65

T

p

-2.142

0.033*

* p <0.05 düzeyinde anlamlılık
Tablo 4 incelendiğinde cinsiyete göre mutluluk düzeyi açısından kadın ve erkek öğrenciler arasında
kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmaktadır (t=-2.142; p<0.033).
Tablo 5. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Değişken

Yaş Grubu

N

X

Ss

F

P

19 ve Altı

20

125.20

17.86

0.973

0.407

20-22 Yaş

123

118.14

20.37

23-25 Yaş

46

118.28

21.80

26 ve Üstü
* p <0.05 düzeyinde anlamlılık

6

126.50

16.77

Mutluluk Düzeyi

Tablo 5’de yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi açısından öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı görülmektedir (F=0.973;p=0.407).
Tablo 6. Katılımcıların Spor Yapma Sıklıklarına Göre Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Değişken

Mutluluk
Düzeyi

Spor Yapma Sıklığı

N

X

Ss

F

P

Hafta içi her gün

43

120.4

22

Haftada üç gün

57

119.3

20.5

0.098

0.961

Hafta sonları

25

118

19.9

Ara sıra

70

118.6

19.7

*p <0.05 düzeyinde anlamlılık
Tablo 6’ya bakıldığında öğrencilerin spor yapma sıklıklarına göre mutluluk düzeyleri açısından
aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır (F=0.098; p=0.961).
4.

Tartışma ve Sonuç

İnsanlar spor sayesinde birçok farklı ortamda, farklı düşünceden ve farklı kültürden insanlarla bir
araya gelerek etkileşimde bulunabilmektedir. Bu bakımdan gerek insanların sosyalleşmesinde gerekse
kendini ifade edebilmesinde kullanabilecekleri en kolay yollardan birisidir spor (Küçük ve Koç, 2015).
Sporun, yeni dostluklar kurulmasına, pekiştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı da
söylenebilir (Çaha, 2000). Bununla birlikte spor veya diğer egzersizler, bir kimse ile veya kendisi ile
yarışmadan zevkle yapılırsa ruh ve sağlığına katkısı fazladır. Sporun sonunda hissedilen zindelik ve
dinçlik, sporun fayda verdiğini göstermektedir. Aktif sporda endorfin denilen mutluluk hormonu
salgılandığı dopamin gibi zevk maddesini arttırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir (Tarhan, 2005).
Sporun üniversite öğrencilerinde mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesinin
amaçlandığı bu çalışmada araştırma grubunun %35.4’ünü (n=69) kadın, %64.6’sını (n=126) erkek
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öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. Yaş gruplarına bakıldığında en fazla katılımın %63.1’lik
(n=123) oranla 20-22 yaş grubu, en az katılımın ise % 3’lük (n=6) oranla 26 ve üstü yaş grubu
öğrencilerden olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Katılımcıların ortalama mutluluk düzeyleri skoru 119.15±20.39 puan olduğu ortaya çıkmıştır. Bu puan
katılımcıların mutluluk düzeylerinin, ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2).
Öğrenim görülen sınıf düzeyine göre mutluluk düzeyi açısından öğrenciler arasında anlamlı bir
farklılığın olduğu Tablo 3’de görülmüştür (F=4.451; p=0.005). Sınıf düzeyleri açısından
değerlendirildiğinde son sınıfta öğrenim gören öğrencilerin mutluluk düzeylerinin yüksek olması
kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıyıp spora ayırabildikleri zaman ve branşlaşma ile de
açıklanabilir. Bu durumun aksine birinci sınıftaki katılımcıların ortalamaya sahip en düşük grup
olarak görülmüştür. Buna neden olarak da henüz çevrelerinde ya da okullarındaki adaptasyon
sürecinde olmalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Tablo 4’de katılımcıların cinsiyete göre mutluluk düzeylerinin karşılaştırılmıştır. Cinsiyete göre
mutluluk düzeyi açısından kadın ve erkek öğrenciler arasında kadın öğrenciler lehine anlamlı bir
farklılığın olduğu tespit edilmiştir (t=-2.142; p<0.033). Huang ve Humphreys (2012) ise spora katılımın
mutluluk üzerine etkisini değerlendikleri çalışmalarında fiziksel aktivite ve sporun hem erkek hem de
kadın öğrencilerin mutluluk düzeylerini olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Yaş gruplarına
göre mutluluk düzeyi açısından öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı Tablo 5’de
görülmüştür (F=0.973;p=0.407).
Tablo 6’ya bakıldığında öğrencilerin spor yapma sıklıklarına göre mutluluk düzeyleri açısından
aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (F=0.098; p=0.961). Spor yapma
sıklığının öğrencilerin mutluluk düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmamasının spor yapma
sıklığı yüksek olan öğrenci sayısının az olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Öğrencilerin haftalık spor yapma sıklıklarında artış olması durumunda spor yapma sıklığının
mutluluk düzeyi ortalamalarını olumlu yönde etkileyebileceği öngörülmektedir.
Sporun üniversite öğrencilerinde mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenlere göre
değerlendirildiği bu çalışmada sonuç olarak; katılımcıların mutluluk düzeyi oranlarının yüksek
olduğu, sporun katılımcıların mutluluk düzeyi açısından sınıf düzeylerine ve cinsiyetlerine göre
anlamlı farklılık gösterdiği, katılımcıların yaşlarına ve spor yapma sıklıklarına göre anlamlı farklılık
göstermediği belirlenmiştir. Konuyla ilgili daha kapsamlı ve güvenilir bulgulara ulaşmak için daha
geniş örneklem gruplarına yönelik yeni çalışmalara gereksinim olduğu söylenebilir.
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Abstract
Recently, there has been a significant increase in the activities carried out in open areas, which is called
“outdoor activities” in the international literature. The aim of this research is to examine the use of outdoor
facilities in terms of various demographic variables. A total of 780 individuals including 434 women and 346
men participated in the research. A fifteen-item questionnaire, developed by the researchers and questioning
the participants’ use of outdoor facilities as well as their demographic information such as age, gender, level of
education, was used in the study. SPSS 20 statistical package software was used in the analysis of the data. In
the data analysis, researchers made use of crosstabs in order to calculate frequency and percentage
distributions regarding two or more categorical variables. According to research results, 60.9 % of the users of
outdoor facilities consist of users under the age of 30. While 35.6 % of the participants state that they
sometimes do sports, 60.4 % of men state that they do sports for health and 31 % of women state that they do
sports to lose weight. In addition, 55.2 % of working people state that they do not do sports regularly. 50.6 %
of participants prefer their family and friends as a partner while doing sports. 60 % of the research group state
that they use the sports equipment held by municipalities and 86 % of retirees use these equipment mostly in
spring-summer seasons and 37.2 % of the students use them in four seasons. 58.1 % of the participants do not
know or partly know how to use the sports equipment. 55 % of them want to use the sports equipment with
the guide of an expert. While 72.3 % of women state that changing rooms and lockers are needed in the
outdoor facilities, this percentage falls to 65 % with men. As a result, this study is significant in terms of
identifying the user profiles of outdoor sports facilities. Taking the user profiles into account in the planning
process of new facilities will ensure the facilities to be demanded by more users. Therefore, research results
should be taken into account by local administrators and facility planners.
Keywords:1
Recreation, outdoor, facility, usage.

1.

Introduction

Along with developing technology, people have started spending time more and more by sitting both
in bussiness life and in the period of time they do not work; in turn, it has caused to develop a
sedentary lifestyle (Kozanoğlu, 2004, Many scientific researchers conducted in recent years support
that phsyical activity takes an important place in the struggle with disorders such as diabetes, high
blood pressure, high cholesterol, and asthma caused by Sedentary lifestyle (Hu and others, 2001;
Nahas and others, 2003; Colater, 2005; Bek, 2008; MacPhil and others, 2010). Especially local
authorities in large cities provide opportunities raising quality of life and forming a recreation culture
enabling people to improve their leisure time (Gümüş, 2016). Nowadays, an important increase in the
open area activities called outdoor activities by foreign literature has been drawn attention. It has been
Corresponding author’s address: Afyon Kocatepe University, School of Physical Education and Sports, Afyonkarahisar. Turkey
e-mail: huseyinn.gumuss@gmail.com

1

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

335

taken attention that local authorities responsible for supplying the needs of individuals to take place
in free time activities either in outdoor or indoor are in an effort to build new recreation areas or
modernize the old ones (Gümüş, Alay Özgül and Karakılıç, 2015). It has been reported that
individuals take heavily advantage of racing tracks and walking trails, cycle lanes, and condition
parks used especially for physical activities in the parks and recreation areas built by the local
authorities across the country (Yerlisu Lapa, Vraol, Tuncel, Ağyar and Certel, 2012). It is important to
know the demands and expectations of people about using the parks and recreation areas, in other
words athletic facilities open to general public by more individuals which occupy an important place
about encouraging the individuals to physical activity. It has been thought that determining the
opinions of people about parks and recreation areas enables more individuals to use the new areas to
be built. Therefore, the aim of this study to examine the user profiles of different age groups in athletic
facilities open to public in exercise practices.
2.

Method

2.1 Research Group
A total of 780 individuals including 434 women, 346 men, from the 18-68 age group living in
Afyonkarahisar participated in the study voluntarily.
2.2 Data Collection Tool
In collecting the data, as well as demographic fact sheet, which was developed by researchers and
questioning the information such as participants’ sexes, ages, professions, and also facility usage
survey consisting of 15 questions concerning the information about the outdoor athletic facilities they
came from were used.
2.3 Analysis of the Data
SPSS 20 package programme was used in analyzing the data. In analyzing the data, crosstabs were
utilized to calculate the frequencies and percentage distributions related to two or more categorical
variables.
Findings
Table 1. Table of demographic information of research group
VARIABLES

n

%

Sex

Male
Female

434
346

55,6
44,4

Professional Classification

Rertired
Employee
Students

136
270
374

17,4
34,6
47,9

Age groups

< 30
30-50
> 50

475
186
119

60,9
23,8
15,3

Regular Sports Doing Status

Yes
No
Sometimes

258
244
278

33,1
31,3
35,6

Reason for Doing Sports

Weight loss
Health
Other

183
437
160
780

23,5
56
20,5
100

Total
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When table 1 analyzed, it is seen that % 55,6 of research group is male, % 47,9 is student, and % 60,9 is
participants under 30 years of age, and % 35,6 does sometimes sports, % 56 does sports for health
purposes.
Table 2. Evaluating the usage of facilities in terms of age groups.
AGE GROUPS
< 30
%

Who do you prefer to use the playfields
with?
Have you ever used the sports implement
built by local authorities?
At which seasons do you use these fields
mostly?
Do you want to use sports equipment,
accompanied by an expert?
Do you find sports implement enough in the
facilities?
Do you find sports implement enough in the
facilities?
Do you need cabinets to leave your
belongings and changing rooms?
Do you like cafeterias etc..being located near
playfields?

30-50
%

> 50

TOTAL

%

N

%

Alone

35,6

48,4

48,7

317

40,6

Family Friend

55,6

42,5

43,7

395

50,6

Other

8,8

9,1

7,6

68

8,7

Yes

57,7

60,2

63

461

59,1

No

30,7

29

26,9

232

29,7

I do not remember

11,6

10,8

10,1

87

11,2

Spring/Summer

64,4

77,4

79

544

69,7

Fall/Winter

3,8

9,7

4,2

41

5,3

Four seasons

31,8

12,9

16,8

195

25

Yes

44,6

43

26,1

323

41,2

No

14,3

17,7

31,1

138

17,7

It does not matter

41,1

39,2

42,9

319

40,9

Yes
No
It does not matter

44,2
22,9
32,8

66,7
15,6
17,7

74,8
11,8
13,4

423
152
205

54,2
19,5
26,3

Yes

21,5

23,7

30,3

182

23,3

No

49,7

45,7

33,6

361

46,3

Partly

28,8

30,6

36,1

237

30,4

Yes

66,5

72,6

70,6

535

68,6

No

18,3

13,4

9,2

123

15,8

It does not matter

15,2

14

20,2

122

15,6

Yes

72,2

89,2

79,8

604

77,4

No

11,8

4,3

0,8

65

8,3

16

6,5

19,3

111

14,2

It does not matter

When table 2 analyzed, it is clear that % 50.6 of the participants uses the playfields with their families
and friends and this consists of participants mainly under 30 years of age, % 69,7 uses these fields
mostly in spring and summer, especially participants under 30 years of age have some information
concerning the usage of sports implement, a clear majority in each age group does not find the sports
implement enough and they want to use this implement in company with an expert and they need
changing rooms. In addition, % 77,4 of the research group stated that they wanted cafeterias ,etc.,
near playfields.
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Table 3. Evaluating the usage of facilities in terms of sex.
SEX
F

%

Who do you prefer to use the playfields with?

Have you ever used the sports implement built by
local authorities?

At which seasons do you use these fields mostly?

Do you want to use sports implement in company
with an expert?
Do you find sports implement enough in the
facilities?
Do you find sports implement enough in the
facilities?
Do you need cabinets to leave your belongings and
changing rooms?
Do you like cafeterias etc..being located near
playfields?

M

TOTAL

%

N

%

Alone

41,3

40,1

317

40,6

Family Friend

51,2

50,2

395

50,6

Other

7,5

9,7

68

8,7

Yes

62,1

56,7

461

59,1

No

29,2

32,2

232

29,7

I do not remember

8,7

13,1

87

11,2

Spring/Summer

76,9

64,1

544

69,7

Fall/Winter

6,6

4,1

41

5,3

Four seasons

16,5

31,8

195

25

Yes

41,3

41,5

323

41,4

No

18,8

16,8

138

17,7

It does not matter

39,9

41,7

319

40,9

Yes

56,9

52,1

423

52,4

No

15,6

22,6

152

19,5

It does not matter

27,5

25,3

205

26,3

Yes

18,8

27

182

23,3

No

50,6

42,9

361

46,3

Partly

30,6

30,2

237

30,4

Yes
No
It does not matter

72,3
14,2
13,6

65,7
17,1
17,3

535
123
122

68,6
15,8
15,6

Yes

84,1

72,1

604

77,4

No

5,5

10,6

65

8,3

It does not matter

10,4

17,3

111

14,2

When table 3 analyzed, while more than % 50 percent of the research group prefer to join with their
friends and families, this percentage does not show a difference between men and women. During the
usage of playfields, while % 76,9 of women preferred spring-summer period, % 31,8 of men indicated
that they used the fields at four seasons. More than % 50 of the participants indicated that they wanted
to use the implement in the parks and recreation fields in company with an expert. Women with a
high percentage in proportion to men indicated that the implement in the fields was not sufficient and
also % 72,3 of them indicated that they needed changing rooms. In both sexes, the percentage of those
who want cafeteria, etc., in the field is over % 72.
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Table 4. Evaluating the usage of facilities in terms of classification of occupations.

Retired
%

Who do you prefer to use the playfields
with?

Have you ever used the sports
implement built by local authorities?

At which seasons do you use these fields
mostly?

Do you want to use sports implement in
company with an expert?

Do you find sports implement enough in
the facilities?

Do you find sports implement enough in
the facilities?

Do you need cabinets to leave your
belongings and changing rooms?

Do you like cafeterias etc..being located
near playfields?

Emplo.
%

Stude

TOTAL

%

N

%

51,1

30,7

317

40,6

Alone

47,1

Family Friend

52,2

37

59,9

395

50,6

Other

0,7

11,9

9,4

68

8,7

Yes

69,1

61,9

53,5

461

59,9

No

22,8

28,5

33,2

232

29,1

I do not
remember

8,1

9,6

13,4

87

11

Spring/Summer

86

73,7

61

544

69,7

Fall/Winter

2,2

11,5

1,9

41

5,3

Four seasons

11,8

14,8

37,2

195

25

Yes

22,8

47,8

43,6

323

41,4

No

30,9

16,3

13,9

123

17,7

It does not
matter

46,3

35,6

42,5

319

40,9

Yes

63,2

70,7

39

423

54,9

No

19,1

11,5

25,4

152

19

It does not
matter

17,6

17,8

35,6

205

26,1

Yes

35,3

18,1

22,7

182

23,3

No

27,2

51,9

49,2

361

46,3

Partly

37,5

30

28,1

237

30,4

Yes

65,4

80

61,5

535

68,6

No

11,8

10,7

20,9

123

15,8

It does not
matter

22,8

9,3

17,6

122

15,6

Yes

80,9

88,1

68,4

604

77,4

No

1,5

4,4

13,6

65

8,3

It does not
matter

17,6

7,4

17,9

111

14,2

When table 4 analyzed, more than %50 percent of the research group prefer to join alone. During the
usage of playfields, while % 86 of retired preferred spring-summer period, % 37,2 of students
indicated that they used the fields at four seasons. More then %60 of the retired and employee
indicated that they wanted to use the implement in the parks and recreation fields in company with
an expert. Retired with a high percentage in proportion to others indicated that the implement in the
fields was not sufficient and also % 65,4 of them indicated that they needed changing rooms. In all
three groups, the percentage of those who want cafeteria, etc., in the field is over % 68.
3.

Results and Suggestions

According to the results obtained from the study % 60,9 of outdoor users consists of users under 30
years of age. When evaluated in this respect, in planning new sports facilities open to public, it is
necessary to pay attention to the young and their demands. When the results evaluated in terms of
sex, it is obvious that both men and women, in high incidence, (more than % 50 in both sexes) want to
use the sports implement in the fields in company with an expert. Accordingly, in terms of user
satisfaction, instructors graduated from school-of-physical-education-and-sport should be employed
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to be able to raise awareness. While % 35,6 of the participants indicating that they sometimes do
sports, % 60.4 of males has indicated that they do sports for health reasons, as to females, % 31 of
them has indicated that they do sports to lose weight. Also, % 60.4 of working class has indicated that
they do sports regularly. Studies show that safety factors are important obstructions about joining the
sport in areas open to public (Ariane, Andrew and Deborah, 2005; Marcuss and Francis, 1998; Scott
and Jackson, 1996; Francis, 1983; Cordell and Ark, 1999). Therefore, measures such as increasing the
number of employed safety staff and lighting in playfields open to public may ensure an increasing
effect on individuals’ joining the sport. While % 72,3 of females indicating that they need a changing
room and a cabinet to leave their belongings in outdoor facilities, this rate has dropped down to %
65,7 in males. Same need is also high in classification of occupations (employee, student, retired). It
will be effective to attract more individuals to the areas open to public by meeting the requirement of
a changing room and/or a cabinet that participants highly demand. Accordingly, it is another highly
demanded request by users to be located of cafeteria, etc., around sport areas. In planning the new
sport areas to be built open to public or in modernizing the old ones, evaluation of this demand of the
users will certainly fulfill an important need in terms of satisfaction of the users.
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Abstract
Scoliosis is a pronounced lateral curvature of the spine. The purpose of this study was to evaluate the efficacy
of gradually increasing corrective exercises program in an adolescent girl patient with Scoliosis. A girl patient,
who admitted to the private hospital in Adana with lumbar curvature and adolescent field pain complain, was
10-year-old, her height and weight were 130 cm and 29 kg respectively. Objective findings indicated that
scoliotic curvature through palpation, and radiographs. She had a 12 degree (M 41.95) thoracolumbar
curvature obtained using the Cobb method and positive orthopedic tests. Gradually increasing strength and
stretching corrective exercises program was used for five months. Isometric strength and dynamic stretch
exercises were performed on the shortened muscles of the neck, the trunk and the lumbar region. The
flexibility and, relaxation workouts were also performed at the end of the each exercise session . At the end of
the five month exercise programme 5-degree scoliosis observed (M 41.99).
Keywords:
Exercise, scoliosis patient, treatment

1.

Introduction

Scoliosis is a common health problem in children, but it is clinically non-significant and its prevalence
is less than 1 in 1,000 among children aged 6-14 years. (Oxborrow, 2000). Scoliosis is a pronounced
lateral curvature of the spine. Viewed posteriorly, the spine is vertical but in the scoliotic posture may
appear to have an S or C shape, sometimes accompanied by severe thoracic kyphosis. There is a rib
hump, where rotation of thoracic vertebrae causes ribs on the convex side of the curve to protrude
posteriorly, and the skin is creased at the waist on the side of the concavity. Minor deviations of one or
two vertebrae from the vertical position are common but do not constitute scoliosis. In true scoliosis
there is marked asymmetry of the torso between the left and right sides of the body, anteriorly and
posteriorly. Based on radiographs, a patient must have a Cobb angle of 10 degrees or more to be said

1 Corresponding author’s address: School of Physical Education and Sport, Çukurova University, Adana, Turkey 01330/
e-mail: dilek.sevmli@gmail.com

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

342

to have scoliosis (Goldberg, et al.1999) As scoliosis becomes more pronounced, the Cobb angle
increases (Negrini 2012a; (Negrini 2012b).
1.1. Case Report
A girl patient admitted to the private hospital in Adana who had lumbar curvature and adolescent
field pain complain. She was 10-year-old, 130 cm height and 29 kg weight. Objective findings
indicated that scoliotic curvature through palpation, and radiographs. She had a 12 degree (M
41.95)(Figure.1) thoracolumbar curvature obtained using the Cobb method and positive orthopedic
tests. She had right side 12 degree lomber Idiopathic scoliosis and it was first diagnosed on November
7, 2015. Exercise was suggested by the specialist doctor regarding the adolescent patient being growth
period. The first month of five months treatment, stretching exercises were applied in the opposite
direction of vertebrae slope. The muscles, which are located on the opposite bending sides of the
spine, are strengthened by dynamic instrumental, or weight-bearing exercises. The personal corrective
exercises program, including strength and stretching exercises, was performed four days in a week
between 10:30 am/12:00 am. In the first month it was applied 20 minutes and gradually increased 10
minutes each month reaching 60 minutes at the last month (5th month) (Figure.1).
Patient participated growth gymnastics courses with healthy children during the weekends to
keep her to be active and to break the monotony. Isometric strength and dynamic stretch exercises
were performed on the shortened muscles of the neck, trunk and the lumbar region. The relaxation
workouts were performed at the end of the each exercise program. 5-degree scoliosis (M 41.99) was
observed at the end of the exercise program on April 11, 2016. Improvement was observed according
to x-ray and physical examination results . The scoliosis degree had been decreased 7 unit after the 5month exercise program.
Figure.1. The adolescent girl patient, November 7, 2015 and April 11, 2016

17.11.2015

2.

11.04.2016

Discussion

Scoliosis is a three-dimensional deformity of the spine and the trunk (Negrini 2012a). To date,
Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS), which accounts for approximately 80% of the reported cases, is
the most common orthopedic deformity affecting children. Adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is
discovered at 10 years of age or older, and is defined as a curve of at least 10°, measured on a standing
radiograph using the Cobb technique (Negrini 2012b). While the prevalence of AIS is 0.9% to 12% in
the general population, almost 10% of people diagnosed with AIS will require some form of treatment.
The peak age that scoliosis is first found in boys is 14, while it is often discovered in girls at age 11
(Karol, Johnston, Browne, & Madison, 1993). The number of females requiring treatment is estimated
to be 1.0%, while treatment in males is 0.1%.
Therefore, this study was to evaluate the efficacy of gradually increasing corrective exercises program
in an adolescent patient with Scoliosis.
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Individual exercise prescription, which is corrective exercise program increased in a gradual manner,
was applied to the patient, because she was 10 years old girl. The training program ended with the
patient’s 100% compliance to the exercise sessions. Eventually, after the workouts, it was observed
that after the treatment period, scoliosis fell to from +12 to -5 degrees. She didn't need any drugs to the
patient during the treatment period. Her posture also showed significant improvement at the end of
the exercise training program. In addition to the reduction in the thoraco-lumbar measurement, this
patient experienced decreased pain, increased range of motion and improved quality of sleep.
In conclusion, this kind of graded increasing duration exercise program could be very effective for the
treatment of the adolescent girl patients. Particularly corrective exercise program, which we applied in
this case, could be strongly recommended in this age group.
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Correlations among Handedness, Hand Grip Strength and Free Style
Swimming Performance in Adolescents
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Abstract
This study aims to investigate the relationships among hand grip strength (HGS), handedness and free style
swimming performance (FSSP) in male and female adolescents. Material and Method: Data were collected
from 22 female and 19 male, totally 41 swimmers aged 13 -18 years. Handedness was determined by using the
Edinburgh Handedness Scale (Oldfield, 1971). HGS of right and left hands was measured by using a
adjustable digital hand grip dynamometer Pearson correlation coefficients were calculated among variables in
male and female adolescents. Results: No significant differences was observed between left hander and right
hander in the mean HGS of male and female adolescents, In females right and left HGS showed significant
correlations 100 m FSSP while left HGS well correlated with 50 m FSSP. Only left HGS showed high
correlations with 50 m FSSP. Conclusion: HGS symmetry in swimmers can result in better short distance
performance.
Keywords:2
Swimming, handedness and hand grip strength

1.

Introduction

Handedness is the natural or biological preference for using one hand more than the other in
performing special tasks due to brain hemispheric dominance (Rice, 1998). Handednes as an indicator
of cerebral lateralization can cause a performance differentiation in motor and movement skills
(Eikenberry et al. 2008). It was reported that sprinting performance are differentiated among left and
right hander boys (Ziyagil, 2011). In other side, it was also reported that hand grip strength (HGS) is
as an indicator of muscular strength in the hand and the forearm (Bassey & Harries, 1991). The
movement of arms and legs should produce equally power during the short distance swimming.
Handedness may leads to performance differences in arms of swimmers. In literature there is no study
investigating the relationships among free style swimming performance, handedness and hand grip
strength. This study aims to investigate the relationships among short distance free style swimming
performance, hand grip strength and handedness in pubescent male and females.
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Material and Method

Data were collected from 22 female and 19 male, totally 41 swimmers aged 13 -18 years. Handedness
was determined by using the Edinburgh Handedness was determined by using the Edinburgh
Handedness Scale (Oldfield, 1971). This generated scores from 100 to –100. Participants having
handedness scores from -100 to zero (including zero) were considered to be left-handed and those
with scores (Geschwind Score=GS) from zero to 100 were considered to be right-handed. Positive GS
shows the degree of right handedness and negative GS indicates the level of left handedness.
HGS of right and left hands was measured by using a adjustable digital hand grip dynamometer
(Takei Scientific Instruments Co. Ltd., Japan). The participants were asked to put maximum force on
the dynamometer three times from both dominant and non-dominant hands in an erect position with
shoulder adducted and neutrally rotated and elbow in full extension. The mean value of the highest
two of three trials was recorded as a score.
Descriptive statistics were calculated for male and females with respect their hand preferences. Also,
Pearson correlation coefficients were calculated among variables in male and female adolescents
Official records for 50 and 100 m free style swimming were obtained from Turkish Swimming
Federation.
3.

Results

The mean values of left hander male participants were 15.04± 0.89 years for age, 163.6±6.66 cm for
body height, 60.6±7.57 kg for body weight, respectively. In other side, the mean values of right hander
male participants were 15.93±1.44 years for age, 165.93±9.3 cm for body height, 59.5±11.39 kg for body
weight, respectively.
The mean values of left hander male participants were 30.95±4.77 seconds for 50 m swimming,
64.8±10.13 seconds for 100 m swimming, respectively. On the other hand, the mean values of right
hander male participants were 31.31±4.1 seconds for 50 m swimming, 62.7±20.5 seconds for 100 m
swimming, respectively.
Table 2. Correlation coefficients among variables in male and female adolescents
Males

Variables

Females

Swimming

Geschwind
Score

50 m
Swimming

Swimming

Geschwind
Score

-.398

-.174

.261

-.378

-.625**

-.112

-.568

-.141

-.385

-.433

-.557

-.265

50 m
Swimming

RHGS
LHGS

*

100 m

*Correlation is significant at the 0.05 level
**Correlation is significant at the 0.01 level
RHGS: Right Hand Grip Strength
LHGS: Left Hand Grip Strength

*

100 m

**
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Table 1. Physical and performance characteristics of left hander and right hander adolescents
Females
Variables
Age
(yıl)

Males

Group
Right Hander

N
5

X ± SD
15.4 ± 0.89

Min-Max.
15-17

N
6

X ± SD
16 ± 1.26

Min-Max.
14-17

Left Hander

14

15.93 ± 1.44

13-18

16

15.81 ± 0.91

14-17

Total

19

15.79 ± 1.32

13-18

22

15.86 ± 0.99

14-17

Body
Height
(cm)

Right Hander

5

163.6 ± 6.66

155-170

6

176.67 ± 5.99

170-185

Left Hander

14

165.93 ± 9.3

145-177

16

174.06 ± 10.37

150-188

Total

19

165.32 ± 8.57

145-177

22

174.77 ± 9.31

150-188

Body
Weight
(kg)

Right Hander

5

60.6 ± 7.57

51-68

6

66 ± 10.97

55-85

Left Hander

14

59.5 ± 11.39

33-77

16

68.94 ± 10.88

50-82

Total

19

59.79 ± 10.33

33-77

22

68.14 ± 10.72

50-85

Body Mass
Indeks
(BKI)

Right Hander

5

22.55 ± 1.04

21.23-23.53

6

21.16 ± 3.47

18,59-26,83

Left Hander

14

21.44 ± 2.79

15.7-26.57

16

22.7 ± 2.73

18,37-29,38

Total

19

21.73 ± 2.47

15.7-26.57

22

22.28 ± 2.95

18,37-29,38

Right HGS
(kg)
Left HGS
(kg)
50 m
Swimming
100 m
Swimming

Right Hander

5

24.6 ± 3.21

21-29

6

32.33 ± 5.2

27-40

Left Hander

14

27.96 ± 5.31

21-40

16

39.34 ± 8.05

24-57

Total

19

27.08 ± 5

21-40

22

37.43 ± 7.93

24-57

Right Hander

5

29.2 ± 6.18

23-39

6

33.67 ± 6.47

25-42

Left Hander

14

25.46 ± 4.25

20-32

16

39 ± 7.51

26-53

Total

19

26.45 ± 4.94

20-39

22

37.55 ± 7.49

25-53

Right Hander

5

30.95 ± 4.77

26.2-37

6

29.71 ± 1.75

26,25-31

Left Hander

14

31.31 ± 4.1

26.2-38

16

30.91 ± 4.98

24,1-40

Total

19

31.21 ± 4.15

26.2-38

22

30.58 ± 4.33

24,1-40

Right Hander

5

64.8 ± 10.13

57.48-82

6

63.71 ± 6.92

55,23-72

Left Hander

14

62.7 ± 20.5

1.33-89

16

62.59 ± 8.3

52-77

Total

19

63.25 ± 18.09

1.33-89

22

62.9 ± 7.8

52-77

HGS: Hand Grip Strength

4.

Discussion

Although differences were observed between left hander and right hander in the mean values of male
and female adolescents, these were not interpreted as statistically significant differences. This may be
partly due to small sample size. On the other hand, short distance swimming scores showed
significant correlations with right HGS and left HGS in male and females. There were only significant
correlations between left HGS and 50 m short distance swimming in males while significant
correlations were observed between right and left HGS and 50 and 100 m free style swimming in
females.
In females right and left HGS showed significant correlations 100 m FSSP while left HGS well
correlated with 50 m FSSP. Only left HGS showed high correlations with 50 m FSSP. Also right HGS
was well correlated with 100 m swimming score in females. Right HGS showed high correlation with
swimming performance in females while Left HGS was highly correlated with both swimming
distances in male and female groups. This can be partly explained by low prenatal testosterone levels
may contribute to the development of left-handedness and reduced functional asymmetry in males
(Witelson, 1985; Ziyagil et al. 2015).
5. Conclusion
It can be concluded that HGS symmetry in swimmers can result in better short distance swimming
performance.
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Farklı Egzersiz Şiddetlerinin Farklı Uyarı Hızlarındaki Sezinleme
Zamanı Üzerine Etkisi Var Mıdır?
Halil İbrahim Ceylan 1, Özcan Saygın2
1,2Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı farklı egzersiz şiddetlerinin farklı uyarı hızlarındaki sezinleme zamanı üzerine olan akut
etkisini incelemektir. Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Spor Bilimleri fakültesinde okuyan en
az 5 yıllık lisansı olan bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan, herhangi sağlık problemi ve sakatlığı
bulunmayan 15 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular, treadmilde şiddeti artan (% 70 ve % 90
egzersiz şiddetinde) koşu protokolüne tabi tutularak, steady-state durumundayken (her bir egzersiz şiddeti
için hesaplanan hedef kalp atım sayısında) farklı uyarı hızlarında (6 mph, 9mph ve 12 mph) sezinleme zamanı
performansları ölçülmüştür. Egzersiz şiddetleri ve farklı uyarı hızlarında counterbalanced deney dizayn şekli
kullanılmıştır. Sporcuların rastlantısal-sezinleme zamanı ölçümünde Bassin Anticipation Timer Aleti
(Lafayette Instrument Company, Model 35575) kullanılmıştır. Sonuçlar aritmetik ortalama ve standart sapma
olarak ifade edilmiştir. Her sporcunun her bir uyarı hızı için sezinleme zamanı performansı ham verileri,
mutlak hata skoruna dönüştürülerek, istatiksel analiz için değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS
programında kaydedilmiştir. Dinlenme, % 70 ve % 90 egzersiz şiddetleri sırasında anlamlı farklılık olup
olmadığını tespit etmek için Tekrarlı Ölçümlerde Varyans analizi, farklılığın hangi egzersiz şiddetinden
kaynaklandığını bulmak için ise ikili karşılaştırmalarda Bonferroni testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi
p<0.05 olarak kabul edilmiştir. İstatiksel analiz sonucunda; Dinlenme, %70, % 90 egzersiz şiddetleri arasında
6mph, 9mph ve 12mph uyarı hızlarındaki mutlak hata skorlarında istatiksel olarak anlamlı fark görülmüştür
(p<0.05). 6mph, 9mph uyarı hızlarında; dinlenme ile karşılaştırıldığında, %70 ve % 90 şiddetinde mutlak hata
skorlarının, 12 mph uyarı hızında ise; dinlenme ile karşılaştırıldığında, sadece % 90 egzersiz şiddetinde
mutlak hata skorunun anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; yüksek uyarı
hızlarında, şiddeti yüksek egzersizlerin sezinleme zamanı performansını olumsuz etkilediği ve bu yüzden
antrenman programları planlanırken sporcuların egzersiz şiddetine toleransının geliştirilmesinin önemli
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler:
sporcu, sezinleme zamanı, egzersiz şiddeti, uyarı hızı

1.

Giriş

Yorgunluk, zihinsel ve fiziksel performansta azalma veya belirli bedensel hareketin gerçekleşmesi için
ortaya konulan gücün yetersizliği şeklinde tanımlanmaktadır (Ergen, 2002; MacInstosh, Gardiner ve
McComas, 2005). Yüksek şiddette yapılan egzersizler, organizmanın homeostatik dengesi üzerinde

1 Sorumlu yazar adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Muğla, Türkiye
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olumsuz etki yaratarak yorgunluk belirtilerinin oluşmasına sebep olmaktadır (Aslan, Güvenç, Hazır ve
Açıkada, 2011). Yorgunluk, öğrenme ve performans sporlarındaki becerilerde (Anshel ve Novak, 1989),
sadece motor işlemleri değil de aynı zamanda algısal işlemleri de etkileyerek performansı kısıtlayan bir
unsurdur (Thomson, Watt ve Liukkonen, 2009). Üst düzey sportif performans, fiziksel ve motor
yeteneklerin yanı sıra bilişsel, algısal ve görsel becerilere de dayalıdır (Schwab ve Memmert 2012;
Mankowska, Poliszczuk, Poliszczuk ve Johne, 2015). Sporcuların bir çok spor branşında, yüksek
şiddetli fiziksel çalışmalara rağmen, çeşitli pozisyonlarda rakipten daha önce hareketlenip (Göral,
Saygın ve İrez, 2012), hızlı ve doğru kararlar alması (Delignieres, Brisswalter ve Legros, 1994), yüksek
performans için son derece önemlidir ve sporcu için avantaj sağlar. Bu yüksek performans öğelerinden
biri de algısal-bilişsel performansın önemli bir yönünü oluşturan sezinleme zamanıdır (Williams, Ford,
Eccles ve Ward, 2011).
Sezinleme zamanı, bir sporcunun bir eylemin uygulanmasına ve sonuçlarına ilişkin olasılıklarının
kestirimine dayalı olarak sonuçların belirli bir sürede ve sıklıkta doğru ve zamanında kestirilmesi ile
amaca uygun bir biçimde izlenecek uygulamaları programlama yeterliliğidir (Weineck, 2011). Sporda
performans için de son derece önemlidir (Williams, Ford, Eccles ve Ward, 2011). Sezinleme zamanı,
çoğu spor branşında performansı etkileyen önemli algısal-bilişsel özelliklerden biri olmakla birlikte,
yorgunluk veya yüksek şiddetli egzersizlerden etkilenmekte ve buna bağlı olarak sporcuların
performanslarında değişimler gözlenmektedir. Egzersizin performansı nasıl etkileyebileceğini gösteren
modellerden biri Catastrophe Modelidir (Hardy ve Parfitt, 1991). Fizyolojik uyarının yüksek olduğu
(kalp atım rezervinin % 90’ında) ve uyarı hızının bilişsel olarak en zor olduğu (8mph) durumlarda,
sezinleme zamanının ciddi bir şekilde olumsuz etkilendiğini bildirilmiştir ve bu sonuçlar Catastrophe
Modeline dayandırmışlardır (Duncan, Smith ve Lyons, 2013; Duncan ve ark., 2016). Bu yüzden, bu
çalışma sporcuların farklı egzersiz şiddetlerinde farklı uyarı hızlarındaki sezinleme zamanı performansı
hakkında sporcunun kendisine ve antrenörüne bilgi verecek olup, üst düzey algısal-bilişsel
performansın elde edilebilmesi için gerekli antrenman programların planlanması açısından literatüre
katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı farklı egzersiz şiddetlerinin (%70 ve %90) farklı uyarı
hızlarındaki (6mph, 9mph, 12mph) sezinleme zamanı üzerine olan akut etkisini incelemektir
2. Yöntem
2.1. Katılımcılar
Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Spor Bilimleri fakültesinde okuyan en az 5 yıllık
lisansı olan bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan, herhangi sağlık problemi ve sakatlığı bulunmayan 15
erkek sporcu (yaş: 21.06±1.16 yıl, boy: 1.79±.04 m, vücut ağırlığı: 77.80±9.83 kg) gönüllü olarak
katılmıştır.
2.2. Veri Toplama Aracı
2.2.1. Bassin Anticipation Timer Aleti (Lafayette Instrument Company, Model 35575). Sporcuların farklı
egzersiz şiddetlerinde (%70 ve %90) steady state durumunda sezinleme zamanlarının ölçümünde
Bassin Anticipation Timer aleti kullanılmıştır. Cihaz, kontrol konsolü, tepki anahtarı ve LED ışıklarının
(49 lamba) doğrusal bir seri şeklinde hareket ettiği runway (set; LED ışıklarının hareket ettiği zemin)
olarak adlandırılan 3 parçadan oluşur. Tüm LED ışıklar, doğrusal bir düzende sıralanmış, katılımcılara
doğru hareketli uyaran (soldan sağa doğru) geliyor mantığıyla dizayn edilmiştir (Alaei, 2015). Bu
çalışmada, tüm denemelerde, başlangıç ve bitiş hızları her bir farklı uyarı hızı için 6, 9 ve 12mph
şeklinde sabitlenmiş ve hedef ışık, üçüncü setin 12. ışığı olarak seçilmiştir. Sporcuların, denemenin
zamanını tahmin etme konusundaki olasılığını azaltmak için, aletin uyarı ışığı, 1 saniye bir minimum
gecikme ve 2 saniyelik maksimum gecikme şeklinde rasgele ayarlanmıştır (Duncan, Smith ve Lyons,
2013). Sezinleme zamanı ölçümü yapılırken maksimum verim elde edebilmek ve başka katılımcıların
öğrenmesini engellemek için laboratuvara sadece tek sporcu alınmıştır.
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2.3. Deneysel Prosedür:
Sezinleme zamanı ile ilgili önceki çalışmalara bakıldığında kalp atım rezervinin %70 egzersiz şiddeti
eşik değerinin “orta şiddetli”, %90 egzersiz şiddeti eşik değerinin ise “yüksek” şiddetli egzersiz olarak
olarak kullanıldığı görülmektedir (Duncan, Smith ve Lyons, 2013; Lyons, Al-Nakeeb ve Nevill, 2008;
Duncan ve ark., 2016). Bu çalışma da, egzersiz şiddetleri ve farklı uyarı hızlarında counterbalanced
deney dizayn şekli kullanılmıştır. Her sporcu için treadmilde artan egzersiz şiddetinde (% 70 ve %90)
gerçekleştirilen egzersizlerde aşağıda belirtilen deney protokolü uygulanmıştır;
Denekler, çalışmanın yöntemsel modeli hakkında bilgilendirilmiş ve ısınmaları için 15 dakika süre
verilmiştir. Sporcuların ilk olarak, Karvonen yöntemi ile her bir egzersiz şiddeti için (%70 ve %90) hedef
kalp atım sayısı hesaplanmıştır. Daha sonra sporculara egzersizler sırasında kalp atım sayısındaki
değişikliklerini takip etmek için RS400 marka polar takılmıştır. Sporcular, treadmilde şiddeti artan koşu
protokolüne tabi tutularak (5 km h-1 koşu hızı ile başlamış olup, protokol boyunca eğim: 3, yük her 30
ve 60. sn lerde 1 km h-1 artırılarak sporcuların) % 70 ve %90 egzersiz şiddetinde steady-state
durumundayken (hesaplanan hedef kalp atım sayısında) (Duncan, Smith ve Lyons, 2013). treadmilin
yan kısmına sezinleme zamanını ölçen alet yerleştirilerek farklı uyarı hızlarında (6 mph, 9mph ve 12
mph) sezinleme zamanı performansları ölçülmüştür (Rodrigues, Lima, Vasconcelos, Barreiros ve
Botelho, 2011). Her bir deneme için sinyal, çalışmayı yapan kişi tarafından gönderilmiştir.
Katılımcılardan dominant el ile mümkün olduğu kadar sinyalin varış zamanının hedef ışığa yakın
olacak şekilde düğmeye basması istenmiştir (Duncan ve ark., 2016). Her deneğe esas ölçüme
başlamadan önce her uyarı hızında 3 deneme hakkı verilmiştir. Hesaplanan hedef kalp atım sayısında
(% 70 ve % 90 egzersiz şiddetinde) her bir uyarı hızı için randomsal olarak ayarlanan hızlarda 5 ölçüm
alınmış ve tepkinin erken (negatif yönü) ya da geç (pozitif yönü) olup olmadığına göre milisaniye
cinsinden kaydedilmiştir.
2.4. Verilerin analizi
Her sporcunun dinlenme, % 70 ve %90 egzersiz şiddetindeki her bir uyarı hızı için sezinleme zamanı
performansı ham verileri, mutlak hata skoruna dönüştürülmüştür. Daha sonra ise istatiksel analiz için
değerlendirmeye alınmıştır.
2.4.1. Mutlak hata
Literatüre bakıldığında, sezinleme zamanı için sıklıkla kullanılan hata zamanlama ölçüsüdür (Sanders,
2011). Mutlak hata, bir kişinin deneme ve deneme serileri üzerinde yaptığı hatanın büyüklüğü ve
performansının doğruluk genel endeksini hakkında önemli bilgiler verir. (Magill, 2006). İstatiksel
hesaplamalar SPSS (version 18.0) programında yapılmıştır. Dinlenme, % 70 ve % 90 egzersiz şiddetleri
sırasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için Tekrarlı Ölçümlerde Varyans analizi,
farklılığın hangi egzersiz şiddetinden kaynaklandığını bulmak için ise ikili karşılaştırmalarda
Bonferroni testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
3.

Bulgular

Tablo 1. Dinlenme ve % 70 ve % 90 şiddetteki egzersizler sırasında ölçülen sezinleme zamanının (6mph)
mutlak hata skorunun (ms) karşılaştırılması
Zaman

Ortalama

Standart

F

p

Bonferroni

643.412

.000*

1-2, 1-3

Sapma
1

Dinlenme

12.50

2.36

2

% 70 egzersiz

16.44

4.70

3

% 90 egzersiz

19.42

5.35

*p<0.05
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Tablo 1’ de gösterildiği gibi dinlenme, %70, %90 egzersiz şiddetleri arasında 6 mph uyarı hızındaki
mutlak hata skorlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 6 mph uyarı hızında; dinlenme ile
karşılaştırıldığında, %70 ve % 90 şiddetinde mutlak hata skorlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu
görülmüştür.
Tablo 2. Dinlenme ve %70 ve %90 şiddetteki egzersizler sırasında ölçülen sezinleme zamanının (9mph)
mutlak hata skorunun (ms) karşılaştırılması
Zaman

Ortalama

Standart

F

p

Bonferroni

252.097

.000*

1-2, 1-3

Sapma
1

Dinlenme

11.98

3.51

2

% 70 egzersiz

17.98

5.86

3

% 90 egzersiz

18.68

8.15

*p<0.05
Tablo 2’ de gösterildiği gibi dinlenme, %70, % 90 egzersiz şiddetleri arasında 9 mph uyarı hızındaki
mutlak hata skorlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 9 mph uyarı hızında; dinlenme ile
karşılaştırıldığında, %70 ve % 90 şiddetinde mutlak hata skorlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu
görülmüştür.
Tablo 3. Dinlenme ve %70 ve %90 şiddetteki egzersizler sırasında ölçülen sezinleme zamanının (12mph)
mutlak hata skorunun (ms) karşılaştırılması
Zaman

Ortalama

Standart

F

p

Bonferroni

128.773

.000*

1-3

Sapma
1

Dinlenme

14.49

4.81

2

% 70 egzersiz

17.26

8.50

3

% 90 egzersiz

19.16

9.66

*p<0.05
Tablo 3’ de gösterildiği gibi dinlenme, %70, %90 egzersiz şiddetleri arasında 12 mph uyarı hızındaki
mutlak hata skorlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 12 mph uyarı hızında; dinlenme ile
karşılaştırıldığında, sadece % 90 egzersiz şiddetinde mutlak hata skorunun anlamlı düzeyde yüksek
olduğu gözlemlenmiştir.
4.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmanın amacı farklı egzersiz şiddetlerinin (%70 ve %90) farklı uyarı hızlarındaki (6mph, 9mph,
12mph) sezinleme zamanı üzerine olan akut etkisini incelemektir. Dinlenme, %70, %90 egzersiz şiddetleri
arasında 6mph, 9mph ve 12mph uyarı hızlarındaki mutlak hata skorlarında anlamlı farklılık
bulunmuştur. 6mph, 9mph uyarı hızlarında; dinlenme ile karşılaştırıldığında, %70 ve %90 şiddetinde
mutlak hata skorlarının, 12 mph uyarı hızında ise; dinlenme ile karşılaştırıldığında, sadece % 90 egzersiz
şiddetinde mutlak hata skorunun anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sporcuların, yüksek
şiddetli egzersizler sırasında, yüksek uyarıları sezinleme performansında bozulmalar gözlemlenmiştir.
Literatüre bakıldığında, farklı egzersiz şiddetlerinin sezinleme zamanı performansı üzerine etkisini
inceleyen çalışmalarda farklı sonuçlar görülmektedir (Lyons, Al-Nakeeb ve Nevill, 2008; Duncan ve ark.,
2015; Duncan ve ark., 2016). Duncan, Smith ve Lyons (2013) yapmış olduğu çalışmada egzersiz
yoğunluğunun farklı uyarı hızlarda rastlantıya bağlı sezinleme zamanı performansı üzerine olan etkisini
incelemişlerdir. Çalışmaya, 11 erkek, 3 bayan katılmıştır. Sonuç olarak; yüksek şiddetli egzersizler, zayıf
rastlantıya bağlı sezinleme zamanı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak uyaran hızının bu ilişkide anahtar rol
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oynadığı ve daha hızlı uyaran hızlarının sezinleme zamanında daha belirgin azalma ile ilişkilendirildiği
bildirilmiştir. Isaacs and Pohlman (1991) farklı metabololik yüklerin (yüksüz pedal çevirme, 25%, 40%,
75% ve VO 2 zirve), egzersiz sırasında ölçülen öncelleme performansına olan etkisini incelmişledir. 6 kız, 6
erkek deneğin bisiklet ergometresinde steady-state durumuna ulaşınca hızlı (7mph) ve yavaş (3mph)
uyarı hızlarında egzersiz sırasında rastlantıya bağlı öncelleme zamanı performansları ölçülmüştür. Sonuç
olarak; VO 2 zirve’ de pedal çevirirken, ölçülen sezinleme zamanı performansı anlamlı bir şekilde
kötüleşmiştir. Diğer egzersiz şiddetlerinde ise anlamlı fark görülmemiştir. Duncan ve ark., (2016) 8 erkek,
10 bayan olmak üzere yapmış oldukları çalışmada, fizyolojik uyarılardaki değişimin, sezinleme zamanı
üzerindeki etkisinin catastrophe modeli ile doğru bir şekilde tahmin edilip edilemeyeceğini
araştırmışlardır. Sonuç olarak; yüksek kaygı durumlarında ve yüksek fizyolojik uyarı durumlarında,
mutlak hata skorların yüksek olduğu ve sezinleme zamanının olumsuz bir şekilde etkilendiğini
bildirmişlerdir. Bilişsel kaygının, kalp atım rezervinin 30%, 50%, 70%’inde yapılan egzersizlere göre kalp
atım rezervinin % 90’ında yapılan egzersizlerde daha yüksek olduğu görülmüştür ve araştırmanın
sonuçlarının catastrophe modeli ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçları da diğer
araştırmanın sonuçları ile paralellik göstemektedir ve catastrophe modeli ile desteklenmektedir. Wu ve
ark., (2013) yaptıkları araştırmada sporcuların hareket esnasındaki sezinleme zamanı performanslarının
iyi olmasının sebebini inferior pareatel ve inferior frontal gyrus’ un yüksek derecede aktivite olduğuna
bağlamışlardır. Yapılan başka bir araştırma da ise. Lyons, Al-Nakeeb ve Nevill (2008) orta ve yüksek
şiddetli egzersizlerin (hedef kalp atım sayısının %70 ve % 90’ı ile yapılan) uzman ve acemi Gaelic
oyuncularında rastlantıya bağlı sezinleme zamanına olan etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak egzersiz
şiddetlerinin sezinleme zamanı performansı üzerinde herhangi bir etkiye sebep olmadığı, sadece orta
şiddetli egzersizlerde gelişmiş sezinleme zamanı performansının görüldüğü bildirilmiştir.
Sonuç olarak; yüksek uyarı hızlarında, şiddeti yüksek egzersizlerin sezinleme zamanı performansını
olumsuz etkilediği görülmüştür ve bu araştırmanın sonuçları catastrophe modeli ile paralellik
göstermektedir. Bu yüzden antrenman programları planlanırken sporcuların egzersiz şiddetine
toleransının geliştirilmesinin ve yüksek uyarı hızlarında sezinleme zamanını geliştirici aktivitelere yer
verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir
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Abstract
Purpose of this study is to exemplify the use of Facebook as a feedback system and to evaluate effectiveness of
the system. In an undergraduate media literacy course, students developed 5 projects during the semester and
2 of them evaluated by tutor and peers. After development of project, groups posted their draft projects to
classroom group page board and get feedback as comments from both tutor and peers. After getting
comments, each group summarized the entire feedback they had received. Then they acted upon feedback,
made changes on their projects accordingly, and posted their projects again. In evaluation of feedback
mechanism content of feedback, students’ responses towards peer-feedback, difference between attitudes
towards peer and tutor feedback and value of feedback for students were included in analysis. Results showed
that students’ feedback quality and interpretation quality changed over time in a positive way.
Keywords:
peer-feedback, facebook, students evaluation

1.

Literature Review

Feedback is defined as “actions taken by (an) external agent(s) to provide information regarding some
aspect(s) of one's task performance” (Kluger & DeNisi, 1996, p. 255). Being clear and purposeful, making
relations to specific goals, informing learner about how to correct misunderstanding or track progress are
highly recommended for feedback to be effective (Davis & Neitzel, 2011, Hattie & Timperley, 2007). In
higher education, Lea and Street (2000) found that feedback was not well understood by students;
feedback provided by tutor on students’ writing were interpreted and perceived by the students different
from what the tutor meant. Higgins, Hartley, and Skelton (2001) addressed the problem of
communication of feedback and pointed out issues to consider in order to understand the communication
process such as language of tutors’ comments and social relationships. Therefore, it is important to
examine college students’ perceptions of feedback they receive and how they attend to feedback.
Advantages of peer feedback are documented in the literature. Peer feedback provides timeliness of
feedback, both givers and providers have learning opportunities, provides social interaction and
engagement in classroom (Ertmer, Richardson, Belland, Camin, Connoly & Coulthard, et al. 2007). Some
research examined students’ preferences of tutor or peer feedback. For instance, Zhang (1995)
investigated 81 English as a second language (ESL) students’ preferences for different types of feedback.
It was found that students preferred teacher feedback, which generally involved identifying errors and
1 Corresponding author’s address: Ataturk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technology, 25240 Erzurum Turkey
e-mail: turkan.karakus@gmail.com
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promoting for idea development or reorganization, over peer feedback, which was provided through inclass group discussions or written comments on writing drafts. The researcher concluded that peer
feedback was not more appealing to ESL learners than teacher feedback. Therefore different methods to
improve the implementation of peer feedback should be investigated.
Social networks have many functions as a learning community environment like social connectivity,
learner engagement (Bosch, 2009). Although, Bosch argues that whatever the medium, in higher
education the main problem remains as critical reading and thinking. In this research social network was
used to foster critical thinking strategies by applying peer feedback mechanism on it. This study has 3
objectives. One of them is to investigate how a social network might be used as a feedback context.
Another objective was to explore how students’ value and perceived usefulness of feedback given by peer
and tutor for different projects. The last objective was to understand whether peer feedback quality
change over time. In line with the objectives, research questions were defined as below:
1. What are the roles of social network while it has been used for feedback context?
2. What are the perceptions of students towards value and usefulness of feedback given by their
peers and tutors?
3. Is there any significant change in students’ feedback scores for different projects?
4. Is there any effect of peer feedback on improvement of the projects?

2.

Method

In this comparative study, the participants included 43 undergraduate students enrolled in Media
Literacy course (elective course but it was taken by all class). They are senior students in Computer
Education and Instructional Technology Department in one of the large-size universities in East
Anatolian region of Turkey. There were 25 women and 18 men. 3 of the participants were aged between
17 and 19; 39 of the students were aged between 20 and 25; while 1 of the students was above 25 years
old. Students used Edmodo to access course materials, share their presentation materials, and upload
their assignments. A Facebook classroom group was created and the entire students joined to the group.
During the semester students had to make a classroom presentation for a determined topic, develop a
public service broadcasting video and a computer game related to their topic, implement a survey related
to the topic and write the report of it, and individually write a column related to their group project. After
several feedbacks and editing, all these projects were displayed on a web portal.
Classroom worked as groups forming by 3 or 4 students for the main projects. In the first four weeks,
project groups dealt with determining their presentation content and focused of their project drafts.
Groups met with tutor every week and students determined the presentation content with scaffolding of
the tutor. The tutor hold notes for each meeting and gave point in accordance with students’ preparation
for the meeting. For presentations, survey questions and reports and columns only tutor provided
feedback and scaffolding. For video and game projects, the entire classroom provided feedback for each
project groups.
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For peer-feedback Facebook group was used. Project groups posted their draft videos and game to main
board. Then students made comments and all students saw others’ comments. Tutor provided some
scaffolding to improve feedbacks and she also provided feedback as a last comment when all students
posted their comments. After feedback process, each project group summarized the entire feedback they
had received on a text file and they also listed what they need to do in their projects to apply feedback.
Students posted these text files on the Facebook group page and tutor sometimes provided “like” when
the summary is well enough to summarize peer feedbacks. Tutor also posted some issues and problems
with giving feedback when needed. Tutor also added “like” when she satisfied with a feedback of a peer.
Peer feedback was also included in course grades. The entire process of a project development and
feedback giving were illustrated on Figure 1.

Projects

Project Team
Ideas+ tutor
feedback

Development of
first project draft

Summarizing the
peer feedback
and decision
making

Peer feedback

Presenting the
project on
Facebook

Tutor review

Presenting last
version of the
project on
Facebook

•Public spotlight
•Digital game

Figure 1. Process of project development and feedback giving
To collect students’ perceptions and valuing of feedback a survey, which the researchers developed by
facilitating from Weaver (2006)’s findings, was implemented after the second and the third projects. The
main purpose of the survey was to understand how much students’ reactions change for their peer and
tutor feedback. There were 7 questions for both peer and tutor feedback evaluation. Reliability scores
were namely .82 and .84 for peers and tutor.
3.

Results

Results were given under the headings related research questions
3.1. Roles of social network while it has been used for feedback context
Role of the social network were revealed by the analysis of student behavior on group Facebook page.
Thus it was basically based on observation.
Except the first project, students applied the entire feedback of their peer and tutor. However, their
priority stayed in favor of tutor. For example, in some cases tutor was late to give feedback. Although
their peers provided feedback, students did not begin to edit their project before taking tutor feedback.
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Also, if tutor said something in contradictory to peer’s feedback, they applied tutor’s feedback without
any query. This implementation also created a feedback culture, as well. For example, at the beginning
students believed that they would not get any constructive feedback from peers. Then in classroom
Facebook board, they asked their peers to provide constructive feedback and they criticized if their peer
gave any substantial feedback.
Scaffolding on social network was very effective. Every appreciation of tutor caused important changes in
feedback behavior. Any “like” or comment towards feedback encourage other students to give more and
detailed feedback or present more analyses in summary files. For example, for the first project, students
only focused on technical issues while giving feedback, whereas in the second project, they also
mentioned issues related to content.
It was observed that students were influenced from others and even sometimes they left their feedback as
“I agree with X student”. In some cases project members complained about the similar feedback they
received and they asked their peer not to repeat the same comments. To summarize the advantages
below were observed during the semester:
•
•
•
•
•
•
•

Students got insights from others’ feedback on SNS
Students were encouraged to give feedback when they saw that all class members joined to give
feedback
Students were encouraged to give different feedbacks than other students had already given
Tutor had chance to see all feedbacks and scaffold students how to give feedback
Tutor had chance to intervene feedback process
Project groups posted summary of feedbacks, so it provided to compare whether all feedbacks
was taken into consideration
Students could observe whether their feedback was applied by other groups

3.2. Perceptions of students towards value and usefulness of feedback given by their peers and tutors
Sum of valuing scores were tested by Paired Sample T test and the results showed that although students
perceptions towards the value of tutor has not changed during the semester, perception on peer feedback
value has a significant increase. As seen on Table 1 and Table 2 peer feedback valuing almost equalized
with the tutor feedback valuing scores.
Table 1. Valuing scores for feedback given by peers and tutor for two projects
M

SD

Peer Valuing 1
Peer Valuing 2
Tutor Valuing 1

25.30
27.38
27.15

3.57
3.71
4.07

Tutor Valuing 2

27.48

4.05

Table 2. Changes between the first and the second implementation scores of feedback valuing
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t

p

2.708
3.185
.405
-.087

.011
.003
.688
.931

In the first implementation of the questionnaire, participants’ perceptions of feedback provided by their
tutor were more positive than feedback provided by their peers. For instance, majority of the participants
(90.2%) strongly agreed or agreed that tutor feedback was clear and understandable while 65.9% of the
participants agreed or strongly agreed that peer feedback was clear and understandable. Most of the
participants (90.3%) reported that tutor feedback was compatible with evaluation criteria whereas less
than half of the participants (% 41.4) reported that for peer feedback. As seen on Figure 2, in the first
implementation of the questionnaire, there was a discrepancy between perception toward usefulness of
peer and tutor feedback. In the second implementation, peer feedback usefulness items have showed an
improvement (See Figure 3). On Figure 4, it can be seen that usefulness item scores for peer feedback
shows an improvement more clearly.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

feedback was clear and
understandable

feedback was linked to
learning outcomes

Tutor 1

feedback included
feedback were compatible
constructive criticism and
with evaluation criteria
suggestions for
improvement
Peer 1

Figure 2. Comparison of peer and tutor feedback usefulness scores for the first implementation of
questionnaire
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5
0

feedback was clear and
understandable

feedback was linked to
learning outcomes

Tutor2

feedback were compatible
feedback included
with evaluation criteria constructive criticism and
suggestions for
improvement
Peer 2

Figure 3. Comparison of peer and tutor feedback usefulness scores for the second implementation of
questionnaire
Note: Number of participants who “agree” or “strongly agree” with the following statements were
displayed.
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feedback included
with evaluation criteria constructive criticism and
suggestions for
improvement
Peer 2

Figure 4. Comparison of peer feedback usefulness scores for the first and second implementation of the
questionnaire
3.3. Change in students’ feedback scores for different projects
When evaluating feedbacks, 2 points were given for feedback including analysis, synthesis and
recommendations; 1 point was given for feedback only including analysis and criticism; and 0 point for
repeating other’s feedback and giving non-substantive comments. Each students has given feedback to
other 10 groups’ projects, thus they might get up to 20 points for each project. Paired Sample T Test
comparisons of total feedback scores for each project showed a significant difference, t(42)=2.454, p<.05.
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Table 3. Mean differences between the first and the second project feedback scores

Project 2 Feedback Score
Project 1 Feedback Score

Mean

SD

T

p

7.26
5.65

4.15
3.42

2.454

.018

To check contributing value of feedback, only technical and combining technical and content related
feedbacks were compared on Figure 5. As seen on the figure, feedback combining technical and content
related issues has almost stayed same for the first and the second projects. However, technical feedback
were much more given for the second project. This might be caused from the nature of the projects. Video
project has less technical issues while game project has a variety of technical issues.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Project 1 Only Technical Project 2 Only Technical

Project 1 Both Content
and Technical

Project 2 Both Content
and Technical

Figure 5. The total number of different types of feedback
3.4. Effect of peer feedback on improvement of the projects
To calculate projects scores two researchers determined certain criteria. For the public broadcasting video
there were 11 criteria and a project might get up to 55 points. The game project had 8 criteria with up to
40 points total. Both researchers evaluated the projects separately and Paired Sample T test between the
scores given by two researchers showed no difference. As seen on Table 4, means of final versions were
higher than means of draft versions.
Table 4. Mean scores of draft and final version of the projects
Project 1 Draft Score
Project 1 Final Score
Project 2 Draft Score
Project 2 Final Score

Mean

SD

43.55
49.20
24.18
28.91

3.56
3.72
7.12
5.30

Since there were 11 groups only 11 scores were compared for this research question. As expected, final
versions of the projects have significant improvement comparing the draft ones for the first project
t(10)=3.925, p<.01 and the second project t(10)= 4.158, p<.01.
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Table 5. Mean differences between final and draft versions of project 1 and project 2
Project 1 Final - Draft
Project 2 Final - Draft
4.

t

p

3.925
4.158

.003
.002

Discussion

This study is important to show how a social networking environment improves feedback behavior of
students. More scaffolding mechanisms might be used in these environments. For example after students
posted the summary of feedbacks; other students might check whether groups correctly summarized
them. This study is also important to show how a social network environment transformed a beneficial
learning context. It was revealed that seeing other’s feedback has much potential to learn new things.
Project groups have not only improved their projects but they also inspired from other projects and
feedbacks given to those projects. On the other hand, although social networks provide to collect all
feedback together, it is confusing for the students to decide which feedbacks might be applied to projects.
In this research, students mostly change the issues that seem easy for them. Therefore, instructor might
scaffold this to make sure that all meaningful feedback is applied.
There were some discrepancies between students’ perceptions of feedback received from tutor and peers
in terms of feedback’s being linked to learning outcomes and including constructive criticism and
suggestions for improvement. It seemed that tutor feedback were more favorable than peer feedback.
This might be due to content of feedback such that tutor might provide more informative feedback.
Another explanation of this result might be that students did not get accustomed to receive feedback
from peers and they might have perceives peers’ comments as more judgmental.
This study also showed how students’ feedback culture changed in a time. When students learnt that
they would give feedback for several projects they objected because they believed that they would not get
constructive feedback from their peer. Then they themselves encouraged their peers to give constructive
feedback and even critical feedback. Although at the beginning of the feedback times, students provided
feedback, which was superficial, in time they became more confident and began to provide more
informative feedback. It should be noted that the nature of the projects might influence the feedback
quality, in the second project feedback scores increased because there were much more technical aspects
to be criticized. Students most of time gave technical feedback although content related feedbacks were
also expected. This was difficult for the students since there were no clear borders of the content in the
projects. Therefore, further studies might be done for several projects, which have similar nature, and
more scaffolding must be provided to raise contributing value of feedback.
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Ali Kırksekiz1, Aydın Kiper2, Onur İşbulan3, Mübin Kıyıcı4
1,2,3,4Sakarya

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , BÖTE Bölümü, Sakarya, Türkiye

Özet
Bu araştırmanın amacı “Tablet bilgisayar okuryazarlığı yeterliliklerini” ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir
ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Sakarya üniversitesinde
öğrenim gören 458 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında görünüş geçerliği ve kapsam
geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 33 madde ve üç faktörden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin
güvenirliği için iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve iç tutarlık katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Bulunan bu
değerler ölçeklerin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.
Keywords:1
Okuryazarlık, tablet bilgisayar, ölçek

1.

Giriş

Toplumu oluşturan bireylerin okuma ve yazma becerilerine sahip olabilmeleri ülkelerin en önemli
konulardan birisi olmuştur. Bu bağlamda bireylerin okuryazar olabilmeleri için çeşitli politikalar
ortaya konmuş ve bilgi toplumları oluşturulmaya çalışılmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl
içerisinde teknoloji de büyük bir hızla gelişmiştir. Bu gelişim bireylerin yaşantılarında,
alışkanlıklarında büyük ölçüde değişiklikler meydana getirmesinin yanı sıra birçok sektörde de büyük
değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Bu değişiklik aynı zamanda ihtiyaç duyulan insan
kaynağının sahip olması gereken yeterlilikleri de etkilemiştir. 21. Yüzyılın insan kaynağında olması
gereken yeterliliklerinden bazılarını sürekli olarak bilgisini yenileyebilme, değişime ayak
uydurabilme, gelişmeleri takip edebilme ve bilinçli bir bilgi tüketicisi ve üreticisi olabilme olarak ifade
edebiliriz (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında ortaya
çıkan yeniliklerin bu değişim ve gelişimin meydana gelmesinde büyük katkısı olduğu söylenebilir.
Okuryazarlık genel tanımıyla okuma ve yazma becerilerine sahip olmak ve bu becerileri
kullanabilmek olarak tanımlanmıştır (TDK, 2014). Okuryazarlık, yazı sembollerini seslendirme ve
anlamlandırma ile başlayan, bu becerinin etkili bir şekilde kullanılması ile nesneleri, olgu ve olayları
daha ayrıntılı anlama ve anladıklarına kendi özünü katarak kendini ifade etme durumu olarak da
ifade edilebilir. Bir başka boyutuyla okuryazarlık, bir etkileşim yoludur. Toplumdaki bilgileri,
becerileri ve sosyal normları anlama, birbiriyle paylaşma, yorumlayabilme ve sonraki nesillere
aktarma aracıdır (Altun, 2005). Okuryazarlığın genel tanımı okuma yazma becerisiyle ilgili olup;
günümüzde diğer alanlarla birlikte kullanıldığında yeni okuryazarlık kavramları ortaya çıkmaktadır.
Her alanla ilgili okuryazarlık olabileceğinden bunların sayısını kesin olarak söylemek zordur. Sinema
Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hendek/SAKARYA
e-posta: alik@sakarya.edu.tr
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okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, politik okuryazarlık, matematik okuryazarlık gibi farklı alanlarla
kullanılabilmektedir. Kısaca okuryazarlık bir mesajı kodlama ve çözme becerisi olarak tanımlanabilir.
Bilgisayar okuryazarlığı, İnternet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, sayısal okuryazarlık gibi yeni
okuryazarlıklar, ilgili alandaki yeterliliklere sahip olma ve bu yeterlilikleri kullanabilme olarak
tanımlanmaktadır (Kiper, Aslan, Kıyıcı ve Akgün, 2012, Odabaşı, 2000).
Teknolojinin sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde okuryazarlıklar da bu
bağlamda gelişmiştir. Kıyıcı (2008), bireylerin içinde bulundukları çağa ayak uydurabilmesi için sahip
olması beklenen temel okuryazarlık becerilerinin yanı sıra çağın getirmiş olduğu yeniliklerle ortaya
çıkan yeni okuryazarlık becerilerine de sahip olması gerekliliğinden bahsetmektedir. Teknolojinin
gelişmesi ile yeni okuryazarlıklar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan yeni okuryazarlıkların anlamı hangi
teknoloji bağlamında değiniliyor olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Williams, 2009).
Moore (2010), teknoloji okuryazarı bir birey teknoloji ile ilgili konulara farklı bakış açılarından
bakabilen, bu konuları farklı bağlamlarla ilişkilendirebilen, problem çözme yeteneğine sahip kişiler
olarak tanımlamıştır. Holland (2004)’a göre ise teknoloji okuryazarlığının; bireyin teknolojiyi
kullanma becerisinin yanı sıra teknoloji kullanımı ile ortaya çıkan ve artan karmaşık problemleri
anlayabilme yeteneğini ve toplum içerisindeki teknolojinin rolünü idrak edebilme becerilerini
içermekte olduğunu belirtmektedir. Diğer okuryazarlıklarda olduğu gibi teknoloji okuryazarlığına da,
bireylerin içerisinde yaşadıkları dönemin ve geleceğin bilinçli, sorumluluk sahibi ve katılımcı
vatandaşları olmaları için gerek duyulmaktadır (Pearson ve Young, 2002). Teknolojinin hemen her
alanda kullanıldığı günümüzde bireylerin sahip olması gereken yeterliliklerden başında teknoloji ile
ilgili yeterlilikler gelmektedir. Bu yeterlilikler kısaca, teknoloji okuryazarlığı, bilgi ve iletişim
teknolojileri okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı gibi okuryazarlıklardır.
OECD(2003), Bilgi ve İletişim Teknolojileri okuryazarlığını; kişilerin topluma verimli olarak
katılabilmek amacıyla, bilgiye ulaşma, yönetme, entegre etme ve değerlendirme ile yeni bilgilerin
oluşturulması ve diğerleri ile iletişim kurması için, dijital teknolojileri ve iletişim araçlarını uygun
olarak kullanabilme ilgisi, tutumu ve yeteneği olarak tanımlamaktadır. Bireyin bilgi ve iletişim
okuryazarı olabilmesi için bilgisayar okuryazarı da olması gerekir. Simonson ve diğerleri (1997)
bilgisayar okuryazarlığını şu şekilde tanımlamaktadır: Bireyin bilgisayarın özelliklerini, yeteneklerini
ve uygulamalarını öğrenmesi ve anlamasının yanı sıra toplum içindeki bireysel rollerini yerine
getirebilmesi için öğrendiklerini beceri ve üretime dönüştürebilmesidir (Kıyıcı, 2008)
Bilişim teknolojilerin en son ürünlerinden olan tablet bilgisayarlar günlük hayatta bireylerin sık
kullandıkları bilişim teknolojisi aracı haline gelmektedir. Tablet bilgisayarların kullanımının kolay,
fiyatlarının giderek ucuzlaması ve çeşitliliğinin çok olması, tablet bilgisayarların günlük hayatta daha
fazla yer edinmesine olanak sağlamaktadır. Kenar (2012)’ye göre tablet bilgisayar, bir tür taşınabilir
bilgisayar olup, modern bir bilgisayar kadar güçlü olmakla birlikte klavyesi yoktur, ancak bunun
yerine, dijital mürekkep teknolojisi kullanarak, dijital kalem ile ekran üzerine bilgi eklenebilmektedir.
Ayrıca tablet bilgisayarlar, kablosuz internet ve diğer bilgisayarlara bağlanabilecek şekilde tasarlan
bilgisayarlardır. Tablet bilgisayarlar ilgili en genel tanım, kişisel dijital asistan ve akıllı telefonların
birleşimi olan aygıttır. İşlev olarak masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarlardan çokta farklı değildir.
Bununla birlikte tablet bilgisayar, bataryası ve monitörü üzerinde olan mobil bilgisayarlar olarak
özetlenebilir. Bu haliyle de tablet bilgisayarlar taşınabilir bilgisayarlardan tam olarak ayrılamaz.
Tablet bilgisayarları diğer bilgisayar çeşitlerinden ayıran tanım şu şekilde yapılabilir; “Dokunmatik
ekranlı, hafif, kendine özgü işletim sistemi ve yazılımları olan, istenildiğinde çevre birimleri ile
desteklenebilen, her an kullanıma hazır, kendine özgü arayüzü olan mikro bilgisayarlardır”.
Tablet bilgisayar okuryazarlığı, yeni okuryazarlık kavramlarından biri olup, tablet bilgisayarların
özelliklerini bilme ve tablet bilgisayarları normal ve ileri düzeyde kullanabilme becerileri olarak
tanımlanabilir. Okuryazarlık ile ilgili ölçekler incelendiğinde tablet bilgisayar kullanım yeterlilikleri
ile ilgili ölçek olmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın amacı, kullanımı hızla yayılan tablet
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bilgisayarların kullanacak bireylerin bu konudaki yeterlilik düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve
güvenilir bir ölçek yayınlamaktır.

2.

Yöntem

Bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmada veriler kesitsel tarama modeline uygun
olarak toplanmıştır.
2.1 Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Sakarya üniversitesinde öğrenim gören
Lisans, Pedagojik Formasyon ve Meslek Yüksekoklu öğrencileri olan 539 öğrenci oluşturmuştur.
Tablet bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ölçeği geliştirilmesi aşamasında, ölçek toplam 539 kişiye
uygulanmıştır, verilerdeki uç değerler atıldıktan sonra 458 katılımcının verisi kullanılabilir bulunarak
araştırma verilerine dahil edilmiştir. Bu nedenle ölçek geliştirme işlemleri toplam 458 öğrenci
tarafından doldurulmuş ölçeklerden sağlanan veriler üzerinde yürütülmüştür.
2.2 Ölçeğin Geliştirilmesi
İlk olarak tablet bilgisayarların sahip oldukları özellikleri ve kullanımları esnasında sahip olunması
gereken yeterlilikleri belirleyebilmek için ilgili alanyazın, tablet bilgisayar üreticileri internet siteleri ve
donanım forumları taranmıştır. Tablet bilgisayarlar hakkında üretici ve kullanıcıların yorumları, tablet
bilgisayar kullanım amaçları, kullanımda karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri gibi alan yazında az yer
alan bilgilere ulaşmak için üretici web siteleri ve donanım forumları taranmıştır. Yapılan incelemeler
sonucunda 53 madde yazılarak madde havuzu oluşturulmuştur.
Ölçek maddeleri yazılırken birden fazla yeterliliğin aynı madde içerisinde yer almamasına ve
ifadelerin sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir.
Geliştirilmesi planlanan ölçeğin
yükseköğrenim gören bireylere yönelik kullanılması planlandığından kullanılan terim ve ifadeler ilgili
yaş grubunun özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Ölçekte yer alan maddelerle ilgili
katılma düzeyini ifade etmek için 5’li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Bu dereceleme “Kesinlikle
Katılmıyorum(1), Katılmıyorum(2), Kararsızım(3), Katılıyorum(4) ve Kesinlikle Katılıyorum(5)”
şeklinde oluşturulmuştur.
Geçerlilik çalışmalarında öncelikle kapsam ve görünüş geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır.
Geliştirilmeye çalışılan ölçeğin başarısı uygulamada elde edilecek olan ölçme sonuçlarının tutarlılığına
ve ölçemeye çalıştığımız özellikleri ne kadar yansıttığı ile doğru orantılıdır (Büyüköztürk, 2010).
Geçerlik ölçtüğünü varsaydığımız özelliği diğer özellikler ile karıştırmadan ne düzeyde doğru ölçtüğü
ile ilgili bir kavramdır (Büyüköztürk, 2010).
Ölçek, 3 eğitim teknolojisi, 2 rehberlik ve psikolojik danışma uzmanı ve bir Türk dili uzmanı
tarafından incelenmiş ve görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri sonucunda toplam 53 maddeden
oluşan madde havuzundan 10 madde çıkarılmıştır. Bu sayede ölçme aracının kapsam geçerliliği
sağlanmaya çalışılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği çalışmaları sonucunda ölçek 43 maddeden
oluşmuştur. Daha sonra yapı geçerliği çalışmalarına geçilmiştir.
Yapı geçerliği ve güvenirlik çalışmaları için ölçek çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeklerden elde
edilen verilere öncelikle yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizinde ölçekte yer alacak maddelerin belirlenmesinde maddelerin öz değerlerinin 1, maddelerin
yük değerinin en az .30, maddelerin tek bir faktörde yer alması ve iki faktörde yer alan faktörler
arasında ise en az .10 fark olmasına dikkat edilmiştir (Büyüköztürk, 2010). Bununla birlikte yapı
geçerliliği esnasında 25 derecelik varimax eksen döndürmesi yapılmıştır.
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Yapılan araştırmada istatistiksel işlemler açımlayıcı faktör analizi ve iç tutarlılık katsayılarının
belirlenmesi sırası ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği düzeyini belirleyebilmek üzere
açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizini gerçekleştirebilmek için
öncelikle örneklem grubunun yeterli olup olmadığını belirleyebilmek için KMO testi uygulanmıştır.
Yapılan KMO testi sonrası KMO değeri .96 olarak bulunmuştur. Bu değerin .70’den büyük olması
nedeniyle bu veriler ile açımlayıcı faktör analizi yapılabileceği sonucuna varılmıştır (Büyüköztürk,
2010). İkinci olarak da Barlett Sphericty testine bakılarak (x2=11067,72 p.=.000) elde edilen verilerin
faktör analizi yapmaya uygun olduğu belirlenmiştir.
Faktör analizine 43 madde ile madde öz değeri 1 olacak şekilde temel bileşenler analizi öncelikli
olmak üzere varimax (25) eksen döndürmesi başlanmıştır. İlk tur analiz sonucunda 11, 12, 14, 15, 16,
29, 31, 32, 40’ıncı maddeler birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip olduğu görülmüştür.
Açımlayıcı faktör analizine birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip olan maddeler çıkarılarak
34 madde ile ikinci tur analiz yapılmıştır.
İkinci tur faktör analizine 34 madde ile madde öz değeri 1 olacak şekilde temel bileşenler analizi
öncelikli olmak üzere varimax (25) eksen döndürmesi başlanmıştır. İkinci tur analiz sonucunda
34’üncü madde birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip olduğu görülmüştür. Açımlayıcı
faktör analizine birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip olan madde çıkarılarak 33 madde ile
üçüncü tur analiz yapılmıştır.
Üçüncü tur faktör analizine 33 madde ile madde öz değeri 1 olacak şekilde temel bileşenler analizi
öncelikli olmak üzere varimax (25) eksen döndürmesi başlanmıştır. Üçüncü tur analiz sonucunda
maddelerin 4 faktörlü yapıda dağıldığı görülmüştür. Bunun üzerine yapılan screeplot (Şekil 1) ve
faktör yükleri incelemesinde 3 faktörlü yapı oluşturulmasına karar verilmiştir. Yapılan dördüncü tur
analizinde 33 madde 3 faktörlü yapı oluşturacak şekilde işleme alınmıştır.

Şekil 1. Scree Plot Faktör Yapıları Şekli
Sonuçta 33 madde faktör analizine sokulmuş ve maddelerin hepsi 3 faktörlü yapıda dağılmıştır.
Faktörlere ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Açımlayıcı Faktör Analizi (Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi) Sonuçları
Madde
Ortak Faktör
Faktör Yük
Numarası
Varyansı
Değeri
25
,83
,81
19
,80
,82
22
,77
,79
24
,80
,83
30
,77
,81
23
,76
,80
28
,73
,80
26
,68
,76
27
,67
,76
18
,65
,75
13
,57
,72
39
,59
,75
21
,51
,67
10
,51
,69
20
,52
,69
1
,56
,42
2
,58
,38
4
,48
,42
8
,54
,56
6
,54
,56
3
,58
,61
7
,53
,60
9
,47
,48
5
,47
,50
42
,58
,49
43
,65
,70
38
,54
,55
36
,55
,54
33
,58
,64
41
,57
,68
35
,58
,69
37
,54
,69
17
,38
,58
Açıklanan Varyans % Toplam 60,26
Faktör 1 %29,82
Faktör 2 %15,60
Faktör 3 %14,84

Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

,88
,86
,85
,84
,84
,83
,81
,79
,77
,76
,70
,68
,57
,56
,56
,74
,74
,68
,67
,66
,66
,63
,62
,62

,74
,68
,68
,65
,64
,62
,61
,55
,46

Tablo 1’de görüldüğü gibi tablet bilgisayar okuryazarlığı ölçeği 3 faktörden oluşmaktadır. Bu
faktörlerden birincisinde toplam 15 madde yer almaktadır. Bu maddelerin faktördeki yük değerleri
0.56 – 0.88 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam varyansının % 29,82’sini açıklayan bu faktör
“Tablet Bilgisayar Temel Düzey Kullanım Yeterlilikleri” olarak isimlendirilmiştir. Ölçekte yer alan
ikinci faktör toplam 9 madde yer almaktadır. Bu maddelerin faktördeki yük değerleri 0.62 – 0.74
arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam varyansının %15,60’ını açıklayan bu faktör “Tablet Bilgisayar
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Özellikleri Farkındalığı” olarak isimlendirilmiştir. Ölçekte yer alan üçüncü faktör toplam 9 madde yer
almaktadır. Bu maddelerin yük değeri 0.74 – 0.46 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam varyansının
%14,84’ünü açıklayan bu faktör “Tablet Bilgisayar İleri (Uzman) Düzey Kullanım Yeterlilikleri” olarak
isimlendirilmiştir.
3.1 Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterliliği Ölçeği İçin Tutarlık Katsayıları
Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri ölçeğinin alt boyutları sırasıyla; “Tablet Bilgisayar Temel
Düzey Kullanım Yeterlilikleri” faktörü için iç tutarlılık katsayısı .96, “Tablet Bilgisayar Özellikleri
Farkındalığı” faktörü için iç tutarlılık katısı .88 ve “Tablet Bilgisayar İleri (Uzman) Düzey Kullanım
Yeterlilikleri” faktörü için iç tutarlılık katsayısı .89 bulunmuştur. Bulunan bu iç tutarlılık katsayısı
değerleri tablet bilgisayar okuryazarlığı yeterliliği ölçeğinin güvenirlik düzeyi için kabul edilebilir
değerler olarak görülmektedir.
4.

Sonuç ve Tartışma

Güncel okuryazarlık konularından olan tablet bilgisayar okuryazarlığı yeterliliklerini belirlemek
amacıyla geliştirilmiş olan “Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri Ölçeği” için açımlayıcı faktör
analizi sonucunda toplamda 33 maddeli 3 faktörlü yapı elde edilmiştir. Güvenilirlik çalışmaları için
yapılan iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde de ölçeğin güvenilir olarak kullanılabileceği ortaya
çıkmıştır.
Geliştirilen Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri Ölçeği lise ve üzeri okullarda öğenim gören
ya da görmüş olan bireylerinden tablet bilgisayar okuryazarlık seviyelerini belirlemek için geçerli ve
güvenilir ölçek olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçek toplam 33 maddeden oluşup, ölçekteki maddeler üç
faktörde dağılım göstermiştir. Ölçekteki maddelerin faktörlere göre dağılımı, 25., 19., 22., 24., 30., 23.,
28., 26., 27., 18., 13., 39., 21., 10. ve 20. maddeler; “Tablet Bilgisayar Kullanım Yeterlilikleri”, 1., 2., 4.,
8., 6., 3., 7., 9. ve 5. maddeler ” Tablet Bilgisayar Özellikleri Farkındalığı” ve 42., 43., 38., 36., 33., 41.,
35., 37. ve 17. maddeler de “Tablet Bilgisayar İleri Düzey Kullanım Yeterlilikleri” olarak bulunmuştur.
Ölçekte sorulan maddeleri ne derece yapabildiklerini ölçmek için “kesinlikle katılmıyorum” ile
“kesinlikle katılıyorum” seçeneklerini işaretlemeleri gerekmektedir. Ölçeğin tamamında alınabilecek
en düşük puan 33 en yüksek puan 165 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 1. faktörü olan Temel Tablet
Bilgisayar Kullanım yeterlilikleri alt boyutu için alınabilecek en düşük puan 15, en yüksek puan
75’dir. Ölçeğin 2. faktörü olan Tablet Bilgisayar Özellikleri Farkındalığı boyutu için alınabilecek en
düşük puan 10, en yüksek 50’dir. Ölçeğin 3. faktörü olan Tablet Bilgisayar İleri Düzey Kullanım
Yeterlilikleri boyutu için en düşük puan 9 en yüksek puan 45’dir.
Geliştirilen geçerli ve güvenilir ölçek tablet bilgisayar kullanım yeterliliklerini belirlemeye yönelik bir
ölçek olarak kullanılabilecek niteliktedir. Ölçek kullanılarak, tablet bilgisayar kullanım
yeterliliklerinin belirlenmesi, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici olarak tablet bilgisayar
kullanılacak projelerde öğrenenlerin yeterliliklerinin belirlenmesi, demografik faktörler açsından
tablet
bilgisayar
okuryazarlığı
yeterliliklerinin
incelemek
açısından
kullanılabileceği
düşünülmektedir. Ülkemizde yürütülmekte olan FATİH projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler
için tablet bilgisayarların kullanım yeterlilikleri, farkındalıkları ve yeterliliklerini belirlemede
kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Ek1: Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği Faktör Yapıları, Maddeleri ve İç Tutarlılık Katsayısı
No
Faktör 1
25
19
22
24
30
23
28
26
27
18
13
39
21
10
20
Faktör 2
1
2
4
8
6
3
7
9
5
Faktör 3
42
43
38
36
33
41
35
37
17

Madde Adı
“Tablet Bilgisayar Kullanım Yeterlilikleri” adlı bu faktör toplam varyansın %29,82’sini
açıklıyor. Bu faktörün iç tutarlılık katsayısı ise .96’dır.
Tablet ile fotoğraf çekebilirim
Tablet ile internette gezinebilirim
Tablette müzik dinleyebilirim
Tablette eposta okuyabilirim
Ses seviyesini ayarlayabilirim
Tablette oyun oynayabilirim
Kablosuz ağa bağlanabilirim
Tablet ile video kayıt edebilirim
Tablette iletişim uygulamalarını (whatsapp, facebook, twitter, lime vb) kullanabilirim
Tablette film izleyebilirim
Dokunmatik ekranı kullanabilirim.
Tableti kullanarak merak ettiğim bir konuyu araştırabilirim
Tableti kullanarak not(lar) alabilirim
İhtiyaç duyduğumda öndeki veya arkadaki kamera kullanabilirim
Tabletle E-kitap okuyabilirim
“Tablet Bilgisayar Özellikleri Farkındalığı” adlı bu faktör toplam varyansın %16,60’ını
açıklıyor. Bu faktörün iç tutarlılık katsayısı ise .88’dır.
Tabletin hangi işletim sistemi ile çalıştığını bilirim
Tablette ne tür yazılımların kullanıldığını bilirim
Tabletteki bir yazılımı silebilirim
Aldığım veya alacağım tabletin depolama kapasitesi bilirim
İşim/Ödevim olan bir konu ile ilgili özel uygulamalar kullanabilirim
Tabletlere uygulama yüklemek için uygulama mağazalarını(Appstore, GooglePlay vs.)
kullanabilirim
İhtiyacım olan uygulamayı, uygulama mağazasından indirip tabletime kurabilirim.
Tabletlerde bulunan ek portları(USB portu gibi) bilirim.
Tabletin pil süresini etkileyen özellikleri bilirim
“Tablet Bilgisayar İleri (Uzman) Düzey Kullanım Yeterlilikleri” adlı bu faktör toplam
varyansın %14,84’ünü açıklıyor. Bu faktörün iç tutarlılık katsayısı ise .89’dır.
Tablet ile elektronik kitaplar üzerinde notlar alabilirim
Tabletteki haritalar uygulamaları ile aradığım bir adresi, mekânı bulabilirim
Tabletimdeki verilerin(fotoğraf, video, kişiler, adres defteri) yedeğini alabilirim
Konum bilgileri(GPS) gibi nerede olduğumu bildiren uygulamalara kısıtlamalar
yapabilirim
Tablete gelen bildirimlerin ayarlamasını yapabilirim
Tablet ile elektronik kitaplar, dergiler (PDF, ePUB vb.) edinebilirim
Tabletteki eposta uygulamalarında kullandığım eposta adres(lerini) kullanabilirim.
Tabletin güvenli olarak kullanılması için parola/şifre/şekil çizimi koyabilirim
Tableti ek donanım(kulaklık, projeksiyon, yazıcı vb) aygıtlarıyla birlikte kullanabilirim.
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Özgeciliğin Yordayıcısı Olarak Affedicilik ve Dini Tutumlar
Recep Koçak 1, Mevlüt Sanlav2
1Gaziosmanpaşa
2Rehber

Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Türkiye
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı-Samsun-Türkiye

Özet
Bu araştırmanın amacı yetişkin bireylerin dini tutum, affedicilik ve özgecilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi
tespit etmektir. Dini tutum ve affedicilik düzeylerinin özgecilik düzeyleri üzerindeki yordayıcı gücünün
incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca dini tutum, affedicilik ve özgecilik düzeylerinin bazı demografik
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak bu araştırmanın amaçları arasındadır. Bu çalışma
ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırma olup çalışma grubu Orta Karadeniz Bölgesi’nde bir ilde
yaşayan 17-80 yaş aralığındaki 430 kadın (%38,5), 270 erkekten (%61,5) olmak üzere uygun örnekleme
yöntemiyle seçilen toplam 700 kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Özgecilik Ölçeği, Dini Tutum
Ölçeği ve Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler araştırma problemlerine yanıt
bulmak için t- test, ANOVA testi ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılarak SPSS 21 programı yardımı
ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre bireylerin dini tutumları ile
özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (r= .22, p<.01). Ayrıca bireylerin
affedicilik düzeyleri ile özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.17, p<.01).
Yapılan regresyon analizine göre dini tutum ve affediciliğin özgecilik düzeyinin anlamlı yordayıcısı olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır (F(2, 670) = 23.90 p< .01). Özgecilik düzeyi cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak gelir seviyesine göre özgecilik
farklılaşmaktadır.Sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:2
Dini tutum, affedicilik, özgecilik

1.

Giriş

Biyolojik bir varlık olarak doğan insanın, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması kendini
geliştirme ve gerçekleştirmesi için bir arada yaşama zorunluluğu, insanın ortak değer ve davranışların
oluşmasına sosyalleşmesine ve sosyal davranışta bulunmasına neden olmaktadır. (Akt: İnanç ve
Yerlikaya, 2009). Sosyal davranış, bireyin üyesi olduğu toplumdan etkilenip, o toplumun
beklentileriyle aynı doğrultuda tepkilerde bulunması olarak tanımlanmaktadır. Başkalarına yardım
etmek ve onları zor durumdan kurtarmak, evsiz ve kimsesizlere yardım için gönüllü faaliyetlere
katılmak, bağışta bulunmak, yolda kaldığında, arabası bozulan birisine yardımcı olmak birer olumlu
sosyal davranış örneğidir (Coşkun, 2012; Kağıtçıbaşı, 2012). Olumlu sosyal davranışlar şemsiyesi
altında bulunan davranışlardan birisi bu çalışmanın da konusunu oluşturan özgecilik ve affediciliktir.
Sosyal bilimciler özgecilik kavramını geniş bir yelpazede açıklamaya çalışmışlardır. Özgecilik, kendi
yararını düşündüğü kadar başkasının da yararını düşünme, bunu yaparken de maddi ve doğrudan
manevi bir kazanım beklemeden davranışta bulunma ve bencillik karşıtı davranma şeklinde
tanımlanmaktadır (Karadağ, Mutafçılar, 2009).
1
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Özgeciliğin kabul gören en yaygın kavramsallaştırılması, yardım edilen ve fayda görecek olan kişi için
davranışı gerçekleştiren kişinin harekete geçerken kendini düşünmemesidir. Özet olarak, içten gelen
bir motivasyonla ortaya konan yardımsever davranıştan, ödül ya da menfaaat beklentisinde
olunmamasıdır (Piliavin ve Charng, 1990; Karadağ ve Mutafçılar, 2009).
Affetmek ve affedicilik kavramları ise yüzyıllarca felsefenin ve teolojik çalışmaların araştırma konuları
arasında yer almaktadır. Felsefi alanda kişilerarası affetme ve Tanrının affediciliği ele alınırken
teolojik alanda ağırlıklı olarak Tanrının insanları affetmesi tartışılmıştır. Affetmeyi zayıflığın ve
acizliğin bir belirtisi sayan düşünürlerin yanında cesur olmanın, güçlü olmanın emaresi olarak
görenler de bulunmaktadır. Psikoloji biliminde ise affedicilikle ilgili çalışmalar son çeyrek yüzyılda
artış göstermektedir (Ayten, 2009). Affetme, bireyin bir haksızlığa uğradığında bir tepki olarak negatif
duygularını, bilişlerini ve davranışlarını bırakması ve hatta bazı durumlarda ise olumlu tepkilerde
bulunması olarak tanımlanmaktadır (Rye ve Pargament, 2002; Bugay ve Demir, 2012). Affetme kişiyi
mazur görmek, biraz düşündükten sonra ona hak vermek, göz yummak yada karşıdaki kişiyle
uzlaşmak demek değildir (Fincham, Hall ve Beach, 2005). Affetme kavramı yaygın olarak özgeci bir
çerçevede incelenmiştir. Örneğin, affetmeyi, suçlu ile kurulan empatinin ortaya çıkardığı güdüsel bir
değişim şeklinde ifade etmişlerdir (McCullough ve diğerleri 1997). Aynı şekilde, affetme suçluya
verilen özgeci bir “ödül” olarak da (Al Mabuk, Enright ve Cardis, 1995) kavramsallaştırılmıştır.
Semavi dinlerin hepsinde olumlu sosyal davranışlara teşvik vardır. Dindarlık tanımlanırken zorluk
çekilen ve pek çok boyutu bulunan göreceli bir kavramdır. Dindarlığı ölçmek için kullanılacak ve
geliştirilecek ölçeklerin neyi ölçtüğü oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldığında; dindarlık farklı
boyutlarda ölçülebilmektedir. Dini tutum ise bu boyutlardan biridir (Ok, 2011). Burada tutum
kavramına değinmekte fayda vardır. Toplum yaşamı içerisinde bireyleri etkileyen birçok etmen
mevcuttur. İnsanlar sosyal ilişkilerini bazı düşünce kalıpları içerisinde meydana getirirler. İnsanlar
çevrelerindeki canlı ve cansız nesnelerle düşünsel bir bütünlük içerisindedirler (Güney, 2009). Tutum,
bir bireyin psikolojik bir nesne ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını düzenli bir şekilde meydana
getiren eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 2014). Dini tutum ise bireyin din ile ilgili duygu, düşünce ve
davranışlarını belirleme şeklidir. Bireyin dinle alakalı bildikleri ve inançları, dinin herhangi bir esasını
veya tamamını sevip sevmemesi, din ile ilgili olumlu ve olumsuz faaliyetleri onun dini tutumunu
oluşturur.Dini tutumun bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç bileşeni bulunmaktadır
(Peker, 2014). Genel olarak tutumun bu üç öğesinin birbiriyle uyumlu olduğu düşünülmektedir.
Örneğin, bir insanın dine yönelik olumlu düşünceleri varsa, onun dine ait davranışlara ve dine
yönelik pozitif duygulara sahip olduğu akla gelmektedir. Buna bağlı olarak da tutum çalışmalarının
insan davranışlarını yordadığı varsayımı ileri sürülmektedir (Ok, 2011). Bu çerçevede dinin ve dini
tutumun da özgeci davranışları yordayacağı düşünülmektedir.
Affetmenin özgeci bir çerçevede değerlendirilmesi, bütün semavi dinlerin öğretilerinde ve dini
tutumlarında olumlu sosyal davranışlardan olan özgecilik ve affediciliğin vurgulu bir şekilde teşvik
edilmesi ve Tanrıya yakınlaştırıcı olarak görülmesi, affedicilik, dini tutumlar ve özgecilik arasında
ilişkiyi muhtemel kılmaktadır. Ayrıca tutumların davranışlar üzerindeki yönlendirici etkisi de
düşünüldüğünde bu ilişki ihtimali daha güçlenmektedir. Bu nedenle günlük yaşamda önemli sosyal
davranışlardan olan özgecilik, affetme ve dini tutumları birlikte ele alan çalışmaya ihtiyaç olduğu
anlaşılmaktadır. Yapılan alan yazın taramasında özgecilikle ilgili bir hayli çalışmanın yapıldığı tespit
edilmiş ancak özgecilik, affedicilik ve dini tutumu birlikte ele alan bir araştırma tespit edilememiştir.
Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı dini tutum ve affediciliğin özgeciliği yordayıp yordamadığını
araştırmaktır.
2.

Yöntem
2.1 Çalışma Grubu

Orta Karadeniz Bölgesi’nde bir ilde ikamet eden 17-80 yaş arasındaki farklı sosyoekonomik
düzeylerden, farklı mesleklerden olacak şekilde 430 kadın (%61,5), 270 erkek (%38,5) olmak üzere
uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 700 katılımcı bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır.
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2.2 Veri toplama Araçları
2.2.1 Dini Tutum Ölçeği (D.T.Ö). Ok (2011) tarafından geliştirilen OK-Dini Tutum Ölçeği bireylerin
dini tutumunu ölçmek amacıyla geliştirmiştir. Bilişsel, davranışsal, duygusal ve Tanrıyla ilişki boyutu
olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Maddelerin seçenekleri sırayla: hiç katılmıyorum, az
katılıyorum, yarı yarıya katılıyorum, çoğuna katılıyorum, tamamına katılıyorum şeklinde beşli likert
tipindedir. Puanlama da 1. ve 2. maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için
yapılan iki çalışmadan biri 930 diğeri ise 388 üniversite öğrencisi olmak üzere iki farklı örneklem ve
çalışmadan elde edilen verilerle test edilmiştir. Ölçeğin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu görülmüştür
(.81 ve .91). Açılımsal ve doğrulayıcı faktör analizleri ölçeğin dört ayrı alt boyutuyla (bilişsel,
duygusal, davranışsal ve ilişkisel) iyi bir model oluşturduğunu desteklemektedir (Ok, 2011). Bu
çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .88 olarak tespit edilmiştir.
2.2.2 Affedicilik Ölçeği (A.Ö.). Bu çalışmada katılımcıların affedicilik seviyelerini ölçmek amacıyla
Berry ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen; Akın, Gediksiz ve Akın’ ın (2012) Türkçe ‘ye
uyarladığı Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. “Hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”,
“katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” olarak 5'li likert tipinden bir ölçektir. 1., 3., 6., 7., ve 8.
maddeler ters olarak puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise
50’dir. Yüksek puanlar yüksek düzeyde affediciliği düşük puanlar ise düşük düzeyde bir affediciliği
göstermektedir. Ölçeğin orijinalinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında Cronbach’s alpha iç tutarlık
katsayıları sırasıyla .80, .78, .79 ve .74 şeklinde tespit edilmiştir. . Ölçeğin Türkçe uyarlamasının
geçerlik ve güvenirlik testleri 338 üniversite öğrencisinin katılımıyla yürütülmüştür. Doğrulayıcı
faktör analizi sonuçları tek boyutlu modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir (x ² = 106.47, sd = 32, p =
0.00000, RMSEA = 077, CFI = .89, GFI = .95, AGFI = .91 ve SRMR =. 062). Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
.67'dir ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .26 ile .43 arasında değişmektedir (Akın, Gediksiz
ve Akın, 2012). Bu tez çalışmasında ise Affedicilik ölçeği’nin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .70
olarak tespit edilmiştir.
2.2.3 Özgecilik Ölçeği (Ö.Ö.) Özgecilik ölçeği, London ve Bower’ ın (1968) özgeci davranışları ölçmek
için geliştirmiş olduğu bir ölçektir. (Akbaba,1994). Türkçeye uyarlanması ve standartizasyonu Cantez,
Aşkın ve Akbaba (1991) tarafından yapılmıştır. Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır. Her alt boyut
için beş madde bulunmaktadır. Özgecilik ölçeğinin 1.,2.,3.,4. ve 5. maddeleri aile boyutuna, 6.,7.,8.,9 ve
10. maddeleri sosyal boyuta, 11.,12.,13.,14 ve 15. maddeleri yardımseverlik boyutuna, 16.,17.,18.,19 ve
20. maddeler ise sorumluluk boyutuna aittir. Her bir maddenin 5 cevap seçeneği bulunmaktadır.
İşaretlenen seçenekler toplanarak bireyin özgecilik puanı tespit edilir. Ölçeğin Aşkın ve Akbaba’nın
(1991) yapmış olduğu uyarlama çalışmalarında Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları aile alt
boyutunda .72, sosyal alt boyutunda .77, yardımseverlik alt boyutunda .84, sorumluluk alt boyutunda
.80 ölçeğin bütünü içinse .85 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada ise Özgecilik Ölçeği’nin Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla aile boyutu için .58, sosyal boyutu için .79, yardımseverlik
boyutu için .62 ve sorumluluk boyutu için .50 ve ölçeğin tamamı için .79 hesaplanmıştır.
3.

Bulgular

Ilk olarak “Yetişkinlerde dini tutum, affedicilik ve özgecilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?” sorusuna yanıt bulmak için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Dini Tutum, Özgecilik ve Affedicilik ilişkisi
1
2
3
4
5

6

1.Dini tutum

1

2.Affedicilik

.18**

1

3.Özgecilik aile alt boyutu

.09*

.11*

1

4.Özgecilik sosyal alt boyutu

.11**

.13**

.21**

1

5.Özgecilik yardımseverlik alt
b
6.Özgecilik sorumluluk alt boyutu

.24**

.17**

.32**

.45**

1

.18**

.07

.27**

.24**

.38**

1

7.Özgecilik toplam puanı

.22**

.17**

.62**

.75**

.77**

.62**

7

1

Yukarıdaki Tablo 1’de verilen korelasyon katsayıları incelendiğinde, katılımcıların dini tutum
puanları ile affedicilik puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r=.18, p<.01), dini
tutum puanları ile özgecilik aile alt boyutu puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
(r=.09, p<.05), dini tutum puanları ile özgecilik sosyal alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu (r=.11, p<.01), dini tutum puanları ile özgecilik yardımseverlik alt boyutu puanları
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r=.24, p<.01), dini tutum puanları ile özgecilik
sorumluluk alt boyutu puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r=.18, p<.01) ve dini
tutum puanları ile özgecilik toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r=.22,
p<.01) bulgularına ulaşılmıştır. Bireylerin dini tutum puanlarıyla özgecilik puanları arasında en
yüksek ilişki özgecilik yardımseverlik alt boyutunda, en düşük ilişki ise aile alt boyutunda
gözlenmiştir.
Katılımcıların affedicilik düzeyleri ile özgecilik düzeyleri arasındaki korelasyon katsayısı
incelendiğinde, affedicilik puanlarıyla özgecilik aile alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
(r=.11, p>.05), affedicilik puanlarıyla özgecilik sosyal alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki (r=.13, p<.01), affedicilik puanlarıyla özgecilik yardımseverlik alt boyutu arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki (r=.17, p<.01), affedicilik puanlarıyla özgecilik toplam puanları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki (r=.17, p<.01) tespit edilmiştir. Affedicilik puanlarıyla özgecilik sorumluluk alt boyutu
puanları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (r=.07, p<05).
Araştırmanın en temel sorusu olan “Bireylerin dini tutum ve affedicilikleri özgecilik düzeylerinin
yordayıcısı mıdır?” sorusuna cevap bulmak amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır.
Araştırma verilerini analize başlamadan önce, bu çalışma için öngörülen parametrik test analizlerinin
yapılabilmesi, çalışmanın temel değişkeni olan özgeciliğe ait normal dağılım varsayımını karşılayıp
karşılamadığının test edilebilmesi için, basıklık (kurtosis)
ve çarpıklık (skewness) değerleri
hesaplanmış olup sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Yetişkinlerin Özgecilik Ölçeği Puanlarının Normallik Değerleri
�
𝐗
N
Ss
Çarpıklık
Basıklık
Özgecilik
673
68.38
9.86
-.168
-.159
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin ölçekten aldıkları puanların çarpıklık ve basıklık
değerlerinin -1 ve +1 arasında olup normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. Regresyon için gerekli
olan normal dağılım ve doğrusallık varsayımının karşılandığını gösteren grafikler de aşağıda
verilmiştir.
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Yukarıdaki grafiğe göre özgecilik bağımlı değişkeninin normal dağılım özelliklerine uygun bir
dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki grafik incelendiğinde özgecilik noktasal olarak bir eksen etrafında toplanmış olarak
görünmektedir. Saçılma diyagramı doğrusal bir ilişkiyi tanımlamaktadır. Yukarıdaki iki grafiğin
sonuçlarına göre regresyon analizi için gerekli olan koşulların sağlandığı anlaşılmaktadır. Regresyon
analizi sonuçları tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Dini Tutum ve Affediciliğin Toplam Özgecilik Puanını Yordamasına İlişkin Regresyon
Analizi Sonuçları
Değişken
Sabit

B
48.93

Sh
2.84

β
-

t
17.21

p
.000

İkili r
-

Dini tutum

.350

.068

.195

5.138

.000

.219

.195

Affedicilik
.230
.063
R= .25, R2= .07
F (2, 670) = 23.90 p= .000 p< .01

.139

3.657

.000

.173

.140

Kısmi r
-
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Yukarıda tabloda 3’teki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini
tutum ve affedicilik düzeyleriyle özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r
= .25, r2= .07, p<.01). Dini tutum ve affedicilik özgecilikteki toplam varyansın%7’sini açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre yordayıcı değişkenlerden dini tutumun özgeciliği
yordama gücü daha yüksektir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçlarına göre
iki değişkenin de özgecilik üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir.
Bireylerin dini tutum ve affedicilikleri özgecilik aile alt boyutunun yordayıcısı mıdır?” sorusuna
cevap bulmak amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonuçları
Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Dini Tutum ve Affediciliğin Özgeciliğin Aile Alt Boyutunu Yordamasına ilişkin Regresyon
Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
β
t
p
İkili
Kısmi
r
r
Sabit
15.38
9.994
15.475
.000
Dini tutum

.046

Affedicilik
.053
2=
R= .13, R .02
F (2, 670) = 5.77 p= .003,

.024

.076

1.947

.052

.092

.075

.022

.093

2.401

.017

.107

.092

p< .05

Yukarıda Tablo 4’teki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini
tutum ve affedicilik düzeyleriyle özgeciliğin aile alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
vardır (r = .13, r2= .02). Dini tutum ve affedicilik özgecilik aile alt boyutundaki toplam varyansın
%2’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre yordayıcı değişkenlerden
affediciliğin özgeciliğin aile alt boyutunu yordama gücü daha yüksektir. Yapılan regresyon analizi
sonuçlarına göre bireylerin affedicilik puanları özgecilik-aile düzeylerini anlamlı yordayıcısı olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır (p<.05). Ancak dini tutumun bireylerin özgecilik-aile düzeyinin anlamlı
yordayamadığı ve önemli etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
Bireylerin “dini tutum ve affedicilikleri özgeciliğin sosyal alt boyutunun yordayıcısı mıdır?” sorusuna
cevap bulmak amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonuçları
Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5.Dini Tutum ve Affediciliğin Özgeciliğin Sosyal Alt Boyutunu Yordamasına ilişkin Regresyon
Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
β
t
p
İkili r
Kısmi r
Sabit

9.54

1.320

-

7.229

.000

-

-

Dini tutum

.075

.032

.092

2.384

.017

.112

.092

.029

.115

2.962

.003

.131

.114

Affedicilik
.087
2=
R= .15, R .02
F (2, 670) = 8.72 p= .000,

p< .05

Tablo 5’deki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini tutumları
ve affediciliklerinin özgecilik sosyal alt boyutu arasında anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır (r= .15,
r2 = .02 , p<.05). Dini tutum ile özgecilik ölçeği aile alt boyutu arasındaki korelasyon değeri pozitif
olduğundan aralarındaki ilişki pozitif yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde affedicilik ile
özgecilik ölçeği sosyal alt boyutu arasındaki korelasyon değeri pozitif olduğundan aralarındaki ilişki
pozitif yönlü olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin dini tutum
puanları ve affedicilik puanları özgecilik-sosyal düzeylerini anlamlı yordayıcısı olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır (p<.05).Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre yordayıcı değişkenlerden
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affediciliğin özgecilik sosyal alt boyutunu yordama gücü dini tutuma göre daha yüksektir. Bağımsız
değişkenlerin toplamı; dini tutum ve affedicilik ikisi birlikte öğrencilerin özgecilik-sosyal düzeylerinin
%2 düzeyini (R2 = .02) açıkladığı anlaşılmaktadır.
Bireylerin dini tutum ve affedicilikleri özgeciliğin yardımseverlik alt boyutunun yordayıcısı mıdır?”
sorusuna cevap bulmak amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizi
sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir.
Tablo 6. Dini Tutum ve Affediciliğin Özgeciliğin Yardımseverlik Alt Boyutunu Yordamasına ilişkin
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
β
t
p
İkili
Kısmi
r
r
Sabit
9.772
.996
9.807
.000
Dini tutum

.139

.024

.220

5.819

.000

.242

.219

Affedicilik

.074

.022

.126

3.346

.001

.165

.128

R= .27, R2= .07
F (2, 670) =26.74 p= .000,

p< .05

Tablo 6’daki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini tutum ve
affedicilik düzeyleri ile özgecilik yardımseverlik alt boyutu arasında anlamlı ilişki olduğu
anlaşılmaktadır (r= .27, r2 = .07, p<.05). Dini tutum ve affedicilik ile özgecilik ölçeği yardımseverlik alt
boyutu arasındaki korelasyon değeri pozitif olduğundan aralarındaki ilişki pozitif yönlü olduğu
anlaşılmaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre bireylerin dini tutum ve affedicilik düzeylerinin
özgecilik-yardımseverlik düzeylerini anlamlı yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır
(p<.05).Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre yordayıcı değişkenlerden dini tutumun
özgecilik yardımseverlik alt boyutunu yordama gücü affediciliğe göre daha yüksektir. Bağımsız
değişkenlerin toplamı; dini tutum ve affedicilik ikisi birlikte öğrencilerin özgecilik-sosyal düzeylerinin
%7 düzeyini (R2 = .07) açıkladığı tespit edilmiştir.
Bireylerin dini tutum ve affedicilikleri özgeciliğin sorumluluk alt boyutunun yordayıcısı mıdır?”
sorusuna cevap bulmak amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizi
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Dini Tutum ve Affediciliğin Özgeciliğin Sorumluluk Alt Boyutunu Yordamasına ilişkin
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
β
t
p
İkili
Kısmi
r
r
Sabit
14.234
.824
17.273
.000
Dini tutum

.089

Affedicilik
.017
R= .18, R2= .03
F (2, 670) = 11.719 p= .000,

.020

.174

4.516

.000

.180

.172

.018

.036

.929

.353

.066

.036

p< .05

Yukarıda tablo 7’deki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini
tutum ve affedicilik düzeyleriyle özgecilik sorumluluk alt boyut düzeyleri arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki vardır (r = .18, r2= .03). Dini tutum ve affedicilik özgecilik sorumluluk alt boyutundaki
toplam varyansın %3’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre
yordayıcı değişkenlerden dini tutumun özgecilik sorumluluk alt boyutunu yordama gücü daha
yüksektir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçlarına göre dini tutumun
özgecilik sorumluluk alt boyutu üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir (p<.05). Ancak
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affediciliğin bireylerin özgecilik-sorumluluk düzeyinin anlamlı yordayamadığı ve önemli etkiye sahip
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
Yetişkinlerin affedicilik, dini tutum ve özgecilik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ilişkisiz örneklem için t-testi gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Cinsiyete Göre Affedicilik Dini Tutum ve Özgecilik Düzeyi
Affedicilik
Dini tutum
Özgecilik Aile
Boyutu
Özgecilik
Sosyal Boyutu
Özgecilik
Yardımseverlik
Boyutu
Özgecilik
Sorumluluk
Boyutu
Özgecilik
toplam

Grup

N

�
𝑿

S

sd

t

p

671

1.91

.051

671

.51

.60

671

2.24

.02*

671

.21

.83

671

.97

.32

671

1.22

.22

671

1.35

.17

Erkek

243

32.92

6.52

Kadın

430

32.01

5.57

Erkek

243

34.14

5.81

Kadın

430

34.36

5.29

Erkek

243

18.29

3.45

Kadın

430

18.90

3.29

Erkek

243

14.97

4.53

Kadın

430

14.90

4.46

Erkek

243

16.75

3.51

Kadın

430

17.02

3.44

Erkek

243

17.66

2.80

Kadın

430

17.94

2.81

Erkek

243

67.69

10.20

Kadın

430

68.76

9.66

*p< .05, **p<.01
Tablo 8’de görüldüğü gibi bireylerin affedicilik toplam puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır [t(671) = 1.91, p>.05]. Bireylerin affedicilik puan ortalamaları
incelendiğinde, kadınların puan ortalamaları (𝑋� =32.01) ile erkeklerin puan ortalamalarının ( 𝑋�= 32.92)
birbirlerine yakın olduğu gözlenmiştir.

Bireylerin dini tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna
ulaşılmıştır [t(671)=.51, p>.05]. Erkeklerin puan ortalamaları (𝑋� = 34.14), kadınların dini tutum puan
ortalamaları (𝑋�= 34.36) olarak saptanmıştır.

Tablo 8 incelendiğinde özgecilik toplam puanlarında kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır [t(671)= 1.35, p> .05]. Yalnızca aile alt boyutunda kadınların puanı ile erkeklerin
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(671)=1.35, p< .05].Kadınların en yüksek
ortalamaya sahip özgecilik boyutu aile boyutu (𝑋�=18.90; t= 2.24) olarak saptanmıştır. Bunu sırayla
sorumluluk boyutu (𝑋�=17.94; t= 1.22), yardımseverlik boyutu (𝑋� =17.02; t= .97) ve sosyal boyut (𝑋�=
14.90; t= .21) izlemektedir. Erkeklerde en yüksek ortalamaya sahip özgecilik boyutu ise yine aile
boyutudur (𝑋�= 18.29; t= 2.24). Bunu sırayla sorumluluk boyutu (𝑋� =17.66; t= 1.22), yardımseverlik
boyutu (𝑋�= 16.75; t= .97) ve sosyal boyut (𝑋�= 14.97; t= .21) takip etmektedir.
Yetişkinlerin affedicilik, dini tutum ve özgecilik düzeylerinin medeni durum bağımsız değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla ilişkisiz örneklem için t-testi yapılmıştır.
Yapılan t testinin sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. Medeni Duruma Göre Affedicilik, Dini tutum ve Özgecilik Düzeyi
Affedicilik
Dini tutum
Özgecilik Aile
Özgecilik Sosyal
ÖzgecilikYardımseverlik
Özgecilik Sorumluluk
Özgecilik toplam

Grup
Evli
Bekâr

N
260
413

�
𝑿
34.19
31.18

S
5.58
5.88

sd
671

t
6.59

p
.00**

Evli
Bekâr
Evli
Bekâr

260
413
260
413

35.63
33.43
18.23
18.96

4.81
5.71
3.45
3.27

671

5.16

.00**

671

2.72

.00**

Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr

260
413
260
413
260
413
260
413

15.04
14.85
17.21
16.74
17.84
17.84
68.33
68.40

4.87
.422
3.66
3.34
2.81
2.81
10.40
9.52

671

.51

.60

671

1.68

.09

691

.02

.97

671

.09

.92

*p< .05 **p< .01
Tablo 9’a göre bireylerin affedicilik düzeylerinde medeni duruma göre evli bireyler lehine anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir [t(671)= 6.59, p<.01]. Evli bireylerin affedicilik puan ortalamaları (𝑋�=34.19),
bekâr bireylerin affedicilik puan ortalamalarına (𝑋�=31.18) göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
Tablo 9 incelendiğinde dini tutum ortalama puanlarının medeni durum değişkenine göre anlamlı bir
şekilde farklılaştığı ortaya çıkmaktadır [t(671)=5.16, p<.01]. Evli bireylerin dini tutum puan
ortalamalarının (𝑋�=35.63), bekâr bireylerin dini tutum puan ortalamalarından (𝑋� =33.43) daha yüksek
olduğu saptanmıştır.
Tablo 10. Yaş Değişkenine Göre Affedicilik, Dini tutum ve Özgecilik Düzeyi
Değişken

Affedicilik

Özgecilik

Dini
Tutum

Yaş
17-21

N
217

�
𝑿

30.53

Ss
5.90

22-26
27-31
32ve
üstü
17-21

156
102
198

31.83
33.25
34.26

5.61
5.87
5.64

217

68.37

8.93

22-26
27-31
32ve
üstü
17-21

156
102
198

69.23
66.90
68.48

10.09
9.46
10.80

217

33.08

5.79

22-26
27-31

156
102

34.22
33.42

4.94
6.03

32ve
üstü

198

36.10

4.76

Var. K.
Gruplar
ara.
Grup içi
Toplam

Gruplar
ara.
Grup içi
Toplam

Gruplar
ara.
Grup içi
Toplam

K.T.
1567.25

Sd
3

K.O.
522.42

22188.76
23.756

669
672

33.16

337.92

3

112.64

65088.93
65426.85

669
672

97.29

1040.74

3

346.91

19187.33
20228.07

669
672

28.68

F
15.75

P
.00**

1.15

.32

12.09

.00**

*p<.05, **p< .01

Tablo 9 incelendiğinde sosyal boyut, yardımseverlik boyutu, sorumluluk boyutu ve özgecilik toplam
puanında bireylerin evli ve bekâr olmalarına göre anlamlı bir farklılık görülememiştir. Ancak
özgeciliğin aile boyutunda bireylerin medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Bekârların (X ̅= 18.96; t= 2.72) evli bireylere (X ̅= 18.23; t= 2.72) göre aile boyutunda daha yüksek
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puanlara sahip oldukları görülmüştür. Bekarların özgecilik puanları sırası ile aile alt boyutunda (X ̅=
18.96), sorumluluk alt boyutunda (X ̅= 17.84), yardım severlik alt boyutunda (X ̅= 16.74) ve sosyal alt
boyutunda (X ̅=14.85). Evli bireylerin özgecilik puanları sırasıyla aile alt boyutunda (X ̅=18.23),
sorumluluk alt boyutunda (X ̅= 17.84), yardımseverlik alt boyutunda (X ̅=17.21), sosyal alt boyutunda
(X ̅=15.04) olarak bulunmuştur.
Yetişkin bireylerin affedicilik, dini tutumve özgecilik düzeylerinin yaş bağımsız değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA testinin
sonuçları Tablo 10’de verilmiştir.
Tablo 10 incelendiğinde yapılan ANOVA analiz sonuçlarından, bireylerin affedicilik puanlarının yaş
gruplarına göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu anlaşılmaktadır [F(3,669)= 15.75, p< .01]. Bu
farklılığın hangi yaş da yaş grupları arasında olduğunu saptamak amacıyla Tukey HSD testi
yapılmıştır. Bu analiz sonucuna göre 17-21 yaş aralığındaki bireylerin affedicilik puan ortalamaları
(𝑋�=30.53), 22-26 yaş aralığındaki bireylerin puan ortalamaları (𝑋�=31.83), 27-31 yaş aralığındaki
bireylerin puan ortalamaları (𝑋�=33.25) ve 34 ve üstündeki bireylerin puan ortalamaları (𝑋� =34.26)
bulunarak yaş arttıkça affediciliğin de arttığı tespit edilmiştir.
Bireylerin özgecilik düzeylerinin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır
[F(3-669)= 1.15 p>.01]. Diğer bir ifadeyle, yaş ve affedicilik düzeyinin anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı gözlenmektedir.
Tablo 10 incelendiğinde bireylerin dini tutum puanlarının yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir [F(3-669)= 12.09 p<.01]. Dini tutum puanlarındaki farklılığın hangi yaş grupları
arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD testi yapılmıştır. Bu testin sonucuna göre, 32 ve
üstü yaş grubundakilerin dini tutum puan ortalamalarının (𝑋�=36.10), 17-21 yaş (𝑋� =33.08), 22-26 yaş
(𝑋�=34.22) ve 27-31 yaş (𝑋�=33.42) aralığındaki bireylerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Yetişkin bireylerin affedicilik, dini tutum ve özgecilik düzeylerinin algılanan ekonomik duruma göre
farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA testinin
sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11.Algılanan Ekonomik Düzeye Göre Affedicilik, Dini Tutum ve Özgecilik Düzeyi
Değişken

Affedicilik

Özgecilik

Dini Tutum

62

�
𝑿

33.29

5.54

Orta

553

32.30

5.89

Yüksek

58

31.67

6.79

Düşük

62

65.11

11.44

Orta

553

68.67

9.61

Yüksek

58

69.05

9.94

Düşük

62

36.03

4.04

Orta

553

34.15

5.59

Yüksek

58

33.65

5.48

Yaş

N

Düşük

Ss

Var. K.
Gruplar
ara.
Grup
içi
Toplam
Gruplar
ara.
Grup
içi
Toplam
Gruplar
ara.
Grup
içi
Toplam

K.T.

Sd

K.O.

F

p

82.35

2

41.17

1.16

.31

23673.67

670

35.33

23756.02

672

737.09

2

368.55

3.81

.02*

64689.76

670

96.55

65426.85

672

221.04

2

110.52

3.70

.02*

20007.03

670

29.86

20228.07

672

*p< .05, **p< .01
Tablo 11 incelendiğinde, bireylerin affedicilik düzeylerinin ekonomik durumlarına göre anlamlı bir
farklılık göstermediği anlaşılmaktadır [F(2-670)= 1.16 p>.05].
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Tablo 11 incelendiğinde yapılan ANOVA analiz sonuçlarından, bireylerin özgecilik puanlarının
ekonomik durumlarına göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu anlaşılmaktadır [F(2-670)= 3.81, p<.05]
.Bu farklılığın hangi ekonomik düzey veya düzeyler arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey
HSD testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre orta ekonomik seviyedeki bireylerin puanları (𝑋�=68.67),
düşük ekonomik düzeydeki bireylerin puanlarına göre (𝑋�=65.11) daha yüksek olarak bulunmuştur.

Analiz sonuçları bireylerin dini tutum puanları arasında algılanan ekonomik düzey bakımından
anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F(2-670)=3.70, p<.05]. Başka bir ifadeyle bireylerin dini
tutum puan ortalamaları ekonomik duruma bağlı olarak anlamlı şekilde değişmektedir.
Hangi
gruplar arasında fark olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre düşük
ekonomik düzeydeki bireylerin puan ortalamaları (𝑋� =36.03), orta (𝑋� = 34.15) ve yüksek ekonomik
düzeydeki bireylerin puan ortalamalarına (𝑋� = 33.65) göre daha yüksek olarak belirlenmiştir.

Yetişkin bireylerin affedicilik, dini tutum ve özgecilik düzeylerinin eğitim düzeyine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA testinin sonuçları
Tablo 12’te verilmiştir.
Tablo 12.Eğitim Düzeyine Göre Affedicilik, Dini Tutum ve Özgecilik
Değişken

Affedicilik

Özgecilik

Dini
Tutum

Yaş

N

İlköğretim

102

Ortaöğretim

�
𝑿

Ss

Var.K.

K.T.

Sd

K.O.

F

P

34.51

5.33

Grupla
r ara.

710.79

2

355.39

10.33

.00**

54

33.50

5.37

Grup
içi

23045.22

670

34.39

Üniversite ve
üstü

517

31.79

6.00

Toplam

23756.02

672

İlköğretim

102

69.04

11.38

143.10

2

71.55

.73

.48

Ortaöğretim

54

67.03

10.84

65283.75

670

97.43

Üniversite ve
üstü

517

68.39

9.43

65426.85

672

İlköğretim

102

37.50

3.50

1400.75

2

700.37

24.92

.00**

Ortaöğretim

54

35.31

5.04

18827.32

670

28.10

Üniversite ve
üstü

517

33.54

5.61

20228.07

672

Grupla
r ara.
Grup
içi
Toplam
Grupla
r ara.
Grup
içi
Toplam

*p< .05, **p< .01
Tablo 12 incelendiğinde bireylerin affedicilik düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir [F(2-670)=10.33, p<.01]. Affedicilik düzeyleri arasındaki farkın hangi eğitim
seviyelerinde olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre, ilköğretim
mezunu bireylerin affedicilik düzeyleri (𝑋� =34.51) üniversite ve üstü mezunlarının affedicilik
düzeylerinden (𝑋�=31.79) daha yüksek olarak tespit edilmiştir.

Tablo 12’ye göre bireylerin özgecilik düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermediği tespit edilmiştir [F(2-670)= .73, p>.01]. Ancak bireylerin dini tutum puan ortalamalarının
eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır [F(2-670)=24.92, p<.01]. Dini tutum
puan ortalamaları arasındaki farkın hangi eğitim seviyelerinde olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Tukey testinin sonuçlarına göreilköğretim mezunu bireylerin dini tutum puan ortalamaları (𝑋� = 37.50),
ortaöğretim (𝑋�=35.31) ve üniversite ve üstü mezunlarından (𝑋�=33.54) daha yüksek olarak
gözlenmiştir.
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4. Tartışma
Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde bireylerin özgecilik düzeyleri ile dini tutumları ve
affedicilikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında beklenildiği gibi
bireylerin özgecilik düzeyleri ile dini tutum puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
gözlenmektedir. Yine dini tutum ve affedicilik arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada kendini daha yüksek oranda dindar olarak belirten bireylerin
kendilerini daha az oranda dindar olarak belirtenlere göre kendilerini daha affedici olarak
tanımladıkları ortaya konmuştur. (McCullough ve Worthington, 1999).
Harputlu’nun (2015) üniversite öğrencilerin dini tutum ve özgecilik ilişkisini incelediği çalışmasında
iki değişken arasında olumlu bir ilişki bulunamamıştır. Çalışmada dinî tutum ile özgeciliğin
sorumluluk ve sosyal alt boyutlarında negatif yönde bir ilişki çıkmış, yardımseverlik ve aile
boyutlarında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.
Yine analiz sonuçlarına göre bireylerin affedicilik düzeyleriyle özgecilik düzeyleri arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre bireylerin affedicilik düzeyleri arttıkça özgecilik
düzeylerinin de artacağını söylemek mümkündür. Bunun nedeni affetmenin özgeci bir çerçevede ele
alınması olabilir. Burada affetme, suç işleyenle kurulan empati neticesinde güdüsel bir değişme
şeklinde tarif edilmiştir. Benzer şekilde affetme suç işleyene takdim edilen özgeci bir ödül şeklinde de
tanımlanabilmiştir (Çoklar ve Dönmez, 2014).
Bu çalışmanın temel problemi olan “bireylerin dini tutumları ve affedicilik düzeyleri özgecilik düzeylerinin
anlamlı yordayıcısı mıdır?” sorunun cevabını test etmek için doğrusal (linear) çoklu regresyon analizi
yapılmıştır.
Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini tutum ve affedicilik
düzeyleriyle özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Dini tutum ve
affedicilik özgecilikteki toplam varyansın%7’sini açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçlarına göre iki değişkenin de özgecilik üzerinde anlamlı bir yordayıcı
olduğu görülmektedir. Bunlar araştırmanın sonuçlarının beklendiği gibi çıktığını göstermektedir.
Bu araştırma kapsamında yapılan analizler incelendiğinde bireylerin özgeciliğin aile alt boyutuyla
dini tutum ve affedicilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir.
Regresyon analiz sonuçlarına göre affedicilik özgeciliğin aile alt boyutunun anlamlı bir yordayıcısı
olarak bulunmuştur. Ancak dini tutumun bireylerin özgecilik aile alt boyutunu anlamlı bir şekilde
yordayamadığı ve önemli etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında araştırmaya katılan bireylerin dini tutumları ve
affedicilikleri ile özgecilik sosyal alt boyutu puanları arasında anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
Dini tutum ile özgecilik ölçeği aile alt boyutu arasındaki korelasyon değeri pozitif olduğundan
aralarındaki ilişki pozitif yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde affedicilik ile özgecilik ölçeği
sosyal alt boyutu arasındaki korelasyon değeri pozitif olduğundan aralarındaki ilişki pozitif yönlü
olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre bireylerin dini tutum puanları ve affedicilik
puanları özgecilik-sosyal düzeylerini anlamlı yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini tutum ve affedicilik
düzeyleri ile özgecilik yardımseverlik alt boyutu arasında anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Dini
tutum ve affedicilik ile özgecilik ölçeği yardımseverlik alt boyutu arasındaki korelasyon değeri pozitif
olduğundan aralarındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Regresyon analizi
sonuçlarına göre bireylerin dini tutum ve affedicilik düzeylerinin özgecilik yardımseverlik alt
boyutunun anlamlı yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Standardize edilmiş regresyon
katsayısına (β) göre yordayıcı değişkenlerden dini tutumun özgecilik yardımseverlik alt boyutunu
yordama gücü affediciliğe göre daha yüksektir.
Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin dini tutum ve affedicilik
düzeyleriyle özgecilik sorumluluk alt boyut düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre yordayıcı değişkenlerden dini tutumun özgecilik
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sorumluluk alt boyutunu yordama gücü daha yüksektir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin
t- testi sonuçlarına göre dini tutumun özgecilik sorumluluk alt boyutu üzerinde anlamlı bir yordayıcı
olduğu görülmektedir. Ancak affediciliğin bireylerin özgecilik-sorumlulukdüzeyinin anlamlı
yordayamadığı ve önemli etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Görüldüğü üzere dini tutum ve affedicilik özgeciliği anlamlı şekilde yordamaktadır. Dini tutum
özgeciliğin sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk alt boyutlarını da yordamaktadır ve aralarında
pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kendilerini dindar olarak belirten bireyler üzerinde
yapılan bir araştırmada, bu kişilerin, diğerlerine göre daha çok miktarda para bağışladıklarını; daha
çok gönüllü davranmaya eğilim gösterdiklerini, daha çok kan bağışında bulunduklarını ve evsiz
kimselere daha çok yardım ettiklerini ifade etmiştir. Bunların yanında bu kişiler daha mutlu olarak
görülmüştür (Brooks, 2007). Bu araştırmanın ileri sürdükleriyle bu çalışmada gözlenen bulgular
tutarlılık göstermektedir. Dini inanış bir kimseyi merhamet arayışına yönlendirebilir, empatisini,
şefkatini ve sevgi duygusunu çoğaltabilir (Bloom, 2012). Böylece bireylerin daha özgeci, yardımsever,
affedici eğilimler göstermesine olumlu şekilde etki edebilir. Yardım etme, özgeci davranışta bulunma,
affetme gibi kavramları ilahi dinler de onaylamaktadır. Bu tarz davranışların yapılması için Kur’an ve
ve diğer ilahi metinlerde emirler geçmektedir (Akbaba, 1994). Budizmde de durum farklı değildir.
Nirvanaya ulaşmanın hedef kabul edildiği bu öğretide istek, nefret, intikam, bencillik vb. duygular bu
hedefin önündeki birer engeldir. Nezaket sahibi, merhametli, hoşgörü sahibi ve özgeci olmak
Nirvana’ya ulaşmış saf insanın özellikleridir. Konfüçyanizm’de de iyilikseverlik ve paylaşım gibi
değerlere önem verilmekte ve özendirilmektedir (Güç, 2010; Yitik,2010; Elmalı, 2010). Bu dinlerdeki
özendirilen ve emredilen değerlerden bencillik özgeciliğin; intikam ve kinin de affediciliğin tam
karşısında yer alan terimler olarak kabul edildiği daha önceden belirtilmişti.
Özgeciliğin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
t testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre özgeciliğin aile alt boyutunda kadınların puanları erkeklerin
puanlarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Özgeciliğin diğer alt boyutları ve toplam özgecilik
düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Konuyla ilgili araştırmalar
incelendiğinde; Yöntem ve İlhan’ın (2013) benlik kurguları ve özgecilikle ilgili çalışması, Koçak ve
Ak’ın (2013) yaşam amaçları ve özgecilikle ilgili çalışması, Onatır’ın (2008) cinsiyetin özgecilik
üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığını ileri sürdüğü çalışması, Akbaba (1994) grupla psikolojik
danışmanın özgecilik üzerine etkisini incelediği araştırması, Banbal (2010) hemşirelik öğrencilerindeki
özgecilik düzeyini incelediği çalışması, Kasapoğlu (2013) iyilik hali ve özgecilikle ilgili çalışmasıyla
paralellik göstermektedir. Ancak Elmas (1998) kadınların erkeklerden daha özgeci olduğunu, Carlo ve
diğerleri (2003) ergen bireyler üzerinde yaptığı çalışmasında kızların daha özgeci davranışlar
sergilediğini, Harputlu (2015) özgeciliğin yardımseverlik ve sorumluluk alt boyutlarında kadınların
daha yüksek puanlar aldıkların ileri sürmüşlerdir. Çekin (2013) İmam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili
çalışmasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek oranda özgeci davranma eğilimine
sahip olduğunu savunmuştur. Yine Kahraman ve Kurt’un (2013) öğretmen adaylarındaki olumlu
sosyal davranış eğilimlerini incelediği çalışmasında, kız öğrencilerin özgeci olumlu sosyal davranış
puan ortalamalarını, erkek öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı olarak daha yüksek olarak
tespit etmişlerdir.
Affediciliğin cinsiyete göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemek amacıyla yapılan t testi
sonuçlarında bireylerin affedicilik puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediği
anlaşılmıştır. Bu çalışmadaki bulguyu destekleyen araştırmalar (Gündüz, 2014; Çağ ve Yıldırım, 2013;
Ayten 2009; Şahin 2013; Atçeken, 2014; Taysi, 2007) bulunmaktadır. Bu çalışmanın tam tersini ileri
süren araştırma bulguları da bulunmaktadır. Örneğin, Miller ve ark. (2008) tarafından yapılan bir
çalışmada kadınların affedicilik puanlarının erkeklerdenistatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
olduğu belirtilmiştir.
Bireylerin dini tutum düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit
etmek amacıyla yapılan t testi sonuçları incelendiğinde, dini tutumun cinsiyete göre anlamlı bir
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farklılık sergilemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde bu bulguyla örtüşen
ve çelişen bulgular görülmeketedir. Harputlu’nun (2015) çalışmasında kız öğrencilerin dini tutum
puanları erkek öğrencilerin dini tutum puanlarından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Kaya’nın
(1998) ve Apaydın’ın (2001)çalışmalarında ise erkek öğrencilerin dini tutum puanlarının, kız
öğrencilerin dini tutum puanlarından anlamlı olarak yüksek olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmadaki
tepit edilen bulguları destekleyen bulgular da bulunmaktadır. Uyaver (2010), Sarıçamve Güven (2012)
çalışmalarında dini tutumun cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını belirtmişlerdir.
Yapılan analizler sonucunda özgeciliğin yaş gruplarına göre anlamlı bir fark göstermediği tespit
edilmiştir. Bu sonuç Ak (2013), sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. Carlo ve ark. (2003) yaşla
birlikte özgeciliğin arttığını ileri sürmüştür. Yöntem (2013) farklı bir gelişim döneminde bulunmanın
özgeciliğin yardımseverlik ve sosyallik alt boyutlarını anlamlı şekilde yordadığını belirtmiştir. Onatır
(2008) çalışmasında yaşın artması ile sosyal ve sorumluluk alt boyutlarında pozitif yönde anlamlı ve
sonuçlar görülmüştür. Ancak özgecilik toplam puanı bu çalışmada olduğu gibi yaşa göre anlamlı bir
farklılık sergilememektedir. Mutafçılar ve Karadağ (2009) göre öğretmenlerin yaşları sosyal
sorumluluk paylaşma düzeylerinin artmasına neden olmaktadır. Mutafçılar (2008) öğretmen
özgeciliği üzerine yaptığı çalışmada yaş ile özgecilik arasında pozitif yönde düşük seviyede anlamlı
bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Kumru ve ark. (2004) daha büyük yaş gruplarındaki bireylerin daha
fazla özgeci davranış gösterdiklerini ileri sürmüştür. Yaman’ın (2013) tüketici davranışı olarak
özgeciliği incelediği araştırmasında yaş ilerledikçe özgeciliğin azaldığını ileri sürmüştür.
Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre affedicilik yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Dört yaş
grubundaki puanlar incelendiğinde puanların yaşa göre giderek arttığı gözlenmiştir. Bu sonuç Uysal
(2015) genç yetişkinlerin affetme eğilimlerini incelediği çalışmasındaki sonuçla benzerdir. Araştırmaya
göre affetme eğilimi bakımından 21-40 yaş grubundakiler daha genç grupta yer alan bireylere göre
daha yoğun ve olumlu tutumlara sahiptir. Ayten’in (2009) yaş ve affetme ilişkisini tespit etmek
amacıyla yaptığı korelasyon analizinde, bu iki değişken arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
Dini tutum puanlarının yaş değişkenine göre nasıl farklılık gösterdiğini tespit etmek amacıyla yapılan
ANOVA testi sonucuna göre 32 ve üstü yaş grubunda yer alanlar daha küçük yaş grubundaki
bireylere göre daha yüksek puanlara sahip olmuşlardır. Bu sonuç Harputlu’ nun (2015)
çalışmasındaki sonuç ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yaşı ve dinî
tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde, 22-28 yaş grubundakilerin 18–21 yaş grubunun
puanlarından anlamlı olarak yüksek çıktığı gözlenmiştir.Bunlarla birlikte, bu çalışmada tespit
edilenden farklı bulgular da bulunmaktadır. Uyaver’ (2010) çalışmasında dini tutum yaş arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Yapılan t testi sonucuna göreözgecilik toplam puanında bireylerin evli ve bekâr olmalarına göre
anlamlı bir farklılık görülememiştir. Yaman’ ın (2013) özgeciliği tüketici davranışı çerçevesinde
incelediği çalışmasında, Karadağ ve Mutafçıları’ın (2009) ilk ve ortaöğretim öğretmenlerin özgecilik
düzeylerini inceledeği çalışmasında, Onatır’ın (2008) öğretmenlerin özgecilik düzeyleriyle ilgili
araştırmasında da aynı şekilde medeni duruma göre özgecilik düzeyinde anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Ayten’e (2009) göre ise prososyal davranışlar evlilerde bekârlara göre daha yüksek
oranda görülmektedir.
Medeni durum değişkenine göre affedicilik puanlarının anlamı bir şekilde farklılaştığı gözlenmiştir.
Evli bireylerin affedicilik puanları bekâr bireylerin affedicilik puanlarına göre daha yüksektir. Benzer
şekilde Uysal (2015) evli bireylerin affetme eğilimlerinin bekâr bireylerden daha yüksek olduğunu
ifade etmiştir. Ayten’in (2009) çalışmasında ise bu bulguların aksine evli ve bekârlarda affetme eğilimi
açısından herhangi bir farklılık gözlenememiştir. Dini tutum puan ortalamalarının medeni durum
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit amacıyla yapılan t testi sonucuna göre evli
bireylerin puanları bekar bireylerin puanlarına göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Koç (2010)
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bu çalışmanın bulgularını destekler nitelikte, evli yetişkinlerin bekar yetişkinlere göre daha
içselleştirilmiş bir dindarlık durumuna sahip olduğunu, Kurt (2009) evliliğin ve çocuk yetiştirmenin
dine yönelimi artırdığını belirtmişlerdir. Uyaver (2010) obsesif kompulsif bozukluk ve dini tutum
ilişkisini araştırdığı çalışmasında ise dini tutumun medeni durum değişkenine göre farklılaşmadığını
ifade etmiştir.
Bu araştırmada yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre eğitim durumuna göre özgecilik düzeyinde
anlamlı bir farklılık görülememiştir. Yine yapılan başka bir çalışmada öğretmenlerin özgecilik
seviyeleri öğretmenlerin eğitim seviyelerine göre bir farklılık oluşturmamaktadır (Karadağ ve
Mutafçılar, 2009).
Öğretmen özgeciliği üzerine yapılan başka bir çalışmada güncel durumda yardımseverlik alt boyutu
için eğitim seviyesine göre bir farklılık bulunamamıştır. Sosyal sorumluluk alt boyutu için yüksel
okul mezunu öğretmenler, üniversite ve lisansüstü mezunu öğretmenlere göre daha yüksek puan
almışlardır. Acil durumlarda yardımseverlik ve bağışta bulunma alt boyutları için bir farklılık tespit
edilememiştir. Özgecilik toplam puanında ise yüksel okul mezunu öğretmenlerin üniversite ve
lisansüstü mezunu öğretmenlere göre daha yüksek özgecilik eğiliminde oldukları saptanmıştır
(Onatır,2008). Ayten’in (2009) çalışmasında üniversite mezunlarının genel yardım eğilimi ve diğer
yardım etme çeşitlerinde ilk ve ortaokul mezunlarına nazaran daha yüksek puanlara sahip olduğu
ifade edilmiştir. Bu çalışmada bireylerin affedicilik düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir
farklılık gösterdiği saptanmıştır. Uysal’ın (2015) çalışmasında ise yükseköğretim grubunda yer alan
bireylerin genel affetme eğilimlerinin daha alt eğitim grubundaki bireylere göre daha yüksek olduğu
ileri sürülmüştür.
Ekonomik duruma göre özgeciliğin değişimini tespit etmek amacıyla yapılan ANOVA testi sonucuna
göre orta ekonomik seviyedeki bireylerin puanları, düşük ekonomik düzeydeki bireylerin puanlarına
göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu bulgudan hareketle bireylerin gelir seviyesi yükseldikçe
özgecilik puanlarının arttığı söylenebilir. Bu durumu literatürdeki bazı çalışmalar desteklemektedir.
Karadağ ve Mutafçılar’a (2009) göre aylık ortalama geliri 0-1000 TL arasında olan bireylerin aylık
ortalama geliri 3001-4000 TL arasında olan bireylere göre daha yüksek düzeyde prososyal davranış
eğilimine sahiptirler. Yaman’a (2013) göre gelir seviyesi düşük bireyler, özgeciliğin tam tersi
davranışları ön planda tutmaktadırlar. Bireylerin gelir seviyesi arttıkça özgeci davranışlar
sergiledikleri sonucuna varmıştır. Ayten (2009) ve Onatır’ın (2008) bulguları da aynı doğrultudadır.
Onatır (2009) orta gelir seviyesine sahip bireylerin düşük gelir seviyesinde olanlardan daha çok
oranda acil durumlarda yardımsever özgeci davranışında olduklarını belirtmiştir. Bağışta bulunma alt
boyutu dikkate alındığında, yüksek gelir sahibi bireylerin düşük ve orta gelir sahibi bireylerden daha
fazla miktarda bağış yaptıkları belirlenmiştir. Özgecilik toplam puanında ise düşük gelirli bireylerle
yüksek gelirli bireylere bakıldığında yüksek gelirli bireyler lehine bir durum gözlenmiştir.
Bireylerin affedicilik düzeylerinin ekonomik durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği
anlaşılmıştır. Bu çalışmadakine benzer sonuçlar mevcuttur. Örneğin, farklı gelir düzeyindeki
bireylerin affedicilik puan ortalamaları arasındaki farklılığın ortaya çıkarılması için yapılan varyans
analizine göre, bireylerin affedicilik puan ortalamalarında istatistiki şekilde anlamlı farklılıklar
olmadığı gözlenmiştir (Şahin, 2013).
5.

Öneriler

Bu bölümde araştırma bulguları ve yapılan tartışmalar çerçevesinde alan çalışanlarına ve
araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir.
5.1 Uygulayıcılar İçin Öneriler
• Dini tutumun özgeciliği yordadığı görülmektedir. Bunun nedeni dini öğretilerin katkısı
olabilir. Dolayısıyla özgecilik öğretilebilir bir davranış olarak görülebilir. Bu noktada anne
babaların çocuklarına bu yaşantıyı gösterme adına rol model olmaları özgeci davranışların
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öğrenilmesi adına fayda sağlayacaktır. Anne babalar çocuklarının özgeci davranışlarını
geliştirmek adına çocuklarına, sosyal ortamlarda yaşantılar geçirmelerine yardımcı olmaları
beklenir.
Gelir seviyesinin artmasıyla özgeciliğin de arttığı gözlenmiştir. Burada eğitimciler öğrencilere,
anne babalar çocuklarına eğer mümkünse kaynak sağlayarak bu tarz davranışların önünü
açabilirler.
Eğitim öğretim ortamlarında eğitimcilerin sosyal faaliyetler, kulüp faaliyetleri düzenleyerek
öğrencilerin sosyal yaşantılarını zenginleştirmesi beklenmektedir. Burada amaç toplum
yararına davranışların öğrencilere kazandırılmasıdır. Öğrencilerin özgeci veya diğer olumlu
sosyal davranışlarda bulunması için öncelikle bunu tecrübe etmesi gerekir.
Affediciliğin özgeciliği yordadığı ve özgecilikle arasında olumlu yönde pozitif ve anlamlı bir
ilişki olduğu gözlenmiştir. Bireylere affetmeyi öğretmek adına grupla psikolojik danışma ve
grup rehberliği etkinlikleri geliştirilebilir. Affedicilik yönelimli psikoeğitim programları
bireylerin özgeci ve affedici olmalarına katkı sağlayabilecektir.
Okulların rehberlik programları hazırlanırken affetmeyi ve özgeciliği de içinde barındıran
programların hazırlanması öğrenciler adına olumlu etki edecektir.

5.2 Araştırmacılar için öneriler
• Bu araştırma neden sonuç etkisini ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle affedicilik odaklı bir
psikoeğitim programı düzenlenerek, bu programın bireylerin özgeciliklerini ne ölçüde
etkilediği inceleyen deneysel çalışmalar yapılabilir.
• Özgecilik araştırmalarının ülkemizin daha farklı bölgelerinde, farklı yaş ve meslek gruplarıyla
gerçekleştirilmesi, sonuçların genellenebilmesi adına fayda sağlayacaktır.
• Özgecilik üzerine nicel ve nitel verilerin birlikte ele alındığı karma araştırma yapılması
önerilmektedir.
• Özgeciliğin daha farklı değişkenlerle birlikte incelenmesi onun daha iyi anlaşılması adına
katkı sağlayacaktır.
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Özet
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında meydana gelen gelişmeler bireylere birçok kolaylıklar sağlamıştır. Bu
teknolojik gelişmelerin bireylere sağladığı kolaylıkların yanı sıra bazen bu teknolojiler amacı dışında
başkalarına zarar vermek amacıyla kullanılmasıyla birlikte olumsuz sonuçların yaşanmasına da neden
olabilmektedir. Bu yaşanan olumsuz sonuçlardan biriside sanal zorbalıktır. Sanal zorbalık, bilgi ve iletişim
teknolojilerini kasıtlı olarak başkalarına zarar vermek amacıyla kullanmak olarak değerlendirilmektedir. Bu
çalışmada lise öğrencilerinin sanal zorbalık düzeyinin yalnızlık ve öz saygıyla ilişkisi incelenmiştir.
Araştırmanın katılımcılarını uygun örnekleme yöntemine göre seçilen ve İstanbul'da farklı liselerde öğrenim
gören toplam 720 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerden 423'ü (60.3%) kadın, 279'u (39.7%)
erkektir. Katılımcılardan 410'u (58.4%) dokuzuncu, 112'si (16%) onuncu ve 180'i (25.6%) on birinci sınıf
öğrencisidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sanal Zorba/Kurban Ölçeği, yalnızlık ölçeği ve öz saygı
ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmanın katılımcılarının sanal zorbalık puanları yalnızlık ile
düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkili olduğu tespit edilirken özsaygı ile yine düşük ancak negatif yönde
anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmada katılımcılarının sanal mağdur puanlarıyla yalnızlık puanları
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu, Sanal mağdur olmayla öz saygı arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimler :2
Sanal zorbalık, yalnızlık, öz saygı

1.

Giriş

Teknoloji alanındaki gelişmeler hayatın her alanında değişiklikler meydana getirdiği gibi,
eğitimle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde
öğrenciler her türlü bilgiye kısa bir zamanda ulaşabilmektedirler. Eğitim tarihinin hiçbir döneminde
bu kadar kısa zaman da bu kadar bilgiye ulaşma olanağı olmamıştır. Bireylere bu imkanı sağlayan
teknolojiyi amacı dışında birbirlerine zarar vermek amacıyla kullanan öğrenciler, okullarda yeni bir
saldırganlık türü olan sanal zorbalık olaylarının görülmeye başlamasına neden olmuşlardır (Ayas ve
Horzum, 2012).
Alan yazın incelendiğinde sanal zorbalık ile ilgili farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir.
Chisholm (2006) tarafından sanal zorbalık, cep telefonu, e-posta ve internet siteleri gibi elektronik
medya kullanılarak birilerini tehdit etmek, aşağılamak, hakaret etmek, küçük düşürmek olarak
tanımlanmıştır. Smith, Mandavi, Carvalho, Fisher, Russel ve Tippett (2008) sanal zorbalık, bir kişi ya
da grup tarafından elektronik-temelli iletişim araçlarının kendini savunamayan bir mağdura karşı
1 Corresponding author’s address: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hendek Kampüsü 54300, Sakarya.
e-posta adresi: tayas@sakarya.edu.tr
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saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılması olarak tanımladıkları görülmektedir. Shariff
(2008) ise sanal zorbalığı, web siteleri, anlık mesajlaşma, bloglar, sohbet odaları, cep telefonları,
elektronik posta ve kişisel çevrimiçi profiller aracılığıyla diğer bireylerin tehdit edilmesi, aşağılanması
veya onlara cinsel içerikli resimler ve mesajlar gönderilmesi olarak tanımlamaktadır. Alan yazında
sanal zorbalıkla ilgili farklı araştırmacılar tarafından birçok tanımın yapıldığı görülmektedir. Farklı
araştırmacılar tarafından yapılan tanımlar incelendiğinde sanal zorbalığın, bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanarak kasıtlı ve sürekli olarak mağdur durumundaki kişiye zarar vermek olarak
tanımlanabilir.
Teknoloji gençler tarafından yayın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte okullarda sanal zorbalık
olaylarının yaygın görülen olumsuz olaylardan biri olduğu yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda
görülmektedir. Smith, Mandavi, Coralhay, Fisher Russell ve Tippett (2008) İngiltere’de yaşları 10 ile 16
arasında olan 533 kişiyle yaptıkları çalışmada gençlerin %5.3’ü mesajlaşma yoluyla sanal zorbalığa
maruz kaldığını, %4.3’ü telefonla sanal zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir. DePaolis ve Williford
(2014) 660 ilköğretim öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin %17.7’sinin sanal mağdur
olduğu tespit edilmiştir. Ayas (2011) lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada da öğrencilerin %17.4’ünün
sanal zorbalığa maruz kaldığı ve %15.5’inin sanal zorbalık yaptığını bulmuştur. Ayas ve Horzum
(2012)’un üç farklı ilköğretim okuluna devam eden 413 öğrenci ile yaptıkları araştırma sonucunda,
araştırmaya katılan öğrencilerden %18,6 sanal zorbalığa maruz kaldığını, %11,6’sı da sanal zorbalık
yaptığını belirtmiştir. Aynı araştırmaya katılan öğrencilerden %37,5 sanal zorbalığa şahit olduğunu
ifade etmiştir.
Sanal zorbalık olayları bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirildiği için mağdura
fiziksel bir zarar vermemesine rağmen yaşanan bu olaylar sonucunda mağdurlar psikolojik olarak
olumsuz şekilde etkilenmektedir. Yapılan araştırmalarda sanal zorbalığa maruz kalanlarda, öfke ve
üzüntü (Beran ve Li, 2005), yalnızlık, depresyon ve anksiyete (Hawker ve Boulton, 2000) intihar (Gini
ve Espelage, 2014) gibi ciddi sorunlar görülmektedir. Sanal zorbalık olayları bireylerde birçok farklı
sorunlara neden olmaktadır. Batmaz ve Ayas (2013) yaptıkları çalışmada sanal zorbalık düzeyi ile öfke
düşmanlık, depresyon, kişiler arası duyarlılık ve psikotizm psikolojik belirtileri arasında pozitif bir
ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Ayas (2014) tarafından yapılan çalışmada sanal zorbalığa maruz
kalma düzeyleri ile depresyon ve anksiyete arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Sanal zorbalıkla ilgili çalışmalarda cinsiyet önemli bir değişken olarak araştırmacılar tarafından
incelenmiştir. Cinsiyetin sanal zorbalık olaylarındaki etkisine yönelik yapılan çalışmalar
incelendiğinde farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı araştırmalarda erkekler kızlardan
daha fazla sanal zorbalık yaptığı tespit edilirken (Aricak ve diğ. 2008; Ayas, 2011; Ayas ve Horzum,
2012; Dilmaç 2009; Dehue, Bolman, Völlink, 2008; Erdur-Baker ve Kavşut 2007; Eroğlu, 2011; Horzum
ve Ayas, 2011) bazı araştırmalarda erkeklerle kızlar arasında fark olmadığı yönündedir (Arıcak 2009;
Drogin ve Young, 2008; Juvonen ve Gross, 2008) bazı çalışmalarda ise kızların erkeklerden daha fazla
sanal zorbalık yaptıkları belirlenmiştir (Eroğlu ve diğ. 2015; Hinduja ve Patchin, 2010).
Sanal zorbalık olayları genellikle bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirildiği için bu
teknolojileri kullanma süresi ve düzeyi de sanal zorbalık olaylarına etki edebileceğini göstermektedir.
Özdemir ve Akar (2011) yaptıkları araştırmasında, beş saat veya daha fazla internet kullanan
bireylerin daha fazla sanal zorbalık yaptıklarını ortaya koymaktadır. Teknolojiyi kullanım düzeyinin
de sanal zorbalıkla ilişkili olduğunu Baker ve Kavşut (2007) yaptıkları çalışmayla belirlemişlerdir.
Sanal zorbalığa maruz kalanların öz saygı düzeylerinin düştüğüne yönelik çalışmaların olduğu
görülmektedir (Campfield, 2006; Cénat, Hébert, Blais, Lavoie, Guerrier, ve Derivois, 2014; Hoff ve
Mitchell, 2009). Geleneksel zorbalıkla ilgili Pişkin ve Ayas (2005) tarafından Ankara’daki üç ayrı
lisenin 9-11. sınıf öğrencileriyle yapılan bir araştırmada, “zorba”, “kurban”, “zorba-kurban” ve “nötr”
öğrenciler içerisinde öz saygı düzeyi en düşük grup “kurbanlar” olarak bulunmuştur. Kurban
öğrencilerin öz saygıları, hem “nötr”, hem de “zorba” öğrencilerden anlamı düzeyde daha düşük
bulunmuştur. “Zorba-kurban” grubun öz saygı düzeyi ise, “nötr” öğrencilerden düşük bulunmakla
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birlikte, diğer gruplardan yüksektir. Kandemir ve Özbay (2009) tarafından yapılan çalışmada
algılanan empatik atmosfer ile öz saygı arasındaki etkileşimin akran zorbalığı ile ilişkisi olmadığı
bulunmuştur. Sanal zorbalıkla ilgili çalışmalarda öz saygı ve yalnızlık ile sanal zorbalık arasındaki
ilişkiye yönelik az sayıda çalışma olması dikkate alınarak böyle bir çalışmaya gerek duyulmuştur.

2.

Yöntem

2.1. Araştırmanın modeli
Araştırmada genel tarama modellerinden biri olan kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma,
tarama modeline uygun olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde; ilgilenilen olay,
grup gibi birim ve duruma ait değişkenler, betimlenmeye çalışılır. Bu modelde anlık durum
saptamaları belirlenebilmektedir (Karasar, 2006 ).
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın katılımcılarını uygun örnekleme yöntemine uygun olarak seçilen ve İstanbul'da farklı
liselerde öğrenim gören toplam 720 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerden 423'ü
(60.3%) kadın, 279'u (39.7%) erkektir. Katılımcılardan 410'u (58.4%) dokuzuncu, 112'si (16%) onuncu
ve 180'i (25.6%) on birinci sınıf öğrencisidir. Bunun yanında 596 (84.9%) öğrencinin internet bağlantısı
mevcutken 106 (15.1%) öğrencinin internet bağlantısı bulunmamaktadır.
2.3. Veri toplama araçları
Araştırmada 3 ölçek kullanılmıştır. Bunlar yalnızlık, öz-saygı ve sanal zorba/kurban ölçeğidir.
2.3.1. Yalnızlık ölçeği (UCLA).
Araştırmada öğrencilerin yalnızlık düzeylerini ölçmek için güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Demir
(1990) tarafından yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Üniversite öğrencileri üzerinde
yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği'nin güvenirlik çalışmalarından 0.86-0.96 arasında güvenirlik
katsayıları elde edilmiştir. Yine, UCLA Yalnızlık Ölçeği ile Beck Depresyon Envanteri arasında 0.77;
UCLA Yalnızlık Ölçeği ile Çok Yönlü Depresyon Envanteri arasında ise 0.82'lik bir korelasyon
bulunmuştur.
2.3.2. Öz-saygı ölçeği
Araştırmada öğrencilerin öz saygı düzeylerini belirlemek amacıyla “Cooper Smith Öz saygı
Envanteri” kullanılmıştır. Envanter toplam 58 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten öz saygıya ilişkin
toplam puan ve beş alt boyuta ilişkin puanlar elde edilebilmektedir. Bu alt ölçekler “genel öz saygı (26
madde)”, “sosyal öz saygı (8 madde)”, “okul-akademik öz saygı (8 madde)”, “aile ve eve ilişkin öz
saygı (8 madde)” ve “yalan maddeler (8 madde)”dir. Envanterden toplam puan elde edilirken, “yalan
maddeler” dışarıda bırakılır. Ayrıca beş ve üzerinde yalan maddeye “evet” cevabını verenlerin
envanterleri tamamen değerlendirme dışı bırakılır. Çünkü yalan maddeler öz saygıyı ölçmez;
bireylerin ne derece savunucu bir tutum içinde olduklarını belirlemeye yöneliktir (Pişkin, 1997).
Pişkin (1996) aracın güvenirliğini hem KR-20 hem de testi yarılama yöntemleri ile incelemiştir. KR-20
yöntemiyle hesaplanan güvenirlik, ölçeğin tamamı için 0.81 bulunmuştur. Alt ölçeklerin
güvenirliklerinin ise 0.45 ile 0.78 arasında değiştiği belirlenmiştir. Testi yarılama yönteminde
maddeler hem ilk yarı-ikinci yarı hem de tekil-çoğul maddeler olarak ayrılmıştır. İlk yarı-ikinci yarı
güvenirliği, ölçeğin tamamı için 0.82, kısa forma ilişkin güvenirlik 0.76 bulunmuştur. Alt ölçeklerin
güvenirliklerinin ise 0.45 ile 0.77 arasında değiştiği belirlenmiştir. Tekil-çoğul maddeler olarak
ayrıldığında ise, ölçeğin tamamı için 0.86, kısa forma için ise 0.81 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin
güvenirliklerinin ise 0.45 ile 0.80 arasında değiştiği saptanmıştır.
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2.3.3. Sanal zorba/kurban ölçeği
Ölçeğin orijinali Ayas ve Horzum (2010) tarafından ilköğretimde okuyan öğrencilere yönelik
geliştirildiğinden, ölçeğin ortaöğretim öğrencilerinde de kullanılabilmesi için. Ayas ve Horzum (2011)
maddelerde gerekli değişiklikler yaparak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapmışlardır. Ölçek için
yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında araştırma için toplanan veriler kullanılmıştır. Ölçeğin
geçerlik çalışmalarında öncelikle yapı geçerliliği amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi ölçeğin iki ayrı boyutu olan sanal zorba ve sanal kurban için ayrı ayrı
yapılmıştır. Orijinal ölçeğin sanal zorba boyutu 19 madde ve 3 faktörlü bir yapıya sahiptir. Yapılan
faktör analizinde iki madde (1 ve 9. maddeler) çalışmadığı için ölçekten çıkartılmasına karar
verilmiştir. Bu iki madde çıkartıldıktan sonra bu iki madde hariç orijinal ölçeğin 3 faktörlü yapısı
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. DFA sonucunda, uyum indeksi χ2= 333.76 (sd=112,
p.= .00), χ2 / sd= 2.98, RMSEA= 0.091, GFI= 0.86, AGFI= 0.81, CFI= 0.92, NFI=0.88 ve NNFI= 0.90 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin sanal kurban boyutu içinde sanal zorba boyutunda ölçekten çıkarılan iki
madde çıkarılarak 17 madde ve 3 faktörlü yapı DFA ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda,
uyum indeksleri χ2= 300.12 (sd=113, p.= .0000), χ2 / sd= 2.66, RMSEA= 0.083, GFI= 0.87, AGFI= 0.83,
CFI=0.93, NFI=0.89 ve NNFI= 0.92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin uyum indeksleri incelendiğinde uyum
indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak ölçeğin yapı
geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir. Ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlılık (Cronbachalpha) yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin kurban alt boyutunun güvenirlik katsayısı .85, zorba alt
boyutunun güvenirlik katsayısı .71 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeğin güvenirlik
düzeyi için yeterli olduğu düşünülmektedir. Geçerlik güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen
değerler ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
2.4. Verilerin toplanması ve analizi
Araştırmada ölçme araçları Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle gönüllü katılımla
uygulanmıştır. Araştırmada veriler kesitsel tarama modeline uygun olarak bir defada elden
uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada korelasyon ve regresyon analizi yapılmış ve bunun için SPSS
18 paket programı kullanılmıştır.
3.

Bulgular

Araştırmada öz saygı ve yalnızlığı yordayan değişkenler sırasıyla incelenmiştir. Yapılan regresyon
analizi sonuçları sırasıyla verilmiştir.
Tablo 1. Sanal zorba ve Mağdur puanları ile teknoloji kullanım seviyesi, süresi, özsaygı ve yalnızlık
değişkenleri arasındaki ilişki tablosu.
Sanal Zorba
Sanal Mağdur
* p < .050, ** p < .010.

Kullanım seviyesi
.069
.096*

Kullanım süresi
-.109**
.092*

Öz-saygı
-.188**
-.123**

Yazlnızlık
.271**
.152**

Tablo 1 incelendiğinde sanal zorbalıkla sanal mağdur olma arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir., r = .449, p < .001. Bu bulgu sanal mağdur olma düzeyinin sanal zorbalığı artırdığı
şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın katılımcılarının sanal zorbalık puanları yalnızlık, teknoloji
kullanım seviyesi ve cep telefonu ve internet kullanım süresi ile düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkili
iken özsaygı ile yine düşük ancak negatif anlamlı ilişkili olarak bulunmuştur. Bunun yanında sanal
mağdur puanları ise yalnızlık ile düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkili iken özsaygı ve cep telefonu ve
internet kullanım süresi ile yine düşük ancak negatif anlamlı ilişkili olarak ortaya çıkmıştır.
Bu bulgular ışığında sanal zorbaların yalnızlık düzeyleri, teknoloji kullanım seviyeleri ve günlük cep
telefonu ve internet kullanım sürelerinin yüksek, özsaygılarının ise düşük olduğunu ifade edilebilir.
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Sanal mağdurlar açısından ise mağdurların yalnızlık düzeyleri, günlük cep telefonu ve internet
kullanım sürelerinin yüksek, özsaygılarının ise düşük olduğu söylenebilir.
Daha sonra sanal zorba değişkeninin bağımlı değişken yalnızlık, özsaygı, teknoloji kullanım seviyesi,
günlük cep telefonu ve internet kullanım süresi ve cinsiyetin (dummy kodlanmıştır) bağımsız
değişken olarak alındığı lineer regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda modelin
anlamlı olduğu bulunmuştur (total model: F5,696=7.542, p<0.001, R2=.051). Regresyon analizi
sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 2'de yer almaktadır.
Tablo 2. Sanal zorbalık puanlarına yönelik regresyon analizi sonuçları tablosu
Sabit
Cinsiyet
Teknoloji kullanım
seviyesi
Günlük internet kullanım
süresi
Yalnızlık
Özsaygı

B
12.580
1.980
0.162

Std. Error
2.391
.627
.107

Beta
.118
.061

T
5.261
3.160
1.516

Sig.
.000
.002
.130

0.002

.001

.069

1.701

.089

0.093
-0.039

.030
.038

.134
-.045

3.125
-1.031

.002
.303

Araştırmaya katılan öğrencilerin sanal zorbalık puanlarında yalnızlık puanlarının pozitif ve anlamlı
bir etkisinin olduğu, sanal zorbalık arttıkça yalnızlığında arttığı ortaya çıkmıştır. Yine cinsiyetin sanal
zorbalık puanlarının güçlü ve anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve erkek öğrencilerin daha çok sanal
zorbalık yaptıkları bulunmuştur. Bunun yanında teknoloji kullanım seviyesi, günlük cep telefonu ve
internet kullanım süresi ve özsaygının sanal zorbalık puanlarının anlamlı birer yordayıcısı olmadığı
tespit edilmiştir.
Araştırmada son olarak sanal mağdur değişkeninin bağımlı değişken yalnızlık, özsaygı, teknoloji
kullanım seviyesi, günlük cep telefonu ve internet kullanım süresi ve cinsiyetin (dummy
kodlanmıştır) bağımsız değişken olarak alındığı ikinci lineer regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon
analizi sonucunda modelin anlamlı olduğu bulunmuştur (total model: F5,696=17.170, p<0.001,
R2=.110). Regresyon analizi sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 3'de yer almaktadır.
Tablo 3. Sanal mağdur puanlarına yönelik regresyon analizi sonuçları tablosu.
Sabit
Cinsiyet
Teknoloji Kullanim
Seviyesi
Günlük internet
kullanım süresi
Yalnızlık
Özsaygı

B
10.845
2.568
0.068

Std. Error
2.361
.619
.106

Beta
.151
.025

T
4.594
4.150
.641

Sig.
.000
.000
.522

-0.003

.001

-.099

-2.517

.012

0.176
-0.046

.030
.038

.248
-.052

5.697
-1.225

.000
.221

Araştırma katılımcılarının sanal mağdur puanlarında yalnızlık puanlarının pozitif ve anlamlı bir
etkisinin olduğu, sanal mağdurluk arttıkça yalnızlığında arttığı ortaya çıkmıştır. Yine cinsiyetin sanal
mağdur puanlarının güçlü ve anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve erkek öğrencilerin daha çok sanal
zorbalığa maruz kaldığı bulunmuştur. Ayrıca günlük cep telefonu ve internet kullanım süresinin
sanal mağdurluğun anlamlı yordayıcısı olduğu ve sanal mağdurların günlük cep telefonu ve internet
kullanım sürelerinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında teknoloji kullanım seviyesi ve
özsaygının sanal mağdur puanlarının anlamlı birer yordayıcısı olmadığı tespit edilmiştir.
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Tartışma

Sanal zorbalıkla ilgili Türkiye’de çalışmaların 2007 yılından itibaren yapılmaya başlandığı alan yazan
incelenmesinde görülmektedir. Giderek bu konuyla ilgili çalışmaların arttığı ve her yeni çalışmayla
birlikte bu konunun önemli bir sorun olduğu ve ilerleyen süreçte de bu olayların önemli bir sorun
olmaya devam edebileceğini göstermektedir. Okullarda öğrenciler arasında yaşanan bu olayların
öğrencileri akademik, sosyal ve psikolojik olarak olumsuz şekilde etkilediği alan yazında yapılan
incelemelerde de görülmektedir.
Yürütülen bu çalışmada araştırma grubundaki öğrencilerin sanal zorba ve mağdur olma düzeyleriyle
teknoloji kullanım seviyesi, süresi, özsaygı ve yalnızlık değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Yapılan çalışma incelendiğinde sanal zorbalıkla sanal mağdur olma arasında pozitif zorbalık puanları
yalnızlık, teknoloji kullanım seviyesi ve cep telefonu ve internet kullanım süresi ile düşük düzeyde
pozitif anlamlı ilişkili olduğu belirlenirken özsaygı ile yine düşük ancak negatif anlamlı ilişkili olduğu
görülmüştür.
Sanal zorba, sanal mağdur, sanal zorba/mağdur öz saygı puanlarına ilişkin bulgular genel olarak
değerlendirildiğinde, literatürdeki (Campfield, 2006; Cénat,; Hébert,; Blais,; Lavoie, ; Guerrier, ve
Derivois , 2014). Bulgularla tutarlılık göstermektedir. Pişkin ve Ayas (2005) geleneksel zorbalıkla
ilgili çalışmanın bulguları da bu çalışmanın bulgularıyla tutarlılık göstermektedir.
Sanal zorbalık olaylarına maruz kalan bireylerin yaşadıkları olayların etkisi sonucunda bu olayların
etkisinden kurtula bilmek için etkili çözüm yolları bulamaması ve yaşadıkları olumsuz duygular bu
kişilerin öz saygılarının düşmelerinde etkili olmuş olabilirler
Sanal zorbalık olaylarına karışan bireyler teknolojiyi kullanarak bu tür eylemlerde bulundukları için
teknoloji kullanım süresi ve teknoloji kullanım seviyesi de sanal zorbalık olaylarıyla ilişkili olduğu
görülmektedir. Bu bulgu Özdemir ve Akar (2011) ve Baker ve Kavşut’un (2007) bulgularıyla tutarlılık
göstermektedir.
Sanal zorbalıkla yalnızlık arasında da anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgu Hawker ve
Boulton, (2000) tarafından yapılan çalışmayla tutarlılık göstermektedir. Yalnızlığın bireylerde
oluşturduğu olumsuz duygulardan kurtulmak isteyen bireyler teknolojik araçları daha fazla
kullanabilirler. Teknolojiyi fazla kullanması sonucunda diğer bireylere zarar verici davranışlarda
bulunabilirler. Bu süreçte teknolojiyi diğer bireylerin zarar görmesine neden olacak şekilde
kullanmaları böyle bir sonucun oluşmasında etkili olmuş olabilir.
Araştırmada erkek öğrencilerin hem sanal zorbaca davranışlarda bulunmada hemde sanal zorbalığa
maruz kalma düzeylerinin kızlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu (Aricak ve diğ.
2008; Ayas, 2011; Ayas ve Horzum, 2012; Dilmaç 2009; Dehue, Bolman, Völlink, 2008; Erdur-Baker ve
Kavşut 2007; Eroğlu, 2011; Horzum ve Ayas, 2011) bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Erkek
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla saldırgan eylemlerde bulunuyor olması böyle bir sonucun
oluşmasında etkili olmuş olabilir.
Sanal zorbalık olaylarının bireyleri olumsuz şekilde etkilediği yapılan çalışmayla da görülmektedir.
Bu tür olayların öğrenciler tarafından yapılmaması için farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.
Ayrıca yapılacak çalışmalarda bireylerin öz saygı düzeylerinin düşük olması mı sanal mağdur
olmasına neden oluyor yoksa bireyler sanal zorbalığa maruz kaldıktan sonramı öz saygıları düşüyor
bu konunun araştırılmasını araştırmacılara öneriyorum.
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Abstract
This study aimed to investigate professional football candidates’ mental toughness and mindful attention
awareness levels. The universe of the study was composed of 550 footballers who were active in football in
Turkey Province U19-U21 teams and the sample consisted of 420 footballers selected with the help of random
cluster sampling method. Footballers were given mental toughness and mindful attention awareness survey.
Frequencies and mean values were used to identify the descriptive statistics of the participants. One Sample
Kolmogorov-Smirnov Test was used to determine whether data collection tools displayed normal distribution.
Test results pointed that sub components had normal distribution (p>0,05). Pearson correlation analysis was
undertaken to identify linear relationships between sub components and pair wise independent sample t-test
and one way ANOVA wee utilized. According to the findings obtained at the end of the study; significant
differences existed in mental toughness sub components of Confidence and Commitment in terms of sports
experience, no significant differences were observed in mindful attention awareness levels. While significant
differences were found in Commitment sub component of Category variable, there were still no differences in
mindful attention awareness levels. Additionally, in terms of the number of Daily Training variable,
meaningful differences were found in all sub components of mental toughness scale. No significant
differences were found when the correlation between mindful attention awareness and mental toughness sub
dimension was examined. Results show that the young footballers who may guide the future of the Turkish
football have significant differences in mental toughness depending on the number of trainings, sports
experience in terms of years and categories. Increased mental toughness is observed when the duration spent
in sports environments increases and when footballers achieve to be in higher categories.
Keywords:2
Footballer, mental toughness, mindful attention awareness

1. Introduction
Scientific and technologic advances in the field of sports obligate footballers to develop skills and
capabilities at highest levels and use them more efficiently by pushing their physical and mental
limits. In this process, physical and mental skills are crucial and facilitate the operations footballers
experience such as thinking, understanding, questioning and problem solving (Güneş, 2015). The
importance of mental toughness is increasing day by day with the comprehension that sportsmen
may be physically competent but may still display lower performances during competitions
(Altıntaş, 2015).
Mental toughness which is crucial for sportsmen and coaches during competitions consists of
concepts in literature such as strength of self composure against difficult life experiences, effective
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coping abilities against pressure, psychological strength, high concentration skills, high levels of
determination and strong sense of self respect (Basım & Basım, 2011; Connaughton & Hanton &
Jones, 2010; Sheard, 2013; Demir, 2014). This conception serves as the main goal for training
footballers who think, do research, manage themselves, internalize working and producing and
continuously increase their productivity.
Mindful attention awareness is an important factor for footballers to reach this goal and to use the
skills such as observing opponents’ point of departure in the field, anticipating the possible moves,
coping with stress, protecting themselves from negative emotions and taking, assessing and using
the messages from the trainers/coaches. However, the relationship between professional football
candidates’ mindful attention awareness levels and the categories such as year of experience in
sports, number of weekly trainings and training categories is not sufficiently known. In this context,
a study was needed to present footballers’ mindful attention awareness and mental toughness in
order to contribute to the formation of data which will help rearrange footballers’ sportive attitudes
and approaches. Mindful attention awareness, which is one of the theories proposed to explain the
strength that enables footballers to be responsive to highly intensive programs, their meticulous
participation in and long term commitment to these programs, is the conscious recording of the
impulses obtained from five physical senses, kinesthetic emotions and brain activities. Awareness is
the most direct and plainest contact with reality. When an impulse is strong enough, attentiveness
comes into play and emerges as “considering” and “gravitating towards the specific object in
question” (Demir, 2014). In this process, some of the studies that emphasize individuals’ different
mindful attention awareness capacity ratios (Davis & Lau & Cairns, 2009; Lykins & Baer, 2009;
Weinstein & Brown & Ryan, 2009; Kocatepe, 2015) present the importance of mindful attention
awareness in approaching events, decreasing stress levels, coping with problems and accepting
internal and external experiences (Newsome, 2009; Cordon & Finney, 2008; Özyeşil & Arslan &
Kesici & Deniz, Deniz, 2011; Şentuna, 2013; Brown & Ryan & Creswell, 2007). Focusing at the
present, which is one of the professional football candidates’ mindful attention awareness skills,
shows the significance of behaviors that consist of projecting their personalities, value judgments,
targets and expectations on their sportive conceptions. Feelings and thoughts are not denied, judged,
repressed or faded in awareness. Hence, the individual increases the capacity of endurance against
negative experiences like sorrow, anxiety and anger by accepting positive and negative immediate
experiences (Connaughton & Hanton & Jones, 2010). In this context, this study aimed to investigate
professional football candidates’ mental toughness and mindful attention awareness levels.
In line with this purpose, the hypotheses below were examined:
H1: There is a significant difference between year of experience in sports, mental toughness and
mindful attention awareness.
H2: Number of weekly trainings significantly affects the relationship between mental toughness and
mindful attention awareness.
H3: team category has a significant role in the distribution of mental toughness and mindful attention
awareness scores.

2. Material and Method
This section includes the universe and the sample, data collection tool, data collection method, data
analysis, methods and techniques used in analysis and data interpretation.
2.1. Research Model
The study utilized a quantitative research design. General survey model studies the whole universe or
a sample of the universe in order to have a general conclusion about the universe consisting of many
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elements and aims to identify the relationships between variables in the study and the current study
utilized relational screening model which is one of the general survey models (Kalaycı, 2009).
2.2. Study Group
Sample group was composed of a total of 420 randomly selected footballers playing in various U19U21 teams in Turkey. Following the appointments made with the participants, the researchers
collected the data via one-on-one interviews that included explanations about the study. In order to
determine the sample size, a random number of football clubs were taken into consideration and the
sample was generated based on the numbers that composed the universe (Kalaycı, 2009).
Table 1. Frequencies and percentage values based on footballers’ personal information
Variables
Sports experience (Year)

Frequency of training (days)

Team category

0-5

F
371

%
88,3

6-10

49

11,7

Total

420

100,0

2

51

12,1

3

111

26,4

4

157

37,40

5+

101

24,0

Total
U 19

420

100,0

122

29,00

U 21

298

71,00

Total

420

100,0

According to Table 1,88,3% of the participants were active in sports for 0-5 years, 37,40% trained for
four times weekly in average and 71,00% were in U21 teams.
2.3. Data Collection Tools
In addition to the personal information form prepared by the researcher, the study utilized “Sport
Mental Toughness Questionnaire” (SMTQ-14) and “Mindful Attention Awareness Scale” (MAAS) as
data collection tools.
“Sport Mental Toughness Questionnaire” “Sport Mental Toughness
Questionnaire” (SMTQ-14) developed by Sheard et. al. (2013) and adapted to Turkish by Altıntaş
(2015) was used in the study. the three sub components included in Sport Mental Toughness
Questionnaire are;
Confidence: believing in the skills to reach difficult goals and in being better than opponents
Control: keeping one’s composure, being controlled and relaxed under pressure of under unexpected
circumstances.
Commitment: taking responsibility in terms of identified targets, concentrating and competing.
Mental Toughness Scale includes 4-point Likert Type (1=completely false, 2= false, 3= true, 4=
completely true) items. “Mindful Attention Awareness Scale” (MAAS) The scale developed by Brown
and Ryan (2003) measures individual differences in terms of being aware of day-to-day experiences
and providing mindful attention towards these experiences. The scale which consists of 15 items
provides a single total score. The exploratory factor analysis undertaken to determine the construct
validity of the scale presented a single factor structure. Results of confirmatory factor analysis
validated the finding that the scale has a single-factor structure.
Mindful Attention Awareness Scale includes 6-point Likert type (1=almost always, 2= very frequently,
3= somewhat frequently, 4= somewhat infrequently, 5= very infrequently, 6= almost never) items.
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High scores obtained from the scale represent high level of mindful attention awareness. Özyeşil et. al.
(2011) adapted the study to Turkish. Reliability and validity of the scale were found favorable.
Internal consistency coefficient of the scale was α=.82. Total item correlations obtained from the scale
changed between .43 and .68. Test-retest reliability of the scale was found as r=.86.
2.4. Data Analysis
SPSS 21,0 statistical package program was used in data analysis. Statistical analysis of study data was
completed in four phases. First of all, frequencies and mean values were used to determine descriptive
participant statistics. Later, One Sample Kolmogorov-Smirnov Test was used to determine whether
data collection tools displayed normal distribution. Test results pointed that sub components had
normal distribution (p>0,05). Pearson correlation analysis was undertaken to identify linear
relationships between sub components and pair wise independent sample t-test and one way ANOVA
wee utilized.

3. Findings
Findings section presents the results obtained from statistical analysis of Mindful Attention
Awareness Scale and personal information form implemented to footballers who were candidates for
professional football career.
Analysis results related to the hypotheses are presented below:
Table 2. Participants’ mental toughness and mindful attention awareness levels based on
sports experience
How many

Mean

0-5

371

3,3598

,31188

6-10

49

3,8265

,04762

0-5

371

3,2951

,32593

6-10

49

3,4796

,09996

years
Confidence
Commitment

Std.

N

Deviation

0-5

371

3,2857

,40592

6-10

49

3,2500

,00000

Mindful Attention

0-5

371

51,8679

9,27166

Awareness

6-10

49

51,6327

8,44268

Control

t

Sig.

-10,448

0,000

-3,933

0,000

,615

0,539

,169

0,866

Table 2. presents independent t-test results. According to the results, means of footballers with 6-10
years f sports experience (X=3,8265+/-,04762) were found to be significantly higher than those with 0-5
years experience in sports (X=3,3598+/-,31188) in “Confidence” sub component (t (418) =-10,417;p<0,05).
Also, in terms of “Commitment” sub component, means of footballers with 6-10 years of sports
experience (X=3,4796+/-,09996) were found to be significantly higher than those with 0-5 years sports
experience (X=3,4796+/-,32593) (t (418) =-3,933;p<0,05). Control and mindful attention awareness sub
components did not generate significant results (p>0,05).

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

401

Table 3. Participants’ mental toughness and mindful attention awareness levels based on
category

Confidence
Commitment
Control
Mindful Attention
Awareness

Category

N

Mean

U19

122

3,4303

Std.
Deviation
,32272

U21

298

3,4077

,33272

U19

122

3,3893

,29291

U21

298

3,2869

,31766

U19

122

3,3238

,35601

U21

298

3,2643

,39088

U19
U21

122
298

51,5820
51,9463

9,67218
8,97042

t

Sig.

,638

0,524

3,067

0,002

1,453

0,147

-,369

0,8712

Table 3. presents independent t-test results. According to the results, the means of footballers who
answered “yes” in “Commitment” sub dimension (X=3,3893+/-,29291) were significantly higher than
those who responded with “no” (X=3,2869+/-,31766) (t (418) =2,222;p<0,05). Other than this difference, no
significant differences were observed in the other mental toughness sub components and the mindful
attention awareness sub component (p>0,05).
Table 4. Participants mental toughness and mindful attention awareness levels based on the number of
daily trainings

Confidence

Commitment

Control

Mindful Attention
Awareness

Training

N

Mean

2
3
4
5+
Total
2
3
4
5+
Total
2
3
4
5+
Total
2
3
4

51
101
111
157
420
51
101
111
157
420
51
101
111
157
420
51
101
111

3,0000
3,7442
3,2372
3,4618
3,4143
3,2304
3,2277
3,4302
3,3217
3,3167
3,7500
3,3589
3,1441
3,1768
3,2815
51,6667
52,198
51,4414

Std.
Deviation
0,0000
0,08681
0,18056
0,33593
0,32962
0,08431
0,25763
0,44488
0,25168
0,3138
0,0000
0,15579
0,26231
0,47642
0,38162
9,07671
8,62325
9,49515

5+

157

51,949

9,37933

Total

420

51,8405

9,16962

F

Sig.

149,018

0,000

9,375

0,000

47,694

,134

0,000

0,940

Table 4. presents participants’ mental toughness and mindful attention awareness levels based on
number of daily trainings. Accordingly, significant differences were identified in “Confidence”,
“Commitment” and “Control” sub components in terms of the number of weekly trainings. Based on
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second stage Tukey HSD test undertaken, average means of footballers who trained once a week
(X=3,0000+/-,00) 2 (X=3,7442+/-0,08681) were found to be significantly lower than those who trained
three times a week (X=3,2372+/-0,18056) and who trained five times of more in one week (X=3,4618+/0,33593) in “Confidence” sub component. Also, in “Commitment” sub component, average scores of
footballers who trained four times a week (X=3,4302+/-,44488) 2 (X=3,2277+/-0,25763) were found to be
significantly higher than those who trained once a week (X=3,2304+/-0,08431) and who trained five
times of more in a week (X=3,3217+/-0,25168). Finally, in “Control” sub component, mean scores of
footballers who trained once a week (X=3,7500+/-,00) 2 (X=3,3589+/-0,15579) were found to be
significantly higher than those who trained four times a week (X=3,1441+/-0,26231) and who trained
five times or more (X=3,1768+/-0,47642). No significant differences were observed between groups in
mindful attention awareness sub component” (p>0,05).
Table 5. The correlation between mental toughness and mindful attention awareness levels

Confidence
Commitment
Control
Mindful Attention
Awareness

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

Confidence

Commitment

Control

Mindful
Attention
Awareness

1

,403**

,377**

-,014

1

,386**

-,010

1

-,040
1

Results of Pearson correlation analysis pointed to no significant differences in any of “Mindful
Attention Awareness” and “Mental toughness” sub components (p>0,05). However, a positive and
linear relationship was observed between “Commitment” and “Confidence” sub components
(r=,403;p<0,05). Additionally, “Confidence” sub component also had a positive linear relationship with
“Control” sub component (r=,377;p<0,05). Such a relationship can be discussed also for “Control” and
“Commitment” sub components (r=,386 ;p<0,05).
4. Result and Discussion
The study examined mental toughness and mindful attention awareness levels of footballers playing
in U19 and U21 teams based on different variables and the relationships among these levels were also
investigated.
Table 2 presents the results related to the analysis of participants’ mental toughness and mindful
attention awareness levels based on sports experiences (in years). According to the Table, mental
toughness of participants who engaged in sports at higher levels was more significant compared to
participants who engaged in sports at lower levels in terms of years of sports experience in
“Confidence” and “Commitment” sub component. It is an expected result to observe that experience
in sports in terms of years affects these sub components considering that Confidence sub component is
related to believing in the skills to reach difficult goals and in being better than opponents under
conditions that require struggle and that Commitment sub component is related to taking
responsibility in terms of identified targets, concentrating and competing. It is also proved in other
studies that more experience in sports leads to higher confidence and belief in their commitment
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(Salar & Hekim & Tokgöz, 2012; Kırımoğlu & Filazoğlu & Yıldırım, 2010; Certel & Bahadır, 2012;
Welk & Eklund, 2003).
Table 3 presents the results related to the analysis of participants’ mental toughness and mindful
attention awareness levels based on categories. Accordingly, significant differences were only
observed in mental toughness “Commitment” sub component and it was found that U21 footballers
had higher mental toughness compared to U19 team players in “Commitment” sub component. Such
a significant difference in terms of Commitment sub component is an indicator that compared to U19
footballers, U21 players take more responsibilities, are more intense and enjoy struggle at higher
levels. Taking part in a U21 team that is included in a higher category requires footballers to have the
characteristics cited above in addition to physical capacity and skills. Sportsmen, who can take
responsibility, focus and engage in higher levels of physical struggle compared to opponents, will
always stay one step ahead of others and these sportsmen will be preferred by professional teams
instead of individuals with similar skills and capacity.
Table 4 presents the results related to the analysis of participants’ mental toughness and mindful
attention awareness levels based on the number of weekly training. Accordingly, significant
differences were observed in terms of the number of weekly training sessions in every sub component
of mental toughness. This result is parallel to the results presented in Table 2 and Table 3. Increased
engagement in sports and increased skills in sports generate mindful attention awareness. Hence,
higher number of weekly trainings positively affected mindful attention awareness. The results of the
study by Crust and Swann (2011) that examined the relationship between mental toughness and
optimal performance mood of 125 sportsmen with an average age of 20 showed significant and
positive relationships between general

mental toughness and optimal performance mood (Crust &

Swann, 2011). Increases in the number of trainings will also increase optimal performance levels of the
sportsmen and they will feel fitter in their field. In the current study, it was also found that increased
number of weekly trainings affected mental toughness and that footballers who trained more had
higher mental toughness levels compared to footballers who trained relatively less. When the
variables in Table 2, Table 3 and Table 4 were examined in terms of mindful attention awareness, it as
found that mindful attention awareness was not a significant factor in any of the variables. Simply
put, mindful attention awareness is the art of living with awareness (Kabat-Zinn, 2009) and also
attentiveness and being consciously aware of events that occur (Brown & Ryan, 2003). Based on this
definition, it is only natural that in general, the youngsters in the age range of 19 and 21 who are still
in the period of late adolescence are not fully aware of what’s happening around them. Piatkowska’s
(2014) study also reported that age had significant impact on mindful attention awareness and
mindful attention awareness increased by age. Additionally (Piatkowska, 2014) study on individuals
engaged in taekwondo also showed that increased age resulted in increased mindful attention
awareness; and along the same lines, sports experiences in terms of years also increased mindful
attention awareness levels (Cengiz, 2015). Advances brought by the social media and the modern
world are already developing the awareness of youth about their own lives as well. Since all the
participants in the current study were already engaged in sports, there were no differences were
observed among the variables. Future studies may compare mindful attention awareness levels of
individuals who are and are not engaged in sports to determine mindful attention awareness levels of
individuals in the same age range.
Table 5 presents the results of correlation analysis between mental toughness and mindful attention
awareness levels. As can be observed from the Table, none of the mental toughness sub components
had positive or negative relationships with mindful attention awareness. Literature review has not
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presented any other studies that investigate the mutual influence between these variables. Ülev (2014)
study examined the relationship between the methods of overcoming stress and mindful attention
awareness and reported that positive sub components of overcoming stress (self confidence,
optimistic approaches) increased mindful attention awareness whereas negative methods of
overcoming stress (self-accusatory approach, submissive approach) decreased it. Altıntaş (2015) study
on 202 sportsmen identified significant positive relationships between mental toughness and internal
and external motivation and task orientation and optimal performance mood. In addition, Altntaş
(2015) reported the influence of mental toughness on successful performance. Current study shows
that mental toughness is not related to mindful attention awareness, or, in other words, that mindful
attention awareness is not the same thing as mental toughness (Aktop & Seferoğlu, 2014). The findings
may be affected by the fact that the study was conducted on young sportsmen. Considering that
young sportsmen do not yet have mindful attention awareness but will develop their mindful
attention awareness levels in time, it is imperative that future studies should seek relationships
between these variables using different age groups.
As a result, the study identified significant differences mental toughness of young footballers who will
guide the future o Turkish football in terms of number of training, years of sports experience and
categories. When sportsmen are engaged in sports environments at higher levels and achieve the
success to take part in higher categories, they will represent higher mental toughness levels.
Based on research findings and results, the suggestions below have been developed:
1.

Considering the impact of mental toughness on performance, it is crucial for trainers/coaches
and directors to revise the planning for trainings and the number of weekly trainings

2.

This study did not find significant differences among young sportsmen in terms of mindful
attention awareness based on the variables cited in the study. Future studies may take
sportsmen in different age groups or sportsmen in different sports fields as samples to
examine the issue in more detail.

3.

Considering the impact of engagement in sports environments on mental toughness, it can be
argued that families and educators need to make rearrangements to allow the youth to spend
more time in sports environments.

4.

It can be argued that providing training based on mindful attention awareness will positively
contribute to the lives of students who are sportsmen and will promote their advancement
and development.
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Mimarlık Eğitiminde Mekanın Oluşumu ve Anlamının Edebi
Metinler Üzerinden Sorgulanması
Bilge Ataç Özsoy1
Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Edirne. Türkiye

Özet
Mimarlık eğitimi içerisinde mekanın oluşumu ve anlamı her eğitim döneminde farklı dersler kapsamında
öğretilmekte ve sorgulanmaktadır. Mimarlık ve edebiyat disiplinleri arasındaki bağlantının incelendiği ve
değerlendirildiği “Mimarlık Ve Edebiyat” adlı seçmeli ders içerisinde de; “mekan nedir?”, “nasıl
kurgulanabilir?”, “nasıl yorumlanır?” sorularına yanıtlar aranırken, tarihsel süreç içerisinde mimari mekanın
gelişimini etkileyen nedenler ve benzer gelişmelerin, edebiyattaki yansımaları karşılaştırmalı olarak
incelenmektedir. Edebiyat alanında anlamın belirlenmesi ve edinilen bilgi üzerinden mimarlığa uyarlanması
çalışmaları kapsamında, mekana ait bilgiler edebi metinler üzerinden okunarak elde edilmektedir. Yani
yazınsal göstergelerin anlamları üzerinden çalışılarak mimari mekan sorgulanmaktadır. Bu çalışmada amaç,
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde okutulmakta olan “Mimarlık Ve Edebiyat”
dersinin öğrenciye dönük çıktılarını ders kapsamında yapılan çalışmalar üzerinden sorgulamaktır. Çalışma
kapsamında, George Orwel’in “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört” adlı romanı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler :1
Mimarlık eğitimi, mekan kurgusu, edebiyat.

1.

Giriş

Mimarlık, insanın korunma içgüdüsü ile başlayan bir eylemdir. Saklanmak, korunaklı bir yere girmek
ya da bir örtü altında olmak ve bir “yer” yapmak evrensel bir durumdur. Doğadaki tüm canlılar,
yaşamlarını sürdürebilmek, güvenlik duygusu içinde olmak adına kendilerine yuvalar yaparlar.
Dallardan yapılmış basit bir sundurma, yağmurdan, güneşten korunmak için yapılmış bir örtü ya da
duvar dibi, bir boşluğu sınırlayarak “yer”e dönüşür (Kuban, 1998). İnsan yaşamı “yer” ile birleşince
de mekan dediğimiz kavram ortaya çıkar. Mekan kavramının, oluşum nedenleri ve nasıl algılandığı
da, mimarlık eğitiminin her aşamasında farklı derslerin içeriklerinde öğretilmekte ve
sorgulanmaktadır.
Bu çalışmada bir çok ortak noktaları bulunan, benzer yaratım süreçlerini izleyerek kurgusal mekanlar,
“yer”ler üreten iki disiplin olan mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin yaratım süreçleri, mekan
oluşturma kurguları ve mekan algıları eleştirel bakış açısıyla karşılaştırılmaktadır. Bu kapsamda
mekana ait bilgiler edebi metinler üzerinden okunarak elde edilmekte ve yazıdaki göstergelerin
anlamları üzerinden mimari mekanın niteliği belirlenmektedir.
2.

Konuya Genel Yaklaşım ve Dersin İçeriği

İnsan iletişiminin temel öğesi olan varolma ve hazır bulunmayı söz ile birlikte en dolaysız biçimde
gerçekleştiren yazı, aynı zamanda iletişimin bir özelliği olan kalıcılığı sağlar. Yazı, geçmişte
1 Sorumlu yazarın adresi: Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Makedonya Yerleşkesi, Edirne, Türkiye.
e-posta adresil:bilgeatac@trakya.edu.tr
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kaybolmuş ya da günümüzde yaşamakta olan uygarlıkların günlük yaşamları, bilimleri, tarihleri,
edebiyatları hakkında bize bilgi verir (Taşkıran, 1997). Benzer biçimde romanlar ve edebi metinler de
yazıldıkları döneme ait bilgiler içeririler. Bunlar; toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarına
dair bilgiler olabildiği gibi, kente ve mimariye ait bilgiler de olabilmektedir. Yazı, kapsadığı ve birer
gösterge olan sözcükler yolu ile kurduğu modeller ve dilbilgisi adını verdiğimiz dizgeler ile bize
dünyayı sorgulama, eleştirel bakış açısı ve yorumlama olanağı sağlamaktadır.
Eleştiri, bir iletişim, fikir bildirim, düşünme ve değerlendirme biçimi olarak düşünsel, duygusal,
yaşantıya ait pek çok ortamda karşımıza çıkar. Mimarlık, eleştiri ile ilişkisini, başta tasarım sürecinin
düşünsel, kuramsal ve değerlendirmeye yönelik karakteri olmak üzere, çeşitli açılardan kurar.
Eleştirinin mimarlıktaki önemi, özellikle onun araştırma/öğrenme, tasarlama ve yeniyi ortaya
koymadaki sorgulatan, farkındalığı arttıran, bilinci yükselten, ufuk açıcı ve özgürleştirici/yaratıcı
rolünden kaynaklanır (Şentüter, 2004).
Disiplinler arasında düşünme ve sorgulama ilişkisi içinde bağlantı kuran eleştiri, mimarlık ve
edebiyat disiplinleri arasında da edebiyatın mimarlık ve mimarlık söylemi ile ilişkisini kurarken, bu
iki disiplin birbirleri için neler önerebilir sorularına yanıtlar arar. Trakya Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde okutulmakta olan Mimarlık Ve Edebiyat dersinde metinsel
çözümleme, karşılaştırma ve yorumlama aşamaları kullanılarak, edebi eserlerde tanımlanmış mimari
mekanların çözümlemeleri yapılmaktadır. Edebi bir metinde tanımlanmış olan mekanın doğru
biçimde çözümlenebilmesi için, öncelikle yazarın eserinde anlattığı mekanı nasıl algıladığının
anlaşılması gerekmektedir. Bu, somut bir bilginin aktarımı olabileceği gibi aynı zamanda, mimarinin
kağıt üzerinde ifade edilen iki boyutlu çizgisinden öte, mekanın sunduğu yaşantıya dair kavramların
ifadesi olarak da düşünülebilir. Başka bir bakış açısıyla mimarinin kendisini edebiyat üzerinden tekrar
okuması gibi de ifade edilebilir. “Edward Hall, edebiyatı, insanın mekanı nasıl algıladığını öğrenmeye
yardım eden bir anahtar olarak görmektedir” (Tümer, 1982). Edebiyat mimarlık ilişkisi içinde konuya
geniş bir bakış açısıyla yaklaşmak için, edebiyatın mimarlığa ve mimarlığın da edebiyata etkileri göz
önüne alınmaktadır.
Ders kapsamında mekanın yeniden tanımlanıp yorumlanması sürecinde kavramsal bir esin kaynağı
olan edebiyatın , mimarlık ve metin arasındaki ilişkisi öncelikle sorgulanmaktadır. Bu ilişkinin
kökenleri de felsefeye ve dile dayanmaktadır. Dil, sözcükler yolu ile kurguların iletilmesini sağlar. Bir
başka iletim yolu olan yazı ise dili farklı göstergeler ile ifade eder. Böylece yazılı metinde tanımlanan
“yerlerin”, “mekanların”, “kentlerin”, ya da “durumların” onu okuyanlar tarafından algılanıp
yorumlanmasına olanak sağlar. Böylece, yazılı metinle okuyucu arasında bir iletişim ortamı yaratılmış
olur.
Söz veya yazı yoluyla karşılıklı bilgi alışverişi sırasında iletişimin kuvvetli olabilmesi bireylerin
zihnindeki imge, kavram ve düşüncelerin işitsel veya yazınsal gösterge karşılıklarının en yakınına
bağlıdır. Ancak ne kadar doğru seçimler yapılırsa yapılsın bireylerin kültürlerine ve deneyimlerine
bağlı olarak her bir gösterge, her bir bireyin zihninde farklı anlamlarla eşleştiğinden, iki bireyin aynı
yazıyı okuyup aynı görselleri zihinlerinde canlandırmaları çok düşük olasılıktır.
Çalışma kapsamında George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı kitabındaki göstergelerin
anlamları üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yayınlandığı tarihten
bu yana güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir yapıt olarak değerlendirilmektedir. Yazarın geleceğe
ilişkin öngörülerini ayrıntılarıyla anlattığı kitapta, bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına
alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, en ince
ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. Kitap yarattığı geleceği, sosyal yaşamı ve bireyleri tanımlarken, kent
kurgularından, günlük yaşamın sürdüğü yapılardan, bireylerin özel yaşam alanlarından da ayrıntılı
olarak bahseder.
Kitapta konu edilen; totaliter rejim, sürekli gözetlenen insan yaşamı ve buna bağlı oluşan mekan
kurgularına ait göstergeler sorgulandığında, öğrencilerin farklı çıkarımları olduğu görülmüştür.
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Tanımlanan mekan algıları öğrencilere göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:
Görsel soyut ifade

Yazı ile ifade
ELİF MECO: Bir mekanın niteliği fiziksel
özellikleri ile değil de, insanın algısıyla ortaya
çıkar. İnsanları kalıba sokmaya çalışan sistem
içerisinde tüm mekanlar karanlık ve basıktır.

GÜLCAN GÜRSOY: İnsanlar yaşamlarını
sorgulamazlarsa her şeyi kabul edebilirler ve
olumsuz koşullara sahip mekanları iyi gibi
algılayabilirler.

PRİMESA ARAPİ: Aslında evin parçası olan,
yaşam alanındaki sıradan bir niş, potansiyel
suçlu olarak görülen birinin içindeki başkaldırı
duygularını ortaya çıkarmak için kullanılan bir
araca dönüşebilir.

CEREN KIZILAY: Mekan her zaman fiziksel
özellikleri ile belirlenmez. Bizi koruyan, güvenlik
duygusu içinde olmamızı sağlayan, kendimizi
özgür hissettiğimiz “yer” bizim için mekandır.
Kitapta kahramanın kendini özgür hissettiği
“yer” de günlük tuttuğu defteridir.

OZAN CEM YÜCEL: Birbirine benzeyen,
sorgulamayan insanlar yaratma çabası içinde
olan sistemin yarattığı mekanlar da tek düze
olmaktadır. Her yerde modüller kullanılır. Artık
mekanlar insanlar gibidir.
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MELTEM ÇAKAN: Kitapta karşıtlıklardan
sıklıkla bahsedilmektedir.
Sevgi Bakanlığı –insanlara işkence yapılan
yer.
Gerçek Bakanlığı –geçmişin yok edilip
değiştirildiği yer.
Karşıtlıklar mekan kurgularına yansımış,
yapıların görünen yüzü görkemli ancak toprak
altındaki
tüneller
farklı
amaçlar
için
kullanılmıştır.

ALEYNA BESTE BEŞEVLİ: Kitapta anlatılan
insanların yaşadıkları yer onları tutsak
etmektedir.
Yaşam alanları – mekanlar onların
hapishaneleri olmuştur.
Düşünmeyen, sorgulamayan toplumlar
kendi hapishanelerini yaratırlar.

ELİF ÖZKAN: Mekan bizi koruyan, güven
içinde olduğumuz, tanımlı “yer”dir.
Oysa bu kitapta, mekanın anlamı
değişmiştir. Olay kahramanlarının evi, işi, tüm
yaşam alanları gözetim altındadır.
Bildiğimiz tanımlı mekan kavramlarının
aksine, sınırları olan korunan “yer”ler yerine,
kentin dışında kalan, görüntü ve ses alma
aygıtlarının olmadığı açık alanlar olay
kahramanlarınca daha güvenli olarak kabul
edilmektedir.

4.

Sonuçlar

Sonuç olarak; “mekan nedir?”, “amacı / anlamı nedir?”, “insanları nasıl etkiler?”, “insanlar tarafından
nasıl algılanır?”, “oluşum nedenlerindeki farklılıklar neler olabilir?” soruları, ders kapsamında
incelenen Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı roman üzerinden değerlendirilmiştir.
Öğrenciler mekana dair çıkarımları ve yeniden yorumlarında; “İnsanları kalıba sokmaya çalışan
sistem içerisinde tüm mekanlar karanlık ve basıktır”, “insanlar yaşamlarını sorgulamazlarsa her şeyi
kabul edebilirler ve olumsuz koşullara sahip mekanları iyi gibi algılayabilirler”, “bir mekanın niteliği
fiziksel özellikleri ile değil de, insanın algısıyla ortaya çıkar”, “aslında evin parçası olan, yaşam
alanındaki sıradan bir niş, potansiyel suçlu olarak görülen birinin içindeki başkaldırı duygularını
ortaya çıkarmak için kullanılan bir araca dönüşebilir”, “mekan her zaman fiziksel özellikleri ile
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belirlenmez. Bizi koruyan, güvenlik duygusu içinde olmamızı sağlayan, kendimizi özgür hissettiğimiz
“yer” bizim için mekandır. Kitapta kahramanın kendini özgür hissettiği “yer” de günlük tuttuğu
defteridir”, “mekan bizi koruyan, güven içinde olduğumuz, tanımlı “yer”dir. Oysa bu kitapta,
mekanın anlamı değişmiştir. Olay kahramanlarının evi, işi, tüm yaşam alanları gözetim altındadır.
Bildiğimiz tanımlı mekan kavramlarının aksine, sınırları olan korunan “yer”ler yerine, kentin dışında
kalan, görüntü ve ses alma aygıtlarının olmadığı alanlar olay kahramanlarınca daha güvenli olarak
kabul edilmektedir” ifadeleri ile kendi yorumlarını belirtmektedirler.
Sonuç olarak, “mekan nedir?”, “amacı / anlamı nedir?”, “insanları nasıl etkiler?”, “insanlar tarafından
nasıl algılanır?”, “oluşum nedenlerindeki farklılıklar neler olabilir?” soruları, ders kapsamında
incelenen Bin Dokuz Yüz Seksen Dört kitabı ile değerlendirilmiştir. Böylece öğrencilerin, mimari
mekan ile insan arasındaki ilişkiyi anlamak, kurgusal mekanların özelliklerini, mekansal örüntülerin
ilettiği farklı mesajları anlayıp yorumlamak konusunda geliştiği, disiplinler arasında bağlantı
kurabildiği, eleştirel bakış açısı kazandıkları sonucuna varılmıştır.
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Mesleki Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Öğrencilerin Tıbbi
Mümessillik Mesleğine Yönelik Tutumu
Fatih Bayram 1, S.Seçil Bayram2, Ece Acar3
1Karabük
2

Üniversitesi İşletme Fakültesi, Karabük, Türkiye
Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Karabük, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı; Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programında okuyan öğrencilerin Tıbbi mümessillik
mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi için ölçek geliştirilmesi, geçerliğinin ve güvenirliğinin test
edilmesidir. Öğrencilerin tutumlarının ölçülmesi amacıyla 42 sorudan oluşan beşli likert tipi ölçek
geliştirilmiştir. Tıbbi mümessillik mesleğine yönelik tutum ölçeği Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programında kayıtlı ve 204 öğrenciye uygulanmıştır.
Güvenirlik Analizi sonucu Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach's Alpha) .956 ile güvenirlik düzeyini
mükemmel olarak açıklanmıştır. Faktör analizi sonucunda 42 soru ölçeğin 8 faktör ile tutumu %66,513
düzeyinde açıkladığı görülmüştür. Rotasyon aşamasında faktörler indirgenmiş ve 6 faktörde karar kılınmıştır.
Belirlenen faktörler; 1.faktör; mesleği yapmaya karşı istek, 2.faktör; mesleğe uygunluk 3.faktör; mesleğin
geçerliliği, 4.faktör; mesleği yapmaya mecburiyet, 5.faktör; mesleğe karşı duyulan iç tatmin, 6.faktör; mesleğe
karşı duyulan kaygı şeklindedir. Bu çalışma ile mesleğe yönelik öğrencilerin temel tutumları hakkında bilgi
edinilmiş olup literatüre ve diğer çalışmalara ışık tutabilecek sonuçlar ortaya konmaktadır.
Anahtar kelimeler: 2
Tıbbi tanıtım ve pazarlama eğitimi, tıbbi mümessil, ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik, faktör analizi

1. Giriş
Meslek, insanlık yararına mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir
eğitim sonucu kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler
bütünü olarak (Kuzgun, 2000) belirtilmektedir. Tıbbi mümessillik mesleği, tıbbi ilaç ve tıbbi
malzemelerin sağlık çalışanlarına tanıtımı, pazarlama ve satışından sorumlu olan meslektir. Meslek
Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunun Beşeri Tıbbi Ürünlerin
Tanım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelikte yer alan tanıma göre “Ürün Tanıtım Temsilcisi” olarak
isimlendirilmektedir. Yönetmeliğe göre Ürün Tanıtım Temsilcisi: Hekim, diş hekimi ve eczacıya
ziyaret yoluyla ürünün tanıtımını yapan yeterlilik belgesi almış kişiyi tanımlamaktadırlar.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programının amacı; ilaç ve tıbbi cihaz alım satım faaliyeti gösteren
işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip kaliteli personelleri yetiştirmektir.
Programdan mezun olanlar Tıbbi Mümessil unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan
işletmelerde çalışabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: Beşeri
Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca bu bölümlerden
Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi, Karabük, Türkiye
e-posta adresi: fatihbayram@karabuk.edu.tr
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mezun olan öğrencileri tıbbi ürün tanıtımı yapmak için gerekli olan Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik
belgelerini diplomalarını ibraz etmeleri halinde alabilmektedirler.
Bu amaca yönelik Türkiye’de Devlet ve Vakıf üniversitelerinin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulları bünyesinde Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programları 9’u örgün, 6’sı ikinci öğretim, 2’si
uzaktan eğitim, 8’i özel ve farklı düzeylerde burslu olmak üzere 25 ayrı programla faaliyet göstererek
yılda toplamda 805 öğrenci kontenjanı ile öğrenci kabulü gerçekleştirmektedir. Programa kaydolan
öğrenciler yetenek ve yeterliliklerine göre farklı satış, tanıtım ve temsil alanlarında da istihdam
edilebilmelerine rağmen öncelikli ilaç sanayi için istihdam yaratılması amaçlanmaktadır. Programın
müfredatında Tıbbi mümessillik mesleğinin gereklilikleri ile karşılaşan öğrencilerin mesleğe karşı
tutumları öğrencilik dönemi boyunca belirlenmekte ve değişim geçirebilmektedir.

2. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Davranış ve tutumların önceden belirlenebilmesi gelecek yönetimde önem kazanmaktadır. Meslek
seçiminde de kişilerin ve çevrenin meslek hakkındaki tutumları kişilerin mesleği severek yapmalarını
ve bunun sonucu başarılı ve mutlu olmalarını sağlayacaktır. Ekonomik koşullar nedeniyle meslek
seçiminde kişiler yaptığı işi sevmek yerine daha çok kazanabilecekleri ve daha çok tatmin
olabilecekleri işleri yapmak zorunda kalmaktadırlar. Meslek seçimi henüz kişilerin eğitim hayatının
başlarında belirlenmesi gereken ve tüm hayatımızı etkiyecek bir karardır.
İlaç sektörü, beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve tanı amaçlı olarak kullanılan
sentetik, bitkisel, hayvansal ve biyolojik kaynaklı kimyasal maddeleri farmasötik teknolojiye uygun
olarak üreterek tedaviye sunan bir sanayi dalıdır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2015 yılı İlaç sektörü raporuna göre, Türkiye’de 311 adet
ilaç firması, 71 adet ilaç üretim tesisi (58’i yerli) ve 11 hammadde tesisi (8’i yerli) bulunmaktadır.
Sektörde, istihdamın %50’den fazlasının eğitim seviyesi yüksektir. İstihdamın çoğunluğu üretim
sürecinin dışında alanlarda çalışmaktadır. Çalışan sayısı ise 2015 yılı itibariyle 30.672’dir
İlaç piyasası çalışanlarının yarısından çoğunun satış ve tanıtım alanında çalıştığı bir sektördür.
Çalışanların yaklaşık %10 u mavi yakalı olarak çalışırken %15 i yönetici pozisyonlarından çalışmakta
ve yaklaşık %55’i satış ve tanıtım pozisyonlarında çalışmaktadırlar. (Çalışan Devir Oranı Araştırması,
Ekim 2012)
İlaç firmaları satış ve pazarlama alanına araştırma ve geliştirmeye ayırdıklarından çok daha fazla
yatırım yaparak yüksek karlar elde edebilmektedir. Sağlık alanında reklamın bir yoluda mümessiller
olmaktadır. Mümessiller ilaç firmasının hem halkla ilişkiler elemanı, hem reklam yüzü, hem satış
elemanı, hem tanıtım elemanı hemde etik bir sağlık çalışanır. Bu görünen ve görünmeyen pek çok
misyonun yüklenmiş olduğu mümessilere farklı pek çok isim takıldığı gibi (satışcı, ilaçcı, firmacı,
tanıtım elemanı, çantacı) yaptıkları iş hakkında da pek çok yargılar edinilmiştir.
Sağlık alanında hiç deneyimi olmamış ve mümessillikle ilgili bilgisi olmayan bireylerin bile farklı
yargılara sahip oldukları düşünülürse, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programını kayıt olan
öğrencilerinden farklı farklı yargılara sahip oldukları düşünebilir. Bu yargılar içsel veya dışsal
olabildiği gibi toplumsal ve kültürel etkilerle mesleğin gereklilikleri hakkında olumlu veya olumsuz
tutumlar sergilemektedirler.
Bu çalışmanın amacı; Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programında okuyan öğrencilerin Tıbbi
mümessillik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi için ölçek geliştirilmesi, geçerliğinin ve
güvenirliğinin test edilmesidir.
Tıbbi mümessiliğin sağladığı maddi imkanlar ve itibar, kişilerin mesleğin uygun olup olmadığı,
mesleğin günümüzde geçerli bir meslek olup olmadığı, mesleğin kişinin manevi olarak tatmin edip
etmediği, mesleğin getirileri nedeniyle alternatifler arasında en iyi seçenek olmak zorunda olması
veya mesleğin zorlukları karşısında duyulan endişeler gibi farklı boyutlarla kişiler mesleğe farklı
bakış açılarından bakmaktadırlar. Mesleği en iyi tanımanın yolu ellebette meslekte çalışmak olmalıdır.
Ancak mezun olduklarında Tıbbi mümessillik mesleğini icra etmek için sertifika sahibi olacak
adayların mesleki tutum düzeylerinin belirlenmesi ve eğitim sırasında olumlu ve teşvik edici
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yönlendirmeler yapılması önemlidir. Mesleki eğitimin ilk döneminde ne istediğini bilerek doğru
yönlenrilen öğrenciler mezun olduklarında mutlu bir iş hayatı geçirebilecektir.

3. Yöntem
Ölçek 22 olumlu 20 olumsuz ifadeden olsun 5’li likert tipi toplam 42 sorudan oluşmaktadır. SPSS
paket programına işlenen verilerin olumsuz ifadeleri yeniden kodlanarak ifadelerin tüm sorularda eşit
puanlanması sağlanmıştır. Maddelerin temel istatistikleri yapılıp aritmetik ortalama, standart sapma
ve madde korelasyonları belirlendikten sonra alfa tipi güvenirlik analizi ve geçerlik içinde faktör
analizi uygulanmıştır.
Ölçek Karabük Üniversitesi Tıbbi Hizmetleri ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Programına 2015-2016 Bahar yarıyılında kayıtlı olan örgün öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerine
uygulanmıştır. Örgün öğretimde 146, ikinci öğretimine kayıtlı 136 öğrenci toplam 282 öğrenci
araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Tüm evrene ulaşmak amaçlanmıştır ancak öğrencilerden
isteyerek bölümden ayrılan ve devam etmeyenler dışında toplam 206 öğrenciye ulaşılmıştır.
Katılımcılardan dönen 204 sağlıklı form ile uygulama gerçeklitirilmiştir.
Ölçeğin katılımcılara uygulanması mesleki derslerinin saatinde gerçekleştirilmiş ve gruplar halinde
araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. Katılımcıların anlayamadığı noktalarla ilgili olarak
doğru bildirimler yapılmıştır.
3.1. Geçerlik Çalışması
Geçerlik, ölçme amacı ile elde edilen verilerin amaca yönelik kullanılabilir ve hedefe uygun ölçüm
özelliğidir. Geçerlik, verinin amaç için ne kadar yeterli ve uygun değerler olduğunu gösteren
kavramsal bir yaklaşımdır (Özdamar, 2016). Çok sayıda geçerlilik tipi bulunmaktadır. Önem sırasına
göre; yapı geçerliği, içerik (kapsam) geçerliği, kapsama geçerliği, içsel geçerlik, dışsal geçerlik,
görünüş geçerliği, açıklayıcı geçerlik, teorik geçerlik, uygum geçerliği, yorumlayıcı geçerlik,
kestirimsel geçerlik, değerlendirme geçerliği, ekolojik geçerlik, kültürel geçerlik, katalitik geçerlik
olarak sıralanabilir (Özdamar, 2016).
Yapı geçerliği, ölçeğin fenomeni tam ve yansız olarak olarak ölçmesi için kurgulanmasıdır. Yapı
geçerliğinin test edilmesinden faktör analizinden yararlanılmıştır. Faktör analizi ile yapıların
aralarındaki korelasyonun gücü tespit edilerek geçerliliği test edilebilmektedir. Aynı zamanda alt
faktörler belirlenerek çok sorulu ölçek yapılarındaki faktör yapıları indirgenerek yapı
sadeleştirilmektedir. Böylece alt faktörlerin hangi tür yapıyı açıkladıkları belirlenerek demografik
verilerle karşılaştırılmasında araştırmacıya kolaylık sağlamaktadır
İçerik geçerliği, bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin amaca ne derece hizmet
ettiğidir. Bu yaklaşımla ölçeğin geçerliği ölçümden önce tahmin edilmektedir. Ölçüm konusu
kavramsal olarak tanımlanır (Özdamar, 2016). Yazılı olarak oluşturulan ölçeklerin geçerliğini ölçme
yöntemlerinden içerik (kapsam) geçerliğini uzman görüşüne başvurarak saptamak etkili bir
yaklaşımdır. Uzman grubu sayısının 5-40 arasında olması önerilmektedir. Bu amaçla 42 sorudan
oluşturulan ölçek sektörde aktif çalışmış üst düzey 6 çalışan tarafından değerlendirilmiştir (Alpar,
2016). Bu değerlendirmelerde üretilen maddelerin ölçülecek özelliği temsil edip etmediği, maddelerin
yeterinde yalın ifade edilip edilmediği, maddelerin anlaşılır olup olmadığı, tekrarlı ifadelere yer
verilip verilmediği ve ölçülmek istenen mesleki tutumu ölçüp ölçmediği belirlenmiştir. Uzman
sayısının 5 olduğu durumda en küçük Kamsam Geçerlilik Oranı 0,99 olduğundan soru bazında
hesaplama yapılmamış uygun olmadığı düşünülen soru yeniden şekillendirilmiştir.
Kapsama geçerliği, ölçeğin hedeflenen konuda belirlenen amaçları denetleyecek kapsamda olma
özelliğidir. Ölçülmek istenen fenomen ile ilgili tüm özelliklerin ölçek ile saptanabilir olma özelliğidir.
Ayrıca çevreden gelen yan karıştırıcı etkilere kapalı/korumalı olması amaçlanmalıdır. Bu amaçla ölçek
sektörü uzun yıllardır tanıtan ve aktif olarak çalışmış ve uygulama yapılan katılımcıların mesleki ders
ve uygulamalarını 3 yıldır yürüten ve tutumları gözlemlemiş bir araştırmacı tarafın oluşturulmuştur.
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Ayrıca Ölçeğin katılımcılara uygulanması mesleki derslerinin saatinde gerçekleştirilmiş ve gruplar
halinde araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. Böylece araştırmacıların ölçüm için ekstra vakit
ayırmalarına gerek kalmamış ve çevre faktörleri minimize edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların
anlayamadığı noktalarla ilgili olarak doğru bildirimler yapılmıştır.
İçsel geçerlik, ölçeğin içerdiği tüm soruların aynı femomeni ölçmede ortak rol alması ve birbirini
tamamlayan bir özellik taşımasıdır. Bu yöntem için çoklu araştırıcı veya uzman araştırıcı kullanılması
önerilmektedir. Araştırmada içsel geçerliğe uygun araştırmacılar kullanılmıştır.
Dışsal geçerlik, ölçekler aracılığı ile elde edilen verilere dayalı araştırma sonuçlarının ulusal ve
uluslararası topluma genellenebilir olma özelliğidir. Tıbbi mümessillik mesleği ile ilgili açıklanan
uygulamalar ve eğitim şekli Türkiye’ye özgüdür.
Görünüş geçerliği, Ölçme aracının neyi ölçtüğünü değil de neyi ölçer göründüğünü belirtmesidir.
Ölçek tasarım, yazım ve düzen bakımından cevaplayıcıları doğru cevap vermeye yönlendirmelidir.
Teorik geçerlik, verilerin araştırmanın amaçlarını doğrulayacak, açıklayacak geçerlikte olması
özelliğidir. Bu geçerlik ile sonuçlara bulgularda yer verilmiştir.
Uyum geçerliği, Eşzamanlı olarak geliştirilen ölçekten elde edilen puanların belirlenen kriterlerle
arasındaki korelasyondur. Yorumlayıcı geçerlik, araştırmanın verilerinin birimlerin katılımcıların
yaklaşımlarını ve niyetlerini ortaya koyabilme özelliğidir. Kestirimsel geçerlik, ölçekten elde edilen
kestirimsel puan, ölçtüğü bilinen kriter ile arasındaki korelasyondur. Kriter geçerliği, ölçeğin
etkinliğini belirlemek amacıyla, ölçekten elde edilen puanlarla kriterler arasındaki ilişkiyi ifade eder.
3.2. Güvenirlik Çalışması
Güvenirlik, bir değişkenin gerçek değerinin ölçme araçları ile doğru ve tam olarak ölçebilme
derecesidir. Gerçek değerin, ölçme araçları ile ne kadar kesinlikle ölçülebildiğinin, gerçeğe yaklaşımın
derecesine güvenirlik denir. Güvenirlik kavramsal değil, ölçülebilen bir değerdir (Özdamar, 2016).
Verilerde olması gereken temel özellikler doğru ve güncel olmasının yanında geçerli ve güvenilir
olmalarıdır. Güvenilir bir ölçme geçerli olmayabilir ancak ölçümün geçerli olması için mutlaka
güvenilir olması gerekir (Özdamar, 2016).

4. Bulgular
Madde toplam korelasyonları 0,315 ile 0,752 arasında değişen yüksek değerler olarak elde edilmiştir.
Buradaki korelasyonun negatif olmaması, 0,25 den büyük olması 0,75 den küçük olması beklenir.
Korelasyonun çok yüksek olması maddelerin tam olarak aynı ifadeyi içerdiğini düşündürmektedir.
Zaten olumsuz ifadeler yeniden kodlanarak olumluya çevrildiğinden dolayı negatif korelasyon
bulunmamaktadır. Bu korelasyon katsayılarına göre ölçekten soru çıkarılmasına karar vermeden önce
iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’ Alpha) değerine ve ilgili madde çıkarıldıktan sonra değişimin ne
olacağına bakmak gerekmektedir. Çalışmada Cronbach’s Alpha katsayısı 0,956 ile ölçeğin güvenirlik
düzeyini mükemmel olarak açıklamaktadır. Ayrıca hiçbir madde ölçekten çıkartıldığından daha
yüksek bir katsayıya ulaşılamamaktadır.
İncelediğimiz ölçeğin varyans analizi sonucu ile ölçümler arasındaki farklılığın anlamlılığı test edilmiş
ve p= 0,00 ile anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca toplanamazlık özelliğini (nonadditivity test)
özelliği test edilmiş p=0,005 ile ölçeğin toplanamaz olduğu görülmüştür. Ölçeğin içerdiği madde
sayısının çokluğu toplanma özelliğini kaybetmesine sebebiyet vermekte olup faktör analizi ile
indirgenen maddeler faktör bazında toplanmaya uygun hale getirilerek ölçek karşılaştırması
yapılabilir.
Maddeler arasında en yüksek değeri alan maddeler “10. Tıbbi mümessillere sağlanan imkanlar ilgimi
çekiyor: 4,19 , 11.Tıbbi mümessilliğin bana saygın bir çevre kazandırması fikri hoşuma gidiyor: 4,02
,31. Tıbbi mümessillik içim yeterinde iyi bir görünüme sahip olmadığımı düşünüyorum: 4,04”
Maddeler arasında en düşük değeri alan maddeler “ 21. Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam
sözkonusu olsa yine tıbbi mümessiliği seçerdim: 2,56 , 32. Tıbbi mümessil alım süreçleri beni
korkutuyor: 3,10 , 22.Tıbbi mümessillik mesleğine çevremi tavsiye ederim: 3,16”
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Ölçek maddelerinin istatistikleri

Mean

Std.
Deviation

Corrected
Item-Total
Correlation

1-Tıbbi tanıtım ve pazarlama programını isteyerek seçtim.

3,4804

1,17218

,610

2- Tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümünü seçmiş olmaktan

3,4167

1,13081

,721

3- Tıbbi mümessil olma düşüncesi bile bana cazip geliyor.

3,3431

1,14896

,711

4- Tıbbi mümessil olmayı kendime yakıştırıyorum.

3,8775

1,05498

,660

5- Tıbbi mümessillikte başarılı olacağıma inanıyorum.

3,8088

1,03520

,653

6- Tıbbi mümessillik için özel bir yeteneğim olduğu
k
7- Tıbbidmümessiliği profesyonel bir biçimde yürütebileceğime

3,3480

1,06971

,599

3,6029

1,05242

,639

8- Tıbbi mümessil olduğumda yapabileceğim çok şey olduğunu
d
9- Tıbbi mümessilliğin çalışma koşulları bana çekici geliyor.

3,5980

1,07602

,651

3,5980

1,15549

,563

10- Tıbbi mümessillere sağlanan imkanları ilgimi çekiyor
(11- Tıbbi
b lmümessilliğin
k k bana saygın
d bir
) çevre kazandırması

4,1912

,91389

,419

4,0245

,94394

,480

f12k Tıbbi
h mümessil
d olduğumda çevre tarafından bana yeterli
d
l
13- Tıbbi mümessilliği
maddi imkanları nedeniyle tercih

3,5098

1,06669

,470

3,4510

1,06097

,364

d Tıbbi mümessillik yapan insanlara sempati duyarım.
14-

3,4461

1,11507

,553

15- İnsanlara sağlıklarını kazandırmada katkı sağlayacağım
d
b
l yaparken
d
16- Tıbbi mümessillik
insanları ikna edecek olmak

4,0000

,90429

,435

3,6176

1,05554

,642

b
l k
17- Ürün lpazarlama
fikri beni heyecanlandırıyor.

3,3333

1,09934

,554

18- Tıbbi mümessillik mesleği ile ilgili bilgi edindiren derslerde
b
l lmümessillik mesleğinin gereklilikleri konusunda
19- Tıbbi

3,9069

,93437

,398

3,8676

,91357

,605

k
d
20- Tıbbi
mümessillik mesleğinde karşılaşacağım zorlukları
b
l
ğ
21- Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz konusu olsa

3,6961

,92889

,525

2,5637

1,21195

,603

bb mümessillik
ll mesleğini
d çevreme tavsiye ederim
22- Tıbbi

3,1667

1,09709

,453

23- Tıbbi tanıtım ve pazarlama programını seçtiğime pişman
l Hastalıklar ve ilaçlar hakkında konuşmaktan hoşlanmam
24-

3,5392

1,17588

,573

3,8480

1,08798

,469

25- Tıbbi terminolojiyi öğrenme ve aktarma konusunda endişe
d
26- Tıbbi mümessil olacağımı düşünmek beni korkutuyor.

3,1765

1,30109

,315

3,8971

1,03352

,721

27- Tıbbi mümessilliğin bana göre bir meslek olmadığını
d
28- Tıbbi mümessilliğin yaşam tarzıma uygun olmadığını

3,7990

1,16763

,741

3,7108

1,19510

,752

d
29- Tıbbi mümessilliğin kişiliğime uygun olmadığını
d
30- Tıbbi mümessilliğin değerlerime uygun olmadığını

3,8088

1,17348

,737

3,8333

1,14971

,731

d
31- Tıbbi mümessillik için yeterince iyi bir görünüme sahip
l Tıbbi
d ğ mümessil
d
32alım süreçleri beni korkutuyor.

4,0441

1,10218

,545

3,1078

1,26652

,416

33- Tıbbi mümessillik için sürekli seyahat etmek zorunda
k
k b mümessillik
h
d
34-l Tıbbi
mesleği
için satış kaygısı duyuyorum

3,6471

1,25668

,539

3,3676

1,25047

,563

35- Zor şartlar altında tıbbi mümessillik yapabileceğime

3,5098

1,15537

,523

36- Tıbbi mümessillik mesleğinin yaratacağı sıkıntılarla
d l mümessilliğin
d
37- Tıbbi
geleceği beni endişelendiriyor.

3,8186

1,05113

,679

3,2549

1,24518

,644
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38- Tıbbi mümessilliği geçerli bir meslek olmadığını
d
39- Tıbbi mümessilliğin etik bir meslek olmadığını

3,7108

1,16589

,634

3,6716

1,22171

,519

d
40- Tıbbi mümessilliğin saygın bir meslek olmadığını
d
41- Tıbbi mümessillik kadar kazanabileceğime inandığım başka

3,8627

1,12332

,440

3,1716

1,28844

,590

b
h d
42- Tıbbi mümessillik
mesleğini kimseye tavsiye etmem.

3,6765

1,15892

,596

Tablo 1. Maddelerin aritmetik ortalama, standart sapma ve madde korelasyonlar
Verilen cevapların değişkenleri incelenirse ilk üç sırada “25. Tıbbi terminolojiyi öğrenme ve aktarma
konusunda endişe duyuyorum: 3,17 ss:1,30 , 41.Tıbbi mümessillik kadar kazanabileceğime inandığım
başka bir işi tercih ederim: 3,17 ss:1,28 , 32.Tıbbi mümessil alım süreçleri beni korkutuyor:3,10 ss: 1,26”
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani cevapların tutarlılığı düşüktür
Cevapların tutarlığığı yüksek yani standart sapması en düşük olan ilk üç madde şöyledir “15.
İnsanlara sağlıklarını kazandırmada katkı sağlayacağım düşüncesi beni mutlu ediyor: 4,0 ss:0,90 ,
10.Tıbbi mümessillere sağlanan imkanlar ilgimi çekiyor:4,19 ss:0,91 ,19. Tıbbi mümessillik mesleğinin
gereklilikleri konusunda kendime güveniyorum: 3,86 ss: 0,91”
Tablo 2. Dönüştürülmüş faktör analizi korelasyonları, maddelerin alt boyutları
Initial Eigenvalues (Özdeğerler)

Faktör 1: MESLEĞİ YAPMAYA KARŞI İSTEK

6- Tıbbi mümessillik için özel bir yeteneğim olduğu
kanısındayım.
8- Tıbbi mümessil olduğumda yapabileceğim çok
şey olduğunu düşünüyorum.
5- Tıbbi mümessillikte başarılı olacağıma
inanıyorum.
3- Tıbbi mümessil olma düşüncesi bile bana cazip
geliyor.
7- Tıbbi mümessiliği profesyonel bir biçimde
yürütebileceğime inanıyorum.
4- Tıbbi mümessil olmayı kendime yakıştırıyorum.
2- Tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümünü seçmiş
olmaktan memnunum
1-Tıbbi tanıtım ve pazarlama programını isteyerek
seçtim.
16- Tıbbi mümessillik yaparken insanları ikna
edecek olmak bana mutluluk veriyor.
9- Tıbbi mümessilliğin çalışma koşulları bana çekici
geliyor.
21- Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz
konusu olsa yine tıbbi mümessilliği seçerdim
14- Tıbbi mümessillik yapan insanlara sempati
duyarım.
17- Ürün pazarlama fikri beni heyecanlandırıyor.
23- Tıbbi tanıtım ve pazarlama programını
seçtiğime pişman oluyorum.
19- Tıbbi mümessillik mesleğinin gereklilikleri

Total

15,540

% of

Cumulat

Variance

ive %

37,001

37,001

Rotated
Component
Matrix
(Dönüştürül
müş Faktör
matrisi )

,764
,747
,745
,743
,725
,694
,675
,609
,581
,565
,559
,493
,474
,291
,409
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konusunda kendime güveniyorum.
18- Tıbbi mümessillik mesleği ile ilgili bilgi
edindiren derslerde başarılı olmayı önemserim.
Faktör 2: MESLEĞE UYGUNLUK
31- Tıbbi mümessillik için yeterince iyi bir
görünüme sahip olmadığımı düşünüyorum
30- Tıbbi mümessilliğin değerlerime uygun
olmadığını düşünüyorum.
29- Tıbbi mümessilliğin kişiliğime uygun
olmadığını düşünüyorum.
28- Tıbbi mümessilliğin yaşam tarzıma uygun
olmadığını düşünüyorum.
33- Tıbbi mümessillik için sürekli seyahat etmek
zorunda kalmak beni rahatsız ediyor.
26- Tıbbi mümessil olacağımı düşünmek beni
korkutuyor.
36- Tıbbi mümessillik mesleğinin yaratacağı
sıkıntılarla mücadele edemem
27- Tıbbi mümessilliğin bana göre bir meslek
olmadığını düşünüyorum.
Faktör 3: MESLEĞİN GEÇERLİLİĞİ
40- Tıbbi mümessilliğin saygın bir meslek
olmadığını düşünüyorum
39- Tıbbi mümessilliğin etik bir meslek olmadığını
düşünüyorum.
42- Tıbbi mümessillik mesleğini kimseye tavsiye
etmem.
38- Tıbbi mümessilliği geçerli bir meslek
olmadığını düşünüyorum
41- Tıbbi mümessillik kadar kazanabileceğime
inandığım başka bir işi tercih ederim.
22- Tıbbi mümessillik mesleğini çevreme tavsiye
ederim
37- Tıbbi mümessilliğin geleceği beni
endişelendiriyor.
13- Tıbbi mümessilliği maddi imkânları nedeniyle
tercih ediyorum.
Faktör 4: MESLEĞİ YAPMAYA MECBURİYET
35- Zor şartlar altında tıbbi mümessillik
yapabileceğime inanmıyorum.
34- Tıbbi mümessillik mesleği için satış kaygısı
duyuyorum
20- Tıbbi mümessillik mesleğinde karşılaşacağım
zorlukları aşabileceğime inanıyorum.
Faktör 5: MESLEĞE KARŞI DUYULAN İÇ
TATMİN
11- Tıbbi mümessilliğin bana saygın bir çevre
kazandırması fikri hoşuma gidiyor.
12- Tıbbi mümessil olduğumda çevre tarafından
bana yeterli değerin verileceğine inanıyorum.
10- Tıbbi mümessillere sağlanan imkanları ilgimi
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,278
3,497

8,327

45,328
,769
,733
,714
,666
,660
,596
,569
,497

2,231

5,312

50,640
,765
,697
,662
,656
,546
,499
,449
,300

1,988

4,734

55,374
,646
,622
,529

1,342

3,195

58,569
,783
,728
,595
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çekiyor (otomobil, yemek çeki, giyim yardımı)
15- İnsanlara sağlıklarını kazandırmada katkı
sağlayacağım düşüncesi beni mutlu ediyor.
Faktör 6: MESLEĞE KARŞI DUYULAN KAYGI
24- Hastalıklar ve ilaçlar hakkında konuşmaktan
hoşlanmam
25- Tıbbi terminolojiyi öğrenme ve aktarma
konusunda endişe duyuyorum
32- Tıbbi mümessil alım süreçleri beni korkutuyor.

418

,375
1,039

2,474

66,513
,265
,763
,343

Ölçeğin geçerliğinin testinde faktör analizinden yararlanılmış ve çoklu soruların yapılarının hangi
tutumları açıkladığının belirlenmesi için temel bileşenler analizi (Principal Component AnaliysisPCA) uygulanmıştır. Burada amaç değişken sayısını azaltmak ve değişkenler arasındaki ilişkileri
ortaya çıkarmak böylece değişkenleri sınıflandırmaktır.
Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA=0,923) değerinin 0,50 den
büyük olması gerekmektedir. 0,90 üstünde çıkan değer faktör analizi yapmak için ne kadar
mükemmel olduğunu göstermektedir.
Faktörlerin elde edilmesinde özdeğer (eigenvalues) istatistiğinden yararlanılmıştır. 1 den büyük olan
faktörler anlamlı olarak kabul edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 42 maddelik ölçeğin 8 faktör ile
tutumu %66,513 düzeyinde açıkladığı görülmüştür. Faktörlerin elde edilmesinden varimax rotasyonu
uygulanmıştır. 8 faktörden tek madde ile açıklanan faktörler uygun 0,30 korelasyonun üzerinde
açıklandığı farklı faktörlere madde uygunlukları değerlendirilerek dağıtılmış. Çalışma sonucunda
maddelerin tutumu 6 faktörle açıklamaktadır.
Tablo 3. Faktörlerin isimlendirilmesi ve özdeğer istatistikleri
Initial Eigenvalues (Özdeğerler)

Total

% Of Variance

Cumulative %

Faktör 1: Mesleği Yapmaya Karşı İstek

15,540

37,001

37,001

Faktör 2: Mesleğe Uygunluk

3,497

8,327

45,328

Faktör 3: Mesleğin Geçerliliği

2,231

5,312

50,640

Faktör 4: Mesleği Yapmaya Mecburiyet

1,988

4,734

55,374

Faktör 5: Mesleğe Karşı Duyulan İç Tatmin

1,342

3,195

58,569

Faktör 6: Mesleğe Karşı Duyulan Kaygı

1,039

2,474

66,513

5. Sonuç
Davranış ve tutumların önceden belirlenebilmesi gelecek yönetimde önem kazanmaktadır. Meslek
seçiminde de kişilerin ve çevrenin meslek hakkındaki tutumları kişilerin mesleği severek yapmalarını
ve başarılı olmalarını sağlayacaktır. Ekonomik koşullar nedeniyle meslek seçiminde kişiler yaptığı işi
sevmek yerine daha çok kazanabilecekleri ve daha çok tatmin olabilecekleri işleri yapmak zorunda
kalmaktadırlar. Meslek seçimi henüz kişilerin eğitim hayatının başlarında belirlenmesi gereken ve
tüm hayatımızı etkiyecek bir karardır.
Geleceğin Tıbbi Mümessil adayı Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı öğrencilerinin bölüme
başlarken meslek hakkında önyargıları olduğu; mesleğin gerekliliklerini derslerde ve stajlarda
gördükten sonraki tutumları arasında farklılıklar oluştuğu düşünülebilir. Örgütsel davranış
bağlamında ele alındığında bir örgüt ortamında çalışan bireyin mesleğine karşı tutumunun ne
olduğunun bilinmesi yönetimsel stratejileri seçilmesinde yarar sağlayacaktır. Gelecekte ilaç
sektöründe çalışacak olan tıbbi mümessil adaylarının mesleğe karşı tutumlarının ne olduğunun
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bilinmesi meslek öncesi eğitimde onlara ne tür bir eğitim verilmesi gerektiği konusunda yol
gösterecektir.
Bu amaçla, bu çalışmada Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğrencilerinin Tıbbi Mümessillik
mesleğine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin
özellikleri, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bundan sonra Tıbbi
Tanıtım ve Pazarlama Programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin mesleğe yönelik
tutumlarının hangi değişkenler açısından etkilendiğini belirlemeye yönelik çalışmalarda, öğrencilerin
mesleğe yönelik tutumlarının niteliği geliştirilen bu ölçek aracılığıyla belirlenebilir.
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Üniversitelerde Öğrenim
Düzeylerinin İncelenmesi

Gören

Basketbolcuların

Saldırganlık

Selahattin Akpınar1, Öznur Akpınar2, Murat Bay3
1,2,3 Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yunus Emre Yerleşkesi, Karaman/Türkiye

Özet
Bu araştırma; üniversitelerde öğrenim gören basketbolcuların saldırganlık düzeylerini tespit ederek
saldırganlık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Araştırmaya katılan basketbolcuların saldırganlık düzeylerini ortaya koymak için 7-12 Aralık 2015
tarihinde Niğde ilinde, Üniversite Sporları federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2.lig basketbol grup
müsabakalarına katılan sporculardan oluşmuştur. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için İpek İlter (Kiper)
tarafından geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki
değerlendirilmesinde parametrik dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır.
Yapılan
araştırma sonucunda basketbolcuların saldırganlık düzeyleri = 109,97 olarak tespit edilmiş ve envanterden
alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak basketbolcuların saldırganlık düzeylerinin
düşük olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler:1
Üniversite, basketbol, saldırganlık

1.

Giriş

Saldırganlığın karşılığı olan ‘aggression’ sözcüğü Latince kökenli bir sözcük olup, kelime anlamı “bir
yöne doğru hareket” etmektir. Bu sözcüğün kapsamında kesin bir tavır alış, tepki verme ve yok
anlamları da yer almaktadır (Köknel, 2000). Saldırganlık genel olarak zarar vermeye yönelik
davranışlar olarak tanımlanabilir, ancak insan saldırganlığından söz edildiğinde tanım yapmak
zordur (Korkut, 2002). Berkowitz (1993)’e göre saldırganlık; başka bir canlıya fiziksel yada psikolojik
olarak zarar verme niyeti taşıyan davranış şekli, Baron ve Richardson (1994)’a göre; “Canlı bir varlığa
zarar verme veya onu incitme amacı güden ve böyle bir davranıştan kaçınmak isteyen birisine
yöneltilen herhangi bir davranış şekli, Gergen ve Gergen (1986) ise; “Diğer kişi ve kişilere acı ölüm
gibi olumsuzluklar veren davranış” olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar saldırganlığın salt
davranışsal olmadığını, davranışa öfke, düşman-lık, patlama gibi duygusal öğelerin de eşlik ettiğini
belirtmektedirler (Ramazanoğlu ve ark.2002 Akt. Afyon ve Ark.2005). “Saldırganlık, bir bireyin başka
bir bireyi yaralama girişimi düşüncesine sahip olmasıdır. Eğer böyle bir girişim olmasa bile buna
saldırganlık denir” (Adak, 2004). saldırganlığın salt fiziksel davranışı içerdiğini düşündürebilir.
Fiziksel saldırganlığın yanı sıra sözel ve duygusal saldırganlık da vardır. Duygusal saldırganlık
karşısındakini duygusal olarak yaralayan, onu sıkıntıya sokan, ruhsal yönden örseleyen, güvenini
azaltan amaçlar içerir. Sözel saldırganlık ise karşısındakine zarar vermek, onu incitmek, aşağılamak
gibi amaçlar taşır. Küfretmek, hakaret etmek, alay etmek amacıyla söylenen sözler bu niteliktedir
(Doğan, 2005).
1 Sorumlu yazarın adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yunus Emre Yerleşkesi, 70200, Karaman, Türkiye
e-posta adresi: sakpinar@kmu.edu.tr
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Saldırgan davranışların oluşmasında fiziksel yorgunluğun artması, skorun değişmezliğinin getir-diği
gerginlik, rakip takımın fizik gücü ve performansının yüksek oluşu, en önemlisi de rakibin süre-gelen
saldırgan davranışlarının hakem ya da seyirciler tarafından hoş görülmesi gelmektedir (Köknel 1985).
Saldırganlık, yıkıcı saldırganlık, edilgen saldırganlık ve atılgan saldırganlık olarak ta
sınıflandırılmaktadır. Buna göre, yıkıcı saldırganlık, bireyin engellenme, hayal kırıklığı, üzüntü ya da
karmaşık duygu yoğunluğu içerisinde, kendisine zarar verdiğine inandığı kaynağa karşı zarar verme
amacıyla, toplumun onaylamayacağı biçimde düşmanlık içeren bir saldırganlık sergilemesidir.
Edilgen saldırganlık, bireylerin farklı kaygılardan dolayı pasif bir davranış göstererek mücadeleden
kaçınmasını ifade eder. Dolaylı saldırganlık türü olarak da nitelendirilen edilgen saldırganlık, alay
etme ve sözel olarak iğneleme şeklinde de kendini gösterebilmektedir. Kendini ifade edebilme
yeteneği, etkileyici ve açık bir iletişim türü olarak da değerlendirilen atılganlık ise bireylerin yasal
hakları çerçevesinde kendilerine haksızlık ve saygısızlık yapılmasına izin vermemesini ifade eder.
Diğer bir söyleyişle atılganlık, başkalarının haklarını ihlal etmeden, kişinin kendi haklarını kabul
edilebilir biçimde savunabilmesidir. Bu bağlamada atılganlık, yaralamak ya da incitmek şeklindeki bir
saldırganlık olarak nitelendirilemez (Bostan ve Kılcıgil, 2008; Hasta ve Güler, 2013; Kiper, 1984;
Kurtyılmaz, 2005; Tutkun, Güner, Ağaoğlu, Soslu, 2010).
Sporda rakip sporcuya zarar veren her sertliği ya da kural dışı hareketi, hemen saldırganlık olarak
nitelememek gerekir. Çünkü aşırı motivasyonun ne-den olduğu start telaşı durumlarında, bu
durumun neden olduğu kassal gerginlik teknik gerektiren hareketlerin yapılmasını güçleştirdiğinden
sakatlanma ve yaralama tehlikesi artmaktadır. Aynı şekilde gerilimi yüksek ve rekabet olayının
olduğu önemli maçlarda da kasıtlı saldırganlığa yönelik davranışlar ola-bileceği gibi kasıtsız sert
hareketler de olabilir.( Akt. Afyon ve Ark.2005) Sporun çeşitli dallarında özellikle takım sporlarında
zaman zaman saldırganlık eğilimlerinin kurallar içerisinde kontrol edilemediği görülmekte-dir.
Bunun sonucu olarak sporun özüne yakışmayan pek çok tatsız olay ortaya çıkmaktadır (Ramazanoğlu
ve Ark.2002).
Spor doğasında olan başarma, kazanma, yenme ya da galip gelme amacına yönelik olması,
sporcuların müsabakalardan galip gelmeleri için rakip oyuncular açısından engellemelere maruz
kalması kaçınılmazdır. Sporcular kazanma uğruna bazen bu duygularını saldırganlık boyutuna kadar
ulaştırmaktadırlar. Saldırganlık boyutunun yüksek olması gerek sporcu açısından, gerek rakip
açısından gerekse de seyirci açısından olumsuz olaylara sebep verebilmektedir. Bundan dolayı
sporcuların saldırganlık düzeylerinin düşük olması gerekmektedir.

2.

Materyal ve Yöntem

Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel tarama ve ilişkisel taramaya
yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 7-12 Aralık 2015 tarihinde Niğde ilinde
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2.lig basketbol grup müsabakalarına
katılan takımlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise; 8 takımda oynayan 95 sporcudan
oluşmaktadır.
Araştırmada İpek İlker (kiper) tarafından 1984 yılında geliştirilen toplam 30 maddeden oluşan
“Saldırganlık Envanteri” kullanılmıştır. Envanter, yıkıcı, atılgan ve edilgen saldırganlığı içeren üç alt
boyuttan oluşmaktadır. Her alt boyut 10 sorudan oluşmaktadır. Envanterdeki sorular “bana hiç
uymuyor” ve “bana çok uyuyor” uçları arasında değişen 7’li likert tipidir. Cevap anahtarlarında en
düşük puan 1 en yüksek puan ise 7 dir. Saldırganlık envanterinin bütününden en düşük 30 en yüksek
210 puan alınabilinir. Alt ölçeklerin her birinden ise (her bir alt ölçek 10 sorudan oluşması
münasebetiyle) en düşük 10 en yüksek ise 70 puan alınabilmektedir (Dervent 2007).
Araştırmaya katılan basketbolcuların demoğrafik özellikleri şu şekilde yorumlanmıştır.
Basketbolcuların 48(%50,5)’i kadın ve 47(%49,5)’si ise erkektir. Basketbolcuların 35(%36,8)’i birinci
sınıfta, 25(%26,3)’i ikinci sınıfta, 15(%15,8)’i üçüncü sınıfta ve 20(%21,1)’si ise dördüncü sınıfta
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okumaktadırlar. Basketbolcuların kaldıkları yerlere göre dağılımları ise; 27(%28,4)’i öğrenci evinde,
8(%8,4)’i kredi yurtlarda, 8(%8,4)’i özel yurtta ve 52(54,8)’si ise aileleriyle beraber kalmaktadır.
Basketbolcuların annelerinin eğitim durumlarına göre dağılımları ise; 25(%26,3)’i ilkokul, 11(%11,6)’ı
ortaokul, 32(%33,7)’si lise, 19(%20,0)’u üniversite ve 8(%8,4)’i ise lisansüstü mezunudur.
Araştırmacıların babalarının eğitim durumlarına göre dağılımları 14(%14,7)’ü ilkokul, 9(%9,5)’u
ortaokul, 31(%32,7)’i lise, 33(%33,7)’üniversite ve 8(%8,4)’i ise lisansüstü mezunu şeklindedir.
Basketbolcuların babalarının meslek gruplarına göre dağılımları ise; 33(%34,7)’ü memur, 7(%7,4)’ü
işçi, 8(%8,4)’ü esnaf, 26(%27,4)’sı emekli ve 21(%22,1)’i ise serbest meslek şeklindedir. Basketbolcuların
annelerinin 26(%27,4)’sı bir işte çalışırken 69(%72,6)’u ise her hangi bir işte çalışmamaktadır.
Basketbolcuların aylık gelir durumlarına göre dağılımları ise; 14(%14,8)’ü 751-1000 TL, 12(%12,6)’si
1001-1250 TL, 19(%20,0)’u 1251-1500 TL ve 50(%52,6)’sinin ise aylık gelirleri 1501TL ve üzeri
şeklindedir. Araştırmacıların 23(%24,2)’’ü 4-6 yıl arası, 28(%29,5)’i 7-9 yıl arası ve 44(%46,3)’ü ise 10 yıl
ve üzeri basketbol oynamaktadırlar. Basketbolcuların 30(%31,6)’u oyun kurucu, 45(%47,3)’i forvet ve
20(%21,1)’si ise pivot olarak oynamaktadırlar. Basketbolcuların okudukları üniversitelere göre
dağılımları ise; 11(%11,6)’i ufuk , 12(%12,6)’si Niğde, 13(%13,7)’ü Karamanoğlu Mehmetbey,
24(%25,2)’ü Hatay Mustafa Kemal, 13(%13,7)’ü Başkent, 11(%11,6)’i Ankara ve 11(%11,6)’i ise Batman
Üniversitesinde öğrenim görmektedirler.
Basketbolcuların Saldırganlık düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılacak olan analizlerin
parametrik(normal dağılım) veya nonparametrik(normal olmayan dağılım) olup olmadıkları için OneSample Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır.
Tablo:1 Basketbolcuların Saldırganlık Düzeylerini gösteren One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi

Yıkıcı
Saldırganlık
95
39,1368
9,2938
,717
,683

n
Mean
Std Deviation
Kolmogorov- Smirnov Z
p

Atılgan
Saldırganlık
95
28,1684
10,6627
,934
,348

Edilgen
Saldırganlık
95
42,3684
11,0973
,978
,295

Toplam
Saldırganlık
95
109,6737
19,6346
,850
,465

Tablo 1’de basketbolcuların 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 Saldırganlık Alt Boyutlarına ve Toplam Puanına Ait ve Ss
Değerlerine İlişkin Sonuçlar

Saldırganlık Envanteri
Alt Boyutları

Yıkıcı Saldırganlık
Atılgan Saldırganlık
Edilgen Saldırganlık
Toplam

n

95
95
95
95

X

Ss

39,1368
28,1684
42,3684
109,9737

9,29380
10,66277
11,09730
19,63466

Min

12,00
10,00
10,00
46,00

Max

64,00
52,00
70,00
150,00

Envanterde
alınabilecek En
Düşük ve En Yüksek
Puan
10-70
10-70
10-70
30-210

Tablo 2’de araştırmaya katılan sporcuların geneline ait saldırganlık alt boyutları ve saldırganlık
toplam puan ortalamaları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; yıkıcı saldırganlık alt boyutunda
=39,1368, atılgan saldırganlık alt boyutunda =28,1684, edilgen saldırganlık alt boyutunda =42,3684 ve
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saldırganlık toplam puanında ise =109,9737 puan ortalamalarına sahip oldukları görülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan basketçilerin saldırganlık envanteri toplam puanından almış oldukları
=109,9737puan ortalaması, envanterin toplam puanından alınabilecek (min.30-max 210) değerler göz
önüne alındığında sporcuların düşük seviyede saldırganlık düzeylerine sahip oldukları söylenebilinir.
Saldırganlık envanterinin alt boyutlarından alınabilecek puan (min.10-max.70) göz önüne alındığında
ise, sporcuların saldırganlık envanteri alt boyutlarından almış oldukları puan ortalamaları =28,1684 =42,3684 arası değiştiği için saldırganlık alt boyutlarında da saldırganlık düzeylerine düşük seviyede
sahip oldukları ileri söylenebilinir.
Tablo:3 Araştırmacıların Öğrenim Gördükleri Üniversitelere göre Saldırganlık Alt Boyutları ve Toplam
puanına ilişkin F testi Sonuçları
Saldırganlık
Envanteri Alt
Boyutları

Yıkıcı
Saldırganlık

Atılgan
Saldırganlık

Edilgen
Saldırganlık

Toplam

n
Okuduğu Üniversite
Ufuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Batman Üniversitesi

11
12
13
24
13
11
11
11
12
13
24
13
11
11
11
12
13
24
13
11
11
11
12
13
24
13
11
11

X
34,1818
41,3333
36,3077
40,2917
32,2308
45,9091
43,9091
19,1818
32,0833
33,8462
31,2500
22,0000
25,3636
29,5455
43,7273
44,4167
36,5385
43,5417
39,2308
48,1818
41,0000
97,0909
117,8333
106,6923
115,0833
93,4615
119,4545
114,4545

Ss

10,15695
7,67917
5,21831
8,81934
8,55525
6,51851
10,86696
9,78589
11,11476
7,85118
10,22890
7,28011
9,92243
11,32576
14,67713
9,92204
10,70526
8,84641
12,52434
10,40979
10,63955
26,74492
18,77539
13,79846
15,20560
18,17790
13,87345
19,07021

F

p-değeri

4,295

,001

4,070

,001

1,487

,192

4,208

,001

Tablo 3’de basketbolcuların okudukları Üniversitelere göre Saldırganlık Alt Boyutları ve Toplam
puanına ilişkin F testi Sonuçları görülmektedir. Buna göre; basketbolcuların yıkıcı, atılgan ve toplam
saldırganlık puanlarında öğrenim gördükleri üniversite değişkenine göre anlamlı bir fark
bulunmuştur (P<0.05 ).
Basketbolcuların annelerinin herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları ve okudukları sınıf değişkenine
göre de anlamlı bir fark bulunmuştur (P<0.05 ).
Basketbolcuların; cinsiyet, kaldığı yer, anne eğitim, baba eğitim, aylık gelir, spor yapma yılı ve
oynadığı mevki değişkenlerinde saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
4.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırma; üniversitelerde öğrenim gören basketbolcuların saldırganlık düzeylerini tespit ederek
saldırganlık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır.
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Araştırma sonucunda araştırmaya katılan basketbolcuların saldırganlık ölçeğinden almış oldukları =
109,97 puan ortalaması ölçeğin toplam puanından alınabilecek (min.30-max.210) değerler göz önüne
alındığında basketbolcuların düşük seviyede saldırganlık düzeylerine sahip oldukları söylenebilinir.
Basketbolcuların; cinsiyet, kaldığı yer, anne eğitim, baba eğitim, aylık gelir, spor yapma yılı ve
oynadığı mevki değişkenlerinde saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunamazken, okuduğu
sınıf, annelerinin çalışıp çalışmadıkları ve okudukları üniversite değişkenlerinde ise saldırganlık
düzeylerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
Basketbolcuların öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre atılgan saldırganlık boyutunda birinci
sınıfta okuyanlarla dördüncü sınıfta okuyanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre
birinci sınıfta okuyanların atılgan saldırganlık puanları son sınıfta okuyanlara oranla daha düşüktür.
Basketbolcuların annelerinin her hangi bir işte çalışıp çalışmadıkları değişkenine göre yıkıcı ve toplam
saldırganlık puanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre hem yıkıcı hem de toplam
saldırganlıkta anneleri bir işte çalışan sporcuların çalışmayanlara oranla daha düşük olduğu tespit
edilmiştir.
Basketbolcuların okudukları üniversitelere göre yıkıcı saldırganlıkta; Ufuk üniversitesi ile Ankara
üniversitesinde,, Başkent üniversitesi ile Ankara üniversitesinde, Başkent üniversitesiyle Batman
üniversitesinde, Ankara üniversitesi ile Başkent üniversitesinde öğrenim görenler arasında , Atılgan
Saldırganlıkta; Ufuk üniversitesi ile Niğde üniversitesi, Ufuk üniversitesi ile Karamanoğlu
Mehmetbey üniversitesi, Ufuk üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Karamanoğlu
Mehmetbey üniversitesi ile Başkent üniversitesinde okuyan öğrenciler arasında toplam saldırganlık
puan ortalamalarında ise; Niğde üniversitesi ile başkent üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi ile Başkent üniversitesi ve Başkent üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında anlamlı
bir fark bulunmuştur.
Aktaş ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan Profesyonel erkek basketbolcuların saldırganlık
düzeyleri ile maç başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması çalışmalarında yıkıcı saldırganlık puan
ortalamasını 27,51, atılgan puan ortalamasını 45,87, edilgen puan ortalamasını 25,14 ve toplam
saldırganlık puan ortalamasını ise 98,53 olarak bulmuştur.
Erşan ve arkadaşları (2009) tarafından Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık
düzeylerinin sosyodemoğrafik açısından değerlendirilmesi çalışmalarında gerek saldırganlık ölçeği alt
boyutlarında gerekse de toplam puanda öğrencilerin saldırganlık düzeylerini düşük bulmuşlardır.
Domografik özelliklere görede yaş, cinsiyet, branş, bölüm, aile yapısı, kardeş sayısı, gelir düzeylerinde
saldırganlık boyutlarında anlamlı bir fark bulamazken öğrencilerin okudukları sı9nıf değişkeninde ise
anlamlı bir fark bulmuştur.
Nas ve arkadaşlar (2012) tarafından Üniversitede okuyan elit düzeyde spor yapan öğrencilerin
saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi çalışmalarında gerek saldırganlık ölçeği alt boyutlarında
gerekse de saldırganlık toplam puanda sporcuların saldırganlık düzeylerini düşük bulmuşlardır.
Sporcuların cinsiyet, yaş, okuduğu sınıf, kaç yıldır spor yaptığı, spor yapma yaşı ve en üst düzeyde
katıldığı müsabaka değişkenlerine göre saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulamazken
sporcuların yapmış olduğu spor branşlarında (bireysel sporla uğraşanların takım sporu ile
uğraşanlara oranla saldırganlık düzeyleri daha düşük) ise anlamlı bir fark bulmuşlardır.
Tutkun ve diğerler (2010) tarafından Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık
düzeylerinin değerlendirilmesi adlı çalışmalarında bireysel spor yapan oyuncuların saldırganlık
düzeylerinin yüksek olduğunu bulmuşlardır.
Spor doğasında olan başarma, kazanma, yenme ya da galip gelme amacına yönelik olması,
sporcuların müsabakalardan galip gelmeleri için rakip oyuncular açısından engellemelere maruz
kalması kaçınılmazdır. Sporcular kazanma uğruna bazen bu duygularını saldırganlık boyutuna kadar
ulaştırmaktadırlar. Saldırganlık boyutunun yüksek olması gerek sporcu açısından, gerek rakip
açısından gerekse de seyirci açısından olumsuz olaylara sebep verebilmektedir. Bundan dolayı
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sporcuların saldırganlık düzeylerinin düşük olması gerekmektedir. Bizimde yapmış olduğumuz
çalışmada sporcuların saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
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Düzeylerinin İncelenmesi
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Özet
Bu araştırma; üniversitelerde öğrenim gören basketbolcuların atılganlık düzeylerini tespit ederek atılganlık
düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya katılan basketbolcuların saldırganlık düzeylerini ortaya koymak için 7-12 Aralık 2015 tarihinde
Niğde ilinde, Üniversite Sporları federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2.lig basketbol grup müsabakalarına
katılan sporculardan oluşmuştur. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için Rathus(1973) tarafından geliştirilen
Voltan (1980) Türkçeye uyarlanan Rathus Atılganlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistikî
değerlendirilmesinde parametrik dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır.
Yapılan
araştırma sonucunda basketbolcuların atılganlık düzeyleri =12,5263 olarak tespit edilmiş ve envanterden
alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak basketbolcuların atılganlık düzeyleri atılgan
davranış olarak tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler:1
üniversite, basketbol, atılganlık

1.

Giriş

Toplumsal bir varlık olan insanın en önemli özelliklerinden birisi, kişilerle ilişki kurma ve kurmuş
olduğu ilişkilerde duygu ve düşüncelerini karşıdaki bireye aktarmasıdır(Duman ve Ark. 2003). Birey
kişilerle
iletişim
kurarken
duygu
ve
düşüncelerini
açık
olarak
ifade
etmekte
zorlanabilirler(Alberti,Emmons 2002). İnsanların gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları
iletişim biçimleri, onların davranış örüntüsünü oluşturur (Voltan, 1980). Bazı bireyler çekingendirler,
kendini ifade etme hakkını inkar ederler, duygularını göstermekte tutuk davranırlar. Bu kişiler,
başkalarının kendileri yerine seçim yapmasına izin verdikleri için kendilerini sık sık kırılmış ve
endişeli hissederler, dolaylı iletişim kurduklarından nadiren istedikleri hedefe ulaşırlar. Bazı insanlar
da çevreleriyle ilişkilerinde saldırgandırlar. Saldırgan davranışlarda bulunan kişi için, karşısındaki
kişi ile ilişkisinden çok amacına ulaşması önemlidir. Amacına ulaşmak için başkalarını küçük görür,
onların duygu ve düşüncelerini dikkate almaz, karşısındakini hiçe sayar. Sonunda amacına ulaşsa bile
insanlara seçim hakkı tanımadığı ve onları değersiz gördüğü için insanları kırar, üzer (Voltan 1980,
Akt. Yatağan, 2005). İnsanların ilişkilerinde genel olarak; boyun eğici (çekingen), saldırgan (agresif),
insanları yönlendirici (manipulatif) ve atılgan olmak üzere dört farklı temel davranış biçimlerinden
birini seçerek tepkide bulunduğu belirtilmektedir (Özcan 1996, Akt.Arslantaş ve Ark. 2013).
Atılganlık kavramı, ilk kez Wolpe ve Lazarus (1966) tarafından tanımlanmıştır. Wolpe ve Lazarus,
duyguların ve hakların sosyal olarak kabul edilebilir tüm ifadelerinin atılgan davranışlar olarak

1 Sorumlu yazarın adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yunus Emre Yerleşkesi, 70200, Karaman, Türkiye
e-posta adresi: oznurakpınar@kmu.edu.tr
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değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Buna ek olarak atılgan davranış, öfkenin, şiddetin,
anlaşmazlığın, sıkıntı ve üzüntünün, sevincin, övgünün ve sevginin olumlu ifadesini içermektedir.
Atılganlık kavramının bugün kullanılan tanımı Alberti ve Emmons (1970) tarafından yapılmıştır.
Alberti ve Emmons atılgan kişiyi kendi haklarını iyi bilen ve savunabilen kişi olarak betimlemişlerdir
Jakubowski ve Spector (1973) atılganlığın, başkalarının haklarını küçük görmeden ve zedelemeden
kişinin kendi haklarını koruması, düşünce, duygu ve inanışlarını doğrudan, dürüst ve uygun yollarla
ifade etmesi olduğunu belirtmişlerdir(Akt. Yatağan, 2005).
Atılgan davranış ise; kişinin kendi ve diğer kişilerin haklarını kabul etmesidir. Atılganlık kişinin
düşünce, inanç ve isteklerini karşısındakilerin haklarını çiğnemeden ifade edebilmesidir. Birey duygu
ve düşüncelerini karşısındakine doğrudan ve dürüst bir şekilde ifade eder. Atılganlık başkalarını
küçük görmeden, onların haklarını da tanıyarak, bireyin kendi haklarını koruyabilme, duygu ve
düşüncelerini açıkça anlatabilme yolu olarak geliştirilen, bir çeşit kişiler arası ilişkiler biçimi olarak
tanımlanabilir. Atılganlık, beceridir, birinin sahip olduğu ya da yoksun olduğu bir özellik değildir.
Atılganlık iki tür saygı içerir. Kendine saygı; kişinin kendi ihtiyaçlarını belirlemesi ve haklarını
savunmasıdır. Diğerlerine saygı; kişinin diğerlerinin ihtiyaçlarına ve haklarına saygı
göstermesidir(Kamaraj 2004)
Atılgan davranış biçimi, insan ilişkilerinde eşitliği gözetir ve gereksiz endişelerden arınmış bir şekilde,
kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket edebilmemizi, kendimizi savunabilmemizi; duygularımızı
dürüstçe ve rahatlıkla ifade edebilmemizi ve başkalarının haklarını çiğnemeden, kendi haklarımızı
kullanabilmemizi mümkün kılar(Turhan 2003).
Lazarus (1973), atılgan davranışın dört ayrı ve özgün tepki örüntüsüne ayrılabileceğini öne
sürmektedir. Bunlar: Hayır diyebilme yeteneği, Bir istekte bulunabilme yeteneği, Olumlu ve olumsuz
duyguları ifade edebilme yeteneği, Genel tartışmaları başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilme
yeteneğidir.

2.

Materyal ve Yöntem

Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel tarama ve ilişkisel taramaya
yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 7-12 Aralık 2015 tarihinde Niğde ilinde
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2.lig basketbol grup müsabakalarına
katılan takımlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise; 8 takımda oynayan 95 sporcudan
oluşmaktadır.
Araştırmada Kişiler arası atılganlığın ölçülmesi amacıyla Rathus(1973) tarafından geliştirilen Voltan
(1980) Türkçeye uyarlanan Rathus Atılganlık Ölçeği kullanılmıştır. Rathus Atılganlık Ölçeği toplam 30
sorudan oluşmakta ve her maddede 6’lı likert tipinde seçenek bulunmaktadır. Her bir soru (-3) ile (+3)
arasında puan almakta ölçekten alınabilecek en düşük puan( -90) en yüksek puan ise (+90) dır.
Ölçekten alına puana göre (-90) ile (+10) arası çekingen, (+10) ile (+90) arası atılgan davranış olarak
değerlendirilmektedir ( Akt. Esen 2012, Voltan 1980, Akt. Çakır 2010, Akt.Akpınar ve ark 2014).
Araştırmaya katılan basketbolcuların demografik özellikleri şu şekilde yorumlanmıştır.
Basketbolcuların 48(%50,5)’i kadın ve 47(%49,5)’si ise erkektir. Basketbolcuların 35(%36,8)’i birinci
sınıfta, 25(%26,3)’i ikinci sınıfta, 15(%15,8)’i üçüncü sınıfta ve 20(%21,1)’si ise dördüncü sınıfta
okumaktadırlar. Basketbolcuların kaldıkları yerlere göre dağılımları ise; 27(%28,4)’i öğrenci evinde,
8(%8,4)’i kredi yurtlarda, 8(%8,4)’i özel yurtta ve 52(54,8)’si ise aileleriyle beraber kalmaktadır.
Basketbolcuların annelerinin eğitim durumlarına göre dağılımları ise; 25(%26,3)’i ilkokul, 11(%11,6)’ı
ortaokul, 32(%33,7)’si lise, 19(%20,0)’u üniversite ve 8(%8,4)’i ise lisansüstü mezunudur.
Araştırmacıların babalarının eğitim durumlarına göre dağılımları 14(%14,7)’ü ilkokul, 9(%9,5)’u
ortaokul, 31(%32,7)’i lise, 33(%33,7)’üniversite ve 8(%8,4)’i ise lisansüstü mezunu şeklindedir.
Basketbolcuların babalarının meslek gruplarına göre dağılımları ise; 33(%34,7)’ü memur, 7(%7,4)’ü
işçi, 8(%8,4)’ü esnaf, 26(%27,4)’sı emekli ve 21(%22,1)’i ise serbest meslek şeklindedir. Basketbolcuların
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annelerinin 26(%27,4)’sı bir işte çalışırken 69(%72,6)’u ise her hangi bir işte çalışmamaktadır.
Basketbolcuların aylık gelir durumlarına göre dağılımları ise; 14(%14,8)’ü 751-1000 TL, 12(%12,6)’si
1001-1250 TL, 19(%20,0)’u 1251-1500 TL ve 50(%52,6)’sinin ise aylık gelirleri 1501TL ve üzeri
şeklindedir. Araştırmacıların 23(%24,2)’’ü 4-6 yıl arası, 28(%29,5)’i 7-9 yıl arası ve 44(%46,3)’ü ise 10 yıl
ve üzeri basketbol oynamaktadırlar. Basketbolcuların 30(%31,6)’u oyun kurucu, 45(%47,3)’i forvet ve
20(%21,1)’si ise pivot olarak oynamaktadırlar. Basketbolcuların okudukları üniversitelere göre
dağılımları ise; 11(%11,6)’i ufuk , 12(%12,6)’si Niğde, 13(%13,7)’ü Karamanoğlu Mehmetbey,
24(%25,2)’ü Hatay Mustafa Kemal, 13(%13,7)’ü Başkent, 11(%11,6)’i Ankara ve 11(%11,6)’i ise Batman
Üniversitesinde öğrenim görmektedirler.
Ölçeğin güvenirlilik kat sayısı 0,7320 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan basketbolcuların
atılganlık düzeylerinin tespit etmek amacıyla yapılacak olan analizlerin parametrik(normal dağılım)
veya namparametrik(normal olmayan dağılım) olup olmadıkları için One-Sample KolmogorovSmirnov testi yapılmıştır.
Tablo:1 Basketbolcuların Atılganlık Düzeylerini gösteren One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi

n
Mean
Std Deviation
Kolmogorov- Smirnov Z
p

Atılganlık
95
12,5263
20,49797
,848
,468

Tablo 1’de basketbolcuların atılganlık düzeylerine 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 1: Basketbolcuların Genel Olarak Atılganlık Puanlarına Ait ,Ss, Min. Ve Max Değerlerine İlişkin
Sonuçları

Atılganlık

n

95

X

Ss

Min.

Max.

12,5263

20,49797

-27,00

67,00

Envanterden
Alınabilecek
En Düşük ve En Yüksek
Puan
-90 ile +90

Tablo 1’de basketbolcuların genel olarak atılganlık puan ortalamaları görülmektedir. Buna göre
basketbolcuların atılganlık puan ortalamaları =12,5263 olarak bulunmuştur. Atılganlık ölçeğinden
alınabilecek puanlar göz önüne tutulduğunda (ölçekten alınabilecek en küçük değer -90 en yüksek
değer +90) basketbolcuların atılganlık düzeyleri atılgan davranış ( ölçekte -90 ile +10 arası çekingen
atılganlık +10 ile +90 arası ise atılgan davranış olması münasebetiyle) olarak bulunmuştur.
Tablo 2: Basketbolcuların Cinsiyet Değişkenine Göre Atılganlık Boyutuna İlişkin t-Testi Sonuçları

Atılganlık

Cinsiyet

n

Kadın
Erkek

48
47

X

11,1250
13,9574

Ss

t

p-değeri

17,32496
23,40472

-,671

,011
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Tablo 2’de basketbolcuların cinsiyetlere göre atılganlık toplam puanına ilişkin t testi sonuçları
görülmektedir. Buna göre; basketbolcuların atılganlık puan ortalamalarında cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir fark bulunmuştur(P<0.05 ).
Tablo 3: Öğrencilerin Okudukları Üniversite Değişkenine Göre Atılganlık Boyutuna İlişkin F-Testi Sonuçları

Atılganlık

Okuduğu Üniversite

n

X

Ufuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.
Mustafa Kemal Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Batman Üniversitesi

11
12
13
24
13
11
11

29,1818
9,1667
6,0000
12,8333
9,9231
19,0000
3,1818

Ss
28,66293
18,88642
13,88644
20,44434
19,64036
13,15295
19,53877

f

pdeğeri

2,250

,046

Tablo 3’de basketbolcuların okudukları üniversite değişkenine göre atılganlık toplam puanına ilişkin
F testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; basketbolcuların atılganlık puan ortalamalarında
okudukları üniversite değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur(P<0.05 ).
Basketbolcuların okudukları sınıf, kaldığı yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, baba
mesleği, annelerinin çalışıp çalışmamaları, aylık gelir durumları, spor yapma yılı ve oynadığı mevki
değişkenlerinde atılganlık toplam puanlarında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

4.

Sonuç

Bu araştırma; üniversitelerde okuyan basketbolcuların atılganlık düzeylerini tespit ederek atılganlık
düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır
Yapılan araştırma sonucunda araştırmaya katılan basketbolcuların atılganlık düzeyleri =12,5263
olarak tespit edilmiş ve envanterin toplam puanından alınabilecek (envanterden alınabilecek en küçük
değer -90 en yüksek değer +90) değerler göz önüne alındığında basketbolcuların atılganlık düzeyleri
atılgan davranış ( ölçekte -90 ile +10 arası çekingen atılganlık +10 ile +90 arası ise atılgan davranış
olması münasebetiyle) olarak bulunmuştur. Basketbolcuların okudukları sınıf, kaldığı yer, anne
eğitim durumu, baba eğitim durumu, baba mesleği, annelerinin çalışıp çalışmamaları, aylık gelir
durumları, spor yapma yılı ve oynadığı mevki değişkenlerinde atılganlık toplam puanlarında anlamlı
bir ilişki bulunamazken, cinsiyet ve öğrenim gördükleri üniversite değişkenlerinde ise atılganlık
düzeylerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
Basketbolcuların cinsiyet değişkenine göre atılganlık toplam puanlarında erkelerin kadınlara oranla
ve öğrenim gördükleri üniversite değişkenine göre ise Ufuk üniversitesinde okuyanların Batman
üniversitesinde okuyanlara oranla atılganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Esen (2012) Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık
Düzeylerinin İncelenmesi çalışmasında Üniversitede öğrenim gören bireylerin çeşitli kişilik özellikleri,
çevresel faktörler, arkadaş çevresi, okula uyum sağlayıp sağlayamadığı, yaşadıkları yer, karşı cinse
karşı oluşan hisler, sportif aktivitelerle vakit geçirme gibi nedenlerden dolayı da benlik saygıları ve
atılganlık seviyeleri arasında azalma ve artış gözlenmektedir.
Dinçer ve Öztunç (2009) tarafından yapılan Hemşirelik ve ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve
Atılganlık Düzeyleri çalışmalarında, öğrencilerin çoğunluğunun benlik saygısı düzeyinin yüksek ve
atılgan olduğu, ebelik bölümü öğrencilerinin benlik saygısı düzeyinin hemşirelik bölümü öğrencilerin
benlik saygısı düzeyinden yüksek olduğu saptanmıştır.
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Bozkurt (1989), tarafından yapılan Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerini Etkileyen SosyoEkonomik Faktörler adlı çalışma sonucunda; erkek öğrencilerin kızlara; genç öğrencilerin daha yaşlı
öğrencilere; tıp, fen-edebiyat fakülteleri ve meslek yüksekokulları öğrencilerinin diğer öğrencilere;
hayatlarının büyük çoğunluğunu büyük şehirlerde geçiren öğrencilerin diğer yerleşim birimlerinde
yaşayanlara göre atılganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonuçlarına varmıştır.
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Özet
Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi ile teknolojiyi doğru ve yerinde kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirmek
hedeflenmektedir. Teknolojiye uyum sağlayan ve teknolojiyi günlük hayatta kullanabilen bireyler yetiştirmek
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görevidir. Bilişim Teknolojileri öğretmenleri sınıf içerisinde teorik olarak
işlenen dersten sonra imkanlar dahilinde laboratuvarda uygulama yaptırabilmektedir. Bu çalışmanın amacı
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin laboratuvar ve dersliklerde sınıf yönetiminde karşılaştıkları sorunları
belirlemektir. Çalışmada bu sorunlar Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri ile belirlenmiştir.
Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’nda farklı illerde görev yapan 29 kadrolu ve 1 ücretli öğretmen katılmıştır.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin 7’si kadın, 23’ü erkektir. Araştırma sonucunda sınıf yönetiminde karşılaşılan
problemler arasında dersin öğrenci ve diğer öğretmenler tarafından yeterince önemsenmemesi, yeterli
donanım ve yazılımın olmaması ve Bilişim Teknolojileri dersine ait kılavuz kitap olmaması ön plana
çıkmaktadır.
Anahtar kelimler:1
Bilişim teknolojileri, öğretmen, sınıf, laboratuvar

1.

Giriş

Teknoloji günlük hayatın değişmez bir paçasıdır. Arabalardan bankacılığa, oyuncaktan eğitime
kadar her alanda teknolojiden yararlanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında
birçok teknolojik araçlardan yararlanılmasına rağmen bilgisayarların ön plana çıktığı
görülmektedir. Bilgisayarların sağlamış olduğu birçok imkânlar nedeniyle birlikte günümüzde
farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanların bir tanesi de eğitim alanıdır.
Eğitim alanında bilgisayarlardan etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. 2000 yılların başında
ülkemizde MEB Dünya Bankası iş birliğiyle her okula bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur.
Bununla birlikte MEB’nın Temel Eğitim Programı kapsamında 2802 okula kurduğu BT (Bilgi
Teknolojisi) sınıflarının İnternet erişimi sağlanmıştır (Web1, 2016). Başlangıçta bu laboratuvarlar
etkin bir biçimde kullanılmamasına rağmen, zaman içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Bu
kullanımlar beraberinde farklı problemleri getirmiştir.
Alanyazın incelendiğinde bilgisayar derslerini yürüten öğretmenlerin birçok farklı problemlerle
karşılaştığını görmekteyiz. Bu problemler arasında dersin yeterli önemi görmemesi,
bilgisayarların donanımlarının ve yazılımlarının yeterli olmaması, her öğrenciye bir bilgisayarın

1 Sorumlu Yazarın Adresi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü BÖTE Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye,
e-posta adresi: furkanaydin@live.com
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düşmemesi, sınıf yönetiminin zor olması, derslerin seçmeli hale getirilmesi ve Bilişim
Teknolojileri öğretmenlerinin tekniker olarak görülmesi ifade edilebilir.
Okay (2007) Bilişim Teknolojileri dersinin öğrenciler tarafından oyun olarak ve önemsiz bir ders
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden okul idaresinin her
türlü teknik sorunlarını çözme ve diğer öğretmenlerin kişisel işlerini yapması beklenmektedir.
Durdukoca ve Arıbaş (2011) yapmış oldukları araştırmada araştırmaya katılan Bilişim
Teknolojileri öğretmenleri %28’i sınıflarının kalabalık olması ve ders süresinin yetersizliği bilişim
teknolojileri dersi öğretim programın da önerilen alternatif değerlendirme yaklaşımlarının
kullanılmasına ilişkin olumlu tutumlara sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların
%38’i derslerinin notla değerlendirilmemesini olumsuz bulmaktadır. Derslerinin notla
değerlendirilmemesi, öğrencilerin dersin önemsiz bir ders olduğunu düşünmesine, sınıf
ortamında daha rahat davranmasına ve öğretmenlerin sınıf yönetiminde sorunlar yaşadıklarını
ifade etmişlerdir.
Yeşiltepe ve Erdoğan (2013) bilişim teknolojileri öğretmenleri ile yapmış oldukları çalışmasında
öğretim alanında sınıfların kalabalık olması, bilgisayar sayısı, bilgisayarın donanım ve yazılım
özelliklerinin yetersiz olması nedeniyle ders işlemelerinde sorunlar yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Ayrıca kitapların ders işlemede yetersiz kalması, öğrencilerin dersi dinlemek yerine
aralarında sohbet etmesi, öğrencilerin bilgisayar da sürekli oyun oynamak istemesi dersin
işlenmesini olumsuz şekilde etkilemektedir.
Karakuş, Çoşğun ve Lal (2015) yapmış oldukları araştırmada Bilişim Teknolojileri sınıflarının
donanımlarının yetersiz olduğu ve alt yapıların yenilenmesi gerektiği, ders kitabının olmayışı
ders işlenmesinde sorunların oluşmasına neden olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bununla birlikte
çalışmaya katılan öğretmenler Bilişim Teknolojileri sınıflarının olmaması ya da donanımsal
imkânların yetersiz olmasından kaynaklı uygulama sınavlarının yapılamaması ve bilgisayarlar
olsa bile bir bilgisayarı birden fazla öğrencinin kullanması değerlendirme sürecinde sorunlar
çıkardığını ifade etmişlerdir.
Alanyazın incelendiğinde bilgisayar laboratuvarlarında Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin
karşılaştıkları problemlerle ile ilgili yeterli sayıda çalışma yapılmamış olduğu görüldüğünden
dolayı bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.

2.

Yöntem

Araştırma nitel bir araştırma modeli olan olgu bilim ile yürütülmüştür. Olgu bilim deseninde
veri kaynakları araştırmanın odaklandığın olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya
yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2008: 20).
Verilerin toplanmasında açık uçlu 2 sorunun olduğu bir elektronik form kullanılmıştır. Formda
“Bir Bilişim Öğretmeni olarak laboratuvarda ders işlerken karşılaştığınız problemler nelerdir? ve
“Bir Bilişim Öğretmeni olarak sınıfta ders işlerken karşılaştığınız problemler nelerdir?” soruları
sorulmuştur. Bu form sosyal medya aracılığı ile çeşitli illerde Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev
yapan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenleri ile paylaşılarak uygulanmıştır. Çalışmaya
elektronik ortamda gönüllü olarak 29 kadrolu 1 ücretli öğretmen katılmıştır. Bu öğretmenlerden
23’ü erkek, 7’si kadındır.
Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Betimsel
analiz en alt düzeyde ve en basit analiz şeklidir. Verilerin olduğu gibi gösterildiği, betimlendiği,
resmedildiği analiz şeklidir (Sönmez ve Alacapınar, 2011: 158).
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Her bir elektronik formun çözümlemesi ele alınarak kodlama yoluna gidilmiştir. Katılan
öğretmenlerin isimleri belirtilmemiş ve her bir forma Ö.1 (Öğretmen 1) şeklinde kod verilmiştir.
Kodlama yaparken benzer olan cevaplar bir arada gruplanmıştır. Kodlama yaparken sıklıklar da
hesaplanmıştır. Bulgular verilirken öğretmen adaylarının yazdıklarından alıntılar yapılmıştır.

3.

Bulgular

Bu bölümde betimsel analiz ile elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Analizler sonucunda
ulaşılan bulgular 3 tema altında toplanmıştır. Bunlar; Bilişim laboratuvarında ders işlerken
karşılaşılan problemler, sınıf içerisinde ders işlerken karşılaşılan problemler, sınıf ve bilişim
laboratuvarında karşılaşılan ortak problemlerdir.
3.1. Bilişim laboratuvarında ders işlerken karşılaşılan problemler;
Bilişim laboratuvarında ders işlerken karşılaşılan problemler hakkında Bilişim Teknolojilerinin
ifade ettiği görüşler incelendiğinde, araştırmaya katılan 30 öğretmenden 23’ü, laboratuvardaki
bilgisayarların donanım ve yazılım açısından yetersiz olduğunu, kullanılan bilgisayarların çok
eski olduğunu, bilgisayar sayısının sınıf mevcudunun altında olduğunu, ders işlerken
bilgisayarlardaki yazılımların hata verdiğini, teknik arızalanmalarda ve parça bozulmalarında
bozulan parçayı yenilemek için gerekli maddi kaynak bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu
konuda bazı öğretmen görüşleri aşağıdaki gibidir.
Ö. 7: “Laboratuvarda ders işlenirken her öğrenci için bir bilgisayar olması önemlidir. Fakat bazı
zamanlar sınıf mevcudunun çok olmasından dolayı bu durum imkansız olabilmektedir. Bu da
öğrencinin uygulayarak çok daha iyi anlayabileceği bir konunun sadece izleyerek anlayabilmeye
çalışması durumuna dönüşmektedir. ”
Ö. 8: “Bu güne kadar çalıştığım okullarda bulunan bilişim teknolojileri sınıflarının(bilişim
laboratuvarlarının) en büyük sorun, bilgisayarların teknik özelliklerinin yeterli düzeyde
olmamasıdır. Bazı okullarda hala yatay kasa (10 yıl üzeri olan desktop bilgisayarlar) BT sınıfları
bulunmaktadır.”
Ö. 15: “Bulunduğum okulda bilgisayar laboratuvarı olmasına rağmen bilgisayarlar kullanılacak
düzeyde değil. Donanımla ilgili büyük sıkıntı yaşamaktayım. Çoğu bilgisayarların mouse, kasası,
klavyesi yok.”
30 öğretmenden 14’ü bilişim laboratuvarlarında internetin olmadığını, var olan internetin yavaş
olduğunu, müfredatta belirtilen konuların internet problemleri nedeniyle belli konuların teorik olarak
işlendiğini, internet alt yapısının düzgün bir şekilde sağlanamadığını, interneti sağlayan kabloların
zarar gördüğünü belirtmişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki gibidir.
Ö. 9: “BT sınıfında internet bağlantısı yok, kablosuz da çekmiyor ve bu nedenle dersimde interneti
kullanamıyorum. İnternette e posta hesabı açmayı bile power point sunusu hazırlayarak
gösterdim.”
Ö. 30: “Okulumuzdaki internetin yavaş olmasından dolayı derste internetle ilgili anlatılacak
konularda sıkıntı yaşıyorum. Ayrıca bu durum öğrencilere araştırma yapabileceği tarzda sorular
sormamı engelliyor.”
30 öğretmenden 7’si bilişim laboratuvarındaki masa, sıra, sandalye ve tabure öğrencilerin özelliklerine
göre alınmadığını ya da alınanların da oldukça eski ve rahat olmamasından dolayı öğrencilerin
şikâyetlerinin artması, döner sandalyelerin oyuncak olarak kullanılmasının kendilerinin dikkatini
dağıttığını ve diğer dersliklerdeki gibi oturma düzeni sağlanamadığından öğrenciler arası sürekli
iletişim olduğundan dolayı derslerinin sık sık bölündüğünü ifade etmişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki
gibidir.
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Ö. 8: “Öğrencilerin oturdukları sandalyeler ve masalar bile öğrenci özellikleri düşünülmeden
getirtilmiş. Ya çok yüksek ya da ergonomik olmadığından öğrenciler ders dinlerken bir süre sonra
sırtım ağrıdı, kolum ağrıdı gibi şikâyetlerde bulunabiliyor.”
Ö. 11: “Laboratuvardaki tabureler oldukça eski ve rahat değil. Öğrencilerin döner sandalyeyi
oyuncak etmesine çok uygun bu da dersin işlenişini zorlaştırıyor.”
30 öğretmenden 6’sı, öğrenci sayısının fazla olduğunu, bilişim sınıfında bir bilgisayarı birden fazla
öğrencinin kullandığını, bilgisayar başında ise tek tek öğrencilerin yanına giderek ilgilenirken zaman
kaybı yaşandığını, uygulama yaparken bir öğrenci yapabilirken diğer öğrencinin izlemek zorunda
kaldığını problem olarak belirtmişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki gibidir.
Ö. 21: “Çocuklardan bazıları 2 kişi oturmak zorunda kalıyor ve bu da öğrenmeleri açısından
sıkıntı oluyor. İkisinden biri daha iyi bilgisayar kullanıyorsa bilmeyen kişi bilgisayarı kullanmak
istemiyor ve bir öğrenci öğrenirken diğeri öğrenmiyor. Sürekli kontrol etmek zorunda kalıyorum
ve bu da zaman alıyor.”
Ö. 24: “Fazla öğrenci olması, yetersiz donanım örn: 50 öğrenci 20 pc 25 sandalye.”
3.2. Sınıf içerisinde ders işlerken karşılaşılan problemler;
Sınıf içerisinde ders işlerken karşılaşılan problemler hakkında alınan görüşlerde, 30 öğretmenden
17’si, derslerinin kitabının olmayışının problem olduğunu, öğrencilerinin takip edecek bir ders
kitaplarının olmadığını, kitap ya da seviyeye uygun bir kaynağın olmayışından dolayı yıllık planlarını
hazırlarken sıkıntı çektiklerini, kitap gibi bir kaynağının olmayışından dolayı öğrencilerine sürekli
yazı yazdırmak zorunda kalmalarını, sınıf içerisindeki dersin genellikle kitap ya da kılavuz kitap
olmadığından yapılan etkinliklerinin az olduğunu ve sürekli derste yazı yazmanın öğrencilerinin yaş
seviyesi düşük olduğundan çabuk sıkıldığını ifade etmişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki gibidir.
Ö. 6: “Ders kitabımız olsa yararlanacağımız bir kaynak olurdu, öğrencilerin ilgileri ve derse
karşı ciddiyet artardı. Ben planıma bağlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş kitaplardan
yararlanmaktayım. Fakat derslerde ders kitabı ile aynı işlevi görme konusunda tabi ki çok
yetersiz. Öğrencilerimden de kitap ile ilgili sorular almaktayım.”
Ö. 15: “Kitabın olmaması da öğrencileri daha fazla kaygılandırıyor. Sınıf içinde bu kaygıyı
azaltmak için çocuklara not aldırıyorum fakat bu durum bazen çocuklar için sıkıcı hale
gelebiliyor. Kitabın olmaması derste yapılacak etkinlik zamanının kısalmasına neden oluyor.”
Ö. 21: “Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrencilerin kitabı yok. Herhangi bir program
olmadığından öğrencilere temel bilgileri verdikten sonra hangi yolu izleyeceğimiz konusunda
sıkıntılarımız var. Çünkü bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çok geniş konuları kapsayan bir
ders hangi konuyu ya da hangi programı anlatacağımız konusunda sıkıntı yaşıyoruz.”
30 öğretmenden 10’u, sınıflarında projeksiyon olmadığını, projeksiyon olmadığından soyut
kavramları işlemekte zorluk çekildiğini, gösterilecek ve örnek verilecek görsel materyallerinin az
olduğunu, sınıf içerisinde projeksiyon olsa bile, projeksiyona bağlayacak bilgisayarların olmayışını
belirtmişlerdir.
Ö. 15: “Sınıflarda projeksiyon cihazının olmamasıda öğrencilerin derse olan ilgilisini azaltıyor.
Bilgisayar laboratuarının olmadığı okullarda en azından her sınıfta projeksiyon cihazı olmuş
olsa hazırladığımız dökümanları ve materyalleri projeksiyon cihazıyla tüm sınıfa
gösterebiliriz.”
Ö. 29: “Sınıflarda en azından projeksiyon olsa dersimiz canlanır ve ilgi çekici hale gelebilir.”
3.3. Sınıf ve bilişim laboratuvarında karşılaşılan ortak problemler;
Araştırma katılan öğretmenlerin sorulan iki soruya verilen cevaplar doğrultusunda bazı problemlerin
hem sınıf içerisinde ders işlerken hem de bilişim laboratuvarında ders işlerken ortaya çıktığı
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saptanmıştır. Öğretmenlerin bazıları benzer problemleri sınıf içerisinde yaşarken bazıları ise bilişim
laboratuvarında yaşamıştır. Bu problemler aşağıda belirtilmiştir.
30 öğretmenden 13’ü, öğrencilerinin dersi sadece oyun oynama, film izleme ve internete girebilme
olarak gördüğü, derslerinin belli bir sürelerini oyun oynama için ayırmak zorunda kaldıklarını,
derslerinin liselerde seçmeli olması nedeniyle öğrencilerin gereken önemi vermediği, 5 ve 6. sınıflarda
zorunlu olmasına rağmen velilerinde etkisiyle dersin öğrenciler tarafından önemsenmediğini,
öğrencilerin ders esnasında bilgisayarla olan deneyimlerini anlatıp dersi bölmesini, okul idarecilerinin
ders esnasında kendilerini çağırıp derslerini bölmesini problem olarak ifade etmişlerdir. Bu görüşler
aşağıdaki gibidir.
Ö. 5: “Öğrenci kaynaklı ilgi probleminden lablarda ders işleme sıkıntısı olabiliyor. Öğretmen bizi
bıraksa da internete girsek veya oyun oynasak akıllarının bir kenarında.”
Ö. 9: “Öğrenciler derse oyun oynama ve eğlenme beklentisiyle geliyor ancak bunu
bulamadıklarında dersten soğuyorlar bende 1. dersin güzel ve verimli geçmesi koşuluyla 2. derste
kendi bilgisayarımda eğitsel oyunlar oynatıyorum ancak bu şekilde ilgileri artıyor. Fakat bu
şekilde zaman yeterli olmuyor.”
Ö. 30: “Dersin ortasında idarenin çağırması dersin verimini azaltıyor. Öğrencilerin dersi oyun
oynanacak ders olarak görmesi sonucunda öğrencilerin derse motivesi zorlaşıyor. Öğrenciler
sürekli dersi bölüp günlük hayatta bilgisayarla ilgili karşılaştıkları sorunları anlatıyor.”

4.

Sonuç ve Öneriler

Bulgular incelediğin de Bilişim Teknolojileri laboratuvarlarının donanım ve yazılım olarak yetersiz
olduğu, laboratuvardaki bilgisayarlarda internetin olmaması veya yavaş olması, bir bilgisayarı birden
fazla öğrencinin kullanması ve bilgisayar laboratuvarındaki kullanılan eşyaların (masa, sıra, sandalye
vb.) uygun olmadığı görülmektedir. Kullanılan bilgisayarların teknik arıza çıkarması, sınıfların
kalabalık olmasıyla ders işlenişin zorlaşması, internetin olmamasından kaynaklı müfredattaki bazı
konuların teorik olarak işlenmesi ve sınıfta ders işlerken kullanılan eşyaların öğrencilerin dikkatini
dağıtması Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin laboratuvarda ders işlerken karşılaştıkları sorunlar
olarak tespit edilmiştir. Bu sorunlar birçok araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Seferoğlu,
2007; Erdoğan ve Diğerleri, 2010; Keleş ve Türedi, 2011; Şahna, 2012; Kır,2012; Yeşiltepe ve Erdoğan,
2013; Karakuş, Çoşğun ve Lal, 2015). Sonuçta bilgisayar laboratuvarlarının donanım ve yazılım
açısından yenilenmesi, bu laboratuvarlara internet bağlantısı eklenmesi, laboratuvarların öğrenci
başına bir bilgisayar düşebilecek şekilde oluşturulması, bilgisayar laboratuvarlarındaki eğitim
faaliyetlerinin daha etkili yürütülebilmesi için laboratuvarda kullanılan eşyaların daha uygun bir
şekilde düzenlenmesi, sınıf düzenin bunu uygun olarak planlanması gerekmektedir.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri sınıf içerisinde ders işelerken derse ait kitaplarının ve
projeksiyon cihazının olmayışı soyut kavramları işlemeyi zorlaştırdığı gözlenmiştir. Kitap ve sınıf
içerisinde projeksiyon cihazının olmayışı öğretim sürecini olumsuz yönde etkilediği alandaki
araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Öztürk ve Yılmaz, 2011; Karakuş, Çoşğun ve Lal,
2015). Ortaya çıkan bu sorunların iyileştirilmesi için her bir sınıfta projeksiyon cihazının olması ve
kılavuz kitaplarının her sene düzenli olarak yayınlanması önerilebilir. Bu kitapların hazırlanmasında
dersi işleyen Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden de görüş alınması da önemlidir.
Araştırma bulguları incelediğinde öğrencilerin Bilişim Teknolojileri dersini oyun olarak gördüğü,
dersin seçmeli ders olması ve not açısından değerlendirmeye tutulmaması, okul idaresinin okuldaki
tüm teknik işleri Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden beklemesi ders işlerken karşılaşılan sorunlar
olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular alan yazındaki diğer bulgularla tutarlılık göstermektedir
(Deryakulu ve Olkun, 2006; Okay, 2007; Altun, 2007; Seferoğlu, 2009; Erdoğan ve diğerleri, 2010;
Yeşiltepe ve Erdoğan, 2013). Öğrencilerin dersi önemsemesi için dersin hangi kademede olursa olsun
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not ile değerlendirilmesi gerektiği ve liselere ya da üniversiteye giriş sınavlarına bilgisayar dersinden
soru konulması önerilebilir. Bu durum ile birlikte öğrenciler ve veliler dersi daha çok önemseyeceği
düşünülmektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı süpervizyon terapötik ittifakı konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla kullanılan
Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu’nun (Bahrick, 1989) Türkçe uyarlamasının
gerçekleştirilmesidir. Araştırma İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde bulunan üç ayrı üniversitenin rehberlik
ve psikolojik danışmanlık bölümüne devam eden 206 dördüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öncelikle
ölçek maddelerinin çeviri çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi,
güvenirliği ise Cronbach alfa güvenirlik katsayısıyla incelenmiştir. Analizler sonucunda iki madde ölçekten
çıkarılmış ve tekrarlanan analizlerde yeterli düzeyde uyum iyiliği indeksleri elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe
formunun Cronbach alfa katsayısı da yeterli bulunmuştur. Böylece Terapötik İttifak Envanteri-Aday
Danışman Formu’nun Türk üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler:1
Süpervizyon, Terapötik İttifak Envanteri; ölçek uyarlama

1.

Giriş

Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının temel amacı psikolojik danışmanlık mesleğini etkin
bir şekilde uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu programlara devam eden öğrenciler teorik ve
uygulamalı olarak birçok eğitim yaşantısı geçirmekte, yeni bilgilerin yanında yeni anlayışlarda
kazanmaktadırlar. En önemli eğitim yaşantılarından biri de süpervizyon sürecidir. Süpervizyon süreci
boyunca aday psikolojik danışman süpervizörü ile yakın bir ilişki kurmakta, onun yönlendirmesi ve
rehberliği ile meslek hayatının ilk psikolojik danışma uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Kendine
güvenen ve öz yeterlik inançları yüksek psikolojik danışmanlar yetiştirilmesinde süpervizyon
sürecinin önemli bir unsur olduğu vurgulanmaktadır (Bernard ve Goodyear, 2004).
Süpervizyon süreciyle ilgili gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında süpervizör-aday psikolojik
danışman ilişkisine büyük önem verildiği, bu ilişkiye vurgu yapan değişkenlerin çok daha fazla
çalışıldığı görülmektedir (ör., Bahrick, 1989; Olk ve Friedlander, 1992; Friedlander ve Ward, 1984).
Süpervizör-aday psikolojik danışman ilişkisini etkileyen değişkenlerin başında da süpervizyon
terapötik ittifakı gelmektedir.
Süpervizyon terapötik ittifakının süpervizyondaki değişim sürecini etkileyen önemli faktörlerden biri
olduğu ifade edilmektedir (Efstation, Patton, & Kardash, 1990; Ladany, Ellis, & Friedlander, 1999).

Sorumlu yazarın Adresi Tokat Rehberlik Araştırma Merkezi, Tokat/Türkiye
e-posta adresil: yusufsarikaya@gmail.com
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Kökeni Psikanalitik teoriye dayanan terapötik ittifak kavramı ilk olarak danışan-danışman arasındaki
terapötik ilişkinin bir bileşeni olarak ortaya koyulmuştur (Greenson, 1967). Daha sonra Bordin (1979)
tarafından yeniden ele alınmış ve böylece amaçlarda, görevlerde ve duygusal sınırlarda birlik ve
anlaşma olarak tanımlanmıştır. Sonraki yıllarda Bordin (1983) bu kavramı süpervizyon sürecine
uyarlamış ve kullanılan psikolojik danışma yaklaşımı ne olursa olsun süpervizör-aday danışman
ilişkisinde terapötik ittifakın önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. Gerçekleştirilen birçok çalışmada
süpervizyon terapötik ittifakının, süpervizyon sonuçları üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya
konulmuştur (Ladany & Friedlander, 1995; Ladany, & diğ., 1999; Sterner, 2009).
Süpervizyon süreci ile ilgili Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmaların
büyük çoğunluğunun nitel desende ya da gözden geçirme türünde olduğu (ör., Büyükgöze Kavas,
2011; Tuzgöl Dost & Keklik, 2012), ilişkisel ya da deneysel çalışmalar ise gittikçe daha fazla yapılmaya
başlandığı ancak hala sayılarının sınırlı kaldığı (ör., Denizli, 2010; Koç, 2013; Meydan, 2015; Sarıçalı,
2014) görülmektedir. Bu çalışmalarda da süpervizör-aday psikolojik danışman ilişkisine vurgu
yapılmadığı görülmektedir. Yalnızca Köse Karaca (2014) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada
Young şema stillerinin süpervizyon terapötik ittifakına etkisi incelenmiş.
Süpervizyon konusunda genellenebilirliği yüksek, nicel araştırmalar gerçekleştirebilmek için geçerliği
ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde bu konuda büyük
eksiklikler olduğu, uyarlanmış ve geliştirilmiş ölçme aracı sayılarının çok sınırlı olduğu
görülmektedir. Süpervizör Rolleri Ölçeği (İlhan, Sarıkaya, Başkal ve Yöntem, 2015) ülkemizde yeni
geliştirilen ölçme araçlarından biridir. Köse Karaca (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışma
kapsamında ise Horvath ve Greenberg’in (1986) geliştirdiği, danışan ve danışman arasındaki uyumu
ölçek Terapötik İttifak Envanteri süpervizyon sürecine uyarlanmıştır. Ancak bu çalışmada uyarlanan
bu ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik verileri paylaşılmamıştır.
Bu çalışmanın amacı süpervizyon terapötik ittifakı konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla
kullanılan (ör., Ladany, & diğ., 1999; Mack, 2012; Trangucci, 2013) Terapötik İttifak Envanteri-Aday
Danışman Formu’nun (Bahrick, 1989) Türkçe’ye uyarlamasının gerçekleştirilmesidir.

2.

Yöntem

Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu’nun Türkçeye uyarlanması amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmada öncelikle ölçek maddelerinin çevirileri gerçekleştirilmiştir. Psikolojik
danışma ve rehberlik alanında çalışan ve her iki dile de hakim üç kişi tarafından maddelerin
Türkçe’ye çeviri işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu çeviriler, araştırmacılar tarafından
incelenerek (her iki araştırmacı da her iki dile hakimdir) uygun görülen çeviriler belirlenerek
seçilmiştir. Ölçeğin bu formu ile ilgili son bir kez her iki dile hakim bir uzman ve bir Türk Dili
uzmanından görüş alınarak maddelere son şekli verilmiştir.
Çeviri çalışması tamamlanan ölçek formunun yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile
gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde hata varyansları, t değerleri, ölçeğin faktör yapısına
ait χ2 ve χ2/sd istatistikleri ile uyum indeksleri incelenmiş ve Türkçe forma son şekli verilmiştir.
Güvenirlik analizi amacıyla Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları incelenmiştir. Gerçekleştirilen
analizler Lisrel 8.7 ve SPSS 21 programlarıyla gerçekleştirilmiştir
2.1. Örneklem Grubu
Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu Türkçe uyarlanma çalışması için İç Anadolu ve
Karadeniz Bölgelerinde bulunan üç ayrı üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne
devam eden 206 dördüncü sınıf öğrencisi seçilmiştir. Katılımcıların yaşları 20 ile 27 arasında
değişmekte (𝑥̅ = 22.34 , 𝑠𝑠: 1.22), 125’i (% 60.68) kadın, 81’1 (% 39.32) erkektir. Katılımcılar
süpervizyon süreci boyunca 4 ile 17 hafta arası süpervizyona devam ettiklerini belirtmişlerdir
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(𝑥̅ = 9.48 , 𝑠𝑠: 3.75). Ayrıca haftada 1 ile 6 saat arası süpervizyon aldıklarını ifade etmişlerdir (𝑥̅ =
2.62 , 𝑠𝑠: 1.11). Süpervizyon alan öğrencilerin çalıştıkları vaka sayısı 1 ile 5 arasında değişirken(𝑥̅ =
1.76 , 𝑠𝑠: .89), danışanlarıyla gerçekleştirdikleri oturum sayısı 5 ile 20 arasında değişmektedir (𝑥̅ =
10.36 , 𝑠𝑠: 5.08). Dokuz kişi (% 4.37) yalnızca bireysel, 106 kişi yalnızca grupla (% 51.46) ve 91 kişi (%
44.17) hem bireysel hem de grupla süpervizyon aldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların takip ettikleri
psikolojik danışma yaklaşımları ise aşağıda verilmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların Takip Ettikleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları
n

Yüzde

Bilişsel Davranışçı

109

52.91

Eklektik

53

25.73

Birey Merkezli

21

10.19

Çözüm Odaklı

14

6.80

Varoluşçu

3

1.46

Gestalt

3

1.46

Adleryan

1

.48

Yaklaşımını belirtmeyen

2

.97

206

100.0

Psikolojik Danışma Yaklaşımı

Toplam
2.2. Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu: Örneklem grubuna ait tanımlayıcı bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla
araştırmacılar tarafından Kişisel Bilgi Formu geliştirilmiştir. Kişisel bilgi formuyla cinsiyet, yaş gibi
demografik bilgilerin yanında aday psikolojik danışmanın danışma yaklaşımı, kaç saat süpervizyon
eğitimi alındığı, kaç oturum danışma yapıldığı, kaç vakayla çalışıldığı gibi bilgiler elde edilmiştir.
Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu: Bahrick (1989) tarafından Horvath ve
Greenberg’in (1986) Terapötik İttifak Envanterine dayalı olarak geliştirilmiştir. Horvath ve Greenberg
(1986) tarafından Bordin’in (1979) görüşlerine dayalı olarak geliştirilen orijinal ölçek danışandanışman arasındaki terapötik ittifakı ölçmekte ve her biri 12’şer maddeden oluşan üç alt ölçek
içermektedir. Alt ölçekler amaç, sınır ve görev olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin danışan ve
danışmanlar için birbirine paralel iki formu bulunmaktadır.
Bahrick (1989) ölçeğin orijinal formunda yer alan maddelerde ufak değişiklikler yaparak (örneğin
terapist ifadelerini süpervizör olarak değiştirmek gibi) birbirine paralel formlar olan Terapötik İttifak
Envanteri-Aday Danışman Formu ve Terapötik İttifak Envanteri-Süpervizör Formunu geliştirmiştir.
Bu her iki formda orijinal ölçekteki gibi amaç, sınır ve görev olmak üzere üçer alt ölçek içermekte, her
bir alt ölçekte 12’şer maddeden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında paralel formlardan yalnızca
Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu Türkçeye uyarlanmıştır. Bu form 1-7 arasında
derecelendirilen toplam 36 madde içermektedir.
Bahrick (1989) Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu geliştirme sürecinde uzman
görüşlerine başvurmak suretiyle yalnızca yüzeysel geçerliği incelemiştir. Ölçeğin yapı geçerliği ile
güvenirlik analizleri gerçekleştirilmemiştir. Uzmanların %97.6’sı sınır faktörü maddeleri, % 60’ı amaç
faktörü maddeleri ve %64’ü görev faktörü maddeleri için olumlu görüş bildirilmişlerdir (Bahrick,
1989). Ölçeğin güvenirlik analizleri sonraki çalışmalarda gerçekleştirilmiştir. Mack (2012) tüm ölçek
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısını .98 olarak rapor ederken, Trangucci (2013) tüm ölçek için .92,
görev alt ölçeği için .84, amaç alt ölçeği için .88 ve sınır alt ölçeği için .74 değerlerini bulmuştur. Diğer
bazı çalışmalarda da .90-.93 arasında değişen güvenirlik katsayılarına ulaşılmıştır (Ladany, & diğ.,
1999; Ladany & Friedlander, 1995). Ölçeğin yapı geçerliği ile ilgili bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
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Bulgular

Öncelikle en çok olabilirlik yöntemiyle (maximum likelihood) doğrulayıcı faktör analizi
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ilk doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri χ2(591)
= 1270.94, (p<0.001), χ2/sd = 2.15, NFI = .95, NNFI = .97, PNFI = .89, CFI = .97, IFI = .97, RMSEA = .075
(% 90 CI= .069, .081) olarak bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda bazı maddelerde sorun olduğu
görülmüştür. Öncelikle t değeri anlamsız çıkan 33 numaralı madde analiz dışı bırakılarak işlem
tekrarlanmıştır. Sonrasında ise negatif faktör yükü veren 12. madde) analiz dışı bırakılmış ve
doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. Maddeler çıkarıldıktan sonra program tarafından verilen
modifikasyonlar incelenmiş ve 1 ile 5 numaralı maddeler arasındaki ilişkiler serbest bırakılmıştır.
Başka bir modifikasyon yapılmamıştır. İki madde çıkarıldıktan ve bir modifikasyon
gerçekleştirildikten analiz tekrarlanmış ve χ2(523) = 1069.29, (p<0.001), χ2/sd = 2.04, NFI = .96, NNFI
= .98, PNFI = .89, CFI = .98, IFI = .98, RMSEA = .071 (% 90 CI= .065, .077) olarak bulunmuştur. Analiz
sonucunda elde edilen değerlerle ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini sağladığı
değerlendirilmiştir. Ölçeğe ilişkin model Şekil 1’de verilmiştir.
Görev alt ölçeğinde yer alan 33 numaralı ve amaç alt ölçeğinde yer alan 12 numaralı maddenin
çıkarılmasıyla ölçekteki madde sayısı 34’e düşmüştür. Böylece görev alt ölçeği 2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 18,
24, 31 ve 35 numaralı maddelerden oluşmuştur. Sınır alt ölçeği 1, 5, 8, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29 ve 36
numaralı maddelerden oluşurken, son olarak amaç alt ölçeği 3, 6, 9, 10, 14, 22, 25, 27, 30, 32 ve 34
numaralı maddelerden oluşmuştur.
Ölçek toplam puanı ve alt ölçeklerine ilişkin güvenirlik çalışması amacıyla Cronbach alfa katsayıları
hesaplanmıştır. Elde edilen ölçeğin yeterli güvenirlik katsayılarını aldığını göstermiştir. Cronbach alfa
katsayıları ile ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Toplam Puan ve Alt Ölçeklere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach Alfa Değerleri
Maddeler

𝑥̅

ss

𝛼

Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu (Tüm maddeler)

176.13

32.91

.95

Görev

57.45

10.95

.84

Sınır

62.21

12.04

.88

Amaç

56.46

11.76

.88

Ölçek toplam puanı ile alt ölçek puanları arasındaki korelasyonlar ise Tablo 2’de verilmiştir. Veriler
toplam puan ile alt ölçek puanları arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu göstermektedir.
Tablo 2 Ölçek Toplam Puanı ve Alt Ölçekleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları
Görev

Sınır

Sınır

.82**

Amaç

.87**

.84**

.94**

.94**

Toplam puan
**(𝑝 < .01), *(𝑝 < .05)

Amaç

..95**
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Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli

4.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma ile Terapötik İttifak Ölçeği’nin danışman formu Türkçe’ye uyarlanmıştır. Doğrulayıcı
faktör analizi bulgularına göre ölçeğin Türkçe formu orjinal yapısıyla büyük oranda örtüşmüştür. Bu
sonuçlar, Terapötik İttifak Ölçeği’nin danışma sürecinde danışman-danışan arasındaki işbirliğini
ölçmede kullanışlı bir araç olduğunu gööstermektedir. Bununla birlikte bu çalışmada veriler sadece
aday psikolojik danışmanlardan toplanmıştır. Başka çalışmalarda özellikle psikolojik yardım hizmeti
veren profesyonellerden (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı vb.) very toplanarak
ölçeğin yapı geçerliği yeniden incelenebilir.
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Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu’nun (YAÖ-KF) Geliştirilmesi
Tahsin İlhan1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Tokat,
Türkiye,

Özet
Bu çalışmanın amacı Yaşam Amaçları Ölçeği’nin (YAÖ) üst faktörlerinden yola çıkarak kısa bir ölçek formu
geliştirmektir. Verilerin toplanmasında iki farklı örnekleme gidilmiş, Açımlayıcı Faktör Analizi için 550
öğrenciye; Doğrulayıcı Faktör Analizi için 595 öğrenciye ulaşılmıştır. Ayrıca kısa formun uyum geçerliğini test
etmek için araştırmacının daha önceki bir araştırmasındaki veri seti kullanılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi
sonucunda orijinal ölçekteki alt boyutları en iyi temsil eden 14 maddelik iki faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.
Aynı yapı başka bir örneklem grubunda doğrulanmış, iyi düzeyde uyum değerleri elde edilmiştir. Son
aşamada Kısa formun içsel ve dışsal yaşam amaçları faktörleri ile orjinal formun aynı faktörlerinin ilişkileri
incelenmiş; oldukça yüksek düzeyde ilişki katsayıları elde edilmiştir. Sonuç olarak özellikle sadece üst
faktörleri araştırmalarında kullanmak isteyenler için güçlü psikometrik özelliklere sahip kullanışlı bir araç
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:1
Yaşam amaçları, içsel Amaçlar, dışsal amaçlar, ölçek geliştirme

1.

Giriş

İnsanın yaşamına ilişkin bir amacının olması mutluluk için oldukça önemlidir. Her ne kadar genetik
faktörler ve karşımıza çıkan bazı olaylar (kayıp, evlilik, iflas, hastalık, mezuniyet vb.) mutluluk
düzeyini etkilese de (Lyubomirsky, Sheldon ve Schkade, 2005) kalıcı ve sürdürülebilir bir mutluluk
için bir amaca sahip olmak ve onun peşinden koşmak gerekir (İlhan ve Özbay, 2010; Schmuck, Kasser
ve Ryan, 2000). Öz-belirleme kuramı (Deci ve Ryan, 1980, 2000), insanlara faydalı olma, kendini
geliştirme, sağlıklı olma gibi amaçların ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini; buna karşın çok para
kazanma, insanlar tarafından beğenilme ve popüler olma gibi amaçlar ruh sağlığını olumsuz yönde
etkilediğini öne sürmektedirler.
Kasser ve Ryan (1996) öz-belirleme kuramını (temel alarak ruh sağlığıyla olumlu yönde ilişkili
amaçları içsel; olumsuz yönde ilişkili amaçları ise dışsal amaçlar olarak kavramsallaştırmışlar ve bir
ölçek geliştirmişlerdir. Kasser ve Ryan’ın geliştirdiği ölçek (Aspiration Index) önce yedi alt ve iki üst
faktör olarak tasarlanmış, daha sonra 11 faktöre (Grouzet vd., 2005) çıkartılmıştır. Benzer şekilde
İlhan (2009) yaşam amaçlarını ölçmek için dokuz alt ve iki üst faktörden (içsel amaçlar ve dışsal
amaçlar) oluşan Yaşam Amaçları Ölçeği’ni (YAÖ) geliştirmiştir. Ölçeğinin faktörleri Kasser ve Ryan’ın
geliştirdiği ölçeğin faktör yapısıyla büyük oranda benzerlik göstermiştir.
Her iki ölçeğin kullanıldığı çalışmalar (Demirel, 2013; İlhan, 2013; Koçak ve Ak, 2015; Öztürk, 2015)
incelendiğinde analizlerin daha çok üst faktörleri kapsadığı, alt faktörlerin çok az ele alındığı
gözlenmiştir. Bu durumun olası nedenleri başka bir araştırmanın konusu olabilir ama ortaya çıkan bu
1 Sorumlu yzarın adresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
e-posta adresi: tahsinilhan73@gmail.com
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eğilim mevcut ölçeklerin faktör yapılarının tekrar gözden geçirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu
şekilde daha az madde ile sadece üst faktörlerin ölçüldüğü araçların geliştirilmesi hem araştırmacılar
için hem de ölçeği dolduran katılımcılar için faydalı olacaktır. Bu açıklanan gerekçelerle birlikte bu
çalışmanın amacı YAÖ’nün sadece üst faktörlerine (içsel ve dışsal yaşam amaçları) dayanan bir kısa
form geliştirmektir.

2.

Yöntem

Bu çalışmada YAÖ’nün kısa formunun geliştirmesi için önce SPS 15.0 ile açımlayıcı faktör analizi
(AFA), daha sonra ise başka bir örneklemde Lisrel 8.7 ile doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.
Ayrıca Araştırmacının YAÖ’ni kullandığı bir veri seti üzerinde her iki ölçeğe ait içsel ve dışsal
amaçların hem birbirleriyle olan korelasyonuna hem de psikolojik ihtiyaç doyumuyla ilişkileri
karşılaştırılmıştır.
2.1. Örneklem
Çalışma kapsamında iki farklı örneklem grubuna ulaşılmıştır. Öncelikle YAÖ’nin kısa formunu
geliştirmek için Orta Karadeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde okuyan 550 üniversite lisans
öğrencisi (308 erkek, 242 kadın) uygun örnekleme yöntemiyle çalışmaya dahil edilmiştir. Elde edilen
Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu’nun (YAÖ-KF) faktör yapısının başka bir örneklemde
doğrulanması için üç farklı üniversitenin lisans programlarında okuyan 595 öğrenciden (307 erkek,
288 kadın) veri toplanmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Örneklem grubuna ait tanımlayıcı bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla
araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu geliştirilmiştir.
Yaşam Amaçları Ölçeği: İlhan (2009) tarafından geliştirilen ölçek 47 maddeden oluşmakta ve yedili
Likert tipine göre derecelendirilmektedir. Ölçeğin geliştirilme sürecindeki tüm aşamalarda
katılımcılar üniversite eğitimi alan bireylerden oluşmuştur. YAÖ’ nün faktör yapısını belirlemek için
yapılan birinci düzey faktör analizinde dokuz, ikinci düzey faktör analizinde iki faktörlü bir yapı elde
edilmiştir. Ölçekte, topluma katkı, kişiler arası ilişki, anlamlı yaşam, aileye katkı ve fiziksel sağlık içsel
amaçların; maddi başarı/zenginlik, ünlü olma/tanınma ve imaj/çekicilik dışsal amaçların içinde yer
almaktadır. Dokuz alt faktör, yaşam amaçlarına ait toplam varyansın %64.1’ini ve iki üst faktör ise
%61.3’ünü açıklamıştır. YAÖ’nün güvenirliğine ilişkin Cronbach-Alfa katsayıları hesaplanmış, alt
faktörlerin güvenirlik katsayıları .74- .90 aralığında bulunmuştur. YAÖ’nün üst faktörlerin güvenirlik
katsayıları ise, içsel amaçlar için .85 ve dışsal amaçlar için .77 bulunmuştur.

3.

Bulgular

İlk olarak YAÖ’nin tüm maddeleri temel bileşenler analizi yöntemi ve varimax tekniği ile incelenmiş,
her bir boyutu en iyi temsil eden faktör yükü yüksek maddeler seçilmiştir. Aynı zamanda tüm
maddelerin toplam varyansın en az %50’sini açıklamasına dikkat edilmiştir. Sonuçta sekizi (1, 11, 20,
30, 40, 42, 43 ve 46. Maddeler) içsel amaçlar, altısı (19, 24, 26, 29, 36, 39. Maddeler) dışşsal amaçları
temsil eden 14 maddelik iki faktörlü bir kısa form geliştirilmiştir. Birinci faktör (içsel amaçlar) toplam
varyans’ın %35.8’ini, ikinci faktör (dışsal amaçlar) %15.2’sini açıklamıştır.
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3.1. Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları
Faktörler
İçsel
Maddeler
Ailemin daha rahat yaşamasını sağlamak
İyi ve anlamlı dostluklar kurmak
Ailem için ileride güzel işler yapmak
İnsanlara faydalı olmak
Yeni şeyler öğrenmek
İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmak
Hayatın gerçek anlamını bulmak
Sağlıklı bir yaşam sürmek
İnsanların beğendiği fiziksel görünüme sahip olmak
Çekici olmak
Adımı herkese duyurmak
Varlıklı olmak
Adımdan sıkça bahsedilen işler yapmak
Maddi güce sahip olmak
3.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

Amaçlar

Dışsal Amaçlar

.715
.713
.679
.672
.657
.640
.636
.583
.784
.766
.733
.722
.719
.691
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Başka bir örneklemde yapılan DFA sonuçlarına gore ölçeğin iyi uyum göstergelerine χ2(72) = 276.70,
(p<0.001), χ2/sd = 3.84, NFI = .96, NNFI = .96, CFI = .97, CFI = .98, IFI = .97, AGFI = .91, RMSEA = .071)
ve aynı faktör yapısına dahip görülmüştür.
3.3. Uyum Geçerliği
Değişkenler
Yeni içsel

Yeni içsel
1

Yeni dışsal

İçsel

Dışsal

Yeterlik

Özerklik

Yeni dışsal

.15

1

İçsel

.87**

.20**

1

Dışsal

.21**

92**

.29**

1

Yeterlik

.21**

.03

.24**

.10

1

Özerklik

.22**

-.05

.22**

-.04

.40**

1

İlişki

.28**

-.01

.29**

-.01

.36**

.53**

İlişki

11

Not: n = 176; **p< .01
Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu’nun uyum geçerliğini test etmek için araştırmacının daha once
yapmış olduğu bir çalışmanın (İlhan, 2013) veri seti kullanılmıştır. Bulgulara, kısa ve uzun formun
içsel amaçları puanları arasında korelasyon katsayısı .87; dışsal amaçları puanları arasında .92
bulunmuştur. Benzer şekilde her iki forma ait içsel ve dışsal amaçların ihtiyaç doyumu alt
boyutlarıyla ile oldukça benzer düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür.
3.4. Güvenirlik Analizi
Yapılan güvenirlik analizlerinde ise içsel amaçların Cronbach-Alfa katsayısı her iki faktör için .84;
tüm maddeler için .87 bulunmuştur
4.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada Yaşam Amaçları Ölçeği’nin kısa formu geliştirilmiştir. Elde edilen bulgular, ölçeğin
geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu işaret etmektedir. Bu çalışmada veriler sadece üniversite
eğitimi alan bireylerden toplanmıştır. Başka çalışmalarda farklı yetişkin örneklemlerinden very
toplanarak ölçeğin yapı geçerliği test edilebilir. Ayrıca uyum geçrliğinde her iki ölçek formunun
yüksek düzeyde ilişki göstermesi özellikle sadece üst faktörlerle araştırma yapmak isteyenlere
kolaylık sağlayacağını düşündürmektedir.
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Abstract
Knowledge management plays a key role in the economy of a country and higher education teachers
(knowledge contributors) play a key role in development of economy. Hence, the educational managers have
to continuously evaluate the performance of teachers to meet the growing demand in higher education as well
as to rank the institution in this competitive era. Several methods/models are used to evaluate the performance
of university teachers. Traditional approaches to evaluating performance have not adequately considered the
complex personal, interpersonal, and organizational factors that affect the efficacy of performance appraisal in
the organization setting (Mohrman & Lawler, 1983; Murphy & Cleveland, 1991). Tools such as Principal
Component Analysis, Factor analysis and C-Means clustering help overcome such drawback as they provide
direct insight into the inter relationship among variables for addressing conceptual issues relating to the
underlying structure of the data as well as a process for data reduction. In this study, we have used Principal
component analysis for evaluating data from performance appraisal of university teachers and the results are
computed.
Keywords:
1Higher education; Faculty performance; Principal Component Analysis; C-Means Cluster

1.

Introduction

Knowledge management has emerged as one of the important contributors to the economy of a
country. The role of universities in knowledge management is undisputed in terms of knowledge
generation, dissemination and contribution to the advancement of education. The evaluation of
teachers as knowledge contributors plays a significant role in improving the performance as well as
efficient utilization of the same. Traditional approaches to evaluating performance appraisal systems
have not adequately considered the complex personal, interpersonal, and organizational factors that
affect the efficacy of performance appraisal in the organization setting (Mohrman & Lawler, 1983;
Murphy & Cleveland, 1991). Identifying and organizing the most important variables in performance
appraisal has proved to be a challenging task to researchers and practitioners. With increase in the
number of higher education institutions, the management often faces challenges in recruiting as well
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as retaining competent faculty. Motivation of faculty is again a challenge in the competitive era and to
sustain and keep abreast with the advancement in relevant field.
Incorporating the dynamics of internal evaluation into the management of the teaching faculty will
therefore require a high level of motivation in the University. In this sense, the evaluation of teaching
and research activity appears to acquire a significant value within the new systems, guaranteeing the
quality of university institutions and effective evaluation mechanisms can help identify competent
faculty and help management in making decisions.
Principal component analysis when used as a tool for faculty performance evaluation helps in
overcoming many of the drawbacks of traditional performance appraisal mechanisms. Factor analysis
and Fuzzy C means clustering through PCA methods provide-dimension reduction and inter
relationship among variables (parameters) for addressing conceptual issues relating to the underlying
structure, pattern of the data.
Shameri et al. (2000); Johnson and Wichern (2002) and Maragatham (2003) have applied techniques to
highlight the information that is not despaired using univariate techniques. Johnson and Wichern
(2002) have reported that these techniques may be performed for the following purposes:
•
•
•
•

Data reduction and structural simplification to make interpretation easier.
Sorting and grouping whereby groups of similar variables are created.
Investigation of the dependence among variables
To predict relationships among variables

2.

Methodology

2.1 Data Collection
The data for the present study was collected from JSS University under University Grants
Commission (UGC), Govt. of India from medical, dental and pharmacy college teachers (N=386). The
performance appraisal proforma was prepared based on UGC guidelines with three categories viz.,
Teaching methodology (A1-A4), Co-curricular activities and Research activities. The feedback for each
faculty was also obtained as per the format from students, peers and head of the department. Totally,
22 parameters were considered and each parameter was assigned numerical value (marks) based on
their importance
2.2 Data Clean
The collected data from teacher’s appraisal forms were entered into Excel sheet and from the
386 data, they were cleaned and finally 327 data with all parameters were selected for the evaluation.
The final analysis was carried out using these data.
2.3 Methods
Two methods were used for Performance appraisal of faculty viz., Factor and Fuzzy C-Means
cluster. For Factor analysis, we used SPSS software (version 22) whereas for Fuzzy C-Means we used
Matlab (7.5).
2.3.1 Factor Analysis: The factor analysis technique is used to determine the factors grouped from 22
variables using SPSS. In SPSS a convenient option is offered to check whether the sample is big
enough: the Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO-test). The sample is adequate
if the value of KMO is greater than 0.5. In this study, the table below mentions the values for KMO
and Bartlett's test confirming the sample adequacy.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

452

Table 1. KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.758

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

2183.115

df

231

Sig.

.000

Factor analysis consists of four main steps as follows:
a. Collecting the data and preparing the related correlation matrices;
b. Extracting the preliminary factors;
c. Rotation to obtain a final answer and its interpretation;
d. Creating factor matrices and using them in further analysis (Kim and Muller, 1999).
The output obtained from the analysis is shown in the results section below. The table indicates
Communalities, Total Variance explained and the Rotated Component Matrix table which will help to
understand or extract the major components from the 22 variables considered for the study. A total of
16 factors are extracted from the factor analysis. Eigen values below one were ignored and the rotation
widely used for this analysis is Varimax rotation.
3.

Results

The factor analysis provides dimension reduction without loosing the original information as 5 factors
which comprises more than 65% of the total variance after varimax rotation. For Fuzzy C-Means
cluster Principal Component Analysis is used as a preliminary data reduction method and helps to
form different clusters of the parameters which are very closely related to the mean of the cluster
through several iterations.
The factors loadings represented in the rotated component matrix are important for interpretation of
the factors, especially the high ones. However, how high a loading has to be in order to determine the
interpretation of the factor in a significant way has to be identified. This is dependent of the sample
size (Field, 2000). The bigger the sample the smaller the loadings can be to be significant.
The Communality table is a summary of communality of the variables in factor analysis without any
rotation and shows the suitability of the type of the variables in the factor analysis process. It is to be
mentioned that if the number value of the communalities is equal to at least 0.5, then they will be
acceptable. The value of the communalities of all variables of this research was higher than 0.5 and
thus they are suitable for factor analysis.
Table 2. Communalities
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Communalities
Initial
Extraction
1.000
.941
1.000
.905
1.000
.905
1.000
.818
1.000
.954
1.000
.907
1.000
.936
1.000
.940
1.000
.976
1.000
.976
1.000
.783

Factor
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Communalities
Initial
Extraction
1.000
.988
1.000
.891
1.000
.984
1.000
.883
1.000
.912
1.000
.964
1.000
.783
1.000
.971
1.000
.884
1.000
.877
1.000
.813

The communalities indicate the amount of variance in each variable that is accounted for by the
factors. Likewise, the “Initial” (communalities) column lists the estimates of the variance in each
variable accounted for by all components or factors.
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In this table, the Principal Component communalities as seen in the third column under “Extraction”
range from .783 to .988. A smaller value indicates a variable that does not fit well with the factor
solution.

Table 3. Total Variance Explained
Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total
% of Variance

Cumulative %

Total

Extraction Sums of Squared Loadings
% of Variance
Cumulative %

1

4.537

20.622

20.622

4.537

20.622

20.622

2

2.986

13.572

34.194

2.986

13.572

34.194

3

1.521

6.912

41.105

1.521

6.912

41.105

4

1.244

5.653

46.758

1.244

5.653

46.758

5

1.151

5.233

51.991

1.151

5.233

51.991

6

1.084

4.928

56.919

1.084

4.928

56.919

7

1.058

4.808

61.727

1.058

4.808

61.727

The table above presents the factors that were extracted from the analysis. Under the column labelled
“Rotation Sums of Squared Loadings,” only those factors that met the cut-off of the chosen extraction
method are shown. Here, since we had kept the default eigen value at 1, seven factors are shown with
eigen values greater than 1.
The column labelled “% of variance” column explains how much of the total variability in all the
variables can be accounted for the factors. Here, Factor 1 accounts for 20.622 percent of the variability
in all 22 variables, Factor 2 accounts for 13.572 percent, Factor 3 for 6.912 percent and likewise. Thus,
seven factors together account for 61.727 percent of total variance.
Table 4. Rotated Component Matrix
Component
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
D1
D2
D3

1
.051
-.017
.045
.070
.061
.057
.043
.432
.199
.215
.787
.009
.594
.015
.873
.168
.037
.727
.167
.028
-.029
.092

2
.077
.290
.113
.418
.170
.047
.106
.139
-.053
-.024
.072
.086
-.022
.010
-.038
.104
.003
.048
-.046
.910
.912
.723

3
.056
.225
.897
.635
.105
.106
.145
.089
-.043
.042
.019
.062
.018
.007
.046
.025
.027
.031
-.008
.117
.072
.107

4
.008
-.011
-.032
.151
.064
.064
.085
.233
.028
.049
.038
.047
.501
.036
.271
.881
.058
-.160
.148
.061
.051
-.041

5
-.039
.163
-.002
.394
.167
.872
.185
.129
.001
.050
-.050
.024
.075
.071
-.002
.065
.109
.150
.043
.066
.067
-.120

6
.943
.194
.016
.101
.046
-.051
.101
.022
.023
.050
-.014
.000
.089
.047
.010
-.005
.054
.058
.018
.120
.103
-.303

7
.061
-.004
.045
-.027
-.038
.136
.033
.062
-.007
-.043
-.043
.020
.165
-.009
-.032
.042
.965
.125
.091
-.022
-.068
.191

8
.091
.217
.083
.142
.148
.173
.894
.015
-.008
.012
.137
.019
-.223
.002
-.035
.123
.026
.029
.019
.014
.000
.182
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Component
9
10
11
12
13
14
15
16
A1
.052
.000
.048
.052
.013
.020
.133
.015
A2
.008
.063
.022
.021
.044
.092
.801
.047
A3
.065
.057
.107
-.021
-.001
-.079
.200
.100
A4
-.045
.035
.002
.070
-.015
.077
-.066
-.087
B1
-.020
.000
.912
.089
.047
.068
.017
.074
B2
.062
.026
.179
.080
.052
-.008
.137
.106
B3
.013
.023
.149
.000
.021
-.010
.164
.011
C1
.042
.038
.104
-.008
.029
.097
.049
.790
C2
.050
.022
.059
-.003
.051
.956
.061
.059
C3
.943
.076
-.020
-.040
.132
.052
.007
.030
C4
.198
.132
-.019
-.033
.106
.191
-.152
.068
C5
.069
.980
.004
.072
-.024
.022
.043
.021
C6
-.045
.126
.280
-.155
-.023
-.063
.231
-.136
C7
-.036
.071
.073
.981
-.008
-.003
.013
-.003
C8
-.041
-.104
.033
.075
-.023
.100
.053
.094
C9
.061
.037
.031
.069
.169
.041
-.043
.177
C10
-.038
.020
-.029
-.010
.086
-.007
.000
.041
C11
.236
-.048
.011
.026
.227
.005
.032
.268
C12
.133
-.026
.044
-.009
.940
.054
.030
.023
D1
-.020
.042
.092
-.007
-.016
-.016
.051
.068
D2
-.058
.058
.002
-.025
.044
-.028
.072
.048
D3
.117
.004
.153
.077
-.132
-.032
.178
-.004
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

The Rotated Component Matrix above displays the factor loadings for each variable and the factor
that each variable loaded most strongly on has been highlighted for quick reference. Based on these
factor loadings, we figure out what could the factors potentially stand for. Thus from the analysis it
can be clearly visualized that the performance appraisal in education sector is largely governed by
performance indicators, recognition, motivation, developmental scope, task derivates, empowerment
in accepting cultures and feedback process.

Figure 1. Scree Plot

Figure 2. Component Plot in Rotated Space

In addition, High ability and reliability of Exploratory Factor Analysis (EFA) for data reduction and
categorizing the many number of attributes is one of the other findings of this research. EFA attempts
to bring inter-correlated variables together under more general, underlying variables. Factor analysis
offers not only the possibility of gaining a clear view of the data, but also the possibility of using the
output in subsequent analyses (Field, 2000).
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3.1. Fuzzy C-Means
The traditional methods of evaluation do not address the problem of incomplete and vague
information which can be overcome by fuzzy relation-based clustering method. The PCA scores were
used to remove the high-dimensional collinear and over fitting problem of the factor analysis and the
scores were classified into several clusters using fuzzy C-Means clustering to generate the
membership functions. The fuzzy C-Means algorithm (FCM) generalizes the hard C-Means algorithm
to allow a point to partially belong to multiple clusters. Therefore, it produces a soft partition for a
given dataset. In fact, it produces a constrained soft partition.
The results obtained from the model may help in establishing a system of evaluation of complicated
humanistic systems. It is a simple method to qualitatively compare the predictive power of clustering
algorithm and the Euclidean distance. This helps to understand the strength, weakness, opportunity
and challenges involved in evaluation of faculty performance and help in their capacity building.
4.

Conclusion

Performance appraisal has become a necessity in modern management. Developing an effective
performance appraisal system requires strong commitment from top management: if the system does
not provide the linkage between employee performance and organizational goals, it is bound to be
less than completely effective (Boice et al, 1997). Modern statistical tools such as SPSS and Matlab can
aid in decision making by scientific analysis and providing transparent and reliable methods for
effective evaluation of performance.
Both Factor analysis and Fuzzy C-Means Cluster are very useful 1) To understand and evaluate the performance of individual teachers as well as categories of the
teachers.
2) The variable contributing for performance improvement as well as human resources management
3) The models provide an avenue for improvement of performance of teachers for altering through
fuzzy set.
Factor analysis especially structured equation modelling implies the aspiration of establishing a
theoretically based causal relationship between indicators (parameters) and a latent variable (the
factor or dimensions) whereas, the goal of cluster analysis is to find an empirical classification or an a
priori theoretically defined cluster structure. Which of the two approaches better fit the data is an
empirical question and obviously cluster analysis and factor analysis yield different information about
the data.
Higher education institutions are classified/emphasized research as the primary programme whereas
some other universities are mainly concentrating on teaching and research. Therefore while preparing
the API format we need a small modification to fulfil the aim/motto of above mentioned university
categories. Hence, the results obtained from this study and other studies in other parts of the world
may emphasize that above results helps critically evaluate the performance of teachers in higher
education institutions.
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The Perception of Students towards Computer Aided Design Courses
in Architectural Education
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Abstract
Computer Aided Design courses are frequently discussed in architectural education system. It is important to
determine if Computer Aided Design courses only develope students’ skills in order to use related programs
effectively or support their design ability, accelerate design processes and have positive impact on Design
Studio courses. In this research, the perception of students towards Computer Aided Design courses and the
architectural education was evaluated. The participants of the study were 140 students from the Department
of Architecture at Gedik University, Faculty of Fine Arts and Architecture in Istanbul. It is discussed what
should be done within the scope of the research results in order to establish effective education process by
integrating Computer Aided Design courses and architectural design studies.
Keywords:1
Computer Aided Design; architectural education; design ability; students’ perception

1.

Introduction

Computer Aided Design (CAD) tools are commonly used in architectural design studies and
education. Students get familiar with Computer Aided Design concept and software in their
undergraduate education systems. Many courses are held during the design education as a part of
curriculum. The role of Computer Aided Design concept is being discussed by analysing traditional
architectural education. The effects of Computer Aided Design mostly on cognitive issues, student’s
progress, design processes and academic performance are investigated by many researchers. The
study results of Winn and Banks (2012) to determine the issues most significantly influenced the
students’ ability to learn and use Computer Aided Design creatively, highlighted that student attitude
to using Computer Aided Design program made a difference to how the students approached the
tasks. Computer Aided Design has increasingly integrative and organisational role in design practice
(Szalapaj, 2014). Computer Aided Design software has become an essential tool for modern design
helping to lower product development costs and to shorten the design process (Aouad,Wu, Lee &
Onyenobi, 2012).
Computer Aided Design practices in architectural education should not only refer to use of related
software. As it was argued in a case study, students should be given opportunity to use the computer
as a conception tool rather than a representation device. Thus, computers can be integrated in the
design process and support architectural teaching and research (Duarte, 2007). As Cross (1990)
emphasizes that design ability is a multi-faceted cognitive skill and designing is a form of skilled
behaviour, he suggests that developing any skill usually relies on controlled practice and the
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development of techniques. The use of computer is not just for presentation purposes but also as a tool
for analysis, students will be encouraged to study the realised design in architectural education by
new possibilities for analysis and interpretation (Frohburg & Petzold, 2006). The advantages of using
Computer Aided Design tools and software support students’ design process. In the research of
Hanna and Barber (2001), they summarized as the result of their study that Computer Aided Design
was found to help design cognition, creativity and intuition and to have a profound impact on many
areas of the design process through its various advantages. Any software assistance tool must be
capable of processing real architectural knowledge established using the same concepts of space and
internal environment as the designer and effectively manage this knowledge with differentiated levels
of information (Leclercq, 2001). Bonnardel and Zenasni (2014) considered that Computer Aided
Design systems could help designers to easily express their creativity as well as to assess their ideas or
solutions.
Design Studio courses are closely related with Computer Aided Design tools in architectural
education. The Design Studio environment should be healthy in respect to the communications,
teaching style, Design Studio’s culture and students, tutors’ qualities in order to improve the Design
Studio environment and help students to produce innovative projects. Computer Aided Architectural
Design tools are helpful in producing those innovative projects (Sidawi, 2014). In architectural
education, Design Studio studies and the attitudes of the instructors have to be evaluated in order to
observe the output of Computer Aided Design courses. These courses have to be organized effectively
in order to get desired results. In order to determine an effective education process, the perception of
students towards Computer Aided Design courses and the architectural education was evaluated in
this research.

2.

Method

Questionnaire method was used for the data collection tool. 140 participants consisting of 2nd, 3rd
and 4th year undergraduate students have been included to the research from the Department of
Architecture at Gedik University, Faculty of Fine Arts and Architecture in Istanbul. All participants
have been completed their basic Computer Aided Design courses and they have been studying in
Design Studio courses and working on their architectural projects. In the first part of the data
collection tool, questions aimed to define demographic information of the students and their opinions
about Computer Aided Design software and courses. In the second part, questions aimed to
determine the usage tendency of Computer Aided Design software and students’ demand for further
software. In the third part, the perception of the students towards Computer Aided Design courses
and the architectural education process was evaluated. Students responded to given statements using
a 5-point Likert scale. The responses to the statements were coded as; Strongly Disagree, Disagree,
Neither Agree nor Disagree, Agree and Strongly Agree.
In the research, IBM SPSS Statistics 20 was used for statistical analysis. Descriptive statistical analysis,
Mann-Whitney U and Spearman Rank Correlation tests were used to analyse the obtained data.
3.

Findings

Questionnaire was administered to 68 female (48,6%), 72 male students (51,4%) as shown in Table 1.
Table 2 shows undergraduate grade level of students. There were 51 participants of 2nd year (36,4%),
52 participants of 3rd year (37,1%) and 37 participants of 4th year (26,4%) students.
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Table 1. Gender distribution of students
N

Gender

459

%

Female

68

48.6

Male

72

51.4

Total

140

100.0

Table 2. Undergraduate education grade level of students
N
%

Grade level
2nd year

51

36.4

3th year

52

37.1

4th year

37

26.4

Total

140

100.0

As seen in Table 3, 51 students (36,4%) use Computer Aided Design software 1-2 hours in a day, 53
students (37,9%) use 3-5 hours and 36 students (25,7%) use more than 6 hours.
Table 3. Students’ Daily Computer Aided Design software use (in hours)
Daily use (in
N
%
hours)
1-2 hours
51
36.4
3-5 hours

53

37.9

More than 6 hours

36

25.7

Total

140

100.0

In accordance with Mann-Whitney U test results, there is a significant difference between male and
female about daily usage time of Computer Aided Design software (p=0,043 p<0,05). Female students
use Computer Aided Design software more frequently than male students.
As there are many arguments about the optimal semesters in the curriculum for Computer Aided
Design courses, students usually complain about not being able to use Computer Aided Design
software at the beginning of their education. On the current system of the Department, the use of any
Computer Aided Design tool and software in Design Studio projects is permitted by the beginning of
fourth semester (in Design Studio 2). According to the study, opposite to expectations only 20,7% of
the students preferred using Computer Aided Design software in their first year of architectural
education as shown in Table 4. Student responses mostly pointed out Design Studio 1 level (37,9%)
and Design Studio 2 level (30,0%) for beginning to use Computer Aided Design software.
Table 4. Design Studio level that students want to start using Computer Aided Design software
N

%

Introduction to Design Studio

29

20.7

Design Studio I

53

37.9

Design Studio II

42

30.0

Design Studio III

11

7.9

Design Studio IV

1

0.7

Design Studio V

2

1.4

Design Studio VI

2

1.4

Total

140

100.0
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Table 5 shows the responses of students to the given statements. Students were almost agreed that
using Computer Aided Design tools and software effectively was required in architectural career and
essential in architectural education. They mostly agreed (29,3%) and strongly agreed (57,1%) that the
number of Computer Aided Design courses in their undergraduate education should be increased.
They disagreed (31,4%) and strongly disagreed (27,1%) that Computer Aided Design courses in their
undergraduate education had sufficient quality. 20,0% of students strongly agreed that they should
receive support from outside of the University on their own initiative to use Computer Aided Design
software. 35,7% of them agreed and 25,0% of students neither agreed nor disagreed with the same
statement. 22,1% of participants strongly agreed that Computer Aided Design programs supported
design ability, 35,0% of them agreed and 25,0% of them neither agreed nor disagreed with the same
statement. Students mostly agreed with the statement ‘Computer Aided Design programs are actively
used in Design Studio projects’. They also mostly agreed (34,3%) and strongly disagreed ( 30,7%) that
Computer Aided Design courses should be handled by integrating with Design Studio courses. 26,4%
of students neither agreed nor disagreed with the statement ‘The instructor of Design Studio course
has expectation from students to use Computer Aided Design software’. 37,1% of the students agreed
with the same statement. Participants mostly agreed (36,4%) and strongly agreed (29,3%) that the
attitude of Design Studio instructor towards Computer Aided Design programs affected the students’
level of use. They agreed (30,0%) and strongly agreed (42,1%) that the effective use of Computer
Aided Design software affected Design Studio course grade level positively.
Table 5: Responses of students to the given statements

N

%

N

%

Neither
Agree nor
Disagree
N
%

2

1.4

2

1.4

4

2.9

30

21.4

102

72.9

38

27.1

44

31.4

25

17.9

24

17.1

9

6.4

7

5.0

4

2.9

8

5.7

41

29.3

80

57.1

7

5.0

20

14.3

35

25.0

50

35.7

28

20.0

9

6.4

16

11.4

35

25.0

49

35

31

22.1

6

4.3

14

10.0

20

14.3

52

37.1

48

34.3

8

5.7

13

9.3

28

20.0

48

34.3

43

30.7

10

7.1

21

15.0

37

26.4

52

37.1

20

14.3

3

2.1

16

11.4

29

20.7

51

36.4

41

29.3

4

2.9

10

7.1

25

17.9

42

30

59

42.1

Strongly
Disagree
Effective use of Computer Aided Design tools
and software is required vocationally
Computer Aided Design courses in our
undergraduate education have sufficient
quality
The number of Computer Aided Design
courses in our undergraduate education
should be increased
Students should receive support from outside
of the University on their own initiative to use
Computer Aided Design software
Computer Aided Design programs support
design ability
Computer Aided Design programs are
actively used in Design Studio projects
Computer Aided Design courses should be
handled by integrating with Design Studio
courses
The instructor of Design Studio course has
expectation from students to use Computer
Aided Design software
The attitude of Design Studio instructor
towards Computer Aided Design programs
affects the students' level of use
The effective use of Computer Aided Design
software affects Design Studio course grade
level positively

Disagree

Agree

Strongly
Agree

N

%

N

%
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In accordance with Spearman Rank Correlation tests; there is a significant (p=0,000 p<0,05) positive
correlation (r s =0,308) between Undergraduate Education Grade Level of students and daily duration
of Computer Aided Design software use. In senior classes students use Computer Aided Design
software more frequently. There is a significant (p=0,002 p<0,05) positive correlation (r s =0,257)
between students’ daily duration of Computer Aided Design software use and opinions about the
statement ‘The number of Computer Aided Design courses in our undergraduate education should be
increased’. Students those frequently use Computer Aided Design software require more Computer
Aided Design course hours. There is a significant (p=0,000 p<0,05) positive correlation (r s =0,492)
between opinions about the statement ‘The attitude of Design Studio instructor towards Computer
Aided Design programs affects the students’ level of use’ and opinions about the statement ‘The
effective use of Computer Aided Design software positively affects Design Studio course grade level’.
There is a significant (p=0,028 p<0,05) positive correlation (r s =0,186) between opinions about the
statement ‘Computer Aided Design programs support design ability’ and opinions about the
statement ‘Computer Aided Design programs are actively used in Design Studio projects’.
There is a significant (p=0,000 p<0,05) positive correlation (r s =0,292) between opinions about the
statement ‘Computer Aided Design courses should be handled by integrating with Design Studio
courses’ and opinions about the statement ‘The effective use of Computer Aided Design software
affects Design Studio course grade level positively’. There is a significant (p=0,000 p<0,05) positive
correlation (r s =0,338) between opinions about the statement ‘The instructor of Design Studio course
has expectation from students to use Computer Aided Design software’ and opinions about the
statement ‘The attitude of Design Studio instructor towards Computer Aided Design programs affects
the students’ level of use’.
Perception towards the benefits of Computer Aided Design was evaluated by ranking items
supported by Computer Aided Design tools and software. The items were ranked as working speed,
opportunity to change, drawing precision, ease of presentation, presentation quality, design ability,
ease of distribution, cost control and other as shown in Table 6.
Table 6. Items supported by Computer Aided Design tools and software
N
Valid
Missing
Mean
Media
n

Working
speed

Opportunity
to change

Drawing
precision

Ease of
presentation

Presentation
quality

Design
ability

Ease of
distribution

Cost
control

Other

138

140

138

137

134

122

137

114

54

2

0

2

3

6

18

3

26

86

2.20

3.04

3.65

4.27

4.34

5.11

6.26

6.88

8.13

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

The most commonly used and known Computer Aided Design software in architectural education
and the students’ demands were determined in the study. As seen in Table 7, students mostly (95,7%)
use Autocad as Computer Aided Design software. They use Photoshop (52,1%), 3ds Max (32,9%) and
SketchUp (30,7%) as well. Students mostly want to use 3ds Max (57,9%), AutoCAD (55,7%),
Photoshop (52,9%), Revit (49,3%), SketchUp (45,7%), ArchiCAD (37,9%), V-Ray (20,7%) and Lumion
(20,0%) software in their courses.
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Table 7. The values related to Computer Aided Design software
Computer Aided Design
Computer Aided Design
software used effectively by
software desired to be used in
students
courses
N
%
N
%
3ds Max

46

32.9

81

57.9

AutoCAD

134

95.7

78

55.7

ArchiCAD

13

9.3

53

37.9

Allplan

3

2.1

9

6.4

Maya

3

2.1

8

5.7

SketchUp

43

30.7

64

45.7

Revit

17

12.1

69

49.3

IdeCAD

8

5.7

11

7.9

SolidWorks

6

4.3

16

11.4

Rhinoceros

1

0.7

5

3.6

V-Ray

15

10.7

29

20.7

Lumion

12

8.6

28

20.0

Photoshop

73

52.1

74

52.9

Other

5

3.6

1

0.7

4.

Conclusion

The results of this study help to evaluate students’ perception towards Computer Aided Design
courses related to their design projects. The integration of Computer Aided Design courses and
Design Studio projects has to be discussed in academic sense according to the findings. Architectural
students are almost aware of Computer Aided Design tools and software. They know about the
increasing importance of Computer Aided Design concept vocationally. Students prefer having
additional Computer Aided Design courses in order to improve their skills. The attitudes of the
Design Studio instructors towards Computer Aided Design concept have critical effects on students’
works. They agreed that effective use of Computer Aided Design programs have positive impact on
the performance grades of Design Studio courses. As a result of the research, there was a necessity for
expanding the scope of Computer Aided Design courses. Integration of Computer Aided Design
concept with current curriculum is essential. Computer Aided Design courses should support design
studies and students should be encouraged for mentioned applications. As Computer Aided Design
tools and software support design ability and accelerate design processes, students need to improve
their potential in Design Studios related to Computer Aided Design courses. Therefore the related
courses in architectural education can be reshaped in order to achieve much effective results.
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9 – 15 Yaş Grubu Artistik Patencilere Uygulanan Core Antrenmanların
Dikey Sıçrama Yüksekliğine Etkisi
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Özet
Bu çalışma, 9 – 15 yaş grubu artistik patencilere uygulanan core antrenmanların dikey sıçrama yüksekliğine
etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma 2014-2015 sezonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kâğıt Spor kulübü Artistik Buz Pateni lisanslı 18 kadın 12 erkek, toplam 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya katılan denekler random yöntemi ile iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada kontrol grubu (n=15)
normal antrenman, deney grubu (n=15) haftada 3 gün core-stability antrenman uygulanmıştır. Her iki
grubunda 8 haftalık antrenman öncesi ve sonrası elektronik bir Jump Metre ile dikey sıçrama yükseklikleri
ölçülmüştür. Buz pateni sporcularının yaş ortalamaları 19,00±20,00 yıl antrenman yaş ortalamaları 13,00±14,00
yıl, boy ortalamaları 1,57±1,67 cm, vücut ağırlık ortalamaları 53±62 kg olarak bulunmuştur. Buz pateni
sporcularına uygulanan, dikey sıçrama ilk ve son ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (P<0,05). Patencilere uygulanan 8 haftalık core antrenmanın yanı sıra, rutin olarak haftada 6 gün
yaptıkları figür pateni teknik antrenman programına olumlu etki sağladığı düşünülebilir. Teknik
antrenmanlarda, atlamalar, spinler, spiraller ve stepler ve kareografi eşliğinde serbest kayma uygulanmıştır.
Araştırmanın sonunda buz pateni sporcularına uygulanan, dikey sıçrama ilk ve son ölçüm değerlerinde
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05).
Anahtar kelimeler:1
artistik paten, core Antrenman, dikey sıçrama

1.

Giriş

Artistik Buz Pateni (Figür Pateni), popülerliği her geçen gün daha da artan olimpik bir spor dalıdır.
Tekler (bayanlar ve erkekler), çiftler, buz dansı ve senkronize olarak 4 yarışma alanına ayrılan figür
pateninde; her alanda spesifik yetenek testlerinin başarılmasına bağlı olarak oluşturulan pre-novice
(minikler), novice (yıldızlar), junior (gençler) ve senior (büyükler) yarışma seviyeleri bulunur. Hem bir
sanat hem de bir spor dalı olan figür pateni teknik yetenekler ve artistik ifade alanlarında
değerlendirilir. Figür pateni özellikle son 30 yılda teknik ve artistik açıdan büyük bir ilerleme
göstermiş olup son 10 yılda gösterilen ilgi ve katılım oldukça artmıştır (WEB1 2014, Dubravcic,
Simumjak ve diğ. 2003). Figür pateni fiziksel güç ve kondisyonun yanı sıra seneler içinde yoğun
eğitimle kazanılmış spora ait artistik yetenek, hız, çeviklik, esneklik, güç ve teknikleri uygulamayı da
gerektiren bir spor dalıdır. Sporcular 4 dakikalık yarışma performansları esnasında yorulmamaları
için aerobik kapasitelerini ve fiziksel enduranslarını geliştirecek antrenman programları ile
çalışmaktadırlar. Bu program 8 dakikalık yüksek hızda kayma (30 sn aralıklarla), sıçrama ve
dönmeleri içeren toplamda 45 dakikalık bir buz pisti eğitiminin yanı sıra dans, aerobik aktivite,
ağırlık, esneklik çalışmaları ve koreografiden oluşan pist dışı eğitime de sahip olmalıdır. Günümüzde
Sorumlu yazarın Adresi Okt., Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye,
e-posta adresi: hakanakdeniz@gmail.com
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elit figür patenciler ortalama olarak yılın 10-11 ayı, haftada 6 gün, günde 4-6 saat eğitim almaktadırlar
(Dubravcic, Simumjak ve diğ. 2003, Nash 1988). 6 adet temel sıçrama vardır. Bunlar: axel, lutz, flip,
ritberger (loop), salchow ve toeloop’tur. Bu sıçrayışlar birli (single), ikili (double), üçlü (triple) olarak
yapılır. Bu sayılar havada dönme sayıları olmaktadır. Sıçrayışları yaparken kol, bacak ve gövde
gruplaşması önemlidir. Sıçrayışlar genelde kendilerini tasarlayıp ilk kez yapan patencilerin adıyla
anılırlar. Axel, salchow, ritberger havaya sıçrayarak lutz, flip ve toeloop da serbest kalan ayağın buza
vurulup güç alınarak havaya sıçranmasıyla yapılan sıçrayışlardır. Kalkış yapan kenara göre de
çeşitlenmektedirler (Tekelioğlu 1982, ISU 2007). Karın, bel ve kalça hareketlerini kontrol ve stabilize
eden kasların antrene edilmesine yönelik egzersizleri içerir. McGill’egöre (2010) iyi eğitimli bir core
bölgesi, optimum performans ve yaralanmaların önlenmesi için gereklidir (Şatıroğlu,Arslan, ve Atak
2013). Çünkü core egzersizlerinin amacı anahtar kasların kuvvetlendirilmesi ile lumbopelvik
bileşkede bir kas korsesi yaratarak vücudun üst bölümünden alt bölümüne yük transferinin
sağlanmasıdır (Akuthota ve ark. 2008). Tüm dünyanın ilgisini çeken ve olimpik nitelikte bir spor dalı
olan artistik buz patenine ülkemizde ilgi oldukça fazla olmakla birlikte, bireysel katılım ve
uluslararası başarı düzeyi düşüktür. Medyanın bu konuyu gündeme getirmesi ve yeni buz pateni
pistlerinin açılması güncelliğini son dönemde artırmıştır. Ülkemizde figure patenine yönelik yapılan
bir kaç çalışmanın dışında 2011 Üniversiade Kış Oyunları Erzurum ile birlikte biraz gelişme
göstermiştir. Çalışmamız, son yıllarda gelişmekte olan bu spor dalını daha iyi irdelemek ve
patencilerin gerek fiziksel özelliklerini gerekse motor performanslarını ortaya koymak üzere
planlanmıştır. Bu çalışma, 9 – 15 yaş grubu artistik patencilere uygulanan core antrenmanların dikey
sıçrama yüksekliğine etkilerini incelemek amacı ile yapılmıştır.
2.

Materyal ve Yöntem

Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 sezonunda Kocaeli ili merkez ilçe Kağıtspor Kulübünde Artistik Buz
Pateni Sporunu lisanslı olarak yapan 18 bayan 12 erkek, toplam 30 Artistik Paten Sporcusu katılmıştır.
Çalışma Grubu: Bu araştırma, kontrol grubu, normal antrenmanlarına devam ederken, antrenman
grubu ve haftada 3 gün core-stability egzersizleri yaptırılmış deney ve kontrol grubu olmak üzere iki
gruptan oluşturulmuştur. araştırmaya katılan denekler yansız ve rastgele iki gruba dağıtılmıştır.
araştırma için core-stability antrenman programı oluşturulmuştur. deneklerin araştırma öncesi ve
sonrası elektronik bir jump metre ile dikey sıçrama testine alınması planlanmıştır. kocaeli büyükşehir
belediyesi kâğıt spor kulübü bünyesinde bulunan artistik patencilerin antrenman grubu yaş
ortalaması, (11,92±1) yıl., kontrol grubu yaş ortalaması ise (10,50±1)yıl, antrenman gurubu antrenman
yaşı ortalamaları (6,83±1) kontrol grubu antrenman yaşı ortalamaları 4,80±1) yıl ve kocaeli büyükşehir
belediyesi kağıt spor kulübü artistik buz pateni branşında lisanslı 12 erkek 18 bayan olmak üzere
toplam 20 artistik buz patenci denek grubu olarak alınmış, çalışmaya başlamadan önce kulüp
yöneticileri ve kulüp antrenörlerinden izin alınmıştır. denekler en az 3 yıldır haftada 5-6 gün sabah ve
akşam düzenli antrenman yapan ve en az yılda 4 artistik buz pateni müsabakasına katılan, kısa süre
önce herhangi bir sakatlık geçirmemiş artistik patencilerden oluşturulmuştur.
2.1. Veri Toplama Araçları
Boy ve ağırlık ölçümü: Araştırmada sporcuların boyları duvara monte edilmiş bir mezura ile
ağırlıkları ise homend marka gramatic 3901 model baskül kullanılarak ölçülmüştür. katılımcıların boy
uzunlukları; topuktan başın en üst noktasına kadar olan vücut yüksekliği olarak ölçülmüştür. ağırlık
sporcuların üzerinde yalnız şort ve tişört varken çıplak ayakla ölçüm yapılmıştır.
Dikey sıçrama testi: Çalışmaya katılan artistik buz patencilerden kollar belde olacak şekilde tam squat
pozisyonu almaları ve dizlerden herhangi bir yaylanma hareketi yapmaksızın maksimum kuvvetle
olabildiğince yukarı sıçramaları istenmiştir. deneklerin dikey sıçrama yükseklikleri, elektronik bir
dikey sıçrama ölçüm cihazı üzerinde (smartspeed pro the professional standard in timing gates
systems) standart jump testing dikey sıçraması yapılarak kaydedildi. dikey sıçraması için denekler:
smartspeed test platformu üzerinde, kollar gövdenin yanında belde; dizler, kalça ve göğüs
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fleksiyonda olacak şekilde durur. bu noktada mümkün olduğu kadar yükseğe erişebilmek için
sıçrarken, dizler, kalça ve göğüs ekstansiyona alınır, kollar ise baş üzerine ekstansiyona getirilir.
germe serilerinden ikişer dakika sonra iki kez dikey sıçrama yapılıp, en iyi skor kayıt edildi. sıçrama
arasında birer dakikalık aktif dinlenme verildi.
2.2. Verilerin Analizi:
Verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında microsoft excel tablolama programından
faydalanılmıştır. istatistikî açıdan değerlendirilmesi için microsoft excel tablo lama programında veri
tabloları oluşturulduktan sonra, istatistiksel analiz için, spss versiyon17 (istatistical packape chicago,ıı
for the social science) kullanılmıştır. core-stability egzersiz öncesinde ve sonrasında ön test ve son test
sonuçları karşılaştırılmıştır. bunun için wilcoxon testi uygulanmıştır. gruplar arasındaki farklılıkların
tespitinde ise mann whitney – u testi kullanılmıştır. sporcuların yaş, antrenman yaşı, boy ve kilo
değerleri ortalamaları ve standart sapmaları SPSS versiyon17 programında tanımlayıcı istatistik
yapılmıştır.
3.

Bulgular
Tablo 1. Grupların farklı parametrelere göre istatistikî değerleri

Parametreler

Cinsiyet

N

Ortalama

Std. Sapma

Kadın

18

11,39

1,975

Erkek
Kadın

12
18

10,00
37,27

,000
7,979

Erkek
Kadın

12
18

28,10
1,42

1,838
,100

Erkek
Kadın

12
18

1,26
6,06

,028
2,100

Erkek

12

3,00

1,414

Yaş (yıl)
Kilo (kg)
Boy (cm)
Spor yaşı (yıl)

Tablo 2: Deney grubunun dikey sıçrama sonuçlarının istatistikî değerleri
Parametreler

N
Ön-test

Dikey Sıçrama ( cm)

Ao±ss

Min

Max

25,51±3,75

20,31

30,66

29,23±5,20

21,22

38,59

15
Son-test

Tablo 3: Deney Grubunun Dikey Sıçrama Sonuçlarının Wilcoxon İstatistikî Değerleri
Parametre
Dikey Sıçrama ( cm)

Z değeri

P

-3,059a

0,02

Anlam düzeyi
P<0,05

Tablo 4: Kontrol Grubunun Dikey Sıçrama Sonuçlarının İstatistikî Değerleri
Parametreler

N
Ön-test

Dikey Sıçrama ( cm)

15
Son-test

Ao±ss

Min

Max

22,70±3,93

18,18

29,56

22,51±3,91

18,56

30,15
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Tablo 5: Kontrol Grubunun Dikey Sıçrama Sonuçlarının Wilcoxon İstatistikî Değerleri
Parametre
Dikey Sıçrama (cm)

Z değeri

P

Anlam düzeyi

-0,357a

0,721

P>0,05

( P>0,05).
Tablo 1’de görüldüğü gibi sporcuların istatistiksel değerleri yaş ortalamaları kadın 11,39 erkek 10,00,
Boy ortalamaları kadın 1,42 cm, erkek 1,26 cm, ağırlık ortalamaları kadın 37,27 kg, erkek 28,10 kg,
antrenman yaş ortalamaları kadın 6,06, erkek 3,00 olarak bulunmuştur. Tablo 2’de görüldüğü gibi
sporcuların dikey sıçrama ilk ölçüm değerleri 25,51 ±3,75cm, dikey sıçma son ölçüm değerleri
29,23±5,20 cm olarak bulunmuştur. Tablo 3’te görüldüğü gibi sporcuların dikey sıçrama ilk ve son
ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur ( P<0,05). Tablo 4 ’de görüldüğü gibi
sporcuların dikey sıçrama ilk ölçüm değerleri 22,70 ±3,93cm, dikey sıçrama son ölçüm değerleri
22,51±3,91 cm olarak bulunmuştur. Tablo 5 ’da görüldüğü gibi sporcuların dikey sıçrama ilk ve son
ölçümleri değerlendirildiğinde istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. ( P>0,05).
4.

Tartışma

Yapılan bu çalışmada artistik buz pateni sporcularına 8 haftalık core antrenmanlarının dikey
sıçramalarına etkisi incelenmiştir. İlk ölçümleri alındıktan sonra, sporculara 8 hafta boyunca haftada 3
gün core antrenmanları uygulanmış antrenmanların bitiminden bir sonra dikey sıçrama test değerleri
alınmıştır. Kontrol grubu sporcularının dikey sıçrama ilk ölçüm değerleri 22,70 ±3,93 cm, dikey
sıçrama son ölçüm değerleri 22,51±3,91 cm olarak bulunmuştur. Sporcuların dikey sıçrama ilk ve son
ölçümleri değerlendirildiğinde istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır( P>0,05). Araştırma
grubu sporcularının dikey sıçrama ilk ölçüm değerleri 25,51±3,75 cm, son ölçüm değerleri 29,23±5,20
cm olarak bulunmuştur. Sporcuların dikey sıçrama ilk ve son ölçümleri değerlendirildiğinde istatiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0,05). Core antrenmanlarının etkilerinin, artistik buz
pateninde kullanılan özelliklere uygunluğunu gözlemlediğimizde; Artistik buz pateni denge ve
kuvvetin bir arada kullanıldığı estetik bir spordur. Yapılan core antrenmanları vücudun kontrolü ve
dengesi gelişir. Bu sayede birçok kas gücü artış gösterir ve dengeli olmayı sağlar. Bunun yanı sıra
jump bitişlerinde buza inişler, kombinasyonlar arası hızlı geçişler, seri yapılan adım ve spinler,
bağlantılı jumplar arasında geçiş ve ya başarısız jump sonucu düşüşler sakatlığa sebebiyet verebilir.
Fakat core antrenmanları dengeli olmayı sağladığı gibi hareketler arasındaki geçiş verimliliğini de
artırır. Kas sakatlıklarını ve bağ sakatlıklarını azaltır. Darbe sırasında vücudun dengeli ve kuvvetli
kalmasını sağlar. Aşırı yük altında çalışırken vücudun uygun pozisyonda kalmasını sağlar ve bir
sonraki harekete geçişinin hızını ve dengesini artırır. Hareket sırasında oluşturulan gücün bacaktan
gövdeye ya da gövdeden bacağa verimli bir şekilde aktarılması koordineli olarak çalışan bu kasların
kuvvetlerinin artırılması jump yüksekliğini arttıracak ve bu sayede jumpta ki tur sayısı da
fazlalaşacaktır. Dikey sıçramaları yükselen sporcular hareketleri daha dengeli ve hatasız
yapacaklardır. Çömük ve arkadaşları (2010) yaptığı çalışmada dikey sıçramaların çeviklik ve
reaksiyona etkisini incelemiştir. Sporcu grubunun reaksiyon zamanı ve çeviklik değerleri kontrol
grubundan anlamlı derecede daha iyi bulunmuştur (p<0.05). Dikey sıçramaları arttırdığımızda
reaksiyon zamanı ve çevikliği de arttırabileceğimiz gözlemlenmiştir (Çömük ve Erden 2010). Sharma
A, Geovinson SG, Singh Sandhu J(2012) yapmış oldukları çalışmada, Voleybolculara uygulanan
dokuz haftalık core egzersiz programı gövde stabilite gücünü arttırdığını ve (dikey sıçrama
parametrelerinde artış meydana geldiğini bulmuşlardır. Afyon, Y. A, (2014) Muğla Üniversitesi
Amatör Ligi'nde oynayan futbolculara uygulanan 8 haftalık core egzersizleri ve Plyometric
egzersizlerin bazı motorik yetenekleri üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada core egzersizlerinin
piliometrik egzersizlere oranla sıçrama yüksekliğine daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Nikolenko
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M., Brown L.E., Coburn J. W., Spiering B. A., and Tran T. T.(2011) Core güçünün sportif performans
ölçümlerine etkisin incelemek için yaptıkları çalışmalarında 20 sağlıklı rekreatif aktivite yapan
erkekler üzerinde yaptıkları çalışmalarında, core güç çalışmalarının ön karın gücünü arttırdığını ve
bununda sıçrama yüksekliğini arttırdığını bulmuşlardır.
5.

Sonuç ve Öneriler

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Kağıt spor kulübü buz pateni sporcularının yaş ortalamaları
19,00±20,00 yıl antrenman yaş ortalamaları 13,00±14,00 yıl, boy ortalamaları 1,57±1,67 cm, vücut ağırlık
ortalamaları 53±62 kg olarak bulunmuştur. Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Kağıt spor kulübü buz
pateni sporcularına uygulanan, dikey sıçrama ilk ve son ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). Patencilere uygulanan 8 haftalık core antrenmanın yanı sıra, rutin
olarak haftada 6 gün yaptıkları figür pateni teknik antrenman programına olumlu etki sağladığı
düşünülebilir. Teknik antrenmanlarda, atlamalar, spinler, spiraller ve stepler ve kareografi eşliğinde
serbest kayma uygulanmıştır. Artistik buz pateni sporcularına uygulanan core antrenmanları artistik
patencilerin jump yüksekliklerine olumlu yönde etki gösterebilir. Core antrenmanı sayesinde dengesi
ve kuvveti artan sporcu önceden çıkaramadığı hareketleri başarabilir. Sporculara farklı core
antrenman programları uygulayarak farklı kas grupları çalıştırılıp verim alınabilir. Core
antrenmanları sayesinde güçlenen merkez kaslar sakatlık riskini azaltabilir (merkez kaslar,
sıçramalarda şok emici üniteler olarak çalışırlar). Core antrenmanları hareket ekonomisi
sağladığından yapılan hareketler sporcuyu zorlamayarak ve daha az yorulmasını sağlayabilir.
Cinsiyet farklılığı etkisi boyutunu göz ardı edilmemesi önemle belirtilir.Core antrenmanları yaş
gruplarına göre ağırlık eklenerek de uygulanabilir. Testlerin uygulanacağı sporcuların seçiminde,
sporcuların fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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Özet
Bu araştırma; “Süper Toto Futbol Liginin son beş sezon içerisinde takımların yapmış oldukları teknik direktör
hareketliliğinin incelenmesi” ile futbol takımlarında Teknik Direktörlerin ligde uzun süre aynı takımla
çalışmamaları, takımların son 5 yılda sürekli Teknik Direktör değişikliğini ortaya koyarak bu alanda çalışacak
olan araştırmacılara da katkı sağlaması amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem, 2010-2015 yılları
dikkate alınarak Süper Toto Futbol Liginin 2010-2015 Sezonları Arasındaki Teknik Direktör Hareketliliği
Literatür tarama yöntemi ile ulusal ve uluslararası literatürün incelenmesi ile yapılmıştır. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun resmi web sitesinde yer alan geçmiş yıllara ait veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler,
Excel programında tablo haline getirilerek ayrı ayrı yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bilgiler: Spor
Toto Futbol Süper Liginde son 5 yılda 115i Türk 33 ü yabancı olmak üzere toplam 148 teknik direktörün görev
yaptığı görülmektedir. Son 2 yılda Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki teknik direktör değişiklikleri arasında
sayısal olarak önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Verilere göre, son 2 yılda en az teknik direktör
değişikliği yapılan ülkenin 6 değişiklik ile Almanya, en fazla teknik direktör değişikliği yapılan ülkenin de 24
değişiklik ile Türkiye olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Futbol kulüplerinin kalıcı başarılar elde edebilmesi
için takımlarını yöneten teknik direktörler ile daha uzun süreler çalışması gerektiğini söyleyebiliriz.
Anahtar kelimeler:1
Süper Toto Futbol Ligi, teknik direktör, hareketlilik

1.

Giriş

Tarihsel süreçte baktığımızda, Koç (coach / ingilizce) kelimesinin ilk kez 1550’lerden itibaren
kullanıldığı bilinmektedir. Bu dönemde genellikle atlar tarafından çekilen büyük arabaları tanımlayan
bu kelime (Altıntaş, Alimoğlu,2015) Coaching; değerli bir kişinin, bulunduğu noktadan başka bir
noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç, bir hizmettir. Coaching, bireyleri ve takımları sonuçlara
ulaştırmak için yetkilendiren, geliştiren ve cesaretlendiren uygun ortam ve koşulları yaratan,
insanların “bulundukları” yerlerden “olmak istedikleri” yerlere gitmelerine yardımcı olurlar
(Çınar,2010). Koçluk yönteminin en sık kullanıldığı alanlar spor, müzik, iş dünyası ve eğitimdir.
Koçlukla ilgili ilk çalışmaların spor alanında olduğunu görürüz. Spor alanında ise bu değişiklik
gösterir, koç kelimesi sporu öğreten kişiyi tanımlar ve koçluk yapan kişilerin aynı zamanda başarılı
bir sporcu olması ya da geçmişte bu sporu yapmış olmaları her zaman aranmaz( Altıntaş, Alimoğlu
2015). Özellikle spor eğitiminde sporcusunun üzerinde mükemmelliğe veya üstün performansa
ulaşmasına rehberlik yapan kişi koç, bu süreç ise koçluk süreci olarak adlandırılmaktadır. (Anshel,
2003; Kuchler, 2008) Başarılı antrenörler “etkili antrenör” olarak adlandırılmaktadırlar ve etkili
Sorumlu yazar adresi. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli/Türkiye, hakanakdeniz@gmail.com
e-posta adresi: hakanakdeniz@gmail.com
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antrenörler, hem başarılı sonuçlar elde edecek hem de sporcularını pozitif yönde psikolojik destek
vermektedirler. Bunun neticesinde, antrenörler, sporcularını yalnızca fiziksel olarak antrene eden
kişiler değil aynı zamanda psikolojik olarak da mutlu eden kişilerdir (akt, Gökçe ve ark 2013). Teknik
direktör ya da antrenörler, çalıştırdığı takımın yapılacak karşılaşmada ne tür bir taktik
gerçekleştireceğini, oyuncu veya oyuncuların karşılaşmada nasıl bir görev yapacağını, takımda
kimlerin kadroda bulunacağını tespit eden en yetkili kişidir. Bir başka tanıma göre, teknik direktör,
futbol takımlarını teknik anlamda yöneten, o takımın başarısı için mücadele eden ve geleceğini
planlayan kişi olarak tarif edilebilir. Bu nedenle iyi bir teknik direktör, teknik açıdan yeterli bilgiye
sahip olduğu kadar yönetsel becerilere de sahip olmalıdır. Bu, teknik direktörün bilgi, deneyim ve
kişiliğinin bir ürünüdür (Egesoy,2010). Futbol takımlarının başarı ve başarısızlıklarında kulüp
yönetimlerinin, futbolcuların, taraftarların, medyanın etkisi olduğu gibi teknik direktörlerinde bir
etkisi olduğu bilinmektedir. Teknik Direktörlerin teknik ve taktik bilgileri, iletişim ve yönetim
becerileri, psikolojik yapıları, inanç ve değerleri, heyecan ve motivasyonları onların başarısına etki
eden faktörlerdir (Konter,1996). Dünyada milyonlarca insanın ilgisini çeken futbol oyununun içinde
görev alanların basında ve medyada antrenörler ve futbolcular gelmektedir. Bu başarının
gerçekleşmesinde etken olan en önemli faktör futbolcuların ve takımın performansıdır. Futbolcuların
ve takimin performans düzeyini artırmak antrenörlerin en önemli görevlerindendir. Futbol
antrenörlerinin iş kapasitesini anlatan en belirgin gösterge antrenörlük düzeyleridir. Herhangi bir
kademedeki antrenörün çalıştığı kategori ya da üstlendiği teknik görev arasındaki örtüşme ya da
uyuşmayan bir durum, o antrenörün eksik istihdam sorununu anlama açısından somut bir veri
oluşturmaktadır. Antrenörler daha üst liglerde ya da teknik sorumluluğu yüksek görevleri elde etmek
amacıyla Türkiye Futbol Federasyonunca verilen çeşitli kademelerdeki antrenörlük eğitimlerine
katılıp başarılı olmaları gerekmektedir. Futbol antrenörleri, eğitim sonunda aldıkları belgenin
kademesine göre çeşitli lig kategorilerinde istihdam edilebilirler. Antrenörler, bazen sahip oldukları
belgeye uygun lig kategorisinde bazen de daha alt bir lig kategorisinde istihdam edilmektedirler;
bazen de söz konusu belgeye sahip olmasalar dahi “çeşitli yollarla” gayri resmi olarak istihdam
edilerek sosyal ve ekonomik haklarından mahrum kalabilmektedirler (Ataçocuğu, Zelyurt,2013).
Futbolun reklam piyasasının en gözde kollarından biri haline gelmesi, taraftarın arz-talep ilişkileri
bağlamında düşünülerek müşteriye dönüşmesi; antrenörlerin başarısızlığını nerdeyse affı olmayan bir
safhaya taşımaktadır. Başarısızlık durumu antrenörlerin sözleşmelerinin her an feshedilebilmesi
tehlikesini de beraberinde getirir. Galeano (2011) bu durumu şöyle açıklar; “Gösteri makinesi her şeyi
öğütür. Her şey bir süre sonra yok olur. Tüketim toplumunun tüm ürünleri gibi, teknik direktörler de
kullanılıp atılabilirler. Seyirciler bir gün “Çok yaşa!” diye ortalığı inlettikleri halde, bir sonraki pazar
günü kellesini isteyebilirler”(Akt, Ataçocuğu, Zelyurt,,2013). Teknik direktör yalnız adamdır, oyunu
hep uzaktan izler, bir yıl öncesinin şampiyonlar ligi şampiyonu olsanız bile gelecek yıl bu başarıyı
yeniden üretmek zorundasınızdır. Büyük ve beklenti ve amaçla getirilen onca teknik adam neden
sezon sonunu bile beklemeden gönderiliyor? Bunun kulüplere ekonomik maliyeti nedir? Neden 10
yılın üzerinde aynı takımda görev yapan teknik adam sayısı tüm dünyada 3 ü geçmiyor? Türkiye
süper liginde 2006-2007 sezonunda sadece üçte birlik kısmı oynandığı sürede, yedi kulübün teknik
direktörünü değiştirdiği görülüyor. Futbol antrenörlerinin istihdamı, kulüpleriyle yaptıkları belirli
süreli iş sözleşmelerinden ve bu tür sözleşmelerin yarattığı iş güvencesizliğinden dolayı geçici
istihdam özelliği göstermektedir. Futbol antrenörlerinin sözleşme sürelerinin, Türkiye liglerinde uzun
olmadığı görülmektedir. Futbol antrenörleri, kulüpleriyle yaptıkları sözleşme süresi boyunca işin
gerektirdiklerini yerine getirmeye çalışırlar. Sözleşme sona erdiğinde ise, kimi zaman kulüp ve
antrenör tekrar anlaşır, kimi zaman da anlaşmazlar. Söz konusu kulüple anlaşmasa bile, antrenörün
başka bir kulüple anlaşıp anlaşamayacağı da antrenörlerin istihdamları açısından ayrı bir sorundur.
Başka bir kulüple yeni bir sözleşme yapabilecekleri gibi, çeşitli nedenlerle hiçbir kulüple anlaşamayıp
işsiz de kalabilirler(Ataçocuğu, Zelyurt,2013).
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Yöntem

Bu çalışmada, 2010-2015 yılları arasındaki son 5 yıllık süreçte Türkiye Profesyonel Futbol Süper Toto
Liginde yaşanan teknik direktör değişiklikleri ve bunların takımlar üzerindeki yansımalarının neler
olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla, çalışmamız nitel bir çalışma olup, bilgi toplama ve doküman
tarama yöntemiyle yapılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi web sitesinde yer alan geçmiş
yıllara ait veriler kullanılmıştır. Yapılan çalışmada son 5 yılda Spor Toto Süper Liginde yer alan
takımlar ve bu takımların ligdeki dereceleri, ligde bulunma yılları ve görev verdiği teknik direktör
sayıları, şampiyon olan, ilk 3 dereceyi elde eden ve küme düşen takımların teknik direktör sayıları ve
yüzdeleri, ligde en çok görev yapan teknik direktörlerin dağılımları, takımlarda yaşanan teknik
direktör değişikliklerinin takımların ligi bitirme derecelerine göre dağılımları gibi durumların
istatistiksel analizleri yapılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya,
Fransa gibi Avrupa’nın önemli futbol liglerindeki verileriyle bir karşılaştırması da yapılmıştır.
3.

Bulgular
Tablo 1. Spor Toto Süper Ligi Takımlarının Farklı Parametrelere Göre İstatistikî Değerleri

Futbol
Sezonu

Toplam
Antrenör
Sayısı

Yerli
Antrenör

Yabancı
Antrenör

Antrenör
Değiştiren
Takım
Sayısı

2010 2011

25

19

6

4

2011 2012

29

24

5

2012 2013

29

23

2013 2014

31

2014 2015

Toplam

Ligi ilk 3
Bitiren
Antrenör

Ligi Son 3
Bitiren
Antrenör

Yerli

1 Yerli
2 Yerli
3 Yerli

16 Yerli
17 Yerli/Yerli
18 Yerli

8

Yerli

1 Yerli
2 Yerli
3 Yerli

16 Yabancı
17 Yerli/Yerli
18 Yerli/Yerli/Yerli

6

10

Yerli

1 Yerli
2 Yerli
3 Yerli

16 Yerli/Yabancı
17 Yabancı / Yerli
18 Yerli/Yerli/Yerli

22

9

11

Yerli

1 Yerli
2 Yabancı
3 Yabancı

16 Yerli/Yabancı
17 Yerli/Yerli
18 Yerli/Yerli/Yabancı

34

27

7

11

Yerli
/Yabancı

1 Yerli /Yabancı
2 Yerli
3 Yabancı

16 Yerli/Yerli/Yerli
17 Yerli/Yerli/Yerli/Yerli
18 Yerli/Yerli/Yerli

148

115

33

44

5 Yerli
1 Yabancı

12 Yerli
4 Yabancı

29 Yerli
6 Yabancı

Şampiyon
Takım
Antrenörü

Spor Toto Süper Liginde son 5 yılda 115’i Türk, 33’ü yabancı olmak üzere toplam 148 teknik
direktörün görev yaptığı görülmektedir. En çok teknik direktör değişikliğinin yaşandığı sezon 11
değişiklik ile 2013-2014ve 20014-2015 sezonlarında olurken, en az değişikliğin yaşandığı sezon da 5
değişiklik ile 2010-2011 sezonu olmuştur. Ayrıca bu 5 yıllık periyot da 44 takımın teknik direktör
değişikliği yaptığı, şampiyon olan takımların teknik direktörlerinin 5’nin Türk 2014-2015 yarı
sezonunda yapılan değişlik yabancı teknik direktör olduğu, şampiyon olan takımların toplam 6, buna
karşın küme düşen takımların da toplam 37 teknik direktörle çalıştıkları tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Spor Toto Süper Lig takımlarının ilk 3 derece / küme düşen takım ve antrenör istatistikî
değerleri
Futbol
Sezonu

2010 - 2011

2011- 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Şampiyon
Olan takım

Ligi İlk 3 Bitiren
takım Antrenörü

Ligi Son 3 Bitiren
Takım Antrenörü

Ligi Son 3
Bitiren Takım

1. Fenerbahçe

Aykut KOCAMAN

Bülent UYGUN / Samet AYBABA

16. Bucaspor

2. Trabzonspor

Şenol GÜNEŞ

Yılmaz VURAL / Ziya DOĞAN

17. T.Konyaspor

3. Bursaspor

Ertuğrul SAGLAM

Fuat ÇAPA

18. Kasımpaşa

1. Galatasaray

Fatih TERİM

Vladimir PETKOVİC/Mesut
BAKKAL
Tarkan DEMİRHAN

16. Samsunspor

2. Fenerbahçe

Aykut KOCAMAN

Ümit ÖZAT/Kemal ÖZDEŞ

17. Manisaspor

3. Trabzonspor

Şenol GÜNEŞ

Mesut BAKKAL/Ziya DOĞAN
Hakan KUTLU

18. MKE Ankaragücü

1. Galatasaray

Fatih TERİM

Carlos CARVALHAL/Bülent
KORKMAZ

16. İST.Başakşehir

2. Fenerbahçe

Aykut KOCAMAN

Hector CUPER/Cevat GÜLER

17. Orduspor

3. Beşiktaş

Samet AYBABA

Nurullah SAĞLAM/Giray
BULAK
Hakan KUTLU

18. Mersin İdman Yurdu

1. Fenerbahçe

Ersun YANAL

Okan BURUK/Trond JOHAN
SOLLIED

16. Elazıgspor

2. Galatasaray

Roberto MANCİNİ

Fuat ÇAPA /Samet AYBABA

17. Antalyaspor

3. Beşiktaş

Slaven BİLİC

Robert PROSİNECKİ/Jose De
OLIVEIRA /Ertuğrul SEÇME
Cuneyt DUMLUPINAR

18. Kayserispor

1. Galatasaray

Hamza HAMZAOĞLU

Yılmaz VURAL/Hakkı
TOLUNAY KAFKAS

16.Kardemirkarabükspor

2. Fenerbahçe

İsmail KARTAL

Fatih TEKKE/Mehmet ÖZDİLEK
Uğur TÜTÜNEKER/Bülent
KORKMAZ

17. Kayseri Ercıyes spor

Slaven BİLİC

Cihat ARSLAN/Kemal
ÖZDEŞ
İsmail ERTEKİN

18. Balıkesirspor

3. Beşiktaş

Spor Toto Süper Liginde son 5 yılda toplam 28 farklı takım yer almış ve sadece 3 takım şampiyon
olabilmiştir. Bu süreçte şampiyon olma başarısı gösteren takımlardan GS’da 5, FB’de 3 TS’da 1 ve
BJK’1 toplam 10 teknik direktörün görev yaptığı görülmektedir.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

473

Tablo 3. Spor Toto Süper Ligin Farklı Parametrelere Göre İstatistikî Değerleri
Takım

Teknik Direktör

Süre

Akhisar BGS

Hamza Hamzaoğlu

2 yıl, 11 ay

Kasımpaşa

Şota Arveladze

1 yıl, 4 ay

Sivasspor

Roberto Carlos

9 ay

Fenerbahçe

Ersun Yanal

8 ay

Beşiktaş

Slaven Biliç

8 ay

Eskişehirspor

Ertuğrul Sağlam

8 ay

MP Antalyaspor

Samet Aybaba

8 ay

K. Karabükspor

Tolunay Kafkas

7 ay

Bursaspor

Christoph Daum

6 ay

Galatasaray

Roberto Mancini

5 ay

Gençlerbirliği

Mehmet Özdilek

4 ay

SB Elazığspor

Okan Buruk

4 ay

Gaziantepsor

Sergen Yalçın

3 ay
3 ay

K. Erciyesspor

Hikmet Karaman

T. Konyaspor

Mesut Bakkal

2 ay

Kayserispor

Domingos Paciencia

1 ay

Trabzonspor

Hami Mandıralı

15 gün

Çaykur Rizespor

Uğur Tütüneker

15 gün

Tablo 4. Almanya Bundesliga Ligin Farklı Parametrelere Göre İstatistikî Değerler
Takım

Teknik Direktör

Süre

Eintracht Braunschweig

Tortsten Lieberknecht

5 yıl 9 ay

Borussia Dortmund

Jurgen Klopp

5 yıl 8 ay

Mainz 05

Thomas Tuchel

4 yıl 6 ay

Borussia Mönchengladbach

Lucien Favre

3 yıl

Eintracht Frankfurt

Armin Veh

2 yıl 9 ay

SC Freiburg

Christian Streich

2 yıl 2 ay

FC Augsburg

Markus Weinzierl

1 yıl 7 ay

Hertha Berlin

Jos Luhukay

1 yıl 7 ay

Schalke 04

Jens Keller

1 yıl 2 ay

Wolfsburg

Dieter Hecking

1 yıl 2 ay

Hoffenheim

Markus Gisdol

10 ay

Werder Bremen

Robin Dutt

9 ay

Bayer Leverkusen

Sami Hyypia

8 ay

Bayern Münih

Pep Guardiola

8 ay

Stuttgart

Thomas Schneider

6 ay

Nürnberg

Gertjan Verbeek

4 ay

Hannover 96

Tayfun Korkut

2 ay

Hamburg SV

Mirko Slomka

15 gün
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Tablo 5. İngiltere Premier Ligin Farklı Parametrelere Göre İstatistikî Değerleri
Takım

Teknik Direktör

Süre

Arsenal
Newcastle United
West Ham United
Aston Villa
Hull City
Liverpool
Norwich City
Southampton
Manchester United
Stoke City
Chelsea
Everton
Manchester City
Sunderland
Crystal Palace
Fulham
Cardiff City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
Swansea City

Arsene Wenger
Alan Pardew
Sam Allardyce
Paul Lambert
Steve Bruce
Brendan Rodgers
Chris Hugton
Mouricio Pochettino
David Moyes
Mark Hughes
Jose Mourinho
Roberto Martinez
Manuel Pellegrini
Gus Poyet
Tony Pulis
Rene Meulensteen
Ole Gunnar Solskjaer
Tim Sherwood
Pepe Mel
Garry Monk

17 yıl, 5 ay
3 yıl, 2 ay
2 yıl, 7 ay
1 yıl, 8 ay
1 yıl, 8 ay
1 yıl, 8 ay
1 yıl, 8 ay
1 yıl, 1 ay
9 ay
9 ay
8 ay
8 ay
8 ay
4 ay
3 ay
3 ay
2 ay
2 ay
1 ay
1 ay

Tablo 6. İspanya Premier Ligin Farklı Parametrelere Göre İstatistikî Değerleri
Takım

Teknik Direktör

Süre

Getafe
Atletico Madrid
Elche
Rayo Vallecano
Espanyol
Almeria
Granada
Sevilla
Villarreal
Athletic Bilbao Valverde
Celta Vigo
Levante
Malaga
Real Madrid
Real Sociedad
Real Valladolid
Barcelona
Osasuna
Valencia
Real Betis

Luis Garcia Plaza
Diego Simeone
Fran Escriba
Paco Jemes
Javier Aguirre
Francisco Vilchez
Lucas Alcazar
Unie Emery
Marcelino Toral
Ernesto
Luis Henrique
Joaquin Caparros
Bernd Schuster
Carlo Ancelotti
Jagoba Arreste
Juan Martinez
Gerardo Martino
Javi Gracia
Juan Pizzi
Gabriel Calderon

3 yıl, 1 ay
2 yıl, 3 ay
1 yıl, 8 ay
1yıl, 7 ay
1 yıl, 3 ay
1 yıl, 1 ay
1 yıl, 1 ay
1 yıl, 1 ay
1 yıl, 1 ay
8 ay
8 ay
8 ay
8 ay
8 ay
8 ay
8 ay
7 ay
5 ay
2 ay
1 ay
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Tablo 7. İtalya Serie A Ligin Farklı Parametrelere Göre İstatistikî Değerleri

4.

Takım

Teknik Direktör

Süre

Atalanta
Udinese
Juventus
Verona
Parma
Torino
Fiorentina
Inter
Napoli
Roma
Cagliari
Genoa
Chievo
Sampdoria
Bologna
Catania
Lazio
Livorno
Milan
Sassuolo

Stefano Colantuono
Francesco Guidolin
Antonio Conte
Andrea Mandorlini
Roberto Donadoni
Giampiero Ventura
Vincenzo Montella
Walter Mazzari
Rafael Benitez
Rudi Garcia
Diego Lopez
Gian Piero Gasperini
Eugeino Corini
Sinisa Mihajlovic
Davide Ballordini
Rolanda Moran
Eduardo Beja
Domenico Di Carlo
Clarence Seedorf
Alberto Maselani

4 yıl, 1 ay
3 yıl, 8 ay
2 yıl, 9 ay
2 yıl, 4 ay
2 yıl, 1 ay
1 yıl, 9 ay
1 yıl, 8 ay
9 ay
9 ay
8 ay
7 ay
5 ay
3 ay
3 ay
2 ay
2 ay
2 ay
2 ay
2 ay
1 ay

Tartışma

Spor Toto Süper Liginde son 5 yılda toplam 28 farklı takım yer almış ve sadece 3 takım şampiyon
olabilmiştir. Galatasaray’ın 4, Fenerbahçe’nin 4, Beşiktaş’ın 2ve Trabzonspor’un 1 teknik direktörle
çalıştıkları belirlenmiştir. Egesoy (2010), 1997-2007 yılları arasındaki teknik direktör değişikliklerini
incelediği çalışmasında, Türk futbol takımlarının 10 yıllık süreçte, 234 yerli, 76 yabancı toplam 310
teknik direktörle çalıştıklarını; Süper Lig‟de takımların bir sezonda ortalama 31 teknik direktöre görev
verdiğini tespit etmiştir. “Bu sonuçlar, her takımın bir sezonda ortalama 1,7 teknik direktörle
çalıştığını ve Turkcell Süper Ligi‟nde her hafta ortalama bir teknik direktör değişikliğinin yaşandığını
göstermektedir. Süper ligde kesintisiz oynayan takımların görev verdiği teknik direktör sayısı 95 ve
ortalaması 1.35 iken küme düşen takımların görev verdiği teknik direktör sayısı 94 ortalamasının da
3.13 olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre Türkiye‟de teknik direktörlerin takımlarda çalışma
süresinin 1 yıldan bile az (0.9 yıl)” olduğu görülmektedir (Ataçocuğu, M.Ş., Zelyurt, M.K.,2013).
Teknik direktörler, kulüpler için "ilk gönderilecekler" listesinin en başında yer alır. Bu durum Türkiye
için çok daha belirgin. Süper Lig'deki 18 takımdan sadece ikisinin teknik direktörleri 1 yıldan daha
uzun süre ekiplerinin başında. Ligdeki teknik adamların ortalama ömrü sadece 7 ay. Avrupada ki
Büyük liglerden bize en yakın olanları 12 aylık ortalamayla La Liga ve 13.7 aylık ortalamayla Serie A.
Bu sezon başında "Sir Alex"in ayrılmasıyla bir çok taşın yerinden oynadığı Premier Lig buna rağmen
teknik adam ömründe 21.5 aylık ortalamaya sahip. İlk sırada ise 22.5 aylık ortalamayla Bundesliga yer
alıyor. Almanlar, kulüp takımlarındaki teknik adam istikrarını millî takımlarında da fazlasıyla
koruyor. (http://www.tff.org/default.aspx?pageID=286&ftxtID=20050). Son yılların yükselen değeri
Bundesliga, teknik adamlara tanıdığı süre anlamında diğer liglerin bir adım önünde yer alıyor.
Almanya Birinci Ligi'nde 2013-2014 sezonu devam ederken takımlarının başında bir yılı aşkın görev
yapan 9 teknik adam bulunuyor. Bu 9 ismin 6'sı, iki sezondan fazla takımlarının başında görevine
devam ediyor. Bu bağlamda Eintracht Braunschweig'in başında 5 yıl, 9 aydır yer alan Tortsten
Lieberknecht, diğer meslektaşlarının önünde. Borussia Dortmund'un teknik direktörü Jurgen Klopp
ise 1 ay farkla 5 yıl, 8 aylık mevcut görev süresiyle ikinci sırada. İngiltere'de dengeler değişti. Uzun
yıllar aynı takımı çalıştıran menajerleriyle ünlü İngiltere Premier Lig'de 7 takım, antrenörleriyle en az
2 sezondur çalışıyor. Geçen sene Sir Alex Ferguson'ın 27 yıl çalıştırdığı Manchester'ın kırmızı
yakasından emekli olmasının ardından mevcut düzen bir nebze de olsa sarsıldı. Çünkü 11 yıldır
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Everton'ın başında olan David Moyes, United'ın başına geçerken, 4 yıldır Wigan'ın başında olan
Roberto Martinez de Everton'ın yolunu tuttu. Arsene Wenger, 17 yıl, 5 aydır Arsenal'daki görevini
sürdürüyor ve bu konuda zirvedeki yeri oldukça sağlam. Fransız menajerin en yakın takipçisi
Newcastle United'ın başında 3 yıl, 2 aydır görev yapan Alan Pardew. Premier Lig'de şu ana dek 7
takım menajerleriyle yollarını ayırıp yeni isimlerle anlaştı. İspanya'da ortalama 12 ay İspanya La
Liga'daki 20 takımın 9'u antrenörleriyle 1 yılı aşkın bir süredir çalışmaya devam ediyor. Getafe'nin
başındaki Luis Garcia Plaza ve Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'yi çıkarırsak La
Liga'daki bütün takımların antrenörlerine biçtiği süre yaklaşık 2 sezon civarında. Genel ortalama ise
12 ayla sınırlı. Real Madrid ve Barcelona'nın sezon başında yeni isimlerle anlaşmasına karşın diğer
İspanyol ekiplerine oranla antrenörlerine daha fazla tahammül ettikleri gözlemleniyor. Luis Garcia
Plaza 3 yıl, 1 aydır Getafe'yi çalıştırıyor ve en uzun süre takımının başında kalan isim. Öte yandan
Valencia, Osasuna ve Real Betis sezon devam ederken antrenörleriyle yollarını ayırdı. İspanya'da bu
sezon en büyük teknik direktör istikrarsızlığı yaşayan kulüplerin başında Real Betis yer alıyor. Bu
sezon Pepe Mel ve Juan Carlos Garrido'nun görev yaptığı Real Betis'in başında Arjantinli Gabriel
Calderon bulunuyor. İtalya'nın birincisi Atalanta İtalya Serie A'da görev yapan 20 teknik adamın 7'si 1
yıldan fazladır takımının başında görevine devam ediyor. Atalanta'nın tecrübeli teknik adamı Stefano
Colantuono, 4 yıl, 1 aylık görev süresiyle "Çizme"de en uzun süredir görevine devam eden antrenör
konumunda. Udinese'nin antrenörü Francesco Guidolin ise 3 yıl, 8 ayla Colantuono'nun hemen
ardından geliyor. Uzun süredir takımlarıyla çalışan teknik direktörlere rağmen İtalya'da 9 takım sezon
devam ederken antrenörlerinin görevine son verdi. Bu ekipler arasında Catania ve Livorno 2013-2014
sezonunda bu değişimi iki kez tekrarladı (www.tff.org).
Büyük liglerden bize en yakın olanları, 12 aylık ortalamayla La Liga ve 13.7 aylık ortalamayla Serie A.
Bu sezon başında "Sir Alex"in ayrılmasıyla bir çok taşın yerinden oynadığı Premier Lig buna rağmen
teknik adam ömründe 21.5 aylık ortalamaya sahip. İlk sırada ise 22.5 aylık ortalamayla Bundesliga yer
alıyor. Almanlar, kulüp takımlarındaki teknik adam istikrarını milli takımlarında da fazlasıyla
koruyor. Almanya Bundesliga Lig'inde ise Eintracht Braunschweig takımın başında Tortsten
Lieberknecht 5 yıl 9 aydır takımının başında buluyor. Jurgen Klopp ise Borussia Dortmund takımının
başında 5 yıl 8 ay aydır görev yapıyor. Hannover 96'da ise Mirko Slomka'yla yolların ayırması
ardından Tayfun Korkut ile anlaştı. Korkut Alman takımın başında 2 aydır bulunuyor. İngiltere
Premier Lig Arsenal takımının teknik direktörü Arsene Wenger ise 17 yıl, 5 aydır takımın başında
bulunuyor. İspanya La Liga'da ise Getafe takımın başında bulunan Luis Garcia Plaza 3 yıl, 1 aydır
takımın başında durarak en istikrarlı teknik adam oldu. Real Madrid 8 ay önce Carlo Ancelotti ile
anlaşarak teknik direktörlük koltuğuna geçirdi. İtalya Serie A ise Atalanta başında bulunan Stefano
Colantuono 4 yıl, 1 aydır takımın başında duruyor. Teknik Adamların Ortalama Görev Süresi
Almanya Bundesliga: 22.5 ay İngiltere Premier Lig: 21.5 ay İtalya Serie A: 13.7 ay İspanya La Liga: 12
ay Spor Toto Süper Lig: 7 ay işte en istikrarlı isimler Spor Toto Süper Lig Takım Teknik Direktör Süre
Akhisar Belediyespor Hamza Hamzaoğlu 2 yıl, 11 ay Kasımpaşa Şota Arveladze 1 yıl, 4 ay
Sivasspor Roberto Carlos 9 ay Almanya Bundesliga Takım Teknik Direktör Süre Eintracht
Braunschweig Tortsten Lieberknecht 5 yıl 9 ay Borussia Dortmund Jurgen Klopp 5 yıl 8 ay Mainz
05 Thomas Tuchel 4 yıl 6 ay Hannover 96 Tayfun Korkut 2 ay İngiltere Premier Lig Takım Teknik
Direktör Süre Arsenal Arsene Wenger 17 yıl, 5 ay Newcastle United Alan Pardew 3 yıl, 2 ay West
Ham United Sam Allardyce 2 yıl, 7 ay İspanya La Liga Takım Teknik Direktör Süre Getafe Luis
Garcia Plaza 3 yıl, 1 ay Atletico Madrid Diego Simeone 2 yıl, 3 ay Elche Fran Escriba 1 yıl, 8 ay İtalya
Serie A Takım Teknik Direktör Süre Atalanta Stefano Colantuono 4 yıl, 1 ay Udinese Francesco
Guidolin 3 yıl, 8 ay Juventus Antonio Conte 2 yıl, 9 ay-İSTANBUL(www.sondakika.com).
5.

Sonuç

Spor Toto Süper Liginde son 5 yılda toplam 28 farklı takım yer almış ve sadece 3 takım şampiyon
olabilmiştir. Türk futbol takımlarının 5 yıllık süreçte, 115i yerli, 33 ü yabancı toplam 148 teknik
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direktörle çalıştıklarını; Süper Lig‟de takımların bir sezonda ortalama 31 teknik direktöre görev
verdiğini tespit etmiştir. “Bu sonuçlar, her takımın bir sezonda ortalama 1,7 teknik direktörle
çalıştığını ve Spor Toto Süper Ligi‟nde her hafta ortalama bir teknik direktör değişikliğinin
yaşandığını göstermektedir. Sonuç olarak, Futbol kulüplerinin kalıcı başarılar elde edebilmesi için
takımlarını yöneten teknik direktörler ile daha uzun süreler çalışması gerektiğini söyleyebiliriz.
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Abstract
In this study, a proactive education model based on interest and motivation in vocational and technical
education examination was conducted. By considering the real problems and issues, it is intended to increase
the students' interest and motivation. We first examined the situation by explaining student achievement in
mathematics subject, the same subjects are then processed by making proactive education based on practical
problems. To this end, the interest in the course and compared with other classes of success is relatively lower
"Basic Mathematics" course were discussed. In the study, conducted in the 2014-2015 academic year with
classical training "Basic Mathematics" course mid-term results and in the academic year 2015-2016, made with
proactive problem-based learning techniques "Basic Mathematics" course mid-term results has been
compared. Unlike classical education, basic mathematics are processed with reference to a question or
problem. The subjects to be covered was reported a week in advance to students. Thus, the students come
prepared to class and were encouraged to do the preliminary work. Each week, we discuss relevant issues
with students applying step. Students also provided similar problems applications, solutions have been tested
and revised. Thus was created awareness about the issue, students were encouraged and promoted. The
impact on the success of these matters has been demonstrated in studies. As a result, students see a math
question that may occur when fear of mathematics or the perception of failure, eliminating an approach based
on process-oriented problems can be removed and may rise to success has been shown in this case study.
Keywords:1
proactive education, vocational and technical education, mathematics

1.

Introduction

The most important feature that distinguishes humans from other beings is their ability to think. The
ability to remould knowledge with thought, to blend it, to transition it from thought to design and the
ability to plan and model is all because of their ability to think. In education, mathematics is one of the
most important means to develop students' ability to think, evaluate, be flexible in their thoughts and
the improve their problem solving skills. Therefore, mathematics is an effective tool in thinking,
designing, planning and application-performance stages. There are many researches, surveys and
studies in these subjects. In their study named "Vocational School Education in the Information Age",
E. Aslan and H. Karagülle (Aslan, E.), have reviewed the subject of the application of innovation at
vocational schools. In their study, they have emphasized that the starting stage in the emerging of a
product is thought. They have stated that then first step in the path from thought to the product is the
designing part. In their study named "Modular Approach to the Reconstruction of Vocational
Education in Turkey” R. Kılıç and A. Alpay (Kılıç, R.), have stated the qualities of the new type of
qualified person and emphasized the importance of actualizing the contemporary approaches in
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vocational and technical education. In his study "The Place and Function of Vocational Guidance in
Life Oriented Vocational Education Approach” B. Yeşilırmak, has dealt with life oriented vocational
education and emphasized the importance of vocational guidance (Yeşilırmak, B.).
In addition, in a study carried out in 1999 by Peggy A. Johnson the cooperative learning method in
engineering has been dealt with and its results were discussed (Peggy, A.). In a study named
“Dynamics of Peer Education in Cooperative Learning Work Groups” by Cynthia R. Haller, Victoria J.
Gallagher, Tracey L. Weldon, Richard M. Felder the dynamics of peers in groups who carried out
cooperative studies have been dwelled on (Cynthia R). In a study named “Cooperative Learning in
Technical Courses: Procedures, Pitfalls and Payoffs” by Richard M. Felder, Rebecca Brent in 1994,
similar topics have been addressed. “Curricular Innovations for a Proactive Education (Richard M.).
Social Development from an Individual Initiative” published by Vicente J. Llorent in 2012, the
curriculum changes in a proactive education model which also included social development has been
viewed and its results were discussed (Vicente J. L.). In a study named “Designing of a Renewable
Energy Training Programme for Engineering Education” which was carried out in 2014 by CristianDragoş Dumitru, Adrian Gligor, a new education program on renewable energy, which also consisted
of applied training in engineering, has been designed and its differences and success graphics in
comparison to classic education methods have been discussed (Cristian, D.D.).
2.

Methodolgy

In this study, the yearly evaluation of the 2014-2015 academic year “Basic Mathematics” lesson carried
out in the classical education method and the yearly evaluation of the 2015-2016 academic year “Basic
Mathematics” lesson carried out in problem focused proactive method have been compared. The
study has been carried out with students from 52 different vocational and technical high schools
which differed in education levels who have been accepted into Ege Vocational School. The study has
kept in mind the differences in their education levels and has dealt with current issues, problems,
complications, events and examples of scenarios which they have a general knowledge of and which
may be of interest to the students, in order to minimize and resolve the differences. This way, it has
been aimed to show that it would be easier to teach basic math subjects, problems, complications,
events or scenarios in a proactive teaching method to students who have been motivated.
The subject of the following week has been presented as a problem and the students have been
encouraged to have a preliminary study in order for them to come prepared. Each week the subject
has been discussed with the students step by step. The students have been encouraged to solve similar
problems, the solution have been checked and reviewed. In doing so, an awareness has been created,
the students have been encouraged and promoted.
3.

Example Problems and Scenarios Applied in the Study

The taxation of cars with different engine sizes creates a difference in cost to the owner. The special
consumption tax (SCT) of a 1600 cm3 engine is 45%, whereas a 1601 cm3 engine is 90% and a 2001
cm3 engine is 145%. An example of a problem on this is given below.
Problem 1: The price of a 1.6 lt (1.600 cm3) engine is 50.000.-TL before tax. The SCT of this car is 45%.
The Value Added Tax (VAT) of 18% is added to the SCT added price. For cars with 1.6lt engine, 997.TL of motor vehicle tax (MVT) is added to the price which includes the VAT. Assuming 1.500.-TL for
traffic registration, license plate and registration is added to the total price;
a) Calculate the cost of the vehicle without the insurance
b) Calculate the cost of the vehicle to the owner assuming the traffic insurance is 50.-TL and the
automobile insurance is 1.000.-TL
c) Calculate the total amount of tax collected in Turkiye, keeping in mind that 8 million cars out of
more than 20 million have 1.6lt engine.
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The students have been asked to bring their water, electricity, phone and gas bills (utility bills) for the
following week to be used in another example problem. Accordingly, the students have been
motivated into solving the problem given below by using the bills they have brought.
Problem 2: A water bill shows 500 m3 (0,5 tons) in the first index (reading) and 508 m3 in the last
index. The unit price of water is 1,98.-TL/ m3 and the unit price for wastewater is 1,62.-TL/ m3. All of
the consumed water is considered as wastewater. In addition to the consumption and wastewater
cost, sanitation tax of 0,27 Krş. (cents) per 1 m3 (1 ton), solid waste collection cost of 7,75.-TL, and
disposal of solid waste cost of 1,54.-TL is charged. After adding all these costs;
a) Calculate the water bill without the Value Added Tax (VAT).
b) Calculate te water bill including the 8% VAT.
c) According to this scenario, assuming there are 20 million houses in Turkey calculate the total
amount of tax collected from water bills in an average of 1 year.
In order to emphasize the importance of thermal insulation in parallel to energy conservation and to
improve their ability to calculate, two different scenarios have been applied.
Energy Conservation (Gain) Scenario 1: First of all, the heat loss of a room has been calculated and the
heat loss of an apartment has been determined. Then, this has been applied to the country and the
savings has been calculated and savings measures has been discussed.
Energy Conservation (Gain) Scenario 2: The heat losses for pipes of different diameters, wall
thicknesses and lengths which carry water in different degrees have been calculated for ones without
insulation and the ones insulated with different material, and the differences between the two have
been discussed.
Other than these example problems and scenarios, applications have been performed for different
subjects. As an example, with the information of the recent population and the rate of increase in the
population, the population of a time in the future has been calculated with exponents and logarithms.
In parallel to this, the total amount of a capital would reach in a certain number of years according to a
certain increase rate has been calculated with the same method.
4.

Conclusion

The evaluation of the “Basic Mathematics” lesson of the 2014-2015 academic year which has been
carried out in the classic education method and the evaluation of the “Basic Mathematics” lesson of
the 2015-2016 academic year carried out in the proactive education method have been compared. In
the study, the final exam results of 232 students who took math lessons in 4 different classes in the
2014-2015 academic year at Ege University, Ege Vocational School, Mechanics and Mechanics
Construction Programme and 228 students who took math lessons in 4 different classes in the 20152016 academic year have been shown in Table 1.
With the shift from the classic education method to the proactive education method, as can be seen in
the table, there is a decrease in the number of students in the low grade range.
Table 1: Evaluation results of the classic method and the proactive method
Test
Scores
0-20

2014-2015 Academic Year
Number of Students
43

2015-2016 Academic Year
Number of Students
11

21-40

91

21

41-60

72

84

61-80

21

83

81-100

5

29

Total

232

228
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When the percentage change values are reviewed, the rate of students who scored between 0-20 in the
2014-2015 academic year is 18,53%, whereas, the rate of students who are in the same score limit in the
2015-2016 academic year is 4,82%, due to the proactive education method. Similarly, the rate of
students who scored between 81-100 in the 2014-2015 academic year is 2,16 %, whereas, the rate of
students who are in the same score limit in the 2015-2016 academic year is has risen to 12,72%. The
percentage changes in other score limits can be seen in Table 2.
Table 2: The change in the success percentage rate according to the results from the classic
education method and the proactive education method.
Test
Scores

2014-2015 Academic Year
% Success

2015-2016 Academic Year
% Success

0-20

18,53

4,82

21-40

39,22

9,21

41-60

31,03

36,84

61-80

9,05

36,40

81-100

2,16

12,72

100
80
60
40
20
0

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

2014-2015 Academic Year Number of Students
2015-2016 Academic Year Number of Students

Figure 1: The graphic comparison of the classical method and the proactive method evaluation results.

The digital data of Table 1 and Table 2 are shown as histogram in Figure 1. The same results can also
be seen in Figure 1.
The effect of these aspects in success has been presented in the study. As a result, it has been shown in
this study that the math fear students may have when faced with a math question or their perception
of failure may be eliminated with a process driven approach, and their success may be increased.
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Industrial Need Qualified Technical Staff Training and Sustainability
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Abstract
In this study, the technical staff needed by the industry, qualifications, skills and competencies they need to be
with; has been identified in collaboration with universities, industry and relevant NGOs. Capable of rapid
adaptation and adjustment to changing circumstances, productive, collaborative, informed, take care of the
work, sweat and need for elements that can be used with the customer in mind, is constantly increasing on
technology-intensive sectors, research and development studies and practice. With these and other features;
University, Industry and relevant non-governmental organizations are needed more than ever the need unity
for the competencies needed by the industry to train personnel. In the study, university, industry and relevant
NGOs presented concrete examples of cooperation with the associated application. In addition, studies with
school-industry cooperation, Vocational Courses Project, Certificate Program were discussed. A sample
application that meets the needs of infrastructure, workshops and laboratories were also introduced with the
University-Industry Cooperation for schools. In the study also has introduced a model of cooperation with
successful industry associations, representatives and students for sharing of experience, knowledge and the
expectations. Thereafter the sample was shared experiences obtained from business model application.
Keywords:1
technical training, sustainability, qualified technical staff

1.

Introduction

Human is a very valuable asset. This valuable asset also adds value to goods and objects with
information and training. Therefore, human education and training always important and should be
priority. Vocational and technical training of particular importance in countries that are economically
strong. Countries, relevant institutions and organisations make action plans for developing education
and also update or revise them. One of the main purposes of vocational and technical education is to
meet the need for the qualified personnel. Vocational Higher Schools holds a very important place in
meeting these needs.
There are many studies on the Vocational Higher Schools and University-Industry cooperation or
relations. An article by Rıza Gürbüz is on "Problems between Industry and Two Years College's
Relationship and Solution Offers" (Gürbüz, R.). "Activities of Revolving Foundations of Two Year
College Sample of Bursa College" is studied by Halis Ruhi Ekingen and Yahya Işik (Ekingen, H. R.).
"The Employment of Graduates of Two Year Higher Education Colleges" is studied by Semra Ünal
(Ünal, S.). "The Place and The Importance of Training Technicians within The System and The CoOperation of School and Industry" is studied by Yusuf Kaplan (Kaplan, Y.). "Circulating Capital
Works and Suggestions in Project's Two-Year Colleges" is studied by Hüseyin Bulgurcu (Bulgurcu,
H.). "A Model for University-Industry Collaboration" is studied by A.Yücel ODABAŞI, Şebnem
Helvacıoğlu, Mustafa İnsel and İsmail Hakkı Helvacıoğlu (Odabaşı, A. Y.).
Corresponding author’s address: Ege University, İzmir, 35100, Turkey
e-mail: mumin.kucuk1962@gmail.com
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Changes in science and technology, a very fast and intense knowledge production, the rapid change
and high competition, and other developments in all areas of the schools offering vocational and
technical education and makes it even more important skilled personnel are trained in these schools.
In 1985, a project funded by the World Bank under the direction of the Higher Education Council was
established to develop Higher Technician training at 8 Technical Training Colleges(Vocational Higher
Scools) throughout Turkey and a further 22 schools were added in 1988. Curricula for 21 technical
programs were prepared at that time and these programs were introduced in to the schools over
period of years. Under the same project, workshop and laboratory equipment was provided to
support these programs (Güler, İ.). Hundreds of Vocational Higher Schools has been opened until
now in Turkey. Founded in 1984, Ege University Ege Vocational Higher School (Ege MYO) is one of
these schools. In 1989, the School had taken to World Banks’s Second Industrial Training Project scope
and had a rapid development. In 2010, Ege MYO has been accredited as "Authorized Training Center"
by official approval of vocational and technical education institutions in the UK EDEXCEL (Excellence
in Education). Thus, it is possible to receive a diploma recognized at the international level for our
graduate students from accredited program.
Ege MYO both trains qualified personnel to meet the needs of industry and creates large employment
opportunities to graduate students by opening programs in line with the needs of the industry.
Having completed their Short Cycle training, graduates can enroll in “Open University” in the
program they graduated from. If they complete the training of these faculties they are eligible to
receive a bachelor's degree. In addition, graduates are entitled to complete their undergraduate
education in case of settlement of the undergraduate program in their own fields by entering Vertical
Pass Exam (DGS) done each year by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM).
The aim is to train qualified technicians who are free-thinking, productive and can work as a team. In
this direction, by keeping people in the foreground of education Ege MYO is committed to train
technicians who know how to access to the information and has the love of the profession,
environmentally sensitive and has the work discipline.
Ege MYO (Ege Vocational Higher School) aims to train technicians and professionals with
international competitiveness whom has the high levels of knowledge and skills and can apply these
skills to their profession in the best way. Ege MYO has 29 formal education and 19 secondary
education programs, totally 48 programs (Table 1). There are 56 different laboratories and workshops
in Ege MYO. Ege MYO has 5237 students in formal education and students in 3728 secondary
education with total 8965 students.
Ege MYO gives great importance to cooperation with Industry, Non-Governmental Organizations
(NGOs) and Public Institutions The school has signed 29 domestic, 3 overseas protocols with various
organizations within the scope of University - Industry collaboration. Due to these protocols students
have opportunity to participate in different training programs and make internship in related business
sectors and seminars, exhibitions and technical tours are organized.
The industry's leading and professional chambers come together in school and training plans are
organized by taking into consideration changes and developments in the world. Education and
training plans are revised continuously in order to follow a step ahead of technology and global
innovation, to create differences and provide added value in the world of science and knowledge.
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Table 1: Programs of Ege Vocational Higher School
Programs of Ege Vocational Higher School
Printing and Publishing Technologies*
Machinery*
Computer Technology*
Mechanical Drawing and Construction*
Biomedical Equipment Technology*
Mechatronics
Electricity*
Fruit and Vegetable Processing Technology
Electrical Device Technology*
Furniture and Decoration*
Electronic Communication Technology*
Accounting and Tax Practises*
Electronic Technology*
Auto Painting and Bodywork*
Industrial Moulding*
Automotive Technology*
Food Technology
Refinery and Petrochemical Technology
Graphic Design Technology
Ceramics, Glass and Tile
Air-Conditioning Technology*
Civil Aviation Management **
Business Administration*
Civil Defense and Firefighting
Chemical Technology*
Agricultural Machinery
Control and Automation Technology*
Aircraft Technology **
Polymer Technology*
* Those programs have secondary education classes.
** These programs have one year compulsory English prep class and education duration is three
years.
2.

Collaboration Models with Industry, NGOs and Public Institutions

Revising the curriculum in cooperation with industry and establishing the workshops and labs in
accordance with this new curriculum so as to raise the technician equipped with the vocational
abilities of the labor market is one of the concrete positive outcomes of the collaboration of vocational
education and industry. In terms of raising qualified personnel and sustainability, it is vitally
important that the students keep implementing the received education in industrial institutions while
they continue getting the education in vocational schools. In some programs students go to industrial
institutions on particular days of the week. Spreading this application to other programs is an issue
being worked on.
In this frame, some Programs are equipped and supported by nationwide and worldwide
collaborations in Turkey.
The infrastructure and equipment gained as a result of the collaboration can be utilized by the
industrial institutions as well.
As known, women account for half of the population. Therefore employment of women has an
important place in labour. Within this frame, a project led by Ege Vocational School is being carried
out with the institutions concerned.
Ege MYO's project entitled as “Promotion of Technical Education and Women's Employment for the
Community” with the project contract number TR31/13/OME02/0049 is supported by “İzmir
Development Agency” in the context of “Preschool and Vocational Education Financial Assistance
Program”. Project’s total budget is 1.386.000 TL.
The project has been accomplished successfully within the terms of the collaboration protocol. The
results are as follows:
•
•

The curriculum of the mechatronics program in Ege MYO has been revised in collaboration
with industry, in a way that it can fulfill the needs of İzmir zone.
Three new labs-Automation and Robotics, Hydraulics and Pneumatics, Process Control and
Measurement-equipped with up-to-date technology have been established in the
mechatronics program of Ege MYO (Fig 1).
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In scope of this project, Ege MYO has also strong relations with 6 industry partners in
supporting scholarships to the girls, providing career guidance services for all mechatronics
students, and establishing the sustainable institutional structure of cooperation.

Figure 1: Renewed Ege MYO Laboratories
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Certified Vocational Courses have been organized in Ege MYO within the protocol made between Ege
University EGESEM and İzmir Metropolitan Municipality Kent College. Six terms have been
completed, training still being in progress. These ongoing courses are one of the best examples of
sustainability.
As an example, under the CNC Vertical Processing Operator Course;
•
•
•
•
•
•

Safety,
Meter and Control,
Manufacturing Operations,
Cutting Technology
CNC Technology,
CNC Applications

Under the Weld Course;
•
•
•
•

Safety,
Material,
Weld Technology,
Weld Applications

By scope of Hydraulic and Pneumatic course;
•
•
•
•

Safety
Pneumatic
Hydraulic
Hydraulic and Pneumatic Applications

CAD (SolidWorks) Course scope;
•
•
•
•

Safety
CAD Technology
Metrology and Control
CAD Application

Under the Electrical and Mechanical Training Course;
•
•
•
•

Electric Occupational Health and Safety
Basic Electrical and Electrical Measurement
Electrical Machines
Electromechanical Control Systems courses were committed.

The students who attend these courses and pass the exams receive their certificates as part of the
courses in question, thereby having a better chance of getting a job in the industry.
Another collaboration model is that the curricula of programs such as cars, car paint bodywork,
furniture and decoration, household appliances are being analyzed enriched and updated
continuously in cooperation with industrial institutions. Within this scope, support in terms of
infrastructure, equipment, workshops and labs, design and licensed design software (CAD-CAM),
new machinery and training support in new technologies is provided by the industrial institutions
concerned. Besides, scholarships for successful and needy students are also provided by these
industrial institutions.
Conference days in Ege Vocational School are one of the best examples of sustainability and
continuity. It is a practice carried out for approximately 15 years. Every Wednesday, conferences are
given with the participation of sector representatives. Within this context, representatives from the
related sector share their knowledge, experience and expectations with the instructors. Close contact is
established between the students and representatives. The students who are interested and eager go to
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interviews with industrial institutions and after a mutual agreement, they are employed first
temporarily and permanent employment can be provided afterwards.
3.

Results
• The gains obtained as a result of this process can be summarized as follows.
• Domestic and international partnerships have been developed.
• Curriculum content, including global technological developments are constantly updated.
• The number of qualified personnel in conformity with the needs of industrial enterprises
increased.
• With this co-operation, in accordance with current technology infrastructure, laboratories and
workshops have been renovated and improved.
• More number of qualified female students is provided participation in the labor force.
• With the conference held days, industry representatives, students and instructors are meet
and with this way the employment rate has increased.

References
Bulgurcu, H. (1996). Circulating Capital Works and Suggestions in Project's Two-Year Colleges.
Towards to, 21 st Century Reorganization of Two Year Colleges, International Symposium.
Ekingen, H. R., Işık, Y. (1996). Activities of Revolving Foundations of Two Year College Sample of
Bursa
College. Towards to, 21 st Century Reorganization of Two Year Colleges, International
Symposium.
Güler, İ., Gedye, I., Read, P. (1996). Curriculum Development-Monitoring, Evaluation and Renewal in
Technical Training Colleges. Towards to, 21 st Century Reorganization of Two Year Colleges,
International Symposium.
Gürbüz, R. (1996). Problems Between Industry and Two Years College's Relationship and Solution
Offers. Towards to, 21 st Century Reorganization of Two Year Colleges, International Symposium.
Kaplan, Y. (1996). The Place and The Importance of Training Technicians within The System and The
Co-Operation of School and Industry, Towards to, 21 st Century Reorganization of Two Year
Colleges, International Symposium.
Odabaşı, A. Y., Helvacıoğlu, Ş., İnsel, M., Helvacıoğlu, İ. H. (2010). A Model For University-Industry
Collaboration, Gemi ve Deniz Teknolojisi, 183.
Ünal, S. (1996). The Employment of Graduates of Two Year Higher Education Colleges. Towards to,
21st Century Reorganization of Two Year Colleges, International Symposium.

The Description of the Learning Environment in Physics Lesson with
7E Model Teaching Activities
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Abstract
The aim of this study is describe the process of learning environment which is designed in compliance with
7E learning cycle in physics lesson. In accordance with this aim, action research was used. Action research is a
process of systematic inquiry that seeks to identify the manner in which teaching by will be delivered
teachers, researchers, administrators or other participants in teaching-learning environment. The research was
implemented at a public high school in Turkey. The research continued for twelve weeks. Two-hour class
periods were included on a weekly basis. Magnetism unit was delivered at two different classrooms of 11th
grade students. Observations were used as data collection tool. An observation form was developed in
accordance with the objective and structure of research in this study. Totally seven forms were recorded by
researchers. It is revealed from the observations that the majority of students perceived the lessons as more
pleasing by virtue of the discussions in physics lesson.
Keywords:1
physics education, 7E learning cycle, observation

1.

Introduction

Learning is related to a structural shift in cognition. It is related to automatic readjustment of critical
moments. These changes are complex and non-linear. Furthermore, cognitive changes are result of
interaction and self-learning systems. Learning occurs when conceptual structures are reinterpreted in
the mind of learner as a result of internalization (assimilation) and adjustment of new information. It
is not possible to internalize or assimilate information in a simple manner. Information is interpreted
and organized with new acquisitions based on cognitive structures previously developed, and a new
meaning is formulated on these (Fosnot, 2013). If students sense that the information in physics is not
abstract and, contrarily it is directly associated with their life, then they learn science by feeling it
owing to their increased interest in and attitude towards it. Such association may even facilitate their
learning (Çepni, Ayas, Johnson and Turgut, 1997).
Inquiry and research-based teaching methods (discovery, exploration and inquiry research methods),
which have been developed by taking the steps followed in scientific research process into account
and conceptual change-based teaching methods (conceptual change texts, analogies, 5E and 7E) are
rather prominent as compared to other teaching methods. More predominant employment of these
methods than the others can achieve a better learning of physics lesson acquisitions and more
organized conceptual structures and skills of students. (Açışlı 2010; Gürbüz 2012; Hırça 2008; Kanlı
2007; Savaş 2009 and Özsevgeç 2006).
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Findings resulting from studies which employ 7E learning cycle model based on structural learning
theory indicate that this learning model increases academic success level of students, improves their
attitude towards science and allows for permanent conceptual development (Çepni, Şan, Gökdere,
Gürbüz, 2012; Kanlı, 2007). Furthermore, conducted studies emphasize the effect of worksheets on the
increased success in concept teaching (Budak, 2000; Kurt, 2002). Considering all of these, the question
to which an answer is sought in the research comes to our minds: "What are the results in the
planning, implementation and evaluation of the process for learning environments to be designed in
compliance with 7E learning cycle model in physics lesson?"
1.1. Theoretical Framework
"7E Model" has been included in the literature when Eisenkraft (2003) expanded on BSCS 5E model,
which is a widely preferred and recognized instructional models of today, by introducing two new
phases on the first and final phases. The first phase in 5E model, which is the engage phase, has been
preceded by an elicit phase in which students elicit prior information, and the final phase in the same
model, which is the evaluate phase, has been followed by an extend phase while the phases in
between remained the same.
Çarkıt (2013) addressed the evaluation of grammar teaching process from the perspective of structural
approach at secondary schools. Practices of teachers during the course of process were comparatively
examined based on genders and service durations of teachers. The majority of interviewed teachers
mentioned that they engage students in study book activities after lecturing grammar subjects and
having students take notes, and they stated that traditional lecture method and question-answer
method were the most predominantly used methods while teaching grammar.
Yerdelen (2013) carried out his study with the purpose of researching the effect of 7E learning cycle,
which has been improved in epistemological and metacognitive terms, on the success in physics
lesson and epistemological understanding of high school students. As a result of the study, a
significant difference to the favour of experimental group was observed in the mean epistemological
understanding scores of students in experimental and control groups. Furthermore, it has been also
determined that the traditional method is more effective in increasing the success levels of children,
who demonstrate very low epistemological understanding, in physics, whereas 7E learning cycle
which has been improved in metacognitive terms proves more useful to other students.
Gürbüz (2012) studied the effect of materials, which were developed in accordance with 7E learning
model in science lesson at secondary school, on academic success of students and permanency. As a
result of the research, it was observed that the materials prepared in accordance with 7E learning
model increased their academic success and achieved conceptual permanency.
2.

Methodology

"Action research", which is a qualitative research pattern, is employed in this research in accordance
with the purpose of the research. According to Mills (2003), action research is a process of systematic
inquiry that seeks to identify the manner in which teaching by will be delivered teachers, researchers,
administrators, school counsellors or other participants in teaching-learning environment and how
students can achieve better learning. This method combines research and practice, thus facilitating the
implementation of research results. Teachers conduct the activity itself or play an important role in
action research. Teachers examine a problem or an action, which is identified through observation of
teaching process, in a systematic and sequential way. Therefore, action research is also called "teacher
research" (McNiff, Lomax and Whitehead, 2004).
2.1. Research design and study group
The research was implemented at a public high school in Turkey. The research continued for twelve
weeks. Two-hour class periods were included on a weekly basis. Magnetism unit was delivered at two
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different classrooms of 11th grade students. The prominent concepts in the subjects under
electromagnetism unit of 11th grade physics curriculum are as follows:
● Magnetic pole
● Magnetic field
● Magnetic properties of substances
● Magnetic permeability
● Magnetic force
● Magnetic flux
● Magnetic induction, Faraday's and Lenz's Law
In scope of this research, worksheets were prepared based on 7E model reported by Keser (2003) in
the lesson teaching process according to the structural approach. The literature on particularly
magnetism related to science teaching in accordance with structural learning theory was reviewed,
and worksheets were prepared based on the evaluation of the results. Seven worksheets were
prepared based on the number and quality of objectives and acquisitions and intensity of concept, all
of which are specific to the scope of the subject.
Study group of the implementation consists of 52 students attending to two different classrooms at a
public high school in 2013-2014 academic year. The ages of students vary between 15 and 16. The
study was carried out by dividing students in groups of five. Two groups, however, consisted of six
students each.
2.2. Data Collection and Analysis
Observation can be expressed as one or multiple individual(s) observing and recording the
occurrences in real life within framework of a plan (McMillan & Schumacher, 2010). If individual(s)
does not give verbal information on the research subject or have difficulty in explaining a situation,
researchers develop and collect data based on what they see, hear and record by means of observation
(McMillan and Schumacher, 2010). In this respect, weekly teaching activities were videotaped.
"Integrating Learning Environment Questionnaire" developed by Keser (2003) and "Structural
Environment Observation Form for Chemistry Lesson" developed by Yaşar and Sözbilir (2012) were
reviewed and a new observation form was developed in accordance with the objective and structure
of research in this study. A pilot study was carried out to determine any unforeseen circumstances
excluded from expected occurrences by recording the learning environment to the extent possible.
Following the practice, deficiencies about observation form were remedied and after certain
readjustments, the observation form was finalized considering expert opinions.
The process of teaching the unit based on seven worksheets was observed by researchers, and
qualitative data were obtained by calculating the mean observation score for each item on the form.
Scoring was based on factors such as number of repetition of a behaviour based on its quality and
contents, degree of participation, level of attention and actions that should be taken one time at
minimum. Items with a mean score of 2 and higher were considered to be realized at the desired level
(Özsevgeç, 2007). The notes written down by researchers during observations constituted the
qualitative aspect of findings.
3.

Findings

At the initial stage, 1.50, 1.93 and 1.73 mean scores were assigned to participation of students in
discussions with their available knowledge, asking questions for comprehension of the subject and
good use of time, respectively. The result appears to emerge from insufficient self-confidence of
students, the concern of being ashamed before the class and being inexperienced in laboratory
activities.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

492

During the process of engaging the students, teacher introduced the subject with the demonstration
experiment on pages 2, 4, 5 and 7 and video display on pages 1, 3 and 6 in accordance with
constructivist approach, and then asked the students to answer the questions about video or
demonstration experiment on the worksheets as necessary. Students initially asked questions on what
they were supposed to do on a frequent basis in this step, however they grew accustomed over time.
Teacher offered guidance and gave warnings to enable in-group studies. It was observed that students
responded the questions by discussing with each other. As the process advanced, the students and the
teacher were observed to have accommodated themselves, being comfortable.
In the exploration stage, students played active roles in the process and attempted to carry out their
activities with the tools and equipment given to them in the suitable learning environment. However,
it was observed that the teacher mostly rejected the students and asked new questions in an attempt to
make students more active since the students were initially trying to achieve results at once by asking
questions on the result of the activity to the teacher. Furthermore, students took notes when the
teacher insisted them on recording the results of the study. It drew the attention that students were
not strong in collaborative action, therefore teacher warned that everyone should play a role and
contribute to the process through allocation of tasks. It was also noticed that the teacher guided the
students with questions to involve them in engage stage, so that exploratory activities could be
meaningful to students. It was seen that the implementation of this step took longer than anticipated
with a mean score of 1.50. It was observed that this delay was due to the fact that the students were
both slow and had to repeat the activities for a few times since their scientific process skills were
underdeveloped.
In the explain step, the mean scores evaluated for the expected behaviours of students were “1.29 for
being willing to participate in the process; 1.93 for explaining what they have understood to other
students and the teacher in line with what they explored; 1.29 for questioning the explanations of
other students; 1.14 for being able to interpret the meaning of concepts, figures and graphics; and 1.43
for asking questions relevant to problem solving and future activities”. We are of the opinion that the
students were unaccustomed to construct the knowledge by themselves, lacked adequate selfimprovement in analysing the knowledge in theoretical and graphic aspects in mathematical terms in
order to assimilate the physics-related information, had not acquired an adequate level of scientific
process skills through the conventional method and fell short in expressing the information in a
scientific language in the overall process. However, observations of video reveal that students
achieved progress over time. In accordance with this given situation, it is reported the social
improvement and communication skills, advanced thinking skills and self-confidence of students are
enhanced by means of activities prepared based on constructivist approach (Bayrakçeken et al., 2009;
Bozdoğan & Altunçekiç, 2007; Keser, 2003).
In the elaborate step, the mean scores of observed student behaviours were "1.76 for using only the
information delivered by the teacher in discussions and 3.00 for certain students being more active in
the study as compared to others". Even though there was progress in the behaviour of using only the
information delivered by the teacher in discussions throughout the process, the mean score fell below
2. The reason for this is the fact that students remain dependent on memorization in the previous
teacher-centered teaching process (Bayrakçeken et al., 2009; Gürbüz, 2012, Keser, 2003; Özsevgeç,
2007).
In the elaborate step, the behaviour of asking questions such as "What have you previously
learned/known?", "What do you think about .....?", "What can you do with your available knowledge
that you have acquired so far?" in order to activate the students for questioning and exploring in line
with the constructivist approach was evaluated with a mean score of 1.57 while the mean score of the
behaviour of taking the individual differences in students into consideration was 1.36. These
behaviours fell below the expected level.
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In the extend step , which is an important stage of the constructivist infrastructure of 7E model, the
behaviours expected from students were evaluated with the mean scores of "1.64 for discussing the
examples provided to them with group friends at first and then with the classroom and trying to find
solutions; 1.00 for giving examples from the daily life in order to reinforce the topic; 1.71 for
associating the existing concepts with other areas and/or other concepts/subjects; and 1.43 for
applying new names, definitions, explanations and skill in new yet similar situations". Therefore, it
can be suggested that the students had difficulty in constructing the acquirements and introducing a
scientific identity to them. Considering the students with weighted mean scores above 2.00 in other
behaviours expected from students, it is observed that students asked inquiry questions which guided
them to advanced acquirements and demonstrated the improvement of constructivist approach.
Furthermore, from time to time, the teacher assigned additional homework and directly delivered
information by extending beyond the role of guiding in an attempt to prevent loss of time due to the
inexperience of students in the area of subjects that should have been acquired by students in daily life
in response to exploratory and interpretative questions addressed by students in relation to advanced
thinking skills.
In the step of exchanging ideas as a reflection of advanced cognitive improvement following the
extend step, weighted mean scores of certain behaviours remained below 2.00 when the behaviours
expected from students were observed. These were evaluated with the weighted mean scores of "1.50
for giving examples from daily life to reinforce the subject; 1.71 for collaborating with group friends in
research; 1.86 for being willing to participate in class activities and discussions based on acquired
knowledge". As the behaviour "giving examples from daily life to reinforce the subject" is an action in
the meta-cognitive knowledge level of evaluation aspect according to Bloom Taxonomy in scope of the
subject area upon construction of scientific information, each and every student cannot be possibly
expected to achieve such level of progress. However, it was observed that the behaviours at this level
originated from particular interest of a few students in both classrooms. For instance, students were
observed to exhibit evaluation level behaviours in sharing past experiences in scope of the subjects of
electrical circuits, devices operating with electric motor and power generating dynamos". It appears
that, in respect to the behaviour of "collaborating with group friends in research", students could act
independently due to an internal segregation of students who were keenly interested in the subject
from those who had lower levels of interest due to their individual characteristics.
In the evaluate step, students fell below 2.00 with the weighted mean scores of "1.79 for realizing that
their performance will be evaluated during the activities and 1.50 for realizing their own deficiencies
with the questions asked, and engaging in theoretical research again" for these student behaviours.
4.

Results and suggestions

Even though the lesson plan was followed, circumstances where the teacher acted with a conventional
understanding based on past were also observed. This was particularly noticeable in the explain step,
in which the teacher is more active. Teacher assuming a role that presents information and explains
the points that were not understood in the classroom is not adequate for a new concept to be
assimilated. It is critically important to reveal the concept-related opinions of both teachers and
students in classrooms where teaching activities that support conceptual change are carried out. In
parallel to this, it is emphasized in the literature that a new concept should be learned through a
developmental manner rather than sudden changes expected to be observed in students (Yıldız,
2008).Teaching methods which are carried out with questions and answers and in which scientific
principles are explained with formulations or examples would fall short in this sense. Situations that
will lead to scientific conflict should be delivered to students in order for them to realize the opinions
of themselves and other friends in the classroom. Great importance should be attached to enabling
students to clearly see the conflict with their own knowledge and new information, ensuring that the
evidence presented for the resolution of the conflict would actually convince the students and the
having students sense the significance of conflict (Yıldız, 2008). In parallel to this, Kang, Scharmann
and Gve Noh (2004) recommend that situations which would engage students should be used. A
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student who experiences the conflict should understand that the available concepts fall short in
offering a solution and should opt for changing these concepts. Vosniadou (1994) perceives conceptual
change as the continuance of the gradual change of mental model of the individual about the
surrounding world.
5.
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The Effect of 7E Model on Conceptual Success of Students in Physics
Education
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Abstract
The aim of this study was to investigate the impact of the course materials developed in accordance with 7E
model in the unit of electromagnetism in high school physics class on students' conceptual success. The
present study was conducted with a total of 52 11th grade students in two classrooms of a high school. The
action research design was used as the research method. The worksheets, which were developed in order to
ensure conceptual change and development based on experimental activities, were prepared and
administrated in accordance with 7E model. The data of the study were collected through “Open-ended
Conceptual Achievement Test” and “Multiple-choice Conceptual Achievement Test”. These tests were
conducted all students after implementation. The activities and materials were found to be effective on
conceptual development of students.
Keywords:1
physics education, 7E learning cycle, conceptual development

1.

Introduction

Scientific information develop and change as a result of new ideas from the history of humanity until
today. Therefore, there is a principle of continuity and vitality in science. This dynamic nature of
science changes the nature of society needs in the name of development of technology and facilitating
life by using time and knowledge effectively. The eligibility of individual qualifications to this age to
meet these needs are considered to be an important gap in terms of education. In particular, learning
to learn, access to information, productivity and qualified nature are some of these qualifications.
Closing this gap and being even ahead of the time will be possible by accelerating changes in
education. When the structure of knowledge and learning process is examined in education as well as
in science, it will be seen that the current teaching and learning models are not enough and therefore
they have to be improved or other models are required.
In addition to the results of studies conducted on learning, teaching and science education, the nature
of physics and subjects of physics highlights the use of some methods while teaching subjects of
physics. In order to have a meaningful and permanent learning in physics classes, the most efficient
approaches including activities aiming conceptual development, based on the context in which they
encounter in real life, with validity of the initial information is checked, require students to be
mentally and physically active, emphasize the importance of quick feedbacks with team work in
laboratories and classroom activities should be used. The inquiry and research-based teaching
methods developed by taking the steps followed in the scientific research process into account
Corresponding author’s address: Ataturk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Erzurum 25100, Turkey
e-mail: rizasalar@atauni.edu.tr
1
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(discovery, exploration and critical research method) and conceptual change based teaching methods
(conceptual change texts, analogies, 5E and 7E models) seem to be more prominent teaching methods
compared to other methods.
Many of the concepts involved in physics consists of abstract concepts. According to the earlier
studies, students cannot easily learn the concepts of physics and they have misconceptions about the
course (Cepni et al., 1997; Eryilmaz, 2002). A matter of physics manifests itself in almost every area of
our lives such as an incident, event or our experiences with a mechanical device or technological
device is not enough to explain physics. This deficiency is emerging as a problem in front of students
and educators (Aycan and Yumusak, 2003). In several studies, it is emphasized that worksheets have a
positive effect on the success of students in the education of concepts.
Since electricity and magnetism principles used in the compass to find the direction, electric
production, lowering and raising the voltage, giant electromagnet cranes in a junkyard, achieving
sound from the speaker, in external memory devices and many other areas cannot be seen with naked
eyes, they are considered to be abstract. This conclusion is consistent with findings of Aycan and
Yumusak (2003). Table 1 shows titles of the units with percentages, in which students experience
difficulties.
Table 1. Percentage Distribution of Physics Subjects Students Experience Difficulties
Subjects

%

Subjects

%

Electromagnetic induction

61.3

Electric circuits

26

Waves

46.9

Electric current

25.6

Impulse and momentum

44.3

Energy

25.1

The movement of charged particles
in the electric field
Light theories

43

Newton's laws of motion

24

41.8

Electrostatics

18.4

Magnetism

41.4

Electrical conductivity

12.5

Motion on earth

37.6

Interaction force between charged
particles

10.2

Motion

37.3

Force

7.5

Light

36.3

Electric and electric load

6.6

Atom Theory

35.3

4

Solar Energy

33

Substances and Heat (Heat)
Density

Electrical current sources

29

Substances and Their Properties

0.7

Measurement of the electrical
charge and electric current

26.2

Mass and weight

0

1.3

Considering the data given in Table 1.1, 61.3% of the students experience difficulties to understand
"electromagnetic induction" and 41.4% of the students experience difficulties to understand
"magnetism", respectively.
. In this regard, the following question is sought to be answered:
2.

How teaching materials developed based on 7E model affect students' conceptual
development related to electromagnetism unit?

Method

In this study, the “action research” method, which is one of the qualitative research designs, was used
by considering the research objective. "Data sources diversification" method was used to collect and
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evaluate the data in order to improve the reliability of the research. In order to determine the
conceptual development, multiple-choice academic achievement test (ECAT) and open-ended concept
development questions (EOCT) were developed and administrated. In addition, worksheets based on
experimental activities including goals and objectives of the research were developed according to the
7E model.
2.1 Study Group
The study group consists of 11th grade students from two different classrooms in a public high
school in Turkey. A total of 52 students participated in the study since there were 26 students in each
classroom. Easily accessible sampling was conducted.
2.2 Data Collection Tools
In the qualitative studies, using multiple data collection tools help researches to ensure the
reliability of the findings obtained in the studies McMillan and Schumacher, 2010). Therefore, data
was collected from different data sources. In line with the information in the literature, many data
collection tools were developed and used to increase the reliability of the study. In this regard, the
following data collection tools were used;
a) ECAT conceptual achievement test,
b) EOCT conceptual achievement exam,
2.3 Electromagnetism Conceptual Achievement Test (ECAT)
In order to determine the effect of teaching materials, which were developed by the teaching
model applied within the scope of the study, on conceptual development of students,
"Electromagnetism Conceptual Achievement Test" (ECAT) was developed by the researcher by taking
Bloom’s new classification into account. After performing item analysis for the test developed, some of
the questions in the tests were excluded and the reliability coefficient of the remaining 25 questions
was found to be r=0.768 according to the analysis results obtained from SPSS software. This test was
simultaneously applied on both classes after completion of the activities.
2.4 Electromagnetism Open-Ended Conceptual Achievement Test (EOCT)
Open-ended tests were used since these tests allow students to be more descriptive and they can
realize the relationships between concepts and express their thoughts freely in terms of their answers
to determine the understanding level of students. Although we can get information about
misconceptions of students in multiple-choice tests, we know nothing about the reasons of their
answers. Therefore, tests requiring written responses are preferred because they provide the
opportunity to learn more about students. They are widely used especially to assess level of
understanding of the concept (Calık, 2006). In the study, "Electromagnetism Open-Ended Conceptual
Achievement Test" (EOCT) was developed by the researcher by taking Bloom’s new classification into
account in order to determine the effect of teaching materials, which were developed by the teaching
model applied within the scope of the study, on conceptual development of students. There were 10
open-ended questions in the achievement test. In addition, assessment and evaluation activities
proposed in the curriculum were examined and used in accordance with the objectives of the study.
2.5 Analysis of Data
Within the scope of the study, ECAT test including 25 multiple-choice questions was
administrated to evaluate the targeted achievements. As a result of these tests, each correct answer
was given four points and the total scores were calculated. Given the correct answers, the cognitive
processes and achievements required for the solution given in the table of specifications are
considered to be used. The evaluation of scores are organized in accordance with assessment and
principles of the Ministry of Education as Table 2.
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Table 2. Assessment principles of the Ministry of Education
Score Range
85.00-100
70.00-84.99
60.00-69.99
50.00-59.99
0-49.99
3.

Grade
Very Good
Good
Moderate
Passed
Failed

Findings

Considering the findings obtained from ECAT, 3 students received a success score below 45 points
among 52 students within the framework of passing the classroom principles determined by the
Ministry of Education. Accordingly, the success rate was 94.23% in ECAT. The success rate of the
group (65.31/100) is considered to be at “moderate level”.
Considering the findings obtained from EOCT, as it can be seen in Table 3.2, only one student received
a success score below 45 points among 52 students within the framework of passing the classroom
principles determined by the Ministry of Education. Accordingly, the success rate was 98.07% in
EOCT. The success rate of the group (79.16/100) is considered to be at “good level”.
4.

Results and Discussion

The following results were obtained according to the findings of multiple data collection tools used to
determine the effect of educational materials developed in accordance with 7E teaching model on the
conceptual development of students in the electromagnetism unit:
According to the summary of the results obtained by multiple methods in the evaluation of students'
conceptual development based on their academic achievements, students received 65.31 in average
from ECAT, 79.16 from EOCT and 72.23 from the entire results, respectively. According to these
scores, the achievement level of students was found to be at a “good level”. According to these results,
we can imply that both the method preferred in the teaching process and materials developed
contribute in achieving academic goals. Results of the studies conducted by Acıslı (2010), Ergul (2008),
Ernas (2008), Ersahan (2007), Gurbuz (2012), Hırca (2008), Kanli (2007), Kilavuz (2005), Kurt (2002),
Ozsevgec (2007), Saka (2006), Sengül (2006), Turgut and Gurbuz, (2011) in the literature in regard
with contribution of constructivist approach to the academic achievement of students support this
conclusion.
In the literature, there are many qualitative and quantitative findings indicating that activities
prepared in accordance with the constructivist approach develop scientific process skills of students in
the classroom environment. On the other hand, according to the interview data and written opinions
of students in several studies; social development and communication skills, hand skills, higher-order
thinking skills and self-confidence of students are reported to be increased by activities prepared in
accordance with the constructivist approach (Akerson et al. 2009; Bayrakceken et al., 2009; Boddy,
Watson and Aubusson2003; Bozdogan and Altuncekic, 2007).
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Özet
Bu Çalışmada Aleksitimik özellikler gösteren bireylerin psikolojik belirtileri ve yaşam doyumları arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya farklı liselerden 347 kız (58%) ve 249(42%) erkek olmak üzere toplam 596
öğrenci katılmıştır. Veriler Toronto Aleksitimi Ölçeği (Dereboy,1990), Kısa Semptom Envanteri (Derogatis,
1992) ve Yaşam Doyumu Ölçeği(Diner ve ark., 1985) ile elde edilmiştir. Çalışma sonucunda ergenlerin
aleksitimi düzeyleri ile psikolojik belirtileri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler:1
Aleksitimi, psikolojik belirtiler, yaşam doyumu

1.

Giriş

Aleksitimi kavramı bir kişilik yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aleksitimi hakkında farklı tanımlar
olmakla birlikte kapsamlı bir tanım olarak aleksitimi, duygulanmanın sözel olarak bozukluğu,
bedenden gelen duyumlar ile duyguları ayırt etmede güçlük, duygu halinin iletiminde kısıtlılık,
somut ve dışa yönelik düşünme özellikleri ile karakterize edilen bir davranış biçimi (Türk,1992) olarak
tanımlanabilir. Sifneos tarafından kazandırılan aleksitimi kavramı için ayrıca, duygular için söz
yokluğu ( Dereboy, 1990), duygular için sağırlık, ahrazlık (Şahin, 1992; Sayar, 2001) ve duygulardan
soyutlanma ve düşünce köleliği (Dökmen, 2000) nitelemeleri de yapılagelmiştir.
İlk olarak bireyin duygusal olarak yaptığı işlevlerinde ve kişiler arası ilişkilerinde zorluk çekmesi ile
ortaya çıkan (Sifneos, 1998), duyguların tanımlanması ve ifade edilmesindeki zorluklarla karakterize
bir kişilik özelliği olan aleksitimi tanımında üç öğe öne çıkmaktadır(Taylor, Bagby, & Parker, 1997).
1.
2.
3.

Duyguları tanımada güçlük ve beden duyumları ile duygular arasında ayrım yapamama
Başkalarına duygularını ifade etmede zorluk ve
Dışsal yönelimli düşünme biçimi

Alanyazın incelendiğinde Aleksitiminin, dürtüsel saldırganlık(Fossati, Acquarini, Feeney, et al,2009),
somatik ve depresif belirtiler(Foran & O'Leary, 2013; Taylor et al., 1997; Motan ve Gençöz, 2007; Van
Kerkhoven et al., 2006), fonksiyonel olmayan kişilerarası davranışlar-kaçınma, negatiflik, düşük
empati becerisi-(Grynberg, Luminet, Corneille, et al., 2010) evlilikle ilgili problemler(Epözdemir, 2012;
Frye-Cox & Hesse, 2013), yaşam doyumu (Mattila, Poutanen, Koivisto, Salokangas, & Houkamaa,
2007), öfke (Oktay, Batıgün, 2014), romantik ilişki memnuniyeti (Humpuhreys, Wood ve Parker, 2009),
yalnızlık (Koçak, 2003), çekingenlik (Ünal, 2004), anksiyete ve depresyon(Foran & O'Leary, 2013), ve
1 Sorumlu Yazar Adresi: Adapazarı Rehberlik Araştırma Merkezi, Sakarya, Türkiye
e-posta: mehmetata42@gmail.com
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alkol-madde bağımlılığı (Evren, Durkaya, Çelik, et al., 2009; Rybakowski ve Ziolkowski, 1990) ile
ilişkili olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır.
Çeşitli araştırmalarla ayrıntılı olarak ele alınan aleksitimi, başlangıçta daha çok klinik popülasyonda
görülebilen bir bozukluk olarak ele alınırken, günümüzde tüm bireylerde görülme ihtimali olan bir
kişilik özelliği olarak ve tanımlanmakta ve artık farklı gruplar üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır.
Nedenleri ile ilgili çalışmalar yanında aleksitimik kişilik özelliğinin ilişkili olduğu diğer psikolojik
özellikler ve belirtiler de araştırılması önemli konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada
aleksitimik özelliklere sahip ergenlerin psikolojik belirti ve yaşam doyumları arasındaki ilişki
incelenmiştir.
2.

Yöntem

Araştırma Grubu: Çalışmaya Sakarya ilinde farklı liselerde öğrenim gören 347 kız (58%) ve 249(42%)
erkek olmak üzere toplam 596 öğrenci katılmıştır.
2.1. Veri Toplama Araçları
Veriler Toronto Aleksitimi Ölçeği (Dereboy,1990), Kısa Semptom Envanteri (Derogatis, 1992) ve
Yaşam Doyumu Ölçeği(Diner ve ark., 1985) ile elde edilmiştir.
2.1.1.

Toronto Aleksitimi Ölçeği

Aleksitimi kavramı sifneos tarafından 1970 li yıllarda literatüre girmesine rağmen ölçek olarak
hazırlanması 1985 yılında olmuştur. Taylor ve arkadaşları tarafından 1985 yılında 26 maddeden
oluşan bir özbildirim ölçeği olarak geliştirilmiştir. Ölçek günümüze gelene kadar birçok uyarlama
çalışmalarından geçmiş ancak ilk olarak dilimize uyarlama çalışması ise Dereboy tarafından (1990)
yılında yapılmıştır. Ölçek ilk uyarlanmış haliyle 5’li likert tipi bir ölçek olarak hazırlanmıştır. Ölçek
toplamda 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Birinci alt boyut (TAÖ-1) kişinin duygularını ve bedensel
duyumlarını ayırt edebilme ve tanıyabilmesiyle, ikinci alt boyut (TAÖ-2) kendi iç yaşantılarından çok
dış olaylara yönelik düşünmesiyle, üçüncü alt boyut (TAÖ-3) duygularını sözel olarak ifade
edebilmesiyle, dördüncü alt boyut (TAÖ-4) ise hayal kurma yeteneğiyle ilgilidir.
2.1.2.

Kısa Semptom Envanteri

Kısa Semptom Envanteri Derogatis (1992) tarafından geliştirilmiş 53 maddeden oluşan kendini
değerlendirme türü yani bir öz bildirim envanteridir. Normal populasyondaki bireylere
uygulanabileceği gibi tıbbi ve psikolojik sorunlarından dolayı hasta tanısı almış bireylere de
uygulanmaktadır. Çok boyutlu bir öz bildirim tarama ölçeği olan kısa semptom envanteri SCL-90
olarak bilinen 90 maddelik Semptom Belirleme Listesi’nin kısaltılmış formudur.
2.1.3.

Yaşam Doyumu Ölçeği

Araştırmada örneklemi oluşturan bireylerin yaşam doyumlarını ölçmek amacıyla yaşam doyumu
ölçeği kullanılmıştır. Yaşam doyumu ölçeği Diener ve ark.(1985) tarafından geliştirilmiştir. Yaşam
doyum ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır ve 7’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması
Köker tarafından (1991) yapılmıştır.
3.

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan ergenlerin aleksitimik belirtileri, yaşam doyumları
ve psikolojik belirti düzeyleri arasındaki ilişkilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
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Tablo 1. Aleksitimi İle Psikolojik Belirtiler ve Yaşam Doyumu İlişkisi
3

4

5

6

7

8

9

10

10.Ps 9.Pa 8.Fa 7.Ho 6.An 5.De 4.Kd 3.OK 2.So 1.Al

2

1
0,26*

1

0,31*

0,59*

1

0,26*

0,49*

0,59*

1

0,38*

0,61*

0,63*

0,67*

1

0,32*

0,71*

0,64*

0,64*

0,75*

1

0,22*

0,50*

0,48*

0,53*

0,58*

0,64*

1

0,35*

0,59*

0,61*

0,60*

0,67*

0,71*

0,54*

1

0,25*

0,56*

0,56*

0,63*

0,65*

0,67*

0,57*

0,62*

1

0,35*

0,56*

0,56*

0,57*

0,70*

0,62*

0,54*

0,64*

0,63*

1

11.YD

1

-0,25

-0,27

-0,27

-0,39

-0,48

-0,37

-0,34

-0,31

-0,35

0,39

11

1

Tablo 1 incelendiğinde, aleksitimik özellikler gösteren ergenlerin psikolojik belirtiler de gösterdiği
bulunmuştur. Ergenlerin aleksitimik özelliklerinin somatizasyon, obsesif-kompulsif bozukluk,
kişilerarası duyarlık, depresyon, anksiyete, hostilite, fobik anksiyete, paranoid düşünce ve
psikotizmden oluşan kısa semptom envanterinin tüm alt boyutları ile ilişkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Aleksitimi ile yaşam doyumu arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı gözlense de bu
durum istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki değildir.
4.

Sonuç ve Tartışma

Aleksitimi ile psikolojik belirti düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki bulunurken aleksitimi ile yaşam
doyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte negatif yönde ilişki
bulunmuştur. Tüm bulgulardan elde edilen sonuçlara göre: Aleksitimi ile somatizasyon, obsessifkompülsif, kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hostilite, fobik anksiyete, paranoid düşünce
ve psikotizm arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Aleksitiminin somatizasyon (Van Kerkhoven et
al., 2006), anksiyete ve depresyon(Foran & O'Leary, 2013), yaşam doyumu (Mattila, Poutanen,
Koivisto, Salokangas, & Houkamaa, 2007), öfke (Oktay, Batıgün, 2014) ile ilişkişi belirtilen çalışma
sonuçları ile de paralellik göstermektedir.
Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle çalışmadaki tüm veriler sadece öz bildirim
ölçekleriyle elde edilmiştir. Gözlem ve görüşme teknikleri ile verilerin güçlendirilmesi sonraki
çalışmalar için yararlı olabilecektir. Çalışma lise öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Daha fazla sayıda
lise öğrencisine ulaşmak ve farklı kademelerdeki öğrenciler ile çalışmanın yapılması elde edilen
verilerin güçlendirilmesine katkı sağlayabilecektir. Ayrıca çalışma yalnızca psikolojik belirtiler ile
aleksitiminin ilişkisine odaklanmıştır. Öğrencilerin farklı kişilik özellikleri ile aleksitimi ilişkisi
gelecekteki araştırmalar için ilgi çekici olabilir.
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Özet
Bu araştırmada coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 öğretim yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Bölümünde öğrenim gören 580 öğrenci katılmıştır. Tarama modelinin uygulandığı bu araştırmada, veri
toplama aracı olarak Özer (2015) tarafından geliştirilen “Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde frekans, yüzde değerleri, aritmetik ortalama, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik
farkındalık düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırmadan
elde edilen bulgular ışığında öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler:1
çevre etiği, farkındalık düzeyi, coğrafya eğitimi

1.

Giriş

İnsanın yeryüzünde var olmasıyla birlikte ilişki içerisine girdiği çevre tüm imkânlarını insana
sunmuştur. Bununla birlikte insanoğlunun hırs, istek ve beklentilerinin her geçen gün artmasına bağlı
olarak çevreye yönelik tutum ve yaklaşımı bir o kadar gaddarlaşmıştır. İnsanoğlu, refah seviyesini
yükseltmek için gelişen teknolojiyi de kullanarak yaşadığı çevreyi değiştirmektedir (Ünal, 2011). Bu
durum tarih boyunca var olan insan çevre ilişkisini süreç içerisinde çevre sorunlarına
dönüştürmüştür. Çevre sorunları her geçen gün büyük bir hızla artmaktadır (Ablak, 2012). Sanayi
Devrimi ile hız kazanan çevre sorunları günümüzde ise bambaşka bir boyut kazanmıştır. Hızlı nüfus
artışı, denetimsiz kentleşme, endüstrileşme, şehirlerdeki hava kirliliği, akarsulardaki kirlenme, küresel
ısınma, doğal yaşamın kaybolmaya yüz tutması, karbondioksit gazının artışı nedeniyle meydana
gelen iklim değişikliği, ozon tabakasının incelip delinmesi, atmosfere yayılan gazların yol açtığı sera
etkisi, asit yağmurları, kıyıları kaplayan kimyasal atıklardaki artışlar, milyonlarca bitki ve hayvan
türünün yok olmaya yüz tutması, nükleer kirlenmeler, toksik atıklar, cıva kirlenmeleri ve yeşil
alanların azalıp çölleşmenin artması vb. günümüzde söz konusu olan başlıca çevre sorunları arasında
yer almaktadır ( Yücel ve Morgil, 1998; Erten,2003; Mert, 2006). İnsanın çevreye yönelik tahribatı ile
çevre sorunları artadursun bir yandan da buna yönelik tedbir çabaları gelecek kuşaklara daha
yaşanabilir çevre bırakma adına sevindiricidir. Günümüzde çevre kuruluşları, devlet yöneticileri, sivil
toplum kuruluşları, yazılı ve görsel medya organları, eğitimciler, akademisyenler ve üniversiteler gibi
birçok kişi, kurum ve kuruluş gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak gerektiğini daha
Sorumlu yazar adresi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, 06100 Teknikokullar/Ankara, Türkiye
e-posta adresi: selmanablak@gazi.edu.tr
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fazla dile getirmeye başlamışlardır (Aydın ve Ünaldı, 2013). Bu noktada çevre konusunda bilinçli ve
duyarlı bireyler yetiştirmek, bu sorunların çözümü için en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır
(Uzun ve Sağlam, 2006).
Çevre sorunları ile bu sorunları ortaya çıkaran sorunsallar arasındaki karşılıklı ilişki bugüne kadar
literatürde sıkça tartışılmış ve çözüme dönük önemli bir birikim sağlanmış olsa da bazı sorunların
somut yansımaları çözümün görünen kısımlarını aydınlatmakla birlikte sorunun aslı sosyolojik bir
varlık olan insanın algılamaları neticesinde şekillenmektedir (Karaca, 2007).Bu noktada ise karşımıza
son zamanlarda çok tartışılan ve üzerinde durulan “çevre etiği” kavramı çıkmaktadır. Çevre etiği,
insanların doğa ve doğa unsurları ile olan ilişkilerinde ve çevreyle ilgili verilmesi gereken kararlarda,
etkili olabilecek her türlü tutum ve davranışları irdeleyen kuramsal bir disiplin olarak
tanımlanabilmektedir (Karaca, 2007). Çevre etiği, canlı yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşan çevre
sorunlarının farkına varılması ve bu farkındalığın beraberinde getirdiği endişe sonucu ortaya çıktığı
söylenebilir (Tepe, 1999). İnsanın diğer canlı cansız varlıklarla ilişkilerini yeniden düzenleyen varlık
bütünlüğü bilincine dayanan yeni bir kültürün gereği olarak ortaya çıkan çevre etiği, ekosistemi
oluşturan tüm varlıkların uyum ve işbirliği içinde var olabileceği bir yaşam etiğinin temelini
oluşturmaktadır (Ertan Akkoyunlu, 1998). Öte yandan çevre etiği, insanın çevreye karşı olan
sorumluluklarının ele alındığı ve doğal çevrenin değerlerinin sorgulandığı bir alan olarak
değerlendirilebilir (Gül, 2013). Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakabilmenin ve çevre ahlakına
sahip olan insanların çoğunlukta olduğu bir dünyanın var olabilmesinin nüfusun kontrol altına
alınmasının yanında doğal kaynakları koruyan bir eğitim, davranış ve çevre etiğinin geliştirilmesiyle
mümkün olacağı açıktır (Karaca, 2007).
Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının her geçen gün artması, çevre etiği ve bilincinin
kazandırılmasını daha önemli hale getirmekte ve bu durum her kademedeki öğrencilerin çevre etiği
farkındalık düzeylerinin tespit edilip sorunların giderilmesi için çözüm yolları bulma gerekliliği ön
plana çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde çevre etiği konusunda sınırlı sayıda araştırmaya
rastlanmıştır (Özer, 2015; Bülbül, 2013; Özdemir, 2012; Laçin ve Şimşek, 2011; Mahmutoğlu, 2009;
Mcshane, 2009; Quinn, 2012; Yücel Karakoç, 2005). Coğrafya bölümü öğrencileri üzerinde yapılan
herhangi bir araştırmaya ise rastlanmamıştır. Bu araştırmada lisans eğitimi boyunca çevre dersleri
(Çevre ve İnsan, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre vb.) alan Karabük Üniversitesi coğrafya bölümü
öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık düzeyleri nasıldır? sorusuna cevap aranmıştır. Bu
temel problem kapsamında aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
a) Coğrafya bölümü öğrencilerini çevre etiği farkındalığı ölçeğinden aldığı ortalama puanlar arasında
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
b) Coğrafya bölümü öğrencilerini çevre etiği farkındalığı ölçeğinden aldığı ortalama puanlar arasında
sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Yöntem
Bu araştırma coğrafya bölümü öğrencilerini çevre etiğine yönelik farkındalıklarını belirlemek amacı
ile yapıldığından, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu
olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları
herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır.
Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 1998, s.77).

2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2015–2016 öğretim yılı bahar döneminde, Karabük Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünde öğrenim gören 580 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya
katılan öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya katılan coğrafya bölümü öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi durumları
Değişkenler
Cinsiyet

Sınıf

Öğrenci sayısı (n=580)
288
292
580
161
181
101
137
580

Demografik Özellikler
Kız
Erkek
Toplam
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
Üçüncü Sınıf
Dördüncü Sınıf
Toplam

Yüzde (%100)
49.7
50.3
100
27.8
31.2
17.4
23.6
100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan Coğrafya bölümü öğrencilerinin %49.7’si (288 kişi)
kızlar, %50.3’nü (292 kişi) erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %27.8’i (161 kişi) birinci sınıf,
%31.2’si (181 kişi) ikinci sınıf, %17.4’ü (101 kişi) üçüncü sınıf, %23.6’sı (137 kişi) dördüncü sınıf
öğrencisidir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmaya katılan coğrafya bölümü öğrencilerini çevre etiğine yönelik farkındalıklarını belirlemek
amacıyla Özer (2015) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek üzerinde yapılan analizler
sonucunda cronbach alfa güvenilirlik kat sayısı 0.95 olarak bulunmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör
analizine göre; RMSEA 0.070; CFI 0.96; AGFI 0.86; NFI 0.95 olarak tespit edilmiştir. 23 maddeden
oluşan ve likert şekilde hazırlanan ölçek “tamamen katılıyorum (5)”, “katılıyorum (4)”, “kararsızım (3)”,
“katılmıyorum (2)” ve “kesinlikle katılmıyorum (1)” şeklinde düzenlenmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Uygulama gönüllülük esası dikkate alınarak yaklaşık 20 dakikada gerçekleşmiştir. Verilerin
analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra coğrafya bölümü öğrencilerini çevre etiğine yönelik
farkındalıklarının “cinsiyet” değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği “Bağımsız
Örneklemler İçin t-testi” ile ; “sınıf düzeyi” değişkenine göre “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)”
kullanılmıştır. Ölçeğin istatistiksel çözümlemelerinde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir.
3.

Bulgular

3.1. Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Çevre Etiğine Yönelik Farkındalıkları
Araştırmaya katılan coğrafya bölümü öğrencilerinin ölçek maddelerine verdikleri cevaplar Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalama ve
standart sapmaları
Ölçekte Yer Alan İfadeler

1- Dünyamızı gelecek kuşaklarla

paylaşmak zorundayız.
2- Çevrede yer alan her şey değerlidir,
ahlaki olarak dikkate alınmayı hak eder.
3- İnsan refahının sağlanması için çevreyi
korumak şarttır.
4- Mutlu bir hayat için çevreyi

Kesinlikle Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Art.
Katılmıyorum
Katılıyorum Ort.

f

%

f

%

f

%

f

%

2

0.3

7

1.2

10

1.7

48

8.3

513 88.4

f

%

4.83

6

1.0

9

1.6

13

2.2

110

19.0

442 76.2

4.67

3

0.5

5

0.9

10

1.7

112

19.3

450 77.6

4.72

4

0.7

4

0.7

22

3.8

112

19.3

438 75.5

4.68

Χ
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korumalıyız
5- İnsanlar sadece birbirleriyle değil;
doğal çevresiyle de sürekli ilişki
içindedir.
6- Bugünkü kuşaklara fayda sağlıyor olsa
bile, gelecek kuşakların refahını olumsuz
etkileyecek bir davranış hoş görülemez.
7-Çevremizde bulunan canlı cansız
varlıklara saygının yolu eğitimden
geçmektedir
8- İnsan teknolojisiz bir hayatta kalsa;
hem diğer canlıların hem de cansız
varlıkların değerini daha iyi anlayacaktır.
9-İnsan refahının sağlanması için
insanların çevreye karşı olumsuz
davranışlarının sınırlanması gereklidir.
10-Belirli hukuk kuralları
koyulmadığından çevre sorunları giderek
artmaktadır.
11- Her türlü doğal kaynak adalet ve
hukuk çerçevesinde tüketilmelidir.
12- Çevreyi korumak ahlaki bir kuraldır;
bu yüzden bu kurala uyulmalıdır.
13- Günümüzde oluşturulan çevre
sorunları gelecek kuşaklar için tehdit
oluşturmaktadır.
14- Her yapılan düzenlemede insanlar
dışında canlı ve cansız varlıklar da
dikkate alınmalıdır.
15- Hükümetlerin çevreye yönelik
yasaklamaları veya tedbirleri olmalıdır.
16- Ekoloji sorunlarının ortadan
kaldırılması için eğitimin
yapılandırılması gerekmektedir.
17- Tüm insanlar ahlaki duyarlılığa sahip
olurlarsa çevre sorunları ortadan kalkar.
18- Doğal kaynakları koruyarak
kalkınmak mümkündür.
19- İnsanların refah ve mutluluğunu ön
planda tutan doğa anlayışı sürdürülürse;
doğa geri dönülemez bir yıkıma
gidecektir.
20- Gelecek kuşaklar için sınırsız
sömürüden vazgeçmeliyiz.
21- Doğal dengenin bozulması tüm
canlıları etkiler.
22- İnsan çevrede bulunan canlı
varlıklara karşı sorumludur
23-İnsanın doğaya karşı ahlaki
sorumluluğu vardır
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3

0.5

7

1.2

14

2.4

129

22.2

427 73.6

4.67

6

1.0

13

2.2

32

5.5

156

26.9

373 64.3

4.51

11

1.9

40

6.9

53

9.1

151

26.0

325 56.0

4.27

25

4.3

53

9.1

95

16.4 129

22.2

278 47.9

4.00

9

1.6

13

2.2

32

5.5

200

34.5

326 56.2

4.41

11

1.9

24

4.1

50

8.6

184

31.7

311 53.6

4.31

13

2.2

23

4.0

76

13.1 191

32.9

277 47.8

4.20

5

0.9

4

0.7

17

2.9

157

27.1

397 68.4

4.61

1

0.2

16

2.8

26

4.5

134

23.1

403 69.5

4.58

5

0.9

5

0.9

25

4.3

157

27.1

5

0.9

10

1.7

32

5.5

169

29.1

364 62.8

4.51

4

0.7

10

1.7

50

80.6 171

29.5

345 59.5

4.45

4

0.7

13

2.2

52

9.0

175

30.2

336 57.9

4.24

11

1.9

35

6.0

84

14.5 180

31.0

270 46.6

4.30

5

0.9

22

3.8

72

12.4 171

29.5

310 53.4

4.30

1.0

9

4.53

6

388 66.9

1.6

36

6.2

148

25.5

381 65.7

4.58

2

0.3

4

0.7

9

1.6

113

19.5

452 77.9 4.73

4

0.7

7

1.2

15 2.6

143

24.7

411 70.9 4.63

4

0.7

6

1.0

16 2.8

131

22.6

423 72.9 4.66
4.49
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Tablo 2’de coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık ölçeğinde her bir
maddeye verdiği cevapların frekansları, yüzdeleri ve ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin ölçeğe
verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 4.49 olarak saptanmıştır. Bu bulguya göre, öğrencilerin
çevre etiğine yönelik farkındalıkları olumlu ve yüksek düzeydedir.
Araştırmaya katılan coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık ölçeğine
verdikleri cevaplarda aritmetik ortalaması en yüksek olan maddeler şunlardır:
1. “Dünyamızı gelecek kuşaklarla paylaşmak zorundayız.” (1.madde, Χ =4,83). Bu maddeye öğrencilerin %
88.4’ü (513 kişi) “kesinlikle katılıyorum”, % 8.3’ü (48 kişi) “katılıyorum” cevabını verirken sadece 2
öğrenci bu tutum ifadesine kesinlikle katılmadığını belirtmiştir.
2. “Doğal dengenin bozulması tüm canlıları etkiler.” (21. Madde, Χ =4.73). Bu maddeye öğrencilerin
% 77.9’u (452 kişi) “kesinlikle katılıyorum”, % 19.5’i (113 kişi) “katılıyorum”, 9 kişi “kararsızım”, 43
kişi “katılmıyorum” ve 2 öğrenci ise “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir.
3. “İnsan refahının sağlanması için çevreyi korumak şarttır.” (3. Madde, Χ =4,72). Çalışmaya katılan 450
öğrenci (%77.6) bu ifadeye “kesinlikle katıldığını”, 112 öğrenci (%19.3) “katıldığını” belirtmiştir.
Araştırmaya katılan coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık ölçeğine
verdikleri cevaplarda aritmetik ortalaması en düşük olan madde ise; “İnsan teknolojisiz bir hayatta
kalsa; hem diğer canlıların hem de cansız varlıkların değerini daha iyi anlayacaktır.” (8. Madde, Χ
=4.00). Bu ifadeye 278 öğrenci (% 47.9) kesinlikle katıldığını, 1296 öğrenci (% 16.4) katıldığını, 95
öğrenci (% 16.4) fikrinin olmadığını, 53 öğrenci (% 9.1) katılmadığını ve 25 öğrenci (% 4.3) kesinlikle
katılmadığını belirtmişlerdir.
3.2. Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerinin “cinsiyet”
değişkenine göre karşılaştırılması
Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık puanları ile cinsiyetleri arasında
anlamlı bir farklılığın olup olmadığı bağımsız örneklemler için t-testi ile belirlenmiş ve sonuçları Tablo
3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların Çevre Etiği Farkındalık Düzeylerine Yönelik Görüşleri İle İlgili Toplam
Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçlar
Cinsiyet

N

X

S

sd

t

p

Kız

288

104,94

9,97

Erkek

292

102,10

10,50

57
8

3,34
1

,001

Tablo 3 incelendiğinde; kız öğrencilerin çevre etiğine yönelik görüşleri ile ilgili toplam puanları ( X
=104.94) iken, erkek öğrencilerin ise ortalaması ( X =102.10) olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi
sonucuna göre; katılımcıların çevre etiği farkındalık düzeylerine yönelik görüşleri ile ilgili toplam
puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t (578) =3,341; p<,05].
3.3. Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerinin “sınıf düzeyi”
değişkenine göre karşılaştırılması
Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalık puanları ile sınıf düzeyi değişkeni
arasında anlamlı bir farklılığın olup Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile belirlenmiş ve sonuçları
Tablo 4’de gösterilmiştir.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

512

Tablo 4. Öğrencilerin Çevre Etiği Farkındalık Düzeylerine Yönelik Görüşleri İle İlgili Toplam
Puanlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişken

N

Χ

S

1.Sınıf

161

104,76

9,23

2.Sınıf

181

100,56

9,91

3.Sınıf

101

104,57

11,07

4.Sınıf

137

105,15

10,82

F

Varyansın
Sınıf Düzeyi

KT

sd

KO

Gruplar Arası

2309,005

3

769,668

Gruplar İçi

59475,967

576

103,257

Toplam

61784,972

579

Kaynağı

p
7,454

,000

Fark
Scheffe
2-1
2-3
2-4

Tablo 4’deki analiz sonuçlarına göre, katılımcıların çevre etiği farkındalık düzeylerine yönelik
görüşleri ile ilgili toplam puanları ile sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir
[F (3-576) = 7,454; p<,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için Scheffe çoklu
karşılaştırma testi yapılmıştır. Bu sonuçlara göre 2. sınıfta bulunan katılımcıların çevre etiği
farkındalık düzeylerine yönelik görüşler ile ilgili toplam puanları ortalaması ( Χ =100,56) ile 1. sınıfta
bulunan katılımcıların çevre etiği farkındalık düzeylerine yönelik görüşler ile ilgili toplam puanları
ortalaması ( Χ =104,76), 3. sınıfta bulunan katılımcıların çevre etiği farkındalık düzeylerine yönelik
görüşler ile ilgili toplam puanları ortalaması ( Χ =104,57) ve 4. sınıfta bulunan katılımcıların çevre
etiği farkındalık düzeylerine yönelik görüşler ile ilgili toplam puanları ortalaması ( Χ =105,15)
arasında 1,3 ve 4. sınıfta bulunan katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu; 2.
sınıfta bulunan katılımcılara göre diğer sınıf düzeylerindeki katılımcıların çevre etiği farkındalık
düzeylerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir
4. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalıklarının ne düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin çevre etiğine yönelik farkındalıkları
cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından da ele alınmıştır. Çalışmada Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre
etiğine yönelik farkındalıkları olumlu ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan
coğrafya bölümü öğrencilerinin ölçeğe verdikleri cevaplar genel olarak ele alındığında; çevre etiğinin
tanımını, Çevre etiğinin ortaya çıkış nedenlerini ve amaçlarını genel anlamda farkına vardığını ve
çevre etiğine yönelik önlemleri genel olarak bildiği sonucuna ulaşılmıştır. Aydın (2010) tarafından
Coğrafya öğretmen adayları üzerine yapılan benzer bir çalışmada katılımcıların çevre sorunları ve
çevre eğitimi hakkındaki sosyal ve akademik duyarlılıklarının yüksek düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. Bir diğer çalışmada Aydın ve Ünaldı (2011), coğrafya öğretmen adaylarının sürdürülebilir
çevreye ilişkin tutumlarının ne düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan coğrafya
öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından da
ele alınmıştır. Çalışmada coğrafya öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları
olumlu ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada ve coğrafya öğretmen adaylarının
çevreye yönelik tutum çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Çevre eğitimi birçok
bilim dalı tarafından farklı açılardan incelenmektedir. Ancak bu çalışmalar bilim dallarının
sınırlılıkları içerisinde kalmaktadır. Çevre eğitiminde coğrafya ayrı bir öneme sahiptir. Doğal ve beşeri
afetler, su kaynakları, toprak ve bitki örtüsünün kullanımı, enerji kaynaklarının kullanımı, iklim
değişiklikleri ve etkileri, kuraklaşma, çölleşme gibi çevre ile ilgili konular coğrafya biliminin temel
konularıdır. Günümüz Coğrafya Öğretim Programında beş öğrenme alanından biri “çevre ve toplum”
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dur ve tüm sınıflarda ortak bir öğrenme alanı olarak kabul edilmiştir. Çevre ve toplum konu alanında
doğal kaynakların kullanımı, doğal afetler, çevre sorunları, yönetim ve planlama, çevresel değişim
konuları ele alınıp incelenir. Coğrafya öğretim programında (2011) çevre kazanımlarının toplam sayısı
30’dur (9. ve 10. sınıflarda 3 kazanım, 11. Sınıfta 15 kazanım ve 12. Sınıfta 9 kazanım). Çevre
kazanımlarının genel kazanım içeresindeki oranı %20’dir. Bu değerlere göre, lise düzeyinde coğrafya
dersi içerisinde çevre konularının ağırlığının fazla olduğu söylenebilir. Üniversitelerde coğrafya
bölümü ve coğrafya öğretmenliği programları içerisinde de çevre derslerine yer verilmektedir. Bu
çalışmaya katılan coğrafya bölümü öğrencilerinin lisans programı incelendiğinde Çevre ve İnsan,
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, Afetler Coğrafyası gibi çevre konularının yer aldığı dersler
almaktadır. Bu durum öğrencilerin çevreye ilişkin tutum, duyarlılık, okuryazarlık, farkındalık ve etik
düzeyleri üzerinde olumlu etkileyebilir.
Bu araştırmada coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiği farkındalık düzeylerine yönelik görüşleri
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir sonuca
ulaşan Özer (2015) çalışmasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyete göre çevre etiği
farkındalığına bakıldığında kızların çevre etiği farkındalığının erkeklere oranla daha fazla olduğu
tespit edilmiştir. Kızların lehine tespit edilen bu çevre etiği farkındalığı istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Tikka, Kuitunen ve Tynys’in (2000) çalışmasında kadınlar doğaya yönelik daha güçlü
duyarlılığa sahip iken erkekler daha çok doğaya hükmetmeye ve doğal kaynaklardan fayda
sağlamaya yatkın olduğunu belirtmiştir. Bu açıdan, çevreye yönelik tutumlar ve çevre ile ilgili
kullanımlar boyutlarında bayanlar lehine cinsiyet farkının tespit edilmesi beklenen bir sonuçtur
(Teksöz, G., Şahin, E. & Ertepınar, 2010). Şama (2003), üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarını
incelediği araştırmasında, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevre sorunlarına yönelik daha
olumlu tutumlar içinde olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca Şama (2003) kız öğrencilerin ilerleyen
zamanda birer anne adayı olmaları bakımından bu sonucun olumlu olarak değerlendirilebileceğini
dile getirmiştir. Özdemir (2012) çalışmasında ise katılımcıların cinsiyet durumları ile çevre etikleri
arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Turan (2009)’ın eleştirel düşünme becerilerini ele alan
biyoloji dersinin ortaöğretim öğrencilerinin ekolojik etik yaklaşımlarında cinsiyete göre yapılan t-testi
sonucu anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Bu çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç ise, coğrafya bölümü öğrencilerinin çevre etiği farkındalık
düzeylerine yönelik görüşleri sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermesidir. Veriler
incelendiğinde birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin çevre etiği farkındalık düzeylerinin
yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğu görülmüştür. Ancak ikinci sınıf öğrencilerinin çevre etiği
farkındalık düzeylerinin diğer sınıf düzeylerinden düşük olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Özer (2015) çalışmasında öğretmen adaylarının sınıflarına
göre çevre etiği farkındalığına bakıldığında üçüncü sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine
göre çevre etiği farkındalığının daha fazla olduğu görülmüştür. Üçüncü ve dördüncü sınıf fen bilgisi
öğretmen adayları arasında çevre etiği farkındalık düzeyi etki puanı t-testi sonucunda anlamlı
bulunmamıştır.
Bu çalışma Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü lisans programına devam eden
öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin
çevre etik algılarının ortaya konması amacıyla bu çalışma tekrarlanabilir ve sonuçlar genellenebilir.
Çevreyle doğumdan ölüme kadar olan sürekli etkileşim ve hayat boyu öğrenme ilkeleri
düşünüldüğünde çevre eğitimi her yaş ve meslekteki kişilere belirli programlar çerçevesinde
verilmelidir Ders içerikleri çevre etiği kavramı konusunda zenginleştirilebilir. Öğrencilerin çevre
duyarlılıkları üzerinde etkili olan değişkenler (cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, yaş, anne-baba eğitim
durumu, aile gelir seviyesi vb.) ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Çevre eğitimi öğrenim sürecinin bir
unsuru olarak algılanmamalı, çevre için eğitim tüm yaşam boyu olarak değerlendirilmeli ve bu
doğrultuda programlar hazırlanmalıdır.
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Significance of Medical Geography in Medical Institutions Planning
Gülbahar Genel
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Abstract
Analyzing mutual interaction between human and environment and its outcomes the science of geography is
still developing new disciplines as the days pass. One of these disciplines is medical geography that remains
on the agenda due to disruptions in human habitat, even though its historical background goes back a long
way. The main study field of medical geography is to analyze diseases appeared due to human – environment
interaction and to minimize these diseases. Today, medical geography is a discipline for which physicians and
engineers carry out studies more than geographers and its main field is one of the current subjects of natural
and human geography. Medical geography is not only a discipline that would provide benefits from the point
of cause and effect relations of diseases caused by human and natural environment interactions but also of
transportation of people to medical institutions and planning these institutions. Addressing natural
environmental factors individually which cause diseases is not sufficient to bring human health to optimum
level. Furthermore, analysis of distribution and planning of medical institutions considering human factors is
also included in the field of medical geography. Hence, studies on medical geography are necessary for
allowing people to have optimal health and to get healthcare services.
Keywords:1
medical geography, health, medical institutions planning

1.

Introduction

Provision of basic healthcare services is among primary duties of the state. Hence, healthcare services
system and its supervision are kept under control by means of governmental policies. It is essential
that where and how these healthcare services supported with governmental investments are
provided.
There are required subsidiaries for providing healthcare services. Hiring physicians, nurses,
healthcare personnel, etc. are necessary elements of providing healthcare services. However, medical
institutions are also one of the elements having direct effect on healthcare services. Medical
institutions distribution and increases in their number are also among key factors for efficiency,
qualification and sustainability of healthcare services.
Planning medical institutions is regulated by government in order to raise public health up to a higher
level. Upon a shift to planned period in our country, planning medical institutions also takes place
among health policies implemented in a more efficient way.
Healthcare planning done for people’s accessibility to healthcare services equally and people to be
healthier are included in the study field of medical geography due to its comprehensive context and
human-based approach. Özey, put medical geography and health geography in the same context.
1 Corresponding author’s address: Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, Geography Department Esentepe Campus 54187 Serdivan / Sakarya / TURKEY
e-mail: gulbahargenel@sakarya.edu.tr
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According to (Özey, 2015, s. IV), purpose of medical geography is not only to study on reasons of
diseases but also to help people benefit from medical opportunities equally when they get sick in
order to allow them to be healthier. It is possible to gather medical geography studies together under
two main topics; disease ecology and healthcare planning, and environmental studies in separation of
healthcare services (Çelebi, 1987, s. 5).
Healthcare services are one of the most fundamental services that people demand in order to have a
better and healthier life. Provision of healthcare services at an adequate level has a direct effect on
human life. Medical geography has a large field of study on accessibility and attainability of
healthcare services. Therefore, it contributes to medical institutions planning as well.
It is required to adopt medical geography as a concept at first to address medical geography’s
importance in planning medical institutions. It is therefore required to mention about definition,
development and scope of medical geography firstly and then to comment about medical institutions
planning and to address its importance.
2.

Definition, Development And Scope of Medical Geography

In our developing world; social, economic, environmental and technological changes brought up
health to agenda as a crucial matter and made determination of health policies to be a requirement of
first priority (Durduran, 2009, s. 20). A change was observed in the concept of health gaining
importance increasingly in time, from “the state of not being sick” approach to the broadest meaning
of today “a state of complete wellness not only from the point of illness and disability conditions but
also of physical, mental and social conditions” (Tengilimoğlu, 2014, s. 69).
People’s being in a complete wellness in terms of physical, mental and social aspects is not only
included in the field of medicine. Direct relationship between science of geography and human being
was caused to examine health and to carry out studies in this regard. Then we met “medical
geography” as a rapidly developing field of research within the framework of science of geography
for which a specialization era has come in recent years and which also represents a perspective
demonstrating case – environment relationship. Thus, several suggestions are brought forward upon
analysis of health issues appeared and the bound between health and geography is revealed in
general meaning, through services provided in healthcare sector (Timor, 1993-1996).
Science of medicine is qualified as a guide to show reasons of diseases which affect the society in
several ways and to find how to fight against diseases. There are a number of medical geography
studies analyzing various examples of traditional intergeneration connections between geography and
medicine as well as the elements contributing to health and making some suggestions through local
models.
Medical geography is a department analyzing health and healthcare systems’ relationship with
geography as a sub-discipline of geography. Studies on medical geography have started in 18th
century and at first it was used for describing relationship between disease and environment (Özey,
2015, s. 3). Representing an advanced field of study in terms of research and ideas medical geography
can be defined as “applying geographical methods and techniques to medical issues”. This discipline
where its principles summarize relationship between environment-health and patient well can also be
defined as ‘a method analyzing all events regarding health issues resulting from environmental
reasons in terms of social, environmental and time aspects and searching for reasons of such events
and thus finding optimal solution to prevent health problems’ (Timor, 1993-1996).
Various maps were prepared to determine distribution and reason of incidence of particularly
epidemic diseases starting from late 18th century. These studies showed increase mostly during the
last 50 – 60 years. This suggests that a number of researches on medical geography were done. The
map showing regional distribution of ‘yellow fever’ in 1788 is one of them (a research done in 1844 –
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1854 by John Snow regarding a cholera outbreak in Soho Town, London). Snow marked the points
where cholera was seen and revealed where it became intense. Based on the relationship between
death and people using water pumps, he determined that this is a disease transmitting from person to
person through water and showed this by his map (Kantürk Yiğit, 2011).

Figure 1: John Snow’s Map of Cholera Distribution in London (1854).
Source (Kantürk Yiğit, 2011):
Incidence of death observed intensely in the vicinity of water pump at Broad Street and the cholera
outbreak were stopped by replacing the pump (Kantürk Yiğit, 2011).
Another map was drawn showing smallpox outbreak during 1967 – 1976 years. After taking some
measures and/or using treatment methods in this disease which is seen mostly in countries with lower
income level, significant reduction was observed in the course of disease (Timor, 1993-1996).
Various researches were done worldwide on matters such as disease ecology, health geomatics,
healthcare services, mortality, etc. in the field of medical geography. These researches were aimed at
making contribution to public health studies in order to both distinguish reasons of diseases and to
minimize effects of diseases (Çelebi, 1987, s. 10).
Meanwhile studies on medical geography were being carried out; organizations in this field were also
established. The first organization in this regard is International Society of Pathology which was
established in 1929 by a group of physicians. The second largest organization is “Medical
Geographical Commission” established in 1952. Afterwards a number of nations established their own
medical geography organizations. In US, American Geographical Society has initiated studies on
medical geography in 1940s. In late 1950s, a “Medical Geographical Committee” was established
under the body of Britain’s the Royal Geographical Society. Medical Geographical Commission was
established in 1954 in Soviet Union and during a congress organized by the commission plans was
drawn for disease mapping and atlas program. In 1955, ‘Royal Dutch Society of Geography and
Geographic Pathology’ was established (Mullins, 1966). Especially military organizations have always
been interested in conditions which might affect health of their personnel. I.e. US Army Forces
established Department of Geographic Pathology under Institute of Pathology (Hapçıoğlu, 1987).
Significance of medical geography is noticed as days pass and still continues to attract attentions
increasingly. Medical geography studies target to improve efficiency and accessibility of healthcare
services which are the most fundamental right of humans. In addition it makes contribution to
government policies in planning healthcare services.
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Planning Medical Institutions

Healthcare planning can be defined as improvement of health level by optimization of limited
sources. In health sector, planning activity is a process during which required human, instrument-tool,
physical and financial sources are identified in order to provide healthcare services. Considering
international experiences, it is seen that planning activities generally focus on hospital services and
planning activities regarding healthcare services are performed at national, regional and local levels.
(www.saglik.gov.tr). Purpose of health planning is to ensure easy access to healthcare services and to
provide service with high-quality in a fair, fast and sustainable way whenever necessary and to
recognize that patient always takes priority. In the process of health planning; planning of medical
institutions and healthcare services, and public planning should be made. To analyze contribution of
medical institutions to planning activity, it is inevitable that this planning should be examined by
disciplines such as medicine, management, etc. as well as geography under the name of medical
geography.
Medical institutions planning activities were initiated in our country after 1960s. Five-year
development plans were started to prepare as of 1963. In the following table, data from development
plans between 1963 and 2014 years are compared.
In-patient
medical
institutions
Increase rate
(%)
Out-patient
medical
institutions

1967

1972

1977

1983

1989

1994

2000

2005

2010

2014

664

778

772

646

812

982

1183

1156

1439

1528

17,17

- 07,71

-16,32

25,70

20,94

20,57

-2,36

24,48

6,18

-

-

-

-

-

9564

7674

25554

28648

-

-

-

-

-

-

19,76

232,99

12,10

664

778

772

646

812

982

10747

8870

26993

30176

-

-

-

-

-

-

-

17,46

204,32

11,79

-

Increase rate
Total
Increase rate

Source: (TÜİK, 2016)
When table is reviewed, a decrease in numbers is observed for in-patient and out-patient medical
institutions within 2000 to 2005 period. It is thought that the case causing such decrease would be
consequences of the 927 numbered resolution adopted on 14th February 2005 (Yeginboy & Ş., 2008, s.
5). In five-year development plans drawn by State Planning Organization (DPT), number of beds and
their ratios, number of physicians and their ratios and other targets regarding health are determined.
Most of these targets were achieved. Nevertheless service recipients are not satisfied with the services
(Yıldız, 2008, s. 41).
Medical institution planning is the planning activity required for identifying what kind of services a
medical institution can provide and how to do it. Here, satisfaction of institution in fulfilling its
predefined duties as well as services required in terms of service recipients is considered (Hayran &
Sur, 1998, s. 118).
To make a medical institution planning, it is first of all required to familiarize the region in general. In
such case; investments should be done in connection with region’s geographical structure, climate,
means of transport, means of communication, economic structure, settlement characteristics, overall
structure of local government and local administers, general investment status of the region, health
investments and infrastructure investments (Yıldız, 2008, s. 45).
Contribution of medical geography in this regard is remarkable. There is an understanding that health
institution planning is not enough for our country alone so satisfaction cannot be achieved even
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though planned targets are reached. The reason for this can be assumed that in planning activities
only increasing number of institutions and personnel was targeted. It is seen not likely for planning
activities to make any contribution by ignoring humane factors. Increasing number of medical
institutions is not the only criteria for satisfaction and a better healthcare service. Requirements
needed to be considered during planning process, population, distribution of diseases, accessibility of
institutions shall accompany with satisfying results.
4.

Conclusion

Study fields of medical geography are based on the purpose of bringing human health up to a better
level. It is therefore crucial to consider medical institutions planning and population, number of
patients, number of beds and to achieve a qualified increase in the number of medical institutions
accordingly. Qualified increase in the number of medical institutions shall enable achievement of
targets as defined in planning and to have society become a healthier one. Government should ensure
that medical institutions are accessible and distributed equally. Its bound with geography is therefore
inevitable. As a result of calculation of distribution and incidence rate of diseases, population density,
and analysis of them at provincial and district levels the required medical institution can be revealed.
To execute all these processes properly, studies on medical geography are of higher importance.
Environmental and time-wise distribution of medical institutions, their modification and planning are
also included in the field of medical geography. A proper planning should be done and it should be
monitored in order to optimize limited sources. Medical geography and geographical information
systems shall provide a huge support to both planning and monitoring activities in this regard.
Today, variety of diseases and number of patients show dramatic increase due to many different
factors such as global warming, reduction in agricultural activities, rapid population increase, air
pollution, wrong settlement of industrial zones and etc. Resulting from natural, humane and
economic reasons, such increase has a direct influence on the effect of medical geography in medical
institutions planning. Interaction between geographical factors and human health delivers
requirement and need for studies in the field of medical geography.
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Özet
Bu çalışmanın amacı 7. Sınıf öğrencilerinin sergilenen bilim okuryazarlık düzeylerini cinsiyet, anne ve baba
öğrenim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmanın örneklemini Ankara ilinde 2015-2016
eğitim-öğretim yılında yedinci sınıfta öğrenim gören 459 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin bilim
okuryazarlık düzeyini belirlemek için Bilim Okuryazarlık Ölçeği (BOÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık düzeyleri arasında kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuştur (F (1, 457)=5.472; p< .05). Baba öğrenim durumuna göre öğrencilerin sergilenen bilim
okuryazarlık düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (F
(3,455)=25.83; p< .05). Anne öğrenim durumuna göre öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık düzeyi puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (F (3,455)=19.26; p< .05).
Anahtar kelimeler:
bilim okuryazarlığı, sergilenen bilim okuryazarlık, cinsiyet, anne–baba öğrenim durumu

1.

Giriş

Cinsiyetin fen başarısına etkisi üzerine yapılan çalışmaların üç temel amacı olduğu bilinmektedir.
Bunlar öğrenciler arasındaki var olan fırsat eşitsizliklerini belirlemek, öğrenci performanslarını ortaya
çıkarmak ve öğrencilerin öğrenme yollarını anlamaya çalışmaktır (Organization for Economic
Coordination and Development [OECD], 2009). Cinsiyet açısından öğrenci performanslarını
belirlemek adına geçmişten günümüze pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar kapsamında
öğrencilerin cinsiyetleri ile fen başarıları arasındaki farklar (Young ve Fraser, 1994; Muller ve
Hamilton, 1998; Stage ve Kinzie, 2001) ve cinsiyete göre fen bilimlerindeki kavram yanılgıları
incelenmiştir (Sencar ve Eryilmaz, 2004). Ayrıca cinsiyet ile fen bilimlerine yönelik isteklendirme,
tutum, öz yeterlilik gibi duyuşsal boyuttaki özellikler arasındaki ilişkiler de incelenmiştir (Weinburgh,
1995). Fakat bu çalışmalarda öğrenci başarısını bilim okuryazarlığı boyutunda ele alan sınırlı sayıda
çalışma vardır ( Reilly, Neumann & Andrews, 2015; OECD, 2009, 2012). Hâlbuki öğrencileri bilim
okuryazarı olarak yetiştirebilmek uzun süredir fen eğitiminin en temel amaçlarındandır (Robert,
2007). Amerikan Bilimin İlerlemesi Birliği’nin (AAAS) Proje 2061 kapsamında yayınladığı “Bütün
Amerikalılar için Fen” (“Science for All Americans”) raporunda bilim okuryazarlığının çok yönlü bir
yapıya sahip olduğu belirtilmiştir. Bu yapılar dünyayı tanıma, onun tümleşik yapısına saygı duyma,
fen, matematik ve teknolojinin birbirine bağlı olduğunun farkında olma, bilimin bazı kavramlarına
aşina olma, bilimsel düşünme kapasitesine sahip olma, fen, matematik ve teknolojinin insan girişimi
olduğunun farkında olma, risklerin, ihtimallerin farkında olma şeklindedir (Robert, 2007).
Sorumlu Yazar Adresi: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
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Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Projesi olan PISA (OECD,2006), bilim okuryazarlığı
tanımında üç düşünme süreci üzerinde odaklamıştır. Bunlar; bilimsel durumları ayırt etme, bilimsel
olguları açıklama ve bilimsel kanıtları kullanma şeklindedir. Bu süreçlerin içeriği PISA 2012’de şöyle
tanımlanmaktadır: i)Bilimsel fenomenlerin tanımlanması, açıklanması ve tahmin edilmesi. ii) Bilimsel
sorgulamaların (investigation) anlaşılması. iii) Bilimsel kanıtların ve kararların yorumlanmasıdır.
PISA 2006, 2009 ve 2012 nihai raporları incelendiğinde bilim okuryazarlığı alanında, hem tüm
katılımcı ülkeler genelinde hem İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkeler
genelinde, erkek öğrencilerin ortalama performansının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu
görülmektedir. OECD üyesi olsun ya da olmasın, PISA 2012’ye katılan ülkelerin yarıya yakınında
(%42) bilim okuryazarlığı alanında erkek öğrenciler ve kız öğrencilerin performansları arasında erkek
öğrenciler lehine manidar düzeyde bir farklılık vardır. PISA 2006 ve 2009 raporlarında da benzer
sonuçlar bulunmuştur. Bu raporlarda Türkiye örneklemi incelendiğinde, bilim okuryazarlığı ortalama
performans puanları açısından kız öğrencilerin performans puanları ortalaması, erkek öğrencilerden
daha yüksektir. Türkiye, PISA 2012 raporunda, kız öğrenciler lehine performans farklılığı gözlenen 17
ülke içerisinde sıralama yapıldığında 13. sırada yer almaktadır (Millli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2007,
2010, 2013).
Öğrencilerin herhangi bir alandaki performansını etkileyen pek çok içsel ve çevresel etmen vardır.
Anne-baba öğrenim durumu bu çevresel etmenlerin en önemlileri arasında yer almaktadır.
Öğrencilerin fen başarıları ve anne- baba öğrenim durumları arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişkinin olduğu pek çok araştırma ile ortaya konmuştur (Şaşmazer, 2006; Taningco & Pachon, 2008;
Alomar, 2006). Anıl (2009), Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA) 2006
kapsamında, Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörlerin neler
olduğunu belirlemeyi amaçlamış ve Türkiye’deki 15 yaş grubu öğrencilerin fen bilimleri başarısını en
çok yordayan değişkenin, “babanın eğitim durumu” olduğunu belirlemiştir.
Bu araştırmada öğrenci başarısı bilim okuryazarlığı boyutunda ele alınmıştır. Tüm Dünya’ da
öğrencilerin bilim okuryazarlık düzeyini belirlemek için en yaygın kullanılan ölçme ve değerlendirme
araçları PISA sınavlarıdır. PISA, 15 yaş grubunda yer alan öğrencilerin bilim okuryazarlığının yanı
sıra matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri düzeylerini belirleyen ve çeşitli değişkenler ile bu
becerilerin etkileşimini inceleyen bir ölçme ve değerlendirme programıdır. Fen başarısının bu yeni
tanımına göre ortaokul öğrencilerinin de (11-14 yaş) bilim okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, annebaba öğrenim düzeyi gibi değişkenler ile olan etkileşimini inceleyen çalışmaların yapılmasına ihtiyaç
vardır. Bu araştırma literatürdeki bu eksikliği gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca uygun
olarak araştırmanın problemi, “7. Sınıfta okuyan öğrencilerin cinsiyet ve anne–baba öğrenim durumu
değişkenleri açısından bilim okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Şeklinde
ifade edilmiştir. Bu çalışmanın alt problemleri aşağıda belirtilmiştir:
1.
2.
3.

7. Sınıfta okuyan kız ve erkek öğrencilerin bilim okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
7. Sınıfta okuyan öğrencilerin baba öğrenim düzeyleri ile bilim okuryazarlık düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
7. Sınıfta okuyan öğrencilerin anne öğrenim düzeyleri ile bilim okuryazarlık düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?

1.1. Amaç
Bu çalışmanın amacı 7. Sınıf öğrencilerinin sergilenen bilim okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, anne
ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından incelenmesidir.
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Yöntem

Bu bölümde, çalışmada kullanılan model, evren ve örneklem, veri toplama araçları, veri toplama
süreci, verilerin analizi bölümlerine yer verilecektir.
2.1. Çalışmada Kullanılan Model
Araştırma genel tarama modeline göre oluşturulmuştur. Genel tarama modeli, geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. (Karasar,
2012, s. 77).
2.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evreni Ankara ili merkez ilçelerinde (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Pursaklar,
Yenimahalle, Keçiören) okuyan 7. sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini
belirtilen ilçelerde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 459 yedinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır.
2.3. Ölçme Aracı ve Uygulama
Bu araştırmada öğrencilerin bilim okuryazarlık düzeyini belirlemek için Fives, Huebner, Bırnbaum,
Nicolich tarafından 2014 yılında geliştirilen Bilim Okuryazarlık Ölçeği (BOÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek
bünyesinde iki boyutu barındırmaktadır. Bunlar tek faktörlü yapıya sahip olan Sergilenen Bilim
Okuryazarlık (BO-S) ve üç faktörden oluşan Bilim Okuryazarlığı Motivasyon ve İnançlar (BO-Mİ)
boyutudur. Ölçme aracının Türk diline uyarlama çalışması araştırmacılar tarafından yapılmıştır. BO-S
için yapılan madde analizleri sonucunda madde ayırt edicilik indeksleri 0.26 ile 0.67 arasında değerler
aldığı bulunmuştur. Testin Cronbach Alpha katsayısı 0.65’tir. BO-Mİ ölçeğinin yapı geçerliğinin
incelemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçekteki her bir faktör için hesaplanan ve 0.70
ile 0.86 aralığında değişen iç tutarlılık katsayıları ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. BO-S
ölçeği, bilimin rolü, bilimsel düşünme ve hareket etme, bilim ve toplum, bilim medya okuryazarlığı,
bilimde matematik temalarına ilişkin soruları içeren 19 sorudan oluşan tek boyutlu bir ölçme aracıdır.
BO-S belirli bir alan bilgisi gerektirmeyen sorulardan oluşmaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin
cinsiyet, anne ve baba öğrenim durumu açısından karşılaştırılması için ölçeğin sadece BO-S boyutu
kullanılmıştır.
3.

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde, alt problemlere göre verilerin analizinden elde edilen bulgulara yer
verilecektir.
1.Alt Problem: 7. Sınıfta okuyan kız ve erkek öğrencilerin bilim okuryazarlık düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Cinsiyete göre sergilenen bilim okuryazarlık düzeylerine ait betimsel istatistik değerleri Tablo 1’de
görülmektedir. Bu sonuçlara göre kızların sergilenen bilim okuryazarlık düzeyleri ( Χ = 7.55, std
sapma= 3.22) erkeklere göre ( Χ = 6.85, std sapma= 3.11) daha yüksektir.
Tablo 1. Cinsiyete göre Sergilenen Bilim Okuryazarlık düzeyi Betimsel İstatistik Sonuçları
Grup

N

Χ

Std. Sapma

Kız

253

7.55

3.22

Erkek

206

6.85

3.11
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Tablo 2’de görüldüğü gibi kız öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puan ortalamaları ile erkek
öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (F (1, 457)=5.472; p< .05.). Bu çalışmada etki büyüklüğü (eta square) 0.12 olarak
bulunmuştur. Cohen (1985)’e göre bu değer orta etki büyüklüğü kategorisinde yer almaktadır.
Tablo 2. Sergilenen Bilim Okuryazarlık Puanlarının Cinsiyete Göre ANOVA Sonuçları
Kaynak
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
*p< .05

Kareler Toplamı
54.994
4593.062
4648.057

Sd
1
457
458

Kareler Ortalaması
54.994
10.050

F
5.472

*p
.02

2. Alt Problem: 7. Sınıfta okuyan öğrencilerin baba öğrenim düzeyleri ile bilim okuryazarlık düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 3’de baba öğrenim durumuna göre sergilenen bilim okuryazarlık düzeyinin betimsel istatistik
sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre babası lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olan
öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puan ortalamaları diğer öğrenim durumlarına göre daha
yüksektir ( Χ = 9.33, std sapma= 9.33). Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına F testi
teknikleri kullanılarak bakılmıştır. Bulgular Tablo 4’de sunulmaktadır.
Tablo 3. Baba Öğrenim Durumuna göre Sergilenen Bilim Okuryazarlık Betimsel İstatistik Sonuçları
Grup

N

Χ

Std. Sapma

İlkokul

116

6.40

2.83

Ortaokul

132

6.02

2.73

Lise

139

8.00

3.18

Lisans ve Lisansüstü

72

9.33

3.11

Tablo 4. Sergilenen Bilim Okuryazarlık Puanlarının Baba Öğrenim Durumuna Göre ANOVA
Sonuçları
Kaynak
Gruplararası

Kareler Toplamı
676.33

Sd
3

Kareler Ortalaması
225.443

Gruplariçi

3971.73

455

8.729

Toplam

4648.06

458

F
25.83

*p
.000

*p< .05
Tablo 4’de görüldüğü gibi baba öğrenim durumuna göre öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık
düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (F (3,455)=25.83;
p< .05). Anlamlı farkın hangi öğrenim seviyeleri arasında olduğunu tespit etmek üzere Scheffe testi
yapılmıştır. Scheffe testi sonuçlarına göre babası lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olan
öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puanları ile babası lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olan
öğrencilerin puan ortalamaları arasında babası lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde mezunu olanlar
lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Babası lise mezunu olan öğrencilerin sergilenen bilim
okuryazarlık puanları ile babası ortaokul ve ilkokul mezunu olan öğrencilerin puan ortalamaları
arasında babası lise mezunu olanlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Babası ortaokul mezunu
olan öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puanları ile babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin
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puan ortalamaları arasındaki, babası ilkokul mezunu olanlar lehine olan fark, istatiksel olarak anlamlı
değildir. Bu çalışmada etki büyüklüğü (eta square) 0.15 olarak bulunmuştur. Bu değer büyük etki
büyüklüğü kategorisinde yer almaktadır (Cohen, 1985).
3. Alt Problem: 7. Sınıfta okuyan öğrencilerin anne öğrenim düzeyleri ile bilim okuryazarlık düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5’de anne öğrenim durumuna göre sergilenen bilim okuryazarlık düzeyinin betimsel istatistik
sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre annesi lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olan
öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık düzeyi puan ortalamaları diğer öğrenim durumlarına göre
daha yüksektir ( Χ = 9.70, std sapma= 3.49). Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına F
testi teknikleri kullanılarak bakılmıştır. Bulgular Tablo 6’da sunulmaktadır.
Tablo 5. Anne Öğrenim Durumuna göre Sergilenen Bilim Okuryazarlık Betimsel İstatistik Sonuçları
Grup
N
Std. Sapma
Χ
İlkokul

156

6.49

2.91

Ortaokul

142

6.59

2.74

Lise

109

7.99

3.24

Lisans ve Lisansüstü

52

9.70

3.49

Tablo 6. Sergilenen Bilim Okuryazarlık Puanlarının Anne Öğrenim Durumuna Göre ANOVA
Sonuçları
Kaynak
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
*p< .05

Kareler Toplamı
523.59
4124.47
4648.06

Sd
3
455
458

Kareler Ortalaması
174.53
9.07

F
19.26

*p
.000

Tablo 6’da görüldüğü gibi anne öğrenim durumuna göre öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık
düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (F (3,455)=19.26;
p< .05). Anlamlı farkın hangi öğrenim seviyeleri arasında olduğunu tespit etmek üzere Scheffe testi
yapılmıştır. Scheffe testi sonuçlarına göre annesi lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olan
öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puanları ile annesi lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olan
öğrencilerin puan ortalamaları arasında annesi lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olanlar lehine bir
fark vardır. Ayrıca annesi lise mezunu olan öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık puanları ile
annesi ortaokul ve ilkokul mezunu olan öğrencilerin puan ortalamaları arasında annesi lise mezunu
olanlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin sergilenen
bilim okuryazarlık puanları ile annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin puan ortalamaları arasında
annesi ortaokul mezunu olanlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Bu çalışmada etki
büyüklüğü (eta square) 0.12 olarak bulunmuştur. Bu değer orta etki büyüklüğü kategorisinde yer
almaktadır (Cohen, 1985).
4.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, Ankara merkez ilçelerinde 7. Sınıflarda okuyan öğrencilerin bilimsel okuryazarlık
düzeylerini cinsiyet ve anne- baba öğrenim durumu değişkenleri açısından ele almıştır. Araştırma
sonucunda kız öğrencilerin sergilenen bilim okuryazarlık düzeyinin erkek öğrencilere göre daha iyi
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgular ülkemizde yapılan PISA araştırmaların sonuçları ile
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benzerlik göstermektedir (MEB, 2007, 2010, 2013). Bir başka ifade ile 7. Sınıf öğrencilerinin
cinsiyetlerinin bilim okuryazarlık düzeylerindeki etkisi, 15 yaşındaki öğrencilerin durumları ile
benzerlik göstermektedir. PISA raporlarına göre Türkiye ve Yunanistan dışında UK, Lüksemburg,
Danimarka, İsviçre gibi diğer OECD ülkelerinde erkeklerin ortalamaları kızlardan daha fazladır.
Bunun yanı sıra bilim okuryazarlık düzeyi açısından cinsiyet farklılığı göstermeyen ülkeler de
mevcuttur (OECD, 2009).
Halpern (2000), cinsiyet açısından bireylerin performanslarında farklılıklara neden olabilecek
faktörleri, biyolojik etmenler (beyin yapı ve fonksiyonları), sosyokültürel etmenler (cinsiyet rolleri,
okul aile ortamı) ve soru maddelerinin özellikleri (bilimsel içerik, madde formatı) şeklinde
sınıflandırmıştır (akt. Wong, 2012). Bilim okuryazarlığı performans ortalamaları ülkemizden daha
yüksek olan UK, Lüksemburg, Danimarka, İsviçre, Hong Kong gibi ülkelerde, cinsiyet açısından bilim
okuryazarlık performanslarında erkekler lehine gözlenen farklılığın sebebi ile ilgili çeşitli bilimsel
araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda yukarıda ifade edilen, cinsiyet açısından bireylerin
performanslarında farklılıklara neden olabilecek faktörler (Wong, 2012) ve ülkelerin öğretim
programları (Jovanovic & Bhanot, 2008’den akt., Scantlebury, 2012 ) incelenmiştir. Çünkü eğitimde var
olan cinsiyet eşitsizliği, ortalama insan kalitesini düşüreceği için ülkelerin ekonomik büyümesini
doğrudan etkilemektedir (Klasen, 1999). Ülkemizdeki PISA sonuçları ve bu araştırma kapsamında
elde edilen sonuçlar incelendiğinde, bilim okuryazarlık performanslarında kızlar lehine ortaya çıkan
tablo, ilk bakışta sevindirici görünmektedir ancak yukarıda da belirtildiği gibi ülkelerin ekonomik
büyümesi için ortalama insan kalitesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda erkek öğrencilerin
ülkemizdeki durumu dikkate alınmalıdır. Bu farkın nedenlerinden biri ülkemizin toplumsal
yapısında mevcut olan erkeklerin toplumda rol kazanması ve bir iş sahibi olabilmesinin kızlara göre
daha kolay olması olabilir. Kızların toplumsal bir rol ve meslek edinmek adına daha özverili çalışması
bu farkı oluşturmuş olabilir. Nitekim Arslan’ın (2013) ülkemizde yapılan araştırmaları kullanarak
hazırlamış olduğu doküman analiz çalışması sonuçlarına göre de okuma alışkanlığı, okuduğunu
anlama, eleştirel okuma düzeyleri, okuma stratejilerini kullanma gibi becerilerin çeşitli yönlerinde
kızların, erkeklere göre daha iyi bir düzeyde bulunduğu ifade edilmektedir. Okuduğunu anlama ve
eleştirel okuma becerisi diğer alanlarda olduğu gibi bilim okuryazarlığının da en temel öğesidir.
Ülkemizin bütün bilim dallarında ilerleyebilmesi için bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm
bireylerin bilim okuryazarı olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda Fen Bilimleri
Öğretim Programı’mızın temel vizyonudur.
Anne baba öğrenim düzeyi değişkenlilerinin öğrencilerin BO-S üzerindeki olumlu etkisi Anıl (2009)’ın
, Taningco ve Pachon’ın (2008), ve Alomar’ın (2006) yaptığı araştırma sonuçları ile benzerlik
göstermektedir. Bu çalışmada görüldüğü üzere anne baba öğrenim düzeyinin öğrencilerin fen
başarısında olduğu kadar bilim okuryazarlık düzeyi üzerinde de olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
Çin’de 2005 yılında yapılan bir çalışmada yetişkin bireylerin bilim okuryazarlık düzeylerini çeşitli
değişkenler açısından incelenmiş ve bireylerin eğitim düzeyi arttıkça bilim okuryazarlık
performanslarının da arttığı tespit edilmiştir (Chao & Wei, 2009). Bu çalışma ışığında, bilimsel bilgi,
yöntem bilgisi konularında başarılı, fen bilimlerinin toplum ile olan ilişkisini anlayan ve bilime karşı
olumlu tutum gösteren bireylerin çocuklarının da bu özelliklere sahip olabileceği düşünülmektedir.
Nitekim çocukların hayatta en önemli modellerinin başında anne ve babaları gelmektedir. Bu
çalışmada da anne ve baba öğrenim düzeyi lisans ve lisansüstü seviyede olan öğrencilerin bilim
okuryazarlık düzeyleri alt öğrenim düzeylerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu durum öğrencilerin bilim okuryazarlığı performansını artırma yönelik çözümlerden
birinin, toplumdaki bireylerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi olduğunu göstermektedir.
Bu araştırma Ankara merkez ilçelerindeki 7. Sınıf öğrencilerinin bilim okuryazarlık düzeylerinin
cinsiyet ve anne baba öğrenim düzeyleri açısından var olan mevcut durumunu tespit etmek amacıyla
yapılmıştır. Öğrencilerin bilim okuryazarlık düzeyleri ülkelere, okul türüne ve ailelerin sosyo
ekonomik durumuna göre çeşitlilik göstermektedir. Cinsiyet, okul türü ve ailelerin sosyo-ekonomik
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durumu değişkenlerinin tamamını içeren yordamsal çalışmaların yapılması, bu değişkenler
arasındaki etkileşimi açıklamak açısından önem taşıyabilir (Scantlebury, 2012). Bu durumun dışında
öğrencilerin cinsiyet açısından bilim okuryazarlığı performanslarında var olan farklarının sebeplerinin
detaylı olarak araştırılacağı yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Abstract
This study has made with the aim of leading the students who has better performance specification among
the ones who attend summer sports school in appropriate sports branches in the direction of their talents. In
the study the effect of movement education that was performed to 10-12 aged boys and girls two hours four
days a week during 12 weeks on some physical and physiological were analyzed. 70 boys and 25 girls in total
95 volunteer children who are between 10- 12 ages were attended to the research. The investigation of effect of
movement education height, body weight, arm span, disk touching, sit and reach, standing long jump, flexed
arm hang and 20 m. sprint speed test were applied. The test of normality of the obtained data was done with
Kolmogorov Smirnov test and in comparison of the variables that show normal distribution for two groups
Independent Samples T Test was used; in comparison of pretest and posttest of the same group Paired T Test
was used. In the current study, when anthropometric characteristics according to gender were analyzed,
There is no significant difference in boys’ body mass index values (p>0,05) were determined, whereas all other
parameters for both boys and girls participants a significant difference was observed (p>0,05; Table 1). When
the motoric characteristics according to gender were analyzed, the girl participants’ 20 m. sprint speed test
have no statistically significant differences (p>0,05) while in the other all parameters a significant difference
was determined for both boys and girls participants (p<0,05; Table 2). Consequently, it can be said that
movement education that is performed regularly and long term at 10- 12 aged children develops their
physical fitness.
Keywords:1
physical fitness, child, movement education

1. Introduction
Children come by being eager, active and curious. Children need basic motor skills to learn and know
the world. With kids motor activities and perceptual experiences compose more complex motor,
perceptual and cognitive learning. Children provide motor skill development through perception and
motor learning. Motor development is related to age but does not depend on it. The factors such as
environmental factors, living mode and opportunity of trying are influence on motor development
(Özer, 2001).
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Even if the children are at the same age, they are different from each other in terms of their physical
fitness, motivations, skills, learning speed, past experiences and family environment that they grow in.
When a child’s motor development is analyzed in terms of nerve and muscle system, it is seen that
motor behaviors proceed coordinately but complexly and are related to maturing (Özer and Özer,
2000).
Movement education aims at developing children’s neuro-muscular coordination, increase their
physical fitness, supporting their perceptual motor skills, strengthen their social and emotional
development, providing progress in their learning skills, programming and valuing leisure time. In
this context, movement education programs that are arranged with aim and meaningfully affect a
child’s emotional, social and psychosomatic sides (Bucher and Krotee, 1993). While a human is
continuing his development as a living creature, he/her has dynamism in the place where he/her
presents (Yüzgül and Müniroğlu, 2001). Movement education programs that will be practised are
supposed to be formative in terms of a child’s physical fitness, perceptual motor skills and socialemotional features (Watts et all 2003).
Physical fitness includes endurance of heart and respiratory system, endurance of muscles, muscle
force, muscle strength, speed, flexibility, agility, balance, reaction time and body composition. These
qualifications are names as physical fitness related to performance and physical fitness related to
health because these have different importance in terms of sportive performance and health (Özer,
2001). The physical fitness parameters related to performance contain qualifications such as speed,
agility, coordination and explosive power. (Graham and Holt, 2001). The reason of determining
physical characteristics of children is determining these children’s physical fitness levels. Studies
about this subject have increased day by day and the root of health problems that emerge in adults has
being searched correlatively with the results of this study. (Fletcher et all, 1996).
This study was performed with the aim of investigation of the effects of movement education that is
applied to 10-12 aged children for 4 days 2 hours during 12 weeks on physical fitness parameters.
2. Method
2.1. Subject and Method
Children who joined summer sports school that is arranged within social responsibility project of
Provincial Directorate of Sports and Bursa Youth Services attended this research. During registration
health report and receipt of permission from their families were taken. Average of age in girls (n=25)
are 10,52±0,25, and boys (n=70) average of age 11,30±0,17. In total 95 students attended voluntarily.
During 12 weeks in the context of movement education program, 4 days a week two hours for each,
they were trained for basketball, volleyball, badminton, swimming, taekwondo, folk dances, and
gymnastic branches.
2.2. Applied Measurement and Testing
2.2.1. Height and Body Weight
The heights and body weights of the participants (boys and girls) were measured as they were
wearing shorts and t-shirt and as barefoot by using the SECA stadiometer having the sensitivity of
0.01. As a result of these measurements was calculated are their body mass indexes.
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2.2.2. Arm Span Height
The participants leant their backs on the wall and opened their arms by showing their palms across.
Their arm span height was measured from their distance between proximal parts of the two hands
fingers.
2.2.3. Plate Tapping Test
Two plastic disks in 20 cm diameter were lined. A rectangle plate in 10 x 20 cm. size was placed
somewhere equally far away from the two disks. With ‘Start’ instruction the subject moved his hand
towards one of the disk and then the other disk 25 times as fast as they can. By test leader the number
of touching during the movement was counted loudly. The test was repeated twice and the highest
value was recorded.
2.2.4. Flexibility Measurement (Sit and Reach)
In flexibility measurement sit- reach test was done. The length of the test table is 35 cm, width is 45
cm, and height is 32 cm. Its upper surface length is 45 cm, width is 45 cm. The upper surface is 15 cm
wider than the surface where the legs are based on. The subjects sat on the floor and leant their bare
foot sole straightly to test table. They pushed the ruler slowly by stretching ahead as much as they can
while their hands are ahead of the body without flexing their knees. They waited for 1-2 sec. in
remotest point without moving ahead or back. The test was repeated twice and the highest value was
recorded.
2.2.5. Standing Long Jump Test
The participants took place where their toes were behind the line of jumping with their feed beside
each other. By flexing their knees and swinging their arms back side, in this position pushing their
legs and flinging their arms forward they jumped as far as possible. They tried to land on their two
feet beside without falling back. The test was repeated twice and the highest value was recorded.
2.2.6. Flexed-Arm Hang Test
By standing below horizontal bar, it was held at shoulder width with straight holding (claw holding).
The participant pılled himself up till his chin passed up the bar. He continued this position as long as
possible without leaning his chin to horizontal bar. When each participant preserves his position and
drops his eyes below the bar, the test was ended.
2.2.7. 20 m. Sprint Speed Test
The subjects ran 20 meters with maximal speed and high launching in given space. The duration that
was run was recorded with chronometer in terms of sec. The test was repeated twice and the highest
value was recorded.
2.3. Statistical Analysis
The test of normality of the obtained data was done with Kolmogorov Smirnov test and in comparison
of the variables that show normal distribution for two groups Independent Samples T Test was used;
in comparison of pretest and posttest of the same group Paired T Test was used.
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3. Results
Table 1. Comparison of anthropometric characteristics according to the participating’ gender
Variables

Test
Pretest
Height
Posttest
(cm)
Pretest
Posttest
Pretest
Body
Posttest
Weight
Pretest
(kg)
Posttest
Pretest
Body Mass
Posttest
Index
Pretest
(kg/m2)
Posttest
Pretest
Arm Span
Posttest
Height
Pretest
(cm)
Posttest
**p<0,01, **p<0,01

Gender

N

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Mean / Standard Deviation
138,24±9,64
140,68±9,39
142,61±10,30
144,21±10,29
32,96±7,34
33,60±7,01
36,06±9,50
36,71±9,55
17,20±3,09
16,94±2,82
17,48±2,91
17,42±2,88
134,84±12,22
136,28±11,96
140,24±12,36
141,00±12,27

t

p

-9,675

0,00**

-11,800

0,00**

-4,571

0,00**

-5,548

0,00**

2,974

0,007**

1,118

0,239

-7,176

0,00**

-6,636

0,00**

Table 2. Comparison of motoric characteristics according to the participating’ gender
Variables
Tapping
Plate
(sec)
Sit and Reach
(cm)
Standing
Long Jump
(cm)
Flexed-Arm
Hang (sec)
20 m. Sprint
Speed Test
(sec)

Test
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest

Gender

N

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Girl

25

Boy

70

Mean / Standard Deviation
14,75±2,60
13,80±2,29
14,44±1,76
13,58±1,43
22,80±3,29
23,64±3,34
21,23±5,46
21,53±5,18
121,28±17,64
129,40±13,90
138,74±18,58
147,40±21,47
7,10±4,13
10,71±5,72
18,65±10,98
23,05±10,34
4,26±0,50
4,12±0,40
4,16±0,37
4,01±0,36

t

p

7,133

0,00**

10,036

0,00**

-5,250

0,00**

-2,099

0,040*

-3,869

0,001**

-5,474

0,00**

-4,329

0,00**

-5,196

0,00**

1,506

0,145

3,952

0,00**

p<0,05, **p<0,01
4. Discussion
Physical activity positive affects every individual at any age. A regular activity makes a significant
difference in children’s and teenagers’ growing healthy, quitting undesirable bad habits, socializing,
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preserving from adults’ chronical illnesses or treating them supporting the treatment, providing elders
spending their old ages as an active period, in other words in increasing the quality of living during
whole life. In many epidemiological studies that was committed with adults it was stated that risk
factors especially about coronary diseases go back to childhood. In North Ireland in a study that was
done by choosing randomly from between 12- 15 aged samples; it was obtained that 15-23 % of them
have high blood pressure, 18- 34% of them have extreme fat profile. In another study it was seen that
the children who are above 12 have risk of at least one coronary heart disease at 69% rate. Moreover, it
was observed that approximately 13% of child and adolescent group has high rate of fat and
lipoprotein profile and they are classified as overweighed (Tiryaki, 2008).
In the direction of the data we obtained in our study, pre-test height average from girls’
anthropometric characteristics was found as (n=25) 138,24±9,64 cm and post-test was found as
140,68±9,39 cm; pre-test measure of their body weight was found as 32,96±7,34 kg and post-test
measure was 33,60±7,01 kg. Ayan (2008) in the study he committed on girls’; their height average was
found as 131,86±6,33 cm, their body weight average was found as 29,54±6,48 kg. Balcı et all. (2004)
found girls’ body weight average as 31,6±8,1 kg and their height average as 133,1±8,1 cm. The values
related to physical characteristics that were obtained similar results with our study. It can be
considered to be caused by longitudinal movement education. In our study; pre-test measures height
average from boys’ anthropometric characteristics was found as (n=70) 142,61±10,30 cm and post-test
measures was found as 144,21±10,29 cm; the pre-test measures of their body weight was found as
36,06±9,50 kg and the post-test measures was found as 36,71±9,55 kg. Saygın and Mengütay (2004)
reported sedentary boys’ height average as 155,2±8,3 cm. Ziyagil et all., (1996) found 12 aged athletes’
height average as 146,21±5,80 cm and their body weight average as 36,69±4,77 kg. Watts et all., (2003)
stated that there are significant differences between similar aged children who are trained regularly in
sports and who are not trained. Backous et all., (1990) found significant differences between early
adolescents who exercise regularly and the ones who do not in terms of body weight. It is thought that
the statistically difference between pre-test and post-test regarding to the obtained anthropometric
characteristics in our research have been resulted from the 12 weeks movement education that they
performed.
In our research, girls’ pre-test values of their arm span height was found as 134,84±12,22 cm and posttest values was found as 136,28±11,96 cm; boys’ pre-test measures was found as 140,24±12,36 cm and
their post-test measures was found as 141,00±12,27 cm. As a result of this data a significant difference
between girls’ and boys’ arm span height values was observed. Polat et all. (2003), in their study, did
not find any significant differences between arm span height values. The result of this study has no
similarities with our study. It is thought that in our study the pre-test and post-test difference in arm
span height have been resulted from getting their arms and legs longer in similar with their height
increase.
Between 7- 12 ages is the most appropriate period to learn and improve motor skills. In this period of
time, the level and improvement of motoric and coordinative features is related not only to the age but
also to the gender (Koşar and Demirel, 2004). In our research, girls’ pre-test of plate tapping values
was found as 14,75±2,60 sec, post-test values was 13,80±2,29 sec; boys’ pre-test values was found as
14,44±1,76 sec, their post-test values was 13,58±1,43 sec. Baydil (2006) found boys’ plate tapping value
as 13,18±1,77 sec. In Erden’ and Oğuz’s (2009) study a significant difference was found between girls’
and boys’ plate tapping. Speed is a type of explosive movement that is a need for a base of
performance (Murpy and Wilpost, 1997; Young et all., 2001). In our study boys’ 20 m. sprint speed test
pre-test results were found as 4,16±0,37 sec and their post-test results were found as 4,01±0,36 sec.
Between pre-test and post-test values a significant difference was found ( p<0.001). Whereas girl’
between pre-test and post-test values no significant difference was found (p>0,05). Diallo et all., (2011)
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in the result of the exercise that they implemented with 10-13 aged children three days a week, they
found a significant difference among 20, 30 and 40 m. sprint values. The results of this study have
similarities with our study. Loko et all., (2000) stated that the 10 -17 aged children who exercise
regularly are faster than the children who are at the same age and have the same gender. Kien et all.,
(2003) found that 10- 12 aged secondary school children who attend recreation programs are faster
than the children from their age group who do not attend the programs. As a consequence of the
obtained results it was obtained that there is improvement in speeds and plate tapping value. This
situation can result from that exercises that develop explosive force in movement education are
enough.
Standing long jump is an anaerobic test towards explosive force (Özgün, 2002). In the study we did
the results of standing long jump; in girls’ pre-test values were 121,28±17,64 cm and post-test values
were 129,40±13,90 cm; in boys’ pre-test values were 138,74±18,58 cm and post-test values were
147,40±21,47 cm. Pre-test and post-test results of standing long jump according to gender, in pre-test
and post-test results among girls and in pre-test and post-test results among boys a significant
difference was observed. Arabacı et all., (2008) founded 9- 10 aged group boys’ standing long jump
average as 1,38±0,23 m. In Ayan’s and Mülazımoğlu’s (2009) study, they have seen that boys’
standing long jump average as 108,14±18.86 cm. Akın and Kesilmiş (2016) they found a statistically
significant difference in children’s standing long jump parameters according to pre-test and post-test
results. The results of thesis study have similarities with our study.
In the current study, a significant difference was found in pre-test and post-test results according to
gender of flexed arm hang. Tınazcı et all., (2004) did not observe any significant differences between 711 aged group of girls’ and boys’ flexed arm hang values. The results of this study do not show any
similarities with our study. In our study in both girls’ and boys’ sit and reach test results that there
was a difference between genders. Yenal et all., (1999) found a significant difference in experimental
group as far as control group in terms of flexibility in the research that they did on 10-11 aged
children. Saygın (2003) found a significant difference in terms of flexibility between children who have
low activity level and have mild low activity level. The results of this studies have similarities with the
results of our girls’ and boys’ pre-test and post-test values. Berg et all., (1995) could not find any
significant differences between sedentary and children athletes in flexibility parameters although
there are lots of physical and anthropometric differences between them. Even if in the committed
study 10- 12 aged girls’ and boys’ physical features seem similar, boys’ physical fitness oriented
performance test results are better. Çelik et all., (2013) obtained similar results with our study in 7-9
aged group of girls and boys.
The habit of doing physical exercises in a correct way must be instilled to individuals from the early
ages. If we reintroduce the individuals who do physical exercise correctly to society, we can become a
society that causes diseases less. To include physical activity to daily life can be an effective alternative
for sports and structured exercise programs. To reduce the habit of motionless life is contribution.
In conclusion movement education programs that are implemented regularly for a long time affect
features of physical fitness in 10-12 aged children in a positive way. In this context, the need of getting
education program that can improve the movement competence in a correct way and building the
skill of moving on sturdy basis emerges.
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Özet
Bu araştırma işe adanma davranışı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. İşe
adanma davranışı bireylerin işi ile ilgili pozitif bir tutum sergilemesi, işi ile duygusal, fiziksel ve zihinsel
olarak ileri seviyede etkileşimde bulunması, işine yönelik pozitif tutumlu ve duyarlı olmaları ve onunla
bütünleşmesidir. İşten ayrılma niyeti ise bireylerin iş koşullarından tatminsiz olmaları halinde örgütten
ayrılma konusundaki göstermiş oldukları bilinçli bir karar yönelimi olarak tanımlanmaktadır. Örneklem
olarak üniversitede çalışan akademisyenlerden veri alınmıştır. Analizler sonucunda işe adanmanın özel
üniversiteler lehine farklılaştığı, hem işe adanmanın hem de işten ayrılma niyetinin yaş, cinsiyet medeni
durum, eğitim durumu ve unvana göre farklılaşmadığı görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda; işe
adanma ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu ve adanma davranışının
işten ayrılma niyetini negatif yönlü olarak % 41,3 oranında etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler:2
İşe Adanma, İşten Ayrılma Niyeti

1. Giriş
Günümüz iş dünyasında örgütlerin rekabet ortamında gösterecekleri var olma çabası, çalışanların
ortaya koydukları performans ile yakın ilişki içerisindedir. Çalışanların örgütle ve işleri ile pozitif
etkileşime geçmeleri verimliliklerini arttıracak bu da örgütün başarı hanesine yazılacaktır.
Çalışanların işleri ile etkileşime geçmeleri konusu işe adanma davranışı olarak iş dünyasında
kavramsal olarak yer bulmuş, teorik ve pratik olarak inceleme konusu olmuştur.
1.1. İşe Adanma Davranışı
İşe adanma kavramı son yıllarda iş dünyası için önemi giderek artan konulardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. İşe adanmışlık kavramının ortaya çıkışında, başlangıçta mesleki tükenmişlik ile ilgili
yapılan bazı çalışmalar olmakla birlikte insanların zayıf ve eksik yanlarından ziyade güçlü ve üretken
yanlarına odaklanan pozitif psikolojinin de etkisi vardır (Schaufeli vd., 2002).
Başlangıçta tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalarda tükenmişliğin tam tersi olarak belirtilen ve ‘işe
adanma’ diye adlandırılan davranış fark edilmiştir. Çalışan tükenmişliğine yönelik araştırmalar
kapsamında tükenmişlik davranışına sahip olmayan ve işe yönelik aktivitelerde daha enerjik ve etkin
iletişim özelliklerine sahip olan çalışanların gösterdikleri davranış şekli “işe adanma” olarak
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tanımlanmıştır. İşe adanma davranışı iş ile ileri seviyede etkileşime geçme şeklinde de ifade edilebilir.
Tükenmişlik işle ilgili bir tükenme ve bitkinlik durumunu gösterirken, işe adanma işle ilgili canlılık ve
özverili çalışma durumunu belirtmektedir. İşine adanmış çalışanların işlerindeki aktiviteler ile enerjik
bir bağlantıları vardır. Ayrıca bu çalışanlar işlerinin gerektirdiği talepler ile başa çıkabilmektedirler
(Schaufeli vd., 2002: 72-74).
Kavram olarak ‘adanmışlık’ yapılan işle ilgili olumlu düşünce ve tatmin olma davranışı şeklinde ifade
edilmektedir. Literatürde işe adanma kavramının tanımları incelendiğinde; Kahn (1990:700)’a göre işe
adanma, çalışanların kendi kimliklerini fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak işlerine yansıtmaları
şeklinde ifade edilmektedir. Schaufeli ve arkadaşlarına göre işe adanma, işe yönelik pozitif zihinsel bir
durum olarak işle ilgili dinçlik(vigor), adanmışlık(dedication) ve yoğunlaşma (absorption)
durumudur(Schaufeli vd., 2002: 74; Schaufeli veBakker, 2004: 295).İşe adanma,işle ilgili pozitif, iyi oluş
hali ve etkili motivasyonel bir durum olmasıyla birlikte tükenmişliğin zıttı bir davranış şeklinde ifade
edildiği görülmektedir(Leiter ve Bakker, 2010: 2; Schaufeli ve Bakker, 2004: 294). Saks (2006: 602) işe
adanmayı ‘bireysel rol performansı ile ilişkili, bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşan
farklı ve benzersiz bir yapı’ olarak tanımlanmaktadır. İşe adanma, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan,
çalışanın refahı ve iş davranışı hakkında bir kavramdır. Buna göre işe adanma; çalışanın kendi içinde
oluşan olumlu bir deneyim, iyi sağlık ve pozitif iş etkileri ile ilişkili, stresli iş ortamında üretken
olmaya yardımcı olma, olumlu örgütsel bağlılık ile ilgili etkileri olan ve çalışanların performansını
etkilemesi beklenen bir olgudur (Sonnentag, 2003: 518; Barkhuizen ve Rothmann, 2006: 38). İşe
adanma kavramı, işe bağlılık ve iş doyumundan daha ileri seviyede çalışanların işlerine kendilerini
adamalarını ve işleri ile bütünleşmelerini ifade eden bir kavramdır(Maslach vd., 2001: 416). Tükenme
davranışı işle ilgili düşük aktivasyon ve düşük kimlikile karakterize edilirken, işe adanma ise
dinçlik(vigor) ve adanma(dedication) şeklinde karekterize edilmektedir. Bu değerlendirmeSchaufeli
veBakker tarafından 2001 yılında ifade edilmiştir(Schaufeli vd.,2002: 74;Schaufeli, 2014: 18). Buna göre
‘işe adanmışlık’, dinç olma, adanma ve yoğunlaşma olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Bunlar
aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir(Schaufeli ve Bakker, 2003; Schaufeli vd., 2002: 74; ; Schaufeli ve
Bakker, 2004: 295; Schaufeli, 2014: 19):
Dinç olma (vigour): İşgörenin işi ile ilgili dinçlik durumunu ifade etmektedir. İşgörenin yüksek enerji
ile çalışması, yaptığı iş ile ilgili gönüllü olması, karşısına çıkan zorlukları aşma konusunda sebat
göstermesi, işi için çaba göstermeye istekli olması olarak ifade edilebilir.
Adanma (dedication): İş ile ilgili anlam bütünleşmesine gitmesi olarak ifade edilebilir. Çalışanın yaptığı
işin önemini ve anlamını bilerek coşku ve heyecanla işini yapması anlamına gelmektedir. Aynı
zamanda bireyin işinden gurur duyması ve işi ile ilgili ilham duyması anlamına gelmektedir.
Yoğunlaşma (absorption): Çalışanın işine odaklanması anlamına gelmektedir. Çalışanın yaptığı işe tam
olarak yoğunlaşması ve yaptığı işten keyif alması durumudur. Çalışan için işin zevkli hale gelmesi ve
karşılaşılan problemlerin çözülmesi bir sorun teşkil etmemesi durumunu ifade etmektedir.
1.2. İşten Ayrılma Niyeti
Örgüt çalışanların işten ayrılma niyeti yıllardan beri örgüt yönetimleri için üzerinde durulmaya değer
bir konu olmuştur ve günümüzde de örgütler için önemli bir sorun alanı olarak görülmektedir
(Rainayee, 2013: 48). Örgütler tarafından özellikle belli yetkinliğe sahip çalışanların uzun süreli olarak
örgütlerinde kalmaları istenmektedir. Çünkü örgütte sosyalleşen, örgütsel bağlılık gösteren ve yüksek
performans ortaya koyan çalışanların örgütten ayrılmaları, örgüt için büyük maliyetlere sebep
olabileceği düşünülmektedir (Çelik ve Çıra, 2013: 11).Bundan dolayı yüksek personel devri
organizasyonlar için önemli ve çözülmesi gereken problem olarak kabul edilmiştir. Çünkü yeni
çalışanların organizasyona maliyetleri yüksektir ve iş kalitesi daha düşüktür (Fakunmoju vd., 2010:
313). Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesi büyük emek, sermaye ve zaman
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gerektiren nitelikli ve yetenekli çalışanların örgütlerinden ayrılmaları önemli birer maliyet unsuru
olmaktadır (Üstün ve Doğan, 2014: 576).
Genel anlamda işten ayrılma niyeti çalışanın hâlihazırda çalıştığı işyerinden gelecekte ayrılmak için
sahip olduğu niyet olarak ifade edilebilir.Özel olarak ise işten ayrılma niyeti, yakın gelecekte bir
organizasyonu bırakma olasılığına ilişkin bireyin öznel tahmini olarak tanımlanabilir (Cho vd., 2009:
374).Kang'a göre işten ayrılma niyeti çalışanın işini bilinçli olarak yakın bir gelecekte bırakma ihtimali
olarak tanımlanır ve işten ayrılma davranışının en önemli belirleyicisi olarak değerlendirilen
kavramdır(Kang, vd., 2015).Bir başka tanımlamada işten ayrılma niyeti, çalışanların örgütten ayrılma
konusundaki bilinçli ve temkinli bir kararı veya eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Bartlett, 1999; akt:
Çelik ve Çıra, 2013: 11). Rainayee (2013: 48)'ye göre işten ayrılma niyeti örgüt üyesi tarafından
alternatif fırsatlar ile mevcut işi ve çalışma ortamı ile ilgili hissettiği subjektif duygular ve bilişsel
niyetidir. Aslantaş'a göre işten ayrılma niyeti; bireyin örgütteki görevini örgütsel ya da örgüt dışı bazı
nedenlerle gelecekte de sürdürme konusundaki isteksizliği, henüz fiili olarak meydana gelmemiş olan
işten ayrılma kararı şeklinde ifade edilmektedir (Aslantaş, 2016).
İşten ayrılma niyeti ve işten ayrılma davranışı farklı durumlardır. İşten ayrılma niyeti işten ayrılma
davranışının en önemli habercisidir. Çalışanın işten ayrılma niyetine sahip olup örgüt içerisinde
kalması gerek çalışanın performansına bakan yönüyle gerekse de örgüt içi ilişkiler ile ilgili ciddi sorun
oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle işten ayrılma niyetinin oluşmasına meydan veren
faktörlerin ortadan kaldırılması örgüt yöneticileri için önemi bir çalışma alanıdır (Aslantaş, 2016).
1.3. İşe Adanma İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
İşe adanma çalışanın işi ile ileri seviyede etkileşime geçmesi ve işinin gereklerini tam olarak yerine
getirmesi şeklinde ifade edilmektedir. Çalışanın işi ile ilgili etkileşime geçmesi için işe ve çalışana etki
eden faktörlerin adanma davranışı için uygun olması gerekmektedir. İşten ayrılma niyeti ise çalışana
etki eden iş ile ilgili ya da iş dışı faktörler ile ortaya çıkan etkenlere bağlı olarak meydana gelen
olumsuz etki nedeniyle çalışanın gelecekte işinden ayrılması düşüncesi olarak ifade edilmektedir.
Dolayısıyla kavramsal olarak işten ayrılma niyetinin çalışanın işi ile bütünleşmesine engel olan ve
çalışanın zihnini olumsuz olarak etkileyen bir faktör şeklinde olduğu görülmektedir.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, akademisyenlerde işe adanma davranışı ve işten ayrılma niyetini ayrıntılı
biçimde inceleyerek aralarındaki ilişki ve etki düzeylerini belirlemektir.
Bu araştırma ile kamu ve özel üniversitelerde işe adanma davranışınınişten ayrılma niyetini ne
düzeyde etkilediğinin ölçülmesi, akademisyenlerin kendilerini işlerine vermelerinin öneminin ortaya
konması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Konunun incelenmesi daha nitelikli hizmetler
üretilmesi ve devletlerarası saygınlığın gelişmesinde birinci derecede rol üstlenecek bilim insanlarının
yetiştirilmesi açısından son derece önemli addedilmiştir. Literatürde özellikle akademisyenler
üzerinde işe adanma davranışı ve işten ayrılma niyeti etkileşimine yönelik yeterli düzeyde
araştırmaya rastlanılmamıştır. Araştırmanın bu yönüyle literatüre katkı sağlaması beklenilmektedir.
2.2. Araştırmanın Evreni – Örneklemi
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de akademisyenlerin işe adanma davranışları ile işten ayrılma
niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin boyutlarını ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda on farklı üniversitedeki akademisyenlere elektronik ortam
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üzerinden ulaşılmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’deki 109 devlet, 76 vakıf ve 8 vakıf meslek
yüksekokulu olmak üzere toplamdaki 193 üniversitede görev yapan 151.395 akademisyen
oluşturmaktadır. Akademisyenlerin unvanları göz önünde tutulduğunda, bunların 22.431'i profesör,
15.034'ü doçent, 35.318'i yardımcı doçent, 20.937'si öğretim görevlisi, 10.297'si okutman, 47.378'i
araştırma görevlisidir (YÖK, 2016).
Araştırmada yöntem olarak rastgele örnekleme yöntemlerinden “kümelere göre örnekleme” yöntemi
kullanılmıştır. Kümelere göre örnekleme bireylerin değil de grupların rastgele seçildiği örnekleme
yöntemidir (Altunışık vd., 2010: 139). Araştırmada Türkiye’deki 193 üniversiteden rastgele on
üniversite seçilmiştir. Bu on üniversite kümesi içerisinden rastgele seçilen akademisyenlere ait mail
adreslerine elektronik ortamda Google Form üzerinden hazırlanmış olan anket gönderilmiştir.
Elektronik ortamda yapılan anketler araştırmacıya kolaylık sağlamaktadır fakat anket geri dönüş
oranlarının düşük seviyelerde olması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Anketi cevaplandıran
335 akademisyen örneklem kümesini oluşturmuştur.
2.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma kapsamında aşağıdaki iki temel hipotez test edilen ise şunlardır:
H 1: Akademisyenlerde işe adanma tutumu ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki vardır.
H 2: Akademisyenlerde işe adanma tutumunun, işten ayrılma niyeti davranışına negatif bir etkisi
vardır.
2.4. Araştırmanın Yöntemi ve Ölçüm Aracı
Araştırmada veri toplama araçlarından anket tekniği kullanılmıştır. Anket üç bölümden
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü katılımcılarla ilgili demografik bilgileri belirlemeye yönelik
sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci ve üçüncü bölümü sırasıyla işten ayrılma niyeti ve işe
adanmışlık ölçeklerinden oluşmaktadır. Ankette beşli Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır.
İfadeler (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kısmen katılıyorum, (4) katılıyorum ve (5)
kesinlikle katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.
2.4.1. İşe Adanma Ölçeği
İşe adanma ölçeği, Schaufeli ve arkadaşları (2002) tarafından çalışanların işe adanmışlıklarını ölçmek
için geliştirilmiştir. Ölçek Eryılmaz ve Tayfun (2012) tarafından "Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin
Psikometrik Niteliklerinin İncelenmesi" isimli çalışmada Türkçe'ye çevrilmiştir. Ölçek üç faktörden
oluşmaktadır. Bu faktörler 'İşe istek duyma','işe adanma've 'işe yoğunlaşma' şeklinde ifade edilmiş ve
ölçek toplam 17 maddeden oluşmuştur. Çalışmada Türkçeye çevrilmiş bu ölçek kullanılmıştır.
Ölçeğin standart cronbach-alpha değeri 0,921’tür.
2.4.2. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği
İşten ayrılma niyeti ölçeği, Reychav ve Weisberg'den (2009) geliştirilmiş ve Büyükbeşe (2012)
tarafından Türkçeye çevrilerek doktora çalışmasında kullanılan ölçek beş madden oluşmakta olup
güvenirlik katsayısı 0.93 olduğu belirtilmiştir. Aslantaş (2016) tarafından yapılan doktora
çalışmasında bu ölçek maddelerinden üç tanesi kullanılmış olup ilave olarak 5 madde daha eklenerek
ölçek 8 maddeye çıkarılmıştır. Toplamda 8 maddeden oluşan işten ayrılma niyeti ölçeğinin standart
güvenirlik katsayısı (cronbachalpha) 0,89 olarak bulunmuş olup çalışmada bu ölçek kullanılmıştır.
2.5. Verilerin Analizi
Her iki ölçeğin verilerinin de çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri (+1,5; -1,5)
aralığında yer aldığından normal dağılıma uymaktadır. Bu nedenle parametrik testlerin
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uygulanmasına karar verilmiştir. İşe adanma ve işten ayrılma ölçeklerine AMOS programı ile
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeklere ait sırasıyla üç ve tek
faktörlü yapının kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Veriler üzerinde bir takım belirleyici
istatistiksel analizler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü anova testi, korelasyon analizi, regresyon
analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Ayrıca ölçeklerin
yapılandırılmasında 5‘li Likert ölçeği kullanıldığı için n=5 olarak alınmıştır ve n-1/n= 0,8 olarak
belirlenmiştir. Bu nedenle ölçeklere ilişkin verilerin genel yorumlarının yapılmasında, işten ayrılma
niyeti olumsuz düşünceleri ifade ettiğinden alt ortalamalar daha iyi, işe adanma davranışı da olumlu
ifadeler içerdiğinden ortalamaların yüksek olması “iyi” olarak dikkate alınmalıdır.Sınıflandırma
aşağıdaki gibidir:
1,00 < n ≤ 1,80 Aralığı: Çok düşük
1,80 < n ≤ 2,60 Aralığı: Düşük
2,60 < n ≤ 3,40 Aralığı: Orta
3,40 < n ≤ 4,20 Aralığı: Yüksek
4,20 < n ≤ 5,00 Aralığı: Çok yüksek
3. Bulgular Ve Yorumlar
3.1. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Yapı geçerliliğinin kontrolü için birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı
faktör analizi iki faklı ölçeğe ayrı ayrı uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen
değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu
Model

χ2

df

p

Χ2/df

GFI

CFI

NFI

RMSEA

İşe Adanma Tutumu

345,338

111,000

0,000

3,111

0,899

0,932

0,903

0,080

İşten Ayrılma Niyeti

62,190

16,000

0,000

3,887

0,956

0,968

0,958

0,093

Mükemmel Uyum

-

>0

-

<3

>0,95

>0,97

>0,95

0-0,05

Kabul Edilebilir Uyum

-

>0

-

3-5

0,90-0,95

0,95-0,97

0,90-0,95

0-0,08

Ölçeklere ait uyum istatistikleri değerlendirildiğinde ölçeğe ait faktör yapılarının geçerli
olduğu görülmüştür.
3.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan üniversitelerde istihdam edilen akademik personelin kişisel
özellikleri tespit edilmiş, frekanslar ve yüzdelerle katılımcıların dağılımları değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır.
Tablo 2’de katılımcıların cinsiyete göre frekansları incelendiğinde; %62,7 (210 kişi) erkek,
%37,3 (125 kişi) kadın olduğu, araştırmaya toplam 335 akademisyenin katıldığı görülmüştür.
Katılımcıların medeni duruma göre frekansları incelendiğinde; %81,5 (273 kişi) evli, %18,5 (62 kişi)
bekar oldukları görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde; % 3,3 (11 kişi) lisans,
%16,1 (54 kişi) yüksek lisans, %64,5 (216 kişi) doktora, %16,1(54 kişi) post doktora eğitime sahip
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olduğu görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların yaklaşık %81’ini doktoralılar oluşturmakta olup
üniversite öğretiminin temelini oluşturan öğretim üye sayı ve niteliğinin bunu gerektirdiği
söylenebilir. Öğretim görevlisi ve okutman sayılarının azlığı, bu pozisyonda istihdam edilenlerin de
zamanla yüksek lisans ve doktora yapmaya eğilim göstermeleri ile yorumlanabilir.
Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Cinsiyet

n

%

Eğitim Du.

n

%

Unvan

n

%

Erkek

210 63

Lisans

11

3,3

Arş.Gör.

67

20

Kadın

125 37

Yüsek
Lisans

54

16

Okutman

16

4,8

Toplam

335 100

Doktora

216 65

Öğr.Gör.

39

12

%

Post
Doktora

54

Yrd.Doç.

75

22

273 82

Toplam

335 100

Doçent

63

19

75

22

Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam

n

62

19

335 100

16

Kıdem Yılı

n

%

Professor

0-5 Yıl

72

22

Toplam

Yaş

n

%

6-10 Yıl

63

19

Çalıştığı Kurum

20-30 Yaş

58

17

11-15 Yıl

41

12

Devlet
Üniversitesi

31-40 Yaş

98

29

16-20 Yıl

45

13

Özel Üniversite

41-50 Yaş

97

29

21-25 Yıl

51

15

Toplam

51-60 Yaş

61

18

26-30 Yıl

30

9

61 ve üzeri

21

6,3

31 ve üzeri

33

9,9

Toplam

335 100

Toplam

335 100
n

%

302 90
33

9,9

335 100

335 100

Katılımcıların unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde; %20 (67) araştırma görevlisi, %4,8 (16 kişi)
okutman, %11,6 (39) öğretim görevlisi, %22,4 (75) yardımcı doçent, %18,8 (63), doçent, %22,4 (75)
profesör olduğu görülmüştür. Katılımcıların kıdem yılına göre frekans dağılımları incelendiğinde;
akademisyenlerin %21,5 (72 kişi)’u 0-5 yıl, %18,8 (63 kişi)’i 6-10 yıl, %12,2 (41 kişi)’si 11-15 yıl, %13,4
(45 kişi)’ü 16-20 yıl, %15,2 (51 kişi)’si 21-25, %9 (30 kişi)’u 26-30 yıl ve %9,9 (33 kişi)’u da 31 yıl ve üzeri
çalışma sürelerine sahip oldukları görülmektedir. 11 yıl ve üzeri çalışanların yaklaşık %60’ı olduğu
göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerde çalışanlarının genel olarak yüksek çalışma sürelerine
sahip oldukları ifade edilebilir. Bu durum eğitim öğretimin sürekliliği açısından beklenen bir
durumdur. Katılımcıların yaşlarına göre frekansları incelendiğinde; akademisyenlerin %17,3 (58
kişi)’ü 20-30 yaş aralığında, %29,3 (98 kişi)’ü 31-40 yaş aralığında, %29 (97 kişi)’u 41-50 yaş aralığında,
%18,2 (61 kişi)’si 51-60 yaş ve %6,3 (21 kişi)’ü de 61 yaş ve üzerinde yer almaktadır. Araştırma
katılımcılarının 31-60 yaş aralığının çalışan oranının yaklaşık % 77 olduğu göz önünde
bulundurulursa üniversite çalışanlarının genel olarak orta yaş kuşak çalışanlardan oluştuğu ifade
edilebilir. Akademisyenlerde zorunlu emeklilik yaş haddinin 67 olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 55-
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60 yaş bandına gelen akademisyenin emekli olarak yada ayrılarak özel sektöre geçme eğiliminde
olduğu söylenebilir.
3.3. Katılımcıların İşe Adanma ve İşten Ayrılma Niyeti Davranışlarına İlişkin Bulgular
Aşağıdaki tablolarda katılımcıların işe adanma ölçeği ve İşten ayrılma niyeti yargı cümlelerine verdikleri
cevaplara ilişkin frekanslar, yüzdeler, ortalamalar ve standart sapmalar yer almaktadır. Tabloların
yorumlanması genel olarak ortalamalar üzerinden yapılmıştır.

Std. Sapma

Ortalama

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen
Katılıyorum

İşe Adanma Ölçeği Yargı Cümleleri

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Tablo 3. İşe Adanma Ölçeği İfadelerine Ait İstatistikler

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

µ

6

2

24

7,2

89

27

140

42

76

23

3,76

0,942

2- İşimde kendimi güçlü ve dinç
hissederim

4

1

19

5,7

91

27

140

42

81

24

3,82

0,905

3- Sabah kalktığımda işe gitmek için
istekli olurum

11

3

25

7,5

76

23

150

45

73

22

3,74

0,988

4- Ara vermeden uzun süre çalışabilirim

8

2

37

11

71

21

126

38

93

28

3,77

1,048

5- İşimde kendimi zihinsel olarak
oldukça dinç hissederim

10

3

20

6

90

27

150

45

65

19

3,72

0,945

6- Çalışırken işler yolunda gitmese bile
azimle çalışmaya devam ederim

4

1

35

10

107

32

138

41

51

15

3,59

0,911

10

3

12

3,6

38

11

125

37

150

45

4,17

0,973

8- İşime karşı istekli ve hevesliyim

1

0

11

3,3

32

9,6

153

46

138

41

4,24

0,78

9- İşim bana ilham verir

2

1

12

3,6

55

16

154

46

112

33

4,08

0,831

10- Yaptığım işle gurur duyuyorum

4

1

4

1,2

35

10

109

33

183

55

4,38

0,814

11- İşimi ilginç ve özel bulurum

3

1

10

3

51

15

150

45

121

36

4,12

0,837

2

1

8

2,4

56

17

137

41

132

39

4,16

0,829

4

1

33

9,9

117

35

113

34

68

20

3,62

0,955

14- Yoğun bir şekilde çalışırken kendimi
mutlu hissederim

3

1

11

3,3

46

14

156

47

119

36

4,13

0,831

15- Çalışırken tamamen işime konsantre
olur dalar giderim

2

1

32

9,6

97

29

127

38

77

23

3,73

0,941

16- Çalışırken kendimi işime kaptırırım

1

0

24

7,2

79

24

140

42

91

27

3,88

0,9

17- Çalışırken işimin hiç bitmemesini
isterim

21

6

98

29

117

35

78

23

21

6,3

2,94

1,013

1.- İşimde kendimi enerji dolu
hissederim

7- Yaptığım işi anlamlı ve bir amaca
hizmet ediyor buluyorum

12- Çalışırken zaman su gibi akıp gider
13- Çalışırken etrafımdaki her şeyi
unuturum

İşe İstek
Duyma

İşe
Adanma

İşe
Yoğunlaşma
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Tablo 3’de görüleceği üzere işe adanma davranışı ölçeği yargı cümlelerine verilen cevap ortalamaları,
minimum 2,94 ve maksimum 4,38 aritmetik ortalamaya sahiptir. Bu nedenle katılımcıların işe adanma
davranışı cevapları ortalama olarak 3,40<n≤4,20 aralığında yer aldığından “Yüksek” düzeyde
değerlendirilmiştir. Bu durum üniversite akademik personellerinin işe adanma davranışın yüksek
olduğu, bilime ve toplumsal sorunlara yönelik bilimsel bilgiye ulaşma çabasında oldukları şeklinde
yorumlanabilir.
Katılımcılar ayrıca “İşime karşı istekli ve hevesliyim” ve “Yaptığım işle gurur duyuyorum “yargı
cümlesinde 4,20<n≤5,00 aralığında yer alan bir ortalama ile soruyu cevaplandırmışlardır. Bu durumun
üniversitede akademik kadroda yer alan bireylerin hem sosyal hem toplumsa statü hem de
üniversitenin saygınlık açısından sunduğu imkanlarla çalışmaktan çok mutlu ve üniversiteli yaşamına
yüksek seviyede bağlı oldukları şeklinde yorumlanabilir.

117

34,9

114

2. Yönetimle ilgili sorunlardan dolayı işten
ayrılmayı düşünüyorum

113

33,7

3. Yaptığım işin niteliğinden dolayı işten
ayrılmayı düşünüyorum

165

4. Kişisel sorunlarımdan dolayı işten
ayrılmayı düşünüyorum

%

n

%

Std.Sapma

Ortalama

1. Yeteneklerime daha uygun bir iş
bulursam şu anki işimden ayrılabilirim

%

Kesinlikle
Katılıyorum

n

Katılıyorum

%

Kısmen
Katılıyorum

n

Katılmıyorum

İşten Ayrılma Niyeti Yargı Cümleleri

Kesinlikle
katılmıyorum

Tablo 4. İşten Ayrılma Ölçeği İfadelerine Ait İstatistikler

n

%

n

µ

34

56

16,7

26

7,8

22

6,6

2,17

1,180

128

38,2

67

20

17

5,1

10

3

2,05

1,005

49,3

143

42,7

18

5,4

6

1,8

3

0,9

1,62

,747

182

54,3

125

37,3

23

6,9

3

0,9

2

0,6

1,56

,714

5. Sık sık bu kurumdaki işimi bırakmayı
düşünüyorum.

155

46,3

112

33,4

50

14,9

10

3

8

2,4

1,82

,957

6. Çalıştığım bu kurumdan ayrılmayı
düşünüyor ve aktif olarak yeni bir iş
arıyorum

204

60,9

103

30,7

20

6

4

1,2

4

1,2

1,51

,765

7. Eğer başka bir iş imkânım olsaydı
şimdiki işimden ayrılırdım

152

45,4

105

31,3

48

14,3

17

5,1

13

3,9

1,91

1,070

8. Büyük olasılıkla gelecek yıl aktif olarak
yeni bir iş arayacağım.

202

60,3

100

29,9

15

4,5

9

2,7

9

2,7

1,58

,905

Tablo 4’te görüleceği üzere akademisyenlerin işten ayrılma niyeti ölçeği yargı cümlelerine verdikleri
cevaplar, minimum 1,51 ve maksimum 2,17aritmetik ortalamaya sahiptir. Soruların dağılımı göz
önüne alındığında işten ayrılma niyetinin katılımcılar tarafından1,00< n ≤ 1,80 ve 1,80 < n ≤ 2,60
aralığında yani “çok düşük” ve düşük” olarak değerlendirildiği görülmektedir. En yüksek ortalama
2,17 ile “Yeteneklerime daha uygun bir iş bulursam şu anki işimden ayrılabilirim” ve en düşük
ortalamada 1,51 ile “Çalıştığım bu kurumdan ayrılmayı düşünüyor ve aktif olarak yeni bir iş
arıyorum” yargı cümlelerine aittir. İlgili ifadeler negatif olduğundan ortalamaların “düşük ve çok
düşük” düzeyde çıkmış olması akademisyenlerin işten ayrılmayı düşünmedikleri, mesleklerini
sevdikleri ve ona bağlı oldukları şeklinde yorumlanabilir.
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3.4. Demografik Değişkenlerle İşe Adanma Tutumu ve İşten Ayrılma Niyetinin Farklılık Analizleri
Tablo 5. Devlet-Özel Üniversite Farklılıkları (t testi)
N

Ort.

Std.
Sapma

Ort. Std.
Hatası

t

sd

p

Devlet

302

3,84

0,60

0,03

-3,02

333,00

0,00

Özel

33

4,17

0,57

0,10

-3,13

40,02

0,00

Devlet

302

1,78

0,69

0,04

0,11

333,00

0,91

Devlet / Özel
İşe Adanma
İşten Ayrılma Niyeti
İşe İstek Duyma
Adanma

İşe Yoğunlaşma

Özel

33

1,77

0,78

0,14

0,10

37,64

0,92

Devlet

302

3,73

0,64

0,04

-3,12

333,00

0,00

Özel

33

4,10

0,64

0,11

-3,14

39,43

0,00

Devlet

302

3,91

0,65

0,04

-3,20

333,00

0,00

Özel

33

4,28

0,60

0,10

-3,41

40,64

0,00

Devlet

302

3,90

0,61

0,04

-2,22

333,00

0,03

Özel

33

4,15

0,60

0,10

-2,24

39,52

0,03

Tablo 5’te görüleceği üzere katılımcıların çalıştığı kurum (devlet /özel) değişkenine göre işten ayrılma
niyetive işe adanma ölçeği alt boyutlarına yönelik farklılık olup olmadığı tekyönlü varyans analizi ile
test edilmiştir. Analiz sonucunda işe adanma ölçeği ve alt boyutlarında %95 güvenilirlikte farklanma
olduğu; işe istek duyma boyutu (t= -3,122; p<0,05), işe adanma boyutu (t= -3,200; p<0,05) ve işe
yoğunlaşma boyutu (t= -2,217; p<0,05) değerleri tespit edilmiştir. Bu farklılığın her üç boyutta da özel
üniversite çalışanları lehine, devlet üniversitesi çalışanları aleyhine olduğu tespit edilmiştir.
Ancak İşten ayrılma niyeti açısından herhangi bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır (p>0,05). Yani İşten
ayrılma niyeti açısından devlet üniversitesi veya özel üniversitelerde çalışıyor olmak bir faklılığa sebep
olmamaktadır.
Tablo 6. Cinsiyete Göre Farklılıklar (t testi)
N

Ort.

Std.
Sapma

Ort. Std.
Hatası

t

sd

p

Erkek

210

3,91

0,58

0,04

1,31

333,00

0,19

Kadın

125

3,82

0,64

0,06

1,28

240,58

0,20

Erkek

210

1,70

0,66

0,05

-2,80

333,00

0,01

Kadın

125

1,91

0,74

0,07

-2,72

236,74

0,01

N

Ort.

Std.
Sapma

Ort. Std.
Hatası

t

sd

p

210

3,91

0,58

0,04

1,31

333,00

0,19

Cinsiyet değişkeni
İşe Adanma
İşten Ayrılma Niyeti

Cinsiyet değişkeni
İşe Adanma
İştenAyrılma Niyeti

Erkek
Kadın

125

3,82

0,64

0,06

1,28

240,58

0,20

Erkek

210

1,70

0,66

0,05

-2,80

333,00

0,01

Kadın

125

1,91

0,74

0,07

-2,72

236,74

0,01

Tablo6’da görüleceği üzere katılımcıların cinsiyet değişkenine göre işten ayrılma niyeti ve işe adanma
ölçeği ve alt boyutlarına yönelik farklılık olup olmadığı tekyönlü varyans analizi ile test edilmiştir.
Analiz sonucunda işe adanma ölçeği ve alt boyutlarında %95 güvenilirlikte farklanma olduğu; işe
adanma (p>0.05) farklılaşmadığı, işten ayrılma niyeti davranışının (t= -2,798; p<0,05) %95
güvenilirlikte farklılaştığı tespit edilmiştir. İşten ayrılma niyeti açısından farklılaşmanın kadınlar
lehine erkekler aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Toplumsal olarak kadınlardan beklenen rol
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davranışlarının fazla olması, zarif yapılarından dolayı psikolojik ve fiziksel olarak daha çabuk
yıpranmaları göz önünde bulunduğunda çıkan sonucun toplumumuzun gerçekleri ile uyuşmakta
olduğu söylenebilir.
Tablo 7. Medeni Duruma Göre Farklılıklar (t testi)
Std. Ortalamanın
Sapma Std. Hatası

t

sd

p

N

Ortalama

Evli

273

3,91

0,59

0,04

2,25

333,00 0,03

Bekar

62

3,72

0,65

0,08

2,11

84,95 0,04

Evli

273

1,72

0,67

0,04

-3,00

333,00 0,00

Bekar

62

2,01

0,76

0,10

-2,79

84,22 0,01

Evli

273

3,81

0,63

0,04

2,31

333,00 0,02

Bekar

62

3,60

0,72

0,09

2,13

83,49 0,04

Evli

273

3,98

0,63

0,04

2,43

333,00 0,02

Bekar

62

3,76

0,75

0,10

2,17

81,22 0,03

Evli

273

3,95

0,61

0,04

1,64

333,00 0,10

Medeni Durum
İşe Adanma
İşten Ayrılma
Niyeti
İşe İstek Duyma
Adanma
İşe Yoğunlaşma

Yukarıda tabloda görüleceği üzere katılımcıların medeni durum değişkenine göre işten ayrılma niyeti
ve işe adanma ölçeği ve alt boyutlarına yönelik farklılık olup olmadığı tekyönlü varyans analizi ile test
edilmiştir. Analiz sonucunda işe adanma ölçeği ve alt boyutlarında %95 güvenilirlikte farklanma
olduğu; işe adanma (t=2,254; p<0.05) ve işten ayrılma niyeti davranışının (t= -3,003; p<0,05) %95
güvenilirlikte farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca işe adanma ölçeğinin “işe istek duyma boyutu (t=
2,313; p<0,05), adanma boyutunu (t= 2,431; p<0,05)farklılaştığı ancak işe yoğunlaşma boyutu (p>0,05)
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bu farklılığın işe adanma ve boyutları açısından evliler lehine
bekarlar aleyhine olduğu, işten ayrılma niyeti açısından ise bekarlar lehine evliler aleyhin olduğu
tespit edilmiştir. Tespit güncel beklentilerle örtüşmektedir. Çünkü evli bireylerin aile sorumluluğunu
üstlenmeleri nedeniyle çalıştıkları işe adanmaları normal addedilebilir. İşten ayrılma niyetinde
bekarlar lehine durum olması yine sorumluluk ile izah edilebilir. Sorumluluk bilinci olmayan yada
üzerinde başkalarının sorumluluğunu yüklenmeyenler işleri daha kolay terk edebilirler.
Tablo 8. Yaşa Göre Farklılıklar (f testi)
Yaş Değişkeni
İşe Adanma
İşten
Ayrılma
Niyeti
İşe İstek
Duyma
Adanma

İşe
Yoğunlaşma

Kareler toplamı

sd

Ort.Karesi

F

p

Gruplar arası

4,91

4,00

1,23

3,50

0,01

Gruplar içi

115,91

330,00

0,35

Toplam

120,82

334,00
1,74

0,14

3,52

0,01

2,75

0,03

3,30

0,01

Gruplar arası

3,33

4,00

0,83

Gruplar içi

158,10

330,00

0,48

Toplam

161,43

334,00

Gruplar arası

5,82

4,00

1,46
0,41

Gruplar içi

136,33

330,00

Toplam

142,15

334,00

Gruplar arası

4,63

4,00

1,16

Gruplar içi

138,99

330,00

0,42

Toplam

143,62

334,00

Gruplar arası

4,79

4,00

1,20

Gruplar içi

119,91

330,00

0,36

Toplam

124,70

334,00
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Yapılan analiz sonucunda 0,05 anlamlılık seviyesi yada %95 güvenilirlikte yaş değişkenine göre
katılımcıların işe adanma davranışı ve işten ayrılma niyetlerinde bir farklılık olup olmadığı F testi ile
analiz edilmiştir. %95 güvenilirlikte katılımcıların işe adanma davranışının (F=3,497; p<0,05)
farklandığı ve işten ayrılma niyetleri farklanmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. İşe adanma davranışı ve
alt boyutlarında farklılığın kaynağı PostHoc-Scheffe tekniği ile değerlendirildiğinde, farklılığın
rastlantısal olduğu, çok belirgin bir farklılaşma olmadığı söylenebilir.
Katılımcıların eğitim durumu değişkenine göre işe adanma ve işten ayrılma niyeti açısından bir
faklılaşma olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
Tablo 9. İşe adanmave İşten ayrılma niyeti alt boyutlarına yönelik farklılık analizleri (f testi)-5
Kareler toplamı
Gruplar arası
İşe Adanma
İşten
Ayrılma
Niyeti
İşe İstek
Duyma

İşe
Yoğunlaşma

Ort.Karesi

7,113

5

Gruplar içi

113,711

329

Toplam

120,824

334

4,785

5

0,957

Gruplar içi

156,648

329

0,476

Toplam

161,432

334

7,208

5

Gruplar içi

134,946

329

Toplam

142,154

334

8,72

5

Gruplar içi

134,899

329

Toplam

143,62

334

Gruplar arası

6,322

5

Gruplar içi

118,375

329

Toplam

124,698

334

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası
Adanma

sd

F

p.

1,423 4,116 0,001
0,346
2,01 0,077

1,442 3,515 0,004
0,41
1,744 4,254 0,001
0,41
1,264 3,514 0,004
0,36

Yapılan analiz sonucunda 0,05 anlamlılık seviyesi yada %95 güvenilirlikte unvan değişkenine göre
katılımcıların işe adanma davranışı ve işten ayrılma niyetlerinde bir farklılık olup olmadığı F testi ile
analiz edilmiştir. %95 güvenilirlikte katılımcıların işe adanma davranışının (F=4,116; p<0,05)
farklandığı ve işten ayrılma niyetleri farklanmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. İşe adanma davranışı ve
alt boyutlarında farklılığın kaynağı PostHoc-Scheffe tekniği ile değerlendirildiğinde, farklılığın
rastlantısal olduğu, çok belirgin bir farklılaşma olmadığı söylenebilir.
İşe adanma davranışındaki farklılığın kaynağı PostHoc-Scheffe testine tabi tutularak
değerlendirildiğinde, doçent ve profesörler lehine, araştırma görevlileri aleyhine farklandığı yani
asistanların işe adanma davranışlarının düşük olduğu söylenebilir. Bu bağlamda günümüzde Asistan
olmanın daha kolay hale gelmesi, globalleşme ile oluşan insan hakları ve demokratikleşmenin
asistanlara olan yaklaşımı değiştirdiği ve onlarda kurumlarına bağlılığı tetikleyecek davranışları
besleyemediği şeklinde yorumlanabilir.
3.5. İşe Adanma Tutumu İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin İncelenmesi
İşe adanma tutumu ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek
amacıyla “Pearson korelasyon analizi” yapılmıştır. Analiz sonucunda oluşan ilişkiye göre regresyon
analiz ile etkileme gücünü tespit çalışması yapılmıştır.
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Tablo 10. İşe Adanma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Korelasyon Analizi
İşten Ayrılma Niyeti
İşe Adanma

-0,484 (p=0,000)

Yapılan analiz sonucunda işe adanma tutumu ile işten ayrılma niyeti arasında istatistiksel açıdan %99
güvenilirlikte anlamlı, negatif, doğrusal ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r = -0.484;
p=0,000<0.01). İşe adanma davranışının işten ayrılma niyeti ilişkisinin varlığı ile araştırmanın H 1
hipotezi doğrulanmıştır.
Bu bağlamda H 1 yani “Akademisyenlerde işe adanma davranışının ile işten ayrılma niyeti arasında
ilişki vardır” hipotezi doğrulanmıştır.
3.6. İşe Adanma Tutumu İle İşten Ayrılma Niyeti Etkisinin İncelenmesi
İşe adanma tutumu ile işten ayrılma niyetine arasındaki ilişki doğrusal regresyon modeli ile
incelenmiştir. Model için düzeltilmiş R-kare (R2) katsayısı 0,235 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, işten
ayrılma niyetinin %23,5’inin işe adanma tutumu tarafından açıklandığını göstermektedir. Ayrıca
standart regresyon katsayısının “-0,484” olması; “Akademisyenlerdeişe adanma davranışının işten
ayrılma niyetine etkisi vardır” şeklindeki H 2 hipotezini doğrulamaktadır. Buna göre bağımlı değişken
(Y) işten ayrılma niyetine, bağımsız değişken (X) işe adanma tutumu olmak üzere doğrusal regresyon
modeli;
Y= 3,947 - 0,560 * X olarak elde edilir.
Tablo 11. İşe Adanma Tutumu-İşten Ayrılma Niyeti Regresyon Analizi
İşten Ayrılma Niyeti

Sabit
İşe Adanma

std. β

β

t

p

-

3,947

18,167

0,000

-0,484

-0,560

-10,105

0,000

R²

0,235

Model Anlamlılığı (p)

0,000

F Değeri

102,112

Durbin-Watson

2,049

Tolerance

1,000

VIF

1,000

İşe adanma tutumu ve alt faktörleri ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon
yapılarak incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, adanma ve işe
yoğunlaşma boyutlarının işten ayrılma niyetini istatistiksel olarak negatif yönde ve orta düzeyde
etkilemekte olduğu, diğer boyut olan işe istek duyma boyutu etki katsayısı ise istatistiksel olarak
pozitif anlamlı bulunmuştur. Elde edilen modele göre İşe Adanma Tutumu alt boyutlarından birisinin
İşten Ayrılma Niyetine pozitif etkisi varken, bir boyutu onu ters yani negatif yönde etkilemektedir.
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Tablo 12. İşe Adanma Tutumu Alt Faktörleri-İşten Ayrılma Niyeti Regresyon Analizi
std. β

β

t

p

Tolerance

VIF

-

4,096

19,332

0,000

-

-

İşe İstek Duyma

0,281

0,300

3,070

0,002

0,254

3,942

Adanma

-0,386

-0,409

-4,355

0,000

0,272

3,678

İşe Yoğunlaşma

-0,411

-0,468

-3,963

0,000

0,198

5,056

Sabit

R²

0,295

Model Anlamlılığı (p)

0,000

F Değeri

46,118

Durbin-Watson

2,041

Buna göre işten ayrılma niyeti Y, işe adanma tutumunun işe istek duyma boyutu X 1 ve Adanma
boyutu X 2 veişe yoğunlaşma boyutu da X 3 ile gösterilirse doğrusal regresyon modeli;
Y= 4,096+ 0,300 * X 1 - 0,409 * X 2 – 0,468 X 3 olarak elde edilir.
İşe adanma tutumu boyutlarından işe istek duyma boyutu, işten ayrılma niyetini beklenmedik bir
şekilde pozitif yönde (0,281), adanma boyutu (-0,386) ve işe yoğunlaşma boyutu da (-0,411) işten
ayrılma niyetini beklenen şekilde negatif yönde etkilemektedirler.
4. Sonuç ve Öneriler
Ülkeler arası bilimsel rekabetin çok çarpıcı bir düzeyde yaşandığı günümüz akademik camiasında
ülkelerin gelişmişliği yetişmiş beyin gücü ile doğrusallık arz etmektedir. Bu bağlamda ülkelerin
entelektüel yeteneklerinin geliştirilmesi vazifesini üstelenen üniversitelere çok iş düşmektedir.
Üniversitelerin en önemli kaynağı olan akademisyenlerin, işleri ile barışık olup, farklı disiplinler arası
etkileşimini arttırmaları ve yaptıkları işten yeterli doyum sağlamalarına bağlıdır.
Bu çalışmada Akademisyenlerin işe adanma ile işten ayrılma niyetinin etkileşimi incelenmiştir. İşe
adanma davranışının işten ayrılma niyetini ne derece etkilediği ile ilgili aşağıdaki bulgulara
ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda;
Üniversite çalışanlarının genel olarak orta yaş kuşak çalışanlardan oluştuğu ifade edilebilir. 55 yaş ve
üzeri akademisyen katılımcının azlığı akademisyenin emekli olduğu yada ayrılarak özel sektöre
geçme eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Akademisyenlerde “İşime karşı istekli ve hevesliyim” ve “Yaptığım işle gurur duyuyorum “yargı
cümlelerini çok yüksek ortalama ile cevaplandırmışlardır. Bu durumun üniversitede akademik
kadroda yer alan bireylerin hem sosyal hem toplumsa statü hem de üniversitenin saygınlık açısından
sunduğu imkanlarla çalışmaktan çok mutlu ve üniversiteli yaşamına yüksek seviyede bağlı oldukları
şeklinde yorumlanabilir.
İlgili ifadeler negatif olduğundan ortalamaların “düşük ve çok düşük” düzeyde çıkmış olması
akademisyenlerin işten ayrılmayı düşünmedikleri, mesleklerini sevdikleri ve ona bağlı oldukları
şeklinde yorumlanabilir.
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Çalıştığı üniversitenin özel veya devlet üniversitesi olması değişkenine göre işe adanma ölçeğinin ve
alt boyutlarının “işe istek duyma, işe adanma ve işe yoğunlaşma” boyutlarının özel üniversite
çalışanları lehine, devlet üniversitesi çalışanları aleyhine farklandığı tespit edilmiştir.Ancak işten
ayrılma niyetinde özel veya devlet üniversitesi açısından herhangi bir farklılaşma olmadığı tespit
edilmiştir.
İşten ayrılma niyeti açısından farklılaşmanın kadınlar lehine erkekler aleyhine olduğu tespit
edilmiştir. Kadınlardan beklenen rol davranışlarının fazla olması ve zarif yapılarından dolayı
psikolojik ve fiziksel olarak daha çabuk yıpranmaları göz önünde bulunduğunda çıkan sonucun
toplumumuzun gerçekleri ile uyuştuğu söylenebilir.
Akademisyenlerin evli veya bekar olmasına göre işten ayrılma niyetinin değişmediği ancak işe
adanma davranışında evliler lehine farklanma olduğu tespit edilmiştir.
Akademisyenlerin yaşlı veya genç olmasının işten ayrılma niyetinin değiştirmediği ancak işe adanma
davranışında farklanma olduğu tespit edilmiştir.
Akademisyenlerin unvanlarına göre yine işten ayrılma niyetleri farklanmadığı, işe adanma
davranışının ise farklandığı tespit edilmiştir. İşe adanma davranışındaki farklılığın kaynağı
değerlendirildiğinde, doçent ve profesörlerin kurumlarına adanma düzeylerinin, asistanlara göre çok
yüksek olduğu şeklindedir.
Akademisyenlerde işe adanma davranışı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı, negatif, doğrusal ve
orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r = -0.484). İşe adanma davranışının işten ayrılma niyetini
etkilediği ile ilgili araştırmanın hipotezi doğrulanmıştır.
İşe adanma tutumu alt boyutlarından adanma ve işe yoğunlaşma boyutlarının işten ayrılma niyetini
beklendiği gibi negatif yönde etkilediği görülmüştür. Ancak işe adanma alt boyutu olan işe istek
duymanın, işten ayrılma niyetine pozitif etkisi beklenmeyen bir durum olarak görülmüştür.
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8. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Algıları
Salih Uzuna1, Günay Paliç Şadoğlub
aUşak

Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD., Uşak, Türkiye
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bRecep

Özet
Eğitim alanında yapılan reformlar ve paralelinde öğretim programlarında meydana gelen değişikliklerin hedeflerine
ulaşabilmesi açısından önemli olan faktörlerden birisi de öğrencilerin duyuşsal alandaki özellikleri olmaktadır.
Alınyazında birçok faktörün fen bilimleri dersine karşı duyuşsal alanda etkilerinin olduğu ve öğrencilerin fen
bilimleri dersine karşı farklı nedenlerle olumsuz algı ve tutumlara sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bireylerin bir
durum hakkındaki mevcut algılarının davranışlara yansıyacağı düşünüldüğünde, öğrencilerde meydana gelen
olumsuz algı ve tutumların da fen bilimleri derslerinde belirlenen kavramları/içeriği öğrenmeye bir engel
oluşturacağı açıktır. Bu bağlamda özellikle öğretim programlarında yapılan değişikliklerle birlikte ortaya çıkan
süreçte öğrencilerin fen bilimleri dersleri ile ilişkili algılarına yönelik mevcut durumu yansıtacak bir resmin ortaya
konulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri
dersine yönelik algılarını genel bir çerçevede ortaya koymaktır. Bu kapsamda nitel araştırma yönteminin kullanıldığı
ve verilerin içerik analizi yöntemiyle çözümlendiği çalışmanın örneklemini, 65 ortaokul 8. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin çoğunluğunun fen bilimleri derslerinin önemi ile ilgili mevcut
algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. Fen bilimleri derslerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden
öğrencilerin, özellikle günlük hayatı anlama, duyuşsal boyut ve sınav odaklı (teog vb.) gerekçeleri ön plana
çıkmaktadır. Fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmalarının yeri bağlamında, öğrencilerin çoğunluğu gerekli ve
faydalı olduğu/olacağı şeklinde düşünceleri benimserken, fen bilimleri derslerinde deneylerin yapılma oranının
yetersiz olduğunu ifade ettikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:
fen bilimleri, ortaokul, öğrenci, algı

1.

Giriş

Fen bilimleri dersinin bilimsel okuryazar vatandaşlar yetiştirme sürecinde önemi herkes tarafından
kabul edilen bir gerçektir. Bu doğrultuda ülkeler fen bilimleri öğretim programlarını çağın
gerektirdiği koşullar ve bilimsel okuryazar birey yetiştirme çerçevesinde güncelleme yoluna
gitmektedirler. Ülkemizde de bu kapsamda fen bilimleri öğretim programlarında değişikliklerin
yapıldığı bilinmektedir. Genel anlamda öğretim programlarında yapılan güncellemelerin amacına
ulaşması, eğitim sisteminde yer alan tüm öğelerin belirlenen hedeflere odaklanmasını gerekli
kılmaktadır. Bu sistemin önemli bir öğesi olan öğrencilerin, özellikle algı, tutum, kaygı, özyeterlik gibi
duyuşsal boyuttaki karakteristiklerinin belirlenen hedeflere ulaşma ve öğrenme üzerinde olumlu veya
olumsuz etkileri olmaktadır (Gömleksiz & Kan, 2012). Fen bilimleri dersinin yapısı, fen bilimleri
öğretmenleri gibi birçok faktörün öğrencilerin fen bilimlerine karşı tutumunu etkilediği
belirtilmektedir (Morrell & Lederman, 1998). Bununla birlikte öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı
1 Sorumlu Yazar Adresi: Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye

e-mail: salih.uzun@usak.edu.tr
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farklı nedenlerle genel anlamda olumsuz düşüncelere ve tutumlara sahip oldukları vurgulanmaktadır
(Kozcu-Çakır, Şenler & Göçmen-Taşkın, 2007). Bireylerin bir durum hakkındaki mevcut algılarının
davranışlara yansıyacağı düşünüldüğünde, öğrencilerde meydana gelen olumsuz algı ve tutumların
da fen bilimleri derslerinde belirlenen kavramları/içeriği öğrenmeye karşı bir engel oluşturacağı
açıktır. Diğer taraftan bilimsel okuryazarlık kavramının bilime karşı olumlu tutumlar geliştirme gibi
bir bileşeni de içerdiği ifade edilmektedir (Huyuguzel-Cavas, Ozdem, Cavas, Cakiroglu & Ertepinar,
2013). Bu bağlamda özellikle öğretim programlarında yapılan değişikliklerle birlikte ortaya çıkan
süreçte öğrencilerin fen bilimleri dersleri ile ilişkili algılarına yönelik mevcut durumu yansıtacak bir
resmin çekilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların, hem eğitim
alanında politika yapıcılara hem de diğer yetkililere mevcut durumu görme ve ihtiyaç duyulan
müdahaleleri yapma imkanı tanıması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
1.1 Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik algılarını genel bir
çerçevede ortaya koymaktır.
2.

Yöntem

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmanın örneklemini, 65 ortaokul 8. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Öğrencilere fen bilimleri dersinin kendileri için önemi, başarı algıları, en iyi bildiği,
sevdiği konular/kavramlar, fen bilimlerini öğrenme ve laboratuar çalışmaları ilişkisi vb. açılardan
değerlendirmeler yapmalarına olanak tanıyacak sorular yöneltilmiş ve fen bilimleri dersine yönelik
genel anlamda algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca yöneltilen sorulara katılımcıların birden fazla gerekçe/yanıt sunmuş
olmaları nedeniyle dikkate alınan frekans değerleri katılımcı sayısından fazla olabilmektedir.
3.

Bulgular

3.1. Fen Bilimleri Dersinin Önemi İle İlgili Algılar
Araştırmaya katılan 60 öğrenci (%92) fen bilimleri dersinin farklı nedenlerden dolayı kendileri için
önemli olduğunu, 5 (%8) öğrenci ise kendileri için fen bilimleri dersinin önemli olmadığını ifade
ettikleri görülmüştür. Katılımcıların fen bilimleri dersinin önemi ile ilgili algıları Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Fen Bilimleri Dersinin Önemi İle İlgili Algılar
Algı

Kategoriler/Temalar

Örnek Alıntılar

1. Günlük Hayatı
Anlamlandırma

“Günlük hayatta işimize yarayacak bilgiler öğreniyoruz”
“Doğadaki yaşayış hakkında bilgi edindiğim için”

Önemsiz

Önemli

2. Duyuşsal

3. Sınav

“Eğlenceli ve eğitici olduğu için”
“Sevdiğim için önemli...”
“Öğretmenimi sevdiğim için...”
“Teog sınavında önemli olduğu için benim için de önemli”
“Teog sınavında sorulduğu için...”
“Teog sınavında katsayısı yüksek bir ders”

f

%

19 26
17 24

15 21

4. Meslek Seçimine Katkı

“Mühendislik, laboratuar vs gibi meslekler okumak için”

8

11

5. Bilimi Anlama

“DNA ile ilgili şeyler öğreniyoruz”
“Maddenin içinde ne var ne yok, nasıl değişim gerçekleşiyor
onu anlatıyor”

8

11

1. Duyuşsal

“dersi sevmediğim için... pek dinlemiyorum”

5

7
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3.2. Fen Bilimleri Dersine İlişkin Başarı Algısı
Araştırmaya katılan öğrencilerin; %63’ü kendilerini başarılı olarak görürken, %23’ü başarısız
olduğunu ve %14’ü de bazen başarılı olduğunu ifade etmektedirler. Katılımcıların fen bilimleri
dersinin ilişkin başarı algıları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Fen Bilimleri Dersine İlişkin Başarı Algısı
Algı Kategoriler/Temalar

Örnek Alıntılar
“Dersi sevdiğim için, ilgi duyduğum için”
“Öğretmenim söylediği için...”

Başarılı

1. Duyuşsal
2. Bireysel Çaba

Bazen

3. Sınav
1. İçeriğe Bağlı

Başarısız

2. Duyuşsal
1. Duyuşsal
2. İçeriğe Bağlı
3. Sınav

“Aktif olarak derse katıldığım için”
“Her gün tekrar ettiğim için...”
“Sınavda başarılı olduğum için, sınav notlarım iyi olduğu
için”
“Konulara bağlı olarak değişiyor, bazı konulara daha çok
çalışmam gerekiyor”
“Fizik konularında başarılı olduğumu düşünüyorum...”
“Canlılar konusu hoşuma gidiyor ve bu konuda iyiyim”
“Sevdiğim konularda başarılıyım, diğerlerinde değil.”
“Başarısız olduğum için sevmiyorum, sevmediğim için
çalışmıyorum”
“İlgisizim... Dersi pek dinlemiyorum”
“...konuları anlamıyorum, ders zor”
“Bilmediğim konular var...”
“notlarım düşük””...bazı soruları yapamıyorum...”

f

%

20 28
17 24
9

12

7

10

3

4

3

4

5

7

8

11

3.3. Fen Bilimleri Ders İçeriğinin Alt Konu Alanlarına İlişkin Değer Algısı
Araştırmaya katılan öğrencilerin fen bilimleri dersi alt konu alanlarına (disiplinlerine) ilişkin olarak;
%42’si fizik alanını, %32’si kimya alanını ve %26’sı da biyoloji alanını ve konularını sevdiklerini
belirttikleri görülmüştür. Fizik alanında “Ses”, kimya alanında “Asit ve Bazlar” ve biyoloji alanında da
“Mayoz-Mitoz Bölünme” ünite/konularının alt alanlara göre en sevilen konular oldukları belirlenmiştir.

Şekil 1. Fen Bilimleri Alt Alanlarını Sevme Durumları

Şekil 2. Fen Bilimleri Alt Alanlarını Sevmeme Durumları

Benzer şekilde katılımcıların fen bilimleri dersi alt konu alanlarına ilişkin olarak; %43’ü fizik alanını,
%41’i kimya alanını ve %16’sı biyoloji alanını ve konularını sevmediklerini ifade ettikleri görülmüştür.
Fizik alanında “Kuvvet-Hareket”, kimya alanında “Kimyasal Bağlar” ve biyoloji alanında “DNA”
ünite/konularının alt alanlara göre en az sevilen konular oldukları belirlenmiştir.
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3.4. Fen Bilimleri Derslerinde Laboratuvar Çalışmaları (Deney) Algısı
Araştırmaya katılan öğrencilerin; %91’i fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmalarının (deneyler)
yapılmasının gerekli olduğunu düşünürken, %9’unun gerekli olmadığını düşündükleri görülmüştür.
Katılımcıların fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmalarının gerekliliğine ilişkin algıları Tablo
3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Fen Bilimleri Derslerinde Laboratuvar Çalışmalarının Gerekliliğine İlişkin Algı
Kategoriler/Temalar

Deneylerin Yapılması
Gereklidir

Deneylerin Yapılması
Gerekli değildir

Örnek Alıntılar

f

%

“Görerek ve yaşayarak öğrenmek,
sözlü veya yazılı anlatımdan daha
etkilidir. Konuyu bir anıya
dönüştürür.”
59 91
“Konuları daha rahat, daha iyi
anlamamızı sağlıyor.”
“Konuları daha iyi kavrayabilmek
için gereklidir.”
“Boşuna zaman kaybı ve gereksiz.”
“Her deney pek güvenli
6 9
olmayabilir.”
“Kaza, patlama olabilir.”

Benzer şekilde araştırmaya katılan öğrencilerin fen bilimleri derslerinde deney yapılma sıklığıyla ilgili
olarak; %93’ü deneylerin nadiren/ara sıra yapıldığını, %5’i yapılmadığını ve %2’si sık sık yapıldığını
ifade ettikleri görülmüştür.
4.

Tartışma ve Sonuç

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik algılarını belirlemeye çalışan bu
araştırmada elde edilen bulgular, katılımcıların çoğunluğunun fen bilimleri dersinin kendileri için
önemli olduğu düşüncesine sahip olduklarını göstermektedir. Katılımcıların fen bilimleri dersine
önem kapsamında yükledikleri anlamların; günlük hayatı anlama, meslek seçimine katkı, sınav odaklı
vb. farklı gerekçeler altında yer aldığı görülmüştür. Fen bilimleri derslerinin kendileri için önemli
olduğunu ifade eden öğrencilerin, özellikle günlük hayatı anlama, duyuşsal boyut (derse değer
verme) ve sınav odaklı (teog vb.) gerekçeleri ön plana çıkmaktadır. Kayri, Elkonca, Şevgin, & Ceyhan,
(2014) ortaokul öğrencileriyle yaptıkları çalışmada, fen bilimleri dersini sevdiğini ifade eden
katılımcıların tutumları üzerinde fen bilimleri ile günlük hayat ilişkilerini kurma durumlarının en
yüksek etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, Kayri vd. (2014) ortaokul
öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumları üzerinde “öğrencilerin dershaneye gitme
durumunun” etkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, dershaneye giden
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının, gitmeyenlere göre daha anlamlı olduğu
sonucunu ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde bu çalışmada da sınava odaklanan/hazırlanan
öğrencilerin sınav eksenli olarak fen bilimleri dersini önemsedikleri ve bu şekilde bir anlam
yükledikleri görülmüştür.
Fen bilimleri derslerinde kendilerini başarılı olarak algılayan öğrencilerin, başarılı olma gerekçelerinin
“duyuşsal boyut” ve “bireysel çaba” kategorilerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Alanyazında başarı
ve tutum gibi duyuşsal boyuttaki değişkenlerin birbirlerini etkilediğini ortaya koyan birçok çalışmaya
rastlamak mümkündür. Kozcu-Çakır vd. (2007) ortaokul öğrencileriyle yürüttükleri çalışmada,
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik başarı algılarının bu derse yönelik tutumlarını olumlu
etkilediğini ifade etmektedirler. Bu araştırma kapsamında kendilerini başarılı olarak algılayan
öğrencilerin duyuşsal boyut kategorisinde yoğunlaşmaları bu bağlamda açıklanabilir.
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Fen bilimlerinin alt konu alanları dikkate alındığında (fizik, kimya, biyoloji vb.) öğrencilerin en çok
sevdikleri ve en az sevdikleri alanın fizik olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, öğrenciler tarafından
“Ses” konusu ve ilgili kavramlar en sevilen konu olarak belirtilirken, “kuvvet ve hareket” konu ve
kavramları öğrencilerin sevmedikleri konular arasında ön plana çıktığı görülmektedir.
Fen bilimlerinin önemli bir parçası olan ve öğrencilerin kendi bilgilerini inşa etme sürecinde yaparak
yaşayarak ilk elden deneyimler sahibi olmalarına olanak tanıyabilecek laboratuvar uygulamaları
bağlamında, çalışmaya katılan öğrencilerin genel anlamda algılarının deney yapmanın gerekliliği ve
faydalı olacağı şeklinde olumlu olduğu görülmektedir. Ancak öğrencilerin çoğunun fen bilimleri
dersleri kapsamında laboratuvar çalışmalarının (deneyler) yapılma sıklığının nadiren olduğu
şeklindeki ifadeleri, fen bilimlerini öğrenme kapsamında önemi herkes tarafından kabul edilen
laboratuvar çalışmalarının öğretmenler tarafından gözardı edildiği gibi bir sonucu ortaya koyabilir.
Bu doğrultuda Uzun, Paliç & Akdeniz (2013) yaptıkları çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerinin
mesleki profesyonelliğin bir gereği olarak laboratuvar uygulamalarına ve bu doğrultudaki bilgi ve
becerilerin gerekliliğine doğrudan değinmediklerini belirtmişlerdir. Diğer taraftan aynı çalışmada,
Fen bilimleri öğretmenlerinin okuldaki imkansızlıklar ve malzeme eksikliğine vurgu yaptıkları
görülmüştür (Uzun, Paliç & Akdeniz, 2013). Bu doğrultuda çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir
bölümünün fen bilimleri dersleri kapsamında laboratuvar çalışmalarının (deneylerin) yapılmasını
gerekli görürken, yine aynı öğrencilerin büyük bir bölümü nadiren deneylerin yapıldığını ifade
etmeleri, iyimser bir bakış açısıyla, malzeme eksikliğinin bir sonucu olarak düşünülebilir. Benzer
şekilde Uluçınar, Cansaran & Karaca (2004), Demir, Böyük & Koç (2011), Güneş, Şener, Topal-Germi
& Can (2013) yaptıkları çalışmalarda, Fen bilimleri öğretmenlerinin bazılarının laboratuvar şartlarının
uygun olmaması nedeniyle laboratuvar deney ve uygulamalarına yeterli şekilde yer vermediklerini
ifade ettiklerini belirtmişlerdir.
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Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenilmiş Güçlülük
Düzeylerinin İncelenmesi
Öznur Akpınara1, Selahattin Akpınara, Kazım Nasa
aKaramanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yunus Emre Yerleşkesi, 70200, Karaman/TURKEY

Özet
Bu araştırma; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük
düzeylerini tespit ederek öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp
farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim
yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinde 114 Spor Yöneticiliği I.
Öğretimde100 ve Spor Yöneticiliği II. Öğretimde 106 Olmak üzere toplam
320 öğrenciye anket
uygulanmıştır.Araştırmada 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okuyan Türkiye üniversiteler arası
Hokey şampiyonasına katılan 10 takımdan toplam 133 kişiye anket uygulanmıştır.Araştırmada Rosenbaum
(1980) tarafından geliştirilen özgün adı Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Schedule(Self-Control
Schedule) olan Siva (1991) ve Dağ(1991) tarafından Türkçeye Uyarlanan Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük
Ölçeği (Kendini Denetleme Ölçeği) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde
nonparametrik dağılım göstermesinden dolayı Man-Wihitney U ve Kruskal-Wallis H testleri
uygulanmıştır.Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük puan ortalaması =117,5375
olarak tespit edilmiş ve envanterden alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak
öğrencilerin orta seviyede kendini denetleme becerilerine sahip oldukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:1
beden eğitimi ve spor yüksekokulu, öğrenci, öğrenilmiş güçlülük

1.

Giriş

Öğrenilmiş güçlülük kişilerin stresli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bilişsel başa çıkma
stratejilerini ne düzeyde kullanabildiklerini ve kendilerini denetleme becerilerini ifade eden bir
kavramdır (Rosenbaum 1980; Dağ 1991). Bu kavram daha geniş anlamda başa çıkma stratejileri olarak
da bilinmektedir (Folkman ve Moskowitz 2004).Rosenbaum’a (1983) göre öğrenilmiş güçlülük bir
davranış repertuarı olarak sadece şartlanma değil, modelle öğrenme ve eğitim yoluyla da
kazanma,öğrenilmiş güçlülük kavramı duyguların, acının ve istenmeyen düşüncelerin kontrolünde
kullanılan bilişsel bir beceri, entelektüel ve sosyal güçlülük anlamına gelmez(Akt.Siva 1991).
Yaşamın her anında karşılaşılan stres, insanların bir tehdit ya da zorluk olarak algıladıkları durumlara
karşı göstermiş oldukları içe dönük bir tepki olarak tanımlanmaktadır (Durna, 2006). Stres, insan
yaşamının zorunlu bir parçasıdır. İnsan yaşamında küçük veya büyük huzursuzluklardan en mutlu
ana kadar stres, kararlarımız, hareketlerimiz ve sağlığımızda etki bırakmaktadır(Marsland vd., 2002).
Bir başka tanıma göre stres, birey-çevre etkileşiminde kişinin iyi uyumunu tehlikeye düşüren ve
mevcut kaynaklarını zorlayan ya da aşan çevre talepleridir (Folkman,1984).

1 Corresponding author’s address: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yunus Emre Yerleşkesi, 70200, Karaman/TURKEY
e-mail: oznurakpınar@kmu.edu.tr
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Kontrolsüz stres, insan sağlığı ve mutluluğu için oldukça sakıncalıdır; meslek hayatını olumsuz
etkiler, ilişkilerini yıkar, bireyin özgüvenini zedeler ve insanın gerçek potansiyeline ulaşmasını
engeller (Levis, 1995). Rosenbaum (1983), bireyin stresle başa çıkmada birtakım becerileri
öğrenmesinin faydalı olacağını iddia etmiş ve öğrenilmiş güçlülük kavramını geliştirmiştir(Sobacı ve
Polatcı 2014).
Stresle başa çıkma, stres faktörlerinin oluşturduğu duygusal gerilimi en aza indirmek, yok etmek ya
da bu gerilime dayanmak amacıyla gösterilen davranış ve duygusal tepkileri kuvvetlendirmektir
(Güney, 2001). Stresle başa çıkabilmek için gerilim altında kalan bireylerin kendisinde stres yaratan
faktörleri bilmesi, stresle başa çıkma tutumları konusunda bilgi sahibi olması ve gerekliliği halinde bu
yöntemleri kullanabilmesi gerekmektedir (Aslan, 2007). Stresle başa çıkmanın amacı; bireyin yaşamını
ve verimliliğini olumsuz etkileyen stres miktarını azaltmaktır (Sobacı ve Polatcı 2014).
Rosenbaum’a (1980) göre, stresle etkin başa çıkma, içsel olayların kontrol edilebilmesiyle
mümkündür. Rosenbaum (1980), kişilerin içsel tepkileri düzenlemede kullandıkları davranışsal ve
bilişsel beceriler bileşkesini “öğrenilmiş güçlülük” olarak tanımlamakta ve bu kavramın dört temel öz
kontrol becerisini kapsadığını belirtmektedir. Bunlar: (a) duygusal ve fiziksel tepkileri kontrol etmek
amacıyla bilişlerin ve öz yönergelerin kullanılması, (b) problem çözme becerilerinin uygulanması, (c)
hemen doyumu erteleyebilme yeteneği ve (d) bireyin içsel olaylarını kontrol edebilme yeteneğine
genel inancıdır((Sobacı ve Polatcı 2014).
Öğrenilmiş güçlülük becerilerine sahip olmak bireylere örneğin olumsuz duygularla başa çıkmada,
kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sağlıklı yaşam diyetlerinin uygulanmasında, sıkıcı fakat yapılması
zorunlu görevlerin bitirilmesinde ve günlük yaşamda karşılarına çıkan diğer engellerin üstesinden
gelmelerinde yardımcı olan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenilmiş güçlülük düzeyi
yüksek bireyler zorluklarla karşılaştıklarında, zorluklara karşı inatçı ve ısrarlı olup mücadele etmekte
ve amaçlarını gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcamaktadırlar. Daha az güçlü bireyler ise
mücadeleyi bırakmaya eğilimli olmakta ve karşılaştıkları yenilgi ya da güç durumunun
sorumluluğunu yeteneksiz oluşlarına bağlayarak yenilgiyi kabul etmektedirler (Çakır, 2009).
Bu çalışma Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören Öğrencilerin Öğrenilmiş
Güçlülüklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri
Öğrenimlerini tamamladıktan sonra ya öğretmen ya da yönetici olmaktadırlar (araştırmayı yapmış
olduğumuz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunda iki bölüm olması münasebetiyle). Gerek
öğretmen gerekse de yönetici olacak olan bu öğrenciler çalışma hayatlarında stres faktörü ile baş
etmede kullanacakları yöntemler önem arz etmesi münasebetiyle bu araştırma değer bulunmuştur.
2.

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, 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 114 Spor
Yöneticiliği I. Öğretimde100 ve Spor Yöneticiliği II. Öğretimde 106 Olmak üzere toplam 320 öğrenciye
anket uygulanmıştır.
Araştırmada Rosenbaum (1980) tarafından geliştirilen özgün adı Rosenbaum’s Learned
Resourcefulness Schedule(Self-Control Schedule) olan Siva (1991) ve Dağ(1991) tarafından Türkçeye
Uyarlanan Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (Kendini Denetleme Ölçeği) kullanılmıştır.
Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (Kendini Denetleme Ölçeği)’i toplam 36 sorudan oluşan
5’li Likert Tipi bir ölçektir. Ölçekte cevaplar “hiç tanımlamıyor”,
biraz tanımlıyor”, “oldukça
iyi tanımlıyor”, “iyi tanımlıyor” ve “çok iyi tanımlıyor” şeklindedir. Ölçekte 25 soru doğrudan

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

558

puanlanırken 11 soru ise ters yönde puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 36 en yüksek
puan ise 180 dir. Yüksek puanlar kendini denetleme becerilerinin yüksekliğine; bir diğer değişle
ölçekte temsil edilen başa çıkma stratejilerinin sıklıkla uygulandığını işaret etmektedir(Savaşır, Şahin
1997)
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri şu şekilde yorumlanmıştır. Öğrencilerin
136(%42,5)’sı kadın ve 184(%57,5)’ü ise erkektir. Öğrencilerin 83(%25,9)’ü birinci sınıfta, 79(%24,7)’u
ikinci sınıfta, 85(%26,6)’i üçüncü sınıfta ve 73(%22,8)’ü ise dördüncü sınıfta okumaktadırlar.
Öğrencilerin 114(%35,6)’ü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde, 100(%31,3)’ü Spor
yöneticiliği birinci öğretim ve 106(%33,1)’sı ise Spor yöneticiliği ikinci öğretimde okumaktadırlar.
Öğrencilerin kaldıkları yerlere göre dağılımları ise; 197(%61,6)’si öğrenci evinde, 42(%13,1)’si devlet
yurtlarda, 43(%13,4)’ü özel yurtta ve 38(%11,9)’si ise ailesi ile beraber kalmaktadır. Öğrencilerin
annelerinin eğitim durumları ise; 42(%13,1)’si okuryazar değil, 28(%8,8)’si okuryazar,
126(%39,4)’ilkokul, 71(%22,2)’i ortaokul, 40(%12,4)’ı lise ve 13(%4,1)’ü ise üniversite mezunudur.
Öğrencilerin babalarının eğitim durumlarına göre dağılımları ise; 7(%2,2)’si okuryazar değil,
23(%7,2)’ü okuryazar, 115(%35,8)’i ilkokul, 76(%23,8)’sı ortaokul, 76(%23,8)’sı lise ve 23(%7,2)’ü ise
üniversite mezunudur. Öğrencilerin baba meslekleri ise; 32(%10,0)’si memur, 51(%15,9)’i işçi,
35(%10,9)’i esnaf, 24(7,5)’ ü çiftçi, 110(%34,4)’u emekli ve 68(%21,3)’i ise serbest meslek şeklindedir.
Öğrencilerin annelerinin 45(%14,1)’i bir işte çalışırken 275(%85,9)’u ise her hangi bir işte
çalışmamaktadır. Öğrencilerin aylık gelir durumlarına göre dağılımları ise; 39(%12,2)’u 0-500 TL,
56(%17,5)’sı 501-750TL, 61(%19,1)’İ 751-1000TL, 62(%19,4)’si 1001-1250 TL, 45(%14,1)’i 1251-1500 TL ve
57(%17,7)’si ise aylık gelirleri 1501 TL ve yukarısı şeklindedir. Öğrencilerin 161(%50,3)’i aktif olarak
spor yaparken, 159(%49,7)’u ise aktif olarak spor yapmamaktadırlar.
Ölçeğin güvenirlilik kat sayısı ,7420 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenilmiş düzeylerini tespit
etmek amacıyla yapılacak olan analizlerin parametrik(normal dağılım) veya nonparametrik(normal
olmayan dağılım) olup olmadıkları için One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır.

Tablo.1 Öğrencilerin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerini gösteren One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Testi
Öğrenilmiş Güçlülük
320
117,5375
14,10613
1,445
,031

n
Mean
Std Deviation
Kolmogorov- Smirnov Z
p

Tablo 1’de öğrencilerin One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları görülmektedir. Buna göre; p
değeri (P<0.05 ) olduğundan dolayı analizlerin normal olmayan dağılım yani nonparametrik dağılım
olduğu görülmektedir. Nonparametrik dağılım olmasından dolayı Man-Wihitney U ve Kruskal-Wallis
H testleri uygulanmıştır.
3.

Bulgular

Tablo.2 Araştırmacıların Genel Olarak Öğrenilmiş Güçlülük Toplam Puanına Ait ve Ss Değerlerine
İlişkin Sonuçlar
n

Öğrenilmiş Güçlülük

320

X

Ss

117,5375

14,10613

Min

87,00

Max

161,00

Envanterde
alınabilecek En
Düşük ve En Yüksek
Puan
36-180
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Tablo 2’de öğrencilerin genel olarak öğrenilmiş güçlülük puan ortalaması görülmektedir. Öğrencilerin
öğrenilmiş güçlülük puan ortalaması =117,5375 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamına alına
öğrencilerin ölçekten almış oldukları puan ortalaması
=117,5375 ölçeğin toplam puanından
alınabilecek (min.36- max.180) değerler göz önüne alındığında öğrencilerin orta seviyede kendini
denetleme becerilerine sahip oldukları söylenebilinir.
Öğrencilerin; cinsiyet, okuduğu sınıf, okuduğu bölüm, kaldığı yer, anne eğitim, baba eğitim, baba
mesleği, annelerinin çalışıp çalışmama, aylık gelir durumu ve aktif olarak spor yapıp yapmama
değişkenlerinde öğrenilmiş güçlülük düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
4.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırma; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeylerini tespit ederek
öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük ölçeğinden almış oldukları
=117,5375 puan ortalaması ölçeğin toplam puanından alınabilecek (min.36- max.180) değerler göz
önüne alındığında öğrencilerin orta seviyede öğrenilmiş güçlülük düzeylerine sahip olduğu
söylenebilinir. Öğrencilerin; cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, öğrenim gördüğü bölüm, kaldığı yer,
anne eğitim, baba eğitim, baba mesleği, annelerinin çalışıp çalışmama, aylık gelir durumu ve aktif
olarak spor yapıp yapmama değişkenlerinde öğrenilmiş güçlülük düzeylerinde anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük puan ortalamalarının orta seviyede olması,
kendini denetleme becerilerinin de düşük olduğu diğer bir ifade ile ölçekte temsil edilen başa çıkma
stratejilerinin sıklıkla uygulamadıklarını söyleyebiliriz.
Sobacı ve Polatcı (2014) tarafından meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri
üzerine yapmış oldukları araştırmada, öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri yaş, sınıf ve
eğitime göre farklılık göstermezken, cinsiyet(kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre öğrenilmiş
güçlülük düzeyleri daha yüksek) ve öğrenim gördükleri okula(sosyal bilimler meslek
yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin teknik bilimler meslek yüksekokulunda öğrenim gören
öğrencilere oranla öğrenilmiş güçlülük düzeyleri daha yüksek) göre farklılık göstermektedir.
Sarıcı (1999) tarafından yapılan Üniversite öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ben
durumları ve sosyo-ekonomik düzeyleri aralarındaki ilişkiler adlı çalışmasında Öğrenilmiş güçlülük
düzeyi yükseldikçe, sosyal uyum, bağımsızlık, kontrolsüzlük depresiflik, açıklık ve sosyal güçte
şüphe düzeyleri de yükselmektedir. Erkek ve kız öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri
karşılaştırıldığında; erkek öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin daha yüksek olduğu
bulunmuştur.
Kennett ve Keefer (2006) üniversite öğrencileri üzerinde yapmış oldukları araştırmada öğrenilmiş
güçlülük ile zekâ seviyesi ve akademik başarı ilişkisini incelemişlerdir. Sonuçlar öğrenilmiş güçlülük
düzeyi düşük olan öğrencilerin yüksek olanlara göre daha fazla akademik stres ve buna bağlı olarak
akademik başarısızlık yaşadığını ortaya koymuştur. Türküm ve arkadaşları (2005) öğrencilerin
öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ile sorunlar karşısında sergiledikleri tepkiler arasındaki ilişkiyi
irdeledikleri çalışmalarında, öğrenilmiş güçlülük düzeyine göre sorunlar karşısında sergilenen
tepkilerin farklılaştığını, öğrenilmiş güçlülüğü yüksek olan öğrencilerin sorunlarını başkalarıyla
paylaşmayı daha çok tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. Sarı (2005), üniversite öğrencilerinin
öğrenilmiş güçlülük düzeylerini incelediği araştırmasında, akademik başarı ile öğrenilmiş güçlülük
arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Akgün (2004), üniversite
öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, stres düzeyinin öğrenilmiş güçlülük ile en aza indirilebildiğini
ve düşük öğrenilmiş güçlülük düzeyine sahip öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin de düşük
olduğunu ortaya koymuştur. Zauszniewski ve diğerleri (2002) tarafından öğrenciler üzerinde yapılan
çalışma, öğrenilmiş güçlülük düzeyinin, bireyin yaşamı boyunca yükseltilebileceğini ortaya
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koymuştur. Cenkseven (2001) yaptığı çalışmada, sigara kullanan, hiç kullanmamış ve sigarayı
bırakmış olan üniversite öğrencilerinin dış kontrol odağı inanç düzeylerini ve öğrenilmiş güçlülük
düzeylerini karşılaştırmıştır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında, hiç sigara kullanmayan öğrencilerin
dış kontrol odağı inanç düzeylerinin sigara kullanan ve sigarayı bırakmış öğrencilerde daha düşük,
öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen
diğer sonuç, yüksek öğrenilmiş güçlülüğe sahip öğrencilerin düşük ve orta düzeyde öğrenilmiş
güçlülüğe sahip olanlardan daha düşük dış kontrol odağına sahip olduğudur.
Sürük (1994),
araştırmasında üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerini akademik başarı, ailenin gelir
düzeyi, cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, boş zamanları değerlendirme ve barınma durumu açısından
incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre akademik başarı, ailenin gelir düzeyi, bölüm ve sınıf düzeyi
öğrenilmiş güçlülük düzeyini farklılaştırırken; cinsiyet, boş zamanları değerlendirme ve barınma
durumu öğrenilmiş güçlülük düzeyini farklılaştırmamaktadır(Akt.Sobacı ve Polatçı).
Sonuç olarak öğrenilmiş güçlülük diğer bir değişle bireyin kendini denetleme becerilerinin yüksekliği
kişilerin yaşamlarında ve bilhassa da mesleği yaşamlarında önem arz eden bir konudur. Öğrenilmiş
güçlülük bireyin karşılaştığı sorunlarla başa çıkma stratejilerinin sıklıkla kullanmasından dolayı
önemlidir. Bireylerin öğrenilmiş güçlülüklerinin yüksek olması çalışma hayatlarındaki yaşam
doyumu ve dolayısıyla iş doyumlarını aynı zamanda performanslarını da etkilemektedir.
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Değişime Yönelik Öğrenci
Görüşlerinin Belirlenmesi
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Özet
Bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında değişime yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören Adnan Menderes Üniversitesi
ve Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim görmekte olan 834 öğrenci
kolayda örnekleme yöntemi ile dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık
değerleri ile incelenmiş ve parametrik testlere uygun olduğu görülmüştür. Bağımsız değişkenlerin
karşılaştırılmasında Independent Samples t-Test ve One Way ANOVA (ikili karşılaştırmalar için Tukey)
analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları değişime yönelik öğrenci görüşlerinin öğrenim görülen üniversite,
bölüm ve sınıfa göre anlamlı farklılıklar gösterirken; cinsiyet açısından herhangi bir anlamlı farklılık
olmadığını göstermektedir. Araştırma, bu konuda ileride yapılacak olan çalışmalara destek olabilmesi
açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler:1
spor eğitimi, değişim, eğitim, ihtiyaç

1.

Giriş

Yeryüzündeki tüm canlılar ve onların kurduğu sistemler sürekli değişim halindedir. Değişim olgusu,
tarihsel süreçte toplumların değişmez bir parçası olarak kabul edilmiştir. Toplum ve değişim birbirini
sürekli olarak besleyen ve etkileyen iki olgudur. Dewey’in deyişiyle “hareket nasıl fiziksel bir
gerçekse, değişme de toplumsal bir gerçektir” (Alıç, 1990).
Değişim, hiçbir doğrultuyu ifade etmeyen yani ilerleme ya da gerileme biçiminde gerçekleşebilen, bir
değer yargısı taşımayan ve önceki durum ya da davranıştan farklılaşma; bir bütünün öğelerinde,
öğelerinin birbiriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir farklılığın
oluşmasıdır (Helvacı, 2010).
Dünyada, ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarında, sosyal ve kültürel değerlerde, aynı
zamanda demografik ve ekolojik yapıda çok önemli ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Globalleşme,
ekonomide serbestleşme, özelleştirme, yerelleştirme, bölgeselleşme, bilgisayarlaşma ve bunun gibi
olgular dünyadaki yeni değişim dinamiklerinden sadece birkaçını teşkil etmektedir (Aktan, 2000).
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Değişim; bireylerin, grupların ve örgütün verimliliğini artırmak amacıyla, örgütün yapısını,
davranışlarını ve süreçlerini değiştirmek doğrultusunda yönetimin başlattığı planlı, dolayısıyla yönü
belli olan bir girişimdir (Çınar, 2005). Bu örgütsel değişim girişimi, bazen kurumun kendi iç
bünyesinden gelen bir dürtü olarak ortaya çıkabileceği gibi, bazen ve çoğunlukla da, dış çevredeki
değişimlere ayak uydurma ya da dış çevrenin kurallarına uyum sağlamak amacıyla da yapılabilir. Bir
başka ifadeyle, piyasada oyun oynayan aktörlerin (işletmeler), bu oyunu kurallarına göre
oynayabilme isteği ya da ihtiyacı da denilebilir. Aksi takdirde, oyun dışı kalabilir ya da hep ebe
olabilirler (Bir, 2003)
Örgüt için değişim, planlı ve plansız olarak gerçekleşebilen, etkililik, verimlilik ve güdülenmek ve
doyum düzeyinin artırılması gibi gelişmelerle sonuçlanması halinde olumlu, kontrolsüz bir oluşum
içinde sapma ve verimliliğin azalması ile sonuçlanırsa olumsuz olarak nitelendirilen bir süreçtir
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995).
Çevrede meydana gelen bu farklılık ve yenilikler işletmeler için fırsatlar ürettiği kadar, tehlikeler de
ihtiva ederler. Bir örgüt olarak işletmeler, çevrelerin sosyal, ekonomik ve politik dokularında
meydana gelen fırsat ve tehlikelerden hem yararlanmak hem de korunmak zorundadırlar.
Faaliyetlerini durdurmak ve varlığına son vermek istemeyen her örgütün çevresinde meydana gelen
değişimle barışık olması gerekmektedir (Yeniçeri, 2002). Örgütler için geçmişi planlamak, denetim
altına almak ve yönetmek mümkün olmadığına göre her şeyi geleceğe taşımak ve onun üzerine
kurmak gerekir (İnce, 2005).
Tamamıyla insan unsuru ile ilgili olan örgüt kültürü, spor işletmelerinde daha da önem arz eder.
Çünkü spor hizmetlerinin özelliklerinden kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmanın en
önemli yolu, örgüt kültürü oluşturmaktan geçmektedir (Serarslan, 2006).
Spor örgütleri de diğer tüm örgütler gibi değişimin bir parçası olmak ve varlıklarını sürdürebilmek
adına gelişmeleri takip etmek zorundadır. Günümüzde hızla değişen spor ortamının yeniliklerine
ayak uydurabilmek, gerek eğitimsel gerekse spor hizmetinin sunulduğu örgütleri yarının
organizasyonları haline getirebilmek adına spor örgütlerinin de değişen ihtiyaçları fark etmesi ve
belirlemesi ayrıca bunları bilimsellik ışığında ortaya koyabilmesi önem kazanmaktadır (Tufan, 2010).
Bilim ve teknolojinin gelişmesi karşısında spor yönetimi alanında ortaya çıkan gereksinimlerin
karşılanabilmesi, spor örgütlerinin insan merkezli, demokratik, katılımcı, dinamik, gelişime açık,
verimliliği önemseyen, hizmetlerde ve yönetimde kaliteyi temel alan bir spor yönetim yaklaşımının
benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir (Bilir, 2005).
Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, spor eğitimi veren öğretim kurumlarının değişim ihtiyacının
belirlenmesidir. Ayrıca bu konuda bundan sonra yapılacak çalışmalara katkıda bulunabilmek
hedeflenmiştir.
2.

Yöntem

Araştırma, 2015-2016 döneminde Adnan Menderes (336 kişi) ve Balıkesir Üniversitesi (498 kişi) Beden
Eğitimi Spor Yüksekokulları; Öğretmenlik (239 kişi), Yöneticilik (231 kişi) ve Antrenörlük (364 kişi)
bölümlerinde öğrenim gören 834 kişiden toplanmıştır. Katılımcıların %37.5’i kadın, %62.5’i ise
erkektir. Katılımcıların %22.4’ü birinci sınıf, %32.4’ü ikinci sınıf, %29.9’u üçüncü sınıf ve %15.3’ü
dördüncü sınıf öğrencilerden oluşmaktadır.
2.1. Analiz
Araştırmada kullanılan ölçüm aracı mevcut durum, değişim ihtiyacı, değişim süreci ve değişim
sonucu olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 33 ifadeden oluşmaktadır. Mevcut durum alt boyutu
(1-14. sorular), değişim ihtiyacı alt boyutu (15-26. sorular), değişim süreci alt boyutu (27-31. sorular) ve
değişimin sonucu alt boyutu (32-33. sorular). Katılımcılardan ölçekte yer alan ifadeleri, 1 (kesinlikle
katılmıyorum) ile 5 (kesinlikle katılıyorum) arasındaki ifadelerle değerlendirmeleri istenmiştir.
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Değerlendirme sonucunda yüksek puan oluşması durumu, katılımcıların ölçeğe genelde ve alt
boyutlarda katılma eğiliminde olduklarını göstermektedir.
3.

Bulgular
Tablo 1. Verilere İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık Ve Basıklık Değerleri

İfade

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ BESYO

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/ BESYO

n

𝐗

SS.

Çarpıklık

Basıklık

n

𝐗

SS.

Çarpıklık

Basıklık

1

336

2.77

1.311

.254

-1.089

498

2.64

1.215

.474

-.757

2

336

3.04

1.184

.039

-.863

498

2.90

1.068

.289

-.637

3

336

2.99

1.051

.152

-.697

498

2.79

1.106

.240

-.645

4

336

2.85

1.076

.268

-.605

498

2.77

1.054

.364

-.369

5

336

2.81

1.206

.252

-.972

498

2.72

1.104

.290

-.671

6

336

3.06

1.068

.109

-.685

498

2.92

1.070

.121

-.596

7

336

2.90

1.093

.243

-.574

498

2.79

1.059

.257

-.482

8

336

2.62

1.119

.530

-.464

498

2.64

1.124

.357

-.708

9

336

2.90

1.080

.174

-.578

498

2.80

1.060

.194

-.585

10

336

3.05

1.168

.110

-.882

498

2.88

1.147

.217

-.691

11

336

2.78

1.123

.283

-.619

498

2.64

1.039

.302

-.514

12

336

2.83

1.107

.281

-.544

498

2.72

1.076

.195

-.609

13

336

2.92

1.091

.133

-.669

498

2.79

1.065

.169

-.613

14

336

2.71

1.102

.288

-.660

498

2.73

1.137

.311

-.650

15

336

2.50

1.109

.430

-.609

498

2.51

1.140

.474

-.528

16

336

2.81

1.101

.295

-.581

498

2.79

1.097

.247

-.577

17

336

2.79

1.150

.254

-.762

498

2.89

1.161

.104

-.809

18

336

2.83

1.068

.305

-.529

498

2.82

1.084

.245

-.637

19

336

2.62

1.155

.397

-.712

498

2.62

1.135

.353

-.672

20

336

2.58

1.062

.397

-.501

498

2.77

1.129

.177

-.787

21

336

2.85

1.135

.215

-.697

498

2.92

1.140

.056

-.831

22

336

2.54

1.113

.344

-.556

498

2.56

1.156

.385

-.666

23

336

2.79

1.115

.262

-.526

498

2.79

1.079

.196

-.610

24

336

2.60

1.102

.415

-.414

498

2.55

1.100

.537

-.317

25

336

2.90

1.139

.151

-.736

498

2.78

1.107

.244

-.642

26

336

2.69

1.157

.375

-.621

498

2.58

1.085

.319

-.584

27

336

3.01

1.154

.012

-.843

498

2.72

1.107

.296

-.586

28

336

2.91

1.128

.183

-.805

498

2.82

1.146

.189

-.763

29

336

2.83

1.114

.280

-.574

498

2.72

1.061

.257

-.492

30

336

2.81

1.159

.180

-.737

498

2.71

1.130

.347

-.677

31

336

2.76

1.087

.308

-.552

498

2.74

1.098

.312

-.576

32

336

2.64

1.103

.461

-.485

498

2.63

1.113

.437

-.532

33

336

2.66

1.204

.439

-.643

498

2.67

1.177

.383

-.677

* Besyo: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
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Değişime yönelik öğrenci tutumlarını belirlemek üzere öğrencilere yöneltilen ifadelere verilen
yanıtların ortalama değerlerinin genel olarak orta noktaya yakın olduğu ve çarpıklık ile basıklık
değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur (Tabachnick ve Fidell, 2013). Ölçek
güvenirliliğini belirlemek üzere Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları tüm ölçek ve alt boyutlar ayrı
ayrı olmak üzere hesaplanmıştır. Buna göre tüm ifadelerin bir arada değerlendirildiği durumda
α=.924 olarak bulunmuştur. Mevcut durum (α=.873), değişim ihtiyacı (α=.806), değişim süreci (α=.744)
ve değişim sonucu (α=.713) alt boyutlarına ait iç tutarlılık katsayılarının da oldukça yüksek değerlere
sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Alt Boyutlara İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Mevcut Durum
Mevcut
Durum

R
P

1

N
Değişim
İhtiyacı

Değişim İhtiyacı

Değişim Süreci

Değişim Sonucu

.667**

.626**

.479**

.000

.000

.000

834

834

834

.639**

.571**

.000

.000

834

834

R
1

P
N

Değişim
Süreci

R

.576**
1

P

.000

N
Değişim
Sonucu

834

R
1

P
N

** P<.01

Tablo 2’de görüldüğü üzere alt boyutlardan alınan toplam puan ortalamaları arasındaki korelasyon
katsayıları, tüm boyutlar arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğuna işaret
etmektedir.
Tablo 3. Kuruma Göre Farklılık Analizi Sonuçları
Mevcut
Durum
Değişim
İhtiyacı
Değişim
Süreci
Değişim
Sonucu

Kurum
BAU BESYO
ADÜ BESYO
BAÜ BESYO
ADÜ BESYO
BAÜ BESYO
ADÜ BESYO
BAÜ BESYO
ADÜ BESYO

N
498
336
498
336
498
336
498
336

2.76
2.87
2.71
2.70
2.74
2.86
2.65
2.64

𝐗

T

P
-2.221

.027

.140

.888

-2.191

.029

.025

.980

*ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesi, BAÜ: Balıkesir Üniversitesi

İki farklı üniversite öğrencilerinin değişime ilişkin tutumları arasında farklılık olup-olmadığını
belirlemek üzere gerçekleştirilen test istatistiği sonuçlarına göre; Adnan Menderes üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin mevcut durum ve değişim ihtiyacına ilişkin ortalama
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puanlarının Balıkesir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden anlamlı bir biçimde
farklılaştığı (t=-2.221, p<.05; t=-2.191, p<.05) ve her iki boyut için Adnan Menderes üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri tutumlarının daha pozitif yönde olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Kurum Farklılığı Dikkate Alınarak Cinsiyete Göre Farklılık Analizi Sonuçları
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
Cinsiyet

N

Mevcut

Kadın

125

2.94

Durum

Erkek

211

2.83

Değişim

Kadın

125

2.68

İhtiyacı

Erkek

211

2.72

Değişim

Kadın

125

2.96

Süreci

Erkek

211

2.80

Değişim

Kadın

125

2.71

Sonucu

Erkek

211

2.61

𝐗

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/ BESYO

t

p

1.313

.190

-.679

.498

1.707

.089

.816

.415

N

𝐗

188

2.7101

310

2.8009

188

2.6826

310

2.7328

188

2.6830

310

2.7774

188

2.5559

310

2.7081

t

P

-1.549

.122

-.881

.378

-1.342

.180

-1.639

.102

Her iki üniversite öğrencilerinin ayrı ayrı ele alınarak, cinsiyet açısından değişime yönelik tutumsal
farklılıkları ortaya koymak üzere gerçekleştirilen analiz sonucunda; cinsiyet açısından herhangi bir
farklılığın olmadığı bulunmuştur.
Tablo 5. Kurum Farklılığı Dikkate Alınarak Bölüme Göre Farklılık Analizi Sonuçları
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
Kareler
Toplamı
Gruplar
arası
Mevcut
Durum

Gruplar içi
Toplam

Değişim
İhtiyacı

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

Değişim
Süreci

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

Değişim
Sonucu

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

1.32
183.1
5
184.4
8
1.48
142.6
9
144.1
8
.34
222.9
5
223.3
0
4.228
346.3
3
350.5
6

Sd
2
333

X
Kareler

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/BESYO
F

P

.664

.550

1.20
8

.300

335
2

.742

333

.429

1.72
3

.178

335
2

.174

333

.670

.261

.771

335
2

2.114

333

1.040

335

2.03
3

.133

areler
oplamı

Sd

X
Kareler

2.26

2

198.13

495

200.39

497

5.98

2

2.990

182.36

495

.368

188.34

497

7.80

2

3.900

280.79

495

.567

288.59

497

14.82

2

7.413

488.37

495

.987

503.20

497

F

p

2.82
4

.060

8.11
6

.000

6.87
6

.001

7.51
3

.001

1.130
.400

İki üniversitenin ayrı ayrı değerlendirildiği ve bölümler açısından farklılıkların değerlendirildiği
analiz sonucunda Adnan Menderes üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin
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değişime ilişkin tutumlarının bölüme bağlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir. Diğer yandan
Balıkesir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ise değişim ihtiyacı (F=8.116, p<.01)
değişim süreci (F=6.876, p<.01) ve değişim sonucuna (F=7.513, p<.01) ilişkin değerlendirmelerinin
öğrenim görülen bölüm açışından istatistiksel olarak bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Değişim
ihtiyacı ve değişim süreci alt boyutlarında farklılığın antrenörlük bölümünden kaynaklandığı, diğer
bir ifade ile antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama puanların diğer bölümlerden daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Değişim sonucuna ilişkin değerlendirmelerin antrenörlük ve öğretmenlik
bölümü öğrencileri açısında farklılaştığı ve yine antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama
puanları diğerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 6. Kurum Farklılığı Dikkate Alınarak Sınıfa Göre Farklılık Analizi Sonuçları
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BESYO
Kareler
Sd
𝐗 Kareler
Toplamı
Gruplar arası
4.61
3
1.539
Mevcut
Gruplar içi
179.86
332
.542
Durum
Toplam
184.48
335
Gruplar arası
.43
3
.146
Değişim
Gruplar içi
143.74
332
.433
İhtiyacı
Toplam
144.18
335
Gruplar arası
4.04
3
1.349
Değişim
Gruplar içi
219.25
332
.660
Süreci
Toplam
223.30
335
Gruplar arası
2.43
3
.811
Değişim
Gruplar içi
348.12
332
1.049
Sonucu
Toplam
350.56
335

F

p

2.840

.038

.337

.799

2.042

.108

.774

.509

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/ BESYO
areler
Sd
𝐗 Kareler F
oplamı
2.22
3
.740
198.17
494
.401
1.845
200.39
497
.22
3
.076
188.12
494
.381
.200
188.34
497
2.92
3
.975
285.66
494
.578
1.686
288.59
497
6.65
3
2.217
2.205
496.55
494
1.005
503.20
497

p
.138

.896

.169

.087

Öğrenim görülen sınıf açısından öğrenci değerlendirmeleri arasında farklılık olup-olmadığının
değerlendirildiği analiz sonuçlarına göre; Adnan Menderes üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu 1. sınıflar ile 4. sınıflar ve 2. Sınıf öğrencileri ile 4. sınıflarda öğrenim gören öğrenci
değerlendirmelerinin mevcut durum boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir
(F=2.840, p<.05). Diğer alt boyutların her iki üniversitede öğrenim görülen sınıfa bağlı olarak
farklılaşmadığı Tablo 6’da görülmektedir.
4.

Tartışma ve Sonuç

Değişim; bir bütünün öğelerinde, öğelerin birbirleriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe
gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır. Başka bir ifade ile değişim, temellilik ve süreklilik kavramının
karşıtıdır. Zaman akışına rağmen aynı kalan bir özellik anlamına gelen süreklilik ve temellilik
kavramı, bir bakıma değişimin olumsuz olarak anlatılmasıdır. Değişim, ister planlı olsun ister plansız
herhangi bir sistemin, bir süreç sonunda belli bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi olarak
tanımlanabilir. Değişim ile ilgili tanımların ortak noktaları, bir insanın, bir örgütün ya da bir
toplumun eylemlerinde nitelik ve nicelikçe değişim, var olan bir durumdan farklı bir duruma geçme
olarak açıklanabilir (Demirtaş, 2012).
İki farklı üniversite öğrencilerinin değişime ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığını
belirlemek üzere gerçekleştirilen test analizi sonuçlarına göre; Adnan Menderes Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin mevcut durum ve değişim ihtiyacına ilişkin ortalama
puanlarının Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden anlamlı bir
biçimde farklılaştığı ve her iki boyut için Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencilerinin tutumlarının daha pozitif yönde olduğu görülmüştür. Bu kapsamda
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin değişime karşı olan
tutumları ile bu bağlamda okul yönetimine duydukları güven bu Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurum farklılığı
dikkate alınarak cinsiyete göre farklılık analizlerine göre her iki üniversite öğrencilerinin ayrı ayrı ele
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alınarak, cinsiyet açısından değişime yönelik tutumsal farklılıkları ortaya koymak üzere
gerçekleştirilen analiz sonucunda; cinsiyet açısından herhangi bir farklılığın olmadığı bulunmuştur.
Bu da erkek ve kadın öğrencilerinin değişime karşı olan tutumları açısından bakıldığında ortak
paydada yer aldıkları görülmüştür.
Kurum farklılığı dikkate alınarak bölüme göre farklılık analizi sonucunda İki üniversitenin ayrı ayrı
değerlendirildiği ve bölümler açısından farklılıkların değerlendirildiği analiz sonucuna göre Adnan
Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin değişime ilişkin
tutumlarının bölüme bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak Adnan
Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin
bulundukları bölümler açısından değerlendirildiğine değişime yönelik ortak tutum sergiledikleri
görülmüştür. Diğer yandan Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri
öğrenim gördükleri bölümler açısından değerlendiklerinde değişim ihtiyacı, değişim ve değişim
sonucuna ilişkin değerlendirmelerinin öğrenim görülen bölüm açışında istatistiksel olarak bir şekilde
farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Değişim ihtiyacı ve değişim süreci alt boyutlarında farklılığın
antrenörlük bölümünden kaynaklandığı, diğer bir ifade ile antrenörlük bölümü öğrencilerine ait
ortalama puanların diğer bölümlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Değişim sonucuna ilişkin değerlendirmelerin antrenörlük ve öğretmenlik bölümü öğrencileri açısında
farklılaştığı ve yine antrenörlük bölümü öğrencilerine ait ortalama puanları diğerlerinden daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda elde edilen verile göre Balıkesir Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu antrenörlük bölümünde öğrenim gören öğrencilerin değişime
yönelik tutumlarının yüksek ve olumlu olmasının nedeni antrenörlük bölümü öğrencilerinin okul
yönetimine karşı duydukları ihtiyaca yönelik duydukları güvenin daha yüksek olmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Buna neden olacak etmenlerin başında Balıkesir Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu antrenörlük bölüm başkanının ve antrenörlük sınıfı danışman
öğretmenlerinin okul yönetimi ile öğrenciler arasında değişime yönelik tutumların belirlenmesinde
etkin ve aktif bir iletişim kanalı kurabildikleri ve dolayısıyla bu bölümdeki öğrencilerin değişime
yönelik ortalamalarının yüksek olmasının bundan kaynaklanabileceği tespit edilmiştir.
Öğrenim görülen sınıf açısından öğrenci değerlendirmeleri arasında farklılık olup olmadığının
değerlendirildiği analiz sonuçlarına göre; Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu birinci sınıflar ile dördüncü sınıf öğrencileri ve ikinci sınıflar ile dördüncü sınıflarda
öğrenim gören öğrenci değerlendirmelerinin mevcut durum boyutunda anlamlı bir şekilde
farklılaştığı tespit edilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören birinci sınıf
öğrencilerin üniversite/lisans eğitimine yeni başlamış olduklarından okulun işleyişinin ve rol
modellerinin ancak oturması, yönetim algısı ve bilincinin gelişme sürecinde olduğu yine bu bağlamda
ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin benzer süreçler yaşadıklarından kaynaklandığı görülmüştür.
Diğer alt boyutların her iki üniversitede öğrenim görülen sınıfa bağlı olarak farklılaşmadığı ortaya
çıkmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda Adnan Menderes Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu öğrencilerinin değişimin gücüne ve gerekliliğine inandıklarını, okulda
gerçekleştirilmek istenen değişimin organize ve planlı bir biçimde yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi
halinde, öğrenciler ve okul yönetiminin olumlu etkileneceğini ve başarıya ulaşılabileceğini, değişim
sonucu olarak da gelecekte örgüt kalitesinin artacağını ve gelişeceğini düşündükleri sonucuna
varılmıştır.
Buradan hareketle, Adnan Menderes Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun değişim ihtiyacı olduğu söylenebilir.
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde öneriler;
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Örgüt yöneticilerinin kurumun ortak değerleri, sembolleri, inançları ve davranışlarının
bütünü olan örgüt kültürü yerleştirmede daha özverili davranması,
Motivasyonu arttırıcı etkisinin olduğu düşünülen ödülün okul yönetimi tarafından yeterince
kullanılması,
İleride huzursuzluk doğuracak, takım çalışmalarını olumsuz etkileyecek, informal iletişimin
artmasına sebep olacak ve değişim sürecinde aksamalar meydana getirecek birçok olumsuz
etkiyi ortadan kaldırmak adına örgütte arkadaşlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye
yönelik sosyal aktivite değişimlerine daha fazla önem verilmesi,
Okulun gelecekte daha başarılı olabilmesi, eğitim öğretim ortamının kalitesinin yükseltilmesi
ve çağdaş bir örgüt oluşturulabilmesi adına örgüte gerekli teknolojinin sağlanması,
Örgütte belirli aralıklarla değişime ihtiyaç olup olmadığının araştırılması,
Değişim kararlarında ve bu süreçte öğrencilerin fikirlerinden yararlanılması önerilir.
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Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerine
Göre Sergiledikleri İnisiyatif Alma Davranışları
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1,2 Yıldız

Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 3İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Abstract
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile inisiyatif alma
davranışları arasındaanlamlı bir ilişki olup olmadığının incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda
araştırmaya İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki kamu anadolu liselerinde görev yapmakta olan ve kolay
ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen 188 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Okul yönetiiclerinin
inisiyatif alma davranışlarını ölçmek amacıyla 35 madde ve dört faktörden oluşan ve Gündüz, Çakmak ve
Korumaz (2015) tarafından geliştirilen İnisiyatif Alma Ölçeği ve kişiliklerini ölçmek amacıyla Bacanlı, İlhan ve
Aslan (2009) tarafından geliştirilen 5 Faktör Kişilik Kuramında yer alan beş kişilik temsil eden ve birbirine zıt
40 sıfat çiftlerine dayalı bir şekilde oluşturulan Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Araştırmanın
bulgularına göre öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticileri en fazla öz-yatırım, en düşük engelleri aşma
alt boyutunda inisiyatif göstermektedir. Yine öğretmenler okul yöneticilerini çok deneyime açıklık ve
yumuşak başlılık kişilik özelliklerine sahip olarak algılamaktadır. Son olarak yapılan Pearson Momentler
Çarpım analizine göre en yüksek ilişki basiret ile deneyime açıklık faktörleri arasında iken en düşük ilişki
engelleri aşma ile yumuşak başlılık faktörleri arasındadır.
Keywords:1
inisiyatif alma, 5 faktör kişilik, okul yöneticisi

1.

Giriş

Günümüzde örgütler, işgörenlerinden, kendilerinden beklenenin ötesine geçme, örgütsel amaçlarla
tutarlı bir şekilde hedeflere yönelmelerini ve kendiliğinden başlama davranışlarını beklemektedir
(Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996). Bu noktada inisiyatif alma kavramı karşımıza çıkmaktadır.
İnisiyatif alma, bir bireyin işine karşı aktif ve kendiliğinden başlama yaklaşımıyla sonuçlanan ve
görevi gereği yapması gerekenlerin ötesine geçen davranış örüntüsü (Frese & Fay, 2002) olarak
açıklanabilir. Eğitim örgütleri incelendiğinde yapılacak her işin resmi yolla yapılamaması okul
müdürlerini inisiyatif almaya zorlamakta, onları yönetsel olarak etkili kılabilecek davranışın yetki
kullanma yerine inisiyatif alma perspektifinde tartışılması ve araştırılmasının daha işlevsel olacağı
ileri sürülmektedir (Akın, 2014). Bu bağlamda okul yönetiminde inisiyatif, okul yöneticilerinin, Milli
Eğitimin Temel Amaçları ile uyumlu, ancak tanımlanmış rol gereklilikleri arasında yer almayan
fazladan katkıları olarak ele alınmaktadır (Akın, 2012). İnisiyatif almanın başlatıcılık, engelleri aşma,
basiret gösterme (Frese & Fay, 2001; Frese, ve Fay, 2002; Frese, Fay, Hilburger, Leng & Tag, 1997;
Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996) ve öz-yatırım olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır. Bu
boyutlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

* Corresponding author’s address: Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşim Birimi, Eğitim Fakültesi, Güngören, İstanbul
e-mail: esracakmak88@hotmail.com
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Başlatıcılık: Örgüt içinde bireyin herhangi bir talimat almadan, ya da açık bir rol gereği olmaksızın
bir şeyi yapmasını ifade eder (Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996).
Engelleri Aşma: İnisiyatif alındığında ısrar etme, kararlılık gösterme ve amacına ulaşmak için çaba
sarf etme anlamına gelmektedir (Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996).
Basiret: İşle ilgili uzun dönemli odağa sahip olmak; yeni taleplerin, yeni ya da yineleyen sorunların,
ortaya çıkan yeni fırsatların düşünülmesini, temin edilmesini ve onlar hakkında yansıtıcı bir şekilde
eyleme geçilmesini ifade eder (Frese & Fay, 2001).
Öz-yatırım: Bireyin kendi kariyer beklentilerinin karşılanması için eyleme geçmesi anlamına
gelmektedir (Gündüz, Çakmak ve Korumaz, 2015).
Bu bağlamda örgütün misyonu ile tutarlı olma; uzun dönemli bir odağa sahip olma; amaç ve eylem
yönelimli olma; terslikler ve engellerle karşılaştığında kararlı ve ısrarcı olma; basiret gösterici ve kendi
kendine başlatıcı olma ve öz-yatırımsal bir süreç (Gündüz, Çakmak ve Korumaz, 2015) olarak
tanımlanan inisiyatif alma davranışının bireylerin kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğu
düşünülmektedir. Kişilik, herkesin kendine has olan, örgütlü, daimi/kalıcı olarak algılanan, bireylerin
eğilimlerini çevreye uyduran, bir diğer ifadeyle bireyin farklı çevresel koşullar altında farklı tutum ve
davranışların ortaya çıkmasına neden olan sosyal bir uyum kavramı olarak karşımıza çıkar (Eren,
1998). En çok kullanılan kuramlardan biri olan 5 Faktör kişilik kuramında yer alan kişilik tipleri
aşağıdaki gibidir (Somer, Korkmaz, Tatar, 2002):
Dışadönüklük: Temelde hayat dolu, heyecanlı, neşeli, konuşkan, girişken ve sosyal olma gibi
özellikleri içermektedir. Dışadönüklük daha çok kişiler arası ilişkilerde sosyal uyaranların miktarı ile
ilişkilidir.
Yumuşak Başlılık: Nazik, ince, saygılı, güvenli, esnek, açık kalpli ve merhametli gibi özellikler
bulunmaktadır. Yumuşak başlılık faktöründe yüksek olan kişiler, başkalarını seven, verici olan, sosyal
ilgisi olan insanlardır.
Sorumluluk: Başarma ihtiyacı ve çalışma kararlılığını ifade eder. Yeterlilik, düzen, titizlik, başarma
çabası, öz-disiplin ve tedbirlilik bu boyut içinde yer almaktadır.
Nevrotiklik: Endişeli, güvensiz, kendisiyle uğraşan, sinirli, kaygılı gibi özelliklerle tanımlanmaktadır.
Deneyime Açıklık: Faktörün tanımlayıcı özellikleri arasında analitik, karmaşık, meraklı, bağımsız,
yaratıcı, geleneksel olmayan, orijinal, hayal gücü kuvvetli, ilgileri geniş, cesur, değişiklikleri seven,
artistik, açık fikirli gibi sıfatlar yer almaktadır.
Yöneticilerin inisiyatif alma düzeyleri ile sorumluluk alması, değişimi kendisinin başlatması, başarı
gereksinimi, eylem yönelimli ve problem odaklı olması gibi kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler farklı
araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Fay & Frese, 1998; Frese & Fay, 2002; Frese vd., 1997; Frohman,
1997; War ve Fay, 2001). Ancak okul müdürünün inisiyatif alma düzeyleri ile 5 Faktör kişilik kuramını
temel alan kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda
bu araştırmanın genel amacı, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin inisiyatif alma
davranışları ile kişilik özellikleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığının incelenmesidir.
2.

Yöntem

2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul İli Kadıköy ilçesindeki kamu anadolu liselerinde görev yapan 1.434
öğretmen oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 188 öğretmen araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özellikleri tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’e
göre katılımcıların %66’sı erkektir ve %83,5’i öğretmendir. Katılımcıların %22,3’ü 6-10 yıl arası kıdeme
sahipken %73,4’ü lisans mezunudur.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Görevi

Kıdem

Eğitim

1
Kadın

2
Erkek

63
33,5
Müdür
yardımcısı
29
15,4
1-5 yıl

125
66,5
Öğretmen

188
100

157
83,5
6-10 yıl

188
100

n
%

38
20,2
Lisans

42
22,3
Lisansüstü

n
%

138
73,4

50
26,6

n
%

n
%

3

4

5

11-15 yıl

16-20 yıl

21 yıl ve üzeri

36
19,1

38
20,2

34
18,1

Toplam

188
100

188
100

2.2. Veri Toplama Araçları
Öğretmenlerin algılarına göre müdürlerin inisiyatif alma düzeylerini ölçmek için 35 madde ve
dört faktörden oluşan ve Gündüz, Çakmak ve Korumaz (2015) tarafından geliştirilen İnisiyatif
Alma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert tipindedir ve Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı .858’dir. Ölçek faktörleri aşağıdaki gibidir (Gündüz, Çakmak ve Korumaz, 2015):
Engelleri aşma: Bu alt boyutta 9 madde bulunmaktadır. Bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan
45’tir. Faktöre ilişkin örnek maddeler aşağıdaki gibidir:
“Bir sorunla karşılaştığımda üzerine üzerine giderim”,
“İşlerin daha iyi yürümesi için gerektiğinde risk alırım”.
Başlatıcılık: Bu alt boyuta ait 8 madde bulunmaktadır. Bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan
40’tır. Faktöre ilişkin örnek maddeler aşağıdaki gibidir:
“Başkaları almasa bile ben hemen sorumluluk alırım”,
“İşimi geliştirmek için gerektiğinde araştırma yaparım”.
Basiret: Bu alt boyutta 10 madde bulunmaktadır. Bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan 50’dir.
Faktöre ilişkin örnek maddeler aşağıdaki gibidir:
“Amaçlarıma ulaşmak için fırsatları kullanırım”,
“Yaptığım işle ilgili farklı yöntemler gördüğümde denemek isterim”.
Öz-yatırım: Bu alt boyutta 8 madde bulunmaktadır. Bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan
40’tır. Faktöre ilişkin örnek maddeler aşağıdaki gibidir:
“Mesleğimde gelmek istediğim noktaya ilişkin kafamda planlarım var”
“Katılmak istediğim ancak katılamadığım birçok hizmet içi eğitim programı oldu”.
Öğretmenlerin algılarına göre müdürlerin kişiliklerini ölçmek için Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009)
tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Kuramsal olarak tanımlanan beş
kişilik boyutunu temsil edebilecek birbirine zıt 40 sıfat çiftlerine dayalı bir şekilde oluşturulan ölçek
7’li Likert tipindedir. Alt boyutları ve boyutlara ait güvenirlik katsayıları aşağıdaki gibidir:
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Tablo 2. Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları
Faktörler
Duygusal Dengesizlik
Dışa Dönüklük
Deneyime Açıklık
Yumuşak Başlılık
Sorumluluk
3.

Madde
Sayısı
9
9
7
7
8

Cronbach Alpha
.73
.89
.80
.87
.88

Bulgular

3.1. Öğretmenlerin Yöneticilerin Kişilik Özelliklerini Algılama Biçimlerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin kişilik özelliklerini ölçmek için yapılan betimsel istatistik
analizi sonuçları tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3’te görüldüğü üzere, öğretmenler yöneticilerin en çok
deneyime açıklık ve yumuşak başlılık kişilik özelliklerine sahip olarak algılamaktadır.
Tablo 3. Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi’nin Betimsel İstatistik Bulguları
Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi
Faktörleri
Duygusal Dengesizlik
Dışa Dönüklük
Deneyime Açıklık
Yumuşak Başlılık
Sorumluluk

N

X

SS

188
188
188
188
188

25,18
45,03
39,81
42,91
38,30

8,76
10,68
9,76
13,22
7,70

3.2. Öğretmenlerin Yöneticilerin İnisiyatif Alma Davranışlarına İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin inisiyatif alma düzeylerine ilişkin yapılan betimsel
istatistik sonuçları tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4’te görüldüğü üzere öğretmenlerin algılarına göre
yöneticiler en fazla öz-yatırım (X=37,16) alt boyutunda inisiyatif gösterirken en düşük engelleri aşma
(X=30,75) alt boyutunda inisiyatif göstermektedir.
Tablo 4. İnisiyatif Alma Ölçeğinin Betimsel İstatistik Bulguları
İnisiyatif Alma Ölçeği
Faktörleri
Engelleri Aşma
Başlatıcılık
Basiret
Öz-yatırım
Toplam

N

X

SS

188
188
188
188
188

30,75
29,22
36,60
37,16
133,74

5,43
6,86
8,40
6,53
24,17

3.3. İnisiyatif Alma Ölçeği ile Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin kişilik özellikleri ile inisiyatif alma davranışları arasında
anlamlı ilişki olup olmadığı incelemek için Pearson Momentler Çarpım analizi yapılmış ve bulgular
tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5’e göre en yüksek ilişki basiret ile deneyime açıklık (r=.63, p<.05)
faktörleri arasında iken en düşük ilişki engelleri aşma ile yumuşak başlılık (r=.23, p<.05) faktörleri
arasındadır.
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Tablo 5. İnisiyatif Alma Ölçeği ile Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Arasındaki İlişki
Ölçekler ve
1
Faktörler
İnisiyatif Alma Ölçeği
1-Öz-yatırım
1

2

3

4

2-Başlatıcılık

.66*

1

3-Basiret

.70*

.89*

1

4-Engelleri Aşma

.54*

.67*

.71*

1

5

6

7

8

9

Sıfatlara Dayalı Kişilik
Ölçeği

4.

5-Nevrotiklik

-.26*

-.40*

-.33*

-.11

1

6-Dışadönüklük

.41*

.50*

.54*

.46*

-.08

1

7-Deneyime Açıklık

.50*

.59*

.63*

.48*

-.19*

.79*

1

8-Sorumluluk

.50*

.52*

.60*

.47*

-.18*

.68*

.73*

1

9-Yumuşak Başlılık

.28*

.46*

.44*

.23*

-.60*

.44*

.55*

.49*

1

Tartışma

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile inisiyatif
alma davranışları arasındaki anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın
bulgularına göre öğretmenler, okul yöneticilerini en çok yumuşak başlı olarak algılamaktadır.
Günümüzde okul müdürlerinin yetkilerinin kısıtlı olduğu düşünüldüğünde yumuşak başlı olarak
algılanmaları kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bunun yanında öğretmenlerle sürekli iletişimde olan,
günlük kararlar vermek zorunda olan yöneticilerin endişeli, güvensiz, kendisiyle uğraşan, sinirli,
kaygılı gibi özelliklere sahip nevrotiklik kişilik özelliğinin öğretmenler tarafından en az düzeyde
algılanması kaçınılmazdır.
Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticileri en çok öz-yatırım boyutunda inisiyatif almaktadır.
Öz-yatırım kavramının bireyin kendi kariyer beklentilerinin karşılanması için eyleme geçmesi
(Gündüz, Çakmak ve Korumaz, 2015) anlamına geldiği düşünüldüğünde okul yöneticilerinin örgüte
yönelik inisiyatif almaktansa kendi kariyerlerine yönelik inisiyatif almada daha aktif oldukları
söylenebilir. Yine araştırmanın bulgularına göre okul yöneticileri en az engelleri aşma boyutunda
inisiyatif almaktadır. İnisiyatif alındığında ısrar etme, kararlılık gösterme ve amacına ulaşmak için
çaba sarf etme (Gündüz, Çakmak ve Korumaz, 2015) anlamına gelen engelleri aşma davranışının
düşük olmasının nedeninin kanun ve yönetmeliklerin okul yöneticilerinin davranışlarını kısıtlaması
olduğu düşünülebilir. Bu bulgunun, en az düzeyde algılanan kişilik özelliğinin sorumluluk olmasıyla
da ilgili olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre okul yöneticilerinin inisiyatif alma davranışları ile kişilik
özellikleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öz-yatırım davranışı en yüksek deneyime açıklık ve
sorumluluk kişilik özelliği ile pozitif yönde anlamlı ilişki içindedir. Başlatıcılık davranışı ise en yüksek
deneyime açıklık kişilik özelliği ile ilişkilidir. Meraklı, bağımsız, yaratıcı, cesur, değişiklikleri seven,
açık fikirli gibi özelliklere sahip olan deneyime açıklık boyutunun (Somer, Korkmaz, Tatar, 2002)
örgüt içinde bireyin herhangi bir talimat almadan, ya da açık bir rol gereği olmaksızın bir şeyi
yapmasını ifade eden başlatıcılık boyutuyla (Gündüz, Çakmak ve Korumaz, 2015) ilişkili olması
kaçınılmaz gözükmektedir. Bir diğer dikkat çekici bulgu, inisiyatif alma davranışlarının tamamında
en fazla ilişkili olan kişilik özelliğinin deneyime açıklık olduğu görülmektedir. Sonuç olarak okul
yöneticilerinin kişilikleri ile inisiyatif alma davranışları arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür. Elde
edilen bu bulgular nitel araştırmalarla desteklenebilir.
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Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between school principals’ leadership orientation and
their personality according to teachers’ perceptions. The sample of the study consists of 188 teachers
determined by random sampling. For data collection tools Adjective Based Personality Scale developed by
Bacanlı, İlhan and Aslan (2009) and Leadership Orientation Instruments developed by Bolman and Deal (1991)
and adapted Turkish by Gündüz and Çakmak (2015) was used. According to teachers the most perceived
principals’ personality is agreeableness and opennesss to experience. Besides according to teachers the most
perceived principals’ leadership orientation respectively structural, political, human resource and symbolic
frame. According to results there are significant relationship between factors of the scales and the most strong
relationship is between symbolic frame and openness to experience.
Keywords:1
personality, leadership orientation, leadership frame

1.

Introduction

Today schools need principals or leaders who keep up with changing and developing technology,
socio-economic and policy process. It is necessary that leaders can manage and control change instead
of burocratic stuff. Since the schools administration becomes more complicated, school principals
must deal with problems with different leadership approaches. This situation can be explained by
Bolman and Deal (2013)’s “Frame” notion. According to Bolman and Deal (2013) when there is a
problem in an organization, the principal blames people, burocracy or power. However instead of
blaming somebody or something, comprehension of the problem is crucial. Another word, the
principals should use “different frames”. According to Bolman and Deal (2013) a frame is a set of
ideas and assumptions that principals carry in their head to help them understand and negotiate a
particular territory. Since principals need to develop and carry accurate maps in their heads, the
frames are essential. Bolman and Deal (2013) suggest four frames for organizations as structural
frame, human resource frame, political frame and symbolic frame.
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Table 1. Overview of Four Frame
Structural Frame

Human Resource
Frame
Family

Political Frame

Symbolic Frame

Jungle
Power, confl ict,
competition,
organizational
politics
Advocacy
and
political savvy
Develop agenda
and power base
meaning

Carnival,
temple,
theater
Culture,
meaning,
metaphor,
ritual,
ceremony,
stories,
heroes
Inspiration

Metaphor for
organization
Central
concepts

Factory or machine
Rules, roles, goals,
policies, technology,
environment

Needs,
skills,
relationships

Image of
leadership
Basic leadership
challenge

Social architecture

Empowerment

Attune structure to
task,
technology,
environment

Align
organizational
and human needs

Create faith, beauty,

Bolman & Deal (2013).
Structural Frame: According to this frame, organizations exist to achieve established goals and
objectives. Organizations increase efficiency and performance through specialization and appropriate
division of labor. Organizations work best when rationality prevails over personal agendas and
extraneous pressures. Problems arise and performance suffers from structural deficiencies.
Human Resource Frame: For this frame, people and organizations need each other and organizations
exist to serve human needs rather than the converse. Organizations need ideas, energy, and talent;
people need careers, salaries, and opportunities. When the fit between individual and system is poor,
one or both suffer.
Political Frame: Organizations are interest groups and coalitions of which members have enduring
differences in values, beliefs, information, interests, and perceptions of reality. Most important
decisions involve allocating scarce resources which put conflict at the center of day. Goals and
decisions emerge from bargaining and negotiation among stakeholders for their own interests.
Symbolic Frame: According to this frame, what is most important is not what happens but what it
means. Activity and meaning are loosely coupled; events and actions have multiple interpretations as
people experience life differently. Events and processes are often more important for what is
expressed than for what is produced. Culture unites people and helps an enterprise accomplish
desired ends.
Although the notion of leadership is explained by contemporary approaches, Trait Approach was one
of the first systematic attempts to study leadership. In the early 20the century, Trait approach has
much interest among researchers for its explanation of how traits of principals influence their
leadership. Therefore researchers focused on determining the specific traits that clearly differentiated
leaders from followers (Northouse, 2013). Each researchers revealed that leaders has different traits.
For example according to Stogdill (1974) traits that differentiated leaders from followers are
intelligence, alertness, insight, responsibility, initiative, persistence, self-confidence and sociability.
Besides Zaccaro, Kemp and Bader (2004) argued that leaders has cognitive abilities, extraversion,
conscientiousness, emotional stability, openness, agreeableness, motivation, social intelligence, selfmonitoring, emotional intelligence and problem solving. The deep and broad researches conducted
from the early of 20th century show that leaders have personality traits that differentiated them from
followers. In this context we need to explain personality.
Personality is an entity that shapes the someone’ attitutes and behaviours and makes person’s
tendencies comply with the environment which make individuals social entity (Eren, 1998). One of the
most used personality theory is 5 Factor Personality Theory. The factors of 5 Factor Personality Theory
is below (Somer, Korkmaz, Tatar, 2002):
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Extraversion: This personality trait includes vivacious, excited, cheerfull, talkative, sociable.
Extraversion is related with the amount of social stimilus in personal relationships.
Agreeableness: It includes gentle, trustworthy, respectful, flexible, open-hearted, merciful and etc.
Agreeable people like the others, social oriented and self sacrifying.
Conscientiousness: This trait means need of success and work stability. Efficiency, being systematic,
effort to success, self-disipline and deliberativeness.
Emotional Stability: Anxious, insecure, nervous, worried and etc. identify this trait.
Openness To Experience: There are analytic, complicated, curious, independance, creative,
unconventional, original, imaginative, brave, artistic, open minded and etc. adjectives in this trait.
Although many researches about leadership and personality traits were conducted from the beggining
of 20th century, there isn’t any research about the relationship between liderhip orientation frames of
Bolman and Deal (2013) and personality. In this context the aim of the study is to examine the
relationship between school principals’ personality and their leadership orientation frames according
to teachers’ perception.
2.

Method

2.1. Population and Sample
The population of the study is 1.434 teachers working in Public Anatolian High Schools in Kadikoy
county in İstanbul. The study includes 188 teachers determined by random sampling. Demographic
information of the participants is presented on table 2.
Table 2. Demographic Information of Participants
Variable
Gender

Profession

Seniority

Education

1
Male

2
Female

3

4

5

n
%

63
33,5
Vice-principal

125
66,5
Teacher

188
100

n
%

29
15,4
1-5 years

157
83,5
6-10 years

188
100

n
%

38
20,2
Undergraduate

42
22,3
Graduate

n
%

138
73,4

50
26,6

11-15 years

16-20 years

21 years and above

36
19,1

38
20,2

34
18,1

Total

188
100

188
100

According to table 2, 66,5 % of the participants are female and 83,5% of them are teachers. Besides 22,3
% of participants have been working for 6-10 years and 73,4% of them are undergraduate level.
2.2. Data Collecting Tools
To measure principals’ personality according to teachers’ perception, Adjective Based Personality
Scale (Bacanlı, İlhan & Aslan, 2009) was used. Adjective Based Personality Scale which was developed
based on 5 factor personality theory consists of 40 adjective pairs and 7 Likert type. The factors of the
scale and their cronbach alpha coefficient are presented on table 3.
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Table 3. Cronbach Alpha Coefficient of Adjective Based Personality Scale
Factors
Emotional Stability
Extraversion
Openness To Experience
Agreeableness
Conscientiousness

Item
9
9
7
7
8

Cronbach Alpha
.73
.89
.80
.87
.88

To meausre principals’ leadership orientation according to teachers’ perception, Leadership
Orientation Instruments developed by Bolman and Deal (1991) and adapted Turkish by Gündüz and
Çakmak (2015) was used. The scale consists of 4 factors and 32 items. Its cronbach alpha coefficient
found by Gündüz and Çakmak (2015) is presented on table 4.
Table 4. Cronbach Alpha Coefficient of Leadership Orientation Instrument
Factors
Structural Frame
Human Resource Frame
Political Frame
Symbolic Frame
Total
3.

Item
8
8
8
8
32

Cronbach Alpha
.958
.952
.937
.939
.960

Findings

3.1. Princiapals’ Personality according to Teachers’ Perceptions
To examine the principals’ personality according to teachers’ perceptions, descriptive statistics was
conducted and results were presented on table 4. As can be seen on table 4, according to teachers the
most perceived principals’ personality is agreeableness and opennesss to experience.
Table 4. Descriptive Statistics of Principals’ Personality According to Teachers’ Perceptions
Adjective Based Personality Scale
Emotional Stability
Extraversion
Openness To Experience
Agreeableness
Conscientiousness

N
188
188
188
188
188

X
25,18
45,03
39,81
42,91
38,30

SS
8,76
10,68
9,76
13,22
7,70

3.2. Principals’ Leadership Orientation according to teachers’ perceptions
To examine the principals’ leadership orientation according to teachers’ perceptions, descriptive
statistics was conducted and results were presented on table 5. As can be seen on table 5, according to
teachers the most perceived principals’ leadership orientation respectively structural, political, human
resource and symbolic frame.
Table 5. Descriptive Statistics of Principals’ Leadership Orientation according to teachers’ perceptions
Leadership Orientation Scale
Structural Frame
Human Resource Frame
Political Frame
Symbolic Frame
Total

N
188
188
188
188
188

X
28,91
28,70
28,87
27,00
11,49

SS
6,54
7,42
7,01
6,93
26,21
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3.3. Relationship between Principals’ Personality and Their Leadership Orientation
To examine the principals’ leadership orientation and their personality person correlation analyze was
conducted and results were presented on table 6. According to table 6, there is a significant
relationship between factors of the scales. The most strong relationship is between symbolic frame and
openness to experience (r=.68, p<.05).
Table 6. Pearson Correlation Matris between Adjective Based Personality Scale and Leadership
Orientation Scale
Scales and Factors
Adjective Based Personality Scale
1- Emotional Stability
2- Extraversion
3- Openness To Experience
4- Agreeableness
5- Conscientiousness
Leadership Orientation Scale
6- Structural Frame
7- Human Resource Frame
8- Political Frame
9- Symbolic Frame
4.

1

2

3

4

5

1
-.08
-.19*
-.18*
-.60*

1
.79*
.68*
.44*

1
.73*
.55*

1
.49*

1

-.44*
-.54*
-.40*
-.43*

.42*
.53*
.61*
.61*

.52*
.64*
.67*
.68*

.59*
.51*
.61*
.55*

.48*
.70*
.55*
.57*

6

7

8

9

1
.75*
.82*
.78*

1
.88*
.88*

1
.90*

1

Conclusion

The aim of the study is to examine the relationship between school principals’ leadership orientation
and personality according to teachers’ perception. According to results, teachers perceived principals’
personality is agreeableness mostly. Since principals have limited authorization, it is not surprising
that principals are perceived as agreeableness which includes gentle, trustworthy, respectful, flexible,
open-hearted, merciful traits (Somer, Korkmaz, Tatar, 2002).
According to other results, while teachers preceive that pricncipals use structural frame mostly, it is
seen that human resource and political frames points are close to structural frame point. We can
conclude that, principals use frames balancely as Bolman and Deal (2013) suggest. According to
results teachers perceive that principals use symbolic frame less often than other frames. Since
functionalist paradigm affect Turkish educational system today (Turan, Armağan, Çakmak, 2015), it is
common that principals focus on technical stuff and stability. Therefore it is clear that principals focus
on other frames which include social structure, favour and reinforcement instead of symbolic frame
which includes creating meaning, faith and beauty.
According to another results of the study, there are signifcant relationship between principals’
personality and frames they use. While emotional stability which is seen as dark side of the leadership
is in a negatif relationship with all frames, the relationship between emotional stability and human
resource frame is the most negative one. It is inevitable that human resouce frame in which human
needs come to the forefront is in a negative relationship with emotional stability identified with
anxious, insecure, nervous, worried traits.
Besides it is significant that human resource frame is in a relationship with agreeableness which
includes gentle, trustworthy, respectful, flexible, open-hearted, merciful traits. However while it has
been expected that extraversion is in a relationship with human resource frame, the results indicate
that extraversion is in a high relationship with political frame which focuses on interest groups and
coalitions. It can said that principals use their social environment and initiatives to create political
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power base in and out school. In conclusion it can be said that there are significant relationship
between principals’ leadership orientation and personality. These relationships can be analysed
thoroughly with qualitative researches.
5.
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Karate-Do ve Judo Yapan 15-18 Yaş Sporcularin Saldırganlık
Düzeylerinin İncelenmesi
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Özet
Çalışmanın amacı iki farklı Uzak Doğu sporu Karate-do ve Judo yapan 15-18 yaş ergen sporcuların saldırganlık düzey
farklılıklarının branş, cinsiyet, spor yaşı, milli sporcu olup-olmama durumlarına göre saldırganlık tip ve düzeylerinin
değerlenmesidir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak İpek İlter (Kiper ) tarafından geliştirilmiş 30 maddeden oluşan
saldırganlık envanteri ve envantere eklenen sporcu demografik bilgi formu kullanılmıştır. Saldırganlık envanteri 3 tip
saldırganlık türünü 10 soruda değerlenmiştir. Demografik bilgi formu sporcuların branşını, cinsiyetini, spor yaşını,
millik düzeyini, ailenin eğitim düzeyini içermektedir. Çalışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünden
20 Karate-do sporcusu ve 13 Judo sporcusu olmak üzere toplamda 33 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Bu sporcuların
%45.5’i erkek, %54.5’i kadındır. Ankete katılan sporcuların %51.5’si milli sporcu olup %48.5’sı kulüp sporcusudur.
Katılımcı sporcuların spor yaşlarının 1-12 arasında olduğu tespit edilmiştir.Çalışma sonucunda branşlar arasında
saldırganlık türlerine göre farklılıklar tespit edilmiştir. Yıkıcı ve atılgan saldırganlıkta Karate-do sporcuları Edilgen
saldırganlıkta ise Judo sporcuları daha saldırgan görünmüştür. Cinsiyetlere göre yapılan değerlendirmede anlamlı
farklılık tespit edilmiştir. İncelediğimiz 3 saldırganlık tipinde de Erkek sporcular kadın sporculara göre daha saldırgan
olarak bulgularda karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer değer kriterimiz olan cinsiye ve milli olup-olamama analizinde de
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Erkek milli sporcular kulüp sporcularına kıyasla tüm saldırganlık tiplerinde daha
saldırgan, kadın sporcularda ise tüm saldırganlık tiplerinde kulüp sporcuları milli sporculardan daha saldırgan olarak
tespit edildi.
Anahtar Kelimeler:1
saldırganlık, uzak doğu, karate-do, judo, 15-18 yaş, spor

1. Giriş
Saldırganlık (Yıldız, 2004), bir hedefe yönelik olarak gerçekleştirilen, sonucunda hasar, yaralanma ya
da ölüme neden olan şiddet içeren, bireylerin ve toplumun güvenliğini tehdit eden eylemler olarak da
tanımlanabilir. Çobanoğlu (2005)’na göre ise “esas olarak dış uyarılara karşı bir tepki değil, insanın
içinde, serbest kalmaya çabalayan ve dış dürtülerin yeterli olup olmamasına bakmaksızın anlatımını
bulacak bir uyarılmadır” şeklinde tanımlamaktadır .
Saldırganlık; yıkıcı saldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlık olmak üzere üç başlıkta
incelenmektedir.
Yıkıcı Saldırganlık, Kiper tezinde; dışarıdan görünmese bile, insanların içlerinde yıkıcılık ve öfke gibi
saldırgan duygularının olabileceğini savunduğunu belirtmektedir. Yıkıcı saldırganlığın, istenmeyen
davranışların ortaya konulması olduğunu savunmaktadır. İnsanlar beklentilerini gerçekleştiremediği
zamanlarda hayal kırıklığı, üzgünlük, korku gibi karmaşık duygular içerisine girebilirler. Bu duygu
Sorumlu Yazar Adresi: Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye
e-posta: yesim.kormukcu@kocaeli.edu.tr
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yoğunluğu içindeki kişi, toplumun kabul etmeyeceği saldırgan bir tutum sergileyebilir. Yıkıcı
saldırganlıkta, kişi kendine zarar verdiğine inandığı kaynağa doğru hareketle, zarar verme amacını
taşır. Toplum, saldırgan davranışlara izin vermeyeceği için, kişi bu davranışını ya bastırma yoluna
gidecek ya da toplumun kabul edeceği bir şekilde ortaya koyacaktır. Sportif faaliyetler bu yollardan
birisidir. Kişi özdeşleştiği takımın oyuncusuyla saldırganlık içgüdüsünü tatmin etme yolunu seçebilir
Kiper, İ.,(1984).
Atılganlık, saldırgan olma anlamına gelmez. İnsanın kendini kolayca ifade edebiliyor olması da bir tür
atılganlık olabilir. Atılganlık, başkalarının haklarını ihlal etmeden, kişinin kendi haklarını kabul
edilebilir biçimde savunmasıdır. Atılganlık, dolaysız yollardan faydalanılarak kurulan dürüstçe,
etkileyici ve açık bir iletişim çeşididir. Ancak çeşitli gereksinimlerinizi ve haklarınızı bu yolla
savunurken, bu hakların sizin hakkınız olduğuna inanmanız gerekmektedir. Atılgan davranışlar,
insanın kendine güven duygusunu artıracağından, insanlarla dürüst ilişkiler kurulabilmesini sağlar ve
bu dürüst ilişkiler sayesinde insanların kazanılmasına yardımcı olur . Kiper; “atılganlığı, yapıcı
saldırganlık olarak değerlendirmemiz gerektiğini belirtmektedir”. Atılganlık yani yapıcı saldırganlık;
isminden de belli olacağı gibi bir başkasını yaralamak ya da incitmek için değil, karşısındakinin
bilincine girip, kendisiyle yüzleşmesini sağlamayı gerçekleştirebilmektir. Ortamdaki kötü havayı
dağıtıp, engelleri ortadan kaldırmaya da yardımcı olduğu savunulmaktadır Kiper, İ.,(1984).
Edilgen saldırganlıkta amaç, karşısındaki kişinin öfkesini ve kızgınlığını kazanmadan, saldırganlık
duygusunun tatmin edilmesidir. Burada, karşısındakini soyut olarak değil ama somut olarak incitme
veya yaralama arzusu baskındır. Edilgen saldırganlık pasif bir davranış şekli olduğu için, burada
sürekli mücadeleden kaçma durumu söz konusudur. Diğer insanlara hoş görünmek için istediği
davranışın gösterilmemesi olarak da tanımlanabilir.
Saldırganlık; pasif-bağımlı, pasif-saldırgan ve saldırgan olmak üzere üç çeşittir. Pasif-bağımlı kişiler,
bir çocuğun erişkin bir kimseye bağımlı olması durumu gibidir. Başkalarının onlara hükmetmesini
isterler. Pasif-saldırgan kişi, öfke duygusunu, verilen bir işi geciktirme, suratını asma, inat etme gibi
yollarla ortaya koyar. Saldırgan kişi ise, öfke duygusu ile dolup taşmaktadır. Bu durum içindeki öfke
ve düşmanlığı dışarıya vurmasına sebep olur. Dışarı vurumla beraber öfke ve sinir krizleri, saldırgan
davranışlarla beraber ortaya çıkar.
Saldırganlık, sadece spor konusunda değil, diğer toplumsal ilişkilerde de söz konusudur. Bir spor
takımı taraftarından tutun da aile içi şiddete kadar her konuda görülebilen saldırganlık, çalışmanın
amacındaki önemi artırmaktadır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Grubu
Araştırma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 15-18 yaş Karate-do ve Judo kadın erkek
sporcularıyla yapılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için; Cinsiyet, Milli sporcu
olma/olmama, spor yaşı, ailenin eğitim düzeyini içeren bilgi formu ve veri toplama aracı olarak 30
sorudan oluşan İpek İLTER tarafından geliştirilen7’li likert tipi (KİPER) saldırganlık envanteri
kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Veriler Kiper tarafından geliştirilen 30 soruluk saldırganlık envanteri ile toplanmıştır. 30 maddeden
oluşan bu envanter üç alt test içermektedir. Bunlar: yıkıcı saldırganlık, atılganlık ve edilgen
saldırganlık. Envanterde her bir alt test 10 soru belirlenmiştir. Yıkıcı saldırganlık:
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1,2,3,13,14,15,22,23,24,29, Atılganlık :4,5,6,10,11,12,19,20,21,28, Edilgen saldırganlık: 7,8,9,16,17,18,
25,26,27,30.
Ölçeğin her maddesi için “bana çok uyuyor”dan (+3 puan), “bana hiç uymuyor”a (-3 puan) kadar olan
7 seçenekten birinin seçilerek işaretlenmesi istenir. -3’le +3 arasında değişen puanlar toplanılarak veri
toplaması gerçekleştirilir.
2.4. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler SPSS 18 istatistik paket programına işlenerek analiz edilmiştir (p<0,05).
3. Bulgular
Tablo 1. Sporcuların sosyodemografik özellikleri
Branş

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Toplam

Karate-Do
Judo

10
10
8
5
33

Spor Yılı
1-4
5-8
2
5
1
5
5
3
1
3
9
16

9-12
3
4
0
1
8

Milli Sporcu

Kulüp Sporcusu

4
6
4
2
16

6
4
4
3
17

Tablo 2. Sporcuların branşlara göre saldırganlık ortalama düzeyleri
Tip

Brans

Yıkıcı

Karate-Do

20

3,600

10,917

Judo

13

1,230

12,722

Karate-Do

20

12,400

10,194

Judo

13

9,692

13,486

Edilgen

Karate-Do

20

-3,000

10,528

Saldırganlık

Judo

13

1,538

11,780

Saldırganlık

Atılganlık

N

X

Ss

F

P
,070

,572

1,266

,516

,116

,257

p<0,05.
Araştırma grubu branşa göre p>0,05 yıkıcı saldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlık arasında
anlamlı fark bulunamamıştır.
Tablo 3. Sporcuların cinsiyetlerine göre saldırganlık ortalama düzeyleri
Tip
Yıkıcı Saldırganlık
Atılganlık
Edilgen Saldırganlık
p<0,05

Cinsiyet

N

X

Ss

Erkek

15

9,333

9,363

Kadın

18

-2,888

10,295

Erkek

15

13,266

11,144

Kadın

18

9,722

11,816

Erkek

15

4,466

7,909

Kadın

18

-5,944

11,300

F
,034
,343
1,396

P
,001
,386
,005
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Tablo 4. Sporcuların millilik durumlarına göre saldırganlık ortalama düzeyleri
Cinsiyet

Tip

Durum

N

X

Ss

Yıkıcı Saldırganlık

Milli Sporcu

8

14,375

7,443

Kulüp Sporcusu

7

3,571

8,202

Milli Sporcu

8

13,750

8,811

Kulüp Sporcusu

7

12,714

14,091

Milli Sporcu

8

7,250

8,119

Kulüp Sporcusu

7

1,285

6,848

Milli Sporcu

9

-,777

8,899

Kulüp Sporcusu

9

-5,000

11,661

Milli Sporcu

9

10,888

9,803

Kulüp Sporcusu

9

8,555

14,054

Milli Sporcu

9

-2,555

5,659

Kulüp Sporcusu

9

-9,333

14,611

Atılganlık

Erkek

Edilgen Saldırganlık
Yıkıcı Saldırganlık
Atılganlık

Kadın

Edilgen Saldırganlık

F

P

,231

,019

,909

,865

,600

,151

,940

,401

2,477

,688

4,996

,213

p<0,05
Tablo 5. Spor yaşlarına göre branşların saldırganlık ortalama düzeyleri
Spor Ylı

Saldırganlık Tipi
Yıkıcı Saldırganlık

1-4 Yıl

Atılganlık
Edilgen Saldırganlık
Yıkıcı Saldırganlık

5-8 Yıl

Atılganlık
Edilgen Saldırganlık
Yıkıcı Saldırganlık

9-12 Yıl

Atılganlık
Edilgen Saldırganlık

Branş

N

X

Ss

Karate-Do

3

2,000

5,291

Judo

6

-5,833

14,386

Karate-Do

3

1,000

6,082

Judo

6

3,500

14,949

Karate-Do

3

-7,666

14,153

Judo

6

-4,000

14,832

Karate-Do

11

2,636

11,500

Judo

6

9,000

6,752

Karate-Do

11

14,272

10,798

Judo

6

16,500

10,425

Karate-Do

11

-4,909

7,841

Judo

6

5,833

6,554

Karate-Do

6

6,166

12,875

Judo

1

-3,000

.

Karate-Do

6

14,666

7,420

Judo

1

6,000

.

Karate-Do

6

2,833

12,496

Judo

1

9,000

.

F

P

4,239

,404

3,309

,794

,009

,734

2,664

,236

,026

,687

,032

,012

.

,539

.

,329

.

,667

p<0,05
4. Tartişma
Karate-do ve Judo branşları üzerinde yapılan bu çalışmada iki branş sporcularının saldırganlık
düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yıkıcı saldırganlıkta birey kendini koruma
içgüdüsüyle kendisine zarar verdiğini inandığı canlı veya nesneye saldırgan davranışta
bulunmaktadır. Çalışmaya katılan Karate-do sporcuları 3,600 puan alırken Judo sporcuları 1,2308
puan almıştır. Puanların pozitif yönde olması verilen cevaplara göre sporcuları yöneltilen soruları
genel anlamda kabul ettiklerini göstermektedir. Bu durum ise iki branşında ferdi mücadele
gerektirmesi, kazanma arzusuyla bağdaştırılabilir. Karate-do branşının Judoya kıyasla yüksek puan
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alması ise Karate-do sporunun Judo’ya kıyasla belirli tekniklerde kazanma amacı ile rakibe darbe
uygulamaya izin vermesi ve daha aktif olup sürate dayalı olmasıyla ilişkilendirilebilir.
Atılganlık puan değerlerine bakıldığında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Verilen cevaplara göre
Karate-do 12,400 Judo ise 9,692 puan almıştır. İki branşında ortalama puanları yüksek olmasına
karaşın Karate-do sporcuları daha atılgandır denilebilir. Atılganlık aynı zamanda yapıcı saldırganlık
olarak da bilinmektedir. Yapıcı saldırganlıkta esas olan karşıdaki canlıya, nesneye zarar vermek
değildir. Amaç kendini ifade etmede özgüven, karşıdakini ikna etme ve kendini tanımaktır. Bu tanım
ve değerlendirmeye alınan branşların “Rei” (sana zarar vermeyeceğim) yani selam ile başlayıp bitmesi
göz önünde bulundurulduğunda Karate-do sporcuları yaptıkları spor branşının temel felsefesi olan
insana saygı esasına Judo sporcularında daha fazla hakimdir denilebilir.
Edilgen saldırganlık değerlerinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Edilgen saldırganlıkta bireyler
daha pasif bir tutum sergilemektedirler. Mücadeleden kaçma eğilimi gösterirken sözsel olarak da
iğneleme ve alay etme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu verilere dayanarak Judo sporu yapan
sporcularda mücadeleden kaçma ve sözsel olarak iğneleyici bir kişilik yapısı hakimdir denilebilir.
Saldırganlık tipleri cinsiyetlere göre incelendiğinde de tüm tipler arasında anlamlı farklıklar
saptanmaktadır. Erkek sporcuların değerlendirmeye alınan her saldırganlık tipinde daha yüksek
puanlar almış olmasını; yıkıcı saldırganlıktaki bu büyük farkı toplumumuzdaki kadının ikinci planda
tutulması ve erkeklerin olaylara müdahale etme, güç, kuvvet temsili sayılması ile bağdaştırabilir.
Atılganlıkta ise fark biraz daha kapanmış durumdadır. Bunun nedenini ise yapıcılık olarak
değerlendirebiliriz. Edilgen saldırganlık tipinde erkek sporcuların daha yüksek puanlar alması
erkeklerin mücadeleden kaçtığını ve sözsel olarak alay ve iğneleyici laflarla öfke ve saldırganlıklarını
yaşadığı kanısına varılabilir. Kadın sporcuların ise daha mücadeleci ve aktif olduklarını söyleyebiliriz.
Bunun nedeni olarak ise toplumsal kadın-erkek dengelerinin son yıllarda değişerek kadınında söz
sahibi olabildiği ve yaşam mücadelesinde kendi ayakları üzerinde durma arzusuna bağlayabiliriz.
Ayrıca Soykan (1993), Steinberg (1993), Bettencourt and Miller (1996), Hamby ve Sugarman (1999),
Scharf (2000), Masalcı, (2001), Rabiner ve ark, (2005), Çobanoğlu, (2006), Ağlamaz, (2006), Şahan,
(2007), farklı gruplarla yaptıkları çalışmalarda erkeklerin kadınlara oranla daha fazla yıkıcı, fiziksel
saldırganlık sergilediklerini tespit etmişlerdir . Çalışmamız bu çalışmalarla paralellik göstermektedir.
Saldırganlık tiplerini sporcuların cinsiyet ve milli takım düzeyinde olup olamama seviyelerine göre
incelediğimizde ise erkek sporcuların yıkıcı ve edilgen saldırganlık tiplerinde milli sporcuların kulüp
sporcularına göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. Sporcuların saldırganlık düzeylerinin
milli sporcu olma durumuna bağlı olarak artma sebebi bu sporcuların saldırganlıkları kazanma
isteğine hizmet ediyor olarak yorumlanabilir. Kadın sporcularda değerlendirme sonucu atılganlıkta
milli sporcular daha çok puan alırken yıkıcı ve edilgen saldırganlık tiplerinde kulüp sporcuları daha
saldırgan olarak görülmektedir.
Saldırganlık tiplerinin spor yaşı ve branşlara göre analizinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Karate-do branşında sporcuların spor yılları arttıkça yıkıcı saldırganlık düzeylerinde artış tespit
edilmiştir. 1-4 yıl 2,000, 5-8 yıl 2,636, 9-12 yıl 6,166 ortalamayla artış göstermiştir. Atılganlık
ortalamalarındaki artış 5yıldan sonra 14 kat olarak tespit edilip sonrasında anlamlı bir farklılık
görülmemiştir. 1-4 yıl 1,000, 5-8 yıl 14,272, 9-12 yıl 14,666 ortalama elde dilmiştir. Edilgen saldırganlık
düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 1-4 yılda -7,666, 5-8 yıl -4,909, 9-12 yıl 2,833 ortalama ile
artış devam etmiştir. Bu verilere bakılarak Karate-do sporu yapan sporcuların saldırganlık
düzeylerinin spor yılına bağlı olarak artış gösterdiği söylenebilir. Spor yılı arttıkça yıkıcı ve edilgen
saldırganlık düzeyinin atmasını sporcunun teknik kapasitesindeki artış ve teknik becerisindeki
gelişimle bağdaştırabiliriz. Atılgan saldırganlıktaki artış ve sonrasındaki anlamlı fark saptamamasını
ise sporcunun belli bir seviyeye ulaşıp artık daha temkinli müsabık olmasıyla ilişkilendirebiliriz.
Judo sporcularının spor yılı arttıkça yıkıcı saldırganlık düzeylerinde anlamlı farklılıklar
görülmüştür.1-4 yıl -5,833, 5-8 yıl 9,000, 9-12 yıl -3,000 olarak ortalama verileri tespit edilmiştir.
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Atılganlık düzeyi 1-4 yıl 3,500, 5-8 yıl 16,500, 9-12 yıl -3,000 olarak ortalama verileri tespit edilmiştir.
Edilgen saldırganlık düzeyi 1-4 yıl -4,000, 5-8 yıl 5,833, 9-12 yıl 9,000 olarak ortalama verileri tespit
edilmiştir. Judo branşının ortalama verilerine bakılarak spor yılına bağlı olarak saldırganlık
düzeylerinde düzenli atış yada düşüş tespitine rastlanmamıştır.
Karabulut, (2013)‘un yaptığı çalışmada spor yılı arttıkça atılganlık düzeyinde ve edilgen saldırganlık
düzeyinde anlamlı farklılık tespit etmiştir. Spor yılı attıkça sporcunun atılganlık düzeyinde artış,
edilgen saldırganlık düzeyinde ise düşüş saptanmıştır. Yaptığım çalışma incelediğim Karabulut,’nin
çalışması ile paralellik göstermemektedir.
4.1. Sonuçlar
Branşlara göre saldırganlık tipi incelendiğinde yıkıcı saldırganlıkta Karate-do sporcuları 3,600 Judo
sporcuları 1,230, atılganlık saldırganlıkta Karate-do sporcuları 12,400 Judo sporcuları 9,6923
ortalamaları elde edilmiştir. Buna göre Karate-do sporcularında yıkıcı saldırganlık ve atılganlık
düzeyleri Judo sporcularına göre daha yüksek seviyededir. Edilgen saldırganlık tipi incelendiğinde
Karate-do sporcularının -3,000 Judo sporcularının ise 1,538 ortalamaları elde edilmiştir. Bu verilere
göre Judo yapan sporcular da edilgen saldırganlık Karate-do yapanlara göre daha yüksek seviyede
görülmektedir.
Cinsiyetlere göre saldırganlık düzeyleri incelendiğinde yıkıcı saldırganlıkta erkekler 9,333 kadınlar 2,888 ortalamaya sahiptir. Atılgan saldırganlıkta erkekler 13,266 kadınlar 9,722 ortalamaya sahiptir.
Edilgen saldırganlıkta erkekler 4,466 kadınlar -5,944 ortalamaya sahiptir. Yapılan incelemede
cinsiyetlere göre saldırganlık türlerinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu değerlendirme yapılan
farklı çalışmalarca da ortaya sunulmuştur Karabulut, (2013)’un çalışması ile çalışmamız paralellik
gösterirken, Dervent,(2010)’in çalışması ile farklılıklar görülmektedir.
Sporcuların branş gözetmeksizin milli sporcu olup-olmama durumlarına göre saldırganlık düzeyleri
incelendiğinde erkek milli sporcular yıkıcı saldırganlıkta 14,375 kulüp sporcuları 3,571 ortalamaya,
atılganlıkta erkek milli sporcular 13,750 kulüp sporcuları 12,714 ortalamaya, edilgen saldırganlıkta
erkek milli sporcular 7,250 kulüp sporcuları 1,285 ortalamaya sahiptir. Yapılan incelemede anlamlı
farklılık saptanmıştır. Milli erkek sporcuların kulüp sporcularına göre daha saldırgan olduğu
söylenebilir. Kadın milli sporcular yıkıcı saldırganlık -0,777 kulüp sporcuları -5,000 ortalamaya,
atılganlıkta kadın milli sporcular 10,888 kulüp sporcuları 8,555 ortalamaya, edilgen saldırganlıkta
kadın milli sporcular -2,555 kulüp sporcuları -9,333 ortalamaya sahiptir. Yapılan incelemeye göre
saldırganlık türlerinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.
4.2. Öneriler
Sporcuların saldırganlık tipleri ve bu tiplerde hakim özellikler incelenerek şampiyonalarda
performansa ne avantaj ve dezavantajları olabileceğinin tespiti yapılmalıdır. Benzer çalışmalar daha
farklı ölçek ve guruplarla yapılarak geliştirilebilir. Çalışma uzun bir sürece yayılıp branşlara başlayan
sporcuların başlangıçta ve ilerleyen süreçteki saldırganlık düzey tespitleri yapılarak yaptığı sporun
sporcuya saldırganlık türlerinde ne gibi avantaj ve dezavantajları olduğu tespit edilebilir.
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Farklı Öğretim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerinin
İnisiyatif Alma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
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Özet
Bu araştırmanın amacı okul öncesinde ve ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin inisiyatif alma
davranışlarının farklılaşma düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın alt amacı olarak öğretmenlerin
inisiyatif alma davranışlarının cinsiyet ve kariyer evresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının da
incelenmiştir. Araştırma, amacına uygun olarak nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama desenine
uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine uygun olarak oluşturulmuş
örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde görev yapan 101’i okul öncesi ve 156’sı ilkokul
öğretmeni olmak üzere toplam 257 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “İnisiyatif Alma Ölçeği”
ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda okulöncesi öğretmenleri ile ilkokul öğretmenlerinin inisiyatif alma
davranışlarının öz-yatırım ve başlatıcılık boyutunda farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre
incelendiğinde ise inisiyatif alma davranışlarının engelleri aşma boyutunda erkek öğretmenler lehine anlamlı
düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak öğretmenlerin kariyer evrelerine göre incelendiğinde
inisiyatif alma davranışlarının, öz-yatırım boyutunda kariyere giriş evresindeki öğretmeler lehine anlamlı
düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm bu sonuçlar ile yapılan kavramsal tartışmaların
ardından öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerine yönelik olarak hem öğretmenlere hem de bu konuda
politika yapıcılara öneriler sunulmuştur. Bunun yanında sonraki araştırmalar için araştırmacılara farklı
kademelerde görev yapan öğretmenlerin inisiyatif alma davranışlarında oluşan farklılığın nedenlerinin ve
sonuçlarının derinlemesine analiz edebilmesine imkan tanıyacak yöntemleri kullanmalarına yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
AnahtarKelimeler:1
İnisiyatif alma, okul öncesi, ilkokul, öğretmen

1.

Giriş

Toplumsal yapı, ekonomik parametreler, teknoloji ve küreselleşme ile ortaya çıkana karmaşık ve
uyum sağlayıcı örgütler olarak eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin son yıllarda kendi
davranışlarını yapılandırması, kendilerinden beklenenin ötesine geçme, örgütsel amaçlarla tutarlı bir
şekilde hedeflere yönelme ve kendiliğinden başlama davranışlarını göstermeleri beklemektedir (Frese,
Kring, Soose & Zempel, 1996). İnisiyatif alma, kendiliğinden başlayan doğası, basiret gösterme ve bir
amacın sürdürülmesinde ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmede ısrar etme ile karakterize edilen
bir iş davranışı olarak tanımlanmaktadır (Frese & Fay, 2001). İnisiyatif alma davranışları bütünlük arz
eden ve eş zamanlı olarak meydana gelen davranış örüntülerini. Bireysel inisiyatif alma davranışı
kavramsal bir çerçeveden ele alındığında eylem teorisi ile açıklanmaktadır (Frese & Sabini, 1985; Frese
& Zapf, 1994; Hacker, 1985). Eylem teorisine göre inisiyatif alma dahilindeki tüm bütüncül eylemler
amaç yönelimdir ve amaç tarafından yönlendirilir. Amaçlar ağırlıklı olarak bir bireye amiri tarafından
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verilen görevlerden etkilenir. Görevin yeniden tanımlanması yanında görevin dışarıdan amaçlara
doğru bir dönüştürme süreci yaşanmaktadır (Frese, Fay, Hilburger, Leng & Tag, 1997).
Eylem teorisi kavramsal çerçevesi içerisinde inisiyatif almanın dört alt boyutu olduğu belirlenmişti.
Bu alt boyutlardan ilki olan başlatıcılık, örgüt içinde bireyin açık bir talimat almadan, ya da açık bir rol
gereği olmaksızın veya söylenmeden bir şeyi yapmasıdır (Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996).
Engelleri aşma, ısrar etme, kararlılık gösterme ve amaca ulaşmak için çaba sarf etmeyi içermektedir.
(Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996). Basiret gösterme, işle ilgili uzun dönemli odağa sahip olmak; yeni
taleplerin, yeni ya da yineleyen sorunların, ortaya çıkan yeni fırsatların düşünülmesini, temin
edilmesini ve onlar hakkında yansıtıcı bir şekilde eyleme geçilmesidir (Gündüz, Çakmak & Korumaz,
2015). Öz-yatırım ise bireyin hem kendi kariyer beklentilerinin karşılanması için eyleme geçmesini
hem de örgütsel etkililiğe katkısını artırmayı yönelik kendini geliştirmesini ifade eder (Frese & Fay,
2001).
Yapılan pek çok araştırma öğretmenlerin, inisiyatif alma düzeyini belirleyen değişkenler olarak
öğretmenin kendi öğretim işine ilişkin yeterlilikleri ve kişilik özellikleri (Frese & Fay, 2002), bir
yeniliği ya da bir uygulamayı kendiliğinden başlatıcılığı (Seibert, Kraimer, & Crant, 2001), işini
yaparken karşılaştığı engelleri aşma kapasitesi (Frese, Fay, Hilburger, Leng & Tag, 1997) sorun
çözmedeki ısrarcılığı ve basiret alma düzeyi (Ohly, Sonnentag, & Pluntke, 2006); belirlenmiştir
(Gündüz, Çakmak & Korumaz, 2016). Bunun yanı sıra inisiyatif almanın bireysel ve örgütsel pek çok
sonucundan bahsetmek mümkündür. Bireysel yönüyle incelendiğinde inisiyatif almanın, işe dahil
olma arzusunda artış (Crant, 2000), iş özerliği davranışı gösterme (Frese & Fay, 2001), esnek rol
davranışı sergileme (Parker, Williams & Turner, 2006), duygusal bağlılık düzeyinin artması (Hartog &
Belschak, 2007) ve psikolojik sözleşme duygusunun yükselmesi (Sonnentag, 2003) gibi sonuçları
ortaya çıkmaktadır. Örgütsel çıktılar bağlamında incelendiğinde ise iş görenlerin performanslarının
artması (Ferese & Fay, 2001), iş tanımlarının sürekli gözden geçirilmesi (Hackman, 1970), örgüt içi
rollerin genişlemesi ve esnek bir örgüt yapısının oluşması (Murphy & Jackson, 1999), iş görenlerin
örgütsel vatandaşlık davranışlarının gelişmesi (Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie, 1997) ve örgütsel
hedeflere ulaşmada olumlu yönde rasyonel olmayan bir etki oluşması (Rifkin, 1995) gibi sonuçları
ortaya çıkardığı söylenebilir.
Özelikle öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okulların amaçlarının birbirinden farklı olduğu göz önüne
alındığında farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin, inisiyatif alma davranışlarının da
farklılaşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle farklı kademelerde görev yapan öğretmenlerin
inisiyatif alma davranışlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesinin hem mevcut durumun
betimlenmesi hem de var olan ihtiyaca yönelik politika yapıcıların ve araştırmacıların çabalarına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan geniş çaplı taramalar neticesinde farklı kademelerde görev
yapan öğretmenlerin inisiyatif alma davranışlarının incelendiği herhangi bir araştırmaya
ulaşılamamıştır. Bu araştırmanın amacı okul öncesinde ve ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin
inisiyatif alma davranışlarının öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesine göre farklılaşıp
farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırmanın alt amacı ise öğretmenlerin inisiyatif alma
davranışlarının cinsiyet ve kariyer evresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının
incelenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın soruları şu şekildedir;
1. Okul öncesi ve ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin inisiyatif alma davranışları
öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesine göre farklılaşmakta mıdır?
2. Öğretmenlerin inisiyatif alma davranışları öğretmenlerin kariyer evrelerine göre
farklılaşmakta mıdır?
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3. Öğretmenlerin inisiyatif alma davranışları öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
2.

Yöntem

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin analizi
ve toplanan verilerin güvenirliğine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.
2.1 Araştırmanın Deseni
Araştırma, amacına uygun olarak nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama desenine uygun
olarak tasarlanmıştır. Tarama deseninde gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcı grubunda yer alan
öğretmenlerin inisiyatif alma davranışları incelemek amaçlanmamıştır (McMillan ve Schumacher,
2014). Tarama desenine uygun olarak öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyleri olduğu gibi
belirlenmeye çalışılmıştır.
2.2 Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri Gündüz, Çakmak ve Korumaz (2015) tarafından eğitim örgütü bağlamına
uygun olarak geliştirilen ‘’İnisiyatif Alma Ölçeği’’ ile toplanmıştır. Toplam 35 maddeden oluşan ölçek,
özyatırım, başlatıcılık, basiret ve engelleri aşma olmak üzere toplam 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Tablo 1. Veri toplama aracı alt boyutları ve madde sayıları
Alt boyutlar

Maddeler

Özyatırım

1,2,3,4,5,6,7,8

Başlatıcılık

11,12,13,14,15,16

Basiret

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,

Engelleri aşma

27,28,29,30,31,32,33,34,35

Veri toplamak için kullanılan ölçeğin özyatırım alt boyutunda 8, başlatıcılık alt boyutunda 6, basiret
alt boyutunda 10 ve engelleri aşma alt boyutunda ise 9 madde yer almaktadır. Söz konusu ölçek ile
elde edilen verilerin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı kullanılarak belirlenmiştir.
Tablo 2. Cronbach Alpha değerleri
Alt Boyutlar

Cronbach Alpha

Özyatırım

,894

Başlatıcılık

,894

Basiret

,873

Engelleri aşma

,872

Toplam

,883

Her bir boyuttan elde edilen verilerin güvenirliklerine ilişkin Cronbach Alpha katsayıları
incelendiğinde öz yatırım alt boyutu için .894, başlatıcılık alt boyutu için .894, basiret alt boyutu için
.837 ve engelleri aşma alt boyutu için .872’dir. Ölçeğin toplamından elde edilen veriler için
incelediğinde ise Cronbach Alpha katsayısının .883 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2.3 Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Yamane, 1967). 257
öğretmenin gönüllülük esası gözetilerek katıldığı araştırmanın çalışma grubunda okul öncesinde
görev yapan 101 ve ilkokulda görev yapan 156 öğretmen bulunmaktadır.
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Tablo 3. Çalışma grubuna ait demografik bilgiler
Değişken

Tür

Öğretim Kademesi

Kariyer Evreleri

Cinsiyet

f

%

Okul Öncesi

101

39

İlkokul

156

61

Kariyere Giriş

73

28

Durulma

62

24

Deneycilik

51

20

Uzmanlık

36

14

Sakinlik

35

14

Kadın

189

73

Erkek

68

27

Öğretmenler, Bakioğlu’nun (1996) önerdiği kariyer evrelerine göre incelendiğinde 73’ünün kariyere
giriş, 62’sinin durulma, 51’inin deneycilik, 36’sının uzmanlık ve 35’inin sakinlik evresinde olduğu
görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 189’u kadın ve 68’i ise erkektir.
2.4 Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında dağılımın normalliği 0.05 düzeyinde Kolmogorow Smirnow testi iler
sınanmıştır. Sonuç olarak dağılımın normal olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle araştırmanın
verileri parametrik fark testleri olan bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi
kullanılarak analiz edilmiştir
3.

Bulgular

3.1 Betimsel analiz sonuçları
Araştırmada ilk olarak katılımcıların ölçeğin tamamından ve alt boyutlarından elde ettikleri toplam
puanlara ilişkin betimsel bazı değerler sunulmuştur.
Tablo 4. Betimsel analiz sonuçları

x

Alt boyutlar

N

Min.

Max.

SS

Özyatırım

257

8

40

32,54

7,957

Başlatıcılık

257

8

40

30,35

5,017

Basiret

257

10

50

43,28

7,640

Engelleri aşma

257

9

45

38,60

6,892

Katılımcıların inisiyatif alma ölçeğinden elde ettikleri puanlara ilişkin betimsel analiz sonuçlarına
ilişkin tablo incelendiğinde öz yatırım alt boyutunun aritmetik ortalamasının 32.54 (4.06), başlatıcılık
alt boyutunun 30.35 (3.79), basiret alt boyutunun 43.28 (4.32) ve engelleri aşma alt boyutunun 38.60
(4.28) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3.2 Öğretim kademesi değişkenine göre öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyi
Araştırmanın temel amacına uygun olarak öncelikle farklı öğretim kademeleri olarak okulöncesi ve
ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin inisiyatif alma düzeylerinin farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesi için ilişkisiz örneklem t-testi uygulanmıştır.
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Tablo 5. Öğretim kademesi değişkenine göre öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyi
Alt Boyutlar

Özyatırım

Başlatıcılık

Basiret

Engelleri Aşma

x

Gruplar

N

SS

Okul Öncesi

101

34,44

7,974

İlkokul

156

30,94

7,896

Okul Öncesi

101

29,45

4,977

İlkokul

156

26,89

5,176

Okul Öncesi

101

24,33

7,648

İlkokul

156

24,09

7,627

Okul Öncesi

101

20,55

6,847

İlkokul

156

20,82

7,102

Sd

t

p

255

,715

,023

255

1,271

,015

255

,360

,719

255

,447

,655

Uygulanan ilişkisiz örneklem t-testi sonucunda özyatırım (t (255) =.715, p<0.05) ve başlatıcılık
(t (255) =.1.271, p<0.05) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak basiret (t (255) =.360,
p>0.05) ve engelleri aşma (t (255) =.447, p>0.05) alt boyutlarında grupların aritmetik ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
3.3 Kariyer evresi değişkenine göre öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyi
Öğretmenlerin kariyer evlerine göre inisiyatif alma davranışlarının farklılaşıp farklılaşmadığının
belirlenmesi için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.
Tablo 6. Kariyer evresi değişkenine göre öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyi
Alt boyutlar

Özyatırım

Başlatıcılık

Basiret

Engelleri
Aşma

Var.K.

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar
arası

213,921

4

53,480

x

SS

34,74

8,033

62

32,96

7,724

Deneycilik

51

31,42

7,479

Uzmanlık

36

30,51

7,862

Grup içi

52649,929

253

Sakinlik

35

31,29

8,860

Toplam

52863,850

257

Kariyere Giriş

73

21,05

4,682

Durulma

62

20,54

4,920

Deneycilik

51

20,23

4,757

Uzmanlık

36

19,89

5,344

Grup içi

20505,877

253

Sakinlik

35

18,56

5,692

Toplam

21015,707

257

Kariyere Giriş

73

25,06

7,348

Durulma

62

24,41

7,533

Deneycilik

51

23,92

7,838

Uzmanlık

36

24,30

7,282

Grup içi

48128,027

253

Sakinlik

35

22,30

8,452

Toplam

48736,244

257

Kariyere Giriş

73

20,99

6,839

Durulma

62

20,83

6,585

333,541

4

Deneycilik

51

20,73

6,750

Uzmanlık

36

20,54

6,915

Grup içi

39332,405

253

Sakinlik

35

18,97

7,666

Toplam

39665,946

257

Gruplar

N

Kariyere Giriş

73

Durulma

509,830
Gruplar
arası

P

Fark

,844

,000

1-2
1-3
1-4
1-5

5,16

,255

2,62

,243

1,76

,135

63,357

127,457
4

608,217
Gruplar
arası

Gruplar
arası

F

24,676

152,054
4

57,916

83,385

47,331
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Uygulanan tek yönlü varyans analizi sonucunda özyatırım alt boyutunda
(F (4-253) =.844, p<0.05)
gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Gruplar arasında farkın kaynağını ise LSD testi ile
sınanmıştır. Söz konusu anlamlı farklılığın kariyere giriş evresinde yer alan öğretmenler ile durulma,
deneycilik, uzmanlık ve sakinlik evresi öğretmenleri arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer
taraftan başlatıcılık (F (4-253) =5.16, p>0.05), basiret (F (4-253) =2.62, p>0.05) ve engelleri aşma (F (4-253) =1.76,
p>0.05) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
3.4 Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyleri
Öğretmenlerin inisiyatif alma davranışlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının
belirlenmesi için ilişkisiz örneklem t-testi uygulanmıştır.
Tablo 7. Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin inisiyatif alma düzeyleri
Alt Boyutlar

Gruplar

Özyatırım

Başlatıcılık

Basiret

Engelleri Aşma

N

x

SS

Sd

t

p

Kadın

189

35,00

7,715

255

2,096

,436

Erkek

68

33,82

8,283

Kadın

189

20,44

4,868

255

,638

,524

Erkek

68

20,21

5,246

Kadın

189

24,77

7,406

255

2,305

,621

Erkek

68

23,52

7,946

Kadın

189

20,60

6,888

255

,007

,014

Erkek

68

26,61

6,910

Uygulanan ilişkisiz örneklem t-testi sonucunda özyatırım (t (255) =2.096, p>0.05), başlatıcılık (t (255) =.638,
p>0.05) ve basiret alt boyutlarında (t (255) =2.305, p>0.05) gruplar arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Ancak engelleri aşma alt boyutunda gruplar arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
bulunmuştur (t (255) =.007, p<0.05).
4. Tartışma ve Sonuç
Bulguların tamamına bakıldığında, öğretmenlerin inisiyatif alma davranışlarının genel olarak öz
yatırım, başlatıcılık, basiret ve engelleri aşma alt boyutlarının tamamında yüksek düzeyde olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Tüm alt boyutlar arasında öğretmenlerin en yüksek düzeyde inisiyatif alma
davranışını basiret alt boyutunda gösterdikleri söylenebilir. Öğretmenlerin basiret alma
davranışlarının yüksek düzeyde olması son yıllarda inisiyatif alan çalışanları ön plana çıkaran
örgütsel beklentiler ile açıklanabilir (Bindl & Parker, 2010). Ayrıca öğretmenlerin, uzun dönemli odağa
sahip olma; yeni taleplerin, yeni ya da yineleyen sorunların, ortaya çıkan yeni fırsatların
düşünülmesini, temin edilmesini ve onlar hakkında yansıtıcı bir şekilde eyleme geçilmesi sürecinde
kendilerini oldukça etkin biçimde tanımladıkları söylenebilir (Gündüz, Çakmak & Korumaz, 2015).
Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç ise okul öncesi öğretmenlerinin, inisiyatif almanın özyatırım ve başlatıcılık alt boyutlarında ilkokul öğretmenlerine göre daha yüksek düzeyde davranış
göstermesi öğrencilerin yaş gruplarının küçülmesine paralel olarak sınıflardaki veli katılımın artması
ve öğretmenin üzerindeki başarı baskısının daha net olarak hissedilmesi ile açıklanabilir (De Dreu,
2006). Okul öncesi öğretim basamağında hizmet sunan okulların daha üst kademede yer alan ve daha
kurumsal okulların aksine hem öğrenci sayısı hem de okulda görev yapan öğretmen sayısının azlığı
nedeniyle etkinlikleri göz önündedir. Bu okullarda verilen görevlerin dışında fazladan eylemlerde
bulunma istekliliğine sahip öğretmenlere ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır (DiPaolo & Hoy, 2005).
Dolayısıyla okul öncesi eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin ilkokullarda görev yapan
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öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde inisiyatif alması hem veli katılı hem de okul öncesi okulların
özgün örgüt yapısı ve işleyişi ile açıklanabilir.
Araştırma kapsamında ulaşılan önemli bir diğer sonuç ise kariyere giriş evresinde yer alan
öğretmenlerin öz-yatırım boyutunda diğer tüm kariyer evrelerinde yer alan öğretmenlere göre daha
yüksek düzeyde inisiyatif alma davranışı göstermeleridir. Bakioğlu’na (1996) göre kariyere giriş
evresindeki öğretmen hem profesyonel yeterlilikler bağlamında ilk defa gerçekliklerle karşılaştığı için
kendisini yetersiz hissederek bir şok yaşamakta hem de mesleki beklentilerini karşılayabilmek için
öğrenmeye açık konumda bulunmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin hem kendi kariyer
beklentilerinin karşılanması için eyleme geçmesi hem de örgütsel etkililiğe katkısını artırmayı yönelik
kendini geliştirmesinin (Frese & Fay, 2001) diğer kariyer evrelerine nazaran bu evrede anlamlı
düzeyde daha yüksek gerçekleşmesi bu kariyer evresinde yer alan öğretmenlerin kariyer ve örgütsel
beklentilere verdiği tepki ile açıklanabilir.
Son olarak erkek öğretmenlerin, engelleri aşma alt boyutunda kadın öğretmenlere göre daha yüksek
düzeyde inisiyatif alma davranışı sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Erkeklerin genel olarak
kadınlara göre mesleki gelişim alanlarında daha rekabetçi bir yapıya sahip olmaları ve mesleki
engeller karşısında bu rekabetçi yapıları sayesinde daha fazla direnç gösterdikleri bilinmektedir
(Parker, Williams & Turner, 2006). Dolayısıyla erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre engelleri
aşma boyutunda daha yüksek düzeyde inisiyatif alma davranışı almaları bu mesleki rekabetçi özellik
ile açıklanabilir.
Araştırmadan elde dilen sonuçlar ve kavramsal çerçeveye göre yapılan tartışmalar neticesinde bu
araştırma kapsamında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir:
1. Farklı öğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin farklı düzeyde inisiyatif alıyor
olduklarına ilişkin sonuçtan hareketle farklı eğitim kademeleri için öğretmenlerin inisiyatif alma
gerekçelerinin belirlenebileceği, derinlemesine analize imkan veren nitel yaklaşımların benimsendiği
bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmelidir.
2. Özellikle kariyere giriş evresinde yer alan öğretmenler olmak üzere farklı kariyer evresinde
yer alan öğretmenlerin inisiyatif alma biçimleri ve gerekçeleri ile bu davranışın öğretmenlerin hem
mesleki gelişimleri hem de örgütsel sonuçları derinlemesine araştırılmalıdır.
3. Cinsiyetin inisiyatif alma üzerinde anlamlı bir değişken olduğu sonucundan hareketle
özellikle inisiyatif alma özelinde tasarlanacak eğitim programlarının farklı alt grupların özellik ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturulması gerekmektedir.
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Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak: Rûznâmeler ve Sultan
I. Abdülhamit Dönemine Ait Bir Rûznâme
Serhat KUZUCU ∗
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Özet
Rûznâmeler hiç kuşkusuz ihtiva ettikleri bilgiler bakımından Osmanlı tarih yazımında oldukça önemli bir
yere sahiptir. Özellikle doğrudan devletin en üst makamı yani padişahlar hakkında bilgiler vermesi bunların
ne kadar kıymetli arşiv belgeleri olduklarının göstergesidir. Osmanlı padişahlarının günlükleri olarak da
tanımlanabilecek olan rûznâmeler sır kâtipleri tarafından kaleme alınmışlardır. Dönemin padişahının gerek
siyasi gerek sosyal yaşantısı olmak üzere birçok konuda verilerin yer aldığı bu vesikalar sayesinde başta
Osmanlı padişahlarının günlük yaşantıları, dönemin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel olayları hakkında pek
çok bilgiye ulaşmak mümkündür.Bu çalışmamızda I. Abdülhamit döneminin son yıllarına ait 1788 tarihli bir
rûznâme konu edilecektir. Bu rûznâme 1788 yılının Mart-Ekim ayları arasındaki sekiz aylık bir süreyi
kapsamakta olup bir bütünün parçasıdır. Bu eser daha önce İ. Hakkı Uzunçarşılı tarafından 1973 yılında
neşredilen rûznâmenin eksik olan ilk kısmının bir bölümüne aittir.
Anahtar Kelimeler:1
Osmanlı Devleti, I. Abdulhamit I, Rûznâme, Sultan

1. Sultan I. Abdülhamit Dönemine Genel Bir Bakış
Sultan I. Abdülhamit III. Ahmet'in oğludur. 20 Mart 1725 İstanbul'da doğan I. Abdülhamit’in annesi
Rabia Şermi Sultan’dır. Henüz on beş yaşındayken 1730 Patrona isyanı sonucu babası tahttan
indirilmiş ve gençlik çağı, kardeşleri ile birlikte sarayda tahttan indirilen padişahlara mahsus dairede
göz hapsinde geçmiştir. Bu durum büyük kardeşi III. Mustafa’nın Osmanlı Padişahı olana kadar
devam etti ( Aktepe,1989: 213).
I. Abdülhamit 22 Ocak 1774 tarihinde III. Mustafa'nın ölümü üzerine Osmanlı-Rus savaşının devam
ettiği ve muhtelif eyaletlerde isyanların olduğu buhranlı bir dönemde kırk dokuz yaşında tahta çıktı.
İlk önce III. Mustafa döneminde başlayan ve beş yıldır devam etmekte olan bu savaşı kesin bir sonuca
bağlamak için hareket geçti. Fakat Hırsova, Eflak ve Boğdan'ı da Rusların işgalinden kurtarmak için
son bir girişimde bulundu. Osmanlı ordusunun Kozluca ve Şumnu'da bozguna uğrayıp dağılması
üzerine Ruslar tarafından yapılan barış teklifini kabul etmeye mecbur oldu (Baysun, 1997: 73-74) . İki
ülke arasında 21 Temmuz 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.
Bu antlaşma ile Kırım Hanlığı siyasi ve ekonomik yönden bağımsız olarak Osmanlı egemenliğinden
çıktığı gibi Azak ve çevresindeki birçok toprak Rusya’nın eline geçti. Rusya bu şekilde kesin olarak
Karadeniz sahillerine yerleşmiş oldu (Howard, 2001: 55; Erkin, 1968: 22).
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Sultan I. Abdülhamit bu antlaşma sonra devletin içinde başta askeri alanda olmak üzere reformlar
yapmak içi harekete geçti. Avrupa’dan çok sayıda askeri danışman getirerek ordunun modernleşmesi
için faaliyetler yürüttüğü esnada Rusya ile Kırım Hanlığı yüzünden yeniden karşı karşıya kaldı
(Shaw, 2004: 306-307). Rusların sürekli Kırım’ın iç işlerine müdahale etmeleri ve akabinde 1783 yılında
Kırım Hanlığı’nı işgalleri iki ülke ilişkilerini iyice gerdi. I. Abdülhamit bu duruma her ne kadar
ihtiyatlı yaklaşıp Rusya ile yeni bir savaşa girmekten kaçınmaya çalışmışsa da Rusya’nın Kırım
halkına uyguladığı baskılar başta devlet erkânı olmak üzere İstanbul’da halk arasında büyük tepkilere
sebep olunca I. Abdülhamit, Rusya’ya 1787 yılında savaş ilan etmek zorunda kaldı. Bu savaşa
Rusya’nın müttefiki olarak Avusturya da katılınca bir anda Osmanlı Devleti iki güçlü devlete kaşı bir
savaşa girmiş oldu (Kuzucu, 2013: 119).
Sultan I. Abdülhamit henüz önceki savaşın yaralarını sarmadan devletin mevcut askeri
imkânsızlıklarla yeni bir savaşa girmesinin sonuçlarının ağır olacağının farkındaydı. En azından
askerî alanda başlattığı reformların tam anlamıyla oturmasının beklenilmesinden yanaydı. Lakin başta
Sadrazam Koca Yusuf Paşa ve Şeyhülislam Ahmet Efendi gibi iki güçlü devlet adamının baskısına
daha fazla direnemeyerek bu kararı almıştı.
Savaşın başlamasını müteakip Osmanlı Devleti Avusturya cephesinde kısmî başarılar sağladıysa da
Rusya’ya karşı istediği sonuçları alamadı. Bir müddet sonra aynı durum Avusturya cephesine de
sirayet edince Osmanlı Devleti büsbütün bir çıkmaza girdi. 1788 yılının Aralık ayında ise Özi
Kalesi’nin Ruslar tarafından ele geçirildiği haberi İstanbul’a ulaştı. Gelen bu haberlerde donmuş olan
Özi suyu üzerinden geçip kale duvarlarına sayısız merdiven koyarak çıkan General Potemkin
komutasındaki Rus askerlerinin kaleyi ele geçirdiği sonrasında ise durmayıp asker, sivil yirmi beş
binin üzerinde Osmanlı tebaasını katlettiği yönündeydi. Bu katliam haberi Osmanlı Sultanı I.
Abdülhamit’i derinden etkileyip sağlığının bozulmasına neden oldu ve günden güne durumu
kötüleşen I. Abdülhamit 1789 yılında vefat etti (M. Nuri Paşa, 1327: 21-22; A. Cevdet Paşa, 1309: 234;
C. Ömer Efendi, 2003: 3).
Sultan I. Abdülhamit bu savaşın başlamasına taraftar olmamıştı. Çünkü ülkesinin askeri ve ekonomik
açıdan bir savaşa hazır olmadığını çok iyi biliyordu. Ayrıca daha önce sınır boylarında yaşayan
insanların özelliklede kadın ve çocukların savaş yüzünden neler çektiğini görmüş ve bundan çok
etkilenmişti. Kendi dönemin de halkının böyle çileler ve zorluklar çekmesini istememiş hatta “benim
dönemimde Allah’ın kulları ayaklar altında ezilecekse Cenâb-ı Hakk ruhumu alsın” diye dua etmiştir (
Maksutoğlu, 2001: 249).
2. Rûznâmeler ve Sır kâtiplik Memurluğu
2.1. Rûznâmeler Hakkında
Rûznâme kelime anlamı olarak günlük hadiselerin yazıldığı kâğıt, defter, gazete, gündem gibi
anlamlar taşımaktadır (Develioğlu, 2003: 900; Kestelli, 2004: 403). Aslen Farsça bir kelime olan
rûznâme, “rûz” yani gün ile mektup anlamına gelen “nâme” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.
Batılı dillerdeki “journal” kelimesi ile aynı anlamı taşıyan Rûznâme, günlük olarak yayın yapan
gazeteler içinde kullanılmıştır (Sarıcaoğlu, 2008a: 278). Lakin rûznâme tabiri Osmanlı bürokrasisinde
maliye teşkilatının da gelir giderlerin kaydedildiği defterler kadar geniş bir yelpazede kullanılmıştır.
Daha sonra ise Osmanlı mali teşkilatında hazinenin günlük gelir giderlerine kaydedildiği defterlere
rûznâmçe denilmeye başlanmıştır 2.
Rûznâme tabiri daha çok Osmanlı padişahlarının günlük faaliyetlerinin kaydedildiği vakanüvislerin
eserlerinde dahi görülmeyen detaylı bilgilerin verildiği günlükler için kullanılmıştır. Bunlar Sır
kâtipler tarafından kaleme alınmış eserlerdir. Rûznâmeler biri padişahların şahsi işlerinin yer aldığı iç

Osmanlı maliye teşkilatında kullanılan rûznâme tabiri “ruznamçe” şeklinde anılmıştır. Ruznamçe ilgili daha
geniş bilgi için bkz. Erhan Afyoncu, “Rûznâmçe”, DİA, Cilt: XXXV, s. 276-278.
2
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diğer ise devlet işleriyle alakalı olan dış rûznâme şeklinde iki kısma ayrılmaktadır (Uzunçarşılı, 1973:
607).
Ancak Sır kâtiplerinin kaleme aldıkları bu günlük türündeki eserlerinde rûznâme adını verdiklerine
dair bir kayda rastlanmamaktadır. Bu eserlerde karşılaşılan zabt- vekâyi-yi yevmiyye-i hazret-i cenâbı şehriyârî, vekâyinâme, vukûât-ı yevmiyye, mazbata-i yevmiyye, tesvîd-i vukuat gibi başlıklar
kullanmaları bazen ise hiçbir başlık taşımayan notlar şeklinde olması Sır kâtipleri tarafından belirli bir
isim belirtilmemiş olduğunun göstergesidir (Sarıcaoğlu, 2008a: 278).
Bu eserlerin boyutları ve yazı türleri dönemler içinde çeşitlik göstermektedir. Genel olarak rûznâmeler
tek nüshadır. Kimisi düzensiz biçimde tutulmuş notlar şeklinde iken bazıları ise oldukça düzenli ve
açıktır (TTKK Nr. 1001). Olaylar gün, ay ve yıl (Örneğin; 2 Muharrem Perşembe 1206) belirtilerek
kronolojik bir sıra göre kaydedilir. Padişahların günlük gündemleri çerçevesinde önemli olay ve
devleti doğrudan ilgilendiren gelişmeler kaydedildiği için ilgili padişahın her gününe ait bilgiler
genelde yer almaz. Bazen otuz günlük bir ayın tamamında bilgi verilmezken bazen ise bir aylık
döneme ait bilgiler birkaç günle sınırlı kalır. Kaydedilen tarihi olaylar önemine göre detaylı veya
yüzeysel bir şekilde ela alınır.
Rûznâmelerin hangi padişahtan itibaren tutulmaya başladığı hakkında elimizde kesin bir bilgi
bulunmamaktadır. Bugün özellikle Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde ve Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde çeşitli padişahlara ait muhtelif rûznâmeler mevcut olup bunların bir kısmı noksan veya
zaman içerisinde tahribata uğrayarak neşredilemeyecek haldedir. Şu anda bilinen en eski rûznâme ise
Sultan I. Ahmet zamanına aittir (Sarıcaoğlu, 2008a: 278-279). Lakin Sultan IV. Mehmed’in emri ile 1648
tarihinden itibaren günlük olayları kaydetmekle görevlendirilen Sır Kâtibi Abdi Ağa’nın (Nişancı
Abdi Paşa) kaleme aldığı eseri rûznâme geleneğinin ilk formu olarak da değerlendirilmektedir. Ancak
bizzat padişahın vekayinâme olarak isimlendirdiği bu çalışma, rûznâme gibi düzenlenmekle birlikte
genelde kayda değer olayların yazılmasından oluşmaktaydı.
2.2 Sır kâtipler ve Görevleri
Sır kâtiplik, İslam devletlerinden başlayarak Osmanlı Devleti’ne kadar varlığını sürdürmüş bir
görevlidir. Hz. Peygamber dönemin de bile kâtiplerin görev aldığını ve bu dönemde çeşitli emir ve
yazışmaları hazırladıkları bilinmektedir. Hulefâ-i Râşidîn döneminde halifelerin özel bir kâtipleri
olduğu gibi vergi, adliye gibi çeşitli devlet işlerinde kâtipler görev almıştır. Tarihi kaynaklarda Sır
kâtipliği ise Abbasiler döneminde kâtib’ü’s-sır unvanı ile ortaya çıktığı belirtilmektedir. Hatta Halife
Mehdî-Billâh’ın sır kâtiplerine mektuplar yazdırdığı zikredilir. Sır kâtipliği vazifesi zamanla
Memlukler’ de sivil bürokrasinin en önemli görevlerden biri halini almıştır. Bu dönemde Sır kâtipler
son derece güvenilir kâtipler arasından, dini ilimler konusunda bilgili, tarih ve edebiyat konusuna
vakıf kimseler arasından seçilmiştir (Ayaz, 2008: 116-117).
Osmanlı Devlet’inde ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen Sır kâtiplik, bab-ı âliden saraya
gönderilen telhislerin padişah huzurunda mühürlerini açarak takdim eden, padişah hat-ı
hümayunlarının yazıldıktan sonra destmale sarıp üzerini mührü hümayunla mühürleyerek telhisçi ile
bab-ı âliye göndermek vazifesiyle mükellef olan kişilere verilen bir unvandı (Pakalın, 1983: 69).
Önceleri sır kâtiplerin görevleri bununla sınırlı iken zaman ülke coğrafyasının genişlemesine paralel
olarak görev ve sorumluluklarında da değişimler olmuştur. Sır kâtiplerinin resmi görevleri arasına
zamanla padişahların günlük faaliyetlerini takip ederek kayıt altına almak da eklenmiştir.
XVII. ve XVIII. yüzyıllara ait Osmanlı kaynaklarında sır kâtipleri, Enderun odalarının en
itibarlılarından biri olan Has Oda’nın ağaları arasında yer alırlardı. Sır kâtiplerinin kendilerine ait
hususi odaları olduğu gibi görevlerini sır kâtibi yamağı gibi yardımcılarla birlikte yürütürlerdi
(Sarıcaoğlu, 2008b: 117). Osmanlı tarihinde sır kâtiplik vazifesinde bulunmuş ve özellikle padişahların
günlük hayatlarını kayıt altına alan sır kâtiplerinin tamamının sayısı ve isimleri ne yazık ki tespit
edilememektedir.
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2.3. Rûznâmelerin Osmanlı Tarihi Araştırmalarındaki Önemleri
Osmanlı Devleti, kuruluşundan kısa bir süre sonra üç kıtaya hızla yayılmış, farklı din, dil ve ırktan
birçok unsuru bünyesinde barındıran güçlü bir imparatorluk haline gelerek altı yüz yıl gibi uzun bir
süre varlığını korumuştur. Hiç kuşkusuz bu başarıdaki en büyük pay, devlet teşkilatının başında
devleti temsil eden padişaha aittir. Lakin bizim arşivlerimizde Osmanlı padişahları hakkında
doğrudan bilgi veren kaynak sayısı oldukça sınırlıdır.
Bugün arşivlerimizde padişahların özel ve resmi hayatları hakkında bilgi veren kaynakların başında
rûznâmeler gelmektedir. Padişahların günlük yaşantısının tutulduğu bu kayıtlar onun gerek resmi
hayatıyla gerekse de özel hayatı ile ilgili zevklerinden alışkanlıklarına kadar birçok konuda önemli
bilgileri ihtiva etmektedir (Uzunçarşılı, 1988: 69). Bu bilgilerin tarihi önemine göre detaylı veya
yüzeysel bir şekilde verilir. Örneğin bu kayıtlarda padişahların sadrazam, şeyhülislam gibi üst düzey
devlet adamlarıyla yaptıkları olağan görüşmeler sadece tarih ve yer belirtilerek kaydedilirken,
savaşlar, doğal afetler gibi imparatorluk coğrafyasını derinden etkileyen hadiseler hakkında oldukça
teferruatlı bilgilere yer verilmektedir.
Devlet içerisinde kışlık ve yazlık saraylarda meydana elen olaylar, kabuller, iç ve dış işleriyle ilgili
diplomatik faaliyetler, merasimler gibi birçok konuda kayıtlar yer almaktadır. Özellikle merasimlerin
içerisinde yer alan kılıç kuşanma töreni, cülus, bayramlaşma, Cuma selamlığı, mevlid-i şerif, hırka-i
şerif ziyareti, surre alayı ihracı, üç aylar ve kandil tebrikleri, donanmaya ait faaliyetler yani
uğurlanma, karşılanma, denize kalyon indirilmesi ve elçi kabulleri sultanlara ait muhtelif gelişmeler
hakkında bilgilere çok sık rastlanmaktadır. Padişahların şahsî yani özel hayatlarıyla alakalı olarak
yaptıkları sporlar, ibadet alışkanlıkları, dinledikleri müziklere kadar bilgileri bu kayıtlarda
geçmekteydi (Sarıcaoğlu, 2008a: 279) .
Rûznâmeler; padişahların şahsi ve devlet işlerinin gibi önemli bilgileri ihtiva etmelerinin yanı sıra,
padişahın ikamet ettiği ve devleti yönettiği imparatorluğun başkenti olan İstanbul’un şehir tarihi için
de önemli kaynaklar arasındadır. Bu kayıtlarda İstanbul’da meydana gelen kayda değer olaylara
yerler verildiği gibi ile padişahların ikamet ettiği veya ziyaret ettiği yer hakkında da oldukça detaylı
bilgiler mevcuttur. Saraylar, yalılar, kasırlar, çarşı-pazarlar, hanlar, askeri tesisler, mesire yerleri
hakkında tutulan bu kayıtlar şehir tarihi için son derece kıymetli topografik ve coğrafik bilgiler
sunmaktadır (Uzun, 2013: 690).
2.4. Sultan I. Abdülhamit Dönemine Ait Rûznâmeler
Sultan I. Abdülhamit dönemi hakkında bilgi veren çalışmamıza konu olan rûznâme dışında bu güne
kadar tespit edilen dört rûznâme vardır. Bunlardan ilki Sır Kâtibi Mustafa Efendi’nin kaleme aldığı
Hicri 2 Cemaziyel-evvel-29 Zilhicce 1188 ve Miladi 11 Temmuz 1774- 2 Mart 1775 tarihleri arasındaki
olayları konu edinen rûznâmedir. Bu eser kırk sekiz varaktan oluşmakta olup, İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi’nin Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları 0.121 demirbaş numarasında yer
almaktadır. Bu rûznâme Necati Öndikmen tarafında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümünde Mezuniyet tezi olarak “Abdülhamid I Hakkında 8 Aylık Rûznâme” adıyla neşredilmiştir
(Sarıcaoğlu, 2001: XXIV; Afyoncu, 2007: 105).
İkinci rûznâme ise yine İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet
Yazmaları 578 demirbaş numarasında yer alan, Sultan III. Mustafa döneminde Rusya’ya karşı 1768
yılında ilan edilen savaşla başlayarak 1780 yılına kadarki olayları ele alan ve müellifi belli olmayan
rûznâmedir. Bu rûznâme kırk varaktan oluşmakla birlikte yirmi yedi, otuz bir, otuz iki ve otuz
dördüncü sayfaları boştur (http://katalog.ibb.gov.tr). Bu eser 1993 yılında Süleyman Göksu tarafından
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalında “Mehmed Hasib Rûznâmesi
(H. 1182-1195/M. 1768-1781)”, adı ile Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmış daha sonra bu çalışma
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2007 yılında “Osmanlı-Rus Harbi Esnasında Bir Şâhidin Kaleminden İstanbul (1769-1774)” adıyla
yayınlanmıştır 3 .
Sultan I. Abdülhamit dönemini elen alan üçüncü rûznâme ise sırayla Sır kâtibi İsmail Zihni Efendi, Sır
kâtibi Ebubekir Sıdkı Efendi ve Bolevi İbrahim Efendi’nin kaleme aldığı on beş parça kâğıt ve biri
yedi, diğeri yirmi beş varaklı iki defterden oluşan rûznâmedir. Bu eser müsvedde halinde olup ilk
defter Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Nr. 12360/1-17 yer almakta, bazıları arkalı önlü yazılmış
kâğıtlardan oluşmakta Hicri 16 Rebiü’l-ahir 1192-8 Zi’l-hicce 1193, Miladi 14 Mayıs 1778- 17 Aralık
1779 tarihlerini ihtiva etmektedir. İkinci defter yine Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Nr. 12360/17 yer
almakta Hicri Muharrem 1197- 9 Recep 1203, Miladi 7 Aralık 1782-5 Nisan 1789 tarihlerini, padişahın
vefatının iki gün öncesine kadarki dönemi kapsamaktadır. Sır kâtibi Ebubekir Sıdkı Efendi, Hicri 5
Şaban 1199, Miladi 13 Haziran 1785’de vazifeyi Bolevi İbrahim Efendi’ye devrederek geri kalan
dönem onun kaleminden kayıt altına alınmıştır ( Sarıcaoğlu, 2008: 280; Afyocu, 2007: 106).
Dördüncü rûznâme ise Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinin Yazma Nr.1001 yer alan çalışmadır. Bu
eserin müellifi belli değildir. Toplam doksan altı sayfa olan bu rûznâme nesih türünde kaleme alınmış
oldukça okunaklı olup, ilk altmış bir sayfası Sultan I. Abdülhamit dönemini kapsarken diğer kısımları
ise Sultan III. Selim tahta çıkışından 1790 yılının sonuna kadarki dönemden bahsetmektedir (TTKK.
Nr.1001).
2 .4. 1. Sultan I. Abdülhamit Dönemine Ait (H. 1202-1203 / M. 1788) Tarihli Rûznâme
2. 4. 1. 1. Eserin Fiziksel Özelliği ve Müellifi
Çalışmamızın esas konusunu oluşturan rûznâme Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı
Müzesi Arşivinde Nr. D. 04819 yer numarası ile kayıtlıdır. Bu eser toplu bir rûznâme şeklinde olmayıp
bir rûznâmenin parçasıdır. Aslında burada neşrettiğimiz rûznâme bu alanda önemli çalışmaları olan
Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu tarafından rûznâme olarak nitelendirmektedirler. Bu tür günlüklerin sır
kâtiplerinin zabıtları dışındaki hadiselerin günlük olarak aktarıldığı vekayi notlarından oluşan
mecmualar olduklarını ve bunların “Rûzmerre” olarak adlandırılması gerektiğini belirtmektedir.
Lakin bizim bu çalışmamızda ele aldığımız rûznâme, Rahmet Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın
Ekim 1973 yılında Belleten dergisinde “Üçüncü Sultan Selim Zamanında Yazılmış Dış Rûznâmesinden
1206/1791 ve 1207/1792 Senelerine Âit Vekayi” ismiyle neşrettiği rûznâmenin eksik olan ilk kısmının
bir bölümüne aittir. O dönemde Rahmetli Uzunçarşılı, Belleten Dergisi’nin yüz kırk sekizinci
sayısında yayınladığı bu çalışmasının giriş kısmında bu vesikaların tarihi önemlerinden bahsederek
bu rûznâmenin ilk kısmına ait bölümlerine ulaşamadığından bahsetmektedir ( Uzunçarşılı, 1973: 607).
Bu yüzden bu tür eserlere başta Uzunçarşılı olmak üzere umumi olarak rûznâme denilmesinden
dolayı biz de rûznâme demeyi uygun gördük.
Bu rûznâme müsvedde şeklinde toplam on iki varak yani yirmi dört sayfadan oluşmakta olup biraz
öncede bahsettiğimiz gibi toplu bir rûznâme şeklinde değildir. Eser nesih kırması şeklinde, satır
aralıkları oldukça sık kaleme alınmış ve kimi zaman sayfaların yan kısımlarına ek bilgiler verilmiştir.
Olaylar genel olarak belirli bir kronolojik sıraya göre kimi zaman gün gün kime zaman ise hafta veya
ay ay kaleme alınmıştır.
Bu rûznâme bir bütün defter şeklinde olmadığı için sayfa numaraları tasnifi esnasında sonradan
verildiğinden dolayı hata yapılmıştır. Yaptığımız inceleme sonucu kaydedilen olayların bütünlüğü ve
kronolojik sıra göstermiştir ki son iki varak olarak numaralandırılan on bir ve on iki numaralı varaklar
aslında bu rûznâmenin ilk iki varakını oluşturmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda ilgili rûznâmenin
önceden verilen numaralarının yanında parantez içinde orijinal numaralarını da vererek
değerlendirdik.

Bu rûznâme hakkında daha geniş bilgi için bkz: Süleyman Göksu, Osmanlı-Rus Harbi Esnasında Bir Şâhidin
Kaleminden İstanbul (1769-1774), İstanbul, 2007.
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Bu rûznâmenin müellifi belli değildir. Eserin herhangi bir yerinde müellifine ait bir bilgiye veya
ipucuna rastlanılmamıştır. Bu rûznâme, Sultan I. Abdülhamit’in hükümdarlığının son dönemine ait
kayıtları ihtiva etmektedir. Hicri 27 Cemaziye’l-evvel 1202 -Miladi 5 Mart 1788 tarihinden başlayarak
Hicri 10 Muharrem 1203 -Miladi 11 Ekim 1788 tarihine kadarki sekiz aylık bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi rûznâmeler biri padişahların şahsi işlerinin yer
aldığı iç, diğeri ise devlet işleriyle alakalı olan dış rûznâme olmak üzere iki kısma ayrılmaktaydı.
Naklettiğimiz bu rûznâme de ikinci nevide yani dış rûznâme şeklindedir.
2.4.1.2. Rûznâmenin Muhtevası
Bu rûznâmenin kaleme alındığı dönem Osmanlı Devleti’nin Rusya ve Avusturya’ya karşı
başlattığı savaş dönemine denk gelmesinde dolayı savaş ve sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında
bilgiler bu eserde ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bu rûznâmenin tamamının transkripsiyonunu
yapmamıza karşın çok fazla yer tutacağından burada sadece ilgili rûznâmede yer alan konuların
özetleri varak numaraları belirtilerek verilecektir.
Birinci Varak (Orijinal No: 3) : Osmanlı ordusunun Rusya ve Avusturya’ya karşı sefere çıkışı ve sancak
merasimi hakkında bilgiler verilmektedir. Burada Sultan I. Abdülhamit’in tören alanına iştirakından
başlanarak başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının tören alanında durdukları yere kadar
oldukça detaylı bilgiler aktarılmıştır. Daha sonra Anapa bölgesinden gelen elçinin kabulü ve onun
bölgenin durumu hakkında verdiği bilgilere yer verilmiştir. Bu elçi Osmanlı Sultanı I. Abdülhamit’e
Kuban, Anapa ve civarında yaşayan başta Çerkezler olmak üzere müslüman ahalinin Rusya’ya karşı
Osmanlı Devleti’nin yanında olduğunu belirterek sadece savaş araç gereçlerinin noksan olduğunu
ifade etmiştir. Ayrıca Sultan I. Abdülhamit’in sancak merasimi sonrası Davut Paşa sahrasında
toplanan orduyu ziyareti ve ordunun başında sefere çıkacak olan sadrazamın otağına yaptığı
ziyaretinden bahsedilmektedir.
Bu bölümde sadece devlet işleri ile ilgili konular değil aynı zamanda Osmanlı sultanın şahsi işleri ve
ibadetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Genellikle namazın vakti yani sabah, öğlen, akşam gibi
belirtilip namazını eda ettikten sonra ifadeleriyle padişahın ibadetlerine vurgular yapılmıştır. Buradan
Osmanlı padişahının genellikle sabah namazında sonra işlerine başladığı anlaşılmaktadır. Bu kısımda
ayrıca padişahın gördüğü bir rüyadan bahsedilmektedir. I. Abdülhamit rüyasında; Gürcü Bayram
Ağa’nın kendisinin ayağını öptüğünü ve dua ettiğini görünce ona nedir benden isteğin diye sormuş o
da çuhadar olmak isterim demiştir. Sultan bu rüyasından etkilenerek ertesi gün Gürcü Bayram Ağa’yı
bu göreve atamıştır.
İkinci Varak (Orijinal No: 4): Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Karadeniz kıyısında oldukça stratejik
önemli bir konuma sahip olan Özi Kalesi’ne takviye olmak üzere 35 gemiden oluşan bir donanmanın
İstanbul’dan Karadeniz’e törenle yol çıkışından bahsedilmektedir. 27 Mart 1788 tarihinde Belgrat
Muhafızı Abdi Paşa’nın bir adamının geldiği bilgisi verilerek bu elçinin önce sadrazam sonra ise
Sultan I. Abdülhamit ile görüştüğü ve düşman askerlerinin (Avusturya) Semendire üzerine geldiği
haberini verdiği belirtilmektedir. Bu bölümde genel olarak bunun gibi Avusturya cephesinde yaşanan
olaylar hakkında bilgi getiren elçilerin haberleri yer almaktadır.
Bu varakta ülke iç meseleleri ile ilgili bilgiler vardır. Örneğin İstanbul Galata’da kalyoncuların olaylar
çıkarıp bölgedeki dükkân sahipleriyle kavga ettikleri bunun üzerine kalyoncu başının bu olaylara
karışan adamlarını kışlalarına geri götürerek olayları bastırdığı bilgisi verilmektedir.
Üçüncü Varak (Orijinal No: 5): Özi Kalesi’nin Rus orduları tarafından kuşatılması ve burada cereyan
eden mücadelelerle ilgili ulakların getirdiği bilgiler ayrıntılarıyla kaydedilmiştir. Sultan I.
Abdülhamit’in devamlı olarak bu kuşatma ile ilgili bilgiler aldığı, bu kuşatmaya özel bir ilgi
gösterdiği ve sürekli İstanbul’dan bu bölgeye gemilerle cephane ve mühimmat gönderdiği
görülmektedir. Bu varaktaki kayıtların çoğunluğu Özi Kalesi kuşatmasıyla alakalı olsa da Avusturya
cephesinde yaşanan gelişmelere de değinildiği görülmektedir.
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Dördüncü Varak (Orijinal No: 6): Özi Kalesinden Padişaha gelen mektupta Özi’ye gönderilen
yardımların ulaştığı fakat Rusların bu bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ettikleri hatta Hotin
Kalesi üzerine otuz bin Rus askerinin gelip muhasara eylediği haberleri yer alır. Edirne ve civarından
ordu için zahire tedariki için çalışmaların başladığı, Sadrazamın Niş tarafına geçtiği, Şahin Ali
Paşa’nın ise emrindeki birliklerle İsmail tarafına intikal ettiği belirtilmiştir. Burada Ali Paşa’nın ağır
davranması ve askerleri gerekli yerlere göndermemesi nedeniyle görevden alınarak yerine Hasan
Paşa’nın bu göreve getirildiği bilgisi de yer alır.
Beşinci Varak (Orijinal No: 7): Özi Kalesi ve o bölgede yaşanan gelişmeler ilgili kayıtların yanı sıra
padişahın özellikle askeri alanda yaptığı yeni atamalar ve görevden almalarla alakalı bilgilerde
mevcuttur. Bu dönemde İstanbul’da Yeniçeri Ağasına vekâlet eden mevcut sekbanbaşını görevden
alan I. Abdülhamit yerine Harputlu Mehmet Ağa’yı atadığı gibi cephede bulunan Yeniçeri Ağası
Osman Ağa’yı görevden alarak yerine ise Kul Kethüdası Mehmet Ağa’yı atamıştır. Bunların dışında
defterdarlık görevine ise Şehir Emini Hakkı Bey getirilmiştir.
Altıncı Varak (Orijinal No: 8): Rusların Kafkasya’da Ahıska ve Tiflis taraflarındaki faaliyetleri ve bölge
halkının bu savaşta nasıl tavır izleyecekleri hususunda padişaha gelen bilgiler yer almaktadır. Bölge
halkının Osmanlı Devleti’nin yanında yer alacaklarına dair gelen haberlerin detaylarına yer
verilmiştir. Özi Kalesine Karadeniz üzerinden mühimmat, zahire ve asker gönderildiği karadan da
yardım ulaştırılmaya çalışıldığından bahsedilmektedir. Ayrıca Osmanlı padişahının sekbanbaşını
görevden alarak yerine Ahmet Bey’i atadığı da yer alan bilgiler arasındadır.
Yedinci Varak (Orijinal No: 9): Avusturya ordusuna karşı Erdel ve Belgrad yakınlarında Osmanlı
ordularının kısmi başarılar kazandığı yönünde bilgiler yer almakla birlikte yine Özi Kalesi kuşatması
hakkında ve oraya gönderilen yardımların ayrıntılarına yer verilmiştir. Cephelerde başarı kazanan
komutanlara Osmanlı padişahının sadrazamı aracılığıyla para ve çeşitli eşyalar vermek suretiyle
ödüllendirdiği kayıtlarda geçmektedir. Örneğin Belgrat civarında bir grup Avusturya askerini mağlup
ederek binin üzerinde düşmanı telef eden Abdullah Paşa’ya on kese para ve bir samur kürk verilerek
ödüllendirilmiştir. Bu varakta ayrıca padişahın büyük kız kardeşi Esma Sultan’ın vefat ettiği ve
adetlere uygun olarak merasimi yapılarak defnedildiği belirtilmektedir.
Sekizinci Varak (Orijinal No: 10): Özi Muhafızı Hüseyin Paşa, kaptan İhsan Paşa aracılığıyla gönderdiği
mesajın detayları bu kısımda geniş yer tutmaktadır. Bu mesajda genel olarak Hüseyin Paşa’nın,
Rusların bu bölgeye sürekli yığınak yaptığı ve kalenin zor durumda olduğu yönündeki bilgilerine yer
verilmiştir. I. Abdülhamit’in bu dönemde cephelerdeki mücadelelerin yanı sıra Avrupa’daki politik
yapıyı da yakından takip ettiği de görülmekte, İsveç ve Danimarka arasındaki ittifak hakkında bilgiler
aldığı kayıtlarda yer almaktadır.
Dokuzuncu Varak (Orijinal No: 11): I. Abdülhamit’in Özi Kalesi’ne yardım için asker toplaması ve top
gibi önemli silahların bölgeye intikali için yaptığı faaliyetlerin detayları yer alır. Ayrıca Kırım
Tatarlarının Özi Kalesine yardım için geldikleri fakat bunların yeterli olmadığı daha fazla asker ve
cephaneye ihtiyaç duyulduğu yönünde Özi Muhafızından yeni gelen mektup üzerine Osmanlı
padişahının bu bölgeye acilen dört bin yeniçerinin maaşları ödenerek gönderilmesi emrini verdiği
ifade edilmektedir.
Onuncu Varak (Orijinal No: 12): Avusturya’ya karşı Muhadiye Savaşı’nda Osmanlı birliklerinin galip
gelmesi gerek padişahı gerekse halkı sevindirmiş hatta bu savaşta esir alınan iki yüz seksen altı
Avusturya askeri ile top ve cephane arabaları Sultan Ahmet Cami ile Ayasofya Camisi arasında
padişahın da yer aldığı devlet erkânın ve halkın önünde geçirildiği kaydedilmiştir. Ayrıca padişahın
idari ve askeri alanda yaptığı yeni atamalar yer almaktadır. Süleyman Feyzi Efendi defterdar olarak
atanırken, Belgrat Muhafızı Abdi Paşa Rumeli valiliği payesiyle serasker odu. Abdi Paşa’nın boşalttığı
Belgrat muhafızlığı görevine ise Osman Paşa getirilirken, Süleyman Paşa da Berkofça muhafızı olarak
atandı. Bunların dışında Has Odabaşı Seyyit Abdullah Ağa’nın ölmesi üzerine yerine Numan Ağa
getirilirken, kilerci başı Hasan Ağa hazinedar başı, süvari ağası Boşnak Süleyman Ağa kilerci başı
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oldu. Ayrıca Galata ağası Mahmut Ağa süvari ağası, Mahmut Ağa’nın yerine ise Musa Ağa galata
ağası olarak padişah tarafından atandığı belirtilmektedir.
On Birinci Varak: (Orijinal No: 1): Avusturya cephesine yakın Bosna gibi yerlerdeki kalelerin
güçlendirilmesi ve Tuna Nehrinde top ve asker geçirmek için sandal ve kayık yapımı gibi hazırlıklar
yer alır. Belgrad muhafızı Abdi Paşa’nın I. Abdülhamit’e gönderdiği mektuba yer verilmiştir. Bu
mektupta Avusturya askerlerinin Semendire’ye iki defa saldırdığını binin üzerinde düşman askerinin
öldürüldüğünü belirten Abdi Paşa zahire ve para gönderilmesini istemiştir. Osmanlı padişahı, Abdi
Paşa’nın bu talebi doğrultusunda önce elli bin kuruş gönderdiği daha sonra ise zahire tedariki için
İzzet Paşa ve İsmail Ağa’ya beş yüz kese nakit verip Belgrat’a hareket etmeleri emrini verdiği bilgisi
yer alır.
Ordunun sefere çıkmadan önce Ayasofya Cami’ndeki selâmlık merasiminde Osmanlı padişahı,
Yeniçeri Ağası Osman Paşa’ya mücevherlerle süslü bir bıçak hediye ettiği ve ertesi günü ise
veznedarbaşına talimat vererek Has odası hazinesinden bin keselik altın ile iki bin kese akçe ve
toplamda beş bin kesenin Yeniçeri Ağası’na verilmesini emrettiği belirtilmiştir.
Osmanlı padişahı, Davut Paşa sahrasında Alay köşküne geçtiği ve tüm çadırları ve otağı
denetledikten sonra ayrıca Yeniçeri Ağası Osman Ağa’yı yanına çağırarak kürk giydirip “Yeniçeri
kulları önce Allaha sonra sana emanet” diyerek sırtını sıvazladığı kaydedilen bilgiler arasındadır.
On İkinci Varak (Orijinal No: 2): Sefere çıkılmadan önce mutat olarak yapılan sancak merasimi için
sancak-ı şerifin hırka-yı şerif odasında bizzat Osmanlı padişahı tarafında dualar eşliğinde alınarak arz
odasına getirilişi ve burada yapılan dualar kaydedilmiştir. Daha sonra başta eerdar-ı ekrem olarak
ordunun başında sefere çıkacak olan Sadrazam Koca Yusuf Paşa, Şeyhülislam Efendi, silahtar, Darü’ssaade Ağası olmak üzere devlet erkânın arz odasında toplanarak fetih suresinin okunmasına
katıldıkları saatler dahi belirtilerek yazılmıştır.
3. Sonuç
XVIII. yüzyıldan itibaren ilk örnekleri görülmeye başlayan rûznâmeler sadece Osmanlı padişahlarının
günlük yaşantıları hakkındaki bilgilere değil aynı zamanda dönemin siyasi, sosyal, iktisadi ve
kültürel olayları hakkında pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu çalışmamızda da görülmüştür ki
sır kâtipleri padişahların gün gün hatta kimi zaman saat saat yaptıkları ibadetlere kadar kaleme
alırken aynı zamanda o dönemde başta İstanbul olmak üzere ülke genelini etkileyen siyasi, sosyal ve
ekonomik birçok hadiseyi de kayıt altına almışlardır.
Çalışma konumuzu oluşturan bu rûznâmenin tutulduğu dönemde Osmanlı Devleti’nin, Rusya ve
Avusturya gibi iki güçlü devlete karşı savaş halinde olması sebebiyle bu konu ile alaka kayıtların
ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Bu eserlerde padişahın müdahil olduğu tüm iç ve dış
meseleler kayıt altına alınmasından dolayı padişahın ordunun sefere çıkış ve sancak merasim
törenlerindeki rolü, burada yaşanan tüm protokol ve merasim kuralları, devlet adamlarının nerede
durduklarına kadar tüm detayları ile verilerek oldukça önemli bilgiler sunulmuştur. Padişaha
cephelerde yaşanan gelişmelere ait ulaklar tarafında getirilen birçok bilgi yine bu rûznâmede kayıt
altına alınarak Osmanlı Devleti’nin an be an Rusya ve Avusturya’ya karşı verdiği mücadelenin
detayları verilmiştir. Padişahın bu savaş esnasında, cephedeki ordunun güçlendirilmesi için başta
asker, erzak, cephane, para temini gibi işlerle bizzat ilgilendiği bu mücadeleler esnasına başarısız
olduğunu düşündüğü hiç kimseye taviz göstermeyerek başta Yeniçeri Ağası, Seraskerler olmak üzere
görevden alarak yerlerine yeni atamalar yaptığı dikkat çeken hususlardandır.
Bu dönemde padişahın ülkenin içinde bulunduğu bu savaşla ağırlıklı olarak meşgul olması bu
rûznâmedeki kayıtlarda da genel olarak bu alanda bilgilerin yer olmasına sebep olduğu
görülmektedir. Elbette ki buradaki kayıtlar bunlarla sınırlı değildir. Padişahın özel hayatın ait bilgilere
de ara ara yer verilmiştir. Burada en dikkat çeken husus ise padişahın namaz vakitlerine ve dini
vazifesini ifa hususuna son derece titiz davrandığıdır. Özellikle bu kayıtlarda bir işe başlarken veya
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bir yere giderken hareket saatlerini namaz vakitlerine göre ayarladığı ve rutin bir o kadar disiplinli
yaşam tarzına sahip olduğu görülmektedir.
I. Abdülhamit’in bu sekiz aylık dönemde tüm mesaisini Rusya ve Avusturya’ya karşı yürütülen
savaşa harcadığı dini ibadetlerini yerine getirmek dışında (Cuma Namazı için) saray dışına pek
çıkmayarak av partisi, gezinti, spor, eğlence, talim-terbiye gibi hiçbir etkinliğe veya eğlenceye
katılmadığı görülmektedir. Onun bu tavrını hiç kuşkusuz cephedeki askerlerine verdiği değerin bir
göstergesi olarak algılamak yanlış bir yorum olmaz.
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Osmanlı Devletinde Medreselerin Eğitime Katkısı
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Özet
Osmanlı Devleti her alanda kurumlaşmasını oluşturmuş bir medeniyettir. Bu kurumların en önemlilerinden
birisi de ilmiye teşkilatıdır. İslam eğitim-öğretim geleneğinin en önemli kurumlarından biri olan medreseler,
Osmanlı döneminde de etki alanlarını giderek artırmışlardır. Medreseler yapı itibarıyla Selçuklu döneminin
devamı niteliğini korumuştur. Ancak Fatih dönemine kadar Osmanlı medreselerinin zamanın şartlarına göre
yeni bir geleneğe sahip olduğu söylenebilir. Medreseler klasik dönem için Osmanlı devletinin temel
kurumlarına eleman yetiştiren temel eğitim kurumlarıdır. Devletin kuruluşundan itibaren merkez ve taşrada
önemli ve etkin görevler üstlenen medrese mensupları adalet, eğitim ve bürokrasi faaliyetlerini tekellerine
alarak zamanla ilmiye sınıfı denilen ayrı bir zümreyi de oluşturmuşlardır. Padişah dışındaki hakim güç ve
idari, askeri hizmet yöneticileri ilmiye teşkilatı tarafından sağlanıyordu. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde
çok önemli bilim adamları yetiştiren kurum, Osmanlı’nın gerileme dönemi ile birlikte eski önemini yitirmiş ve
çok sayıda problemle karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı yenileşme döneminde bu kadim kurumun
iyileştirilmesi için bazı çareler aranmış, konu ile ilgili çok sayıda uzmanın görüşleri alınmıştır. Modernleşme
çabalarıyla medresenin yanında açılan askeri okullar ve mekteplerde ise yeni öğretim metotları uygulanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler:1
Osmanlı Devleti, ilmiye, mektep, medrese

1. Osmanli Eğitim Anlayışı
Osmanlı Devleti’nin eğitim anlayışının ortaya konulabilmesi için meseleyi Türk Devletleri’nin
devamlılığı açısından ele almak çok daha isabetli olacağı düşünülmektedir. Bu çerçeveden hareketle
Çin kaynakları ve Göktürk Kitabeleri incelendiğinde, Türklerin İslamiyet’i kabulleri öncesinde Gök
Tengri inanışına göre şekillenen Türk Kültür hayatının oldukça ileri bir düzeyde olduğu ve bilgeliğin
etkinliği dikkat çekmektedir. Buna göre Kağanların bilge olmalarının yanı sıra bürokraside yer alan
büyük memur ve komutanların da bilgeliği belirleyici olmuştur (Ergin, 1964:12-17; Güngör, 1997:2738; Öztürk, 1996:21-26). Kutadgu-Bilg’de geçen “Bilgilinin uyuması, bilgisizin ibadetinden daha
iyidir”, “Cahil kişi boş bir kalıptır, bilgilinin yeri gök’ün üstündedir.” İfadeleri ve “Kut belgüsi bilig
(kudretin belgesi bilgidir)” atasözü (Kafesoğlu, 2003:340) bilgeliğin Türk toplumundaki önemini
göstermektedir.
Türk Kültürün şekillenmesinde dinin ve yaratıcının etkisi olduğu dikkate alındığında, bu inanç
sisteminin bireylerin eğitimi ve bilgeliğe ulaşmasında etken faktörlerden birisini oluşturduğu
görülmektedir. Bir diğer etkenin ise bireyin sahip olduğu beceri, kahramanlık, başarı gibi bireysel
yeteneklerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Genel itibari ile Osmanlı, diğer Türk devletlerinden
miras kalan ve bu mirası kendi bünyesine kültürel özelliklerini de dikkate alarak adapte ettiği sosyokültürel anlayış, yaşam tarzı, değer yargıları, yetişme biçimleri, kişisel kabiliyetler ve teşkilatlanma
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alanlarında uygulamaya çalışmıştır. Bu adapte süreci, devamı niteliğinde olduğu Selçuklu Devleti’nin
eğitim felsefesi ve kurduğu eğitim sistemi temel alınarak şekillenmiştir.
Osmanlı eğitim anlayışının gayesini Orta Asya’dan itibaren gelen ve devlet anlayışının da temelini
oluşturan “insan” oluşturmuştur. Bu çerçevede aile ve boy eğitimi esasına dayılı bireyin eğitiminde
devlet “bireyin devlet teşkilatlanmasında kullanılması esnasında istenilen bilgi ve tecrübelerle
yetiştirilmesini ve toplumuna faydalı bireyler haline gelmesini” istemiştir. Bir diğer gayesinin ise
sahip olduğu inanç sistemi olan İslam dininin bir gereği olarak bireyin “mümin olarak yetişmesini
sağlamaya çalışmak” oluşturmuştur. Aslında İslam dininin kendi öğretisinin yanında ilmi yaklaşımlar
ortaya koyması, cami etrafında şekillenen medrese, mektep gibi birçok eğitim kurumunun oluşumuna
temel teşkil etmiştir (Çobanoğlu, 2002:542-544). Osmanlı, kültürel birikimini dikkate aldığı ve
merkezinde insanın olduğu eğitim sisteminde, insanın yetişmesi için maddî ve manevî desteğinin
yanında, gerek sistem gerekse metod ve işleyiş yönüyle ihtiyaç duyulan şartların oluşumunda büyük
bir gayret içinde olduğu dikkat çekmektedir.
Buhara, Semerkant, Bağdat, Basra, Şam ve Mısır gibi ilim ve kültür hayatında önemli merkezlerin
birikimleri üzerine inşa edilen Osmanlı eğitim sistemi, ilim ve ilim adamlarının devletin himayesinde
oluşu, Padişah ve devlet bürokrasisi içinde yer alan bürokratların bu kurumlardan yetişmesi ve halkın
vakıflar aracılığı ile desteklerine bağlı olarak etki alanını hızla genişletmiştir. Bir diğer ifade ile
Osmanlı eğitim sistemi, Türk-İslâm ilim ve kültür hayatına yapmış olduğu katkının yanı sıra diğer
devletlere de önemli etkileri olmuştur.
2.

Medresenin Tarifi ve Kısaca İlk Medreseler

“Medrese” lügatte içinde dini ders okutulan, ders gören öğrencilerin barındıkları bina, mektep ve
okul anlamındadır(Develioğlu, 1993:599; Sami, 1989:1313-1314; Pakalın, 1993:440). İlk medresenin
nerede ve hangi tarihte ortaya çıktığıyla ilgili farklı görüşler bulunmakla birlikte, İslamiyet öncesinde
Türkler Belh ve Buhara’daki Budist “vihara”lardan etkilenerek “toym”ları Türkistan ve Horasan’da
eğitim ve öğretim hayatına kazandırmışlardır (Baltacı, 1976:6; Kütükoğlu, 2000:3). Karahanlılar
döneminde (840-1212) topluluklar halinde İslamiyet’i kabul eden Türkler, İslamiyet’in Türkler
arasında yayılmasına etki eden camiler ve medreselerin yapıldığı, Kadı Zâde-i Rûmî ve talebesi Ali
Kuşçu gibi Osmanlı medreselerinde aklî ve tecrübî ilimlerin kurulup gelişmesinde etkili olan
müderrislerin yetiştiği Semerkant ve Buhara başta olmak üzere Maveraünnehri ilim merkezleri haline
dönüştürmüşlerdir (Çelebi, 1983:41-42; Pedersen, 1979:41-42).
İslam’ın ilk dönemlerinde dinin temel ilkelerini öğretmek üzere Mekke döneminde Erkam’ın evinde
başlayan eğitim ve öğretim faaliyetleri, “Ashab-ı Suffa” veya “Ehl-i Soffa” denen insanların ilim
öğrendikleri “Mescid-i Nebevi” ve “Suffa” da devam etmiştir (Çelebi, 1999:168-175). İslam
toplumunda eğitim ve öğretimin camiler dışına çıkışı ise Emeviler döneminde çocuklar için açılan
mektepler ve Abbasiler döneminde yetişkinlere yönelik açılan kurumlar ile olmuştur (Çelebi, 1979:171).
Selçuklular döneminde Nizamülmülk’ün büyük gayret ve çabaları sonucu Bağdat ve çevresinde
kurduğu (1066), maddi ihtiyaçlarının devlet ve vakıflar aracılığıyla karşılanan medreseler, bilimin
gelişmesini sağlama, ilmiye mensuplarını devletin yanında tutma, Şii yayılmacılığına karşı halkı
aydınlatmaya yönelik olarak bölgede oldukça etkin faaliyet alanı bulmuştur (Baltacı, 2000:7-8;
Küçükdağ 1998:84; Hızlı, 2002:426-435).
Anadolu’da ilk medreselerin XII. yüzyılda Artuklular (Mardin, Silvan, Diyarbakır vb), Danişmendliler
(Kayseri, Niksar, Tokat vb.) ve Eyyubiler (Urfa, Diyarbakır vb.) tarafından kurulduğu gözlenmektedir.
XIII. yüzyılda Anadolu Selçukluları tarafından kurulan “Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi, İnce
Minareli Medrese” gibi kurumların yanı sıra Mengücekoğulları, İlhanlılar, Dülkadiroğulları,
Aydınoğulları gibi beylikler de Anadoluda medrese kurmuşlardır. XIV. yüzyılda ise Hamitoğulları,
Karamanoğulları, Saruhanoğulları, Çandaroğulları, Germiyanoğulları ve Akkoyunlular tarafından
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merese kurulmaya devam edilmiştir. Böylelikle Osmanlı öncesi Anadolu’nun hemen her tarafına
medreselerin kurulduğu görülmektedir (Taşdemirci, 1989:519-520).
Osmanlı eğitim literatüründe bugünkü ortaöğretim (ortaokul-lise) ile yükseköğretim (yüksek okular,
üniversiteler) seviyesinde eğitim-öğretim yapan ve “Mektep (Sıbyan okulları)” (Baltacı, 2004:6-7;
Günyol, 1972:655-659; Kürkçüoğlu, 1958:204; Baykal, 1946:42; Atay, 1981:181), “Enderun (İdareci
yetiştiren okullar)” (Uzunçarşılı, 1968:297-299; Baykal, 1953:4; Akkutay, 1984: 6; Akyüz, 1989:100-109)
ile “Askerî Okullar”(Uzunçarşılı, 1988: 265-268 (Kapıkulu Akyüz, 1989: 109-111; Ergin, 1964:1-5)
dışında kalan kurumlar “medrese” olarak adlandırılmıştır (Ergin, 1977:90-100; Baltacı, 1990:32).
Bunlar “İhtisas medreseleri (Darü’t-Tıblar, Darü’l-Hadis’ler vs.)” (Kazıcı, 1983:25-37; Akyüz, 1989:8283) ve “Genel eğitim medreseleri” olarak Osmanlı eğitim sisteminde yer almıştır (Unat, 1964:11;
Tekindağ, 1997:3-54; Dağ-Öymen, 1974:27-41).
Osmanlı Devletinde Orhan Gazi (1326-1362) tarafından yaptırılan cami yanında1331’de vakıf ile
birlikte İznik Orhaniye Medresesi ilk medrese olarak açılmıştır (İzgi, 1997:214; Uzunçarşılı, 1988:1-3
(İlmiye Teşkilatı); Bilge, 1984:68-72). Devletleşme sürecinin ilk örneğini oluşturan ve XV. yüzyıla
kadar bilim ve kültür merkezi olma önemini koruyan bu medresede, 30 akçe maaş ile çalışan Davud-ı
Kayseri, Taceddin Kürdî ve Alâaddin Esved gibi müderrisler eşliğinde “mantık, fıkıh, hadis, tefsir,
kelâm ve tasavvuf” gibi dersler okutulmuştur (Uzunçarşılı, 1988:3 (ilmiye Teşkilatı); Bilge, 1984:5-10;
Bayraktar, 1996:32-35). İlk Osmanlı Şeyhü’l-İslâmı Molla Fenarî, Molla Güranî, Yazıcıoğlu Ahmed ve
Hocazâde gibi büyük âlimler bu medreseden yetişerek Osmanlı’nın devletleşme sürecinde ilme ve
ilim adamlarına verdiği değeri göstermiştir (Taşdemirci, 1989:520-522; İpşirli, 2003:327-333).
İlk medreseden sonra 1326’da fethedilen Bursa’da birinci derece eğitim-öğretim kumları olarak
işlevlerini sürdüren Orhan Gazi tarafından kurulan Manastır Medresesi, I. Murad’ın Hüdâvendigâr
Medresesi, Yıldırım Medresesi, Yeşil Medresesi, Hacı İvaz Paşa Medresesi ve Muradiye Medresesi
dikkat çekici medreseler olmuştur. 1363’den itibaren de Edirne’de Câmi-i Atik Medresesi, Dâru’lHadis Medresesi ile Üç Şerefeli Saatli Medrese, Halebiye Medresesi başta olmak üzere önemli ve
büyük medreseler Osmanlı eğitim ve öğretim hayatına katkı sağlamıştır. Fatih döneminde yüksek
dereceli Zeyrek ve Ayasofya medreseleri ile başlayan Sahn-ı Seman ve buna öğrenci yetiştiren Musılai Sahn (Tetimme) medreseleri ile devam eden süreçte kanunnamelerce güvence altına alınan
medreseler, Osmanlı devleti için eğitim-öğretim hayatında yeni bir döneme geçişi ifade etmiştir
(Gokbilgin, 1953;10-19; Gökbilgin, 1969:15-31; Hallaçoğlu, 1989:409-412; İnalcık, 2003:173-180). Bu
çerçevede devlet medreselerin ülkenin diğer şehirlerine hızla yaygınlaşmasını da teşvik etmiştir.
3.

Medreselerin Dereceleri ve Yapılan Düzenlemeler

Osmanlı devletinde medreseler ile ilgili sistematik bir düzenlenme girişiminin Yıldırım Bayezid ve II.
Murad dönemlerinde başlanmışsa da bu işlemin Fatih Sultan Mehmed döneminde “Sahn-ı Seman
medreseleri” ile gerçekleştiği görülmektedir (Ergin, 1977:97-98; Atay, 1981:178; Unan, 2003:61-68;
Uzunçarşılı, 1988:8-11 (İlmiye Tşkilatı); Atay, 1983:73-128). Bu düzenlemede medreselerin eğitimöğretim ile eğitici kalitesinin arttırılması ve eğitilen kesimin ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye
çıkartılmasının hedeflenmesi ile insana, ilme ve ilim adamına verilen değer ortaya konulmuştur.
Süleymaniye Medreselerinin yaptırılmasına kadar devam eden bu düzenleme çerçevesinde Osmanlı
devletine özgü olarak medreseler, müderrislerin aldıkları yevmiye ve medresede okutulan kitaplara
göre a) Müderrisine 50-60 akçe verilen, eğitim süresi bir yıldan altı aya düşürülen “Sahn-ı Seman
Medreseleri”; b) Müderrisine 60 akçe verilen, eğitim süresi altı ay olan “Altmışlı Medreseleri”; c)
Müderrisine 40-50 akçe verilen, eğitim süresi iki yıldan üç aya düşürülen “Dahil (Tetimme)
Medreseleri”; d) Müderrisine 40 akçe verilen, eğitim süresi iki yıldan üç aya düşürülen “Kırklı
(Telvîh), Ellili ve Hariç Medreseleri”; e) Müderrisine 30 akçe verilen, eğitim süresi iki yıldan üç aya
düşürülen “Otuzlu (Miftah) Medreseleri”; f) Müderrisine 20 akçe verilen, eğitim süresi iki yıldan ik
üç aya düşürülen “Yirmili (Haşiye-i Tecrit) Medreseleri” (Baltacı, 1976:6) şeklinde tasnif edilmiştir.
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Kanuni döneminde devletin sonuna kadar devam edecek olan ikinci büyük sistem değişikliğine
uğrayan medreseler, küçükten büyük sınıflara doğru yükselen on iki kademeli bir sistemde 1. İbtida-i
Hâriç 2. Hareket-i Hâriç 3. İbtida-i Dâhil 4. Hareket-i Dâhil 5. Musıla-ı Sahn 6. Sahn-ı Seman 7. İbtida-i
Altmışlı 8. Hareket-i Altmışlı 9. Musıla-ı Süleymaniye 10. Hâmise-i Süleymaniye 11. Süleymaniye 12.
Dârü’l-hadis şeklinde örgütlenmiştir. Aklî ve naklî (İslamî) ilimlerin öğretiminin yanı sıra müsbet
ilimlere de önem verilmesine bağlı olarak Ordunun hekim, cerrah ve mühendis ihtiyacına yönelik Tıp
Medresesi ve Darüşşifa ile Matematik eğitimi veren dört medrese, sistem değişikliğinin bir diğer
yeniliğini oluşturmuştur (Ergin, 1977: 99; Uzunçarşılı, 1988:39 (İlmiye Teşkilatı); Bilim, 1998:8-9).
17. yüzyıl ile birlikte devlet mekanizmasında ortaya çıkan aksamalar eğitim sisteminde de etkilerini
göstermiştir. Osmanlı Devleti 20. yüzyıla gelinceye kadar geçen süreç içerisinde eğitim sistemi ve
medreseler üzerinde Avrupa’daki Reform ve Rönesans hareketlerini de dikkate alan çeşitli ıslah ve
modernize çalışmaları yapılmaya çalışmıştır. Ancak konjonktürel gelişmelerin yeterince hassasiyetle
değerlendirilememesi, eğitim sisteminin ve medreselerin içinde bulunduğu problemlerin doğru bir
şekilde tahlil edilememesi, ortaya konulan çözüme dayalı uygulamaların kültürel ve dini yapıya
uyumsuzluğu gibi hatalı uygulamalar istenilen başarının gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile kurulan “Maarif Vekaleti (Millî Eğitim Bakanlığı)”ne bağlanan medreseler 1924’te
kaldırılmıştır.
4. Medreselerdeki Eğitim Usulü
Osmanlı devleti, medreselerde farklı zaman dilimlerinde en verimli bir şekilde öğrenci-öğretici-devlet
arasında iletişimi oluşturmak için kaliteli eğitimin ön plana çıkarıldığı değişik eğitim-öğretim
metotları kullanmıştır. Medreselerde ders verme şekli Türkçe olmakla birlikte genellikle dini eserlerin
öğrenimi için Arapça ve Fasça’nın hem eğiticiler hem de öğrenciler tarafından iyice öğrenilmesi
gerekmiştir.
İlk zamanlarda Kur’an ve Hadis ezberinin esas alındığı, meselelerin naslara ve otoritelere
dayandırıldığı yönteme bağlı öğretim metodunu benimsemiştir (Unat, 1964:11; Kazıcı, 1983:91-97).
Buna göre sabah ezber yapan öğrenci öğlenden sonra kütüphane veya camide ders çalışmış, çeşitli
ilmî toplantılara katılmıştır (Gökmen, 1943:20-22). Bir müddet sonra imlâ, şerh ve izah metoduna geçiş
yapılmıştır. Bu metotta öğrenciler ders esnasında halkalar halinde hocanın karşısında oturarak dersi
takip etmiş ve gerektiği yerlerde not tutmuştur. Medreselerde okutulan kitapların nüshalarının
çoğalmasına bağlı olarak metnin öğrenci tarafından yükse sesle okunması, eğiticinin de metin
üzerindeki gerekli izahları yapması esnasında bu izahlar öğrenci tarafından metne yazılmıştır. İmlâ,
şerh ve izah metodunun uygulanması esnasında eğiticilerin “soru sorma” tekniğini kullanarak
öğrencinin aktif derse katılması, muhakeme, mukayese, muhafaza ve tahlil yapabilme kabiliyetinin
kazandırılması ve geliştirilmesine, anlatılan ve izah edilen hususların anlaşılmasını sağlamaya
çalışmışlardır. Öğrenciye okuttukları derslerden herhangi bir konu üzerine münazaralar yaptırılarak
öğrencinin fikirlerine önem verildiği, dinlenildiği hissi telkin edilmiştir (Baltacı, 1976:6; Uzunçarşılı,
1988:39 (İlmiye Teşkilatı). Özellikle ileri sınıf öğrencileri ile derslerin tartışmalı bir şekilde yapılması,
öğrencinin her yönüyle gelişmesini ve yenilenmesini sağlamıştır.
Osmanlı medreselerinde sınıf geçme yerine kitap ve ders geçme usulü benimsenmiştir. Medresede
okutulan dersler ve kitaplar medresenin derecelerine göre bölündüğünden bir dersin ya da kitabın bir
bölümünü bitiremeyen talebe bir üst dereceli geçemezdi (Akyüz, 1989:79). Eğitici tarafından dersler,
daha iyi anlaşılması ve daha fazla bilgi öğrenilmesi için tekrar edilmiştir. Bunun yanında medreseler
için oluşturulan vakfiyelerdeki şartlara bağlı olarak dersleri takip etmek mecburiyeti “devamlılığı”
sağlamıştır. Bu sayede öğrencinin ve eğitim-öğretim mekanizmasının gelişimi ve başarıya ulaşması
sağlanmaya çalışılmıştır (Baykal, 1946:42; Kürkçüoğlu, 1958:204).
Osmanlı medreselerinde öğretim faaliyetlerinde “tedricilik” yöntemine bağlı olarak derslerin
kolaydan (muhtasardan) zora (mufassala) doğru bir seviyede takip edilerek okutulmuştur. Ayrıca
medrese talebelerine ders programı dışında bol vakit de bırakılmasını isteyerek bu yolla talebelerin
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ders dışı konularla ilgili mevzuları da öğrenmelerinin önemi üzerinde durmuştur (Cevdet, 1978:3537).
Medreselerdeki öğretim metodu XVII. yüzyıla gelindiğinde, müşahede, tecrübe, tetkîk ve tenkide yer
vermeyen, sadece ayetlerin, hadislerin veya diğer metinlerin Aristo mantığına göre şerh ve izah ile
sınırlayan bir metot haline gelmiştir. Diğer bir ifade ile medrese öğretim metodu “manadan daha
ziyade lafza kıymet veren, yazı öğretimine yer vermeyen skolastik bir nitelik halini
kazanmıştır”(Taşdemirci, 1989:530). Müderrisler, kelamî ve felsefî problemlere çözüm bulmak ve
tartışmak yerine, bu konuları kendi devirlerinden önce kaleme alınmış eserler ve bu eserlerdeki
bilgilerle çözüme kavuşturmaya çalışmışlardır. Böylece medreselerde amaç; merkezinde insanın
olmadığı, kendini ve çevresini tanıma ve anlamlandırma noktasında düşünen, araştıran ve sorgulayan
insan yetiştirmek olmaktan çıkmış, sadece mevcut bilgilerle yetinen, sorgulamayan, eldeki mevcut ile
yetinmeye çalışan bir eğitim modeli şekline dönüşmüştür. Zaman içinde bir kısır döngü haline gelen
bu durum 1876 yılında toplanan 15 eğitici tarafından hazırlanan raporda “öğrencilerin şerh ve
haşiyelerle gereksiz yere uğraşmalarının medresede boş yere vakit geçirmek anlamına geldiği, bunun
yerine öğrenci-öğretici ilişkisinde soru-cevap, ders tekrarı ile öğrencinin aktif olarak derse katılımının
sağlanması” istenmiştir (Şanal, 2003:157).
4.

Medreselerde Okutulan Dersler

Nizamülmülk’ün kurmuş olduğu medrese modelinin esas alındığı ve merkezinde insanın olduğu
Osmanlı medreselerinde, insanın en tabi ihtiyacı olan inanç eğitimi ilk sırada yerini almıştır.
Medreselerde İslam dininin ve mezheplerin prensiplerinin öğrenilmesi / öğretilmesi ve bunların
uygulanabilirliğinin ortaya konulması için öncelikli olarak Naklî / İslamî bilimlere ait dersler
okutulmuştur (Çelebi, 1983:111-120). Buna göre medreselerde XVI. yüzyıla kadar Kur’ân, Fıkıh,
Akaid, Ferâiz, Hadis, Tefsir, Tasavvuf gibi derslerin okutulduğunu görmekteyiz. Ancak bu dönemde
medreselerde okutulan dersler ve ders içerikleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır (Unan,
1997:371). Konu ile ilgili dönemin vakfiyeleri, kanunnâmeleri, icazetnameleri (diplomalar) ve yazılı
eserlerden edinilen bilgiler ile medreselerde okutulan dersler hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz
(Baltacı, 1976:36; Yaltkaya, 1940:464-465; Atay, 1983:80). Bu çerçevede medreselerde okutulan ders
kitaplarının kesin bir temel üzerine oturtulmadığı, eğitici tarafından seçilen bir veya birkaç ana eserin
adı ile anılan dersler (Unat, 1964: 19), ilk dereceli medreselerde muhtasar (özet), yüksek dereceli
medreselerde ise mufassal (ayrıntılı) olarak işlenmiştir (Uzunçarşılı, 1988:39 (İlmiye Teşkilatı).
Aynı zamanda medreselerde doğal gözlem ve mantık yorumlarına dayanan, insanın kendisini ve
çevresini anlamlandırmasına, hayatını devam ettirmesine yardımcı olabilmek için de dersler
okutulmuştur. Bir başka ifade ile Osmanlı medreselerinde okutulan kitapların ve derslerin belli bir
plan ve program içerisinde, birbirlerini tamamlamaları ve açıklamaları için Aklî / Fen-Beşerî ve Lisanî
bilimlere ait dersler de medrese eğitiminde yerini almıştır. Tıp, Riyaziyye (Matematik), Hendese
(Geometri), Hesap, Hikmet (Fizik), Hey’et (Astronomi), Felsefe, Kelam, Mantık, Tarih ve Coğrafya
gibi konular Aklî bilimlerin derslerini; Belagat, Beyân, Sarf (Dil ve Gramer), Nahv (Edebiyat), Lûgat,
Adap gibi konular Lisanî bilimlerin derslerini oluşturmuştur (Uzunçarşılı, 1988:20 (İlmiye Teşkilatı).
Buna göre medreselerde okutulan dersler ve bu derslerde takip edilen kitaplardan bazıları şu şekilde
ifade edilebilir:
Sarf: Emsile, Binâ, Maksud,‘İzzî ve Merah; Nahiv: Avamil, İzhâr ve Kâfiye, Mugni’l-Lebib, edDürretü’l-Elfiyye, Kâfiye (Molla Câmi); Belâgat: Düzgün ve yerinde konuşma sanatının inceliklerini
ele alan belâgat, kendi içinde “Meânî”, “Beyân” ve “Bedî‘î” olarak üçe ayrılır. Miftâhu’l-Ulûm,
Mutavvel, Muhtasar, Telhîs (Telhîs fi’l-Belâga), Mısbâh; Tefsir: Kadı Beydâvî (Envâru’t-Tenzîl ve
Esrâru’t-Te’vil), Keşşâf (el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl), Celâleyn Tefsiri; Tefsir Usulü: Burhân-ı
Zerkeşî, İtkân / Suyûtî (el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân); Kıraat ve Tecvid: Cezeriyye, Şâtıbiyye, Karabaş
Tecvidi, Dürr-i Yetim (Dürrü’l-Yetîm fî İlmi’t-Tecvîd); Hadis: Sahih-i Buhârî (el-Câmiu’s-Sahîh),
İrşâdu’s-Sârî li-Şerhi Sahihil-Buhârî, Mesâbîh (Mesâbihu’s-Sünne) / Mişkât (Mişkâtü’l-Mesâbih),
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Mefâtih, Meşârık (Meşârıku’l-Envâri’n-Nebeviyye min Sıhâhi’l-Ahbâri’l-Mustafaviyye), İbn Melek
(Mebâriku’l-Ezhâr fî Şerhi Meşârikı’l-Envâr), Kitabu’ş-Şifâ, Meşârıku’l-Envâr alâ Sıhâhı’l-Asâr,
Kitâbu’l-Erbaîn, İnsânü’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emîni’l-Me’mûn, Şemâil-i Şerif, Delâilü’n-Nübüvve, Siyer-i
Halebî; Hadis Usulü: İbn Salah Elfiyesi (Ulûmu Hadis), Nuhbe (Nuhbetü’l-Fiker), Câmiu’l-Usûl;
Mantık: Şerh-i Şemsiyye, Şerh-i Tevâli, Şerh-i Metâli‘, Şerh-i İsagoci; Fıkıh: Bidâyetü’l-Mübtedî,
Hidâye, Ekmel (el-İnâye), Vikâye (Vikâye er-Rivâye fî Mesâili’l-Hidâye), Sadrüşşerîa Şerhi / Nikâye
(Muhtasar-ı Vikâye), ed-Dürrü’l-Muhtâr fî Şerhi Tenvîri’l-Ebsâr, İbn Abidin (Reddü’l-Muhtâr ale’dDürri’l-Muhtâr), Tenvîru’l-Ebsâr, Dûreru’l-Hukkâm fî Şerh-i Gureri’l-Ahkâm, Mültekâ / Halebî
(Mültekâ’l-Ebhûr), Mevkûfât, Kudûrî (Muhtasaru’l-Kudûrî), Muhtasar, Muhtasar-ı Halil, Umde
(Umdetü’l-Ahkâm), Minhâc, Mahallî, Tenbîh, Eşbâh ve’n-Nezâir, Kenzü’d-Dekâîk Şerhi, Meraku'lFelâh, Muknî; Fıkıh Usulü: Takvîmü’l-Edille, Usûlü Pezdevî, Tavzih ve Tenkih, Menâr (Menârü’lEnvâr), İbn Melek (Şerhu Menâri’l-Envâr), Şârihu’l-Menâr, Mir’ât, Mir’ât Hâşiyesi, Tenkîhu’l-Usûl,
Tenkîhu’l-Ahdâs fî Ref‘i’t-Teyemmümi’l-Ahdâs, et-Telvîh fî Keşfi Hakâiki’t-Tenkîh, Cem‘u’l-Cevâmî,
el-Mugni; Ferâiz: Ferâizü’s-Secâvendî (Ferâiz-i Sirâciye/es-Sirâciye fî’l-Ferâiz), Şerh-i Feraiz (Şerhu’sSirâciyye); Kelam ve Akâid: Tecrîdü’l-Kelâm, Şerhu’t-Tecrîd, Hâşiye-i Tecrîd, Şerhu Mevâkıf (Şerhu’lAdudiyye), Şerhu Akâidi Adudiye, Akâid-i Nesefî, Şerh-i Hayâlî Hayâlî, Kelâm risalesi, Tevâli‘u
Envâr, İrşâd; Hey’et (Astronomi): Çağminî (el-Mülehhas fî’l-Hey’e), Şerh-i Çağminî, Mirim Çelebi,
Uluğ Bey, Usturlab ve Rubaiye; Hikmet (Fizik): Kadımir, Seyyid Mirzacan, Hikmetu’l-ayn ve Şerh-i
Çağminî; Hesap ve Hendese: Lemâî, el-Fevâ-idü’l-Behaiyye (Risale-i Bahâiye), Esâsü’l-Kavâid fî Şerhi Usûli’l-Fevâid, Eşkâlü’t-Te’sis, Ramazan b. Celî, Abdürrahim ve Necmeddin adlarıyla tanınan
kitaplar; Tıp: el-Mu’cez fi’t-Tıb (Mucez); Hat: Aklâm-ı Sitte; Tasavvuf: Fütuhat-ı Mekkiye, Füsusu’lHikem, Hatm-i Hacegan-ı Kebir, Mektubat-ı İmam Rabbanî, Ahmed-i Cüzeyrî Divanı, Reşehât,
Muhammet Masum Efendi Mektubatı, Risale-i Nakşibendiyye, Mesnevi, Avârifü’l-Meârif, Kuşeyri
Risalesi (Baltacı, 1976: 37-43; Hızlı, 2008:25-46; Akyüz, 1989:79)
Aklî / Fen-Beşerî bilimlerin öğretimi, İslamî bilimler öğretiminin yanında ikinci planda kaldığı
gözlenmemiştir. Süleymaniye Medreselerinin kurulması ve yapılan düzenlemeler ile Aklî / Fen-Beşerî
bilimlere ait verilen eğitimin ve derslerin öneminin daha da artması söz konusu olmuştur. Ayrıca bu
bilimlere ait derslerin temel öğrenimleri genellikle özel kişiler tarafından medreselerde verildikten
sonra uygulama alanları olan rasathaneler ve hastanelerde devam etmiştir (Bilhan, 1989: 33-50). Ancak
XVII. yüzyılla birlikte Avrupa’da önceleri Rönesans hareketleri ile başlayan sonraları ise Reform
hareketleri ile de desteklenen gelişmeler Osmanlı devleti medreselerince iyi tahlillerinin yapılaması
sonucu, medrese mensuplarınca Aklî / Fen-Beşerî bilimlere karşı bir soğukluk ve düşmanlık ortaya
çıkmıştır (Sayılı, 1963: 5-69). Naklî / İslamî bilimlere doğru yönelmeye başlayan medrese ve eğiticilerin
ilmî çalışma tempolarında kademeli olarak duraklama ve arkasından gerilemenin başlamasına etkisi
büyük olmuştur (Zengin, 1997: 401). Zira bu dönemde medrese eğitimi için yeni eserlerin ortaya
konulmasındaki yetersizlik, eski eserlere yazılan haşiyelerin ve zeyllerin ön plana çıkartıldığı eserlerin
varlığı bunun bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Fatih döneminde Sahn-ı Semân ve Kanuni döneminde Süleymaniye medreseleri için hazırlanan
kanunnamelerde, medreselerde gösterilen derslerin ve okutulan kitapların belli bir plan ve program
çerçevesinde, alt kademedeki sınıf ile üst kademedeki sınıflar arasındaki uyumu sağlamak için
birbirlerini tamamlayıcı ve hazırlayıcı olmasına özen gösterilmiştir. Bir başka ifade ile farklı derecede
sınıflandırılmış medreselerde okutulan ders ve kitaplar birbirini takip edecek şekilde müfredatlara
yerleştirilmiştir. Bu çerçevede belli süreler içerisinde okunması ve başarılı olunması gereken kitaplar
veya bu kitapların bölümleri üzerinde öğrenci başarılı olamaz ise bir üst sınıfa devam edememiştir.
Bu prensip ile alt seviyedeki bir medresede gösterilen derslerin, müfredat dahilinde anlatılan
konusunun, bir üst medresede devamının anlatılması sayesinde öğrenci ile öğretici arasındaki eğitime
yönelik iletişiminde bütünlük ve eğitim programında istikrar sağlanmaya çalışılmıştır (Yaltkaya, 1992:
46; Uzunçarşılı, 1988: 11-45 (İlmiye Teşkilatı); Atay, 1983: 71-93).
Belirlenen müfredat içerisinde “Naklî / İslamî bilimler ile Aklî / Fen-Beşerî ve Lisanî bilimlerin” bir
arada yer alması Osmanlı medreselerindeki eğitimin “çok yönlü” özelliğini ortaya koymaktadır.
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Aslında her iki bilme ait derslerin aynı müfredat içine konulması Osmanlının inanç ve kültürel
değerlerine uygun olduğunu da göstermektedir. Dünyadaki tabi süreçleri de dikkate alan bu anlayış
ile bilimlerin birbirlerini dışlamadan etkilemeleri ve tamamlamalarının bireyin eğitimine yansıtılması
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede her iki bilime ait dersler öğrencinin düşünce kabiliyetinin
gelişimine, yeni bakış açıları ile olayları anlama ve anlamlandırmasına, problemlerin tahlili ve çözüm
yollarının ortaya konulmasındaki becerilerinin gelişimine etki etmiştir. Böylelikle öğrenci verilen
dersler ve uygulanan müfredat ile yetiştirileceği alanda gerektiği kadar bilgiye sahip ama alanında
uzmanlaşmış ve konulara hakim olacak şekilde çok yönlü bir eğitim almıştır.
Medrese öğretimi “icazet” olarak adlandırılan bir imtihan ile tamamlanmaktaydı. Mezun olan
öğrenciler eğitim, adalet ve dini kurumlarda “mülazemet usulü” olarak adlandırılan bir sistem
dahilinde istihdam imkanına kavuşmuşlardır (Uzunçarşılı, 1988: 45-53 (İlmiye Teşkilatı); Unat, 1964:
4).
5.

Medreselerde Bozulmalar ve Islah Çalışmaları

Osmanlı medreselerinde XVII. yüzyıldan itibaren görülen ilmî hürriyetin azalmaya başlaması, iltimas
ve siyasetin karışması, müderris ve kadıların cehaleti, eğitici sınıfın ağa ve paşalara intisapları ve
mevali-zâdelerin zuhuru gibi etkenler sistemde görülen bozulmalar olarak algılanmıştır. Bir başka
ifade ile “İslâm dünyasının fikri üstünlük devrinin, tekamül halindeki alemle temasını kaybetmesi,
başka kültürlerle münasebetlerinin yetmezliği ve ilmi keşifler ve icatlar alanında verimsiz kılan
skolastik zihniyet” medreselerin bozulmalarını beraberinde getirmiştir (Ülken, 1961: 2). Bu
gelişmelere bağlı olarak medreseler, araştıran ve düşünen insan yetiştirmekten ziyade devlet memuru
yetiştiren kurumlar haline dönüşmüştür. Medrese eğiticiliği için ise ilmi yeterlilikten daha ziyade
iltimas ön plana çıkmaya başlamıştır (Tekindağ, 1973: 31).
Medreselerin ıslahı için ilk teşebbüsler, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Bu çerçevede
III. Murat 1577’de fermanında medreselerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesini istemiştir.
Farklı padişahlar tarafından medreselerin ıslahına yönelik gayret ve çabalar kısmi de olsa
medreselerin içinde bulunduğu yolsuzluk ve usulsüzlükler ile idari ve mali konulardaki
düzenlemelerle sınırlı kalmıştır (Taşdemirci, 1990: 531). Dünyadaki değişim ve gelişmelere bağlı
olarak medreselerin öğretim metotlarının, ders programlarının ve ders kitaplarının gözden
geçirilmesi, yeni düzenlemelerin yapılarak insan merkezli eğitim anlayışının aksayan yönlerinin
düzeltilmesine yönelik ciddi denilebilecek çalışmaların yapılamadığı anlaşılmaktadır.
II. Mahmut (1808-1839) dönemi ve Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilânından itibaren devletin askeri ve
yönetim alanındaki personel ihtiyaçlarının karşılanması için yeni mektepler kurulmuş, desteklenmiş
ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu durum medreselerin sahipsiz kalmasına ve yüz üstü bırakılmasına
neden olmuştur (Ergün, 1996: 328). İlginin ve desteğin mektepler üzerine yoğunlaşması, mektepmedrese kavgasını ve medrese-devlet çatışmasını beraberinde getirmiştir. Devletin sistem üzerinde
yapmaya çalıştığı her türlü yeniliğe medresenin şiddetle karşı çıktığı bir ortama dönüştürmüştür. II.
Meşrutiyet döneminde medreseler, ciddi ve geniş çaplı ıslahat çalışmalarının bir yansıması olarak
1910 yılında yayınlanan Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi ile yeni bir yapıya kavuşmuştur (Ergün, 1982:
79-80).
Bu Nizamnameye göre medrese öğrenimi 12 yıla çıkarılmış, programında ise Matematik, Geometri,
Fizik, Kimya, Astronomi, Kozmoğrafya, Tarih, Coğrafya, Farsça gibi derslere yer almıştır (Şanal, 2003:
154). Eylül 1914’te Evkaf-ı Hümayun Nazırı Şeyhülislâm Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin gayretiyle
Maarif Nezareti’nin mekteplerine benzetilmek için çıkartılan Islah-ı Medaris Nizamnamesi ile üç
kısımdan oluşan ve öğrenim süresi herbiri için dörder yıl olan İstanbul Medreseleri “Darü’l-Hilafet’ilAliyye Medreseleri” adı altında toplanmıştır. Medresenin ders programlarında Batı Dilleri, Farsça,
Tarih, Coğrafya, Heyet, Mekanik, Müsellesat, Hikmet-i Tabiiye, Kimya, Resim, Terbiye-i Bedeniye,
Hıfzısıhha, Usul-i Defteri, İlm-i İçtimai, İlm-i Nefs, Felsefe, Malumat-ı İktisadiye ve Maliye gibi dersler
yer almıştır.
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Islâh-ı Medâris Nizâmnâmesi bu özellikleri ile geleneksel medresenin kuruluş yapısı ve ders
programları hakkında sistematik yenilikler getirmiştir. Nitekim yeni getirilen bu usül, bazı küçük
değişikliklerle medreselerin kaldırılmasına kadar devam etmiş, hatta Cumhuriyet döneminde kurulan
İmam-Hatip okulları ve İlahiyat fakültelerinin programlarına da örnek teşkil etmiştir (Cicioğlu,
1985:297-299).
6. Sonuç
Osmanlı, kültürel birikimini dikkate aldığı ve merkezinde insanın olduğu eğitim-öğretim metodunu
benimsemiştir. Bu metodun uygulandığı medrese sisteminde, devlet olarak insanın yetişmesi için
maddî ve manevî desteğinin yanında, gerek sistem gerekse metod ve işleyiş yönüyle ihtiyaç duyulan
şartların oluşumunda büyük bir gayret içinde olmuştur.
Nizâmülmülk döneminde sistematik olarak şekillenmeye başlayan Türk kültür ve inanç yapısına
uygun medreseler, Türklerin yaşamış olduğu vatanlarında vazgeçilmeyen bir konumda olmuştur.
Anadolu’nun vatan haline getirilmesi ve Osmanlı’nın devletleşme süreçlerinde de ilim, ilim adamı ve
kültürel değerlerin şekillenmesi ve gelişiminde medreseler önemini korumuştur. Merkezinde insanın
olduğu eğitim anlayışının bir gereği ve ilim adamlarına olan derin hürmet, onların davet edilmesi,
desteklenmesi ve teşvik edilmesi Maverâünnehir, İran, Mısır, Suriye ve diğer bölgelerden Anadolu’ya
ilim adamlarının gelişini hızlandırmıştır ve medeniyetleşme sürecinde çok önemli katkılar sağlamıştır.
Teşkilatlanma ve işleyiş açısından gelişime açık olan ilk Osmanlı medreseleri, tahsis edilen çeşitli
vakıflarla devlete hiç yük olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Devlet
sisteminde ortaya çıkmaya başlayan aksaklıklar, yozlaşma ve kendini yenileyememe eğitim sistemi ve
medreseleri de etkilemiştir. Medreseler, Millî Mücadeleden sonra 03.03.1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun birinci maddesi olan “Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiyye ve
tedrisiyye Maarif Vekaleti’ne merbuttur” ifadesi ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış ve zamanın
Millî Eğitim Bakanı Vasıf Bey de tasarruf hakkını kullanarak 13.03.1924 tarihli genelge ile medreseleri
kapatmıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yozlaşan ve skolastik bir zihniyetin hakim hale
geldiği medreselerin oluşturacağı olumsuz etkilerden uzaklaşmaya çalışmıştır.
7.
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Kısa Gerilimli Döngü Çalişmalarinin Şut İsabeti Performansina
Etkisinin İncelenmesi
Deniz Demircia, Mustafa Konyalia, Gülşah Sekbana, Hakan Akdeniza, Mensure
Aydina
aKocaeli

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Kocaeli/Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı, 18-20 yaş grubu erkek futbolculara uygulanan kısa gerilimli döngü çalışmalarının şut
isabeti
performansına etkisini tespit etmektir.Çalışmaya yaşları 18-20 yıl arasında değişen 16 erkek futbolcu
gönüllü olarak katılmıştır. Futbolcular rastgele yöntem ile iki gruba ayrılarak deney ve kontrol grubu
oluşturulmuştur. 8 kişiden oluşan deney grubu yaş ortalaması 18,87±0,83 yıl, boy ortalamaları 168,87±7,80 cm,
vücut ağırlıklarının ortalamaları 172,87±8,49 cm ve spor yaşı ortalamaları 2,75±0,70 yıl, kontrol grubu
sporcularının yaş ortalamaları 19±0,75 yıl, boy ortalamaları 172,87±8,49 cm, vücut ağırlıklarının ortalamaları
68,12±7,17 kg ve spor yaşı ortalamaları 2,87±0,80 yıl olarak tespit edilmiştir.Deney grubu ve kontrol grubu
sporcularına 8 haftalık çalışma öncesinde Dewitt-Dugan panoya şut isabet testi uygulanarak ön test değerleri
kayıt edilmiştir. Deney grubu haftada 3 gün ve 90 dakikadan oluşan çalışmalarda kısa gerilimli döngü
çalışmaları ile teknik-taktik antrenmanlar yaparken kontrol grubu haftada 3 gün ve 90 dakikadan oluşan
çalışmalarda sadece teknik-taktik antrenmanlar yapmışlardır. Her iki grub 8 haftalık antrenman programı
sonunda tekrar teste tabi tutularak son test değerleri alınmıştır. . Ön test ve son test değerleri için
sporculardan ikişer ölçüm alınmış, en iyi olan veri değerlendirmede dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler
SPSS 16 programında tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak, Mann Whitney-U ve Wılcoxon Signed testleri ile
analiz edilmiş ve İstatistiksel anlamlılık derecesi (p<0,05) düzeyinde değerlendirilmiştir.Grup içi ön ve son test
karşılaştırmalarında deney ve kontrol grubu sonuçları sırasıyla p=0,01 ve p=0,01 olarak tespit edilmiş ve
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmalarda ise elde edilen istatistiki değerler ilk
test p=0,75 ve son testi için p=0,48 olarak tespit edilmiş olup anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).Sonuç
olarak, 8 haftalık teknik-taktik futbol antrenmanları öncesinde kısa gerilimli döngü çalışmalarının, sporcuların
şut isabet performansını olumlu etkilediği, fakat sadece teknik-taktik antrenman yapan sporcularla
karşılaştırıldığında fark oluşturmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler:1
futbol, isabet, kısa gerilim, şut

1.

Giriş

Spor, çağdaş insan yaşamının çok önemli bir parçası olup, toplumlarıolumlu yönde etkileyen en
yararlı sosyal etkilerden biridir (SEVİM, 2007).Spor branşlarından biri olan futbol da, uluslar arası
heyecan yaratan,politika ile iç içe ülkelerin turizmine ve tanıtımına katkı sağlayan, insanlarıaynı
duygu etrafında birleştiren, çağımızın en çok ilgi gören oyunu olarak kabul görmektedir (AÇIKADA
ve Ark., 1996). Futbol gibi çok sık yön değiştirme gerektiren spor dallarında sporcudan alınan verimin
artması için pliometrik çalışmalarda yapılmaktadır (KILIÇ, 2008).Literatür çalışmalarında genellikle
pliometrik (kısa gerilimli döngü) antrenmanların performans üzerindeki etkilerine bakılırken motorik
Sorumlu Yazar Adresi: KOU Umuttepe Yerleskesi Besyo Izmit/ Kocaeli
E-posta: dnzarda@yahoo.com.tr
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özelliklerin baz alındığı görülmektedir (KURT, 2011; BAKTAAL, 2008).Bu çalışmada ise kısa gerilimli
döngü çalışmalarının futbol branşındasporcuların şut isabet performansları üzerine etkisinin olup
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
1.1 Pliometrik / Kısa Gerilimli Döngü Çalışmaları
Koşma, yürüme ve sıçrama gibi hareketler esnasında genellikle egsantrik kas kasılmasını konsantrik
kas kasılması takip eder. Kasın bu doğal kombinasyonu “Kısa gerilimli döngü” (KGD) (stretch
shortening cycle: SSC) olarak isimlendirilir. Gerilme refleksi olarak da literatürde yer alır (KONTER,
1997). Pliometrik antrenman çoğunlukla “elastik kuvvet antrenmanı” olarak, “reaktif antrenman”
olarak, “eksantrik antrenman” gibi isimlerle anılırken, “derinlik sıçraması” ve “darbe metodu” gibi alt
sınıflara ayrılır. Pliometrik antrenman; kasın mümkün olan en kısa sürede, maksimal kuvvete
ulaşmasına olanak sağlar (ANIL ve Ark., 2001).
Bu antrenmanlarda amaç, daha çok elastik kuvvetle ilgili olup, kasın eksantrik kasılmasından sonra
konsantrik kasılma ile kısa bir zaman birimi içerisinde yüksek miktarda kuvvetin hızlı bir şekilde
uygulanmasını sağlamaktır. Böylece yüksek hızda bir kasılma ile kas-sinir sisteminin direncin
üstesinden gelmesi ile elastik kuvvet oluşur. Bu antrenman pozitif negatif bir kuvvet çalışması sekli
olup, kinetik enerjiyi ve kuvveti oldukça hızlı bir şekilde kullanmayı amaçlar ve patlayıcı sıçrama
kuvvetini geliştirir (ARSLAN, 2004; BAKTAAL, 2008).
1.2 Pliometrik Antrenmanların Avantajları
Yüksek yüklenme yoğunluktan kaynaklanan kas içi koordinasyonun desteklenmesi sayesinde kas
kütlesinde değişiklik olmaksızın ya da vücut ağırlığında bir artış olmaksızın süratli ve belirgin bir
maksimal kuvvet artısı elde edilebilir.
1.3 Pliometrik Kuvvet Antrenmanının Zayıflıkları
Yüksek verimlilik düzeyine erişmiş sporculara uygulanabilir. Çok iyi bir kuvvet gelişimini ve uygun
hazırlanmış biri kas ve iskelet sistemini ön görür. Bu nedenle çocuklarda, gençlik döneminin
başlangıcında ve spora yeni başlayanlarda uygulanmamalıdır. Kurallara uyulmadan yapılan
pliometrik çalışmalar yüksek sakatlanma riskleri taşıyabilir (MURATLI, 2005). Genç sporculara
pliometrik egzersizleri uygularken kolaydanzora doğru ilerlenmelidir. Uygulanan setler 6-8
saniyeden kısa olmamalıdır. Gençler için pliometrik antrenman hazırlanırken dikkat edilmesi gereken
değişkenler dört tanedir. Bunlar; yoğunluk, şiddet, sıklık ve toparlanmadır (ÇAVDAR, 2006).
2. Materyal ve Metod
2.1. Araştırma Grubu
Çalışmaya, amatör ligde futbol oynayan yaş ortalamaları 18,93±0,77 yıl, boy ortalamaları 170,87±8,14
cm, vücut ağırlıklarının ortalamaları 66,55±7,16 kg ve spor yaşı ortalamaları 2,81±0,75 yıl olan 16 erkek
futbolcu gönüllü olarak katılmışlardır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi
Çalışma için Kocaeli Üniversitesi 11/9 karar numaralı, 2014/147 proje numaralı, 13.05.2104 tarihli
Klinik Araştırma Etik Kurulu Raporu alınmıştır. Çalışmaya katılan 16 erkek sporcuların
antrenmanlara başlamadan önce Dewitt-Dugan panoya şut ön test ölçümleri alınmıştır. Her bir
sporcuya 2 test değeri verilmiş ve bu değerlerden en iyi olanı kabul edilmiştir. Sporcular ölçüm
sonrası rastgele yöntem ile iki gruba (deney ve kontrol) ayrılmıştır.
Deney ve kontrol grubu sporcularına 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 90 dakikadan oluşan antrenman
programları uygulanmıştır. Deney grubu sporcularına, kısa gerilimli döngü çalışmaları ve tekniktaktik, kontrol grubu sporcularına ise sadece teknik-taktik çalışmalar yaptırılmıştır.
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8 haftalık antrenman programının sonunda deney ve kontrol grubu sporcularının Dewitt-Dugan
panoya şut son test ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
2.2.1. Deney ve Kontrol Grubu Antrenman Programı
Sporculara birbirini takip etmeyen günlerde 90’ ar dakikalık 2 farklı antrenman programı
uygulanmıştır.
Deney Grubu
Sporculara 30 dakikalık (5 dk antrenman içeriği hakkında bilgilendirme, 15 dk ısınma koşusu, 10 dk
stretching) antrenmana hazırlık çalışmaları uygulandıktan sonra 27-30 dakikalık kısa gerilimli döngü
çalışmaları %80 şiddet (1 TM )-429 tekrar-18 set olarak uygulandı. Kısa gerilimli döngü
çalışmalarından sonra sporculara teknik-taktik antrenmanlar yaptırıldı (25 dk). Antrenman sonunda
soğuma egzersizleriyle birlikte antrenman tamamlandı (10dk)
Kontrol Grubu
Sporculara 30 dakikalık antrenmana hazırlık çalışmaları uygulandıktan sonra 50 dakika ve %76
şiddetinde teknik-taktik antrenmanları uygulandı. Teknik-taktik antrenmanlarından sonra 10
dakikalık soğuma egzersizleriyle birlikte antrenman sonlandırıldı.
2.3.Verilerin Analizi
Araştırmaya katılan sporcuların antropometrik ölçümleri yapılarak elde edilen verilerin ortalama ve
standart sapmaları hesaplandı. Deney ve kontrol grubu sporcularından çalışmanın ilk gününde alınan
Dewitt-Dugan panoya şut testi ön test ölçümleri ile çalışmanın sonunda sporculardan alınan son test
ölçümleri grup içerisindeki gelişimlerini tespit etmek için bir istatistik programında yer alan Wilcoxon
Signed Ranks testi ile (p<0.05) anlamlılık derecesinde değerlendirildi. Kontrol grubu ve deney grubu
sporcularından alınan ön ve son test ölçümleri ile gruplar arası karşılaştırılması bir istatistik
programında yer alan Mann-Whitney U testi ile (p<0.05) anlamlılık derecesinde değerlendirildi.
2.3.1. Dewitt-Dugan Panoya Şut Testi Ölçümü
Şekil 1’de görülen hedef bir panoya çizildi. Deneklere panodan 27 metre uzaklıktan 5 kez şut atışı
yaptırıldı. Hedef üzerine isabet eden puanlar kaydedildi. Çizgiye isabet eden puanlar, yüksek puanlı
alana dahil edildi. Elde edilen değerler puan olarak kaydedildi.

Şekil 1. Dewitt-Dugan Pano Ölçüleri (KAMAR, 2008)
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3. Bulgular
Tablo 1. Çalışmaya katılan tüm sporcuların antropometrik verilerinin tanımlayıcı istatistikleri
N
16
16
16
16

YAŞ (yıl)
AĞIRLIK (kg)
BOY (cm)
SPOR YAŞI (yıl)

Min.
18,00
56,30
160,00
2,00

Mak.
20,00
78,40
184,00
4,00

Ortalama
18,93
66,55
170,87
2,81

S. Sapma
0,77
7,16
8,14
0,75

Tablo 1’ de yer alan bilgiler doğrultusunda çalışmaya katılan tüm sporcuların yaş ortalamaları
18,93±0,77 yıl, boy ortalamaları 170,87±8,14 cm, vücut ağırlıklarının ortalamaları 66,55±7,16 kg ve spor
yaşı ortalamaları 2,81±0,75 yıl olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Çalışmaya katılan deney grubu sporcularının antropometrik verilerinin tanımlayıcı
istatistikleri
DENEY

N

Min.

Mak.

Ortalama

S. Sapma

YAŞ (yıl)

8

18,00

20,00

18,87

0,83

AĞIRLIK (kg)

8

56,30

76,10

64,97

7,26

BOY (cm)

8

160,00

181,00

168,87

7,80

SPOR YAŞI (yıl)

8

2,00

4,00

2,75

0,70

Tablo 2’ de çalışmaya katılan deney grubu sporcularının yaş ortalamaları 18,87±0,83 yıl, boy
ortalamaları 168,87±7,80 cm, vücut ağırlıklarının ortalamaları 64,97±7,26 kg ve spor yaşı ortalamaları
2,75±0,70 yıl olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3. Çalışmaya katılan kontrol grubu sporcularının antropometrik verilerinin tanımlayıcı
istatistikleri
KONTROL

N

Min.

Mak.

Ortalama

S. Sapma

YAŞ (yıl)

8

18,00

20,00

19

0,75

AĞIRLIK (kg)

8

59,10

78,40

68,12

7,17

BOY (cm)

8

160,00

184,00

172,87

8,49

SPOR YAŞI (yıl)

8

2,00

4,00

2,87

0,80

Tablo 3’ de çalışmaya katılan kontrol grubu sporcuların yaş ortalamaları 19±0,75 yıl, boy ortalamaları
172,87±8,49 cm, vücut ağırlıklarının ortalamaları 68,12±7,17 kg ve spor yaşı ortalamaları 2,87±0,80 yıl
olarak tespit edilmiştir.
Tablo 4. Deney grubu sporcularından alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut ön test sonuçları, Ortalama ve
Standart Sapmaları
Deney Grubu Sporcularından Alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut Ön Test Sonuçları
Sporcular

Kabul Edilen Skor (puan)

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
ORTALAMA
S.SAPMA

17
30
19
19
19
23
30
27
23
5,31
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Tablo 4’ de deney grubu sporcularının Dewitt-Dugan Panoya Şut ön test ölçümünde kabul edilen
verilerin, ortalama değeri 23±5,31 puan olarak tabloda gösterilmiştir. Tablodaki değerler sporcuların
test esnasında yaptıkları puanları işaret etmektedir.
Tablo 5. Kontrol grubu sporcularından alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut ön test sonuçları, Ortalama
ve Standart Sapmaları.
Kontrol Grubu Sporcularından Alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut Ön Test Sonuçları
Sporcular
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
ORTALAMA
S. SAPMA

Kabul Edilen Skor (puan)
25
17
27
25
31
17
20
17
22,37
5,37

Tablo 5’ de kontrol grubu sporcularının Dewitt-Dugan Panoya Şut ön test ölçümünde kabul edilen
verilerin, ortalama değeri 22,37±5,37 puan olarak tabloda gösterilmiştir. Tablodaki değerler
sporcuların test esnasında yaptıkları puanları işaret etmektedir.
Tablo 6. Deney grubu sporcularından alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut son test sonuçları, Ortalama ve
Standart Sapmaları
Deney Grubu Sporcularından Alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut Son Test Sonuçları
Sporcular
Kabul Edilen Skor (puan)
D1
25
D2
33
D3
27
D4
25
D5
27
D6
31
D7
33
D8
30
ORTALAMA
28,87
S. SAPMA
3,31

Tablo 6’ da deney grubu sporcularının Dewitt-Dugan Panoya Şut son test ölçümünde kabul edilen
verilerin, ortalama değeri 28,87±3,31 puan olarak tabloda gösterilmiştir. Tablodaki değerler
sporcuların test esnasında yaptıkları puanları işaret etmektedir.
Tablo 7. Kontrol grubu sporcularından alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut son test sonuçları, Ortalama
ve Standart Sapmaları
Kontrol Grubu Sporcularından Alınan Dewitt-Dugan Panoya Şut Son Test Sonuçları
Sporcular
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
ORTALAMA
S. SAPMA

Kabul Edilen Skor (puan)
29
25
33
30
37
23
25
23
28,12
5,05
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Tablo 7’ de kontrol grubu sporcularının Dewitt-Dugan Panoya Şut son test ölçümünde kabul edilen
verilerin, ortalama değeri 28,12±5,05 puan olarak tabloda gösterilmiştir. Tablodaki değerler
sporcuların test esnasında yaptıkları puanları işaret etmektedir.
Tablo 8. Deney Grubu Sporcularının Wilcoxon Signed Ranks Test Verileri
Deney Grubu Karşılaştırılan Testler
(wilcoxon)

Ön test Ort. ± SS

Son test Ort. ± SS

p

Dewitt-Dugan Panoya Şut TESTİ

23±5,31

28,87±3,31

0,010*

*(p<0,05)

Tablo 8’ deki veriler göstermektedir ki deney grubu sporcularının Dewitt-Dugan Panoya Şut testleri
karşılaştırıldığında p<0,05 ten küçük olup anlamlı farklılık bulunmuştur.
Tablo 9. Kontrol Grubu Sporcularının Wilcoxon Signed Ranks Test Verileri
Kontrol Grubu Karşılaştırılan Testler
(wilcoxon)

Ön test Ort. ± SS

Son test Ort. ± SS

p

Dewitt-Dugan Panoya Şut TESTİ

22,37±5,37

28,12±5,05

0,011*

*(p<0,05)

Tablo 9’ daki veriler göstermektedir ki kontrol grubu sporcularının Dewitt-Dugan Panoya Şut testleri
karşılaştırıldığında p<0,05 ten küçük olup anlamlı farklılık bulunmuştur.
Tablo 10. Deney ve Kontrol Grubu Sporcuları Test Değerlerinin Mann Whitney U Test
Karşılaştırılması
Deney ve Kontrol Grubu Testleri (mann-whitney u)
Dewitt-Dugan Panoya Şut Testi Ön Ölçüm
Dewitt-Dugan Panoya Şut Testi Son Ölçüm

p
0,750
0,489

Tablo 10’ daki veriler doğrultusunda tüm testlerin p değerleri p>0,05 olup anlamlı farklılık
bulunmamıştır.
4. Tartişma
Bu çalışmada, 18–20 yaş grubu amatör erkek futbolculara uygulanan kısa gerilimli döngü
çalışmalarının, şut isabet performansına olan etkisi araştırılmıştır.
Orhan ve ark. (2008) ip ve ağırlık ipi çalışmalarının basketbol becerileri üzerine etkisi adlı çalışmada,
deney gruplarına ip ve ağırlıklı ip çalışması, kontrol grubuna ise yalnız teknik antrenmanlar
uygulamışlar ve çalışma sonucunda antrenman öncesi ve antrenman sonrası isabetli şut adedi
değerlerinde deney grupları içerisinde anlamlı fark bulmuşlardır (p<0,01). Deney grupları ve kontrol
grubu arasında ise isabetli şut adedi değerlerinde anlamlı fark bulamamışlardır (p>0,05). Yapılan
çalışmada da, deney ve kontrol grubu sporcularına uygulanan antrenman sonrası Dewitt-Dugan
panoya şut testi son ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır
(p=0,48) .
Özbek (2008) 15-17 yaş grubu erkek basketbolcularda hazırlık dönemi ve üst ekstremite kuvvet
antrenmanlarının şut isabetine etkisini araştırdığı çalışmada, sıçrama çalışmaları ve sprint
çalışmalarıyla birlikte yaptırılan çabuk kuvvet antrenmanlarının şut isabet değerlerinde anlamlı fark
tespit etmiştir. (p<0,01). Bu çalışmada da, deney grubu sporcularının Dewitt-Dugan panoya şut testi
ön ve son test ölçümleri karşılaştırıldığında p=0,01 olarak tespit edilmiş ve anlamlı fark bulunmuştur
(p<0,05). Bu her iki çalışma birbirini yapılan antrenmanın etkisi açısından destekler niteliktedir.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

625

Çünkü her iki sporcu grubuna da çabuk kuvveti geliştirici ve şut isabeti üzerinde etkili olabileceği
düşünülen antrenman programı uygulanmıştır.
Kurban (2008) futbol antrenmanının 10-13 yaş grubu erkek çocukların teknik gelişimlerine etkisinin
araştırılması adlı çalışmada, futbol antrenmanlarının şut isabetine olumlu etki ettiğini tespit etmiştir
(p<0,05). Kurban, araştırma grubuna futbol antrenmanlarında ayak içi pas, şut, top sürme, çalımlama,
aldatma çalışmaları gibi teknik çalışmalar yaptırmıştır ve şut isabetinde anlamlı fark bulmuştur.
Yapılan çalışmada, kontrol grubu sporcularına benzer çalışmalar yaptırılmış ve sporcularının DewittDugan panoya şut testi ön ve son test ölçümleri karşılaştırıldığında (p=0,01) anlamlı fark bulunmuştur
(p<0,05). Teknik antrenmanların sporcuların şut isabet değerlerini olumlu yönde etkilediği
düşünülebilir.
Ölçücü (2011) yaş ortalaması 22,10±1,33 olan erkek tenisçilerde pliometrik antrenmanların kol ve
bacak kuvveti, servis, forehand, backhand, vuruş süratleri ve vurulan hedefe isabet yüzdelerine
etkisini incelediği çalışmada, deney grubuna klasik tenis antrenmanlarına ilave olarak pliometrik
antrenmanı, kontrol grubuna ise sadece klasik tenis antrenmanı yaptırmıştır. Çalışmanın sonucunda
sporcuların backhand çapraz ve servis isabetini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir (p<0,05).
Canikli ‘nin (2013) tenis oynayan erkek üniversite öğrencilerine yaptırılan pliometrik antrenmanların
backhand ve forehand vuruş hızlarına ve isabet yüzdelerine etkisinin incelenmesi adlı çalışmada,
deney grubuna klasik tenis antrenmanlarına ilave olarak pliometrik antrenman, kontrol grubuna ise
sadece klasik tenis antrenmanı yaptırmıştır. Çalışmanın sonucunda sporcuların backhand çapraz ve
servis isabetini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir (p<0,05).
Yapılan çalışmada ise gruplar arası son test ölçümlerinde p=0,48 değeri bulunmuş ve anlamlı farklılık
elde edilmemiştir (p>0,05). Tenisçilere uygulanan isabet testlerinde topun hareketli olması fakat
çalışmamızda ise futbolcuların duran topa vurması sonucun farklı çıkmasında etkili olabileceği
düşünülebilir. Ölçücü ve Canikli’ nin yapmış oldukları çalışmalarda denek sayısı 40 sporcudur.
Çalışmamızda ise denek sayısı 16 kişidir. Ölçücü ve Canikli ile çalışmamızın sonuçlarının farklı
çıkmasında denek sayısının etkili olabileceği düşünülebilir.
Fletcher ve Hartwell (2004) 8 haftalık kombine ağırlık ve pliometrik antrenman programının
golfçülerde vuruş hızı ve vuruş mesafesine etkisi adlı çalışmada, deney grubuna normal golf
antrenmanlarına ilave olarak ağırlık ve pliometrik antrenmanı yaptırılmıştır. Kontrol grubu ise bu
süreçte sadece normal golf antrenmanı yaptırılmıştır. Çalışmanın sonucunda ağırlık ve pliometrik
antrenman programının golf topunu en uzak çukura atma performansına olumlu etkisinin olduğunu
tespit etmişlerdir (p<0,05). Yapılan çalışmada gruplar arası son test ölçümlerinde p=0,48 değeri
bulunmuş ve anlamlı farklılık elde edilmemiştir (p>0,05). Fletcher ve Hartwell yaptıkları çalışmada
golf antrenmanlarına ilave olarak pliometrik çalışmalar yapmış, fakat yapılan çalışmada ise pliometrik
çalışmalar teknik- taktik çalışmalar öncesinde yapılmıştır. Fletcher ve Hartwell ile benzer içerikte
çalışmalar yapılmış ve isabet performansı üzerinde etkili olabileceği düşünülmüştür fakat egzersiz
sıralamalarının farklı olmasının, sonuçların farklı çıkmasında etkili olabileceği düşünülebilir.
Eler (2002) hentbole özgü kuvvet antrenmanlarının genç erkek hentbolcuların bazı performans
parametrelerinin üzerine etkisinin incelenmesi adlı çalışmada, 16 yaş grubu erkek hentbolcular yer
almıştır. Deney grubuna 12 hafta boyunca 72 adet kuvvet ve teknik çalışma yaptırılmıştır. Kontrol
grubuna ise sadece teknik antrenmanlar yaptırılmıştır. Çalışmanın sonucunda deney grubunda, 30 m
top sürme, sıçrayarak şut atışı gibi teknik becerilerde istatistiksel olarak anlamlı azalmalar tespit
etmişlerdir (p<0,05). Çalışmamızın 8 hafta, uygulanan kısa gerilimli döngü ve teknik çalışmaların adet
sayısının 24 olmasının, antrenmanların daha kısa süreli ve daha az sayıda yapılmasının, sonucun
farklı çıkmasında etkili olabileceği düşünülebilir.
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Ürer (2013) 15-17 yaş grubu erkek hentbolculara uygulanan üst ve alt ekstremiteye yönelik pliometrik
antrenmanların dikey sıçrama performansına ve blok üstü şut isabetlilik oranına etkisinin
araştırılması adlı çalışmada, araştırma grubunda pliometrik antrenmanlarının blok üstü şut
performansına katkısının olmadığını tespit etmiştir (p>0,05). Ürer yapmış olduğu çalışma 6 haftadır.
Sporculara haftada 5 gün uygulanan normal hentbol antrenmanlarının yanında haftada 2 gün teknik
antrenmanlardan önce pliometrik antrenmanlar yaptırılmıştır. Hentbol antrenman sıklığının fazla
olmasının sonucu olumsuz etkilediği düşünülebilir.
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Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
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Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Muratli, S. (2005). Antrenman ve müsabaka, 2.baskı. Yaylım Yayıncılık, İstanbul. Ölçümü. 2.Baskı. Gazi
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Özbek, S. (2008). 15-17 yaş grubu erkek basketbolcularda hazırlık dönemi ve üst ekstremite kuvvet
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14-16 Yaş Grubu Erkek Tenisçilerde Tabata Protokolünün Dikey
Sıçramaya Etkisi
Deniz Demircia1, Bahar Odabaş Ozgüra, Turgay Özgüra, Ebru Bayira
aKocaeli
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Özet
Bu çalışma Tabata protokolü’ nün, 14-16 (n=20 erkek) yaş grubu erkek tenisçilerde dikey sıçramaya etkisini
incelemek amacıyla planlanmıştır. Sporcular dikey sıçrama özellikleri (cm) ölçüldükten sonra rastgele
yöntemle 10’ ar kişilik deney1 ve deney2 grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Deney1 grubuna 6 hafta süresince,
haftada üç gün tenis teknik antrenmanı yaptırılırken, deney2 grubuna aynı teknik antrenmana ek olarak, 4 dk
lık 8 egzersiz den oluşan, Tabata Protokolü uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16 programında
tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak, Mann Whitney-U ve Wılcoxon Signed testleri ile analiz edilmiştir.
Deney1 ve deney2 grubu dikey sıçrama ön test sonucunda p>0.0.5 (p=0,110) düzeyinde anlamlı farklılık
bulunamamışken son testler arasında p<0.05 (p=0,02) düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Antrenman
programı öncesi benzer olan dikey sıçrama özelliği 6 haftalık Tabata Protokolü sonrasında anlamlı bir
değişiklik göstermiştir. Tenis teknik antrenmanının yanı sıra uygulanan bu protokolün sporcuların dikey
sıçrama değerleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelmeler:1
anaerobik, tabata, egzersiz

1.

Giriş

Tenis yüksek şiddetli akselerasyon, deselerasyon, yön değiştirmeler, sıçramalar ve vuruşlarla
karakterize olan aralıklı yüklemeli (intermittent) bir spordur. Müsabık ve başarılı olabilmek için tenis
sporcuları hız, çabukluk ve güç gibi özelliklerini iyi bir aerobic fitnesle birleştirmelidir (Kovacs
,2007).Bununla beraber teknik ve taktik becerilerde tenis performansında belirleyici faktörlerdir
(Smekal ve ark., 2001). Tenis sporcuları rakiplerinin hareketlerine mümkün olan en hızlı şekilde
reaksiyon vermelidirler. Reaksiyon zamanı, ivmelenme ve çeviklik çok önemli rol oynar. Özellikle hız
kuvvetin göstergesidir ve spesifik hareket ve tekniklerde uygulaması vardır. Daha önce ifade edilen
teniste kullanılan aktiviteler maksimal güç ve yüksek oranda güç gelişimi gerektirir. Sprint ve yön
değiştirme hareketlerinde yerle kontak süresinin kısalığı da akılda tutulmalıdır (100 msn) dolayısıyla
tenisteki bütün patlayıcı hareketler gerim kısa döngü içerir (GKD). GKD esnasında kas önce eksantrik
hareket eder daha sonrasında konsantrik kasılma gerçekleşir (Fernandez-ve ark. 2016).
Bu mekanizmanın gelişmesi için plyometrik çalışmaların faydası literatürde gösterilmiştir. Plyometrik
çalışmalar dikey sıçrama, çeviklik kuvvet ve spora özel performansta önemli uygulamaya sahiptir.
(Ramirez R.,2013,Meylan C.,2009, Mirwald RL.,2002)
Yüksek yoğunluklu interval antrenman (YYİA), maksimal oksijen kullanımının %90 ı ve üzerinde
gerçekleştirilen görece kısa süreli aralıklı yüklemeli seanslardan oluşur. Antrenman şiddetine göre tek
bir YYİA birkaç saniyeden dakikalara kadar sürebilir. 4-6 hafta gerçekleştirilen YYİA lar yüksek
Sorumlu Yazar Adresi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Kocaeli/Türkiye
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yoğunluklu egzersiz performansını, kas tamponlama kapasitesini, yağ yakım oranlarını ve aerobik
kapasiteyi arttırmaktadır (Edge J., 2006, Loursen PB., 2002).
YYİA nın aerobik dayanıklılık performansını geliştirdiği tespit edilmiştir (Edge J., 2006, Loursen PB.,
2002, Talanian JL., 2007). Bu anlamda YYİA nın tenis sporcularında önem arz eden anaerobik
performans göstergesi olarak dikey sıçramaya etkisinin araştırılması çalışmanın amacıdır.
2. Materyal ve Metotlar
Tabata protokolü’ nün, 14-16 yaş grubu erkek tenisçilerde dikey sıçrama üzerine etkisi incelenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen yol izlenmiştir.
2.1 Araştırma Yöntemi
Belirlenen 14-16 yaş grubu 20 tenisçi erkek sporcuya, ilk gün dikey sıçrama testi uygulanıp ölçümler
kaydedilmiştir. Ölçüm sırasında tebeşir, düz duvar, metre, kullanılmıştır. Sonra sporcular deney1 ve
deney2 grubu olmak üzere ikiye ayırılmıştır. Deney1 grubuna 6 hafta boyunca haftada 3 gün tenis
teknik antrenmanı yaptırılırken, deney2 grubuna 6 hafta süresince hafta da üç gün tenis teknik
antrenmanından hemen sonra, 4 dk lık 8 egzersiz den oluşan, Tabata Protokolü uygulanmıştır. 6 hafta
sonra deney1 ve deney2 grubunun son ölçümleri alınarak ilk ve son ölçümler SPSS programında
karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Tabata Protokolünün 14-16 yaş grubu erkek
tenisçiler de dikey sıçrama üzerine etkisi incelenmiştir.
2.2 Araştırma Grubu
Araştırmaya 14-16 yaş grubu toplam 20 erkek sporcu katılmış ve ölçümler Ataşehir Taç Spor
tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması
Vucüt ağırlığı (kg) Simbo marka tartı ile gerçekleştirilmiş, boy ise (cm) metal metre kullanılmıştır.
Çalışma grubunun antrenman yaşları tablolar halinde belirtilmiştir. Sporcular dikey sıçrama
özellikleri (cm) ölçüldükten sonra rastgele yöntemle 10’ ar kişilik deney1 ve deney2 grubu olarak iki
gruba ayrılmıştır. Antrenmanlar 6 hafta boyunca haftada 3 gün olarak planlanmıştır.
2.3.1. Tabata Protokolü
1. Skuat
2. Şınav
3.Side jump
4.Çift kol yere sağlık topu pas
5. Komando dansı
6. Plank
7. İp atlama
8. Burpees (şınav+sıçrama)
2.3.2. Dikey Sıçrama Testi
Testin yapılması için bir ölçüm sehpası ya da duvara işaretlenmiş bir ölçü sistemi, tebeşir ve dereceleri
kaydetmek için bir yardımcı gerekmektedir. Sporcu kolunu uzatarak uzanabileceği en üst noktaya
dokunmaktadır. Buna durarak ulaşma yüksekliği denilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, sporcunun ayakları tamamen yere temas halinde olmalıdır. Daha sonra sporcu sıçrayarak en
üst noktaya ulaşmaya çalışmaktadır. Durarak ulaşılan yükseklik ve sıçrayarak ulaşılan yükseklik
arasındaki fark, test sonucunu meydana getirmektedir. Sporcuların en az iki kez sıçramaları ve en iyi
derecenin test sonucunun analizi için kaydedilmesi gerekmektedir.
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2.4 Verilerin Analizi
İlk ve son ölçümler SPSS 16 programında WILCOXON SIGNED RANK testi ile iki grubun
karşılaştırılması ise MANN WHİTNEY U testi ile yapılmıştır.
3. Bulgular
Tablo 1. Deney 1 grubu yaş, boy, ağırlık ve antrenman yaşlarının minimum, maksimum, ortalama ve
standart sapma değerleri veri tablosu
Tanımlayıcı İstatistik
n

min

max

Ort

Standart sapma

BOY (cm)

10

157

170

163,71

3,861

AĞIRLIK (kg)

10

51

60

56,14

3,288

YAŞ (yıl)

10

14

16

15,71

1,254

ANT. YAŞ (yıl)

10

2

3

2,29

0,488

Tablo 1’de görüldüğü gibi gözlem grubunun boy ortalaması 163,71 ± 3,861 ağırlık ortalaması
56,14±3,288 yaş ortalaması 15,71±1,254 antrenman yaşı ortalaması 2,29±0,488 bulunmuştur.
Tablo 2. Deney2 grubu yaş, boy, ağırlık ve antrenman yaşlarının minimum, maksimum, ortalama ve
standart sapma değerleri veri tablosu
Tanımlayıcı İstatistik
n

min

max

Ort

Standart sapma

BOY (cm)

10

155

169

162,71

4,990

AĞIRLIK (kg)

10

50

56

52,14

5,336

YAŞ (yıl)

10

14

16

15,14

1,069

ANT. YAŞ (yıl)

10

2

3

2,57

0,535

Tablo 2’de görüldüğü gibi deney grubunun boy ortalaması 162,71 ± 4,990 ağırlık ortalaması
52,14±5,336 yaş ortalaması 15,14±1,069 antrenman yaşı ortalaması 2,57±0,535 bulunmuştur.
Tablo 3. Deney1 grubu dikey sıçrama ilk ve son verilerinin değerlendirilmesi (wilcoxon signed rank
testi)
n

min

max

Ort

Standart sapma

DIKEYILK

10

10

28

36

31,2

DIKEYSON

10

10

28

36

31,7

p

0,07

Tablo 3’de görüldüğü gibi deney1 grubu dikey sıçrama ilk ve son ölçüm değerleri karşılaştırıldığında
p=0,07, tespit edilmiştir, p>0,05 olduğundan ilk ve son ölçümleri arasında anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Bu sonuç deney1 grubunun yaptığı teknik tenis antrenmanlarının sporcularının
dikey sıçrama üzerinde etkisi olmadığını göstermektedir.
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Tablo 4. Deney2 grubu dikey sıçrama ilk ve son verilerinin değerlendirilmesi (wilcoxon signed rank
testi)

DIKEYILK
DIKEYSON

n
10
10

min
28
31

max
35
37

Ort
31,5
34

p

Standart sapma
2,635
1,7

0,01

Tablo 4’da görüldüğü gibi deney2 grubu dikey sıçrama ilk ve son ölçüm değerleri karşılaştırıldığında
p=0,01 tespit edilmiştir, p<0,05 olduğundan ilk ve son ölçümleri arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Bu sonuç deney2 grubuna uygulanan tabata egzersiz sisteminin sporcularının dikey
sıçrama üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.
Tablo 5. Deney1 ve deney2 grubu ilk ölçüm ve son ölçüm verilerinin karşılaştırması.
Ölçümler

n

p

Dikey sıçrama İlk Ölçüm

20

0,11

Dikey sıçrama Son Ölçüm

20

0,02

Tablo 5’de görüldüğü gibi deney1 ve deney2 grubu dikey sıçrama ilk ölçüm karşılaştırması sonucu
p=0,11 tespit edilmiştir, p>0,05 olduğundan deney1 ve deney2 grubu ilk ölçümleri arasında anlamlı
farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç antrenmanlar öncesi 2 grubun aynı düzeyde olduğunu
göstermektedir. Deney1 ve deney2 grubu dikey sıçrama son ölçüm karşılaştırması sonucu p=0,02
tespit edilmiştir, p<0,05 olduğundan deney1 ve deney2 grubu son ölçümleri arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Tenis teknik antrenmanının yanı sıra uygulanan bu protokolün sporcuların dikey
sıçrama değerleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.
4. Tartişma ve Sonuç
Çalışmamızda deney1 grubunun boy 163,71 ± 3,861, ağırlık 56,14 ± 3,288, yaş 15,71 ± 1,254 antrenman
yaşı 2,29 ± 0, 488 olarak tespit edilmiştir. Deney2 grubunun boy 162,71 ± 4,990 ağırlık 52,14 ± 5,336 yaş
15,14 ± 1,069 antrenman yaşı 2,57 ± 0, 535 olarak tespit edilmiştir.
Deney1 grubu dikey sıçrama pre ve post test sonuçları arasında p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Deney2 grubunda ise p<0,05 (p=0,01) düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir ve
dikey sıçramaları üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Deney1 ve deney2 gruplarının pre test ölçümleri arasında p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Bu sonuç grupların benzer özellik gösterdiğinin işaretidir. Post testleri arasında ise
p<0,05 (p=2,01) düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu sonuç
deney2 grubuna tenis teknik antrenmanının yanı sıra uygulanan bu protokolün sporcuların dikey
sıçrama değerleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.
Atabek ve arkadaşları 2010 yılında farklı yaş grubu çocuklarda antrenmanın sıçrama performansı
üzerine etkisini incelemiş ve bu etkileri cinsiyete göre karşılaştırmışlardır. Çalışmaya antrenman
yapan ve yapmayan 11, 12 ve 13 yaşlarında toplam 173 çocuk gönüllü katılmış, skuat sıçrama (SS),
aktif sıçrama (AS) ve çoklu sıçrama (ÇS) testleri uygulamışlardır. Antrenman yapan ve yapmayan
gruplar karşılaştırıldığında 11 yaş erkeklerde SS, AS ve ÇS değerleri arasında, 12 yaş erkeklerde ÇS
değerleri arasında ve 13 yaş erkeklerde AS ve ÇS değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Kızlarda ise 11 ve 12 yaş gruplarında SS, AS ve ÇS değerleri arasında, 13 yaş grubunda SS ve ÇS
değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).
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Diallo ve arkadaşları (2001), çocuklarda plyometrik egzersizlerin sıçrama performansına etkisini
incelemişlerdir. Plyometrik egzersiz uygulanan grupta skuat sıçrama, aktif sıçrama ve 15 saniyelik
çoklu sıçrama değerlerini, kontrol grubu değerleri ile karşılaştırmış ve arttığını rapor etmişlerdir.
Fernandez ve arkadaşları (2015), sağlıklı 12 erkek tenis sporcuya normal tenis antrenmanına ek olarak
17 günlük YYİA uygulamışlardır. Sonra fiziksel performans, 20 m sprint, sıçrama (cmj), hızlı sprint
yeteneğini 5 gün arayla ölçmüşlerdir (pre-post test). Sıçrama ve 20 m sprint değerlerinde anlamlı
farklılık bulamamışlardır. Sıçrama (cmj) ve 20 m sprint deki zayıf gelişmenin nedeni olarak,
yüklenmenin ve hız - güç antrenmanına odaklanmanın eksikliğiyle açıklamışlardır. Antrenman
protokolüne, patlayıcı kuvveti geliştiren driller dahil edilmesi gerektiğini vurgulamışlar. Fernandez
ve arkadaşlarının 2016 yılındaki çalışmalarında ise 12-13 yaş genç tenis oyuncularda, 8 haftalık
plyometrik antrenmanların fiziksel performans üzerine etkisini incelemişlerdir. İnceledikleri tüm
parametrelerde anlamlı gelişme tespit etmişlerdir. Sıçrama değişkenlerindeki anlamlı değişiklik
araştırmamızı destekler niteliktedir.
Farklı antrenman uygulamaları farklı etkilere neden olabilir (Atabek ve ark., 2010). Kotzamanidis’ in
2006 yılındaki çalışması da çalışmamızı destekler niteliktedir. 11 yaşındaki erkek çocuklara 10 hafta
süreyle plyometrik antrenman uygulamış ve plyometrik antrenman yapan grupta skuat sıçrama
değerlerini, aynı yaştaki kontrol grubun değerlerinden yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.
Tenis teknik antrenmanının yanı sıra uygulanan bu protokolün sporcuların dikey sıçrama özelliğini
geliştirdiği ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Literatürde ulaştığımız çalışmalar
araştırmamızı desteklemektedir. Bu parametreye ait değerlerde anlamlı fakın bulunmuş olması, çabuk
kuvvet özelliğinin, bu protokolle geliştirilebileceğinin göstergesi olduğu söylenebilir.
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Bilimsel Öykülerin Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutumlarına Etkisi
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2Sakarya

Özet
Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarını geliştirmek amacıyla yapılan bu çalışmada bilimsel
gelişimin tarihsel süreçlerini anlatan bilim insanı öyküleri derlenerek yazılı metinler oluşturulmuş ve yarı
deneysel yöntemle uygulama yapılmıştır. Araştırmanın başında ve sonunda öğrencilerin fen dersine yönelik
sahip olduğu tutumları tespit etmek amacıyla Balım, Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilen tutum
ölçeği ile veriler toplanmıştır. Uygulama sonunda açık uçlu sorularla nitel veriler de toplanarak araştırma
deseninde çeşitlemeye gidilmiş, nitel ve nicel bulguların birbirini destekleyip desteklemediğine bakılmıştır.
Uygulama 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde Eyüp ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim gören
7. sınıf öğrencileriyle (N=65) gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2 deney ve 1 kontrol grubu sınıfı ile yürütülmüştür.
Nicel veriler ANCOVA tekniği ile çözümlenmiş, deney gruplarının lehine anlamlı değişmenin olduğu
saptanmış ve nitel verilerin de nicel veriler sonucunda ortaya çıkan bulguları desteklediği görülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre bilimsel öykülerin fen eğitiminde kullanılması önerilebilir ancak bu çalışmanın
sınırlı sayıda öğrenci ile yapıldığı ve daha geniş kitlelerle yapılmış çalışmalara ihtiyaç olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler:
bilimsel öykü, fene yönelik tutum, bilim insanı

1.

Giriş

Ülkelerin sahip olduğu gücün en önemli kaynağı bilim ve teknolojide ulaştıkları seviye ile çok
yakından ilişkilidir. Bu nedenle bilim eğitiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Tarih
boyunca devam eden bilimsel gelişmeler ile bilgi birikimi artarken bunun yanı sıra bilgilerin her
alandaki üretimde kullanımı ile teknoloji gelişmiştir. Gelişmiş teknolojik ürünlerin bilimsel
araştırmalarda kullanılması ile de bilimsel araştırmaların daha ayrıntılı, derinlemesine ve hızlı
yapılabilmesi gerçekleşmiş, bir bilimsel ilerleme sürecine girilmiştir. İçinde yaşadığımız zaman bilgi
çağı olarak tanımlanmakta ve asıl değer, var olan bilgileri biriktirmeye değil, bilgi üretimine
atfedilmiştir. Bilgi üretimi ve bunun yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılması,
toplumların refah seviyesinin artmasında kilit öneme sahiptir. Bu bağlamda, üst düzey bilişsel
becerileri ve bilimsel süreç becerileri gelişmiş, bilim tarihini ve bilimin doğasını bilen, bilim öğrenmeyi
seven öğrenciler yetiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bilim adamlarının yaşam hikâyelerini, bilime
sağladıkları katkıların gelişim süreçlerini, çalışma biçimlerini, elde ettikleri verileri nasıl
değerlendirdiklerini ve yaşamış oldukları zaman dilimindeki şartları bilmenin öğrencilerin bilime
karşı tutumlarını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
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Fen, beşerî bir faaliyettir ve sosyal bir bağlamda meydana gelir. Bu faaliyetin doğasına ışık tutan bilim
tarihi çalışmaları fen alanında sorulan soruların ve kullanılan yöntemlerin kültürel ve zihinsel
geleneklerden etkilendiğini ve fenin de düşünceleri etkilediğini göstermiştir (MEB, 2005, s. 32). Fen
okuryazarlığının boyutlarından biri de fene ilişkin alaka ve tutumlardır (Kavak, Tufan ve Demirelli,
2006). Hikâyelere dayalı fen öğretim programının temel amacı, günlük kararlar alırken sahip oldukları
bilgileri kullanabilen, fen-teknoloji- toplumun birbirlerini ve başka insanları nasıl etkilediğini bilen
bilimsel okur-yazar bireyler yetiştirmektir (TPSI, 1991; Millar & Osborne, 1998, akt. Demircioğlu,
Demircioğlu, Ayas, 2006).
Eğitimin hedefleri arasında birçok tutum vardır ve tutumlar öğrenme ürünlerinden biridir. Üç
düzeyde tutumdan bahsedilebilir. Bunlardan birinci düzeydeki tutumlara din, dil, ırk, cinsiyet gibi
özellikleri gözetmeksizin insanlara karşı hoşgörülü ve saygılı olmak, insanlara yardım etmek,
başkalarına karşı duyarlı olmak vb. örnekler verilebilir. Bu tarz tutumlar başlangıçta aile içinde, okul
öncesi eğitim ve ilköğretimin ilk yıllarında kazandırılmaktadır. İkinci düzeydeki tutumlar çeşitli
durumlar karşısında olumlu tercihleri yansıtmaktır. Öğrencilerin öğrenmekten hoşlanması, klasik
müzik dinlemesi gibi eğilimleri bu tür tutumlara örnek verilebilir. Üçüncü düzeydeki tutum grubuna
vatan sevgisi, toplumun yararını düşünme ve toplumla ilgili olma, sorumluluk almaya isteklilik gibi
vatandaşlık özelliklerine ilişkin tutumlar örnek verilebilir. Okul öğrenmelerinin genel amaçlarından
biri öğrencilere olumlu tutum kazandırmaktır (Senemoğlu, 2004, s. 418-419).
Allport (1935)’e göre tutum, bireylerin ilgili olduğu bütün durumlara ve objelere karşı davranışları
üzerinde dinamik ve yönlendirici etkisi olan zihinsel ve duygusal hazırlık durumudur ve bu da
yaşantı ve deneyimler sonucu gelişir (akt. Tavşancıl, 2002, s. 65). Davranışların temelindeki psikolojik
özelliklerden biri olan tutumlar, yaşantılar ile sonradan öğrenilmekte ve belirli bir süre devamlılık
göstermekte, aynı zamanda tepkiye yönelik bir eğilim özelliği taşımaktadır. Saka ve Kıyıcı (2004)
yaptıkları araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile tutumları arasında pozitif bir ilişki
olduğunu ve ders kitaplarının öğrencilerin fene karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak
nitelikte olmadığını tespit etmişlerdir.
MEB tarafından ders kitabı olarak ortaokullarda kullanılması onaylanan Fen Bilimleri ders
kitaplarındaki bilim insanı imajları basmakalıp bilim insanı açısından değerlendirildiğinde bilim
insanı imajlarının basmakalıp figürlerle uyuştuğu, sınıflara göre orantısız dağılım yapıldığı, çoğunun
Avrupa kökenli Orta Çağ ve Eski Yunandaki kalıplaşmış bilim insanları olduğu, hayat öykülerine çok
az yer verildiği görülmüştür. Öğrencilerin model alması amacıyla verilen yaşam öykülerinde iletişim
becerisi, düşünsel faaliyetlerde dürüst olma, şüpheci olma, anlam kargaşasına toleranslı olma gibi
Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council) tarafından belirtilen ve fen
eğitiminde standart olması gereken niteliklere yer verilmediği saptanmıştır (Karaçam, Aydın ve
Digili, 2014). Ders kitaplarının içeriğinin bilimi öğrenme sürecinde en önemli unsurlardan biri olan
bilimin geçmişte ve günümüzde nasıl yapıldığı, bilim adamlarının çalışma ve yaşama biçimleri
hakkında yeterli olmadığı, ayrıca ders kitaplarında birçok bilim adamına yeterince ya da hiç yer
verilmediği bilinmektedir. Buradan yola çıkıldığında ders kitaplarının bilimsel kültürü yeterince
aktarmadığı, bilim ve bilim adamlarına karşı olumlu tutum gelişmesine katkı sağlamaya yönelik
içeriğinin yeterli olmadığı düşünülmüş ve bilim adamlarının yaşam hikâyeleri ile desteklenen dersler
yürütülerek fene yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır.
2.

Yöntem

Araştırmacı tarafından literatür taranarak bilim insanlarının gerçek yaşam öykülerini anlatan metinler
oluşturulmuştur. Bu öyküler, kronolojik sıraya dikkat edilerek uygulamada kullanılmıştır. Bu öyküler;
Ptolemaios (Batlamyus), Kadızâde Rumi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Kopernik, Galieo, Hubble, Hawking
gibi bilim insanarının yaşam öyküleri ile astronomi biliminin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, ilk
rasathanelerin kurululuşu, Taksim civarında aynı padişah tarafından yaptırılan ve yine aynı padişah
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tarafından denizden topçu atışı ile yıktırılan İstanbul Rasathanesi’nin öyküleridir. Oluşturulan bu
öykülerin öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir Bu amaçla deney ve kontrol
grupları oluşturmuş, deney gruplarında fen dersleri bu öykülerle desteklenmiştir. Okul şartları göz
önüne alındığında, öğrencilerin geçmişten gelen sınıf ortamlarının bozulmaması için, öğrenci ve
velilerin rızası da gözetildiğinden sınıflarda öğrenci değişimi yapılamamıştır. Bu sebeple araştırmada
yarı deneysel desenlerden statik grup öntest-sontest desen modelinden yararlanılmıştır. Araştırmada
açık uçlu sorularla da nitel veriler toplanmış, nitel ve nicel bulguların birbirini destekleyip
desteklemediğine bakılmış, bu yolla araştırma deseninde çeşitlemeye gidilmiştir. Öntest-sontest
denkleştirilmemiş gruplu bu desende, uygulama öncesinde ve sonrasında bağımlı değişkene ait
ölçümler elde edilir. Grupların ölçülen nitelikle ilgili başlangıç noktaları bilinmesine ve değişimin
ölçülmesine olanak sağlaması, desenin kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Desende seçkisiz atamanın
olmayışı temel sorundur (Büyüköztürk ve ark., 2009). Bu sorunu en aza indirmek için 7. sınıflarda
öğrenim gören 5 sınıf içinden araştırmacının daha önce dersine girmediği ve ortalamaları birbirine en
yakın 3 sınıf seçilmiş ve rastgele 2 deney ve 1 kontrol grubu belirlenmiştir.
Tablo 1. Araştırmada Uygulanan Yöntem
Grup
Deney Grubu 1

Öntest
Tutum Ölçeği

Deney Grubu 2

Tutum Ölçeği

Kontrol Grubu

Tutum Ölçeği

İşlem
Bilimsel Öykülerle Desteklenmiş
Yapılandırmacı Eğitim
Bilimsel Öykülerle Desteklenmiş
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
(İlave
Bilimsel Öykülerin Kullanılmadığı)

Sontest
Tutum Ölçeği Ve Açık
Uçlu Soru
Tutum Ölçeği Ve Açık
Uçlu Soru
Tutum Ölçeği Ve Açık
Uçlu Soru

2.1 Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Eyüp ilçesinde bir devlet
okulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri (n= 65) oluşturmaktadır.
2.2 Veri Toplama Araçları
Bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ölçmek amacıyla tutum ölçekleri kullanılır.
Tutumlar, Likert tipi derecelendirme ölçekleriyle daha uygun ölçülebilmektedir. Öğrencilerin
öğretmenlere, derslere, okula, aileye vb. yönelik tutumlarının ölçülmesi davranışlarını anlama
bakımından önemli bilgiler ve ipuçları verir (Kaya ve Kutlu, 2006, s. 232).
Bu araştırmada Balım, Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır.
Ölçek 4’lü likert tipi olup, olumlu ve olumsuz ifadelerin bulunduğu 44 tutum maddesinden
oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,94 olup, ölçekten alınabilecek en yüksek
puan 176, en düşük puan 44’tür.
Öğrencilerin derse karşı istekli olup olmadıklarını anlamak için “Bundan sonraki fen derslerinizin de
bu ünitede işlendiği şekliyle devam etmesini ister misiniz? Neden istersiniz, ya da neden
istemezsiniz?” sorusu yöneltilmiş ve son testlerle birlikte veriler toplanmıştır.
2.3 Veri Analizi
Öntest-sontest kontrol gruplu bir desende uygulanan deneysel işlemin etkili olup olmadığını anlamak
isteniyorsa en uygun istatiksel işlem, öntestin ortak değişken olarak kontrol edildiği tek faktörlü
ANCOVA tekniğidir. ANCOVA, başlangıçta gruplar arasında ortalama puanların eşit olması
durumunda dahi kullanılabilen güçlü bir istatistiktir (Büyüköztürk, 2009). Tutum testi sonucu elde
edilen veriler, PASW Statistics 18 programında Ancova tekniği ile analiz edilmiştir.
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Veri analizi, verinin anlamını dışarıya aktarma süreci olarak tanımlanabilir. İnsanların ne söylediğini,
araştırmacının ne gördüğünü ve okuduğunu yorumlamayı içeren bu süreç anlam verme sürecidir.
Kategori oluşturmada en sık karşılaşılan durum araştırmacının verilerini yansıttığını düşündüğü
terimleri, kavramları ve kategorileri kendisinin ortaya koymasıdır (Merriam, s. 169-178). Buradan yola
çıkarak öğrencilere sorulan “Bundan sonraki fen derslerinizin de bu ünitede işlendiği şekliyle devam
etmesini ister misiniz? Neden istersiniz, ya da neden istemezsiniz?” sorusuna öğrencilerden gelen
cevaplar incelenmiş ve “Belirgin bir şekilde isteyenler”, “Kısmen İsteyenler” ve “ İstemeyenler” olarak
kategorize edilmiş ve sebepleri ile birlikte % ve sıklık frekans değerleri verilmiştir.
3.

Bulgular

Çarpıklık ve basıklık katsayıları +1,5 ile – 1,5 değerleri arasında olan testlerin normallik varsayımı için
yeterli olduğu belirtilir (Tabachnick and Fidell, 2013). Tüm gruplarda ön testlerin ve son testerin
basıklık ve çarpıklık katsayıları (en uç değerler -1,233 ve + 1,251) bu değerler arasında kaldığından
normallik varsayımı kabul edilmiş ve Ancova analizi yapılmıştır.
Çalışmanın problem cümlesi “Bilimsel gelişimin tarihsel süreçleriyle desteklenmiş öykülerin
kullanılarak derslerin işlendiği deney grubu sınıflarıyla, böyle bir eğitimin verilmediği kontrol grubu
sınıfının Fen’e yönelik Tutum Testi ön test puanları kontrol altında tutulduğunda son test puanları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklindedir. Grupların öntest puanları kontrol altında
tutulduğunda oluşan Ancova verileri tablo 3’te belirtildiği gibidir.
Tablo 2. Tutum sontest ANCOVA
Varyansın
Kaynağı
Tutum ön test

Kareler
Toplamı
9676,168

F

P

η2

1

Kareler
Ortalaması
9676,168

42,700

,000

,412

Grup

2795,039

2

1397,519

6,167

,004

,168

Hata
Toplam

13823,085
1361985,000

61
65

226,608

Sd

Anlamlı
Fark
D1>K,
D2>K

Tablo incelendiğinde gruplar arasında tutum puanları değişiminde anlamlı fark olduğu (P

‹

0,05

olduğundan) söylenebilir. Hangi gruplar arasındaki tutum puanlarında anlamlı derecede farkın
olduğunu anlamak için grupların ikili karşılaştırma sonuçlarına bakmak gerekir. Bu tablo aşağıda
verilmiştir.
Tablo 3. İkili Karşılaştırma Sonuçları
Gruplar
deney grubu1
kontrol grubu
deney grubu2
kontrol grubu
deney grubu1
deney grubu2

Mean Difference
14,542*
12,149*
2,393

Std. Error
4,350
4,815
4,732

Sig.a
,004
,043
1,000

Tablo incelendiğinde deney grubu 1 ve deney grubu 2 sınıfları arasında anlamlı fark olmadığı (sig
değeri 0,05’ten büyük olduğu için), deney grubu 2 ile kontrol grubu arasında ve deney grubu 1 ile
kontrol grubu arasında ise anlamlı farkın olduğu (sig değeri 0.05’ten küçük) görülmektedir. Hangi
grupların lehine anlamlı farkın olduğunu anlamak için ortalama puanlara bakmak gerekmektedir.
Bununla ilgili tablo aşağıda verilmiştir.
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Tablo 4. Tutum Ortalama Puanları
Std.
Deviation

Düzeltilmiş
Ortalamalar

Std.
Error

149,36

20,812

149,110a

3,011

23

134,26

19,531

134,568a

3,139

deney grubu2

17

146,76

17,159

146,717a

3,651

Toplam

65

143,34

20,349

Grup

N

deney grubu1

25

kontrol grubu

Mean

Tablo incelendiğinde her iki deney grubunun ortalama tutum puanları kontrol grubunun ortalama
puanından yüksek olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak deney grupları lehine anlamlı farkın
olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin “Bundan sonraki fen derslerinizin de bu ünitede işlendiği şekliyle devam etmesini ister
misiniz? Neden istersiniz, ya da neden istemezsiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar gruplandırılarak
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 5. Deney Grubu 1 Kategori ve Açıklamaları
Kategori

•
•
•
•
•
•

Açıklama
ilgim çok artıyor (3)
kolay odaklanıyorum (1)
konular böyle daha çok eğlenceli (2)
ders böyle daha çok hoşuma gidiyor (2)
çok zevkli (3)
ayrıntılı öğrendik (4)
keşke her ünitede 2-3 tane hikâye olsun (1)
her hafta 2 tane bilim adamı öğrenmek isterim(1)
bilim insanlarının hayatını öğrenmek güzel, hoşuma gidiyor
(4)
bilimin çok önemli olduğunu ve hangi şartlarda geliştiğini
öğreniyoruz (1)
daha iyi anlıyorum (2)
hikâyelerle ders sıkıcı geçmez (1)
hikâyeler etkileyici (1)
başarıyı öğrenmek için (1)
bilimsel çalışma nasıl yapılır öğrendim (1)
bana çok faydası oldu (1)

İSTERİM AMA (kısmen isterim, olabilir, yeterli
fakat)
Frekans: 2, Yüzde: % 8

•
•

her konuya 1-2 hikâye ilgimi çeker (1)
biraz çok oldu (1)

İSTEMEM ÇÜNKÜ
Frekans: 3, Yüzde: % 12

•
•

hikâyeler sıkıcı (1)
hikâyeler beni çok etkilemedi (1)

İSTERİM ÇÜNKÜ ( belirgin )
Frekans: 20, Yüzde : % 80

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deney grubu 1’in cevapları incelendiğinde öğrencilerin % 80’i bundan sonraki derslerinin de bu
ünitede olduğu şekliyle işlenmesini (bilimsel öykülerle desteklenmesini) istediği, % 8’inin bu soru
karşısında olabilir dediği ve % 12’sinin de olumsuz yönde cevap verdiği görülmektedir.
Kontrol grubunda dersler programda olduğu şekliyle işlenmiştir. Derslerde herhangi bir ilave bilimsel
öyküye yer verilmemiştir. Öğrencilerin “Bundan sonraki fen derslerinizin de bu ünitede işlendiği
şekliyle devam etmesini ister misiniz? Neden istersiniz ya da neden istemezsiniz ?” sorusuna verdiği
cevaplar kategorize edilerek aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 6. Kontrol Grubu Kategori ve Açıklamaları
KATEGORİ

AÇIKLAMA
•
•
•
•
•
•

akıllı tahta ile iyi öğrendik (1)
akıllı tahta ile dersler daha güzel (3)
akıllı tahta ilgimizi arttırdı(1)
görseller daha kalıcı oldu (4)
ünite ilgi çekici, çok güzel (4)
akıllı tahta görsel hafızamızı geliştirdi(1)

İSTERİM AMA (kısmen isterim, olabilir, yeterli
fakat)
Frekans: 6, Yüzde: % 26.08

•
•
•
•

fakat daha kalıcı olmalı ( 2)
daha çok deney olmalı (4)
ancak az yazalım (1)
daha çok etkinlik (1)

İSTEMEM ÇÜNKÜ
Frekans: 3, Yüzde: % 13.04

•
•
•

daha eğlenceli olmalı (1)
akıllı tahta olmasın(1)
akılda kalıcı değildi (2)

İSTERİM ÇÜNKÜ ( belirgin )
Frekans: 14, Yüzde : % 60.86

Kontrol grubunun cevapları incelendiğinde öğrencilerin %60.86 oranında derslerin böyle devam
etmesini istediği, % 26.08 böyle devam etsin ancak ek bir şeylerin de olması gerektiğini, % 13.04’ünün
de olumsuz yönde cevap verdiği görülmektedir.
Deney grubu 2 sınıfında dersler tıpkı deney grubu 1’de olduğu gibi kontrol grubundan farklı olarak
bilimsel öykülerle takviye edilmiştir. Öğrencilerin “Bundan sonraki fen derslerinizin de bu ünitede
işlendiği şekliyle (bilimsel öykülerle desteklenmesi) devam etmesini ister misiniz? Neden istersiniz, ya
da neden istemezsiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar gruplandırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 7. Deney Grubu 2 Kategori ve Açıklamaları
KATEGORİ
İSTERİM ÇÜNKÜ ( belirgin )
Frekans: 15, Yüzde : % 88.23

İSTERİM AMA ( kısmen isterim, olabilir, yeterli
fakat)
Frekans: 1, Yüzde: % 5.88
İSTEMEM ÇÜNKÜ
Frekans: 1, Yüzde: % 5.88

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AÇIKLAMA
ders daha çok aklımda kalıyor (2)
dersler daha zevkli(2)
daha çok hoşuma gidiyor(4)
ders hep böyle işlense (1)
dersler daha eğlenceli (3)
sevdim (1)
ders daha anlaşılır (1)
ilgimi çeker (1)
daha çok şey öğrendik (3)
konu ilginç oluyor (1)
öyküler bizi etkiliyor (1)
yeni şeyler (bilim insanları) öğrendik(1)
çok sıklıkla değil (1)

•

teleskopla gözlem evinden bakmak isterim (1)

Deney grubu 2’de öğrencilerin % 88.23 gibi yüksek bir oranla bundan sonraki derslerinin de bilimsel
öykülerle desteklenmesini istediği, % 5.88 oranla çok sık olmamak kaydıyla istediği ve yine %5.88 gibi
bir oranla da olumsuz görüş belirttiği görülmektedir.
Deney gruplarıyla kontrol grubu arasında ders işleme yöntemi açısından bilimsel öykülerin okunup,
tartışılması dışında deney yapma, fazladan etkinlik yapma vb. farklı bir yöntem söz konusu değildir.
Ünite gereği deney eksikliğinin kontrol grubunda daha fazla hissedildiği, deney gruplarında ise
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deney eksikliğinin bilimsel hikâyelerle ders işleme yönteminden dolayı hissedilmediği veya dile
getirilmediği söylenebilir.
Deney gruplarıyla kontrol grubunun “Derslerin bu ünitede işlendiği şekliyle devam etmesini ister
misiniz? Neden istersiniz ya da neden istemezsiniz?” sorusuna verdikleri “Belirgin bir şekilde
isterdim (ama, fakat vb. cümleler kullanmadan)” cevaplama oranlarının yüzdeleri karşılaştırıldığında
deney gruplarının her ikisininin de kontrol grubundan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu
sonucun nicel verilerin ANCOVA tekniği ile analizi sonucunda elde edilen bulguları desteklediği
söylenebilir.
4.

Tartışma ve Sonuç

Literatür incelendiğinde, bilimsel öykülerin fene yönelik tutumları nasıl etkilediğini belirlemeye
yönelik yurtdışı çalışmalar fazla olmakla birlikte Türkiye’de ki çalışmaların sayısı azdır. Hatta yurt
dışı çalışmalarda bilimsel öykülerin fen eğitiminde kullanılması yaklaşımıyla ilgili ders kitapları
(Burton ve diğeleri, 2000a; Burton ve diğerleri, 2000b, akt. Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayaş, 2006) ve
yeni öğretim programları (Millar & Obsorne, 1998; Millar, Obsorne & Nott, 1998, akt. Demircioğlu,
Demircioğlu ve Ayaş, 2006) mevcut olup, bu yöntemde genellikle gerçek yaşamdan hikâyeler
alınmakta bazen de gerçek olmayan hikâyeler de kullanılmaktadır (Banister& Ryan, 2001, akt.
Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayaş, 2006). Bu çalışmada da bilim insanlarının gerçek yaşam
öykülerinden (literatürde geçen) esinlenilmiştir.
Milne (1998, akt. Coşkun, Akarsu ve Kariper) yaptığı çalışma sonucunda bilimsel öykülerin öğrenme
sürecini, öğrencilerin bilime ve bilimin doğasına karşı görüşlerini olumlu etkilediğini belirtmiştir.
Öğrenme ortamlarının olumlu yönde gelişmesi tutumları da geliştirecektir.
Şen Gümüş (2008) yaptığı deneysel çalışma sonucu bilimsel öykülerin öğrencierin fen tutumlarında
anlamlı bir değişme ve gelişme sağladığını saptamıştır. Bizim sonuçlarımız da bu çalışmanın
sonuçlarını destekler niteliktedir.
Araştırma sonuçlarına göre bilimsel öykülerin fen eğitiminde kullanılması önerilebilir ancak bu
çalışmanın sınırlı sayıda öğrenci ile yapıldığı ve daha geniş kitlelerle yapılmış çalışmalara ihtiyaç
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
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EK. 1.
Ali Kuşçu
Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in av sırasında
kullandığı kuşlarına bakıyordu. Bu sebepten
Kuşçunun oğlu Ali denirdi. Daha sonraları
Ali Kuşçu ismiyle anıldı. Semerkant o zamanlar
en önemli bilim merkezlerinden biriydi.
Kadızâde, Gıyaseddin Cemşid gibi çok önemli bilim insanları burada yaşıyordu. Daha da önemlisi
bilime, bilim insanlarına çok önem veren ve bizzat kendisi de bir bilim insanı olan Uluğ Bey ülkede
sultan idi. Ali kuşçu böyle bir ortamda, bu insanların içinde büyüdüğü için çok şanslıydı.
Ali Kuşçu çok meraklı ve çalışkan birisiydi. Astronomi ve matematiğe ilgisi çok yüksekti. Bu yüzden
uzun yıllar astronomi ve matematik dersleri gördü. Ali Kuşçu’yu, Uluğ Bey rasathanede gözlem
yapması için görevlendirmişti. Uluğ Bey ve Kadızâde ile birlikte yıllarca rasathanede gözlem yaptı ve
Uluğ Bey Ziyci adlı kitabın hazırlanmasında çalıştı. Bilime olan ilgisinden, bilgisini daha da
genişletmek için farklı şehirlerdeki bilim merkezlerine de sık sık giderdi. Gittiği bu yerlerde dersler
görür tekrar geri gelirdi. Tabi farklı şehirlerde ne gibi bilimsel çalışmalar yapılıyor, yeni gelişmeler var
mı, kendileri ne durumda öğrenmek istiyordu. Bir defasında habersizce ders görmek için başka bir
şehre gitmişti. Ay’ın şekilleri hep dikkatini çekiyordu. Ama bazen hava şartlarından dolayı her gece
düzenli gözlemler yapamıyordu. Ay ile ilgili uzun süre düzenli gözlemler ve birtakım matematiksel
hesaplamalar yaptı. Gözlem sonuçlarını kaydediyor, tekrar yeni gözlemlerle doğruluğunu teyit
ediyordu. Bu gidiş biraz uzun sürmüştü, Uluğ Bey belki kızar diye düşünüyordu. Ama bilimsel
çalışmalar yapıyorum nasıl olsa bu yüzden beni affeder diye düşündü. Yaptığı gözlemlerin
resimlerini çizip, Ay’ın evrelerinin haritasını çıkarmayı başarmıştı. Çok uğraşmıştı ama çalışmaları
netice vermiş, çok mutlu olmuştu. İlk kez Ay’ın evrelerinin haritasını çıkarmıştı. Yaptığı çalışmaları
bir kitap haline getirdi. Hazırlamış olduğu yeni kitabıyla birlikte Semerkant şehrine geri döndü. Kitabı
Uluğ Bey’e hediye etti. Uluğ Bey buradaki çalışmaları aksattığı için ona kızgındı ama kitabı ve
içindeki bilgileri görünce kızgınlığı geçivermiş, Ali Kuşçu’yu affetmişti. Uluğ Bey rasathanesinde ve
medresesinde bilimsel çalışmalar devam ediyordu. Hep beraber titizlikle çalışmalarını sürdürdüler.
Çünkü onlar adlarının bilim sayesinde sonsuza kadar yaşayacağını, bilim sayesinde insanlığa büyük
hizmet edebileceklerini düşünüyorlardı.
Uluğ Bey acı bir şekilde kendi oğlu tarafından öldürtülmüştü. Bu olaya dayanamayan Ali Kuşçu,
ailesiyle birlikte Akkoyunlu Devletine geldi. O zamanlar, Osmanlı Devleti’nin başında Fatih Sultan
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Mehmet Han vardı. Fatih Sultan Mehmet bilim insanlarına çok önem veriyor, ülkesine gelmeleri için
onlara davetiyeler gönderiyordu. Bilim insanlarına saygılı davranıyor, yüklü miktarlarda maaş
bağlıyor ve rahat çalışabilecekleri ortamlar hazırlıyordu. Bilim insanları da Osmanlı Devleti’nde hem
geçim sıkıntısı yaşamıyor, hem inançlarını rahatlıkla yaşayabiliyordu. Can güvenlikleri devlet
tarafından sağlanıyor, otorite baskısı da olmadığından kendilerini tamamen bilime adayabiliyorlardı.
Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han bir ülkenin, bir toplumun yükselmesinin, kalkınmasının ilk önce
bilim ile olacağını düşünüyordu. Şimdilerde Amerika’ya olan beyin göçü o devirde Osmanlı
Devleti’ne oluyordu. Avrupa’da kilise öğretisi, otorite baskısı bilimin önüne geçerken Fatih bilimin
önemine varmıştı. Belki de bu yüzden Fatih, tarihin en önemli insanlarından biri olmuştu. Osmanlı
Devleti bilime sahip çıktığı süre boyunca dünyada söz söylemiş, dünyaya hükmünü geçirmişti.
Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’yu ülkesine gelmesi için davet eder. Ali Kuşçu ailesiyle birlikte
İstanbul’un yolunu tutar.
Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir törenle
Ali Kuşçu’yu karşılar. Ona çok iyi bir maaş
bağlar. Ali Kuşçu hemen eğitim işleriyle
uğraşmaya başladı. Fatih Camii külliyesindeki
medresenin öğretim programlarını düzenledi.
Medresenin ders programına Matematik ve
Astronomi derslerini koydurttu. Ali Kuşçu burada

Fatih Cami Güneş Saati

dersler verdi. Ali Kuşçu ders verirken birçok bilim insanı, dersleri takip ederdi. Gezegenlerin
hareketlerini, yeryüzünün şeklini ve ölçülerini, iklimleri ve gezegenlerin uzaklıkları gibi konuları
içeren Fethiye adlı bir eser yazdı. Örneğin bu kitapta Ali Kuşçu 23.27 derece olan Dünya’nın eksen
eğikliğini 23.30 derece olarak hesaplamıştır. Neredeyse günümüz teknolojileri ile yapılan
hesaplamalarla farkı yoktur. Fatih’e ithafen Muhammediye isimli Matematik kitabı yazdı. İstanbul’un
enlem ve boylamını hesaplamış, farklı güneş saatleri yapmıştır.
Ali Kuşçu, Kadızâde ve Uluğ Bey’in eserleri Osmanlı’da ve Batı’da uzun yıllar ders kitabı olarak
okutulmuş, bu bilim insanları sayesinde Astronomi ve Matematik bilimi yaygınlaşmıştır.
Fethiye adlı eserde Astronomi İle İlgili Açıklamalar

EK-2.7. İstanbul Rasathanesi

Intercultural Education in Greece: Activities for Immigrant and
Refugee Children, Their Impact on Future Teachers: Intercultural
Education and Future Teachers’ Involvement
Nektaria Palaiologoua, Catherine Dimitriadoua, Vassiliki Papadopouloua
aSchool

of Education, University of Western Macedonia, Greece

Abstract
In this paper, emphasis is given in the implementation of Intercultural Education in the direction of future
teachers’ education. The aim of this paper is to present intervention activities, as best practice type activitieswhich have been developed by Action Aid Hellas- and have been used in the frame of undergraduate
teachers’ education during an experiential workshop which took place at the School of Education at the
University of Western Macedonia (UoWM) in Greece. It was a two days seminar during the academic year
2015-2016, spring term, on 24th-25th May 2016. Intercultural Education is called to adjust its educational
provisions to these new sociocultural needs, to make sensitive the broader educational community and society
with activities and actions which target to include immigrant students and support refugee children. Thus, the
aim of this paper is to present these intercultural activities that were implemented in the frame of a seminar,
showing the results of student’s evaluation and the importance of including such experiential intercultural
activities within undergraduate students/future teachers’ training. In this line, future teachers realize the
objectives of intercultural education within the school praxis, and its principles for tolerance, respect, equal
rights and inclusion (UNESCO Guidelines for Intercultural Education, 2007). During the spring term of the
school year 2015-2016, the Greek Ministry of Education and Religion asked from the Greek Universities to
implement activities and programmes as well as to undertake volunteer actions for immigrant students and
refugee children, in particular within the Departments of Education which educate future teachers. In this
frame, an experiential workshop about refugee children took place in collaboration with ActionAid Hellas,
aiming at making future teachers sensitive towards the refugee pupils.
Keywords:1
ıntercultural education, teachers’ training, refugee children

1.

Intercultural activities to future teachers

The aim of this paper is to present intervention activities, as best practice type activities, which have
been used in the frame of undergraduate teachers’ education, in the classes of Intercultural Education
at the Department of Early Childhood and Primary Education at the School of Education of the
University of Western Macedonia (UoWM), where the writers of this paper are working as academics.
Τhe involvement and participation of the UoWM in this interactive seminar in collaboration with
Action Aid Hellas has made the academic community even more aware of the importance of
immigrant students’ education.
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Then, a short type questionnaire with four questions, like a kind of self-assessment (exploratory
evaluation), was distributed to them, where they expressed their own feelings, their personal
experiences - positive and/or negative towards immigrants, and their expectations from their
participation in these intercultural activities.
At next stage, the students selected some important educational activities on their own through
internet exploration. These activities were implemented by them initially in the class, and afterwards
some students used these activities as material during their school preparatory visits. At the end, a
short type of overall evaluation through a questionnaire (i.e. eight ‘open type’ questions) took place
about: a) the students’ own personal development to overcome any negative feelings they might had
(before their participation in these activities) towards immigrants, b) their opinion about the impact
and value these specific activities might have on nursery and primary school’s pupils,
For their effective implementation, it is important to point out here that these activities are designed
under the principles of Intercultural Education (UNESCO 2007) for respect, interaction and promotion
of human rights for all children no matter what their colour, religion, origin, language and social
background is.
1.1. Educational Material/Luggage “Mister 2P: the Global Citizen” Action Aid Hellas
Indicative activity: The gang of four (developed for students age 6-12 and for early childhood pupils
Material: a photo of children from a multicultural classroom in London
Steps:
1. See the photo and start a chat, with the following indicative questions:
What do you see in this picture? Which things make a big impression and are memorable?
2. Divide the students into small groups of 5 children: explain to 1 pupil from each team, in
secret, that their aim is to enter within the gang of 4.
3. Ask the rest to make a very tight, close circle. Explain to these 4, again in secret, that their aim
is not to permit anyone else to enter their cycle.
4. Give some time for the first attempt and repeat the activity so that each person can pass from
the role of the person who attempts to enter the circle.
5. Think and discuss the following: how did you feel in each role? Have you or someone else
you know ever been in such a position in your real life?
6. Do you know other people who may have similar feelings? For which reasons? What we
could do?
As a next step, students play the following game: they swell a balloon and then they explore different
ways of games with the children in the classroom about this game, in order not to break it. A child
who had left the game earlier is encouraged to participate. Soft music can accompany the game (e.g.
Waltz of the lost dreams, composer Manos Hatzidakis). When the balloon goes up to the sky, the child
leaves the circle.
As another version of this activity, we hold the balloon in our hands and we fly with it. A chat follows
with the following indicative questions: How was the world seen from the sky?, can you imagine the
world, your home, your country as a circle?
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Conclusions

The activities which were presented in this paper show the necessity to offer to undergraduate
students’/future teachers’ experiential activities within the core curriculum and the modules which
they are taught as part of their teaching process.
The results of the final evaluation which are presented in this paper show that all student teachers
who participated in these activities were glad and satisfied. Especially, they pointed out that the “team
participation and collaboration”, the “cycle” activity bring together and connect the children. Students
also said that the “contact games” were a little difficult for the small children (some pupils expressed
some aggressiveness), thus, they suggested such games to be initiated at the beginning of such activity
so that small children have all the time ahead to become acquainted with each other. All student
teachers are positive as far as the use and implementation of such experiential activities and
programmes are concerned since the early years within the school environment, with the involvement
of teachers, parents and children.
The EU is important to support local and national networks of expertise and centres on diversity in
order to help schools learn about the educational needs of migrant children and help improve their
learning outcomes. These centres of expertise should include cultural mediators, interpreters and
social workers where possible. Furthermore, ERASMUS+ programmes that promote teacher mobility
can be used to exchange knowledge and learning on different teacher training programmes across
countries, with national teacher training colleges that successfully include diversity in their teacher
training courses, being encouraged to share good practices in teacher training and curricula
development.
3.
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Appendix:
Photos from the educational luggage Mister2P: The Global Citizen

Photo 1: The Calendar of Mister 2P
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Gelişmiş Ülkelerde Yazılım Geliştirme Eğitimi
Ayşe İşçioğlu 1
1Yüksekokul,

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Sinop, Türkiye

Özet
Bilişim çağında yaşanan hızlı değişim ve rekabet ile birlikte teknoloji, eğitim alanında daha fazla kullanılmaya
başlanmıştır. Bu bağlamda ihtiyacı karşılayabilmek, üretken ve yaratıcı bir nesil yetiştirebilmek için bireylere
erken yaştan itibaren programlama eğitimi verilmesi gerekmektedir. Analitik ve eleştirel düşünme, problem
çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi becerilerin erken yaşta çocuklara aşılanması için eğitim sistemlerinde
değişimler meydana gelmektedir. Yazılım geliştirme eğitimi ile sorgulayan ve eleştiren bir nesil yetiştirmeyi
planlayan gelişmiş ülkeler eğitim sistemine yeni bir soluk getirmiştir. Programlama becerisi kazanan
öğrenciler, sorunlarla karşılaşma durumunda problem çözme, sayısal, uzamsal ve analitik düşünme becerileri
de kazanmaktadır.
Anahtar kelimeler:2
teknoloji; yazılım geliştirme eğitimi; yeni yaklaşımlar; gelişmiş ülkeler

1.

Giriş

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde, toplum, bireyi, her alanda, sorun çözerken
araştırma yapmaya, çoklu bakış açısıyla bakmaya ve özgün çözüm üretmeye zorlamaktadır (Koçoğlu,
2003). Değişen toplumda, farklı nitelikte insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Yetişmiş insan
gücünün kalkınmadaki yeri ve önemi büyüktür. Her alanda nitelikli insan gücünün sağlanması ise
eğitimin görevidir (Türkoğlu, 1988).
Toplum hızlı bir değişim ve dönüşüm içindeyken, sosyal, ekonomik ve beşeri kurumlarla birlikte
eğitim sisteminin de kendini yenilemesi kaçınılmazdır (Alkan, 2005). Eğitim sisteminden, bilgi
becerileriyle donatılmış (bilgiye ulaşabilen, kullanabilen, iletebilen ve üretebilen), teknolojiyi
kullanabilen ve kendi kendisine öğrenebilen (öğrenmeyi öğrenmiş) bireyler yetiştirmesi beklenir
(Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003).
Kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte hayatımıza giren bilgisayarlar, günümüzde gerek
sosyal gerek ekonomik birçok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak bizleri etkilemektedir. Sağlık,
turizm, medya, otomotiv ve daha birçok sektörde vazgeçilmez bir hal alan bilgisayarların bu
gelişimindeki temel neden donanımdaki küçülme ve ucuzlamanın yanı sıra aynı zamanda birçok
alanda yazılım geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda tüm dünya ülkelerinde olduğu
gibi Türkiye’de de yazılım sektörünün önemi gittikçe artmaktadır. Dolayısı ile bu alanda yetişmiş
insanlara da gün geçtikte daha çok ihtiyaç duyulmaktadır (Karabak, Güneş 2013).
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Toplumsal refah için ekonomik gelişme ve bunu sağlayan uzun dönemli rekabet gücü, ulusal
teknolojik yenilik üretme kabiliyeti kazanılması ile mümkündür. Dolayısıyla teknolojik yetkinlik, tüm
toplum kesimlerini, tüm sektörleri, uluslararası ve küresel ilişkileri etkilemekte, yani geleceği
belirlemektedir. Diğer yandan küreselleşme ise, gelişmekte olan ülkelere kısa dönemde rekabet gücü
veren ucuz işgücü, esnek kur ayarlamaları ile rekabet etme şansı tanımamakta, teknoloji üreterek
rekabet etmelerini gerektirmektedir (Çiftçi, 2003).
Hızla gelişen dünyada yeni yetişen genç nesillere mevcut programları tüketmekten çok, onlara yeni
programları nasıl üretebileceklerini göstermek gerekmektedir. Teknoloji odaklı bir dünyada üretken
bir ülke olabilmek adına bireylerin programlama becerileri önem kazanmaktadır. Günümüzde
yazılım alanında yetişmiş insanlara duyulan ihtiyaç artmakta, bu konuda üretken ve yaratıcı
bireylerin yetiştirilmesi ülkemizin geleceği için önemli hale gelmektedir. Bu nedenle sadece lisansını
bu alanda yapan bireylere programlama eğitimi vermek yerine bu alanda kendini geliştirmek isteyen
bireylere yönelik programlama eğitimlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Programlama eğitimi,
bilişim teknolojilerinin temel yapıtaşlarından biri olan yazılım çalışmalarının varlığını ve
devamlılığını sağlayan önemli bir eğitim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır (Kert ve Uğraş, 2009).
Programlama eğitimi, bilgisayar teknolojisinin gelişim sürecinde önemli bir yapıtaşı ve yönetim aracı
olan yazılım çalışmalarının var olmasını sağlayan önemli bir eğitim alanıdır. Bu nedenle ülkemizde ve
Dünya’da bu eğitim alanı üzerinde dikkatle durulmakta ve toplumsal yaşam içerisinde programlama
becerisine sahip bireylerin kazandırılmasına, nitelikli programlama uzman sayısının her geçen gün
arttırılmasına önem verilmektedir. Bilişim sektörü içerisinde önemli bir rolü olan programlama
uygulamalarıyla ilgili üzerinde çok fazla durulmayan ancak dikkatle incelenmesi gereken diğer bir
nokta, programlama becerisinin, bireyin düşünme becerilerine olan katkısıdır. Programlama
uygulamaları içerisindeki, problem analizi, analizi yapılan problemin bir algoritma karakteristiği
içerisinde düzenli ve sistematik olarak ifade edilmesi, meydana getirilen algoritmanın akış şeması
içerisinde görsel olarak ve işlevleri önceden tanımlanmış simgelerle şekillendirilmesi, bireyin
düşünme becerilerini geliştiren ve etkileyen işlem adımları olarak dikkat çekmektedir.
Özel bir alan olan yazılım sektörü içerisinde ve genel bileşenleri ele alındığında bireysel gelişime olan
etikleri düşünüldüğünde programlama eğitimine küçük yaşlardan itibaren önem verilmesi kaçınılmaz
görülmektedir. Programlama eğitimine küçük yaşlarda ilgi duyulmamasının nedeni olarak büyük
oranda bu eğitim sürecinin zorluk ve karmaşıklık düzeyi gösterilebilir (Kert, S. B. & Uğraş, T. 2009).
Öğrenciler programlama yaparken, önce verilen bir probleme bir çözüm üretmek zorundadırlar. Daha
sonra bu çözümü bilgisayar ile iletişime geçmenin bir yolunu bulmak durumundadırlar. Bu iletişim
örüntüsü dilbilgisi ve terim olarak ve düşünce olarak eksiksiz olmak zorundadır (Papert, 1980; Szlavi
ve Zsako, 2006). Söz konusu eksiksiz iletişim örüntüsü, öğrencinin doğal dil örüntüsünün gelişimine
de katkıda bulunabilmektedir (Hromokoviç, 2006). Bunlarla birlikte, programlamada bir probleme
çözüm bulma etkinliği, analiz yetisi de geliştirebilmektedir, çünkü problemi alt parçalara ayırmak ve
genellenebilir temel bir çözüm oluşturmak gerekmektedir (Saeli ve diğ., 2011). Dolayısıyla
programlamayla değişik alanlardaki problem çözme becerilerinin gelişimi de hedeftir
ki programlamanın problem çözme becerisi geliştirmeye dönük katkılarıyla ilgili bulgular kuvvetlidir
(Feurzeig ve diğ,1970; Papert, 1993; Mulder, 2002, Dasso ve dig.2005). Belli disiplinlerdeki kavramların
(örneğin Matematik) daha kolay anlaşılabilmesi programlama yoluyla yapılabilmektedir. Örneğin
Matematikteki değişken, fonksiyon, alt öğeler gibi kavramlar programlama yoluyla daha
anlaşılabilmektedir. Ayrıca programlama yoluyla başka konu alanlarındaki (örneğin Fen Bilgisi)
kavramların ve süreçlerin daha derinlemesine çalışılması daha mümkün olabilmektedir (Resnick ve
Ocko;1990).
21.yüzyıl bireylerinde bulunması gereken; problem çözme, yaratıcılık, algoritmik düşünme gibi temel
beceriler; programlama ve bilgisayar biliminin öğretilmesi ile kazandırılabilmektedir (Shin, Park ve
Bae, 2013; Karabak ve Güneş, 2013; Monroy-Hernández ve Resnick, 2008). Bilgisayar programlamanın
özellikle küçük yaştaki öğrencilerin bilişsel alandaki gelişimlerine katkısı öteden beri çalışılan bir
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konudur (ör. Papert, 1980; Billings, 1983; Clements ve Gullo, 1984). Programlama eğitiminin küçük
yaştaki bireylere katkısının incelendiği bir çalışmada; programlama eğitimi alan öğrencilerin farklı
düşünme, yaratıcılık yetenekleri ile üst biliş ve yönlendirme yeteneklerinin programlama eğitimi
almayan öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur (Clements ve Gullo, 1984). On iki yaşındaki
öğrencilerle Gorman ve Bourne’in yaptığı (1983) araştırma farklı sürelerde programlama öğrenen
öğrencilerin kural öğrenmede farklı performans gösterdiklerini ve haftada bir saat programlama
etkinliklerine katılanların haftada yarım saat programlamaya katılanlara göre kural öğrenmede daha
iyi olduklarını rapor etmiştir. Matematiksel ve Teknolojik düşünmenin geliştirilmesinde
programlamanın etkisinin araştırıldığı bir diğer çalışmada ise; programlama eğitiminin matematiksel
konuların öğretiminde, problem çözme stratejilerinin geliştirilmesinde, işbirlikçi, sistematik ve yaratıcı
düşünme üzerine etkili olduğu bulunmuştur (Taylor, Harlow ve Forret, 2010).
Bilgisayar programlama, farklı becerilerin aynı anda kullanılmasını gerektiren bir problem çözme ve
üretim sürecidir. Bu becerileri kazandırmak için gerekli programlama eğitimi ve öğretimi farklı
kurum ve kademelerde kimi zaman zorunlu dersler olarak, kimi zaman da isteğe bağlı kurslar
şeklinde verilmektedir. Eğitimlerde başarıyı etkileyen olası faktörler arasında öğrencilerin
programlamaya karşı tutumu, bilgisayar (yada bilişim teknolojileri) okuryazarlığı konusunda ön
yeterlikleri ve seçilen dil ile amaçlanan becerilerin uyumu sayılabilir. Bu faktörlerin biri ya da bir kaçı
öğrencilerin programlama konusundaki başarılarını etkilediği gibi, bu becerilerin farklı alanlarda
kullanılmasını da engellemektedir. Örneğin kullanılan dilden bağımsız olarak programlama becerisi,
mantıksal düşünme ve algoritma oluşturma gibi birçok alanda problem çözmeye yönelik becerileri ve
hatta analitik düşünme becerisini de kazandırabilir (Berksoy ve diğerleri, 2014).

2. Yöntem
Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerin yazılım geliştirme eğitimi konusundaki vizyonunu ortaya
koymaktır. Ülkelerin yazılım geliştirme eğitimine ilişkin hedeflerini ortaya koyarak, bu alanda ortaya
çıkan yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların tanıtılmasıdır. Çalışmanın sonuçlarının gelişime açık olan
ülkelere örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.
Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Bu yöntemin seçilmesinin sebebi, araştırma bulgularının daha
geniş bir popülâsyona genellemesini yapmaktan öte, derinlemesine incelemelerde bulunmak, bir
diğer ifade ile analitik genellemelerde bulunmaktır (Yin, 2003). Nicel çalışmalar ile karşılaştırıldığında,
nitel çalışmalar derinlemesine bilgi, kavrayış ve anlayış sağlamaktadır (Patton, 1987; Yıldırım ve
Şimşek, 2005). Ayrıca, Patton’ın (1990) da belirttiği gibi nitel araştırmalar araştırmacıya küçük grupla
çalışmasına rağmen ayrıntılı ve zengin bir bilgi sağlar. Fakat elde edilen veriler, genelleme yapmak
için kullanılmaz, sadece var olan olguyu ortaya çıkarmak için kullanılır.
3.

Çalışmanın Önemi

Son yıllarda tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yazılım sektörünün önemi gittikçe
artmaktadır. Bu nedenle alanında yetişmiş insanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmiş
ülkelerde, hem yazılımı sevdirmek hem de lisans öğrenimine başlamadan önce öğrencilere yazılım
geliştirme mantığını öğretmek amacıyla ilköğretim aşamasında yazılım geliştirme eğitimi
verilmektedir. Yazılım geliştirme eğitimi geleceğe dönük faydalarının yanı sıra eğitim süresince
öğrencilerin yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştirmesi, sistematik düşünme ve problem
çözme becerisi kazandırması, problem çözmede farklı yollar geliştirmeleri açısından önem
taşımaktadır.
4.

Yazılım Geliştirme Eğitimi Araştırmaları

Gelişmiş ülkeler her bir evin fabrikaya dönüşmesi ve kod okuryazarlığının artırılması için çalışmalar
yaparak, eğitim sistemlerini bu gelişmelere doğrultusunda güncellemektedirler. Özellikle uluslararası
alanyazında, programlama eğitimi üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar dikkat çekici
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görülmektedir. Mannila, Peltomaki ve Slakoski (2006), programlama öğrenme sürecindeki güçlükleri
inceledikleri çalışmalarında ilk defa programlama kursuna katılan ve yaşları 16 ile 19 arasında değişen
yeni kullanıcılar tarafından hazırlanan 60 ayrı programdaki hataları değerlendirilmişlerdir.
Hazırlanan programların yarısı katılımcıların “basit” olarak tanımladıkları bir programlama diliyle
hazırlanırken diğer yarısı “karmaşık” olarak tanımlanan bir programlama diliyle geliştirilmiştir.
Araştırma sonucunda “basit” olarak tanımlanan programlama diliyle hazırlanan yazılımlarda daha az
mantık hataları bulunduğu gibi aynı zamanda daha az yazım hataları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın
nitel bölümünde ise, programlama becerisinin “basit” bir programlama diliyle edinilmesinin “daha”
karmaşık olan programlama dilinin öğreniminde bir problem ortaya çıkarmadığı görülmüştür (Kert
ve Uğraş, 2009).
Miyadera, Kurasawa, Nakamura, Yonezawa ve Yokoyama (2007), geliştirdikleri gerçek zamanlı bir
izleme uygulaması ile programlama becerisi düşük olan çocuklara programlama yaparken rehberlik
edecek bir ortam yaratmışlardır. Bu uygulama sayesinde, programlama eğitimini alırken zorlanan
lisans öğrencilerine veya yeni alan öğrencilere daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturulduğu
belirtilmektedir. Öğretmen, öğrencileri bu uygulama sayesinde gerçek zamanlı izleyebilmekte;
öğrenciler, yazdıkları kodları bu uygulamanın sistemine yükleyerek kontrolünü yapabilmektedir
(Kert ve Uğraş, 2009).
Programla eğitiminde gerçek zamanlı destek verilmesini sağlayan başka bir uygulama, Elektronik
Performans Destek Sistemi (EPDS)’dir. Kert (2008), lisans öğrencilerinin programlama eğitiminde
EPDS’nin kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmasında bu sistemi kullanan öğrencilerin öz-düzenleme
becerilerinin daha geliştiğini belirtmektedir. Ayrıca, bu sistemi kullanan öğrencilerin eğitim sürecinde
bu sistemi kullanmaktan memnun oldukları belirtilmiştir. Benzer şekilde, Hwang, Wang, Hwang,
Huang ve Huang (2008), Web-Tabanlı Programlama Destek Sistemi (WPAS)’ni kullandıkları
çalışmalarında, lisans öğrencilerinin Web-Tabanlı programlamada bilişsel gelişim gösterdiklerini ve
bu sistemin öğrenciler tarafından kullanımı kolay ve yararlı bulunduğunu belirtmişlerdir (Kert ve
Uğraş, 2009).
Çalışmalarla önemi kavranmaya başlanan programlama eğitiminin faydaları şunlardır (Akpınar ve
Altun, 2014; Karabak ve Güneş, 2013).
Öğrenciler okulda sürekli olarak bu araçları kullanıp dijital okuryazarlıklarını geliştirebilirler.
Hayal gücü ve yaratıcılığı artırabilir.
Hem sonuç hem de süreç odaklı düşünmeyi sağlar.
Okula ve derslere olan motivasyonları arttırılabilir ve araştırmaya yönlendirir
Uzun süre hafıza kullanımı ile bilgiyi içselleştirir.
Öğrencilerin problem çözme, uzamsal düşünme ve analitik düşünme becerileri kazandırır.
Ürüne dönük büyük projeler yapma, küçük projelerin entegrasyonuyla karmaşık problemlere çözüm
üretme alışkanlığı edinmelerini sağlar.
İşbirlikli çalışma, öğrenme becerileri, yaparak öğrenme ve bilgisayara öğreterek öğrenme
alışkanlıkları ve kültürü geliştirilebilir.
Programlamanın eğitim alanındaki katkıları da yadsınamaz. Matematik, Fen Bilgisi gibi
disiplinlerdeki kavramların öğretilmesinin daha kolay olması ve hayata uygulanabilirliği açısından
programlamanın etkisi büyüktür (Karabak ve Güneş, 2013). Programlama eğitiminin başarısı ancak
gerçek hayatta karşılaşılan problemlere uygulanabilirliği ile ölçülür (Karabak ve Güneş, 2013).
Programlama eğitiminin gençler ve çocuklar üzerindeki yararlarının yanında, bir ülkenin ilerlemesine
katkıları da yadsınamaz. Programlama eğitimi sayesinde üretken bir nesil yetişirken yazılım alanında
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yetişmiş eleman ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Aynı zamanda bu eğitim sayesinde ülkelerin
gelişmişlik seviyeleri artarak teknoloji alanında zirveye ulaşabileceklerini söylemek mümkündür. Bu
durumu fark eden gelişmiş ülkeler, eğitim kurumlarında radikal değişiklikler yapmış ve öğrencilere
küçük yaşlardan itibaren programlama eğitimi vermeye başlamışlardır (Demirer ve Sak, 2016).
Bilgisayar programlama ve yazarlık dillerinin bilişsel gelişime katkısı bilgisayar programlamanın
özellikle küçük yaştaki öğrencilerin bilişsel alandaki gelişimlerine katkısı öteden beri çalışılan bir
konudur(ör. Papert, 1980; Billings, 1983; Clements ve Gullo, 1984). Bilgisayar programlamanın küçük
yaştaki öğrencilere katkısını 7 yaşındaki gruplarla inceleyen Clementve Gullo (1984), programlama
yapan öğrencilerin yansıtıcılık ve farklı düşünce (yaratıcılık) yetileri ile üstbiliş yetenekleri ve
yönlendirme yeteneklerinin programlama yapmayanlardan daha yüksek olduğunu bulgulamışlardır.
On iki yaşındaki öğrencilerle Gorman ve Bourne’in yaptığı (1983) araştırma farklı sürelerde
programlama öğrenen öğrencilerin kural öğrenmede farklı performans gösterdiklerini ve haftada bir
saat programlama etkinliklerine katılanların haftada yarım saat programlamaya katılanlara göre kural
öğrenmede daha iyi olduklarını rapor etmiştir.
5.

Dünyada Yazılım Eğitimi

Günümüzde birçok ülke yazılım eğitiminin öneminin farkına varmış ve çağın ihtiyaçlarını da göz
önünde bulundurarak Bilişim Teknolojileri (BT) eğitimlerine bilgisayar programlama gibi yazılım
ağırlıklı içerikler eklemişlerdir (Demirer ve Sak, 2016).
İngiltere Milli Eğitim Bakanı Micheal Gove mevcut bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin içeriğinin
sıkıcı olduğunu, teknolojik gelişmeleri ön plana alan bir eğitimin çocukların yaratıcılıklarını
geliştireceğini açıklamıştır. Gove, İngiltere'de mevcut müfredatın ülkenin ekonomik geleceğini
tehlikeye attığını ve teknolojik alt yapıların yetersiz olduğunu belirterek Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(BIT) dersi öğretim programında radikal bir değişiklik yapılacağını ifade etmiştir. Plan, Eğitim Bakanı
Michael Gove’un bilişim uzmanlarından tavsiyelerde bulunmalarını istemesinin ardından gündeme
gelmiştir. Eylül 2013’te okullardaki bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin içeriğini ‘çağa ayak
uyduramadığı’ gerekçesi ile dersin içeriğine, zorunlu ve geniş bir programlama bölümü eklendi. Bu
birçok kodlama dersini de barındıracak şekilde genişletildi. 2014 Eylül ayında 5-6, 7-11 ve 11-14 yaş
grubu için üç basamakta eğitimlere başlandı. 11 yaşındaki çocukların yapabileceği yirmiye yakın basit
bilgisayar simülasyonlarının öğretilebileceğini söyleyen Gove, bir öğrencinin 16 yaşında kendi
telefonlarındaki küçük uygulamaları kendi yazabilmesine, 18 yaşında ise kendi programlama dilini
oluşturabilmesine olanak sağlayacak yeni bir müfredat ön görmüştür (Burns, 2012). Benzer şekilde,
İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi, programlamayı ilkokullardan itibaren zorunlu ders olarak eğitim
programlarına ekledi. “Code Week EU” etkinlikleriyle, yine geçen yıl on binlerce Avrupalı çocuk ilk
bilgisayar programlarını yazdılar (Özdemir, 2015).
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) çocukların eğitim hayatlarının ilk yıllarından itibaren
programlamayla tanışması yönünde büyük çaba harcanıyor. ABD, Başkan Barack Obama'nın de
desteğiyle programlamaya en fazla odaklanan ülkelerden biridir. Yazılım geliştirme eğitimi, 2013’ten
beri ABD Başkanı Barack Obama’nın üzerinde durduğu bir konudur. Etkinliklerin getirdiği
farkındalık sayesinde, birçok ABD eyaletinde “programlama” ilköğretim müfredatında zorunlu
dersler arasına girdi. ABD ilk ve orta öğretimde kodlamayı ek ders ve okul dışı eğitim olarak
müfredata eklemiştir. 2014 sonunda, 'Hour of Code' girişimi ile eğitim gören öğrenci sayısı 30 milyona
ulaşmıştır. Küresel alandaki en büyük kodlama eğitimlerinden biri olan House of Code ile aynı yıl
düzenlenen eğitim 1 milyon saati geçmiştir. ABD’de son bir yılda “Hour of Code” etkinlikleriyle
milyonlarca çocuk ve genç ilk bilgisayar programlarını yazdılar (Özdemir, 2015).
Avustralya eğitim alanında bir devrime imza attı. “programlama” dersinin ilköğretim öğrencileri için
tarih ve coğrafya derslerinin yerine verilmesi önerisi Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi Bu
konuda başbakan Malcolm Turnbull ağır fakat yenilik odaklı, geleceğin iş modelleri ve ekonomilerine
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uyum sağlamaya yönelik bir çalışma olduğunu belirtiyor (Onedio, 2015). Son dönemde yüksek
teknolojiye dayalı bir ekonomi oluşturmak üzere yatırım yapan, 2004 yılında AB'ye katılan 1,3 milyon
nüfuslu Estonya'da, 2012 Ekim ayından bu yana birinci sınıfa denk gelen 7 yaşından itibaren program
yazmayı sağlayan kodlama dersleri verilmektedir. Dünyaca ünlü teknoloji devlerinin bulunduğu
Güney Kore’de eğitim alanında yeni bir devrime kapı aralandı. Güney Kore Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilkokullardan liseye kadar tüm eğitim müfredatında
programlama ve yazılım dersleri saatleri arttırılarak, içeriği zenginleştirilecektir. İlkokul beşince ve
altıncı sınıflardaki bilgisayara giriş dersi, 12 saatten 17 saatin üstüne çıkarılacak ve içeriğine temel
programlama kodları da eklenecektir. Söz konusu sisteme ise kademe kademe değişimler yapılarak
2019 yılında tam geçiş sağlanacaktır. Program kapsamında 2018 yılına kadar ortaokullardaki haftalık
bir saatlik bilgi sistemleri dersleri, iki katına çıkarılarak dönemlik en az 34 saatlik bir müfredat ile
içinde programlama ve yazılım konularının olduğu bir şekle dönüşecektir. Liselerde ise yazılım
üzerine dersler çeşitlendirilerek zorunlu hale getirilecek ve ders saatlerinin de sayısı arttırılacaktır. Öte
yandan eğitimdeki söz konusu müfredat değişikliğinin Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin politikası
nedeniyle yapılacağı belirtiliyor. Devlet Başkanı Park, göreve gelir gelmez her mahalleden Apple'ın
kurucularından Steve Jobs gibi insanların çıkacağı şekilde eğitim politikalarında değişiklik yapma
sözü vermişti (Alpago, 2015).
Programlama eğitiminin erken yaşta öğretilmesinin ülkelerin geleceği için gerekli olduğunun
bilincinde olan Avrupa Birliği (AB), Kasım 2013’te yazılım haftası (Avrupa Kod Haftası-Europe Code
Week) kutlamalarında çeşitli etkinlikler düzenlemiştir (Öymen, 2014). Avrupa Kod Haftası, genç
Avrupalıları yaratıcı girişimciler yapmaya ve yazılımı genç yaşta öğrenmeye teşvik edebilmek
amacıyla başlatılmıştır (Öymen, 2014). Çeşitli Avrupa ülkelerinde düzenlenen Avrupa Kod Haftası
etkinlikleri çerçevesinde üç yüze yakın çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştaylara on binlerce öğrenci
katılmıştır (Programlama Çocuk Oyuncağı, 2014).
6.

G20 Ülkeleri Bilgisayar Bilimleri Alanında Eğitime Yaklaşımı

G20 ülkelerinin bilgisayar bilimi eğitimine ilgisi bu alanda oluşacak uzman eleman ihtiyaçlarını
öngörmeleri ile ortaya çıktı. İngiltere bilgisayar bilimi uzman eleman ihtiyacının 2010'lu yıllardaki 50
bin seviyelerinden 2020'li yıllarda -hızla devam ederek – 250 bin seviyelerinin üzerine çıkacağını
öngörmektedir. Bundan dolayı daha 5 yaşındayken öğrencilerini kodlama eğitimi ile tanıştırarak, 5-14
yaş arası çocukları zorunlu bilgisayar bilimi eğitimine tabi tutmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri'nde de benzer bir durum söz konusudur. İlkokul seviyesinden bilgisayar bilimi eğitimine
önem vermektedir. İşçi İstatistikleri Kurumu 2020 yılında oluşması öngörülen 9 milyon civarı
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan ihtiyacının yüzde 50'sinden çoğunun
bilgisayar bilimi bilgisi gerektireceğini dile getirmektedir. ABD Başkanı 30 Ocak 2016
tarihli konuşmasında bilgisayar bilimi eğitiminin her seviyede olması gerektiğini belirterek 4 milyar
dolarlık bir bütçenin bu eğitime ayrıldığını duyurdu. Diğer bir G20 ülkesi Hindistan’ın bilgisayar
uzmanlarının becerilerini ve başarılarını hepimiz bilmekteyiz. Hindistan bu konuya önem vermeye
başlayan ilk ülkelerden birisi ve şu anda gelişmiş ülkelerdeki birçok bilgisayar firmasının
yöneticilerini ve uzmanlarını Hindistan vatandaşları oluşturmaktadır. Bu örnekleri Avustralya,
Kanada, Suudi Arabistan uygulamaları ile zenginleştirmek mümkün. G20 ülkeleri dışında da İsrail bu
alanın hem araştırmaları hem de uygulamaları açısından takip edilen ülkelerden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Tabii ki bu ülkelerin amacı bu eğitimle bütün çocuklarını bilgisayar uzmanı
yapmak değildir. İlgisi ya da potansiyeli olan çocukları geleceğin ihtiyacı olan bilişim mesleklerine
hazırlarken ve yönlendirirken, diğer çocuklarımızı da bilgisayar biliminin onlara kazandıracağı
problem çözme ve sistematik düşünme gibi yeteneklerle diğer meslek alanlarında da bu yetenekleri
kullanmalarına olanak sağlamak olacaktır (Özdemir, 2016)
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Türkiye’de Programlama Eğitimi

Yeni teknoloji gereksiniminin hissedilmesini etkileyen etmenler; bilginin artması, nüfusun artması,
toplumun değişim göstermesi, bireysel farklılıkların olması, eğitime talebin artması şeklinde ifade
edilebilir. Bilgi teknolojisini eğitime sokmanın yolu daha çok bilgisayar almak veya daha sonra
oluşturulabilecek altyapı değildir. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bilgi ihtiyaçlarının arttırılması ve
onun hissettirilmesi gerekmektedir (Varol, 1997).
Yeni teknolojiler eğitim sorunlarının çözümü için ideal imkanlar oluşturmaktadır. Son yıllarda
Türkiye’de bilimsel gelişmenin canlandığı sırada bilgi artışı da atağa kalkmıştır. Bilginin artması
eğitimi de büyük ölçüde etkilemektedir. Eğitim alanına hızla giren teknolojilerin, kapasite ve
çeşitliliği, eğitim sorunlarımızı tam anlamıyla olmasa da büyük ölçüde gidermeye yetmektedir (Varol,
1997).
Bilişim çağı dünyada rekabet içerisinde yaşanırken, gelişmiş ülkeler farkındalıklarını göstererek
teknolojiyi olumlu olarak bilen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. Türkiye son zamanlarda bazı
konularda gelişen dünya ile paralel olarak adımlar atmaya başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yazılım geliştirilmesine yönelik ihtiyaç giderek artmaktadır.
Yazılım sektöründe önemli olan iş gücünün kalitesidir. Bu sektörde kendini geliştirmiş ülkelerin ortak
özelliği bu sektörde yetişmiş kalifiye elemanlar yetiştirmiş olmasıdır. Yazılım geliştirmenin sadece
bunu meslek haline getirmiş kişilerin elinde olması sebebiyle yazılım sektörü ülkemizin bilgi
toplumuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde devlet
yazılım sektörüne önem vermeye başlamış ve çeşitli politikalar geliştirmiştir. Üniversiteler
bünyesinde Teknokentler açılmış ve devlette bu Teknokentlerin içerisinde yer alan firmalara teşvik
programları hazırlamıştır (Konuk ve Öztürk, 2010).
Dünyada ve ülkemizde programlama eğitimin öneminin artması ile birlikte Bilişim Teknolojileri Dersi
Öğretim Programı’na yazılım eğitimine yönelik içerik eklemenin zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 2012
yılında yayınlanan 69 sayılı karar ile Bilişim Teknolojileri dersinin adı değişerek “Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım” dersi olmuş ve dersin içeriğine yazılım ve programlama eğitimi konuları eklenmiş ve 5.
sınıftan itibaren öğrencilere temel programlama eğitimi verilmeye başlanmıştır (BTE Derneği, 2013).
Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi
öğretim programı ile bilişim teknolojilerini en iyi ve etkili şekilde kullanan bireyler yetiştirilmesi
hedeflenmektedir (TTKB, 2012).
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Ahmet Onur Ak, bakanlık olarak
algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde geliştirmek amacıyla 5 ve 6. sınıflarda
zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim
programının kodlama eğitimi konusunda güncellenmesi için bir çalışma komisyonu oluşturulduğunu
bildirdi. Komisyonda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra
YEĞİTEK'te çalışan bilişim teknolojileri öğretmenler ve uzmanlar yer almaktadır. Ak, komisyonun
bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital okur-yazarlık ve bilgisayar bilimi konularına ilişkin mevcut
öğretim programının güncellenmesi için planlamalar yaptığını ifade etmiştir. Bu kapsamda
müfredatlarında kodlama eğitimlerine yer veren İngiltere, ABD, İsrail, Polonya, Finlandiya, Almanya,
Avusturya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin, Hindistan, Malezya, Güney Afrika gibi
ülkelerin öğretim programları ile uluslararası sektör temsilcileri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların
bu alandaki çalışmalarının ayrıntılı incelenmektedir. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak ulusal
öğretim programının dünyadaki eğilimleri yansıtması ve Türkiye'nin beklentileriyle uyumlu
olmasının sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Ak, "Çalışmalar kapsamında, bir kodlama e-öğrenme
ortamının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altında yer alması ve eğitimlerin bu ortam üzerinden devam
ettirilmesi öngörülmektedir (Kaplan, 2016).

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

654

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Ahmet Onur Ak, Kodlama eğitimi
konusunda ders programını destekleyecek araç, yöntem, eğitsel içerik gibi kaynakların incelenmesi,
öğretmenlerin bu kaynakları kullanabilmesi amacıyla bilgi teknolojilerindeki öncü küresel sektör
temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını aktarmıştır. Ayrıca öğretim programının kodlama eğitimi
konusunda güncellenmesi hakkında öğretmenlerin derse bakış açılarının belirleneceği akademik
çalışmalar yapılacağını, müfredat çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenme etkinlikleri,
dijital ders içerikleri ve öğretmen kılavuzları hazırlanacağını, ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle
öğretmen eğitimleri gerçekleştirileceğini belirtmiştir (Kaplan, 2016).
Öte yandan, kodlama dersi için okullara kurulan internet bağlantısı ve "etkileşimli tahta" çalışmaları
da önemli bir alt yapı sağlayacaktır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yürütülen
çalışmalarda bugüne kadar toplam 42 bin 288 etkileşimli tahtanın okullara kurulumu tamamlanmıştır
(Kaplan, 2016).
Gelişen çağa ayak uydurmak adına okullarımızda kodlama dersinin yer alması ülkemizde yazılım
alanında önemli bir atılımdır.
8.

Yazılım Eğitimi İçin Farklı Organizasyonlar

ABD’de hükümet, sivil toplum kuruluşları, Microsoft ve Google gibi teknoloji ve yazılım
şirketlerinin desteğiyle kodlama eğitimi konusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlar arasında Mark
Zuckerberg, Bill Gates gibi isimlerin de desteğiyle sürdürülen, 2013’te kurulan ‘code.org’ ön plana
çıkıyor. İlk, orta ve lisedeki bilgisayar bilimleri dersinde ‘kodlama saati’ olarak adlandırılan atölye
eğitimlerinde yardımcı unsur olarak müfredatta da bulunuyor (Öndeş, 2016).
Öğretmenler, ‘code.org’
üzerinden
ücretsiz eğitim alabiliyor.
Kayıt olduktan
sonra
öğrencilere yüzlerce kodlama dilini kavrama ve kendi kodlarını yazmakta destek olunuyor. Türkçe de
dâhil 30 dil ve 180 ülkede global çıkar gözetmeyen platformu, ABD’de 6 milyon öğrenci kullanıyor
(hürriyet eğitim, 2016). Bu program teknolojiye ayak uyduran, sorumluluk sahibi bir dijital vatandaş
yetiştirmek, öğretim teknolojilerinin işbirliği, bilgi paylaşımı amacıyla kullanımını sağlamak ve
yaygınlaştırmak için ulusal düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı noktasında temel
yeterlilikler belirlenerek oluşturulmuş ve her öğrencinin kendi seviyesine uygun bir programın
tasarlanması amaçlanmıştır (TTKB, 2012).
Türkiye Bilişim Derneği Genç Çalışma grubu çocukları teknolojinin esiri olmaktan kurtarmak ve
teknolojiyi sadece tüketen bireyler olmaktan çıkartmak için “Programlama Çocuk Oyuncağı” projesini
başlatmıştır. Hour of Code ve Code Week EU projelerinin Türkiye ayağı olarak tanınan proje, IEEE
ODTÜ başta olmak üzere birçok öğrenci topluluğu, kamu kuruluşları ve özel şirketler tarafından
desteklenmektedir (Programlama Çocuk Oyuncağı, 2014).
“Programlama Çocuk Oyuncağı”, ilk, orta ve lise öğrencilerinin, her gün büyük keyifle oyun
oynadıkları ve sosyalleştikleri bilgisayar ve internet teknolojileriyle aslında kendi programlarını da
yapabileceklerini ve bunun çok basit bir şey olduğunu fark etmelerine yönelik bir etkinliktir
(Programlama Çocuk Oyuncağı, 2014).
“Programlama Çocuk Oyuncağı” etkinlikleriyle genç nesillerin yoğun bir biçimde kullandıkları
bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla internet teknolojilerinin sadece bir tüketim değil, aslında bir
değer yaratma aracı olduğu algısını erken yıllarda kazanmalarını sağlamak üzere ilkokul, ortaokul ve
liselerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir (Programlama Çocuk Oyuncağı, 2014).
Programlama Çocuk Oyuncağı Haftası’nda öğrenciler kendi okullarında Scratch, Microsoft Small
Basic, HTML/DHTML teknolojilerini kullanarak bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyerek sayısal
ürünlerini geliştirme imkanı buluyorlar. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde küçük programlar
yazarak web sayfaları tasarlıyorlar (Programlama Çocuk Oyuncağı, 2014). Bu gibi çalışmalar
programlama eğitiminin ülkemizde de değer kazandığını göstermektedir. Bu bağlamda gelişmiş
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ülkelerde ve ülkemizde değeri anlaşılan programlama eğitimi konusunda devletin desteği, kurum ve
kuruluşların işbirliği ile birçok etkinlik ve proje gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bunun yanında
programlamayı kolay ve eğlenceli hale getiren çeşitli programlama araçları da tasarlanmaktadır
(Demirer ve Sak, 2016).
9.

Sonuç

Bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini
göstermektedir. Toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yönden kalkınmasında ve bireylerin
kendilerini gerçekleştirmelerinde önemli bir role sahip olan eğitim sisteminin, üç temel öğesi vardır.
Bunlar; öğrenci, öğretmen ve programdır (Gözütok, 2003).
Kodlama ve algoritma ile çocuklara 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp
çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi
kazanırlar. Çünkü öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen
içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin
gerçekleşmediğini kavrarlar. Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu özellikle
eğitimciler tarafından bilinen bir gerçek. Kodlama yazmanın kazandırdığı becerileri düşünürsek, bu
becerileri erken yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (Kodokulu, 2015).
Uzmanlara göre, küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme
becerilerini geliştiriyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk
Özdemir’e göre, kodlama bilen bir kişi bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara
istediği işleri yaptırabilir, bu cihazlara yeni özellikler, görevler ekleyebilir. Bugünün çocuklarının
büyüdüklerinde, uzun zamandır depolanan ‘büyük veri’ ile uğraşması ve her alanda doğru kararlar
verebilmek için o büyük veriyi analiz edip anlamlı sonuçlara ulaşması gerekiyor. Büyük veriyle
uğraşmasını beklediğimiz yakın geleceğin yetişkinlerinin sahip olması gereken en önemli zihinsel
araçlardan birisi, kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisi olacak (Ülkar,
2016).
Bilgi toplumu hedeflerine ulaşılması için öğrencilere sunulan bilişim eğitiminin süresi ve kapsamı
artırılarak zorunlu hale getirilmelidir. Günümüzde bilgi teknolojileri öğrenimi artık ofis
otomasyonlarının çok ötesine geçmiş durumdadır. Yetişen bireylerin yeni teknolojileri kendi
kendilerine öğrenebilme ve yeni medya ortamlarına adapte olma becerilerini geliştirmeleri çok daha
büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar derslerinde halihazırda birkaç ayda hızla öğrenilebilen genel
kullanım amaçlı (ofis otomasyon) uygulamalara ek olarak, programlama ve tasarıma dayalı yeni bir
müfredat oluşturulmalıdır. Çünkü öğrencilere programlama ve tasarım araçları öğretilirse:
1) Öğrenciler okulda sürekli olarak bu araçları kullanıp dijital okur yazarlıklarını
geliştirebilirler,
2) Okula ve derslere olan motivasyonları arttırılabilir,
3) Öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerileri,
4) Uzamsal düşünme becerileri,
5) Ürüne dönük büyük projeler yapma, küçük projelerin entegrasyonuyla karmaşık
problemlere çözüm üretme alışkanlığı,
6) İşbirlikli çalışma ve öğrenme becerileri
7) Yaparak öğrenme ve bilgisayara öğreterek öğrenme alışkanlıkları ve kültürü, geliştirilebilir.
Bu sebeplerle, İngilizce komutlarla programlanabilen ortamlara ilaveten Türkçe komutlarla
programlanabilen ortamlar en azından arayüz olarak geliştirilerek, programlama özendirilmelidir.
Programlama sadece bilgisayar mühendislerince yapılmamaktadır ve lise, önlisans ya da lisans
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seviyesi beklenmeden belli ve anlamlı bir düzeye kadar geliştirilebilmektedir. Bu tip müfredat
uygulamaları PISA sonuçlarında ülkemizden çok önde olan (gerekli olmasa da) ülkelerde mevcuttur,
daha geliştirilmekte ve öğrencilerin bu tip etkinliklere zorunlu ayırdıkları zamanlar artırılmaktadır
(örneğin, Finlandiya, ABD, Yeni Zelanda, İngiltere bu bağlamda ciddi girişimlerde bulunmaktadırlar)
(Akpınar ve Altın, 2014).
Çocuklar için programlamanın en popüler ortamı Scratch’in yaratıcısı M.I.T profesörü Mitchell
Resnick’in de ifade ettiği gibi çocuklarımız gelecekte ne bildiklerine veya ne kadar bildiklerine göre
değil, ne yapabildiklerine ve beklenmeyen sorunlara karşı ürettikleri yenilikçi çözümlere göre başarılı
veya başarısız kabul edilecekler. Gelişmiş ülkeler her bir evin fabrikaya dönüşmesi ve kod okur
yazarlığının artırılması için çalışmalar yaparken, eğitim sistemlerini bu gelişmelere doğrultusunda
güncellerken maalesef ülkemizde bu alanda ciddi bir gelişme olmamaktadır(Kan, 2015)
Dünyada büyük bir ilgi gören programlama eğitimin
gerçekleştirilebilmesi için aşağıda bazı öneriler sunulmuştur:

ülkemizde

de

geç

kalınmadan

 Gelişen dünya eğitim sisteminde Bilişim Teknolojileri ve yazılım dersleri her kademede
zorunlu olmalıdır.
 Yazılım geliştirme eğitiminin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı,
öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına göre planlanmış, öğrenci merkezli, öğrenmeyi teşvik
eden bir müfredatın geliştirilmesi gerekmektedir.
 Yazılım geliştirme eğitiminin daha verimli olması için öğretmenlere hizmet içi eğitimler
verilmeli ve öğretmenler yeniliklere açık olmalıdır.
 Okulların yazılım geliştirme eğitimi için gerekli olan teknolojik donanıma sahip olmaları
gerekir. Uygulamaların daha da geliştirilmesi için bu konuda bilimsel araştırmalar yapılması
ve üniversitelerde uygulamalı eğitim verecek merkezlerin kurulması gerekmektedir.
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Özet
Bu araştırmanın amacı genç milli judo takım sporcularının sahip oldukları mizah tarzları ve mizah yoluyla
başa çıkma düzeylerinin durumluk-sürekli kaygı seviyeleri üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla Martin ve
diğ. (2003) tarafından geliştirilen, ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Yerlikaya (2003) tarafından
yapılan Mizah Tarzları Ölçeği ve Martin (1996) tarafından geliştirilen, ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik
çalışması Yerlikaya (2009) tarafından yapılan Mizah Yoluyla başa Çıkma Ölçeği ve C.D. Spielberger ve
arkadaşları tarafından İngilizce olarak geliştirilmiş ve Necla Öner ile Ayhan Le Compte (1998) tarafından
Türkçe’ye adapte edilen durumluk-sürekli kaygı envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
2015-2016 yılları arasında Türk genç (15-19 yaş arası) milli judo takımında mücadele eden 58 kadın 60 erkek
olmak üzere toplam 118 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 20 istatistik programı
kullanılarak, yapılar arası ilişkiyi açıklamak için korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgularda mizah
tarzları alt boyutlarından kendini yıkıcı mizah ile durumluk sürekli kaygı arasında anlamlı bir ilişki
görülmezken, saldırgan mizah ile sürekli kaygı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmüş fakat
durumluk kaygı ile arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Katılımcı mizah ile durumluk ve sürekli kaygı
arasında düşük düzeyde negatif bir ilişki vardır fakat bu ilişki istatiksel olarak anlamlı değildir. Kendini
geliştirici mizah ile durumluk ve sürekli kaygı puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki
görülmüştür.
Anahtar kelime:
mizah, sürekli kaygı, judo, durumluk kaygı, spor

1. Giriş
Mizah duygusunu açıklamak üzere çeşitli kuramlar geliştirilmiştir; üstünlük kuramı mizah olgusu
üzerine en eski kuramlardan biridir. Üstünlük kuramına göre insanların aptalca hareketleri ile dalga
geçmek, alay etmek ve gülmek mizah deneyiminin temelini oluşturur (Keith-Spiegel, 1972). Mizahın
acı ve hazzın bir birleşimi olduğunu ifade eden Platon’a göre mizah, başkalarının talihsizliği
karşısında ortaya çıkan üstünlüğümüzün sağladığı haz ve başkalarının bize gülmelerine yol açan
üstünlükleri karşısında duyduğumuz acının bir birleşimidir (Eastman, 1972; Sanders, 2001). Hobbes
(1651; Akt., Keith Spiegel, 1972) gülmeyi, başkalarının zayıflığıyla ya da geçmişteki kendi
zayıflığımızla yaptığımız karşılaştırma sonucunda kendimizdeki üstünlüğün birden farkına
varmamız sonucunda ortaya çıkan ani bir zafer duygusu olarak tanımlamıştır. Üstünlük kuramından
farklı olarak uyuşmazlık kuramında gülmenin duygusal ya da duyumsal yönünden çok bilişsel ve
düşünsel yönü ele alınmıştır (Morreal, 1997). Bu yöndeki ilk kapsamlı açıklamaları Kant ve
Sorumlu Yazar Adresi: Sakarya Üniversitesi, spor bilimleri fakültesi,Sakarya, Türkiye
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Schopenhauer yapmıştır. Kant'a (1790) göre gülme ansızın boşa çıkan bir bekleyiş neticesinde ortaya
çıkmaktadır (Akt., Keith-Spiegel, 1972). Schopenhauer’a göre (1819) gülmenin nedeni, ilişkili
olduğunu düşündüğümüz nesneler ve kavramlar arasındaki uyuşmazlığın aniden algılanmasıdır ve
gülme bu uyuşmazlığın bir ifadesidir. Cicero’ya göre beklentilerimiz hayal kırıklığı ile
sonuçlandığında ve bu kendi yaptığımız bir hatadan kaynaklandığında, kendimize ve kendi hatamıza
güleriz. Bu durumda kendimizi küçük görür ve kendi beklentilerimizin engellenmiş olmasına güleriz
(Akt.,Eastman, 1972). Rahatlama kuramcılarına göre gülmenin baskı nedeniyle biriken sinirsel
enerjinin ani boşalımıdır yönündeki açıklamalara ilk olarak Shaftesbury’nin (1711) “Nükte ve mizahın
özgürlüğü” isimli makalesinde rastlanmaktadır (akt., Morreal, 1997). Shaftesbury’e göre insanların
doğal ve rahat ruh halleri kısıtlandığında ya da denetim altına alındığında bu kişiler içinde
bulundukları sıkıntılı durumdan kurtulmak için başka hareket yolları arayacaklardır. Bu kişiler
taşlama, taklit ya da soytarılık gibi yollarla az ya da çok kendilerini ifade ettikleri için bu durumdan
hoşnut olup üzerlerindeki baskıdan öç almış olacaklardır. Gülerek rahatlamak, kişinin gülme
öncesinde birikmiş olan sinirsel enerjisinin açığa çıkması olarak kabul edilmektedir. Gülmenin,
sinirsel enerjinin boşalma mekanizması olduğu fikrini ilk kez ortaya koyan kişi Spencer’dır (Koestler,
1964). “Kahkahanın fizyolojisi üzerine” adlı makalesinde (1860) sinirsel enerjinin her zaman kas
hareketlerine dönüşme eğiliminde olduğunu ve bu enerjinin belli bir yoğunluğa ulaştığında kas
hareketinin mutlaka gerçekleştiğini belirtmiştir. Spencer’a göre duygular ve duyumlar bedensel
hareketlere yol açar ve bu duygular ve duyumlar ne ölçüde güçlüyse bedensel hareketler de o ölçüde
şiddetli olur. Bilinç, farkında olmadan büyük şeylerden küçük şeylere yöneltildiğinde açığa çıkan
sinirsel güç kendini en az direnme gördüğü kanallar boyunca genişletip akar; bunlar da gülmenin
yarattığı kas hareketleridir (Morreal, 1997). Rahatlama kuramları arasında Freud’un mizah kuramının
önemli bir yeri vardır. Freud’a göre ‘espriler’, ‘komik durumlar’ ve ‘mizah’ın her üçü de belli bir
ruhsal durumda harcanmak için ayrılmış ancak gereksiz hale gelmiş olan psişik enerjinin gülme
tepkisi aracılığıyla harcanmasını içermektedir. Mizah duygusunun stres, depresyon ve anksiyete
üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyan bulgular elde edilmiştir (Martin ve
Lefcourt, 1983; Martin ve Dobbin, 1988; Nezu, Nezu ve Blisset, 1988; Kuiper, Martin ve Olinger, 1993;
Moran ve Massam, 1999; Nezlek ve Derks, 2001; Abel, 2002). Bu bulgular ışığında yapılan çalışma
yoğun baskı ve kaygının yaşandığı müsabakalarda judocular üzerinde oluşan ya da var olan kaygı
durumları ile mizah tarzları arasında ilişki olup olmadığını ve karşılaştıkları sorunlar ile başa çıkmada
mizaha başvuran sporcuların kaygı düzeyleri arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın modeli
Bu araştırmada, betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan genel tarama modeli kullanılmıştır.
Karasar, (2005)’e göre tarama modeli, var olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı
amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak tanımlamaktadır.
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 yılları arasında Türk genç (15-19 yaş arası) milli judo
takımında mücadele eden 58 kadın 60 erkek olmak üzere toplam 118 sporcu oluşturmaktadır.
2.3. Veri toplama araçları
Araştırmanın bağımsız değişkenleri hakkında veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından
geliştirilen kişisel bilgi formu, Katılımcıların durumluk-sürekli kaygı düzeylerini belirlemek için C.D.
Spielberger ve arkadaşları tarafından İngilizce olarak geliştirilmiş ve Necla Öner ile Ayhan Le Compte
(1998) tarafından Türkçe’ye adapte edilen durumluk-sürekli kaygı envanteri kullanılmıştır. Mizah
tarzlarını ve mizah yoluyla başa çıkma düzeylerini belirlemek için Martin ve diğ. (2003) tarafından
geliştirilen, ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Yerlikaya (2003) tarafından yapılan Mizah
Tarzları Ölçeği ve Martin (1996) tarafından geliştirilen, ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
Yerlikaya (2009) tarafından yapılan Mizah Yoluyla başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır.
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2.3.1. Durumluluk Süreklilik Kaygı Envanteri
Orijinal formu Spielberger ve Arkadaşları (1970) tarafından durumluluk ve süreklilik kaygı
seviyelerini ayrı ayrı saptamak amacıyla geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanması, güvenirlik ve
geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1974-1977) tarafından yapılmıştır. Ölçek random ( tesadüfi )
yöntemi kullanılarak Kocaeli ilinde yaşayan çocuğuna otizm tanısı konmuş 35 anne, 11 babaya
uygulanmıştır. Araştırmada ailelerle ilgili bilgi toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve ailelerin
kaygı düzeylerini belirlemek amacı ile Spielberger’in Süreklilik Durumluluk Kaygı Envanteri
kullanılmıştır. Bir öz değerlendirme türü olan ölçek, toplam 40. maddeden oluşan iki ayrı ölçekten
oluşmaktadır. Bu çalışmada envanterin 20şer maddelik Süreklilik Kaygı Ölçeği ve Durumluluk Kaygı
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişebilir. Puanın
büyük olması kaygı seviyesinin yüksek olduğunu, küçük puan kaygı seviyesinin düşük olduğunu
işaret eder (Öner ve Le Compte 1983).
2.3.2. Mizah Tarzları Ölçeği
Mizah Tarzları Ölçeği (Humor Styles Questionnaire), mizahın günlük kullanımındaki bireysel
farklılıklara ilişkin dört farklı boyutu ölçmek amacıyla Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir
(2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ ye uyarlaması Yerlikaya (2003) tarafından gerçekleştirilen bir
kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçekte ikisi uyumlu, ikisi uyumsuz olmak üzere dört farklı mizah
tarzını ölçmeyi hedefleyen dört alt ölçek bulunmaktadır. Bu alt ölçekler; Katılımcı mizah, Kendini
geliştirici mizah, Saldırgan mizah ve Kendini yıkıcı mizah olarak adlandırılmıştır. Kesinlikle
Katılmıyorum ile Tamamıyla Katılıyorum arasında değişen yedili Likert tipi bir derecelendirmenin
kullanıldığı her alt ölçek 8’er maddeden oluşmakta ve ölçekte ters yönde puanlanan on bir madde
bulunmaktadır. Böylece her bir alt ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar 7 ile 56
arasında değişmektedir. Alt ölçeklerden alınan puanların yüksekliği ilgili mizah tarzının kullanım
sıklığına işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçe’ ye uyarlama çalışmasında elde edilen Türkçe formunda
yer alan tüm maddelerin orijinal formda yer aldıkları faktörlere .32 ile .75 arasında değişen faktör
yükleri olduğu görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda ölçeğin tutarlı bir faktöre yapısına sahip
olduğu söylenebilir. Ölçeğin Türkçe’ ye uyarlama çalışmasında her bir alt ölçeğe ilişkin elde edilen
Cronbach alfa iç tutarlık katsayılarının Katılımcı mizah için, .74, Kendini geliştirici mizah için, .78,
Saldırgan mizah için .69 ve Kendini Yıkıcı mizah için .67 olduğu belirtilmiştir. Alt ölçeklerin zamana
karşı güvenirlik katsayılarının ise sırasıyla; .88, .82, .85, .85 olduğu rapor edilmiştir (Yerlikaya, 2003).
3. Bulgular
Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Bilgilerinin Dağılımları
Faktör
Cinsiyet

Yaş

Ekonomik düzey

Spor yaşı

Aile İçi Şiddet

Algılanan başarı düzeyi

Değişken
Kadın
Erkek
Toplam
15
16
17
Toplam
1000 ve altı
1001-2000
2001 ve üstü
Toplam
1-3yıl
4-6yıl
7-10yıl
Toplam
Var
Yok
Toplam
Kötü
İyi
Çok iyi
Toplam

f
58
60
118
34
44
40
118
46
39
33
118
15
51
52
118
5
113
118
10
91
17
118

%
49.2
50.8
100
28.8
37.3
33.9
100
39.0
33.0
28.0
100
12.7
43.2
44.1
100
4.2
95.8
100
8.5
77.1
14.4
100
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Tablo 1’ de araştırmaya katılan milli judocuların kişisel bilgilerinin dağılımı verilmektedir. Verilere
göre, katılımcıların %50,8’sinin (n=60) “Erkek”, %44’nün (n=45) “16” yaş grubunda olduğu, ortalama
ekonomik düzeyin 1912TL + 1377,55 olduğu , %96’sında (n=120) aile içi şiddet olmadığını, %76’sının
(n=95) judo da algıladıkları başarı düzeylerini iyi olarak tanımladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 2. Mizah Tarzları Alt Boyutları Tanımlayıcı İstatistik
Mean
30,5040
29,6560
37,7280
36,3040

Kendini yıkıcı mizah
Saldırgan mizah
Katılımcı mizah
Kendini geliştirici mizah

Std. Deviation
8,34694
5,73909
8,25928
8,48264

N
125
125
125
125

Tablo 2 de katılımcıların mizah tarzları alt ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları
incelendiğinde sağlıklı mizah tarzlarını ölçen alt ölçek puan ortalamalarının (Katılımcı Mizah ve
Kendini Geliştirici Mizah) sağlıksız tarzları ölçen alt ölçek puan ortalamalarından (Saldırgan Mizah ve
Kendini Yıkıcı Mizah) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Mizah Tarzları İle Durumluk-Süreklilik Kaygı Düzeyleri Ve Mizah Yolu İle
Başa Çıkma Düzeylerinin Korelasyon Sonuçları

Kendini yıkıcı
mizah

r

Saldırgan mizah

p
N
r

Katılımcı mizah

p
N
r

Kendini
geliştirici mizah
Durumluluk
kaygı

p
N
r
p
N
r

125

Saldırgan
mizah

Katılımcı
mizah

Durumluluk
kaygı

Sürekli
kaygı

Mizah ile başa
çıkma düzeyi

,075

Kendini
geliştirici
mizah
,271**

,265**

,157

,118

,341**

,003
125
1

,405
125
,217*

,002
125
-,170

,081
125
,069

,191
125
,220*

,000
125
,041

125

,015
125
1

,058
125
,429**

,446
125
,066

,014
125
,140

,648
125
,339**

125

,000
125
1

,461
125
-,364**

,119
125
,299**

,000
125
,484**

125

,000
125
1

,001
125
,455**

,000
125
-,169

p
N

Sürekli kaygı

Kendini
yıkıcı
mizah
1

r

125

,000

,059

125

125

1

,061

p
Mizah ile başa çıkma
düzeyi

N
r
p
N

,503
125

125
1
125

Tablo 2’de katılımcıların mizah tarzları alt boyutlarından kendini yıkıcı mizah ile durumluk sürekli
kaygı arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, saldırgan mizah ile sürekli kaygı arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki görülmüş fakat durumluk kaygı ile arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
Katılımcı mizah ile durumluk ve sürekli kaygı arasında düşük düzeyde negatif bir ilişki vardır fakat
bu ilişki istatiksel olarak anlamlı değildir. Kendini geliştirici mizah ile durumluk ve sürekli kaygı
puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki görülmüştür.
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4. Tartışma Ve Sonuç
Judocuların mizah tarzları alt ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları incelendiğinde sağlıklı
mizah tarzlarını ölçen alt ölçek puan ortalamalarının (Katılımcı Mizah ve Kendini Geliştirici Mizah)
sağlıksız tarzları ölçen alt ölçek puan ortalamalarından (Saldırgan Mizah ve Kendini Yıkıcı Mizah)
daha yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen bu ortalamalar Belçika’da lise öğrencileri (Saroglou
ve Scariot, 2002) ve Lübnan’da üniversite öğrencileri (Kazarian ve Martin, 2004) ile ve ölçeğin
geliştirilmesi için Kanada’da geniş bir yaş grubu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda (Martin,
Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir, 2003) elde edilen değerlerle tutarlıdır. Öğrencilerin mizah yoluyla
başa çıkma puanlarıyla algıladıkları kaygı düzeyleri arasında hesaplanan negatif yönde anlamlı
ilişkiler mizahı bir başa çıkma stratejisi olarak kullanan bireylerin durumluk-sürekli kaygı
düzeylerinin de düşük olduğunu göstermiştir. Mizah tarzları alt boyutlarından kendini yıkıcı mizah
ile durumluk sürekli kaygı arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, saldırgan mizah ile sürekli kaygı
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmüş fakat durumluk kaygı ile arasında anlamlı bir ilişki
görülmemiştir. Katılımcı mizah ile durumluk ve sürekli kaygı arasında düşük düzeyde negatif bir
ilişki vardır fakat bu ilişki istatiksel olarak anlamlı değildir. Kendini geliştirici mizah ile durumluk ve
sürekli kaygı puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki görülmüştür. Sonuçlar uyumlu
mizah tarzlarına yüksek düzeyde sahip olan bireylerin aynı zamanda daha düşük düzeyde kaygı,
depresyon ve stres yaşadıklarını göstermiştir. Elde edilen bu bulgularda açıkça görülen örüntü
mizahın hem olumlu hem de olumsuz özelliklere sahip çok boyutlu bir kavram olduğunu öne süren
kuramsal yaklaşımı (Martin ve ark., 2003) destekler niteliktedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen
bulgular, sağlıklı ve uyumlu mizah tarzlarına sahip olan bireylerin aynı zamanda kaygı ile daha etkili
şekilde başa çıkabilen ve kaygıya bağlı ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan daha az etkilenen
kişiler olduğunu, mizahın sağlıksız ve uyumsuz tarzlarını kullanan bireylerin ise aksine stresle etkili
şekilde başa çıkamayan ve strese bağlı ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan daha çok etkilenen
kişiler olduğu hipotezini desteklemektedir.
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İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki
Etkinlik Öğretimine İlişkin Öz-Yeterliliklerinin İncelenmesi
Uğur Şentürk1, Fikret Soyer2, Atike Yılmaz3, Zülbiye Kaçay2
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Özet
Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik dersi ile ilgili
görüş ve uygulamalarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale’de il merkezinde görev
yapan toplam 181 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan tüm sınıf öğretmenleri gönüllü olarak
katılmış ve bir defaya mahsus oyun ve fiziki etkinlik öğretim yeterlik anketi uygulanmıştır. Anket tasarım,
uygulama, değerlendirme ve mesleki alt boyutlarından oluşan 25 soru ve kişisel bilgilerden oluşan 7 soru
toplam 32 soruluk ilkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersine yönelik yeterlik ölçeği uygulanmıştır. Anket 5’li
likert tipi bir ölçek olup cevap olarak kesinlikle yapamam, yapamam, kısmen yapabilirim, yapabilirim ve
rahatlıkla yapabilirim seçeneklerinden biri seçilmektedir Tüm verilerin ortalama, standart sapma, frekans ve
yüzde değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS-21.0 versiyon
paket programında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sınıf öğretmenlerinin sporla
ilgilenme durumları cinsiyet açısından karşılaştırıldığında farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca kadın öğretmenler
uygulama hareketlerinin gösterilmesinde kendilerini erkek öğretmenlere göre daha yetersiz bulmaktadır.
Kadınların planlama alt boyutlarında erkeklere oranla daha ileri düzeyde oldukları, uygulama, değerlendirme
ve mesleki boyutunda ise erkekler kadınlara oranla daha ileri düzeyde oldukları saptanmıştır. Sonuç olarak
sınıf öğretmenleri oyun ve fiziki etkinlik dersinin amacına uygun olarak uygulanmadığını düşünmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersinin eğitim sistemine olumlu katkı sağladığını
düşünmelerine rağmen, oyun ve fiziki etkinlikler dersini amacına uygun olarak işlemedikleri, ders saatlerinde
diğer derslerin açıklarının kapatılabilmesi içinde kullandıkları, uygulama açısından hizmet içi eğitim
seminerlerinin yetersiz olduğu, oyun ve fiziki etkinlikler dersinin 1. Sınıftan itibaren beden eğitimi
öğretmenleri tarafından yürütülmesinin uygulamadaki başarısını arttıracağı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler:1
sınıf öğretmenleri, oyun ve fizikî etkinlikler, görüş, uygulama

1. Giriş
Milletlerin geleceği, yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır.
Uygarlık, bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden
beklenen fertlerin, gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak onların en düzeyde geliştirilmesine
yardım etmektir (Aracı, 1999). Eğitimin amacı; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli
ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve yaratıcı
kişiler yetiştirmektir (Karakoç ve Sezer, 2007). Sadece fikir eğitiminden sorumlu bir eğitim sistemi
artık geçerli değildir. Çünkü insan sadece beyinden ibaret değildir, onun en az beyni kadar eğitilmeye
Sorumlu yazar adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniverstesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye
e-posta adresi: ugur_senturk@mynet.com
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gereksinimi olan bir vücudu ve ruhsal durumu da vardır (Öztürk, 1998). O halde gençlerin uyumlu
bir şekilde yetiştirilebilmeleri için eğitimde, öğretim kadar önemli olan fiziksel, duygusal ve sosyal
gelişmelerine yardım edecek, doyum sağlayıcı birtakım etkinliklere de yer vermek gerekmektedir.
(Kuru, 2003).
Bir eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biri “öğretmen”dir. Sistemi oluşturan bütün öğelerin,
yetiştirilecek öğrencilerin daha yaratıcı ve verimli olması için niteliklerinin arttırılması gereklidir. Bu
nedenle daha nitelikli öğretmene, daha çağdaş öğretim programlarına, daha uygun ortamlara, daha
kaliteli yönetime ve daha istekli öğrencilere gereksinim vardır. Sistemin her bir parçası, süreci ve
sonucu etkiler; birimin eksikliği verimi düşürür. Eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
çok yönlü düşünülmelidir. Özellikle öğretmenin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarda öğretmenin
bu konuya inanması sağlanmalıdır (İlhan, 2004). Öz yeterlik inancı bireyin hoşuna gitmeyen
durumlarla karşılaştığında ortaya koyduğu mücadele gücüne ve ne kadar süre bu sorunlarla yüz yüze
kalabildiğine işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle açıklanacak olursa yeteneklerine güvenmeyen bir
kişi sorunlarla mücadele etmekten vazgeçerken yeteneklerine tam olarak inanan kişi sorunlarla
yüzleşebilecek ve sorunu çözmek için daha fazla mücadele edecektir. Bu açılardan ele alındığında
öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olmasının gerektiğini ve bunun da öğretimin
etkililiğini sağlayacağını söylemek yanlış olmaz (Bıkmaz, 2004; Azar, 2010). Öğretmenlerin genel özyeterliği öğrencilerin derse karşı tutumlarında ve öğrenme-öğretme durumlarında etkili olabilecek bir
faktördür. Ayrıca öz-yeterliği yüksek olmayan bir öğretmenin otorite olabilmesi ve öğrencilere güven
vermesi zordur (Aksu, 2008).
Oyun ve fiziki etkinlikler öğrencinin bütüncül eğitiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Öğrenciler
oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirme ve
bunlara bağlı sağlığını iyileştirme fırsatlarını elde etmektedir. Bu nedenle, öğrencilerde ilkokuldan
itibaren oyun ve fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme ve bunlara bağlı bilgi
birikimini edinme, genel eğitimin önemli hedeflerinden biridir. Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul
1‐4. sınıflarda okuyan öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel,
zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim
süreçlerini içerir.(MEB,2012). Branş öncesi ve branşa yönelik temel eğitimin yer aldığı ilköğretim
okullarında gelişim sürecindeki çocuk; fizyolojik, psikolojik ve zihinsel yönden yetişkinlik döneminin
temel özelliklerini almaktadır. Bu dönemde çocuğun sportif ve kişilik gelişimine olumlu ya da
olumsuz etkide bulunması veya bulunmaması, gelecekteki başarı-başarısızlık durumunun sınırlarını
belirlemektedir. Ayrıca bu dönem çocuğun spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve
biçimlendirilmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. (Grössing S. Beden-Spor-Hareket). (Çev:
Adnan Orhun).
Bu araştırmanın amacı ilkokullarda oyun ve fiziki etkinlik derslerini yürüten sınıf öğretmenlerinin
oyun ve fiziki etkinlik dersi ile ilgili görüş ve uygulamalarını incelemektir.
2. Yöntem
Bu araştırma, ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik dersi ile
ilgili görüş ve uygulamalarını incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada nicel
araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli deseni uygulanmıştır.
2.1. Araştırma Grubu
Bu çalışmanın araştırma grubu; Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çanakkale il
merkezindeki ilkokullarda görev yapmakta olan 181 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.
2.2. Verilerin Toplanma Araçları
Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış. Araştırmacı tarafından geliştiren “İlkokullarda
Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersine ilişkin görüşleri anketi”
uygulanmıştır.
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Bu anket İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersine ilişkin
görüşlerini tespit etmeye yönelik olarak anket uygulanmıştır. Anket, iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm; sınıf öğretmenleriyle ilgili kişisel bilgileri içerir. İkinci bölüm; Oyun ve fiziki etkinlik
derslerini yürüten sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik derslerine yönelik Planlamaya,
Uygulamaya, Değerlendirmeye, Öğretimine ilişkin maddeler yer almaktadır.
Anketin ikinci bölümünü oluşturan soru maddeleri için likert tipi beşli dereceleme ölçeği
oluşturulmuştur. Anketin ikinci bölümündeki her bir soru için; (5) Tamamen katılıyorum, (4)
Katılıyorum, (3) Kararsızım, (2) Katılmıyorum, (1) Hiç katılmıyorum seçenekleri sunularak
araştırmaya katılan katılımcıların kendilerine en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Ölçekteki
maddelerin tamamı olumlu ifadeler olup, ölçekte tersten kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçeğin
dört faktörüne göre maddelerin dağılımı Planlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7’inci maddeler, Uygulama: 8,
9,10,11,12, 13, ve 14’üncü maddeler, Değerlendirme: 15, 16,17,18,19 ve 20’inci maddeler, Mesleki: 21,
22, 23, 24 ve 25’inci maddeler
2.3. Verilerin Toplanması
Veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak anket uygulanacaktır. Bilgi toplama
aracı araştırma grubunu oluşturan Çanakkale il merkezinde bulunan ve Çanakkale İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerine 2014-2015 öğretim yılı 2.
döneminde Mart ayında uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından ilgili okullardaki sınıf öğretmenlerine
gerekli açıklamalar yapılarak anket formları doldurularak geri toplanmıştır. Anketin tahmini
doldurulma süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.
2.4. Verilerin Analizi
Bu çalışmada anket ile elde edilen verilerin analizi SPSS (21.0) istatistik programı kullanılarak betimsel
istatistik yöntemi ile ortalama ve standart sapmaları alınmıştır.
3. Bulgular
Bu bölümde sınıf öğretmenlerini oyun ve fiziki etkinklik öğretimi öz- yeterlik ölçeği anketinden elde
edilen verilere ilişkin bulgular yer almaktadır. Çanakkale il merkezindeki ilkokullarda görev yapan
öğretmenler öğretmenlerin 181 öğretmenini katılımıyla yapılmış olan anketler sonucu elde ettiğimiz
veriler tablo olarak aşağıda verilmiştir. Amacı öğretmenlerin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik
düzeylerinin belirlenmesi olan bu araştırmada, tasarım, uygulama, değerlendirme ve uzmanlaşma alt
boyutlarından oluşan 25 soru ve kişisel bilgilerden oluşan 7 soru toplam 32 soruluk ilkokul oyun ve
fiziki etkinlikler dersine yönelik yeterlik ölçeği uygulanmıştır. Yaptığımız araştırmanın konusu olan
oyun ve fiziki etkinlik eğitim yeterlik düzeyiyle ilgili sorular sorular sorulmuş olup hesaplanmıştır.
Anket 5’li likert tipi bir ölçek olup cevap olarak kesinlikle yapamam, yapamam, kısmen yapabilirim,
yapabilirim ve rahatlıkla yapabilirim seçeneklerinden biri seçilmektedir. Uygulanan anketin sonuçları
tablolar şeklinde aşağıdadır.

Tablo 1. Cinsiyete göre oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği betimleyici istatistik sonuçları
Değişken
Erkek
Kadın
Toplam

n

%

80
101
181

44,2
55,8
100,0

Tablo 1’de Cinsiyete göre oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği betimleyici istatistik sonuçları
görülmektedir. Tablo incelendiğinde araştırmaya katılanlar 80 erkek, 101 kadın olduğu tespit
edilmiştir.
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Tablo 2. Erkek ve kadın sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt
boyutlarının ortalama standart puanları
Değişken
Planlama
Uygulama
Değerlendirme
Mesleki

n
80
80
80
80

Erkek
�
X
4,03
3,08
3,91
3,37

SS
0,45
0,56
0,46
0,64

�
X
4,05
3,02
3,86
3,32

n
181
181
181
181

Kadın
SS
0,46
0,52
0,50
0,69

Tablo 2’de cinsiyete göre tekno pedagojik eğitim yeterlik ölçeği alt boyutlarının ortalama standart
puanları görülmektedir. Tablolar incelendiğinde kadınların, planlama alt boyutlarında erkeklere
oranla daha ileri düzeyde oldukları, uygulama, değerlendirme ve mesleki boyutunda ise erkekler
kadınlara oranla daha ileri düzeyde oldukları saptanmıştır.

Tablo 3. Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt boyutlarının ortalama
standart puanları
Değişken
Planlama

n
181

Uygulama
Değerlendirme
Mesleki

181
181
181

�
X
4,05

3,02
3,86
3,32

SS
0,46
0,52
0,50
0,69

Tablo 3’ te Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt boyutlarının
ortalama standart puanları sonuçları görülmektedir. Tablo incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf
öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt boyutlarının ortalama standart
puanlarındaki en yüksek ortalamanın planlama, en düşük ortalamanı uygulama boyutunda olduğu
tespit edilmiştir.

Tablo 4. Aktif spor yapan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt
boyutlarının ortalama standart puanları
4,06

0,41

18

�
X

3,11

0,41

Değerlendirme

18

4,09

0,33

Mesleki

18

3,51

0,51

Değişken

n

Planlama

18

Uygulama

SS

Tablo 5. Aktif spor yapmayan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt
boyutlarının ortalama standart puanları
�
X
4,05

0,47

3,02

0,53

163

3,84

0,51

163

3,30

0,70

Değişken

n

Planlama

163

Uygulama

163

Değerlendirme
Mesleki

SS
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Tablo 4 ve Tablo 5’de Aktif spor yapan ve aktif spor yapmayan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki
etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt boyutlarının ortalama standart puanları görülmektedir. İki
değişken karşılaştırıldığında aktif spor yapan sınıf öğretmenlerinin planlama, uygulama ve mesleki
alt boyutlarında aktif spor yapmayan sınıf öğretmenlerinden daha ileri düzeyde oldukları tespit
edilmiştir.
Tablo 6. Spora ilgisi olan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt
boyutlarının ortalama standart puanları
�
X
4,07

0,49

3,06

0,55

123

3,88

0,51

123

3,38

0,68

Değişken

n

Planlama

123

Uygulama

123

Değerlendirme
Mesleki

SS

Tablo 7. Spora ilgisi olmayan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt
boyutlarının ortalama standart puanları
Değişken
Planlama
Uygulama
Değerlendirme
Mesleki

n
58
58
58
58

�
X
4,02
2,95
3,82
3,19

SS
0,40
0,44
0,48
0,71

Tablo 6 ve tablo 7’de Spora ilgisi olan ve spora ilgisi olmayan sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki
etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt boyutlarının ortalama standart puanları görülmektedir. İki
değişken karşılaştırıldığında spora ilgisi olan sınıf öğretmenlerinin planlama, uygulama,
değerlendirme ve mesleki alt boyutlarında spora ilgisi olamayan sınıf öğretmenlerinden daha ileri
düzeyde oldukları tespit edilmiştir
4. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırma Çanakkale il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin
oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik düzeylerini incelemektedir. Yapmış olduğumuz araştırmada
sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeğinde Cinsiyet bazında kadın
öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Oyun
ve fiziki etkinlik öğretimi yeterlik ölçeği alt boyutları olan planlama alt boyutlarında kadınların,
erkeklere oranla daha ileri düzeyde oldukları, uygulama, değerlendirme ve mesleki boyutunda ise
erkekler kadınlara oranla daha ileri düzeyde oldukları saptanmıştır.
Tortop ve Ocak (2010)’ın yaptığı benzer bir araştırmada sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun
uygulamalarına yönelik görüşlerini inceledikleri araştırmada, erkek öğretmenler eğitsel oyun
uygulamalarında kendilerini daha yeterli görürken bayan öğretmenler de bu görüşe katılmış ve
kendilerini oyun uygulamaları konusunda erkek öğretmenler kadar yeterli görmediklerini ifade
etmişlerdir Sınıf öğretmenlerinin izleyici olarak veya sağlık için sporla ilgilenip, ilgilenmeme
durumlarının, eğitsel oyun öğretimi ve uygulamasına yönelik formasyon düzeyleriyle ilgili görüşleri
açısından değerlendirildiğinde; sınıf öğretmenlerinin izleyici olarak veya sağlık için sporla ilgilenme
durumlarının, eğitsel oyun öğretimi ve uygulamasına yönelik formasyon düzeylerinde etkili
olduğunu göstermektedir. Sadece aktif olarak spor yapmanın dışında, izleyici olarak sporun içinde
bulunmalarının bile, öğretmenlerin oyun öğretimine yönelik formasyon düzeylerine katkı sağlayacağı
söylenebilir.
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Yenal ve ark. (2006)’ın ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine
ilişkin görüşlerini inceledikleri araştırmada, öğretmenlerin meslekteki çalışma sürelerinin beden
eğitimi dersine olan görüş ve tutumlarını önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Sezen (1989) Ankara ilköğretim okullarında yapmış olduğu çalışmada aynı yaş grubundaki çocukların
beden eğitimi dersini yürüten sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin etkisi karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırmada çocukların temel motorik özelliklerinden çabukluk, kuvvet, esneklik ve sıçrama
kuvveti üzerinde yapılan ölçümleri değerlendirilmiş, bu araştırmada ilkokul birinci sınıflarda anlamlı
bir fark görülmemiştir. Diğer iki, üç, dört ve beşinci sınıflarda yapılan çabukluk, kuvvet, esneklik ve
sıçrama kuvveti üzerinde yapılan ölçümlerde branş öğretmenleri tarafından yürütülen sınıflardaki
öğrencilerin daha iyi değerlere sahip oldukları gözlenmiştir.Çalışmalarda ilkokullardaki beden
eğitimi derslerine branş öğretmenlerinin girmesi gerektiği önerilmiştir. Sözmez (1989) Ankara ilinde
yapmış olduğu çalışmada, beden eğitimi derslerine giren sınıf öğretmenlerinin % 85’i kendilerini
derste az yeterli bulduklarını ifade etmiştir. Doğan ve Ergün (2000) Uşak ilinde yapmış olduğu
çalışmada sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi formasyon düzeylerinin yetersizliğini kendileri için en
önemli problem oldukları bildirilmiştir.
Yapılan araştırmalar, yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Yapmış
olduğumuz araştırmada bayan ve erkek öğretmenlerin en yüksek puan ortalamaları planlama alt
boyutunda iken en düşük puan ortalamaları da uygulama alt boyutuna aittir. Buna göre hem bayan
hem de erkek öğretmenlerin en çok oyun etkinliklerini planlamaya ilişkin öz-yeterliklere, en az da
oyun etkinliklerini uygulamaya ilişkin öz yeterliklere sahip oldukları düşünülebilir. Ayrıca aktif spor
yapmış veya bir şekilde sporla ilgili olan sınıf öğretmenlerinin, oyun ve fiziki etkinlik öğretimine
yönelik yaklaşımlarının olumlu olduğu ve kendilerini daha yeterli gördükleri tespit edildi.
Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde oyun ve fiziki etkinlik uygulamalarını öğretecek
kişilerin daha önce spor ile uğraşmış veya spora ilgisi olan kişiler olması gerekmektedir. İlköğretim
birinci sınıftan itibaren oyun ve fiziki etkinlikler dersini beden eğitimi öğretmelerinin yürütmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerden ulaşılan sonuç özetlenmiş ve sıralanmıştır.
1. Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki ekinlik öğretimi yeterlik düzeyi orta düzeyde bir yeterliğe
sahip olduğu sonucu bulunmuştur.
2. Kadın sınıf öğretmenlerin oyun ve fiziki ekinlik öğretimi planlama alt boyutunda erkek sınıf
öğretmenlere göre daha ileri düzeyde oldukları sonucuna varılmıştır.
3. Erkek sınıf öğretmenlerin oyun ve fiziki ekinlik öğretimi uygulama, değerlendirme ve mesleki
alt boyutlarında kadın erkek öğretmenlere göre daha ileri düzeyde oldukları sonucuna
varılmıştır.
4. Aktif spor yapan sınıf öğretmenlerinin planlama, uygulama ve uzmanlaşma alt boyutlarında
aktif spor yapmayan sınıf öğretmenlerinden daha ileri düzeyde oldukları sonucuna
varılmıştır.
5. Spora ilgisi olan sınıf öğretmenlerinin planlama, uygulama, değerlendirme ve mesleki alt
boyutlarında spora ilgisi olamayan sınıf öğretmenlerinden daha ileri düzeyde oldukları tespit
edilmiştir.
5. Öneriler
Araştırmada elde ettiğimiz bulgulara dayalı olarak aşağıda yer alan öneriler ortaya çıkmıştır.
1. Sınıf öğretmen adaylarının aldıkları eğitim sürecinde daha fazla oyun ve fiziki etkinlik
konularında eğitimlerine yer verilmelidir.
2. Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlik öğretiminde formasyon düzeyleri
yetersizliklerinin giderilmesi için hizmet içi seminerlerin düzenlenmesi faydalı olacaktır.
3. İdareciler tarafından, erkek sınıf öğretmenleri gibi, bayan sınıf öğretmenlerinin de spora
ilgilerini artırmak amacıyla, hem öğrenim düzeyinde, hem de meslek yaşamlarında rahatça
aktif spor yapabilmeleri sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.
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İlköğretim I. kademede de Beden eğitimi derslerini branş öğretmenlerinin yürütmesi
sağlanmalıdır.
Konuyla ilgili daha kapsamlı araştırmaların yapılması, beden eğitimi, oyun ve fizi etkinlik
uygulamalarındaki problemlerin belirlenmesinde ve çözüm yollarının bulunmasında etkili
olacaktır.
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Ergenlerde Sosyal Fizik Kaygı ve Vücut Algısının İncelenmesi
(Ankara İli Örneği)
Ayşe Önal1, Fikret Soyer2, Fehmi Çalik3
1Sakarya

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
3Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
2Sakarya

Özet
Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan ergenlerin sosyal fizik kaygı düzeyleri ile vücut algısı
düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada, durum tespitine yönelik betimsel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya, Ankara’daki değişik yaş gruplarından 200 kadın, 256 erkek olmak üzere
toplam 456 ergen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Hart, Leary ve Rejeski (1989) tarafından geliştirilen ve
Türkiye’de uyarlaması Ballı ve Aşçı (2006) tarafından yapılan ‘’ Sosyal Fizik Kaygı Envanteri ‘’ ve Orijinal adı
Body-Cathexis Scale (BCS) olan ve Hovardaoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan ‘’Vücut Algısı Ölçeği‘’
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programından yararlanılmış, temel istatistiklerin yanı
sıra t-testi, One-Way Anova ve Korelasyon kullanılmıştır. Sosyal fizik kaygı alt boyutları olan ‘’fiziksel
görünüm rahatlığı’’ ve ‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’ ile vücut algısı açısından araştırmaya katılan
kadın ve erkekler arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçlarına göre
istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmiştir (t=5.73, p<001; t=5.29, p<001; t=9.004, p<001). Sosyal fizik kaygı
alt boyutları ile vücut algısı açısından spor yapma ve yapmama durumuna göre anlamlı bir fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı fark tespit edilmiştir (t=4,535, p<001;
t=4,393, p<001; t=4,432, p<001). SFK ile vücut algısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Korelasyon
analizi sonuçlarına göre, SFK alt boyutlarından olan ‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’ ile vücut algısı arasında
(p<01) ve ‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’ ile vücut algısı arasında (p<01) pozitif, orta düzeyde bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, vücut algısının sosyal fizik kaygı durumunu etkilediği, kadınların
erkeklere göre vücutlarıyla ilgili memnuniyetlerinin düşük, kaygılarının ise yüksek olduğu bulunmuştur.
Ayrıca, spor yapanların yapmayanlara göre vücut algılarının (memnuniyetlerinin) yüksek, sosyal fizik
kaygılarının ise düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler:1
kaygı, sosyal fizik kaygı, vücut algısı, ergen, spor.

1.

Giriş

Geçmişten günümüze kadar fiziksel görünüş, insanların üzerinde önemle durduğu konulardan biri
olmuştur. Fiziksel görünüşle ilgili kabuller zamana ve topluma göre değişebilmektedir. Literatür
incelendiğinde, eski çağlardaki tanrıçaların aşırı kilolu olduğu ve bu şekilde beğenildiği
görülmektedir. Günümüzde ise, kadınlarda inceliğin, erkeklerde de kaslı vücut yapısının tercih
edildiği görülmektedir (Cusumano ve Thompson, 1997; Yaman, Koşu, Tel, Taşneli, Yalvarıcı ve Gelen,
2008). Yani ideal fizik, hem zayıf, hem de fiziksel olarak fit olmayı yani vücudun orantılı ve sağlıklı
olmasını gerektirmektedir (Çelikkurt ve Coşkun, 2010). Özellikle medyanın (dergi, gazete, TV vs.)
yaptığı yayınlar da insanları bu ideal figüre benzeme isteğini arttırmakta ve körüklemektedir (Altıntaş
ve Aşçı, 2005; Yaman ve diğ., 2008).
1 Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı
e-posta adresi: aysedurukonal@hotmail.com
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Birçok toplumda, gençlik, güzellik, çekicilik gibi özellikler kimi zaman en önemli bireysel özellikler
olarak görülebilmekte, güzele (yakışıklıya) olumlu, çirkine olumsuz değerler yüklenmektedir (Yaman
ve diğ., 2008). Dolayısıyla da bireyler diğer insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak ve çekici
görünmek için çabalamaktadırlar (Yousefi, Hassani ve Shokri, 2009, akt. Doğan, 2010 ). Diğer insanlar
üzerinde iyi bir izlenim bırakamayacağını düşünen birey ise kaygı yaşamaktadır (Leary ve Kowalski,
1995). Kaygı genel anlamıyla, herhangi bir tehlikenin korkusunun yansıması olarak insanda ortaya
çıkan tedirginlik ya da akıl dışı korku durumu olarak tanımlanabilir (Manav, 2011, 202).
Sosyal anksiyetenin bir çeşidi olarak bilinen sosyal fizik kaygısı ise, insanların fiziksel görünüşlerinin
diğer insanlar tarafından değerlendirilirken yaşadıkları kaygı ve gerginlik olarak tanımlanmaktadır
(Hart, Leary ve Rejeski, 1989). Sosyal fizik kaygı iki alt başlık içerir. Bunlar, bireyin fiziksel
görünümünden rahatsızlık duyması ve fiziksel görünümünün başkaları tarafından olumsuz
değerlendirilme beklentisidir (Doğan, Sapmaz ve Totan, 2011). Dolayısıyla, bireyde sosyal fizik
kaygının oluşması veya oluşmaması bireyin kendi bedenini nasıl gördüğü, nasıl algıladığıyla yani
beden imajıyla (beden, vücut algısıyla) alakalıdır denebilir.
Beden imajı ya da vücut algısı kısaca, bireyin kendi bedeniyle ilgili duygu, düşünce ve algılamalarıdır
(Cash, 1989). Beden görünümüyle ilgili tutumların yanı sıra kişinin bedeni hakkındaki bireysel algısını
ifade eden ve nesnel olmaktan çok öznel olan bir kavram (Cooper, Fairburn ve Hawker, 2003) şeklinde
de tanımlanabilir. Birey, kendi bedeniyle ilgili olumlu veya olumsuz beden imajına sahip olabilir.
Sosyal görünüş kaygısı, bireyin bedeniyle ve görünüşüyle ilgili olumsuz beden imajının bir sonucu
olarak değerlendirilebilir (Doğan, 2010). Olumsuz beden imajını oluşturan nedenlere ait çok sayıda
teori bulunmaktadır ancak psikologlar yaşanılan kültüre ait güzellik standartlarının etkili olduğunda
hemfikirdir (Sivert ve Sinanovic, 2008).
Özellikle ergenlik döneminde fiziksel görünüş çok daha önem kazanmaktadır (Kalafat, Özbaşı ve
Dilek, 2008; Yavuzer, 2012, s.300). Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir
gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir (Yavuzer, 2012, s.261).
Normalde çocuk gelişiminde ergenlik ve gençlik birbirini takip eden iki ayrı dönemdir. Çocuk
gelişimi uzmanları ergenlik dönemini 12-20 yaşlar, gençlik dönemini 21-25 yaşlar olarak
belirtmektedir. Ancak yabancı kaynaklarda özellikle de İngiliz kaynaklarda ergen kelimesi ile genç
kelimesi eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Unesco, BM ve Eurostat gençlik dönemi yaşlarını
verirken ergenlik dönemini de içine almaktadır. Unesco gençlik dönemini 15-25 yaş aralığı olarak
belirlerken, Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) 12-24 yaş aralığı, Eurostat ise 15-24 yaş aralığı olarak
kabul etmektedir (Çankırılı, 2014, s.14).
Bu dönemde ergenler, bedenlerinde nasıl bir değişim olacağını bilmezler ve kültürlerine ait güzellik
ve ideal beden tasarımlarının etkisi ile çatışma yaşarlar. Bu çatışmayla da beden algıları
bozulmaktadır. Ergenlik döneminde bireyin beden algısındaki bozulmalar ileriki yaşamındaki beden
algısını da etkilemektedir (Uğurlu ve Akın, 2008).
Kız ergenler fizik görünüşlerine erkek ergenlerden daha çok önem vermektedirler (Yavuzer, 2012,
s.300). Sosyal fizik kaygının cinsiyet ve yaş farklılıklarını çeşitli gelişim dönemlerinde inceleyen
Hagger ve Stevenson (2010), kız öğrencilerin 10-11 yaş dönemi hariç diğer tüm gelişim dönemlerinde
erkek öğrencilerden daha yüksek sosyal fizik kaygı ve daha düşük fiziksel benlik algısına sahip
olduklarını bulmuşlardır.
Sosyal fizik kaygı ve vücut algısını etkileyebilecek en önemli konulardan biri de bireyin sportif
faaliyetlere katılıp katılmama durumu olabilir. Çünkü sporun sayısız faydalarında biri de,
günümüzde toplum tarafından kabul gören zayıf, zarif ve kaslı olma, fit olma durumunu ortaya
çıkarıyor olmasıdır. Nitekim literatürde spor yapan ve yapmayanlar üzerinde yapılan araştırmalarda
beden imajlarından hoşnut olma durumları ve kaygı düzeylerinde farklılıklar olduğu ortaya
konmuştur.
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Bu bağlamda çalışmanın amacı, ergenlerin sosyal fizik kaygı durumlarını ve vücut algılarını
belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi spor yapma veya yapmama durumuna ve cinsiyete göre
karşılaştırmaktır.
2.

Yöntem

2.1. Örneklem Grubu
Çalışmanın evrenini Ankara’daki 14-25 yaş aralığındaki kız ve erkek ergenler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise spor yapan ve yapmayan 200 kadın, 256 erkek oluşturmaktadır.
Örneklemi oluşturan ergenler araştırmaya gönüllü katılmışlardır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada sosyal fizik kaygı düzeyinin belirlenmesi için Hart, Leary ve Rejeski (1989) tarafından
geliştirilen ve Türkiye’de uyarlaması Mülazımoğlu Ballı ve Aşçı tarafından yapılan 12 madde ve iki alt
ölçekten oluşan ‘’Sosyal Fizik Kaygı Envanteri’’ kullanılmıştır. Maddeler 5’li likert tipi ölçek
kullanılarak cevaplandırılmaktadır. Envanterden alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan
49’dur. Envanterden alınan puan arttıkça kişinin dış görünüşünden duyduğu kaygı düzeyi de
artmaktadır. Envanterdeki 1., 2., 5.,8. ve 11. maddeler ters puanlanmaktadır. Sosyal fizik kaygı
Envanterinin Türkçe formunun test tekrar test korelasyon katsayısı kızlarda 0.88 ve erkeklerde 0.81, iç
tutarlılık katsayısı kızlarda 0.81 ve erkeklerde 0.77 olarak saptanmıştır.
Vücut algısı düzeyinin belirlenmesi için ise, Orijinal adı Body-Cathexis Scale (BCS) olan ölçek, 1953
yılında Secard ve Jurard tarafından geliştirilmiş, kişinin 40 ayrı vücut bölümünden ya da işlevinden
memnuniyetini belirleyen bir ölçektir. Ölçeğin ülkemizde kullanılan formu, 40 maddeden oluşan beş
dereceli Likert tipi bir ölçme aracıdır (1= Çok beğeniyorum, 2= Oldukça Beğeniyorum, 3= Kararsızım,
4= Pek beğenmiyorum, 5= Hiç beğenmiyorum). En olumlu ifade 1 puan, en olumsuz ifade ise 5 puan
almaktadır. Buna göre, alınabilecek en düşük toplam puan 40, en yüksek toplam puan 200’dür.
Ölçekten alınan toplam puanın artması, kişinin vücut bölümlerinden ya da işlevinden duyduğu
memnuniyetin azalmasını, puanın azalması ise memnuniyetin artmasını belirtmektedir (Uğur, 1996,
akt. Kundakçı, 2005). Ölçek, 1986 yılında Hovardaoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve üniversite
öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada iki yarım güvenirliği .75, madde test korelasyonları r=.45 ile r=
.89 arasında ve Cronbach Alfa katsayısı r=.91 olarak belirlenmiştir (Hovardaoğlu, 1992).
2.3. Verilerin Toplanması:
Verilerin toplanmasında ‘’Sosyal Fizik Kaygı Envanteri’’ ve ‘’Vücut Algısı Ölçeği’’ nden oluşan toplam
52 soruluk envanterler Ankara İlindeki, tesadüfi örneklem yolu ile seçilen 14-25 yaş aralığındaki spor
yapan ve yapmayan kız ve erkek ergenlere gerekli açıklamalar yapılarak ve gönüllü katılım esas
alınarak uygulatılmıştır. Ayrıca ergenlerin yaş, cinsiyet, spor yapma veya yapmama durumlarını,
anne ve babanın eğitim, gelir vb. bilgileri gibi demografik durumlarını belirleyebilmek için de kişisel
bilgi formu kullanılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programından yararlanılmış, temel istatistiklerin yanı sıra ttesti, one-way anova ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmaya ait bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
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Tablo 1. Kadın ve erkek ergenlerin sosyal fizik kaygı (SFK) alt boyutları ile vücut algısı puanlarına
ilişkin t-testi sonuçları
Fiziksel Görünüm Rahatlığı
Olumsuz Değerlendirilme Beklentisi
Vücut Algısı

Gruplar
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

n
200
256
200
256
200
256

Ort.
14,6250
12,6221
19,4613
16,5645
88,5363
69,3965

ss
3,85640
3,58058
5,76748
5,94841
21,28802
24,01506

t
5,730

p
,000

5,229

,000

9,004

,000

Tabloda görüldüğü üzere, fiziksel kaygı alt boyutları olan ‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’, ‘’olumsuz
değerlendirilme beklentisi’’ ve vücut algısı açısından araştırmaya katılan kadın ve erkekler arasında
istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmiştir (Sırasıyla; t=5.73, p<.001; t=5.229, p<.001, t=9.004,
p<,001).

Tablo 2. Ergenlerin spor yapıp yapmama durumuna ilişkin t-testi sonuçları
Gruplar
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Fiziksel Görünüm Rahatlığı
Olumsuz Değerlendirilme Beklentisi
Vücut Algısı

n
242
208
242
208
242
208

Ort.
12,7200
14,3317
16,5258
19,2861
72,9494
83,2224

ss
3,98947
3,47027
5,90411
5,91816
23,35476
25,47446

t
-4.535

p
,000

-4.393

,000

-4.432

,000

Ergenlerin, Spor yapıp yapmama durumuna göre SFK ve vücut algısı açısından anlamlı bir fark olup
olmadığını tespit etmek için yapılan t-testi sonuçlarına göre, Sosyal fizik kaygı alt boyutları olan
‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’(t=4,535, p<001) ve ‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’( t=4,393, p<001)
ve vücut algısı (t=4,432, p<001) açısından anlamlı fark tespit edilmiştir.

Tablo 3. Fiziksel kaygı alt boyutları ile vücut algısı puanları arasındaki korelasyon

Fiziksel Görünüm Rahatlığı
Olumsuz Değerlendirilme
Beklentisi
Vücut Algısı

r
p
r
p
r
p

Fiziksel Görünüm
Rahatlığı
1

Olumsuz Değerlendirilme
Beklentisi

,413**

1

,000
,468**
,000

,407**
,000

Vücut
Algısı

1

N=456; **p<.01

Katılımcıların fiziksel görünüm rahatlığı ve olumsuz değerlendirilme beklentisi ile vücut algısı
arasında gerçekleştirilen korelasyon analizi sonrasında, fiziksel görünüm rahatlığı ile vücut algısı
arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<.01). Benzer şekilde olumsuz
değerlendirilme beklentisi ile vücut algısı arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (p<.01).
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Tablo 4. Cinsiyete göre fiziksel kaygı alt boyutları ile vücut algısı puanları arasındaki korelasyon

Fiziksel Görünüm
Rahatlığı
Olumsuz
Değerlendirilme
Beklentisi
Vücut Algısı

r

Kadın
(n=200)
Fiziksel
Görünüm
Rahatlığı
1

Olumsuz
Değerlendirilme
Beklentisi

p
r

,567**

1

p
r
p

,000
,536**
,000

,473**
,000

Vücut
Algısı

1

Erkek
(n=256)
Fiziksel
Görünüm
Rahatlığı
1

Olumsuz
Değerlendirilm
e Beklentisi

,219**

1

,000
,326**
,000

,271**
,000

Vücut
Algısı

1

p<.01

**

Sadece kadın katılımcılar için değerlendirildiğinde, fiziksel görünüm rahatlığı ile vücut algısı arasında
pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<.01). Benzer şekilde olumsuz
değerlendirilme beklentisi ile vücut algısı arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (p<.01).
Sadece erkek katılımcılar için değerlendirildiğinde, fiziksel görünüm rahatlığı ile vücut algısı arasında
pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<.01). Benzer şekilde olumsuz
değerlendirilme beklentisi ile vücut algısı arasında pozitif, düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (p<.01).

Tablo 5. Spor yapıp yapmama durumuna göre fiziksel kaygı alt boyutları ile vücut algısı puanları
arasındaki korelasyon

Fiziksel
Görünüm
Rahatlığı
Olumsuz
Değerlendirilme
Beklentisi
Vücut Algısı

r

Spor Yapan (n=242)
Fiziksel
Olumsuz
Rahatlığı
Değerlendirilme
Görünüm
Beklentisi
1

p
r

,349**

1

p
r
p

,000
,437**
,000

,312**
,000

Vücut
Algısı

1

Spor Yapmayan (n=208)
Fiziksel
Olumsuz
Görünüm
Değerlendirilme
Rahatlığı
Beklentisi
1

,427**

1

,000
,457**
,000

,444**
,000

Vücut
Algısı

1

p<.01

**

Katılımcıların fiziksel görünüm rahatlığı ve olumsuz değerlendirilme beklentisi ile vücut algısı
arasında gerçekleştirilen korelasyon analizi sonrasında, spor yapan ve yapmayan bireylerin; fiziksel
görünüm rahatlığı ile vücut algısı puanları arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (p<.01). Benzer şekilde olumsuz değerlendirilme beklentisi ile vücut algısı arasında pozitif,
orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<.01).
Yaşa Bağlı Farklılık Analizi
Gerçekleştirilen One Way Anova analizi sonucunda katılımcıların yaş durumlarına bağlı olarak
fiziksel görünüm rahatlığı, olumsuz değerlendirilme beklentisi ve vücut algısı değerlendirmeleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir (p>.05).
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4. Tartışma ve Sonuç
Sosyal fizik kaygı ve vücut algısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Korelasyon
analizi sonuçlarına göre SFK alt boyutları olan ‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’ ile vücut algısı arasında
(p<.01) ve ‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’ ile vücut algısı arasında (p<.01) pozitif, orta düzeyde
bir ilişki tespit edilmiştir.
Bu ilişkilere cinsiyet farkına göre bakıldığında, kadın katılımcılarda ‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’ ile
vücut algısı ve ‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’ ile vücut algısı arasında pozitif, orta düzeyde bir
ilişki tespit edilmiştir. Erkek katılımcılarda da SFK alt boyutlarıyla vücut algısı arasında pozitif, ancak
kadınlara nazaran daha düşük bir ilişki bulunmuştur.
SFK ve vücut algısı arasındaki ilişkiye spor yapma ve yapmama durumuna göre bakıldığında, her iki
grupta da göre SFK alt boyutları olan ‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’ ile vücut algısı arasında ve
‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’ ile vücut algısı arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki tespit
edilmiştir (p<.01).
Korelasyon verilerinin analizi sonucunda SFK ve vücut algısı arasında Pozitif bir ilişki olduğu tespit
edildiği için, “fiziksel görünüm rahatlığı” ve “olumsuz değerlendirilme beklentisi” yükseldikçe
vücudu negatif algılama da yükselmekte, azaldıkça vücudu negatif algılama da azalmaktadır(Vücut
algısı ölçeğinde yüksek puan memnuniyetsizlik anlamı taşır). SFK ve vücut algısı birbirlerini
etkilemektedir.
Sonuçlar, vücut algısı yükseldikçe yani vücutla ilgili memnuniyet arttıkça fiziksel görünüm kaygısının
azaldığını ortaya koymaktadır. Bulgular SFK ile vücut algısı arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koyan
değişik çalışmalarla paralellik göstermektedir (Çepikkurt ve Coşkun, 2010; Mülazımoğlu Ballı ve Aşçı,
2006; Frederick ve Morrison, 1996). Ayrıca bu çalışmada, bu ilişkinin, cinsiyete ve spor yapıp
yapmama durumuna göre de değişmediği ortaya konmuştur. Bu sonucun sosyal fizik kaygı
yaşanabilmesi için kişinin kendi vücudunu nasıl algıladığının çok önemli olmasından kaynaklandığı
söylenebilir. Bir kişi toplumun dayattığı ideal vücut formuna sahip olmasa bile vücuduyla barışık yani
memnuniyeti yüksek ise sosyal fizik kaygı yaşamayabilir.
Kadın ve erkek ergenlerin sosyal fizik kaygı (SFK) alt boyutları ile vücut algısı düzeyleri arasında
anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek için yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir fark olduğu
bulunmuştur (t=5.73, p<.001; t=5.229, p<.001, t=9.004, p<,001). Bu sonuç, kadınların erkeklere göre
vücutlarıyla ilgili memnuniyetlerinin düşük, fiziksel görünüşleriyle ilgili kaygı düzeylerinin ise
yüksek olduğunu göstermektedir. Literatür incelendiğinde, özellikle kadınların vücutlarını daha
olumsuz algılamalarıyla ilgili birçok çalışmada benzer sonuçlara rastlandığı görülmektedir (Çepikkurt
ve Coşkun, 2010; Yaşartürk, Çalık, Kul, Türkmen ve Akyüz, 2014; Anbar, 2013; Kalkan ve Sözen, 2010;
Berry ve Howe, 2004; Brunet ve Sabiston, 2009; Davison ve McCabe, 2005). Örneğin Anbar, vücut
algısında cinsiyete göre bir ayrım yapıldığında, kadın lise öğrencilerinin erkek lise öğrencilerine göre
vücutlarını daha olumsuz algıladıklarını ortaya koymuştur (Anbar, 2013). Kerpez, Tutal ve Akçınar’ın
okul öncesi dönemde beden imajı algısı ve beden memnuniyetsizliği üzerine yaptıkları bir çalışmada
da kız çocuklarının erkek çocuklardan daha fazla beden memnuniyetsizliğine sahip oldukları ve daha
zayıf görünmek istedikleri yönünde bulgular ortaya çıkmıştır (Kerpez, Tutal ve Akçınar, 2013).
Kadının güzel ve çekici olması gerektiği, güzel kadına daha fazla değer biçildiği, bu güzellik
kavramının da en önemli faktörünün zayıf, ince bir bedene sahip olmak olduğu toplumda yer alan
yaygın bir görüştür. Bu görüşün aile, çevre ve özellikle de medyanın etkisiyle, küçük yaşlardan
itibaren kadınların bilinçaltına işlendiği ve bunlardan etkilendikleri düşünülebilir. Cinsiyetler
arasında ortaya çıkan bu farkın kadınlar üzerindeki bu etki ve baskıdan kaynaklandığı söylenebilir.
Ergenlerin, Spor yapıp yapmama durumuna göre SFK ve vücut algısı açısından anlamlı bir fark olup
olmadığını tespit etmek için yapılan t-testi sonuçlarına göre, Sosyal fizik kaygı alt boyutları olan
‘’fiziksel görünüm rahatlığı’’ (t=4,535, p<001) ve ‘’olumsuz değerlendirilme beklentisi’’ (t=4,393, p<001)
ve vücut algısı (t=4,432, p<001) açısından anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu bulgular, spor yapan
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ergenlerin yapmayanlara göre sosyal fizik kaygılarının daha düşük, vücut algılarının ise daha yüksek
olduğunu göstermektedir.
Birçok araştırmacı, egzersize katılım ile SFK arasında yüksek düzeyde ilişki bulmuştur (Hausenblas ve
Fallon, 2006; Koca ve Aşçı, 2006). Örneğin, Gökçe, İlker ve Orhan (2010), serbest zamanlarında fiziksel
aktivite yapan bireylerin SFK düzeylerini, serbest zamanlarında fiziksel aktivite yapmayanlara göre
daha düşük bulmuşlardır. Aşçı’ nın (2004) yaptığı çalışmada spor yapanlarla yapmayanlar
karşılaştırıldığında spor yapanların yapmayanlara oranla kendilerini fiziksel algılamalarının daha
yüksek olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, Altıntaş ve Aşçı (2005) yaptıkları çalışmalarda sportif
aktivitenin kişinin bedeni üzerindeki olumlu tutum ve duyguları geliştirdiği yönünde bulgular ortaya
koymuşlardır. Bu çalışmanın bulguları da bahsi geçen çalışmaların bulgularıyla benzerlik
göstermektedir. Bu sonucun, sporun bireylerde sağladığı sağlıklı ve ideal vücut yapısına
kavuşmalarıyla ortaya çıkan özgüvenden kaynaklandığı düşünülebilir.
Çalışmada 14-25 yaş aralığındaki kadın ve erkekler incelenmiş ancak, yaş durumlarına bağlı olarak
fiziksel görünüm rahatlığı, olumsuz değerlendirilme beklentisi ve vücut algısı değerlendirmeleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>.05).
Sonuç olarak, vücut algısı ve sosyal fizik kaygı durumunun birbirlerini etkilediği, ergenlik çağındaki
kadınların erkeklere göre vücutlarıyla ilgili memnuniyetlerinin düşük, kaygılarının ise yüksek olduğu
bulunmuştur. Ayrıca, spor yapan ergenlerin yapmayanlara göre vücut algılarının
(memnuniyetlerinin) yüksek, sosyal fizik kaygılarının ise düşük olduğu görülmüştür.
5. Öneriler
Sporun ergenler arasında daha fazla yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Böylece,
özellikle fiziksel kaygı ve vücut algılarıyla ilgili sorunların aşılmasında spor, önemli bir araç olarak
kullanılabilir.
Özellikle zorunlu eğitim sistemi içinde Beden eğitimi ders saatleri ve spor aktivitelerinin
arttırılmasıyla daha sağlıklı, kendisiyle ve vücuduyla barışık bir neslin yetişmesi sağlanabilir.
Bundan sonraki çalışmalardaki denek sayısının arttırılması daha etkili sonuçlar verebilir. Bu çalışma
farklı illerde, bölgelerde ve farklı yaş gruplarında da yapılabilir.
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Abstract
This study aimed to assess the health-related life quality (SF-36)of health sciences students and to determine
the factors that are associated with the students’ SF-36. The study included all students enrolled at the Afyon
Kocatepe University Health Sciences High School in Turkey. The mean scores in all of the data of SF-36
ranged from 42.64to 51.17. The highest mean scores were observed the areas of bodily pain and physical
function, whereas the lowest mean scores were in the areas of role-emotional and social functioning and
significant relationships were observed between some Sociodemographic Characteristics of the Student and
SF-36 scores. According to the results of this study,because of the unfavorabilities about university life that
the students percept, such as,economical insufficiencies,health issues,dissatisfaction about their faculties,the
quality of life is affected in a negative way. In conclusion, this study reveals that especially the health sciences
high school student’s life quality perception is low.
Keywords:1
quality of life , SF-36, health sciences, high school student’s

1. Introduction
Quality of life means an individual's fulfilling his desires, utilising personal development
opportunities, participating various activities, having adequate resources in terms of quality and
thinking that these resources are sufficient (Jamali and others, 2013). The main objective of quality of
life is to determine how much an individual satisfied with his psychological, social, physical and
economic conditions. Due to the fact that each researcher studies quality of life in accordance with
their own research subjects, there have emerged many different approaches of quality of life along
with several definitions. In this sense, quality of life is a subjective satisfaction or result that an
individual evaluates himself (Tüzün and others, 2003). When it is considered that education lasts for
lifelong and it shapes the future of a country, the importance of quality of education can be
understood. It can be said that increasing life quality of individuals provides getting much better
results in education. Quality of life in education can be examined in two parts as quality of school life
and quality of university life. Origin of quality of school life concept is based on quality of life concept
which has a more general meaning.
Fei Xu defines quality of school life as individual and experiential well-being of students in general
and students' level of satisfaction with the daily life of the school. While assessing schools, not only
cognitive achievement of the students but also development of their sensual aspects should be
1
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considered (Fei and others, 2014). Schools are responsible for academic developments of the students
as well as their social developments. According to Fei Xu, quality of school life can be considered as a
preparation of students for their future social life in terms of many aspects. In their studies, Khalid
considered variables of quality of school life as program, attendance, teaching methods, teaching
styles, learning, personal needs, assessment, and value system of the school, values system of the
individuals, support, career, relationships, objective environmental factors and subjective
environmental factors (Aboalshamat and others, 2015). Studies of Sarrah and Khalid indicate that
several factors such as chronic diseases, low level of income, problems in education and social life
cause quality of life to decrease (Aboalshamat and others, 2015; Sarrah and others, 2014). Hörder and
et. al, researching the association between obesity and quality of life, stated that overweight also
causes the decrease in quality of life (Horder and others, 2013). Aia jamali defines quality of
university life as individuals' assessment level of general quality of university life as a whole in a
positive way (Jamali and others, 2013). Yu and Kim examined quality of university life by dividing
this concept into two aspects as cognitive and affective in their studies which they conducted in Korea
(Yu and others, 2008).
Majority of the studies that have been carried out so far with the aim of determining life quality of
universities have taken the opinions of instructors, teachers or managers. However, schools and
universities' main reason for being is students. In this respect, determining quality of life by getting
the opinions of students is crucial. Ensuring the satisfaction of students comprising the great majority
should be a priority.
Aim of the universities is to contribute to the development of human resources through education and
to the improvement of life qualities of people through research and counselling (Maidinsah and
others, 2012). It is not possible to explain the culture of the entire university with its all aspects and
impact of different variables in a single study. In this regard, it can be said that one of the concepts
with which school culture interacts is quality of school life (Karatzias and others, 2001). In addition,
there is a positive association between school success and low satisfaction of students, individual
problems and lack of motivation (Doğanay and others, 2006).
Consequently in our study, it is intended to find out the perception of students related to quality of
university life such as satisfaction of school, individual problems and culture of faculty and the
relations among them.
2. Method
This study was carried out with the intent of determining life qualities of students studying at Afyon
Kocatepe University School of Health (ASYO). Target population of the study consisted of 1250
students studying in the departments of Nutrient and Dietetics, Physiotherapy and Rehabilitation,
Nursing and Health Facilities Management. Sampling was not chosen, all the students (429) that could
be reached and that accepted to participate in the study was included in the scope of study. In order to
conduct the study, written permission was taken from Afyon Kocatepe University Medical Faculty
Board of Ethics and management of the school where the study was conducted. Additionally,
informed consent was taken from the students participating in the study voluntarily. Data were
collected by means of descriptive questionnaire prepared by the researchers and Quality of Life Scale
(SF-36). Data of the study were collected by filling in the questionnaires in a determined class hour
with the consent of instructor of the class and the students. Socio-demographic characteristics, number
and percentage of the students were given as an average point SF-36 scale.
2.1. Data Collection Tool
2.1.1. Descriptive form: It contains 18 questions in total about socio-demographic characteristics such
as age, gender, marital status, department, year level, type of work, occupation and choosing the
department willingly, satisfaction with the department, using cigarette and alcohol and success.
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2.1.2. Quality of life scale-short form (SF-36): SF-36 is a general questionnaire which can be widely
used for various populations and under various conditions and it was designed for individuals to
evaluate their health states from their own point of view (Doğanay and others, 2006; Sabbah and
others, 2013). Turkish adaptation of SF-36 and its validity and reliability studies were conducted by
Pınar (Lins and others, 2015), and its Cronbach Alpha value was found as 0.91 (Pınar, 1995). SF-36
scale contains 36 questions grouped as 8 sub-health states: Physical function (PF), role-physical (RP),
bodily pain (BP), general health (GH), vitality (VT), social function (SF), role-emotional (RE), mental
health (MH) (17). Physical (physical health component summary scale - PCS) and Mental (mental
health component summary scale - MCS) Health Summary Score is obtained by adding scores of SF-36
Quality of Life Scale (Sabbah and others, 2013). Each health dimensions of SF-36 scale is scored
between 0-100 and as the score increase, it means less limitation, better quality of life related to health
or less pain (Megahed, 2014).
2.2. Analysis of the Data
The scores obtained from Quality of Life sub-scales and summary scores were compared according to
the personal features of the participants by applying T test (Independent Samples T Test). Statistical
analyses were conducted by using SPSS for Windows 15.0 and significance level was accepted as
p<0.05.
3. Results
Average age of the students who participated in the study is 20.98±1.78, average of their mass-body
index (MBI) is 21.61±2.85 and their cumulative grade point average (cum-GPA) is 2.63±0.38.
Of the students participating in the study; % 71, 6 is female, % 100 is not married, % 48 is at the age of
20-21, % 58.3 is staying at dormitory. It was discovered that % 83.9 of the students chose their
departments willingly, % 56.9 of them had adequate monthly income, % 56.9 of them had adequate
family monthly-income, and % 47.3 of them had 3-4 siblings. It was discovered that of the students,
%71.3 was not satisfied with their bodies, %85.75 had health problems, %82.3 did not use cigarettes,
%87.2 did not use alcohol, % 67.1 did not have sleeping problems and % 91.6 was not exposed to
violence (Table 1).
Table 1. Distribution of the students according to some of their individual characteristics and health
risks.
Variables
Health problem situation
Using of cigarette
Using of alcohol
Sleeping problem
Physical/emotional/sexual violence cases

Group
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

n
62
367
76
353
55
374
141
288
36
393

%
14.5
85.5
17.7
82.3
12.8
87.2
32.9
67.1
8.4
91.6

While average score of the students which they got from SF-36 is 46.18±6.55, when sub-scale scores
were examined, it was found that PF was 50.09±8.63, RP was 45.34±11.17, BP was 51.17±8.53, GH was
47.32±7.92, VT was 50.28±8.57, SF was 45.09±10.25, RE was 42.64±13.38, and MH was 43.67±9.50. Of the
SF-36 indices, it was found that they got 48.92±7.93 from PCV and 43.44±9.52 from MCS. It was found
that scores of SF-36 scale, sub-scales and indices were generally low (Table 2).
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Table 2. Distribution of SF-36 scale, sub-scale and summary scores
Scale, Sub-Scales and Indices
SF-36

General ( Χ ± SS)

General
PF
RP
BP
GH
VT
SF
RE
MH
PCV
MCS

Sub-scale

Summary Score

46.18±6.55
50.09±8.63
45.34±11.17
51.17±8.53
47.32±7.92
50.28±8.57
45.09±10.25
42.64±13.38
43.67±9.50
48.92±7.93
43.44±9.52

Note. HSF-36 = health-related quality of life; PF = physical functioning; RP = role-physical; BP = bodily pain; GH = general health;
VT = vitality; SF = social functioning; RE = role-emotional; MH = mental health.

In Table 3, according to some socio-demographic characteristics of students subscale mean scores
were compared to show the quality of life. Quality of life and subscale scores were seen to be
significant except for low BF and SF size (p <0.05). It is determined to fall the poor economic situation
of the quality of life and sleep problems with students and subscale scores (p <0.05).

Table 3. Associations between SF-36 and categorical variables
SF-36

PF

RP

Gender
Male
46.62
49.60
46.49
Female
46.01
50.29
44.88
p value
ns
ns
ns
Year Level
First
47.79
51.68
46.29
Second
46.70
50.66
45.49
Third
45.15
49.86
44.58
Fourth
45.01
47,42
44.44
p value
0.004
0.009
ns
Health Department
Dietetic
46.25
51.61
43.96
PTR
46.53
50.65
46.53
Nursing
46.18
50.19
46.52
HM
45.94
48.87
44.00
p value
ns
ns
ns
Satisfaction with medical course
Yes
46.82
50.52
45.79
No
44.53
48.98
44.17
p value
0.001
0.012
0.035
Choosing of health department willingly
Yes
46.63
50.55
45.83
No
43.83
47.69
42.74
p value
0.001
0.012
0.035

BP

GH

VT

SF

RE

MH

PCV

MCS

51.36
51.09
ns

47.83
47.12
ns

51.00
50.00
ns

46.40
44.57
ns

43.74
42.20
ns

42.59
44.10
ns

49.35
48.76
ns

43.90
43.26
ns

52.55
52.10
49.88
50.23
0.041

48.56
48.07
46.57
45.85
ns

52.60
50.38
48.37
50.24
0.002

47.39
45.39
43.55
44.12
0.023

43.64
42.31
41.75
43.25
ns

45.37
44.37
42.79
41.86
0.045

50.39
49.87
48.20
46.96
0.014

45.29
43.53
42.10
43,05
ns

50.99
50.47
50.79
52.10
ns

47.47
46.59
47.73
47.25
ns

50.49
50.36
49.52
50.96
ns

44.11
45.68
44.66
45.70
ns

40.59
44.26
43.55
41.69
ns

46.23
43.13
43.26
43.15
ns

49.01
49.07
49.22
48.46
ns

43.49
43.99
43.13
43.42
ns

51.51
50.28
ns

47.93
45.73
0.005

50.98
48.48
0.016

45.62
43.71
ns

43.04
41.61
0.000

44.86
40.62
0.010

49.22
48.16
0.022

44.43
40.89
0.010

51.39
50.00
ns

47.79
44.90
0.005

50.73
48.00
0.016

45.84
41.16
0.000

43.08
40.35
ns

44.19
40.99
0.010

49.31
46.93
0.022

43.96
40.73
0.010
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Table 3. Associations between SF-36 and categorical variables (Continue)
Employment
Fulltime
45.72
Part-time
45.56
Not working
46.30
p value
ns
Income
Enough
47.71
Partly enough
44.90
Insufficient
41.27
p value
0.000
Smoking
Yes
45.09
No
46.42
p value
ns
Alcohol
Yes
47.21
No
46.03
p value
ns
Sleeping Problem
Yes
43.69
No
47.40
p value
0.001
Violence
Yes
42.71
No
46.50
p value
0.001

51.23
49.73
50.02
ns

44.05
45.09
45.49
ns

49.91
49.05
51.54
ns

47.40
48.36
47.20
ns

48.53
40.07
50.48
ns

44.76
43.70
45.28
ns

44.48
40.56
42.68
ns

41.43
43.07
43.97
ns

48.71
48.83
48.96
ns

42.74
42.29
43.64
ns

51.51
49.04
45.07
0.000

46.62
44.82
39.09
0.000

52.29
50.44
46.85
0.000

48.85
46.04
42.58
0.000

51.58
49.37
45.45
0.000

47.01
43.27
39.62
0.000

44.69
40.60
37.14
0.000

45.34
42.25
38.35
0.000

50.08
48.30
43.96
0.000

45.33
41.50
38.57
0.000

48.63
50.41
ns

45.44
45.31
ns

48.83
51.67
ns

46.01
47.60
ns

49.66
50.41
ns

43.27
45.48
ns

43.39
42.47
ns

41.15
44.22
0.011

47.68
49.19
ns

42.50
43.64
ns

49.84
50.13
ns

47.74
44.98
ns

51.18
51.17
ns

48.51
47.15
ns

51.20
50.15
ns

45.67
45.00
ns

44.77
42.32
ns

43.88
43.64
ns

49.76
48.80
ns

44.66
43.26
ns

48.16
51.04
0.001

42.77
46.59
0.001

48.97
52.25
0.000

44.79
48.56
0.000

47.71
51.54
0.000

41.78
46.71
0.000

39.99
43.93
0.004

40.60
45.18
0.000

47.01
49.86
0.000

40.37
44.94
0.000

47.46
50.33
ns

42.09
45.63
ns

45.77
51.66
0.000

43.43
47.68
0.002

48.27
50.47
ns

39.04
45.64
0.000

40.68
42.82
ns

39.20
44.08
0.003

45.35
49.25
0.005

40.07
43.75
0.027

Note.Sf-36=quality of life; PF = physical functioning; RP = role-physical; BP = bodily pain; GH = general health; VT = vitality; SF =
social functioning; RE = role emotional; MH = mental health; ns = not significant; p<0.05, PTR= physiotherapy and rehabilitation,
HM= Health management

4. Discussion
In this study, SF-36 norm-based scores are given. Among the sub-scales of SF-36, the highest scores
belong to bodily pain (BP) and physical function (PF) dimensions, the lowest scores belong to Roleemotional (RE) and Mental Health (MH) dimensions. Overall, the students had poor quality of life.
There have been studies parallel to our study results (Lins and others, 2015). However, the results
were low when compared to some other studies. Sabbah et. al, studied life qualities of 208 Lebanon
university students. They stated that PF had the highest score and ER had the lowest score. According
to the results of two studies examining life qualities of university students, PF dimension had the
highest score and vitality dimension had the lowest score (DeBerard and others, 2014). The reasons
behind the differences between the study results may be due to using different methodological
approaches (consecutive approach vs. distribution from all years) and conducting the research with
different samples (only medicine students, health sciences or health and social sciences students).
Health sciences students (medical sciences) participated in our study.
In our study, relations between socio-demographic features and two summary scores and eight subdimensions assessing physical, mental, emotional and social functions which belong to SF-36 Quality
of Life Scale were examined. In this study, choosing of health department willingly, income, sleeping
problem, and violence were the main predictors. It was stated that economic status was a factor
effecting healthy life style. That income level effects quality of life in a positive way was stated in other
studies, as well (Fallahzadeh and others, 2012). Sleeping is an activity which effects quality of life and
health of an individual and which is influential on feeling well and it is a process that has
physiological psychological and social dimensions (Jean-Louis and others, 2000; Zhang and others ,
2016). Poor quality of sleep reduces the energy and vitality of the body and impairs the quality of life.
Previous research has reported different results regarding the associations of sleep problems with
quality of life. In a study of Jean-Louis et. al. (Jean-Louis and others, 2000), no relationship between
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sleep duration and quality of life could be found. A study found that adults with frequent sleep
insufficiency were significantly impaired quality of life (Strine and others, 2005). Similar to prior
studies, we found that sleeping problems among Turkish young adults was a factor associated with
poor general health, low mental HRQOL, and low SF-36 scale and subscales.
In this study, violence was found as a factor associated with reduced quality of life. The results of
Sørensen et al.’s study reported provided evidence for an association between exposure to physical
violence and reduction in quality of life (Sørensen and others, 2005).
The analysis of associations between SF- 36 scales and type of department demonstrated that students
of health management had the lowest scores in many dominoes, especially in the role-physical,
general health, role-emotional and mental composite score. Other factors such as gender, department,
employment, smoking, and alcohol were not linked to their quality of life. There were no significant
differences between males and females in one of the studies (Sørensen and others, 2005). Some of the
studies reported significant lower scores for females in all SF 36 domains (Suleiman and others, 2013;
Bhandari, 2012), while others reported that females scored higher than male in the general health
domain (Amini and others, 2007). In accordance with these results, it can be stated that gender is not a
factor effecting quality of life.
In this study, statistically significant total SF-36 score in students who smoke and use alcohol were not
found. Fallahzadeh et al. showed that there was a correlation between SF-36 scores and smoking
(Fallahzadeh and others, 2012). A similar result was obtained in the survey conducted in Suleiman et
al.’s study.
5. Conclusion and Recommendations
In this study examining quality of life levels of university students studying in health departments,
average score of quality of life is close to low level. It was found out that the most important factors
effecting quality of life were choosing of their department willingly, income, sleeping problems and
being exposed to violence. These results of the study showed that a need for knowledge concerning
depression, mental health and anxiety still exists and should be addressed by health-related quality of
life health education programs.
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Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Tarihsel gelişim Açısından
Bir Değerlendirme
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Özet
Farklı yollarla gerçekleştirilen eğitim ve öğretim yollarından birisi de uzaktan eğitim olarak ifade edilebilir.
Uzaktan eğitim en genel anlamıyla; fiziksel olarak ayrı mekânlarda olan öğretmen ve öğrencilerin, teknoloji
yoluyla etkileşimde bulundukları bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de uzaktan
eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermektir. Bu amaca ulaşabilmek için internet ve kütüphane
ortamında literatür taraması yapılmış, ilgili makale ve kitaplar incelenmiştir. Betimsel modelde
gerçekleştirilen araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen bu araştırmada ilk
olarak 1924 yılında John Dewey tarafından öğretmenlerin eğitiminde mektupla öğretimden yararlanılması
şeklindeki bir öneriyle atılan adımlardan günümüze kadar gerçekleştirilen uzaktan eğitim anlayış ve
uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.
Anahtar kelimeler:2
Türkiye, uzaktan öğretim, mesleki öğretim, mesleki uzaktan öğretim.

1. Giriş
Uzaktan eğitim günümüzde birçok yararıyla dikkat çekmektedir. Her şeyden önce uzaktan eğitim,
bireylere kendi kendilerine öğrenme imkânının sunulduğu, geleneksel eğitime göre daha esnek ve
birey koşullarına uygulanabilir bir eğitim olarak ifade edilebilir. Bu eğitim türüyle, bireylere eğitim
hizmeti götürmedeki sınırlılıkların kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırılarak eğitim imkânlarının
daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Fakat uzaktan eğitim tanımında bazı zorluklar
bulunmaktadır. Çünkü çoklu ortam araçlarının ve sunum sistemlerinin işe koşulması, uzaktan eğitim
tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Ancak, kısa ve öz bir tanım yapılması gerekirse öğretmen ve
öğrencinin zaman ve mekân bakımından birbirinden ayrıldığı ortamlar üzerine yapılandırılan eğitim
uygulamalarının hepsi uzaktan eğitim olarak adlandırılmaktadır (Uluğ ve Kaya, 1997).
Uzaktan eğitim çok sayıda yararı yanında bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Çünkü
uzaktan eğitimde fazla sayıda kişinin uzman eğitmen tarafından sınıf ortamında eğitilmesi büyük bir
organizasyonun yapılmasını ve çoğu zaman aynı eğitimin birçok kez değişik yerlerde tekrarlanmasını
gerekli kılmaktadır. Diğer bir ifadeyle uzaktan eğitimin bu yönünün zaman ve maliyet bakımından
ekonomik olmadığı söylenebilir. Fakat her şeye rağmen çağdaş bir eğitim yaklaşımı olan uzaktan
eğitim bu koşullarda en hızlı ve en etkin eğitim yöntemi olarak düşünülmekte ve tüm dünyada yoğun
bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Uzaktan eğitim kısa bir sürede tüm çalışanlarına aynı
eğitimi ulaştırabilme imkânı sağlaması nedeniyle, çok yoğun eğitim programları olan ve değişik
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yerleşim alanlarına dağılmış organizasyonlara sahip kurumlarca benimsenip kullanılmaya
başlanmıştır. Bunun yanında uzaktan eğitim; örgün eğitimlerini tamamlamış ve çalışma hayatına
atılmış bireylerin hizmetleri suresince, branşlarındaki gelişmeler paralelinde; güncel bilgilerin verilip,
yeni teknoloji, bilgi ve yöntemlerin çalışma hayatı içerisinde bireye kazandırılması süreci olan hizmet
içi eğitimde de yoğun bir şekilde kullanılması bu eğitim yönteminin önemli üstünlükleri olarak dikkat
çekmektedir (Ertürk, 2010).
Çağdaş bir yaklaşım olan uzaktan eğitimin bugünkü anlamda gelişmesi son yıllarda olmuştur.
Uzaktan eğitim; pek çok ülkede her kademede eğitim vermek, endüstride, okullarda ve akademide
eğitim maliyetini düşürmek, coğrafi olarak birbirinden uzak bölgelerdeki geniş kitlelere ulaşmak,
fiziksel olarak öğrenme ortamında bulunamayacak öğrencilere eğitim imkânı tanımak ve öğrencilerin
kendi bireysel öğrenme hızında öğrenmesine olanak tanımak amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca uzaktan
eğitim, zaman ve mekandan bağımsız olarak öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir
eğitim sistemidir (Frank, Reich, ve Humpreys, 2003). Eğitim sistemindeki aksaklıkların ve eğitimin
tüm ülke çapma yaygın şekilde yeterli sayıda uzman eğitmenin gözetiminde gerçekleştirilmesi için
uzaktan eğitim, artan sayıdaki uygulamalarla başarısını kanıtlamış bir yöntemdir (Önder, 2003).
Gerek ülkemizde gerekse dünyada uzaktan eğitim uygulamalarının hızlı bir şekilde yayılması, bu
eğitim yaklaşımın nitelikli bir şekilde sunulması noktasında bazı endişeler uyandırmaya başlamıştır.
Daha önceleri nitelikli uzaktan eğitimin göstergesi derslere katılım oranı iken, daha sonraları
öğrencilerin kendi aralarındaki veya öğrencilerin öğretim elemanı ile arasındaki etkileşim niteliğin bir
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Pond, 2002). Günümüzde de uzaktan eğitimle ilgili
sorunların çözülmesi, sorunların tarihsel derinlik içinde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
Gerçekleştirilen bu araştırmayla uzaktan eğitimin Türkiye’de ki tarihsel gelişimi tarihsel olarak ele
alınmış, günümüz uzaktan eğitim anlayış ve uygulamalarına ışık tutması amaçlanmıştır.
2. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Tarihi
Genel bir düşünce olarak dünyadaki ilk uzaktan eğitim uygulamasının 1840 yılında, İngiltere’de Isaac
Pitman tarafından başlatıldığı kabul edilmektedir. Kendisi bir stenograf olan Pitman, İngiltere’de
mektupla steno öğretmeye başlamıştır. O, gerçekleştirdiği uzaktan eğitim uygulamalarıyla öğrencilere
eğitim vermiştir. Bu eğitim uygulamalarında öğrencilere İncil’de yer alan küçük parçaları steno ile
yazmayı öğretmiştir. Sözü edilen uzaktan steno derslerinde, öğrencilerin başarıları da notla
değerlendirilmiştir (Tuncer, 2006). Dünyada ilk örgütlü uzaktan eğitim uygulamalarının ise 1856
yılında Almanya’da dil öğretimi alanında yapıldığı görülmektedir (Gökdağ, 1986; Nizam, 2004).
Türkiye’de uzaktan eğitimin tarihini Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar götürmek mümkündür.
Cumhuriyetin başından günümüze kadar olan gelişim incelendiğinde ise bu gelişimin belli dönemler
halinde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu dönemlerle ilgili farklı görüşler vardır. Cevat Alkan (1981),
“Açık Üniversite” isimli kitabında Türkiye’deki uzaktan eğitim konusundaki çalışmaların; konunun
fikir olarak tartışılması ve öneriler geliştirilmesi (1927-1960), ortaöğretim düzeyinde uygulanması
(1960-1974) ve yükseköğretim düzeyinde geliştirme girişimleri (1974 sonrası) olmak üzere üç aşamalı
olarak ortaya çıktığını belirtmektedir. İşman (2008) ise uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini beş farklı
evrede incelemiştir. Bu evreler mektupla eğitim öncesi, mektupla öğretim, tek yönlü radyo-tv dönemi,
çift yönlü radyo- tv dönemi ve uydu ve gelecek teknoloji evreleridir. Uşun (2006) Türkiye’de uzaktan
eğitimin gelişimi ve uygulama biçimlerini 11 aşamada ele almıştır. Bunlar; konunun tartışma
gündemine alınması ve önerilerin geliştirilmesi (Kavramsallaşma Süreci 1927-1960), mektupla
öğretim, Deneme Yüksek Öğretmen Okulu, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Açık İlköğretim Okulu,
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, Fono Açık
Öğretim Kurumu, Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim
Çalışmaları, E- öğrenme uygulamalarıdır.
Bir imparatorluktan, ulusal ve demokratik bir devlete dönüşen ve bu dönüşüm sureci kırsal-tarımsal
bir toplumdan kentsel-endüstriyel bir topluma geçişle daha da hızlanan Türkiye’de, bu dönüşümün
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gerektirdiği eğitimin, geleneksel yaklaşımlarla sağlanamayacağı gerçeği daha cumhuriyetin ilk
yıllarında ortaya çıkmıştır. Fakat buna karşın uzaktan öğretimin Türk milli eğitim sistemine girmesi
sonraki yıllarda gerçekleşmiştir (Özdil, 1986).
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde uzaktan eğitimle ilgili ilk çalışmalar konusunda farklı görüşler
vardır. Alkan (1998) Türkiye’de ilk uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların 1924 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nden davet edilen pragmatist felsefenin önde gelen isimlerinden olan John Dewey
tarafından sunulan “öğretmen eğitimi raporu” ile gündeme geldiğini belirtmektedir Arar (1999) ve
Tuncer’e (2006) göre ise Türkiye’de, uzaktan eğitim fikri ilk kez, 1927 yılında eğitim sorunlarının
görüşüldüğü bir toplantıda gündeme getirilmiştir. Bu toplantıda, halkın okuryazar hale
getirilmesinde uzaktan eğitimden yararlanılması gerektiği vurgulanmıştır. O yıllarda mektupla
öğretim şeklinde önerilen uzaktan eğitim uygulaması başlatılamamıştır. 1956 yılına gelinceye kadar,
Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamasının başlatılıp başlatılmaması gerektiği tartışılmış, bu nedenle
de 1927-1955 yılları arasındaki dönem, Türkiye’de uzaktan eğitimin bir düşünce olarak tartışıldığı
dönem olarak kabul edilmektedir (Tuncer, 2006).
Türkiye'de sosyo-ekonomik şartlar ve uzaktan eğitim yakın ilişki içinde gelişme göstermiştir. Bu
konudaki gelişmelerin Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan bir dizi yenileşme hareketleriyle
ülkemize davet edilen yabancı uzmanların tavsiyeleriyle başladığı görülmektedir. 1924 yılında
yabancı uzman raporları özellikle de J. Dewey'in öğretmen yetiştirme konusunda uzaktan eğitimi
teklif etmesi, uzaktan eğitim kavramıyla tanışmamızı sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
uzaktan eğitim uygulamaları, ilk kez 07.11.1960 tarihinde mektupla öğretim adı altında ve deneme
öğretimi olarak başlamıştır. Bu denemeden sonra 26.02.1966 tarihinde Mektupla Öğretim ve Teknik
Yayınlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Özdil, 1986; Kaya, 2002). 1968 yılında Mektupla Öğretim
Merkezi’nin adı radyo ve televizyonun yaygınlaşmasının etkisiyle birlikte Radyo ve Televizyonla
Eğitim Merkezi olarak değişmiştir. 1982 yılında ise yeni eğitim-öğretim teknolojilerinin ortaya
çıkışıyla birlikte Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi, Bilişim Merkezi olarak hizmet vermeye
devam etmiştir (Papi ve Büyükaslan, 2007).
Alakuş (2003) Türkiye’de uzaktan veya yaygın eğitim-öğretim uygulamalarına ilgi ve gereksinimin
1960’lı yılların son dönemlerinde ortaya çıktığını belirmektedir. Ona göre bunun başlıca iki nedeni
vardır: Birincisi, uzaktan eğitimin Türkiye’deki eğitim-öğretim ihtiyacını karşılamada bir alternatif
sistem olarak uygulandığında yararının görülmesi; ikincisi ise iletişim teknolojisindeki gelişmelerin
giderek yaygınlaşması üzerine bu araçların eğitimin hizmetine koşulması imkânının doğmasıdır.
Uzaktan eğitime verilen önemin ve duyulan gereksinimin artması neticesinde 26 Eylul 1975’te Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 3745 sayılı onayı ile Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR), lise veya lise
dengi okul mezunlarını gereksinim duyulan alanlarda iki yıllık on lisans programıyla faaliyete
bulunmak üzere kurulmuştur. Ancak gerekli ön hazırlıklar yapılmadan ve ihtiyaçlar belirlenmeden
kurulan YAYKUR, 1979 yılında kapatılmıştır (Arar, 1999; Duman, 1992; Kaya, 2002).
Alakuş (2003) Türkiye’de uzaktan eğitim yaklaşımının ilk olarak fakülte düzeyinde uygulandığını
ifade etmektedir. Ona göre 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı kanunun 5. ve 12.
maddeleri, Türk Üniversitelerine sürekli ve açıköğretim yapma hakkını tanımıştır. Daha sonra bu
görev 20 Temmuz 1982’de çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bilimsel birikim,
akademik deneyim, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası standartlarda teknolojik altyapıya sahip
olan Anadolu Üniversitesi’ne verilmiştir. Mevcut İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinden doğan Açık
ve Uzaktan Eğitim Sistemi böylece ülke düzeyinde uzaktan öğretim hizmeti ile
görevlendirilmiştir. 1981 yılında Türkiye’de yükseköğrenime olan talep 420 bin iken, üniversitelere
girebilen öğrenci sayısı 54 bin dolayındaydı. Yani üniversiteler talebin yaklaşık % 13’ünü
karşılayabilmekteydi. Öte yandan eğitim teknolojisindeki gelişmeler, eğitimin duvarların dışına
taşınması düşüncesini, uzaktan eğitim modelini zorunlu kılıyordu. Bu düşünceler uygulamaya
dönüştü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1982-1983 eğitim öğretim yılında yüksek
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eğitimde yüksek standartlarda fırsat eşitliği ilkesiyle ve Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi ile eğitim
veren ilk fakülte olarak hizmete başlamıştır (Anadolu Üniversitesi, 2016).
Anadolu Üniversite’sinin öncülüğünde başlayan Türkiye’de uzaktan eğitim faaliyetlerinde gelinen
nokta itibariyle şu an birçok üniversitede uzaktan eğitim yöntemleriyle sunulan on lisans, lisans,
lisansüstü ve sertifika programları bulunmaktadır. Çoban (2013) Türkiye’deki 103 devlet ve 65 vakıf
üniversitesinin web sitelerini incelemiş ve devlet üniversitelerinin 27’sinde, vakıf üniversitelerinin ise
9’unda uzaktan eğitim faaliyetinin yapıldığı sonucuna ulaşmıştır.
Türkiye’de uzaktan eğitim faaliyetleri yürüten tek kurum Anadolu Üniversitesi olmamıştır. Milli
Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen birtakım uzaktan eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunlardan
birisi olan Açık Öğretim Ortaokulu, 1998-1999 eğitim ve öğretim yılında Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır (Özgür, 2005).
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu’nun geçmişi 01.07.1974 tarihinde kurulan Mektupla Öğretim
Okulu’na dayanmaktadır. 420/14053 sayılı Makam oluru ile kurulan Mektupla Öğretim Okulu
08.09.1983 tarih ve 155 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim
Okulu’na dönüştürülmüştür. Uzun yıllar Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde
hizmet veren Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla
hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde vermeye başlamıştır. Mesleki ve
Teknik Açık Öğretim Okulu, halen faaliyetlerini 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde
kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir (Mesleki
ve Teknik Açık Öğretim Okulu, 2016).
1992-1993 eğitim öğretim yılından itibaren Açık öğretim Lisesi kurulmuş ve öğrencilere resmi olarak
lisede okuma hakkı verilmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Bilgi
Üniversitesi Türkiye’de internet tabanlı uzaktan eğitim sistemini resmi olarak başlatan ilk devlet ve
özel üniversite olması nedeniyle dikkat çekmektedir (Çukadar ve Çelik, 2003). Yine Sakarya
Üniversitesi’nin web tabanlı öğretim (1997 sonrası) ve internet destekli öğretime geçiş çalışmaları
(2000-2001) uzaktan eğitim çerçevesinde önemli gelişmelerdendir.
Türkiye, gelişmiş Avrupa ülkelerine oranla uzaktan eğitimle geç tanışmış bir ülkedir. Fakat
günümüzde bu durumun tam tersi yaşandığı görülmektedir. Özellikle Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte Türkiye’de uzaktan eğitim hızlı bir gelişim safhası
içerisine girdiği görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin iletişim alt yapısını güçlendirmesi ve
teknolojik yatırım miktarını arttırması uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sağlayan diğer etmenler
arasında yer almaktadır. Türkiye’de internetin sürekli gelişim göstermesi ve web tabanlı
uygulamaların uzaktan eğitimde kullanılması daha bilinçli bir öğrenim politikasının güdülmesini
sağlamıştır. Bu noktada internete detaylı bir şekilde irdelemek doğru olacaktır. İnternet aracılığıyla
birçok iletişim teknolojisi tek bir ortamda toplanmıştır. Kullanıcılar basılı kaynaklara, sesli ve
görüntülü içeriklere internet üzerinden ulaşabilmektedir (Kırık, 2014)
1980’lerde gelişim gösteren Bilişim Merkezi’nin adı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve eğitimli nüfusta hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu sayede Türkiye’de
1998-99 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 bin kişi diploma sahibi olmuştur. 7 yıl sonra ise bu sayı 146
bine ulaşmıştır. Uzaktan eğitim bu sayede Türkiye’nin en temel yapı taşı durumuna gelmiş ve okumayazma oranında da yoğun bir şekilde artış yaşanmıştır (Papi ve Büyükaslan, 2007).
İlk mektupla öğretim kursları 1958-1959 yılında özellikle Ankara dışında bulunan bankacılar için
uygulanmıştır (İşman, 2008). Daha öncede ifade edildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
uzaktan eğitim uygulamaları ilk kez 7.11.1960 tarihinde “Mektupla Öğretim” adı altında ve deneme
öğretimi olarak başlatılmıştır (Kaya, 2002; Özdil, 1986).
1961 yılında Mesleki ve Teknik Öğretim bünyesinde faaliyete geçen Mektupla Öğretim Merkezi,
uzaktan eğitim konusunda geniş kitlelere yönelik ilk ve kapsamlı girişimdir. Bu girişim Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim, yükseköğretimdeki kapasite yetersizliğine
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çözüm getirmiş olması, yetişkin ve çalışanlara sunduğu eğitim imkânı nedeniyle oldukça ilgi
görmüştür. Özkul’a (2009) göre tüm yükseköğretim öğrencilerinin yaklaşık %35‟inin tek bir kurumun
çatısı altında uzaktan eğitim öğrencisi olması, Türk yükseköğretim sistemine dünyada benzeri
olmayan bir özellik kazandırmaktadır (Özkul, 2009).
Uzaktan eğitim konusu VII. Milli Eğitim Şurasında da ele alınmış, Şurada alınan kararlardan sonra
mektupla eğitim daha planlı olarak uygulanmaya başlamıştır. Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin
kurulması, Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun (8 Mayıs 1974) eğitime başlaması 1974 yılındaki
önemli gelişmelerdendir (İşman, 2011). Yükseköğretimde uzaktan eğitim alanındaki bu ilk girişimler
on beş ay sonra yerini Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu’na (YAYKUR) bırakmıştır. Ancak
yükseköğretimdeki bu girişimler başarılı olamamıştır (Alkan, 1996).
Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulması, Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun 8 Mayıs
1974’te eğitime başlaması 1974 yılındaki önemli gelişmelerdendir. 1974-1975 eğitim-öğretim yılında
orta öğretim kurumlanın bitiren yaklaşık 45.000 öğretmen adayı Deneme Yüksek Öğretmen Okuluna
kayıt olarak uzaktan yükseköğretime başlamıştır. Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin
kurulmasıyla üniversitelerdeki yığılmayı önlemek amaçlanmış ve merkezin çalışmalarının
televizyonla desteklenmesi planlanmıştır. Fakat zamanla iki uygulamanın da yetersiz olduğu
düşünülmüş ve 1975 yılında uygulamalara son verilmiştir (İşman, 2011).
Ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle Mektupla Yükseköğretim Merkezi, 15 ay gibi kısa bir süre
içerisinde yerini Yaygın Yükseköğretim Kurumu (YAYKUR) içerisindeki Açık Yükseköğretim Dairesi
Bakanlığı’na bırakmıştır. YAYKUR’un kurulmasından sonra o zamana kadar Mektupla Öğretim
Merkezi’nce yapılan hizmetlerin “Açık Yükseköğretim Dairesi Bakanlığı’nca yürütülmesi
öngörülmüştür (Alkan, 1996; Özkul, 2009).
Alkan’ın (1981) ifadesiyle 1960’lı yıllarda sınırlı bir meslek alanına yönelik deneysel bir girişim olarak
başlayan mektupla eğitim uygulamaları, bir dizi olumsuz etkiler altında henüz büyük kitlelere ulaşma
olanağı bulamadan, büyük bir sosyal baskıya dönüşen yükseköğretim talepleri karşısında bu
kademeye kaydırılmıştır. Kalkınmanın gerektirdiği kritik insan gücü gereksinimini karşılamak,
yükseköğretim kurumları önündeki öğrenci birikimini ortadan kaldıracak yeni kapasite yaratmak,
televizyon ve radyodan yararlanarak büyük kitlelere eğitim hizmeti götürmek ve öğretimin etkinliğini
artırmak gibi gerekçelerle, 1974 yılında “Mektupla Yükseköğretim Merkezi” kurulmuştur.”
Türkiye’de bu resmi devlet girişimlerinin yanı sıra özel kesimde de uzaktan eğitim uygulamalarının
yer aldığı görülmektedir. 1973-1974 yıllarına ait istatistiksel verilere göre beş özel kurumun uzaktan
öğretim yaptığı görülmektedir. İlk uzaktan eğitim girişimi 1953 yılında FONO’nun yabancı dil
öğretimidir (Alkan, 1996).
21. yüzyılın başından itibaren uzaktan eğitim çalışmaları artarak devam etmiştir. 2006’dan sonra
özellikle üniversitelerdeki uzaktan eğitim uygulamaları yoğunluğunu daha da hissettirmektedir. 1996
yılında İTÜ’de uzaktan eğitim merkezi kurulmuştur. Daha sonra ODTÜ’deki çalışmalarla devam eden
uzaktan eğitim çalışmalarına aynı yıl içerisinde Anadolu Üniversitesi’nden Kazakistan Ahmet Yesevi
Üniversitesi’ne görüntülü konferans ile ders sunumu gerçekleştirilmiştir. Yine 1999 yılında YÖK
uzaktan öğretim yönetmeliğinin yayınlanması ve Enformatik Milli Komitesi’nin kurulması, 2001
yılından itibaren uzaktan eğitim yönetmeliği kapsamında ders ve programların açılmaya başlanması,
2003 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Eğitim Programları olarak uzaktan
eğitime başlaması ve 2005 yılında YÖK bünyesinde Uzaktan Eğitim Komisyonu’nun kurulması son
dönemde yaşanan önemli gelişmeler arasında yer almaktadır (Arslan, 2011). Türkiye’nin ilk sanal
kampüsü ise 2010 yılında ODTÜ’de kurulmuştur (Kırık, 2014). Yine YÖK’ten alınan bilgilere göre
Türkiye'de 2014 yılında eğitim-öğretim veren 184 üniversitede öğrenim gören yükseköğretim
öğrencilerinden ön lisans öğrenimi uzaktan eğitimle alan 19 bin 988, lisans öğrenimi uzaktan eğitimle
alan 16 bin 297 ve yüksek lisans öğrenimini uzaktan eğitimle alan 7 bin 935 öğrenci bulunmaktadır.
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3. Sonuç
Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitim önemini giderek arttırmaktadır.
Bu konuda Türkiye önemli bir birikime sahiptir. Özellikle daha fazla öğrenciye bireysel olarak
ulaşılabilmesi, örgün eğitime destek görevi görmesi gibi nedenler uzaktan eğitime önem verilmesinin
temel nedenleri olarak görülmektedir. Eğitimin bir hak olarak görüldüğü dünyamızda, uzaktan
eğitimle zaman ve mekân kavramının sınırı aşılmakta, eğitim imkânı herkese ulaştırılabilmektedir.
Eğitim tarihin en önemli amaçlarından birisi de geçmişten dersler çıkarmak, gelecekteki eğitim anlayış
ve uygulamalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu çerçevede günümüz
Türkiye’sinde uzaktan eğitim konusunun iyi bir şekilde işletilebilmesi için sadece uluslararası
gelişmelerin değil aynı zamanda yaşanan sorunların tarihsel olarak analiz edilmesinin de bir
gereklilik halini aldığı görülmektedir.
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Özet
Meslekî Açık Öğretim Lisesi, program içeriği bakımından örgün meslek liselerinin program içerikleriyle aynı
olmasına karşın, gerek yapısı ve gerek işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine
özgü bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de bulunan mesleki açık
öğretim liselerinin kuruluş, yapı ve işleyişinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde
internet ve kütüphane ortamında konuya uygun bulunan makale ve yazılar ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği araştırmanın amacı çerçevesinde incelenmiştir. Betimsel modelde
gerçekleştirilen araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye’de bulunan
mesleki açık öğretim liselerinin tarihsel gelişimi, kuruluş amacı, kayıt-kabul işlemleri, ders programları,
eğitim-öğretim süreci hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler:3
mesleki öğretim, açık öğretim, mesleki açık öğretim, mesleki açık öğretim lisesi.

1. Giriş
Toplumların gelişimini etkileyen en önemli etkenlerin başında eğitim gelmektedir. Bu nedenle eğitime
yapılan yatırımlar önem taşımaktadır. Nüfus artışına paralel olarak artan eğitim ihtiyacının
karşılanması, toplumların önünde çözüm bekleyen önemli sorunlar arasında bulunmaktadır. İçinde
bulunduğumuz bilgi çağının bir gereği olan hayat boyu öğrenme ihtiyacı da hem artmış hem de
çeşitlenmiştir. Toplumun ihtiyaç duyduğu hayat boyu öğrenme ihtiyacının da bilgi çağının
gereklerine uygun olarak yerine getirilmesi gereklilik halini almıştır (İşman, 2011).
Günümüz dünyasında fertlerin bitirdiği okul ve alan toplumsal statüsünü, elde ettiği kazancı önemli
ölçüde etkilemektedir. Bir meslek dalında çalıştırılacak kişi için ilan verildiğinde mezun olduğu alan
şartına da yer verilmektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi de ülkemizde bu anlamda hayat boyu yeni
alanlarda eğitim kurmak isteyenlere fırsatlar sunmak için kurulmuştur (Yavuz, 2014).
Bir öğretim kurumu olarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi, bir meslek edinmek isteyen veya mesleğinde
ilerlemek isteyen herkese, uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak meslek lisesi öğrenimi veren açık
öğretim kurumu olarak tanımlanabilir (Sarıhan, 2010).
Mesleki Açık Öğretim Lisesi, meslek lisesi eğitimine örgün eğitimde başlamamış veya yarıda bırakmış
öğrencilerin meslek lisesi eğitimi konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Örgün eğitime alternatif
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olan bu kuruma zorunlu eğitimin de 12 yıla çıkması nedeniyle talebin her geçen yıl arttığı
görülmektedir (Soylu, 2014).
Türkiye'de mesleki açık öğretim lisesi ile ilgili ilk uygulamanın 1960 yılında ortaöğretim seviyesinde,
bazı teknik konuları mektupla öğretmek amacıyla kurulan “Mektupla Öğretim Merkezi” olduğu
söylenebilir. Bu kurum 1974 yılında “mektupla öğretim” okuluna dönüşmüştür (Hakan, 1991). Açık
Öğretim Lisesi,1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.
Açık Öğretim Lisesi uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti
merkezi sistemle yürüten, bir kuruluş olarak göreve başlamıştır. Meslekî Açık Öğretim Lisesi,
program olarak 1995 yılında uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak Açık
Öğretim Lisesi bünyesinde 02.02.2006 tarihine kadar hizmet vermiştir. Bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri
bildirimler sonucunda, Açık Öğretim Lisesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının
daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkân verilebilmesi için Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nin
kuruluşu zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmi Gazete ’de
yayımlanan Yönetmelikte Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır
(Yavuz, 2014: 27).
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Meslekî Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla
çıkarılmış ve yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten
itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Meslekî Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme
işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır (Soylu, 2014). Program çeşitlerine bakıldığında
Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde dört farklı programın uygulandığı görülmektedir. Bunlar; Endüstri
Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi’dir.
Yapılan bu araştırmada Mesleki Açık Öğretim Liselerinin kuruluş amacı, ilkeleri, yapısı, öğrenci
kaynakları ve işleyişi ile ilgili bilgiler verilmiş, mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır.
2. Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Amacı
Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin amacı yönetmelikte, “Gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni
teknolojileri kullanarak; ilköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta
öğretimden ayrılan, mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda
öğrenim görme fırsatı vererek eğitim-öğretim imkânı sağlamak. Ortaöğretim düzeyinde fırsat ve
imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak,
öğrencileri hayata ve yükseköğretime hazırlamaktır.” şeklinde tanımlanmaktadır (Mesleki Açık
Öğretim Lisesi Yönetmeliği, 2005). Yönetmelikten de anlaşıldığına göre bu eğitim kurumu
ortaöğretime devam edemeyen ya da ayrılanlar ile mezun olanlar ve üniversiteden ayrılmış ya da
mezun olan öğrencileri hayata hazırlamak, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı
sağlamayı amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Açık Öğretim Lisesinin İlkeleri
Mesleki ve teknik eğitim sistemi toplumun felsefi, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik
gerçekliklerinden etkilenmekte, toplumun ve bireylerin ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda
gerçekleşmelidir. Ayrıca bu kurumların uygulamaya yönelik tarafı yanında bilişsel ve duyuşsal
hedefleri içeren, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek şekilde esnek yapıya sahip bir takım
ilkelere dayanması gerekmektedir (Uluğ, 1999).
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği’nde (2005) bu ilkeler aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:
- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 26’ncı ve 27’nci maddeleri uyarınca, ilköğretimini
tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma
hakkı verilir.
- Programların uygulanmasında özellikle gelişmiş kitle iletişim araçlarından ve yüz yüze eğitim
imkânlarından etkin bir biçimde yararlanılır.
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- Program ve materyaller; bilişim teknolojileri, doküman ve bunlarla ilgili diğer araçlarla
desteklenir.
- Eğitim-öğretim çalışmalarında dönem bütünlüğü esastır.
- Ölçme ve değerlendirme ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılır.
- Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.
- Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi sayısı, dönemlere göre
haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilir.
- Uzaktan öğretimle verilen derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır.
- Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı aranmaz, öğrenim süresi sınırsızdır.
- Lise ’de örgün İmam Hatip Lisesi programları ile Meslekî Orta Öğretim programları uygulanır
(MEB, 2009).
Bilindiği gibi günümüz dünyasında bireylerin bitirdiği okul ve mezun olduğu alan toplumsal
statüsünü, elde ettiği kazancı önemli ölçüde etkilemektedir. Bir meslek dalında çalıştırılacak kişi için
ilan verildiğinde mezun olduğu alan şartına da yer verilmesi bunun en önemli göstergelerindedir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ’de ülkemizde bu anlamda, hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim
almak isteyenlere fırsatlar sunmak için kurulmuştur (Yavuz 2014).
4. Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Öğrenci Kaynakları
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin çoğunluğunu; örgün öğretim yaşını geçmiş, çalışan, çeşitli
nedenlerle zamanında ortaöğretime devam edememiş, toplumun genç, aydın ve dinamik bir kesitinin
oluşturduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, Açık öğretim Lisesi öğrencisi; bir yönden entelektüel
gelişmesini ilerletmek, diğer yönden mesleki etkinliklerini artırmak isteyen “tam gün çalışan yetişkin”
kişi olarak tanımlanabilmektedir (Teker, 1995).
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğine (2005) göre bu kurumlarda öğrenci olabilmek için şu
şartlar gerekmektedir:
a. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtta yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Her yaşta başvurmak
mümkündür.
b. İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
c. Ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar (Tasdikname alanlar).
d. Astsubay hazırlama okulları, Anadolu öğretmen Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Anadolu
Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, Anadolu lisesi türü
okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel Anadolu liseleri,
yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
e. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar veya Mesleki Açık
Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
f. Açık Öğretim Lisesinden ayrılanlar.
g. Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri,
yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar,
h. Bir yüksek Öğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne başvuru şartlarını taşıyanlar, çalışma takviminde belirtilen kayıt
tarihlerinde, öğretim yılı için belirlenen kayıt ücretini yatırdığına dair dekontuyla birlikte gerekli olan
diğer evrakları tamamladıktan sonra, Mesleki Açık Öğretim Lisesi irtibat merkezi olarak görev yapan
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden birine müracaat ederler. Kesin kayıt başvurularının kabul
edilmesinden sonra başlayan öğretim dönemi boyunca öğrenciler; uzaktan öğretim tekniklerine göre
hazırlanmış kitapları ve ders notlarını alarak çalışırlar. Yine uzaktan öğretim tekniklerine göre
hazırlanmış TV ve radyo ders yayınları ile iletişim-rehberlik yayınlarını takip ederler (Sarıhan, 2010:
27).
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5. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Eğitim Öğretim
Meslekî Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program
içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından
farklı, kendine özgü bir model olarak dikkat çekmektedir (Çiçek, 2005; Soylu, 2014).
Mesleki açık öğretim lisesinde, ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Okulda uygulanan
program incelendiğinde bu programın; ortak, alan ve seçmeli derslerden oluştuğu görülmektedir.
Öğretim yılının birbirinden bağımsız dönemlerden oluştuğu bu kurumda öğrenciler sınavında
başarılı oldukları dersin kredisini kazanmış sayılmaktadırlar (Mesleki Açık Öğretim Lisesi
Yönetmeliği, 2005).
Yine yönetmeliğe göre öğrencilerin, liseye kayıt olmadan önce öğrenim gördükleri ortaöğretim
kurumlarında, öğretim yılının iki dönemden oluştuğu sınıf sistemine göre başarılı oldukları derslerin
kredisi, o derslerin haftalık ders saati sayısının iki ile çarpımıyla belirlenmektedir. Öğrencilerden
birinci dönemi tamamlayarak mesleki açık öğretim lisesine kaydolanların başarılı oldukları derslerin
kredisi de, bu derslerin haftalık ders saati sayısına göre belirlenmektedir (Mesleki Açık Öğretim Lisesi
Yönetmeliği, 2005).
Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta, basılı
materyallerle desteklenmektedir. Meslek derslerinin eğitim-öğretim çalışmaları ise yüz yüze
yapılmaktadır. Basılı materyaller öğrencilerin adreslerine posta yolu ile gönderildiği gibi e-kitap
olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Meslekî Açık Öğretim Lisesine 1995-2005 yılları
arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler. Meslekî Açık
Öğretim Lisesi’ne 2006 yılından sonra ortaokul/ilköğretim okulu mezunu olarak kayıt yaptıran
öğrenciler ise en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde bir
öğretim yılı iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her
dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt
yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Kaydı silik durumdaki öğrencilerin daha önceki
kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler (Mesleki Açık
Öğretim Lisesi Yönetmeliği, 2005).
Mesleki açık öğretim lisesi öğretim sistemi ve ders seçim süreci incelendiğinde şu hususlar öne
çıkmaktadır (Soylu, 2014: 23):
1) Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program: ortak alan
ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler
yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
2) Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitime
geçilmiştir. 2009 ve 2010 eğitim öğretim yılı I. döneminden başlayarak bütün öğrenciler 4 yıllık
sisteme kayıt olacaklardır.
3) Meslekî Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır.
Öğrenciler kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli olan mezuniyet kredisine erişmek için
bulundukları döneme göre belirlenen alan derslerini başarmak zorundadırlar. Öğrenciler ortak
derslerden ise başarılı ya da üç kez sınava girerek muaf olurlar. Mezuniyet kredisine erişmek için de
yeteri kadar seçmeli dersten başarılı sayılmak gerekmektedir.
4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde Meslek Liseleri’nin programları uygulanmaktadır.
Mesleki açık öğretim lisesinde okutulan ortak derslere ilişkin açıklamalar ise şöyle ifade edilebilir
(Soylu, 2014):
1) Ortak Dersler: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken
derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
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2) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin
kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders,
istenirse tekrar alınabilir.
3) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları dönemden önce
alınamazlar. Ancak dönemleri uygunsa birbirinin devamı olan derslerin dönem sırası dikkate
alınmadan ders alınabilir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde ortak dersler yanında seçmeli ve alan/dal dersleri de vardır. Mesleki
Açık Öğretim Lisesi’nde okutulan seçmeli dersler gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak
için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o
dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir. Mesleki açık
öğretim lisesi alan / dal dersleri öğrencilerinin öğrenim gördükleri alan/dallardan mezun olabilmeleri
için başarmak zorunda oldukları derslerdir. Bu öğrenciler alan/dal derslerinin tamamından sınava
girmeli ve mezuniyeti için gerekli alan kredileri tamamlamalıdırlar (Soylu, 2014: 23-24).
Mesleki açık öğretim lisesinde uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları, asıl
başvuru kaynakları olarak kullanılmaktadır (Uluğ, 1995). Bu nedenle, açık öğretim sistemlerinde
kullanılan basılı materyallerde uygun bir üslubun seçilmesi, açık ve yalın bir dil ile yazılması, uygun
görsel malzemelere yer verilmesi ve dikkat çekici ögelerin kullanılması çok önemlidir (Avcı, 1984).
Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim ve öğretim hizmetleri iki şekilde verilmektedir (Sarıhan, 2010:
28-29):
1) Uzaktan Eğitim: Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenciler kültür derslerini uzaktan eğitim
yoluyla almaktadırlar. Eğitim TV ve radyo ile yapılmakta, basılı materyallerle desteklenmektedir.
Basılı materyaller Halk Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebildiği gibi, e-kitap olarak internet
üzerinden de yayınlanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde bir öğretim yılı en fazla üç
dönemden oluşur. Uzaktan eğitimle verilen derslerin sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği
okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır. Öğrenci başarısı,
bu sınavlarda alınan puanlara göre belirlenir. Öğrenci başarısının tespiti yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Bir dersin yılsonu puanı, uzaktan eğitim kapsamındaki dersler için merkezi sistem
sınavından alınan puandır. Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersten dönem puanının en az kırkbeş
olması gerekir.
2) Yüz Yüze Eğitim: Mesleki açık öğretim lisesinde öğrenciler alan/dal derslerinin büyük bir kısmını
yüz yüze eğitim yolu ile orgun mesleki orta öğretim kurumlarından alarak tamamlamaktadırlar.
Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur. Okul/kurumlarda yüz yüze eğitim;
aksamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
kapsamındaki bölümlerde eğitim görmek isteyenler, uygulamalı eğitimlerini işletmelerde yapabilirler.
Uygulama dersi, işletmelerde beceri eğitimi olarak verilir. Ancak uygun işletme bulunmaması
durumunda okul/kurum atölyelerinde uygulamalı olarak yapılabilir. Teorik ve uygulamalı
eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
geliştirmelerini, is hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve kurumda
olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışması yapmak zorundadırlar.
Yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal dersleri en az sekiz kişilik grup oluştuğunda, millî eğitim
müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen okul/kurumlarda verilir. Eğitime başlandıktan sonra
öğrenci sayısındaki azalma eğitim-öğretimin devamına engel teşkil etmez. Uygulama dersi,
işletmelerde beceri eğitimi olarak verilir. Ancak uygun işletme bulunmaması durumunda okul/kurum
atölyelerinde uygulamalı olarak yapılabilir. Uygulamalı alan derslerinin eğitimini okulda gören
öğrenciler, meslek liselerinde en az yapılması gereken süre kadar staj çalışması yapmak
zorundadırlar. Beceri eğitimini işletmelerde gören öğrenciler ile ustalık veya kalfalık belgesine sahip
olanlar staj çalışmasından muaftır (Yılmaz, 2009: 117-118).
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Staj çalışması işletmelerde yaptırılır. Ancak başarısı açısından kurumda staj yapması gerekli
görülenler ile yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj çalışması, bir
programa göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde kurumda da yaptırılabilir.
Kurumun özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan üretim, tanıtım, hizmet ve
benzeri çalışmalar staj çalışması kapsamında değerlendirilir. Staj çalışmasının öğrenim suresi
içerisinde tamamlanması gerekir.
6. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Uzaktan Eğitim dersleri sınavları her dönemin sonunda olmak üzere
yılda iki kez yapılmaktadır. Ancak 18 yaşını doldurmuş olanlar temmuz ayında üçüncü bir sınava
alınmaktadırlar. Ayrıca mezuniyet şartları taşıyıp kredi yetersizliği bulunan öğrenciler bakanlıkça
belirlenen takvimlerde ek sınava alınabilmekteler. Sınavlar Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğünce birçok ilçe merkezi ve tüm illerde yapılmaktadır. Yüz yüze Eğitim derslerine ait
sınavlar da yüz yüze eğitimin yapıldığı eğitim kurumlarında yapılmaktadır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi için mezuniyet şartları şöyle sıralanmaktadır (EĞİTEK, 2003: 49):
• Uzaktan eğitimle alacağı ortak kültür derslerini başarmak veya muaf olmak,
• Yüz yüze eğitimle alacağı ortak meslek derslerini başarmak veya muaf olmak,
• Stajını tamamlamış olmak,
• Okul türüne göre gerekli mezuniyet kredisini kazanmış olmak,
• Altıncı dönemi bitirmiş olmak,
• Ara sınıftan Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Açık ÖğretimLisesi’nde en az
bir dönem sınava katılmış olması gerekir.
7. Sonuç
Kuruluş amacı incelendiğinde ülkenin sosyal ve ekonomik açından gelişimine katkı sağlaması
beklenen bu kurumların istenen verimi verebilmesi için konuya ilişkin eğitim sorunlarının tarihsel
derinlik içinde ele alınması, geçmiş eğitim uygulamalarından dersler çıkarılması gerekmektedir. Her
he kadar resmi olarak kuruluşu 2006 yılı olarak ifade edilse de Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin tarihi
daha eskilere dayanmaktadır. Bu konuda önemli bir tecrübenin oluştuğu söylenebilir.
Bu kurumların toplum tarafından daha fazla rağbet görebilmesi için işlevselliklerinin arttırılması
gerekmektedir. Bunun için de okulun piyasa şartlarını dikkate alması, sanayi ile işbirliği içinde
çalışması, mezunların rahatlıkla iş piyasasına girebilmesi, zorluk çekmeden üretime destek olması
gerekmektedir. Yine Mesleki Açık Öğretim Liseleri’nin verimliliğinin arttırılmasında her ne kadar
ülkenin kendi gerçekleri öncelikle dikkate alınsa da bu konuda başarılı olmuş ülkelerin
uygulamalarında da faydalanılabilir.
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Sportif Güveninin Stres Düzeyi Üzerine Etkisi
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Özet
Bu araştırmanın amacı bireysel ve takım sporlarında sporcuların sportif güvenlerinin stres düzeyleri üzerine
etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini bireysel ve takım sporu yapan 767 sporcu oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Vealey tarafından 1986 yılında
geliştirilmiş ve Türkiye’ye uyarlaması Engür ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmış Sürekli Sportif Güven
Envanteri (SSGE) ve stres düzeyini belirlemek için Tan (2009) tarafından geliştirilmiş sporda stres düzeyi testi
uygulanarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmış, korelasyon ve regresyon
analizleri uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda sporcuların sportif güven seviyelerinin stres düzeyleri
üzerine negatif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu bağlamda sporcuların sportif güveni arttıkça
stres düzeylerinde azalma olduğu söylenebilir.
Anahtarkelimeler:1
sportif güven, stress, takım sporları, bireysel sporlar.

1. Giriş
Spor üzerine yapılan araştırmalarda başarıya ulaşmada etkili olan olguları belirleme önemli bir yer
oluşturmaktadır. Sporda başarıyı etkileyen unsurlardan en önemlisi sporcunun performansıdır
(Miçooğulları,2010). Sporda performansı belirleyen ve etkileyen psikolojik faktörlerden biri olarak
sporda kendine güven kavramını görülmektedir (Vealey, Hayashi, Garner-Holman, Giacobbi, 1998).
Sportif güvenin: fiziksel becerileri öğrenip uygulama, psikolojik becerileri kullanabilme, algısal
becerileri kullanabilme ve fiziksel uygunluk düzeyinden memnun olma gibi boyutları söz konusudur
(Weinberger, 2003). Vealey ve arkadaşları sporda güven kavramını, spora katılım süreci içerisinde
psikolojik zindelik olgusunu belirlemek ve arttırmak için önemli bir parametre olarak kabul
etmişlerdir. Bununla birlikte fiziksel aktiviteye katılım sonucunda arttırılan güven duygusunun
fiziksel aktivite ve spora katılımı arttırmada etkisi olduğu saptanmıştır (Cox, 1994). Sportif güveni
yüksek sporcuların başarılı olmak için gerekli potansiyellerini ortaya çıkaracak fiziksel ve zihinsel
beceriye sahip olduklarına inandıklarını belirtmişlerdir (Yıldırım, 2013; Singer, Hausenblas, Janelle
,2001 ). Bu durumun da sportif güveni yüksek sporcuların stres altındayken dahi sakin ve rahat
olabilmelerine, daha pozitif düşüncelere odaklanabilmelerine yardımcı olan önemli bir etken
olduğunu ortaya koymaktadır (Ekinci, 2014). Jones ve Swain (1995)’ e göre sportif güveni yüksek
sporcuların, diğer sporculara göre kaygılarını daha kolay kontrol edebildiklerini ve pozitif düşünceye
odaklanabildiklerini tespit etmişlerdir.
Spor ortamlarında stresin kontrolü başarı ve yüksek performans için büyük öneme sahiptir. Stres,
organizmanın fizik 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 neden olur. Bozulan dengenin yeniden kurulması için yeni duruma uyum
sağlaması gerekir (Baltaş ve Baltaş, 1990). Stres durumları bilişsel işlevleri de olumsuz biçimde etkiler.
1 Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya
e-posta adresi: handebaba@sakarya.edu.tr
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Algı, dikkat, bellek, düşünme, mantık, uslamlama gibi bilişsel işlevlerin çalışması ve verimi düşer.
Bilişsel stres sırasında, dikkat ve bellekle ilgili belirti ve yakınmalar sıkça ortaya çıkar. Bilişsel stres
sırasında, dikkat ve bellekle ilgili belirti ve yakınmalar ortaya çıkar. Bilişsel stres altında olan
bireylerde dikkat dağınıklığı, dikkat toplayamama gibi yakınmalar görülebilir. Dikkat azalması, çeşitli
dikkat testleriyle de stresin önemli bir belirtisi, bulgusu olarak saptanmıştır. Bu nedenle bilişsel stres
altında olan insanlar sözlü ve sözsüz iletileri anlayamazlar; konuşulanları izleyemezler, okuduklarını
algılayamazlar. Stres sırasında dikkatin odaklaştırılmaması ve seçici dikkatin azalması, bir anlamda
bilişsel işlevlerin stresten kaçması olarak da yorumlanabilir. Stres sonucu dikkat ve bellekte ortaya
çıkan bu belirtiler ve yakınmalar, düşünce sürecini de olumsuz biçimde etkiler (Demir, 2002). Bu
olumsuz etkilerde sporcunun performansında düşüşe ve beraberinde başarısızlığa neden olacaktır. Bu
bağlamda; bu araştırmanın amacı sporcularda sportif güvenin stres üzerinde etkisi olup olmadığını
incelemektir.
2.Yöntem
2.1. Araştırma Metodu
Çalışma deseni nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması tekniği ele alınarak tasarlanmıştır
(Büyüköztürk vd, 2012; Ural, Kılıç, 2011).
2.2. Araştırma Grubu
Çalışmaya Sakarya ve İstanbul illerinden, bireysel veya takım sporu yapan farklı branşlarda, 17-20 yaş
arası toplam 767 sporcu gönüllü olarak katılmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Kişisel bilgi formu. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış sporcunun yaş, cinsiyet, branş, spor
yaşı, eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi, haftada kaç gün antrenman yaptığı gibi soruları içeren sporcu
hakkında bilgi veren formdur.
2.3.2. Sürekli sportif güven envanteri-SSGE. Spora özgü olarak geliştirilen Sürekli Sportif Güven
Envanteri-SSGE (State Sport Confidence-SSGÖ) Vealey tarafından1986 yılında geliştirilmiştir. Ölçekte
13 soru maddesi bulunmaktadır. Sürekli Sportif Güven Envanteri-SSGE tek faktörlü bir yapıya
sahiptir. SSGE’nin Türkiye’ye uyarlaması Engür ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmıştır. Sürekli
Sportif Güven Envanterinin örnekleme uygulanmasından elde edilen veri setine madde analizi ve
güvenirlik analizi uygulanmış 0.94 Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları elde edilmiştir.
2.3.3. Sporda stres düzeyi testi. Stres düzeyi testi bireylerin stres düzeylerini belirlemek için AnketSurvey metodu ile Tan (2009) tarafından 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 değerlendirilmektedir.
2.4. Verilerin Analizi
Veri toplama araçlarının çalışma gurubu için güvenirliği test edilmiş ve cronbach alpha iç tutarlılık
katsayısı sportif güven ölçeği için 0,882 sporda stres ölçeği için 0,942 olarak hesaplanmıştır.
Değişkenler arası ilişkinin incelenmesi ve ilişkinin miktarının bulup yorumlamak için pearson
korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesi için t-testi ve
anova analizleri kullanılmıştır.
3. Bulgular
Tablo 1. Sportif güven ve sporda stres korelasyon sonuçları
Sportif güven
Sporda stres

r
p
r
p

Sportif güven
1 (,882)

Sporda stres

-,230**
,000

1 (,942)

Parantez içerisindeki değerler Cronbach Alpha değeridir. (N: 767)
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Tablo 1 incelendiğinde sportif güven ve stres arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki
olduğu görülmektedir. Buna göre sportif stres arttıkça sportif güvenin azaldığı söylenebilir.
Tablo 2. Sportif güven ve sporda stres değişkenlerine ilişkin regresyon analizi sonuçları
Sportif güven düzeyi
,-230*
,230
,053
42,839
,000

Sporda stres düzeyi
R
R2
F
Anlamlılık
*p<0,05

Analiz sonuçları, sporcuların sportif güven düzeyleri sporda stres düzeyine bağlı olarak anlamlı bir
şekilde değişmektedir. Determinasyon katsayısı dikkate alındığında (r2=0,05) dikkate alındığında
sportif stresin toplam varyansın %5’nin sportif güvenden kaynaklandığı söylenebilir.
Tablo 3. Cinsiyete göre sportif güven ve sporda stres boyutlarına ilişkin t- testi sonuçları
Sportif güven
Sporda stres

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
240
522
240
521

Ort
91,879
94,034
2,2542
2,2303

Sd
14,60176
16,12972
,68911
,64802

T
-1,830

p
,068

,452

,652

(p<0,05)

Tablo 3’de sporcuların sportif güven düzeyleri ve sporda stres düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Tablo incelendiğinde kadın sporcuların sportif güvenleri ( x =91,87) erkek
sporculara ( x = 94,03) göre daha düşük olduğu söylenebilir.
Tablo 4. Branşlara göre sportif güven ve sporda stres boyutlarına ilişkin t-testi sonuçları
Sportif güven
Sporda stres

Spor türü
Bireysel Spor
Takım Sporu
Bireysel Spor
Takım Sporu

N
252
453
251
453

Ort
92,607
93,578
5,2908
5,6159

SD
15,66483
16,01883
2,42798
2,36174

T
-,778

p
,434

-1,718

,086

(p<0,05)

Tablo 4 sporcuların sportif güven ve sporda stres düzeyinin branşlara (bireysel/takım) göre anlamlı
bir farklılık göstermemektedir. Tablo incelendiğinde anlamlı bir farklılık olamamasına rağmen
bireysel takım sporu yapan sporcuların stres düzeyleri ( =5,29) takım sporu yapanlardan ( =5,61)
daha düşük olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda da takım sporu yapan sporcuların ( =93,57) bireysel
spor yapan sporculara göre ( =92,60) sportif güven düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Eğitim düzeyine göre sportif güven ve sporda stres boyutlarına ilişkin anova sonuçları
N
Ort
sd
F
P
Anlamlı Fark
İlköğretim
126
89,3254
18,32412
6,247
,002 ÜniversiteSportif
ilköğretim
Lise
467
93,9208
15,13828
güven
Üniversite
149
95,6913
13,83489
Total
742
93,4960
15,58943
İlköğretim
126
5,4206
2,27457
2,074
,126
Sporda
Lise
466
5,6030
2,42192
Stres
Üniversite
149
5,1544
2,28013
Total
741
5,4818
2,37299
Tablo 5’de sporcuların sportif güven ve sporda stres düzeyleri eğitim düzeylerine göre incelendiğinde
sporda stres düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmezken sportif güven düzeylerinde anlamlı farklılık
görülmüştür. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında üniversite mezunlarının (
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=95,65) ilköğretim mezunlarına ( = 89,32) göre sportif güvenlerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür (p<0.05).
Tablo 6. Haftalık antrenman sayılarına göre sportif güven ve sporda stres boyutlarına ilişkin anova
sonuçları
Sportif
güven

Sporda stres

1-3 yıl (1)
4-6 yıl (2)
7-9 yıl (3)
9 yıl ve üzeri (4)
total
1-3 yıl (1)
4-6 yıl (2)
7-9 yıl (3)
9 yıl ve üzeri (4)
total

N
100
163
258
205
726
100
163
258
204
725

Ort
90,2200
91,1840
93,7636
96,5366
93,4793
5,6700
5,6258
5,3101
5,3627
5,4455

sd
17,18854
18,19722
14,19960
13,52213
15,57501
2,42068
2,65061
2,15290
2,37926
2,37246

f

p

Anlamlı fark

5,398

,001

1-4
2-4

,975

,067

-

Tablo 6 da sporcuların sportif güven ve sporda stres düzeyleri spor yıllarına göre incelenmiş ve sportif
güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Sportif güven düzeyleri 1-3 yıl
arasında spor yapan sporcuların ( =90,22) ve 4-6 yıl spor yapan sporcuların ( =91,18) 9 yıl ve üzeri
spor yapan sporculara göre ( =96,53) daha düşük olduğu görülmektedir (p<0,05).
5. Tartışma ve Sonuç
Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; sportif güven ve stres arasında düşük düzeyde negatif ve
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre sportif stres arttıkça sportif güvenin azaldığı
söylenebilir. Sporcuların sportif güven düzeyleri sporda stres düzeyine bağlı olarak anlamlı bir
şekilde değişmektedir. Determinasyon katsayısı dikkate alındığında (r2=0,05) dikkate alındığında
sportif stresin toplam varyansın %5’nin sportif güvenden kaynaklandığı söylenebilir. Voight ve ark.
(2000) düşük sportif öz güvene sahip ve ego yönelimli sporcularda sportif stresin anlamlı bir biçimde
daha yüksek olduğunu bulmuşlardır (Hanton ve ark., 2004).
Sporcuların sportif güven düzeyleri ve sporda stres düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Ancak anlamlı olmasa da kadın sporcuların sportif güvenleri ( =91,87) erkek
sporculara ( = 94,03) göre daha düşük olduğu söylenebilir. Lenney (1977) tarafından yapılan
araştırmada kadınların kendine güven düzeylerinde cinsiyet farklılıklarını etkileyen üç değişken
tespit edilmiştir. Konunun doğası, var olan bilginin açıklığı ve sosyal kıyaslanmanın varlığı gibi
durumların kadınların erkeklere oranla yarışma durumlarında daha düşük kendine güven
sergilediklerini göstermektedir. Sporla ilgili birçok durumun bu değişkenleri içerdiğini
düşündüğümüzde kadınların ve erkeklerin bu ortamdan kaçınmaları tartışılabilecek bir konudur.
Cinsiyet faktörünü göz önünde bulunduran bir meta analiz çalışmasında Lirgg (1991) cinsiyet türünü
potansiyel bir moderatör olarak görmüştür. Çalışma sonuçlarına göre bir görev ne kadar erkeğe özgü
olursa bayanlar ve erkekler arasındaki güven farkı o kadar büyük olmaktadır. Bayanlar futbolda
erkeklerden daha düşük seviyede kendine güven gösterirlerken balede daha fazla kendine güven
göstermişlerdir. Yüzme gibi erkeğe özgü algılanmayan bir branş da ise fark bulunmamıştır. Bizim
çalışmamızı desteklemesi açısından spor branşlarının erkeğe veya kadına özgü olarak algılanmaması,
sürekli kendine güven düzeylerinde bir fark olmaması yönünden anlamlıdır. Solmon, Lee, Belcher,
Harrison ve Wells (2003)’in erkeklerin buz hokeyi öğrenmede yeteneklerine olan kendine güvenleri
kadınlara göre daha fazla olduğunu görmüştür.
Sporcuların sportif güven ve sporda stres düzeyinin branşlara (bireysel/takım) göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Ancak anlamlı bir farklılık olamamasına rağmen bireysel takım sporu
yapan sporcuların stres düzeyleri ( =5,29) takım sporu yapanlardan ( =5,61) daha düşük olduğu
görülmüştür. Bu doğrultuda da takım sporu yapan sporcuların ( =93,57) bireysel spor yapan
sporculara göre ( =92,60) sportif güven düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçta
sportif güvenin arttıkça sporda stresin azaldığını gösteren sonucu desteklemektedir. Literatürde
branşlara göre sportif güven ve sporda stres düzeyleri üzerine fazla çalışma bulunmamaktadır.
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Öztürk ve Şahin (2007) tarafından yapılan Sonuçlarına göre farklı tipteki spor branşları arasında
sosyal yeterlik beklentisi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Bu farkın
ise takım sporları lehine olması, takım sporlarında performans başarısı, gözleyerek öğrenme, sözel
ikna ve duygusal uyarılmışlık gibi yeterliklerin (Bandura ve Schunk, 1981) fazla olması sportif
güvenin gelişimini etkileyen özelliklerdir bu bağlamda bu çalışmayı destekler niteliktedir.
Sporcuların sportif güven ve sporda stres düzeyleri eğitim düzeylerine göre incelendiğinde sporda
stres düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmezken sportif güven düzeylerinde anlamlı farklılık
görülmüştür. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında üniversite mezunlarının (
x =95,65) ilköğretim mezunlarına ( x =89,32) göre sportif güvenlerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Sporcuların sportif güven ve sporda stres düzeyleri spor yıllarına göre incelenmiş ve
sportif güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.
Sportif güven düzeyleri 1-3 yıl arasında spor yapan sporcuların ( =90,22) ve 4-6 yıl spor yapan
sporcuların ( =91,18) 9 yıl ve üzeri spor yapan sporculara göre ( =96,53) daha düşük olduğu
görülmektedir. Literatüre bakıldığında tecrübeli ve usta sporcuların sportif güvenlerinin daha az
süreyle spor yapmış acemi sporculara göre daha yüksek düzeyde bulunduğu görülmekte ve bu
çalışmayı destekler niteliktedir (Cleary ve Zimmerman, 2001; George, 1994; Mcpherson, 2000;
Kitsantas ve Zimmerman, 2002 ).
Bu bağlamda spor ortamlarında stresin yol açtığı olumsuzlukları önlemek ya da gidermek amacıyla
sportif güveni artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Sportif güveni arttırmak için şu unsurlara
dikkat edilmeli kişisel becerileri geliştirme ve uzmanlaşma çalışmaları yapılmalı, sporcunun
yeteneklerini çevresine ve kendine kanıtlama fırsatı verilmeli, maksimum odakla fiziksel ve zihinsel
olarak performansa hazır olması sağlanmalı, fiziksel özsünüm, aile, takım arkadaşları ve antrenör
desteğinin farkında olması sağlanmalı, başarılı olan diğer sporcuları izleyerek öğrenmeye
yönlendirilmeli, içinde bulunulan durumları avantaja çevirebileceğine karşı güven aşılanmalı,
antrenörün becerilerine ve liderliğine inanmalı, rekabet ortamında rahat hissetme gibi kişide sportif
güveni artırıcı düzenlemelere gidilmelidir. Tüm bunlara dikkat edildiğinde sporcunun güven
duymasını sağlamakla beraber spor ortamlarında sporcunun yaşadığı stresinde alması
beklenmektedir.
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Özet
Genç tüketicilerin satın alma davranışlarının şekillenmesinde sosyal çevrenin (aile, arkadaş, ünlü kişiler)
önemli bir etkisi olduğu ve ergenliğin ilk dönemlerinde genç tüketicilerin satın alma davranışlarını
gerçekleştirirken, kendilerine rol model aldıkları kişi(ler)den etkilendikleri görülmektedir. Ayrıca teknolojik
gelişmeler nedeniyle; tüketicilerin maruz kaldığı bilgi miktarı her geçen gün artmakta ve tüketicilerin
dikkatini çekme konusunda pazarlamacıların işi zorlaşmaktadır. Bu nedenle birçok işletme yönetimi ve
pazarlama uygulayıcısı hedef tüketici gruplarının dikkatini çekebilmek için ünlü sporculardan
yararlanmaktadır. Bu bağlamda; genç tüketicilerin ünlü sporcuları rol model alma davranışlarıyla satın alma
niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkide marka duyarlılığının aracılık etkisinin analiz edilmesi
araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma verileri, gönüllülük esasına bağlı kalınarak, kolayda
örnekleme yöntemi ile 461 kişiden elde edilmiştir. Verilerin analizinde, SPSS 20.0 paket programı kullanılmış
olup, tanımlayıcı istatistiksel analizlerin yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için, korelasyon
ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre ünlü sporcuları rol model alma, marka
duyarlılığı ve satın alma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ünlü sporcuları rol
model alma ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka duyarlılığının kısmi aracılık etkisinin olduğu ortaya
konulmuştur.
Anahtar kelimeler:
rol model; marka duyarlılığı; satın alma davranışı; genç tüketiciler

1.

Giriş

Genç tüketicilerin yüzden fazla ürün kategorisinde aile harcamalarını doğrudan (çocukların ihtiyacına
yönelik harcamalar) ya da dolaylı (ev ve diğer aile fertleri ihtiyaçlarına yönelik harcamalar) şekilde
etkilediği (Odabaşı ve Barış, 2010) ve bu etkinin parasal karşılığının doğrudan harcamalarda 188
milyar dolar ve dolaylı harcamalarda ise yaklaşık 300 milyar dolar olduğu öngörülmektedir
(Lindstrom ve Seybold, 2003). Benzer şekilde Dünya Endüstri Analizcileri (Global Industry Analysts)
(2013) verilerine göre, dünya spor giyim sektöründe yıllık satışların parasal karşılığının 2015 yılında
yaklaşık 126 milyar dolar olması ve genç nüfusun artışı ile orantılı olarak 2020 yılına kadar bu
rakamın artarak devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle son yıllarda tüketici davranışları
araştırmaları derinleştirilerek gençlerin birer tüketici olarak nasıl davrandıkları ve yetişkin birer
tüketici oluncaya kadar, nasıl bir değişim sergiledikleri hem işletme hem de pazarlama uygulayıcıları
açısından önem arz etmektedir (Özabacı ve Özmen, 2005).
Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak yoğun bir enformasyon ve bilgi akışına maruz kalan genç
tüketicilere ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Nitekim işletmelerin ve pazarlama
Sorumlu yazar adresi. Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Esentepe Kampüsü Serdivan / Sakarya, 54187, Türkiye
e-posta adresi: eeskiler@sakarya.edu.tr
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profesyonellerinin bu tüketici grubuna seslenebilmek ve farkındalık yaratabilmek için çeşitli
pazarlama stratejilerinden yararlandıkları görülmektedir. Bu bağlamda özellikle mesaj yığınından
kurtulma, reklam güvenilirliği ve etkinliğinin arttırılması konusunda reklam ve pazarlama iletişimi
uygulamalarında ünlü sporculardan yararlanılması dünya genelinde bir fenomen haline gelmiştir
(Wong, Kwok ve Lau, 2015).
Açıklamalar ışığında; genç tüketicilerin ünlü sporcuları rol model alma durumları ile satın alma
niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bu ilişkide spor ürünlerine yönelik marka duyarlılığı
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmaya konu olan değişkenler
kavramsal olarak ifade edilerek, değişkenler arası ilişkiler model üzerinde test edilecektir.
1.1. Kavramsal Çerçeve
Moschis ve Churchill (1978) tüketici davranışlarının mal ve hizmet satın alımı için gerekli olan
ekonomik kaynakların varlığı ile birlikte bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarına da bağlı olduğunu
belirtmektedir. Bu olgunun açıklanmasında kullanılan temel yaklaşım tüketici sosyalleşme teorisi
olarak adlandırılmakta (Dal ve Dal, 2016) ve tüketici sosyalleşmesi gençlerin, birer tüketici olarak
yetenek, bilgi ve tutum edinme süreci olarak tanımlamaktadır (Moschis ve Churchill, 1978; Ward ve
Wackman, 1974). Diğer bir ifade ile gençlerin tüketici olarak sosyalleşme sürecinde çeşitli kişi ve/veya
gruplarla olan etkileşimleri, onların tüketim davranışlarının şekillenmesinde anahtar rol
oynamaktadır. Söz konusu kişi ve/veya gruplar ilgili literatürde referans grupları/sosyalleşme ajanları
olarak adlandırılmakla birlikte; normatif ve karşılaştırmalı referans grupları olmak üzere iki ana başlık
altında incelenmektedir (Funk, Alexandris ve McDonald, 2008; Makgosa ve Mohube, 2007). Normatif
referans grupları anne, iş/okul arkadaşları, öğretmenler gibi doğrudan etkileşimde bulunulan ve
ihtiyaç duyulan becerilerin, bilgilerin ve tutumların kazanıldığı kişiler olarak ele alınmaktadır (Bristol
ve Mangleburg, 2005; Haroon ve Haq, 2015, Özabacı ve Özmen, 2005; Subramanian ve Subramanian,
1995). Karşılaştırmalı referans grupları ise nispeten daha bireysel ve/veya sosyal olarak daha uzak
olan, spor ünlüleri (kahramanları) ve sanatçılar gibi bireylerin ilham aldığı, hayran olduğu ve başarı
standartlarını yakalanmak istendiği kişilerden oluşmaktadır (Makgosa ve Mohube, 2007; Martin ve
Bush, 2000; Subramanian ve Subramanian, 1995). Bu araştırma kapsamında rol model alma durumu,
karşılaştırmalı referans gruplarında yer alan ünlü sporcular özelinde değerlendirilmiştir.
Referans gruplarının pazarlama iletişiminde kullanılmalarının başarı olasılığının ne olduğu ve
özellikle genç tüketici gruplarını nasıl etkilediği (Braunstein ve Zhang 2005; Dix, 2009) açıklık
getirilmeye çalışılan konular arasında yer almakta ve sınırlı sayıda çalışma az ya da hiç etkileşim
halinde olunmayan rol modellerin etkisini belirlemeye yöneliktir (Martin ve Bush, 2000; Haroon ve
Haq, 2015). Beaudoin, Lachance ve Robitaille (2003) ergenlik dönemindeki bireylerin giyim
alışverişlerinde ve marka tercihlerinde akran grubun büyük bir öneme sahip olduğunu
belirtmektedir. de Run, Butt ve Nee (2010) gerçekleştirdikleri çalışmada 19-25 yaş aralığındaki
gençlerin satın alma niyetlerinde ve davranışlarında sevdikleri ünlüler ile ebeveynlerinden
etkilendiklerini tespit etmişlerdir. Benzer şekilde; tasarım ürünleri satın alma niyetine etki eden
referans gruplarını belirlemek üzere yapılan bir araştırmada seçilmiş referans gruplarının farklı
düzeylerde satın alma niyetini etkiledikleri belirlenmiştir. En yüksek etki düzeyine ünlülerin sahip
olduğu ve bunu sırasıyla kardeşler, ebeveynler ve akran grubun takip ettiği görülmüştür (Eze, Chin
ve Lee, 2012). Genç yetişkinlerin rol model alma durumlarının; ürün değiştirme ve şikayet davranışı
(Dix, 2009), pozitif sözlü iletişim (Bush, Martin ve Bush, 2004; Bush ve diğ., 2005; Dix, 2009; Haroon ve
Haq, 2015) ve marka bağlılığını (Bush, Martin ve Bush, 2004; Dix, 2009; Haroon ve Haq, 2015) farklı
düzeylerde açıkladığı, ilgili bir diğer çalışmada ise rol model alma durumunun ürün değiştirme ve
şikayet davranışı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı (Bush, Martin ve Bush, 2004) sonucuna
ulaşılmıştır.
Marka duyarlılığı tüketicinin karar verme sürecindeki psikolojik bir yapı olarak tanımlanmaktadır
(Kapferer ve Laurent, 1992’den akt. Lachance, Beaudoin ve Robitaille, 2003). Marka duyarlılığı marka
bağlılığı ile içselleş(tir)me kavramları ile yakın ilişkili bir kavramdır (Odin, Odin ve Valette-Florence,
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2001). Bu bağlamda, düşük marka duyarlılığı içleştirmenin bir sonucu olarak görülürken, marka
duyarlılığı arttıkça bağlılık ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile düşük marka duyarlılığı bilinçsiz
satın alma davranışının ve/veya sahte bağlılığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir ve bu durum
işletme yönetimleri ve pazarlama profesyonelleri tarafından istedik bir durum değildir (Huang ve Yu,
1999; Lachance, Beaudoin ve Robitaille, 2003). Nitekim son yıllarda genç tüketici gruplarının davranış
ve tutumlarının çeşitli araştırmalarda ele alındığı ve genel itibari ile bu tüketici grubunun görece
marka duyarlılığının yüksek olduğu (Beaudoin, Lachance ve Robitaille, 2003) ve pazarlama
stratejilerine karşı daha dirençli oldukları tespit edilmiştir (Belleau ve diğ., 2007; Bush, Martin ve
Bush, 2004; Grohmann, Battistella ve Radons., 2013; Wong, Kwok ve Lau, 2015). Bu bağlamda
Lachance, Beaudoin ve Robitaille (2003) genç kadın tüketicilerde akran grupları öncelikli olmak üzere
babalarında marka duyarlılığının oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğu ve erkek ergenlerde bu
etkinin sadece akran gruplarından kaynaklandığı rapor edilmiştir. Diğer bir ifade ile sosyal çevrenin
marka duyarlılığının gelişmesin de önemli bir etkiye sahip olduğu öngörülmektedir. Konuya ilişkin
sınırlı sayıda çalışmanın varlığı dikkat çekmekle birlikte; bireylerde marka duyarlılığının gelişmesinde
genel pazarlama eylemleri dışında nelerin etkili olduğunun/olabileceğinin tespit edilmesi önem arz
etmektedir.
İlgili tartışmalar ışığında araştırmanın teorik modeli ve hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Şekil 1. Çalışmanın teorik modeli
H 1 : Genç tüketicilerde; rol model etkisi, marka duyarlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
H 2 : Genç tüketicilerde; marka duyarlılığı, satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
H 3 : Genç tüketicilerde; rol model etkisi, satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
H 4 : Genç tüketicilerde; sporcu rol model etkisinin satın alma niyeti üzerine etkisinde marka duyarlılığının aracı
rolü vardır.
2.

Yöntem

2.1. Verilerin Toplanması ve Örneklem
Araştırma örneklemini ortaöğretim ve lise öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tesadüfi
olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle; Türkiye nüfusunun yaklaşık
%28’ini oluşturan İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde öğrenim görmekte olan toplam 800 kişiye anket
formu dağıtılmış ve 461 adet anket formu değerlendirmeye alınmıştır (339 anket hatalı ve/veya eksik
kodlama nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır). Anketlerin geri dönüş oranı ≅%58’dir. Verilerin
toplanmasında gönüllük esası dikkate alınarak, anket yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmıştır.
Katılımcıların %54.9'u (253 kişi) erkek, %45.1'i (208 kişi) ise kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Yaş
ortalaması 14.06±2.47, aylık ortalama aile geliri ise 2225.64±1184.16 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.
2.2. Veri Toplama Aracı
Çalışma kapsamında oluşturulan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk
bölümünde katılımcıların spor ürünlerine (örn: forma, eşofman, spor ayakkabı) yönelik marka
duyarlılığını tespit etmek üzere on altı (on üç olumlu, üç olumsuz) ifade Sönmez (2009)’in
çalışmasından uyarlanmıştır. Formun ikinci bölümde spor ünlülerinin katılımcılar üzerindeki rol
model etkisini belirlemek için; Rich (1997) ve Wong, Kwok ve Lau (2015) çalışmalarından uyarlanan
beş ifadeye ve satın alma niyetini belirlemek üzere Cronin, Brady ve Hult (2000) çalışmasından
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uyarlanan iki ifadeye yer verilmiştir. İlgili ölçüm araçlarının tümünde 5=Kesinlikle Katılıyorum, …,
1=Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde beş noktalı Likert ölçeği kullanılmış ve güvenilirlik katsayılarının
.70’in üzerinde olduğu görülmüştür. Anketin son bölümde ise, katılımcıların sosyo-demografik
özelliklerine ait ifadelere yer verilmiştir.
3.

Bulgular

Araştırma değişkenlerine ait ortalama, standart sapma, Pearson Korelasyon ve Cronbach Alfa
güvenilirlik değerlerine ilişkin bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Araştırma değişkenlerine ait ortalama, standart sapma, korelasyon ve güvenilirlik değerleri
Değişkenler
SS
𝑿
Rol model etkisi
4.062
.792
Marka duyarlılığı
3.659
.564
Satın alma niyeti
3.235
1.157
N = 461
**p ≤ .01.
Parantez içindeki değerler Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısıdır.

1
(.79)
.194**
.348**

2

3

(.74)
.304**

(.75)

Değişkenlere ait ortalama değerlerin 4.062 ile 3.235 arasında değiştiği ve tüm yapıların Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayılarının %70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Yapılar arası korelasyon
değerleri incelendiğinde; satın alma niyeti ile rol model etkisi (r=.348; p<.01) ve marka duyarlılığı
(r=.304; p<.01) arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Rol model alma ile marka
duyarlılığı (r=.194; p<.01) arasında ise; pozitif, düşük düzeyde bir ilişkinin varlığından söz
edilebilmektedir.
Araştırma hipotezlerinin testi üç aşamada gerçekleştirilmiştir (Baron ve Kenny, 1986; Hayes, 2013):
İlk aşamada H 1 ve H 2 hipotezlerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bağımsız
değişken (ünlü sporcuları rol model alma), aracı değişken (marka duyarlılığı) üzerinde ve aracı
değişken (marka duyarlılığı), bağımlı değişken (satın alma niyeti) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip
olmalıdır.
İkinci aşamada H 3 hipotezi kabul edilmelidir. Bağımsız değişken (ünlü sporcuları rol model alma),
bağımlı değişken (satın alma niyeti) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmalıdır.
Üçüncü aşamada ise; aracı değişken (marka duyarlılığı), ikinci aşamadaki regresyon analizine dahil
edildiğinde; bağımsız değişken (ünlü sporcuları rol model alma) ile bağımlı değişken (satın alma
niyeti) arasında anlamlı olmayan ilişki çıkarsa tam aracılık (full mediation) etkisinden, bağımsız
değişken (ünlü sporcuları rol model alma) ile bağımlı değişken (satın alma niyeti) arasındaki ilişkide
azalma gerçekleşirse kısmi aracılık (partial mediation) etkisinden söz etmek mümkündür.
Tablo 2: Değişkenler Arasında Kurulan Regresyon Analizleri Sonuçları
Değişkenler
Rol Model
Etkisi
Marka
Duyarlılığı
Sabit

Marka Duyarlılığı
Model 1
Std.
β
p
Hata

β

Model 2
Std.
Hata

p

Satın Alma Niyeti
Model 3
Std.
β
p
Hata

β

Model 4
Std.
Hata

p

.138

.033

.000

-

-

-

.509

.064

.000

.440

.063

.000

-

-

-

.625

.091

.000

-

-

-

.505

.089

.000

3.098
.135
.000
R2 = .038
F (1, 459) = 17.925, p < .001

.948
.338
.005
R2 = .093
F (1, 459) = 46.860, p = .001

1.166
.265
.000
R2 = .121
F (1, 459) = 63.429, p < .001

-.399
.375
.288
R2 = .180
F (2, 458) = 50.159, p < .001

Değişkenler arasında kurulan çoklu regresyon analizleri Tablo 2’de özetlenmektedir. İlk olarak, ünlü
sporcuyu rol model alma durumunun, marka duyarlılığı üzerinde (Model 1: F (1, 459) = 17.925, p<.001) ve
marka duyarlılığının da, satın alma niyeti üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir (Model 2: F (1, 459) = 46.860, p<.001). Edinilen bulgular çerçevesinde araştırmanın ilk iki
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hipotezinin kabul gördüğünü, diğer bir ifade ile aracılık etkisinin tespiti için ilk aşamada öngörülen
sonuçların elde edildiği ifade edilebilir. İkinci aşamada ise; ünlü sporcuyu rol model alma
durumunun, satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir (Model 3: F (1, 459) =
63.429, p<.001). Bu durumda aracılık etkisini belirlenmek için ikinci aşamada önerilen şart (H3
hipotezinin kabulü) sağlanmıştır. Son olarak; ikinci aşamada sınanan modele, aracı değişken olan
marka duyarlılığının eklenmesiyle Model 4 test edilmiş ve ünlü sporcuyu rol model alma ile marka
duyarlılığının satın alma niyeti üzerine ortak etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
görülmüştür (Model 4: F (2, 458) = 50.159, p<.001). Sınan son modelden elde edilen bulgular ışığında;
marka duyarlılığının, ünlü sporcuyu rol model alma ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide kısmi
aracılık etkisinin olduğu ifade edilebilir. Fakat marka duyarlılığının kısmi aracılık etkisini net bir
biçimde ortaya koyabilmek için Beta değerlerindeki değişimin anlamlılığı test edilmelidir (Hayes,
2013) (Tablo 3).
Tablo 3. Sobel test değerleri
Değişkenlere ait β ve std. hata
Test türü
Test değeri
Std. Hata
p
A
.138
Sobel
3.366
.021
.001
B
.505
Aroian
3.333
.021
.001
Sa
.033
Goodman
3.401
.020
.001
Sb
.089
A= Rol model etkisi ⇒ Marka duyarlılığı yoluna ait düzeltilmemiş regresyon katsayısı; S a = a’ya ait standart hata
B= Marka duyarlılığı ⇒ Satın alma niyeti yoluna ait düzeltilmemiş regresyon katsayısı; S b = b’ye ait standart hata

Beta değerlerindeki değişimin anlamlılığının test edilmesinde internet üzerinden çevrimiçi olarak
kullanılabilen Sobel test istatistiğinden yararlanılmıştır (Preacher ve Leonardelli, 2016). Sobel testi
ilgili değişkenlere ait regresyon katsayıları ve bunlara ait standart hata değerleri ile
hesaplanabilmektedir (Hayes, 2013). Buna göre; Sobel, Aroian ve Goodman test değerlerinin anlamlı
sonuçlar vermesi (sırasıyla: Z= 3.366(.021); 3.333(.021); 3.401(.020), p< .001) marka duyarlılığının, ünlü
sporcuyu rol model alma ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisinin olduğunu
göstermektedir. Bulgular ışığında, araştırmanın son hipotezi (H 4 ) kabul edilmiştir.
4.

Sonuç

Yakın tarihte yaşanmakta olan sürekli değişim tüketici davranışlarını da doğrudan etkilemektedir.
Günümüz genç tüketicileri satın alma kararlarında önceki nesillere göre harcama miktarı, ürün çeşidi
ve tercih konusunda geçmiş nesillere göre daha özgür hareket edebilmektedirler. Bu nedenle genç
tüketicilerin dikkatini ve ilgisini çekme konusunda işletmeler ve pazarlama uygulayıcıları farklı
alternatiflere yönelmektedir. Bu alternatiflerden uygulamada yoğun olarak üzerinde durulan
konuların başında referans gruplarının (özellikle ünlü sporcuların) pazarlama stratejilerine dâhil
edildiği, fakat teorik açıdan bu konunun yeterince irdelenmediği görülmektedir. Bu kapsamda genç
tüketicilerin sporcuları rol model almaları ile satın alma niyetleri arasındaki ilişki ve marka
duyarlılığının bu ilişkideki aracılık etkisinin araştırılması çalışmanın ana problemi olarak ortaya
konmuştur.
Elde edilen veriler ışığında; araştırma değişkenleri arasında pozitif orta/düşük düzeyde ilişkiler
olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak gerçekleştirilen regresyon modellerinde rol model alma
davranışının, marka duyarlılığı ve satın alma niyeti üzerinde pozitif, istatistiksel olarak anlamlı bir
etkisi olduğu ve marka duyarlılığının da satın alma niyeti üzerinde benzer bir etkiye sahip olduğu
tespit edilmiştir. Son aşamada teorik olarak bağımsız ve aracı değişken şeklinde belirlenen
değişkenlerin birlikte satın alma niyeti üzerine etkileri incelenmiştir. Bu analiz sonucunda her iki
değişkenin satın alma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı (Model 4: F (2, 458) = 50.159, p<.001) bir etkiye
sahip olduğu ve satın alma niyetindeki değişimin %18’lik kısmının bu değişkenler ile açıklanabildiği
sonucuna ulaşılmıştır (R2=.180). Bu sonuç tüketici sosyalleşme kuramı ile desteklenebilir (Bristol ve
Mangleburg, 2005; Haroon ve Haq, 2015, Özabacı ve Özmen, 2005). Diğer bir ifade ile genç
tüketicilerin spor ürünlerine ilişkin satın alma karar sürecinde, satın alma davranışının ortaya
çıkışında ve/veya tüketim kalıplarının şekillenmesinde referans gruplarından (ünlü sporculardan)
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etkilendikleri görülmektedir. Aynı zamanda genç tüketicilerin spor ünlülerini rol model almaları;
öncelikle markaya yönelik duyarlılığın artmasında ve buna bağlı olarak satın alma davranışlarının
şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bu durumda rol model almanın satın alma niyeti üzerinde
doğrudan ve marka duyarlılığı aracılığı ile dolaylı bir etkiye sahip olduğu ve özellikle spor ürünlerine
ilişkin pazarlama planlarının oluşturulmasında bu durumun dikkate alınması gerektiği ifade
edilebilir.
Bu araştırma, Türkiye nüfusunun yaklaşık %28’inin yaşamakta olduğu üç il özelinde gerçekleştirilmiş
olsa da Türkiye’yi temsil yeteneğine sahip değildir. Ayrıca araştırmanın kesitsel tasarıma göre dizayn
edilmiş olması ve verilerin toplanacağı örneklem grubun seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinde kolayda örnekleme tekniğine başvurulması nedeniyle sonuçlar bu kısıtlar bağlamında
değerlendirilmelidir.
İleriki çalışmalarda hem değişkenler arası ilişkilerin hem de aracılık ilişkisine bağlı olarak değişkenler
arası nedensel ilişkilerin yeni örneklemler çerçevesinde yeniden test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
spor ünlülerinin yanı sıra diğer referans gruplarına ilişkin rol model alma durumlarının incelendiği ve
bu değişkenlerin marka/müşteri sadakati gibi farklı değişkenler üzerine etkilerinin test edildiği yeni
araştırmaların hayata geçirilmesi konun derinlemesine incelenmesine ve daha net anlaşılmasına
yardımcı olacaktır.
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Özet
Pazarlama hayatın her alanında olduğu gibi sporun içinde de (aktif ve pasif katılım) çeşitli uygulamalar ile
varlık göstermekte ve günden güne çeşitlenmektedir. Özellikle bireylere; toplum refahını arttıracak
davranışların kazandırılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması ile ilgilenen pazarlama faaliyetleri sosyal
pazarlama olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda özellikle genç yaştaki bireylere düzenli fiziksel aktiviteye
katılım alışkanlığının kazandırılmasında sosyal pazarlama faaliyetleri yararlı olabilecek uygulamalar arasında
yer almaktadır. Açıklamalardan hareketle bu çalışma; orta dönem (13-17 yaş) çocuk ergenlerin fiziksel
aktiviteye yönelik tutumlarını belirlemek ve bazı sosyo-demogafik özellikler açısından tutumsal farklılıkları
ortaya koymak üzere gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular sosyal pazarlama çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen, 2015-2016 eğitimöğretim yılında Bursa ilinde öğrenim görmekte olan toplam 590 öğrenciye Schembre ve arkadaşları tarafından
geliştirilen Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği (BDFAÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra değişkenler arası farklılıkların belirlenmesinde t-Testi ve One Way Anova
testlerinden yararlanılmıştır. Bulgular, katılımcılar için en yüksek puan ortalamasının sonuç beklentisi
boyutunda olduğunu ve bu boyutu sırasıyla; öz düzenleme ve kişisel engeller boyutlarının takip ettiğini
göstermektedir. Katılımcıların cinsiyet ve yaş açısından, sonuç beklentisi ortalama puanları arasında anlamlı
bir farklılık gözlemlenmemekle birlikte; öz düzenleme ve kişisel engeller ortalama puanları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların fiziksel aktiviteye katılım sıklığı ve
süresine bağlı olarak, BDFAÖ alt boyutlarından aldıkları puanların istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
farklılaştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; daha sağlıklı bir toplumsal yapının oluşturulması konusunda, genç
ergenlerin düzenli fiziksel aktiviteye ilişkin tutumsal farklılıklarının dikkate alınması ve olumlu davranış
değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için sosyal pazarlama uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiği ifade
edilebilir.
Anahtar kelimeler:2
Sosyal pazarlama, fiziksel aktivite, tutum, orta dönem çocuk ergenler

1.

Giriş

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda çok daha sık görülen obezite; toplumun geniş bir kısmını
ilgilendirmektedir (Schembre ve diğ., 2015). Obezitenin, yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi (Savcı ve
diğ., 2006) ve hayati tehlikeye neden olabilecek hastalıkların habercisi (Savcı ve diğ., 2006; Woods ve
diğ., 2007) olması konunun önemle üzerinde durulmasını gerekli kılmıştır. Fiziksel aktivite yetersizliği
ile beslenme bozuklukları obezitenin en önemli iki nedeni olarak gösterilmektedir (Ardıç ve Erdoğan,
2014; McNeill, Kreuter ve Subramanian, 2006). Bu kapsamda ulusal ve uluslararası sağlık örgütleri
yetişkin bireylerin; haftanın neredeyse her günü en az 30-60 dakika arası ve orta şiddette fiziksel
Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Esentepe Kampüsü Serdivan / Sakarya, 54187, Türkiye
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aktiviteye katılmaları gerektiği konusuna vurgu yapmaktadır (Driskell, Kim ve Goebel, 2005;
Plotnikoff ve diğ., 2013; Savcı ve diğ., 2006). Yetişkin bireylerin istenilen seviyelerde fiziksel aktiviteye
katılımlarının sağlanmasından ziyade; özellikle bireylerin genç yaşlarda fiziksel aktiviteye
yönlendirilmeleri ve düzenli fiziksel aktiviteye katılım alışkanlığı geliştirmelerinin sağlanması
gerekmektedir. Nitekim özellikle erken ergenlik döneminde aile ile şekillenen ve orta ergenlik
döneminde sosyalleşme süreci ile aileden uzaklaşarak çevre, okul ve akran grupları tarafından
etkilenen, yaşam tarzı ile davranışlar yaşamın geri kalan kısmında etkinliğini sürdürebilmektedir
(Aydın ve diğ., 2013; Çuhadaroğlu, 2000; Ekşi, 1990; Koç, 2004; Steinberg, 2007). Bu nedenle bireylere
düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasında ilgili ergenlik dönemleri önem arz
etmektedir.
Düzenli fiziksel aktivite katılımı, toplum sağlığının arttırılması açısından önemli konulardan biri
olarak görülmektedir. Bireylere fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve bunun sürekliliğinin
sağlanması konusunda sosyal pazarlama yaklaşımından yararlanmak önemli katkılar sağlayabilir.
Genel olarak; sosyal pazarlama; geleneksel pazarlama uygulamalarının sosyal olayları
biçimlendirmek üzere kullanılması şeklinde tanımlanabilir (Kurtoğlu, 2007). Diğer bir ifade ile sosyal
pazarlama, başta bireyin olmak üzere, toplumsal refah seviyesini yükseltmek için; bir düşünce, fikir
ya da oluşumun hedef tüketici gruplarınca benimsenmesini sağlamak üzere gerekli plan ve
programların geliştirilmesi, uygulanması ve kontrolü gibi ticari pazarlama tekniklerinden yararlanma
sürecini ifade etmektedir (Cemalcılar, 1988; Çoknaz, 2004). Nitekim sosyal konularda kamu kurumları
başta olmak üzere işletmeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından, toplumun değer yargılarını
değiştirmek ve/veya toplumu bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen uygulama ve kampanyaların
sosyal pazarlama kapsamında yer aldığı genel kabul görmüş bir yargıdır (Akdoğan, Çoban ve Öztürk,
2012; Bayraktaroğlu ve İlter, 2007; Bloom ve Novelli, 1981). Argan (2007)’a göre büyük topluluklarda
tutum ve davranış değişikliği oluşturmak ve toplumsal problemlere çözüm sağlamak amacıyla, geniş
kitlelere ulaşabilecek sosyal pazarlama uygulamalarına gerek duyulmaktadır.
Genç yaşlarda bireylere uygun seviyede ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması
toplumsal boyutta sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çevre oluşumuna katkı sağlayabilir (Ünal, 2009).
Bireysel ve toplumsal düzeyde fiziksel aktiviteye katılım davranışını etkileyen olumlu ve olumsuz
unsurların belirlenmesi ve bu bulgular doğrultusunda hedef kitleye yönelik sosyal pazarlama
programı ve/veya kampanyaları düzenlenerek hayata geçirilmesi sonucu fiziksel aktiviteye katılım
oranı istenilen seviyelere taşınabilir. Program ve/veya kampanyaların düzenlenmesi için; hedef
kitlenin ihtiyaç ve tutumlarının belirlenmesi, ihtiyaçların tatminine yönelik sosyal ürünün
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımının planlanması ve buna bağlı olarak kaynak aktarımını
sağlayacak kişi ve kuruluşların planlanması ve ihtiyaç duyulan ortaklıkların kurulması gerekmektedir
(Argan, 2007; Uslu, 2008). Bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için öncelikle hedef tüketici
grubunun doğru bir biçimde belirlenmesi gerekir. Öyle ki; daha önce belirtildiği üzere bireylerin
tutum ve davranışlarının şekillenmeye başladığı ilk ve orta ergenlik dönemi bireylere fiziksel
aktiviteye katılım alışkanlığı kazandırılmasında oldukça önemlidir. Bu bağlamda özellikle eğitim
kurumları bireye fiziksel aktivite katılımına ilişkin bilgilerinin verilmesi ve tüketim bilincinin
oluşturulması açısından uygulayıcılara eşsiz bir ortam sunmaktadır (Özdinç, 2005; Ünal, 2009). Hedef
tüketici grubu doğru bir biçimde belirlendikten sonra, bu grubun sosyo-demografik özellikleri ile
fiziksel aktiviteye yönelik tutum ve davranışlarının ortaya konması gerekmektedir. Açıklamalar
çerçevesinde; bu araştırmanın amacı orta dönem (13-17 yaş) çocuk ergenlerin fiziksel aktiviteye
yönelik tutumlarını belirlemek ve çeşitli sosyo-demogafik özellikler açısından tutumsal farklılıkları
belirlemektir.
2.

Yöntem

Bu araştırmada literatürde sıklıkla kullanılan araştırma yöntemlerinden mevcut bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama yöntemi tercih edilmiştir (Karasar, 2012). Kolayda
örnekleme yöntemiyle belirlenen örnek kitle, 2015-2016 öğretim yılında Bursa’da öğrenim görmekte
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olan 590 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 13 ile 17 arasında değişmektedir. Aile aylık
ortalama gelir düzeyi 2343.72±1076.40 olarak bulunmuştur. Katılımcılar fiziksel aktiviteye katılım
sıklıkları açısından değerlendirildiğinde, haftada 1-2 gün katılım gösterenlerin yoğunlukta olduğu
(%34.4), bunu sırasıyla; haftada 3-4 gün (%23.8), haftada 1 günden az (%23.8) ve haftada 5-6 gün (%18)
katılım sıklığı gösterenlerin takip ettiği görülmüştür. Fiziksel aktiviteye her katılımda yaklaşık
harcanan sürelere bakıldığında, katılımcıların %44.1’i 1-2 saat, %42’si 1 saatten az ve %13.9’u 3 saat ve
daha fazla zaman ayırdıkları belirlenmiştir.
Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ile Schembre ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilen;
Eskiler ve arkadaşları (2016) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite
Ölçeği (BDFAÖ), gönüllülük esasına bağlı kalınarak yüz yüze anket tekniği ile katılımcılara
uygulanmıştır. BDFAÖ 5’li Likert tipi bir ölçüm aracı olup 15 ifade ve 3 alt boyuttan (sonuç beklentisi
5 ifade, öz düzenleme 5 ifade ve kişisel engeller 5 ifade) oluşmaktadır.
3.

Bulgular

BDFA ölçeği alt boyutlarına ilişkin katılımcı değerlendirmeleri ışığında puan ortalamalarının SB
(X=4.07; SS.=.79), ÖD (X=3.15; SS.=.85) ve KE (X=2.86; SS.=.83) şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir.
Verilerin normal dağılıma sahip olup-olmadığı; çarpıklık ve basıklık katsayıları ile belirlenmiştir.
Buna göre, verilerin parametrik testlerin ön şartlarından normallik varsayımını karşıladığı tespit
edilmiştir (George ve Mallery, 2001; Tabachnick ve Fidell, 2013).
Tablo 1. Cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları

Sonuç Beklentisi
Öz Düzenleme
Kişisel Engeller

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

n
297
293
297
293
297
293

𝐗
4.03
4.10
3.26
3.04
2.74
2.97

SS.
.867
.719
.850
.844
.793
.867

t

p

-1.06

.288

3.12

.002

-3.28

.001

Katılımcıların fiziksel aktiviteye yönelik SB değerlendirmeleri cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık
göstermezken (t (588) =-1.06, p>.05); ÖD ve KE değerlendirmeleri ise, anlamlı bir biçimde
farklılaşmaktadır (sırasıyla: t (588) =3.12, p<.01; t (588) =-3.28, p<.01). ÖD ve KE ortalama puanları erkekler
lehine görece daha olumlu olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Yaş değişkenine göre ANOVA sonuçları

Sonuç
Beklentisi
Öz
Düzenleme
Kişisel
Engeller

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
1.842
372.219
374.061
25.818
403.132
428.950
15.607
397.404
413.012

df
4
585
589
4
585
589
4
585
589

Kareler
Ortalaması
.460
.636

F

p

Anlamlı
Fark

.724

.576

-

6.454
.689

9.366

.000

13-17,
14-17

3.902
.679

5.744

.000

13-17

Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların SB algıları arasında yaş açısından anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir F (4-585) =.72, p>.05). Katılımcıların ÖD ve KE algı düzeylerinin yaş açısından anlamlı bir
şekilde farklılaştığı belirlenmiştir (sırasıyla: F (4-585) =9.37, p<.01; F (4-585) =5.74, p<.01). Yaşlar arası
farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için gerçekleştirilen Scheffe testinden elde
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edilen sonuçlara göre; 13 (X=3.43) ve 14 (X=3.36) yaşındaki bireylerin, ÖD algılarının 17 (X=2.85)
yaşındaki bireylerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 13 (X=2.56) yaşındaki bireylerin KE
algı puanlarının, 17 (X=3.08) yaşındaki bireylere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Diğer bir ifade
ile yaş arttıkça daha fazla kişisel engelle karşılaşıldığı ifade edilebilir.
Tablo 3. Fiziksel aktivite katılım sıklığı değişkenine göre ANOVA sonuçları
Kareler
Kareler
Anlamlı
df
F
p
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplar arası
1.842
3
6.442
A-B, A-C,
Sonuç
Gruplar içi
372.219
575
.609
10.586
.000
A-D
Beklentisi
Toplam
374.061
578
Gruplar arası
25.818
3
26.394
A-B, A-C,
Öz
Gruplar içi
403.132
575
.596
44.300
.000
A-D, B-C,
Düzenleme
Toplam
428.950
578
B-D
Gruplar arası
15.607
3
25.950
A-B, A-C,
Kişisel
Gruplar içi
397.404
575
.572
45.351
.000
A-D, B-C,
Engeller
B-D
Toplam
413.012
578
Katılım Sıklığı: A=Haftada 1 günden az, B=Haftada 1-2 gün, C=Haftada 3-4 gün, D=Haftada 5-6 gün
Katılımcıların fiziksel aktiviteye katılım sıklıkları açısından SB algıları arasında anlamlı bir farklılık
olduğu F (3-575) =10.59, p<.01) ve bu farklılığın haftada 1 günden az fiziksel aktivite katılımı
gerçekleştiren bireylerden kaynaklandığı görülmektedir. Diğer yandan, fiziksel aktiviteye katılım
sıklığı arttıkça, bireylerin sonuca yönelik beklentileri da artış göstermektedir (X A =3.79, X B =4.06,
X C =4.20 ve X D =4,31). Analiz sonuçları, katılımcıların ÖD ve KE algı düzeylerinde, fiziksel aktiviteye
katılım sıklıkları açısından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (sırasıyla: F (3-575) =43.30, p<.01; F (3575) =45.35, p<.01). Katılım sıklıkları arası farklılıklar haftada 1 günden az ve haftada 1-2 gün fiziksel
aktiviteye katılan bireylerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Katılımcıların ÖD durumları katılım
sıklığı ile doğru orantılı şekilde artış gösterirken (X A =2.56, X B =3.16, X C =3.43 ve X D =3,60); KE algıları ise
fiziksel aktiviteye katılım sıklığı ile ters orantılıdır (X A =3.41, X B =2.89, X C =2,58 ve X D =2.37).
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Tablo 4. Fiziksel aktivite katılım süresi değişkenine göre ANOVA sonuçları
Kareler
Kareler
df
Toplamı
Ortalaması
Gruplar arası
5,919
2
2,959
Sonuç
Gruplar içi
356,202
568
,627
Beklentisi
Toplam
362,121
570
Gruplar
arası
46,489
2
23,245
Öz
Düzenlem
Gruplar içi
367,760
568
,647
e
Toplam
414,249
570
Gruplar arası
43,537
2
21,769
Kişisel
Gruplar içi
354,202
568
,624
Engeller
Toplam
397,739
570
Katılım Süresi: A= 1 saatten az, B= 1-2 saat, C= 3 saat ve üzeri

F

p

Anlamlı
Fark

4.719

.009

A-B,
A-C

35,90
1

,000

A-B,
A-C

34,908

.000

A-B,
A-C,
B-C

Tablo 4’de görüldüğü üzere, SB ve ÖD algıları fiziksel aktiviteye katılım süresine bağlı olarak farklılık
göstermektedir (sırasıyla; F (2-568) =4.72, p<.01; F (2-568) =35.90, p<.01). Farklılığın katılım süresi bir saatin
altında olan bireylerden kaynaklandığı ve katılım süresine bağlı olarak algıların olumlu yönde
değiştiği görülmektedir (SB: X A =3.95, X B =4.16 ve X C =4.16; ÖD: X A =2.84, X B =3.34 ve X C =3.56). Ayrıca
bireylerin KE algı durumlarının fiziksel aktiviteye katılım süresine bağlı olarak farklılaştığı tespit
edilmiştir (F (2-568) =34.90, p<.01). Bulgulara göre; fiziksel aktiviteye ayrılan zaman arttıkça, KE algıları
buna bağlı olarak azalma göstermektedir (X A = 3.13, X B =2.71 ve X C =2.35).
R

R

R

R

R

R

R

R

R
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Sonuç

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hareketsiz yaşam tarzına bağlı hastalıkların başında
obezite gelmekte ve son yıllarda obez birey sayısı önemli bir artış göstermektedir. Türkiye’de,
bireyleri fiziksel aktivitelere yönlendirme amacı ile kamu kurumları tarafından çeşitli uygulamalar
(kamu spotu vb.) gerçekleştirilmektedir. Ancak bu çalışmaların belirli bir sistem içerisinde
planlanması, uygulanması ve kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda temel
amacı bireylerde olumlu davranış değişikliği sağlamak olan ve bu değişikliğin sağlanmasında
geleneksel pazarlama yöntemlerinden faydalanan sosyal pazarlama kampanyaları yarar
sağlayabilecek uygulamalar arasında değerlendirilebilir.
Sosyal pazarlama planlaması kapsamında öncelikli olarak hedef tüketici grubunun ihtiyaçlarının
belirlenmesi önem arz etmektedir. Nitekim bireylerin fiziksel aktiviteye katılım durumları, güdüleyen
faktörler ve katılıma yönelik algılanan engellerin tespiti şüphesiz başarılı bir sosyal pazarlama
stratejisinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Yapılan açıklamalar ile bağlantılı olarak,
gerçekleştirilen bu çalışmada orta dönem çocuk ergenlerin fiziksel aktiviteye yönelik tutum ve algıları
değerlendirilmiştir.
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; katılımcıların sonuç beklentisi odaklı oldukları, diğer bir
ifade ile fiziksel etkinliklere katılım sonucunda elde edebilecekleri faydaların farkında oldukları tespit
edilmiştir. Ayrıca katılımcıların cinsiyet ve yaş değişkenine bağlı olarak sonuç beklentilerinde
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı fakat katılım süresi ve sıklığı arttıkça bireylerin
beklentilerinde de artış olduğu görülmektedir. Katılım süresi ve sıklığına bağlı olarak beklentilerde
oluşan artış uzun vadede fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunda olumlu/olumsuz değişimlere
neden olabileceği ifade edilebilir. Bu nedenle sosyal pazarlama uygulamalarının içeriğinin
oluşturulmasında ilgili olgunun göz önünde bulundurulması sosyal pazarlama kampanyasının
etkinliğini arttırabilir.
Bireylerin yaşam tarzlarını fiziksel aktiviteye bağlı olarak şekillendirmeleri olarak değerlendirilen öz
düzenleme puanları incelendiğinde; cinsiyete, yaşa, katılım süresi ve sıklığına bağlı olarak
katılımcıların öz düzenleme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu ve
erkeklerin kadınlara, küçük yaştaki bireylerin üst yaşlardaki bireylere, katılım sıklığı ve süresi yüksek
olan bireylerin ise düşük olanlara göre daha olumlu yönde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar çerçevesinde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan
değişimlerin nedenlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve sosyal pazarlama mesajlarının, olumlu
yönleri desteklemeye ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik mesajlar içermesi gerektiği ifade
edilebilir.
Son olarak bireylerin fiziksel etkinliğe katılıma yönelik algıladıkları engellere ilişkin puanlar
değerlendirildiğinde; kadınların görece daha olumsuz algılara sahip oldukları ve yaş arttıkça
algılanan engel ortalama puanlarında da artış olduğu görülmektedir. Ayrıca algılanan engellerin
katılım sıklığına ve süresine bağlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda bireylerin uygun
yaşlarda fiziksel aktivite katılım alışkanlığının kazandırılması, bu durumun uzun vadede kalıcı
davranış değişikline neden olabileceğini göstermektedir. Nitekim algılanan engellerin nedenlerinin
tespiti gerekmekle birlikte; hayata geçirilmesi planlanan sosyal pazarlama uygulamalarının içeriğinin
bu engelleri ortadan kaldırmaya yönelik olması gerektiği söylenebilir.
Bu çalışma; mevcut durumu tespit emek üzere, belirli bir örneklem grubu özelinde gerçekleştirildiği
için sonuçların bu sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Diğer yandan tarama
modelinin yanı sıra gerçekleştirilecek deneysel çalışmalar ile fiziksel aktiviteye katılımı teşvik edecek
bir sosyal pazarlama programının etkinliği ve uygulanabilirliği ileriki çalışmalarda test edilebilir. Son
olarak bu çalışmanın hayata geçirilecek yeni çalışmalar için ilgili alan çalışmalarına yol gösterici
nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.
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Çevre Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin
Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çevreye

Yönelik

Zuhal Begde1, Arzu Özyürek2
1Karabük
2Karabük

Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Çocuk Gelişimi Bölümü
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Özet
Çevre, toplumun gelecek nesillere bırakacağı en önemli miraslardan biridir. Çevre bilincinin oluşturulması
için bireylerin erken yaşlardan itibaren eğitimi gerekmektedir. Çevreye karşı tutumları etkileyen birçok etken
bulunmaktadır. Bu çalışmada, “Çocuk ve Çevre” dersinin Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü
öğrencilerinin çevreye karşı tutumları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ön test son test, deney ve
kontrol gruplu deneysel desenli bu çalışmada, Meslek Yüksekokulu’na devam eden öğrenciler çalışma
grubuna alınmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve hem ön test hem de son teste katılan 177 ön lisans
öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Şama (2003) tarafından geliştirilen, 5’li
likert tipinde 21 maddeden oluşan “Çevre Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli
Sıralar Testi ve Eşleştirilmiş Örneklem t-Testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; verilen çevre eğitiminin,
öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği (p<0,001) belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler:1
çevre eğitimi; çevreye yönelik tutum; üniversite öğrencileri

1. Giriş
Günümüzde çevre, hayatımızın önemli bir sorunu haline gelmiştir. Çevre sorunları arttıkça, çevreye
verilen önem de artmış ve konu ile ilgili disiplinler arası çalışmalar dikkat çekmeye başlamıştır. Birçok
alanı ilgilendiren çevre, farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Genel olarak çevre; canlı ve cansız
varlıkların bir bütün içerisinde ve etkileşin halinde yaşadığı doğal ve kültürel bir ortamdır. Doğal
çevre, canlıların yaşam alanlarını belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamları, kültürel çevre ise
kentleri, evleri, bahçeleri yani insan elinin ulaştığı tüm ortam ve olguları kapsamaktadır. Bu bakımdan
çevre fiziksel çevre, toplumsal çevre, yerleşim yerlerine göre kırsal veya kentsel çevre, ölçeklere göre
yerel, bölgesel veya evrensel çevre gibi çeşitli boyutlarda ele alınabilmektedir (Yıldız, Şengün, Yılmaz,
2000:13-14; Soydan, 2013: 7-8).
Dış etkenlerin tümü, canlıları etkileyen ve yaşamını belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik
faktörlerin bütünlüğü olarak ele alınan çevre, toplumun gelecek nesillere bırakacağı en önemli
miraslardan biridir. Tüm canlıların uyumlu ve etkileşimli bir biçimde aynı çevrede yaşamaları için,
insanların gelişen teknoloji ve değişen Dünya’daki çevre sorunları ile baş etme konusunda bilinçli
hareket etmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Çevre bilincinin oluşturulması için bireylerin erken
yaşlardan itibaren eğitimi gerekmektedir. Çevreye karşı tutumları etkileyen kişisel, toplumsal ve
kültürel birçok etken bulunmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim
kurumlarında yürütülen eğitim programları ile çevrenin korunmasına yönelik hedeflere ulaşmanın
oldukça güç olduğu görülmektedir.
Sorumlu yazar adresi. Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Çocuk Gelişimi Bölümü
e-posta adresi: a.ozyurek@karabuk.edu.tr
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Doğanın insan yaşamı için önemli bilinmesine rağmen, insanoğlunun doğaya egemen olmak için
kullandığı her türlü bilgi ve teknoloji, gelişen sanayi ve kentleşme, nüfus artışı doğal kanyakların
daha fazla kullanımına neden olmuştur. Aşırı enerji üretimi ve tüketimi ise çevre kirliliğine ve
doğanın bozulmasına yol açmıştır. Bu süreçte, doğal dengenin korunmasının gözetilmemesi, çevrenin
bozulmasına neden olmuştur (Gür, 2003: 154). Çevrenin kirlenmesi, bazı canlı türlerinin yaşam
alanlarını daraltarak çoğalmasını engellerken bazı canlı türlerinin azalması ya da yok olmasına neden
olarak ekolojik dengenin de bozulmasına sebep olmaktadır. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında
temel çevre ve kaynak sorunları, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gıda kirliliği, nüfus artışı ve
şehirleşme, gürültü kirliliği, atıklar, ozon tabakasının delinmesi, sera etkisi ve küresel ısınma gibi
insan kaynaklı sorunların yanında doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları da
görülebilmektedir (Özenoğlu Kiremit, 2013: 98-127). Çevre sorunlarından bazıları hava kirliliği, su
kirliliği, toprak kirliliği, hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması, iklimlerin değişmesi, çöp
sorunlarıdır. Çevre sorunlarının en büyüğü ise küresel olması, din, dil, ırk, yaşlı-genç, zengin-fakir
ayrımına gitmeden herkesi etkilemesidir. Bu nedenle çevrenin korunması tüm insanları
ilgilendirmektedir (Erten, 2004).
Çevrenin korunmasında en büyük katkıda bulunacak olan, bireyin çevresine karşı sorumluluk bilinci
ile çevreye en az olumsuz etki sağlayacak davranışlarda bulunmasıdır (Şafak ve Erkal, 1995: 84).
Çevre sorunlarının önlenmesi ve mevcut sorunların giderilmesinde, bireylerin konuyla ilgili bilgi ve
tutumlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
gerekmektedir (Er, Kayalıoğlu, Özgür ve Sarı, 2012: 207). Çevrenin korunması, bozulan çevrenin
düzenlenmesi ancak çevre konusunda bireylerin eğitimi ile mümkündür. Çevre eğitimi; bireyin ve
halkın çevrelerinin bilincini kazanacakları, bugünün ve geleceğin çevresel sorunlarını, birey veya
topluluk olarak çözmede gerekli azim ve sebatla eylemde bulunabilmeleri için bilgiler, değerler,
beceriler ve deneyimler edinebilecekleri kalıcı bir eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır (Özoğlu,
1993’ten Akt. Soydan, 2013: 9). Çevre ile ilgili olarak bireylerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi,
uyarılması, çevrenin korunması gibi konuları içeren çevre eğitiminde, özellikle bireyin çevreyle ilgili
bilgiyi neden öğrenmesi gerektiği, bu bilgiyi nerede ve nasıl, hangi amaçla kullanabileceğini
kavraması, sahip olunan bilginin bir sonraki nesle nasıl aktarılacağı konusunda bilinçlenmeyi
kapsamaktadır. Genel anlamla çevre eğitiminin yürütülmesi, toplumun geleceği ve çevrenin
korunmasını güvence altına almak anlamına gelmektedir (Erkal, Şafak ve Yertutan, 2011: 150).
Çevre eğitimi konusunda ileri sürülen yaklaşımlardan bazıları; çevreye ilişkin eğitim, çevre yoluyla
eğitim ve çevre için eğitim olarak ele alınmaktadır. Çevre eğitimi konusunda giderek artan bir şekilde
en uygun yaklaşım olarak sürdürülebilirlik için eğiti yaklaşımı olarak da ele alınan Çevre İçin Eğitim
yaklaşımının desteklendiği görülmektedir (Soydan, 2013: 10). Geniş halk kitlelerinin çevre
konusundaki eğitiminde, örgün ve yaygın eğitimin tüm imkânlarının kullanılması, eğitim
programlarının hazırlanmasında çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, küçük
yaşlardan itibaren bireylere çevreye ilişkin sorumluluk bilinci kazandırılması önemlidir. Kitle iletişim
araçlarının etkilen olarak kullanıldığı yaygın çevre eğitimi çalışmalarıyla, toplum, çevre kirlenmesine
karşı duyarlı hale getirilebilir (Gür, 2003: 154). Çevre eğitimi ev, yerel toplum ve okulda
gerçekleştirilebilir. Eğitimde bireyin en yakın çevresinden başlanarak örgün eğitim kurumlarında
geliştirilmelidir (Çabuk ve Karacaoğlu, 2003: 190). Çevresel eğitim çevre ile ilgili farkındalık ve
sorumluluk bilincini geliştirmeyi, örgün eğitim okullarda çevre eğitimi programlarını, yaygın eğitim
okul dışı programlar ve yaygın iletişim araçları ile eğitimi kapsar. Bunun dışında hizmet öncesi,
hizmet içi eğitimlerle çevre ile ilgili tüm çalışanlara eğitimler verilebilir (NEEAC, 1996: 1).
Alan yazın incelendiğinde, çevre bilincinin oluşturulması konusunun öncelikli olarak ele alındığı
görülmektedir. Erkal, Şafak ve Yertutan (2011), yaptıkları çalışmada sürdürülebilir kalkınma ve çevre
bilincinin oluşturulmasında çocuğun ilk eğitim çevresini oluşturan ailenin önemli bir rolü olduğuna
vurgu yapmışlardır. Yapılan çalışmalarda, mevcut eğitim programları ile çevre eğitiminde istenilen
hedeflere ulaşılmasının güç olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmalarda, konunun
daha çok kavramsal düzeyde ele alındığı, uygulamalı düzeyde çevre eğitimi çalışmalarında ise
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giderek artış olduğu görülmektedir (Çabuk ve Karacaoğlu, 2003: 189; Okur-Berberoğlu, 2015: 68).
Çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemi hemen tüm çalışmalarda vurgulanmış
ve yaşamın her kademesinde eğitimin önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmada da Çocuk ve Çevre
dersinin ön lisans öğrencilerinin çevreye karşı tutumları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır.
Elde edilen bulgular ve alan yazın çerçevesinde konu ele alınarak, çevre konusunda eğitimin önemine
yönelik katkı sağlamak amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Çalışmada, deney ve kontrol gruplu, ön test-son test deneysel desenli modelden yararlanılmıştır.
Betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek
Yüksekokulu’na devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 177 ön lisans
öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin 149’u kız ve 28’erkektir. Veriler öğretim yılı başında
toplanmıştır. Bir dönem boyunca haftada bir gün iki ders saati olmak üzere toplam 30 saat Çocuk ve
Çevre dersi alan Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri deney grubuna (n=91), böyle bir ders almayan
Muhasebe ve Yaşlım Bakımı bölümü öğrencileri (n=86) ise kontrol grubuna atanmıştır. Dönem
sonunda ölçme aracı son test olarak her iki gruba yeniden uygulanmıştır.
Verilerin toplanmasında Şama (2003) tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
Geçerlik güvenirlik analizlerinde hazırlanan taslak anketin ön uygulaması 120 öğrenci üzerinde
yapılmıştır. Geçerlilik için faktör analizi ve döndürülmemiş temel bileşenler analiz tekniği
uygulanmıştır. Analiz sonunda faktör yükleri .30’un üzerinde 22 madde oluşmuştur. Güvenirlik için
yapılan analizde tüm maddeler için madde-toplam korelasyonu .24’ün üzerinde bulunmuştur. Bu
korelasyonlar α=.01 düzeyinde anlamlı görülmüştür. İç tutarlılık katsayısı α=.77 bulunmuştur. Ölçeğin
bir maddesi ise, benzer bir görüşü yansıttığına yönelik uzman görüşü doğrultusunda kodlama
dışında bırakılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde 21 maddeden oluşmakta ve katılımcılara grup olarak
uygulanabilmektedir. dersini alan bilgi edinmeyi sağlaması açısından uzaktan eğitim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Ölçekten alınan puanın yüksek olması, çevreye karşı tutumun olumlu olduğu
şekilnde değerlendirilmektedir.
Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov ve homojenlik testinde anlamlılık değeri 0,05’ten düşük
bulunduğu için ön test karşılaştırmalarında non parametrik test, anlamlılık değeri 0,05’ten yüksek
bulunduğu için son test karşılaştırmalarında parametrik test kullanılmasına karar verilmiştir. Buna
bağlı olarak ön test puanlarının karşılaştırılmasında ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmış (Büyüköztürk, 2010:
149), son test karşılaştırmalarında ise Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi kullanılmıştır (Eymen, 2007: 114).
3. Bulgular ve Tartışma
Çalışma grubunda yer alan Deney ve Kontrol grubunun Çevre Tutum Ölçeği ön-test puanlarına
ilişkin ortalama, standart sapma ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 1’de, son-test
puanlarına ilişkin ortalama, standart sapma ve Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir.verilmiştir.
Tablo 1. Deney ve kontrol grubu çevre tutum ölçeği ön-test puanları ortalama, standart sapma ve
wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları
Ön Test
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
91
88

x
45,40
48,20

Ss
7,86
10,75

Z
-11,541

P
0,000***

***p<0,001

Tablo 1’de çalışma grubunda yer alan deney ve kontrol grubu Çevre Tutum Ölçeği ön-test puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,001, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi) görülmektedir. Buna göre,
deney grubunun çevre eğitimi dersi almadan önceki puanları açısından incelendiğinde, öğretim yılı
başında kontrol grubunun çevreye yönelik tutum puanlarının ( x =48,20) deney grubunun puanından
( x =45,40) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir.
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Tablo 2. Deney ve kontrol grubu çevre tutum ölçeği son-test puanları ortalama, standart sapma ve ttesti sonuçları
Ön Test
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
91
88

x
62,68
60,67

Ss
6,21
6,32

t
-1,986

P
0,034*

* p<0,05

Tablo 2’de çalışma grubunda yer alan deney ve kontrol grubu Çevre Tutum Ölçeği son-test puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,05) görülmektedir. Buna göre, deney grubunun bir dönem
boyunca almış olduğu “Çocuk ve Çevre” isimli çevre eğitimi dersi aldıktan sonraki puanları açısından
incelendiğinde, öğretim yılı sonunda deney grubunun çevreye yönelik tutum puanlarının ( x =62,68)
kontrol grubunun puanından ( x =60,67) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir.
Bu bulgudan farklı olarak Çabuk ve Karacaoğlu (2003), üniversite öğrencileriyle yaptıkları
çalışmalarında öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitimin yeterliğine ilişkin
görülerini belirlemişlerdir. Öğrencilerin, örgün eğitim kurumlarında hava, su ve toprak kirliliği
konusunda yeterli eğitim verilmediği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Oğuz, Çakcı ve Kavas
(2011), lisans öğrencileriyle yaptıkları çalışmada öğrencilerin çevre ile ilgili konularda bilgi sahibi
olsalar bile gündelik yaşamlarında tutum ve davranış biçimlerinin aynı düzeyde olmadığını
belirlemişlerdir. Bu bulgunun çalışma bulgularından farklı olduğu görülmektedir. Buna göre,
öğrencilere verilen çevre eğitiminin yalnızca bilgi olarak kalıp davranışa dönüşme konusunda etkili
olup olmadığının değerlendirilmesinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 3’te deney grubunun ön-test ve son-test puanları karşılaştırma sonuçları verilmiştir.
Tablo 3. Deney grubu çevre tutum ölçeği öntest-son test puanları ortalama, standart sapma ve
wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları
Deney Grubu
Ön Test
Son Test

N
91
88

x
45,40
62,20

Ss
7,86
6,21

Z
-8,061

P
0,000***

***p<0,001

Tablo 3’te görüldüğü gibi, deney grubunun çevre eğitimi dersi öncesinden sonrasına, Çevre Tutum
Ölçeği puanlarından anlamlı derecede bir artış olduğu görülmektedir (p<0,001, Wilcoxon İşaretli
Sıralar Testi). Ön test puanı açısından (Tablo 1) deney grubunun Çevre Tutum Ölçeği puan
ortalamasının kontrol grubundan anlamlı ölçüde düşük olmasına rağmen, son test puan
ortalamasında deney grubunun puanı kontrol grubunun aynı puanından anlamlı ölçüde yüksek
çıkmıştır. Yine, deney grubunun çevreye yönelik eğitim dersi alması öncesinden sonrasına, Çevre
Tutum Ölçeği puanlarında da anlamlı düzeyde bir artış olmuştur. Tüm bu bulgular çerçevesinde,
çevreye yönelik eğitim almanın, üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını değiştirmede
olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.
Alan yazında yapılan bazı çalışma sonuçlarının da bu bulguları desteklediği görülmektedir. Bu bulgu
ile benzer olarak Okur-Berberoğlu (2015), çalışmasında, çevre eğitim programının katılımcıların çevre
farkındalığı üzerindeki etkisini incelemiştir. Yarı deneysel desenli çalışmada, çevre eğitim
programının katılımcıların çevresel farkındalığını artırdığı saptanmıştır. Kabaş (2004) çalışmasında,
çevreye yönelik sorunlar, nedenleri ve önleme yolları konusunda verilen eğitim programının
katılımcıların bilgi düzeyinde artış sağladığını belirlemiştir.
Çevreye yönelik tutumları etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Şama (2003), öğrencilerin çevre
sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemeyi incelediği çalışmasında, kız üniversite öğrencilerinin
erkek öğrencilere göre çevreye karşı daha olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını belirlemiştir. Bunun
yanında yaşanılan yerleşim biriminin büyük olması, baba öğrenim durumunun yüksek olması, baba
meslek statüsünün yüksek olması durumu gibi durumlarda öğrencilerin çevreye karşı tutumlarının
da olumlu yönde arttığı belirlenmiştir. Özellikle çevre eğitiminin, bireylerin çevreye yönelik ilgisinin
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artmasına neden olabilir. Öcel (2013), Sosyal Bilgiler öğreten adaylarının çevre sorunlarına yönelik
tutumlarını incelediği çalışmasında öğretmen adaylarının çevre konuları ile ilgilenmesi konusunda
olumlu tutum içerisinde olduklarını saptamıştır. Kız öğrencilerin, çevre konularına karşı duyarlık
algısı ve çevre ile ilgili konuları basından takip etme sıklığının fazla olmasının çevreye yönelik
tutumlar üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir.
4. Sonuç ve Öneriler
Üniversite ön lisans programına devam eden, bir dönem boyunca Çocuk ve Çevre dersi alan ve
almayan öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının karşılaştırıldığı ön test-son test deneysel desenli bu
çalışmada, çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye karşı tutumlarının olumlu yönde değişmesine
anlamlı ölçüde etkisi olduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de ve Dünya’da çevre sorunlarının giderek arttığı düşünüldüğünde, her yaş grubundan
bireylerin çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri konusunda çaba gösterilmesi gerektiği
söylenebilir. Bu sorumluluk başta anne babalar olmak üzere, eğitim kurumları ve toplumun bir üyesi
olan tüm bireylerindir. Eğitim programlarının her kademesinde çevreye yönelik derslerin konması,
çevreye yönelik farkındalık oluşması ve çevreye yönelik bireysel tutumların olumlu yönde
gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Bireylere verilen çevre eğitimin etkisinin yalnızca bilgi düzeyini değiştirmesinin sorunu çözmede
etkili olmadığı bir gerçektir. Bilginin davranışa dönüşmesi için gerekli tedbirlerin alınması önemli
görünmektedir. Bilinçli ve sorumluluk duygusu yüksek bireylerin yetişmesi, yalnızca çevre değil her
konuda bireylerin duyarlıklarını artıracaktır. Bu açıda bakıldığında, tutum ve davranış değişikliğinin
sağlanmasında erken eğitimin önemli olduğu, çevre eğitimi ile ilgili çalışmaların erken çocukluk
yıllarından itibaren başlaması ve yaşam boyu devam edecek şekilde ele alınması gerektiği
söylenebilir.
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Özet
Çocuk denince, akla oyun, oyun alanları ve oyun materyali olan oyuncaklar gelmektedir. Sağlıklı çocuklar
kadar hasta çocukların da oyuna gereksinimleri vardır. Bu gereksinimi karşılamak için hastane ortamlarında
oluşturulan oyun alanlarının, çocuklar için güvenli ortamlar olması ve etkin olarak kullanıma sunulması
önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada hastane oyun alanlarının özellikleri ile oyun alanları kullanımının
ebeveynler ve çalışanların bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda hastane
oyun alanlarının fiziki ve oyun materyalleri özellikleri, hasta çocuklar tarafından kullanımı, çocukların oyun
tercihi, çocuğu hastanede yatan annelerin oyun alanlarına ilişkin görüşleri, hastane çalışanı ve annelerin bakış
açısından oyun alanlarının güvenliği konuları ele alınmıştır. Çalışma grubunu 9 hastane çalışanı ve çocuğu
hastanede yatan 40 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında görüşme yönteminden yararlanılmıştır.
İçerik analizi ile analiz edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, hasta oyun alanlarının çocukların
gereksinimlerini karşılamaktan uzak olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler:1
hastane oyun alanları, çocuk ve oyun, hasta çocuk

1. Giriş
Çocuk denince belki de ilk akla gelen oyun, oyun alanları ve oyun materyali olan oyuncaklardır.
Oyun çocuğa ulaşmanın en kolay ve en çok kullanılan yolu, çocuğun yaşantısının bir parçasıdır ve
gerçek yaşantısından daha çok benimseyerek içinde yaşadığı, mutlu olduğu bir ortamdır. Bir çocuğun
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi yanında, oyun onun kendi çevresi ile uzlaşması, paylaşmayı ve
sosyal yaşama uyum sağlamayı öğrenmesinde etkili bir araçtır (Baykoç, 2006: 145-146). Tüm
kültürlerde ve tarih boyunca çocuklar oyun ihtiyacı duymuşlar ve oynamışlardır. Oyun, çocukların
sadece boş vakitlerini değerlendirdikleri bir araç değil, aynı zamanda hayatı öğrenmelerinin bir
yoludur (Şişman ve Özyavuz, 2010: 13). Oyun çocukluğun evrensel bir etkinliği ve kendini ifade
biçimidir (Öktem, 2011: 731). Bunun yanı sıra çocuğa doğal öğrenme ortamı da sağlamaktadır
(Egemen, Yılmaz, Akil 2004: 42).
Oyunu destekleyen materyaller olarak oyuncaklar, çocukların oyunlarına yardımcı eşyalardır.
Oyuncaklar genel olarak çocukların oyunlarında kullandığı herhangi bir araç, gereç olarak ifade
edilebilir. Çocuğun ilk hayat deneyimlerini eğitici ve düşündürücü niteliği olan oyun araçları ile
zenginleştirmek onların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, çocukların gelişim
düzeylerine uygun, uyarıcı ve düşündürücü oyuncaklar tercih edilmelidir (Oğuzkan, Tezcan, Tür ve
Demiral, 2002: 127). Oyuncak çocuğu kendi dünyasını yaratmaya yöneltmek dışında, anne ve babanın
bu farklı yaşama katılmalarını sağlayan bir kapıdır. Birlikte oyun oynayan anne-baba ve çocuk
Bu çalışma, Karabük Üniversitesi BAP birimi tarafından KBÜ-BAP-16/1-YD-055 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.
Sorumlu yazar adresi. Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü
e-posta adresi: a.ozyurek@karabuk.edu.tr
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arasında günlük aktiveler dışında farklı bir iletişim olur ve çocuk için ailesi birer oyun arkadaşı olma
özelliğini taşır (Egemen, Yılmaz ve Akil, 2004: 41).
Oyunun faydalarını destekleyen araştırmalara rağmen, teknolojik gelişimler, güvenli oyun alanlarının
eksikliği, öğrenmede yapılandırılmış etkinlikler veya spor ve bale gibi dersler oyun etkinliğinin daha
az kullanılmasına neden olmaktadırlar (Bredekamp, 2015: 124). Yaşına göre özelliği değişmekle
birlikte her çocuk oyun oynamaktadır ve oyun çocuğun en yetkin olduğu alandır (Aksoy ve Dere
Çiftçi, 2014: 256). Özellikle erken çocukluk dönemi sürecinde, kazanılması gereken becerilerin tümü
oyuncaklarla birlikte eğlenceli ve etkili bir şekilde kazandırılmaktadır. Okul öncesi dönemin dışında,
ilkokul ve ortaokul dönemindeki çocuklar da oyunlarında oyuncaklara yer vermektedirler (Avcı,
2015). Çocukların en önemli işi ve gelişiminin temel yapısı olan oyun, hastanede yatan çocuklar için
ise çok daha büyük bir gereksinimdir. Oyun, hastanede yatan çocukların psikomotor, dil, bilişsel ve
sosyal gelişimlerinin devamını sağlayıcı etkiye sahiptir. Çocukların hastane yaşantısından duyduğu
korku, kaygı ve endişe oyun sayesinde azalır. Bu özellikler dikkate alındığında, hastanelerin çocuk
servislerinde oyun oynamaya elverişli oyun odaları ve oyun materyallerinin mevcut bulunması
gereklidir (Baykoç, 2006: 20; Sevinç 2009: 250).
Hastalık, çocukluk döneminin evrensel anlamla önemli bir stres kaynağıdır. Çocukların birçoğu kaza
geçirir, ameliyat olur veya büyüme dönemlerinde herhangi bir biçimde, hastane ile ilişkileri olur
(Wolff, 2001: 83). Özellikle süreğen hastalıklar, çocuklarda gelişim gerilikleri gibi olumsuz etkilere
neden olabilir. Çocuklar, hastalık karşısında farklı tepkiler gösterebilirler (Er, 2006: 158). O’ConnerVon’a (2002) göre hastalık ve hastaneye yatma, okul çağı çocuğu için çok değerli olan bağımsızlığını,
arkadaşları ile ilişkilerini, okul ve oyun etkinliklerini engellemektedir (Akt: Beytut, Bolışık, Solak ve
Seyfioğlu, 2009: 36; Işıktekiner ve Akbaba Altun, 2011: 320). Hastanede yatan çocukların hastalık
süreci içinde duygusal yönden rahatlayabilmesi, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmesi için
çocuk hastanelerinde oyun odalarına yer verilmelidir (Sevinç, 2009: 250). Hastalığın çocuk gelişimi
üzerindeki olumsuz etkileri önleyebilmek ve aynı zamanda hastalığa bağlı biyolojik stresi azaltmanın
yanı sıra hastanede yatmaktan kaynaklanarak gelişen psikososyal stresle de baş edilmesi önemlidir
(Atay, Eras, Ertem, 2011: 1). Hastane stresi çocuğun alışkın olduğu, güvendiği, tanıdığı ve kendini
rahat hissettiği aile yaşantısından çok farklı steril ve daha önce hiç karşılaşmadığı bir ortama
girmesinden kaynaklanmaktadır. Ailesinden, arkadaşlarından, günlük yaşantısından ve özellikle
oyundan ayrılan çocuk bu süreci ve ortamı şaşkınlığın yanı sıra kaygı ve korku ile karşılamaktadır. Bu
stresi azaltmak için yapılması gerekenlerin başında çocuğun sevdiği kişileri, günlük yaşantısındaki
giysileri, nesneleri ve sevdiği oyuncakları temin ederek diğer çocuklarla oyun oynamasına ortam
hazırlamaktır (Sevinç, 2009: 250).
Wilson (1986)’a göre, oyun çocuğun yaşantısının doğal bir parçasıdır bu nedenle, çocuk hastanede
kaldığı sürede oyun gereksinimine dikkat edilmelidir. Batı dünyasında 1920-1930’lu yıllarda ilk olarak
hastane ortamında oyun programları geliştirilmiş, ancak uygulamaya dönük çalışmalar 1960-1970
yıllar arasında gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise son yıllarda özel ve devlet hastanelerinde oyun
odalarına ve oyun yoluyla eğitime yer verilmiştir (Akt.: Sevinç 2009: 250-251). Oyun alanları çocuğa
oyun oynama imkânı tanımasının yanı sıra çocuklarda sevinç, neşe ve sağlık kaynağı olmaktadır (Bal,
2005: 32). Ülkemizde iç mekânda oluşturulan çocuk oyun alanları genellikle alışveriş merkezleri,
kreşler ve hastane gibi yapıların içinde yer almaktadırlar. Bu mekânların içinde oyun alanı
bulunmasının nedenleri, ebeveynlerin gözetiminde olmadığı zamanlarda çocukların kontrollü ve
güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda çocuğun oyun kalitesine, huzurlu
ve mutlu bir ortamda olmasına da özen göstermek gerekir (Çay, 2006: 1). Oyun alanları, herhangi bir
mekânda geçici olarak oluşturulabilir ve kendiliğinden de gelişebilir. Bunun için tek gereksinim
duyulan, ortamda oyun oynamak isteyen insanların varlığıdır (Pilavcı, 2014: 41).
Oyunun sağlıklı bir şekilde oynanabilmesi için uygun bir ortamın oluşturulması önemlidir. Oyun
alanı rahatlatıcı, sevimli, çocuğun hareketini kısıtlamayacak özellikte olmalıdır. Farklı yaş gruplarına
yönelik materyallerin bulunması gerekmektedir (Aksoy ve Dere Çiftçi, 2014: 257). Hasta çocuklar için
de, fiziksel ve psikolojik gereksinimler düşünülerek, bireysel ve sosyal bakımından uygun mekânlar
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sağlanmalı ve aynı zaman gereksinimler doğrultusunda çevrede değişiklik yapılmalıdır. Mekân
tasarımında gereksinimlerin karşılanarak işlevlerine uygun ve biçimlendirmede çevrede bulunan
kişilerin etkin bir şekilde kullanımına göre düzenlenmelidir (Silav, 1998: 36). Hastanede çocuğa oyun
alanı olarak ayrılan mekânın sıcak ve ilgi çekici bir yer olması, eşyaların ve duvarların renkli olması,
resimler ve çeşitli oyuncak ve oyun materyallerinin bulundurulması gereklidir. Aynı zamanda
çocuklar için hastane ile ilgili hiçbir nesnenin olmadığı bir oyun odası da bulunmalıdır. Çocuk burada
istediği şekilde yalnız ya da başkalarıyla oynayabilmelidir (Akt.: Sevinç, 2009: 253). Hastanede oyun,
oyun odası, oyun araçları çocuğu her zaman bildiği, tanıdığı bir dünyada olmasını sağlar. Ailesi, evi,
arkadaşları ve okuldan ayrı olan ve tanımadığı bir çevrede, bilmediği işlemlerle karşı karşıya kalan
çocuğu rahatlatan ve sakinleştiren bir dünyadır. Aynı zamanda çocuk ve hastane personeli arasında
iletişim ve kaynaşma sağlamaktadır. Hastanede yatan çocuklar için oyun imkânlarının yeterli bir
şekilde sağlanması için, oyun alanının olabildiğince büyük ve oyun araçlarının ihtiyaçlara karşılık
verecek şekilde düzenlenmelidir. Oyun odasında çocuk oyun oynarken rahattır ve acı duymayacaktır.
Çok uzun süre olmasa da kurduğu oyun dünyasında yaşayacak, problemlerinden kaygılarından
uzaklaşacaktır (Baykoç, 2006: 149, 150).
Özellikle, kronik hastalığı nedeniyle uzun süre hastanelerde tedavi gören çocuklar çeşitli şekillerde
oyunlara gereksinim duymaktadırlar. Kronik hastalığı olan bireyler uzun süreli olarak hastanede
tedavi dönemini geçirmekte olduğundan bu gereksinimi bulunduğu ortamda şartların elverdiği
şekilde gidermeye çalışmaktadır. Hastane ortamında, oyun tıbbı tedavinin yanı sıra psikolojik olarak
da destek sağlamakta ve iyileşme süresini hızlandırabilmektedir. Aynı zamanda bireylerin kendilerini
daha iyi hissetmelerine kısmi olarak hastalıklarından uzaklaşmalarına olanak sağlamaktadır. Stresin
azaltılması ile ilgili çalışmalarda, olumlu düşünmenin iyileşmeyi hızlandırdığı ve bireyin sağlığının
olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (Venning, Eliott, Whetford & Honnor, 2007: 708-727). Kronik
hastalığı 13-18 yaş grubundaki ergenlerin, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme durumunun
yaşam kalitelerini anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir (Durualp, Alaybeyoğlu, Kara, Yılmaz,
2009: 120-126). Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, çocuğu hastalığı ile ilgili olumsuz
durumlardan uzaklaştırıp rahatlamasını sağlayacak hastane oyun alanlarına gereksinim olduğu
söylenebilir.
Alanyazın incelendiğinde oyun alanlarının peyzaj tasarımları ve oyun alanlarının incelenmesi
konusuna (Aksu ve Demirel, 2012; Kuşuluoğlu, 2013; Canlı, 2014) mimarı açıdan bakılan çalışmalara
rastlanmıştır. Fakat oyun alanları, bu alanda bulunan oyuncak ve materyallerin çocuk gelişimi
açısından değerlendirilmesi önemli görünmektedir. Özellikle hasta çocukların kullanabileceği oyun
alanlarının farklı gereksinimlere uygun şekilde tasarlanması, etkili kullanıma açık olması ve ortaya
çıkabilecek farklı sağlık problemlerinin önlenmesinde gerekli hassasiyet ve uygulamaların da göz ardı
edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, hastane oyun alanlarının kullanımının
ebeveynler ve çalışanların bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda
aşağıdaki alt amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır:
Hastane oyun alanlarının, hasta çocuklar tarafından kullanım durumu nasıldır?
Hastanede yatan çocukların oyun tercihleri nasıldır?
Hastane çalışanları ve çocuğu hastanede yatan annelerin hastane oyun alanlarına ilişkin görüşleri
nasıldır?
Hastane çalışanları ve çocuğu hastanede yatan annelerin bakış açısına göre hastane oyun alanları
güvenliği nasıldır?
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Nitel olarak tasarlanan araştırma, görüşme yönteminin kullanıldığı betimsel tarama modelindedir.
Nitel araştırmalar, gözlem ve görüşme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve
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olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin
izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 227-241). Görüşme, bireylerin çeşitli konulardaki
bilgi, düşünce, tutum ve davranışları ile bunların olası nedenlerinin öğrenilmesinde en kestirme yol
olarak kullanılmaktadır (Karasar, 2014: 165-166).
Araştırma, iki farklı araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hastanesi A, Karabük Üniversitesi Araştırma Hastanesi B olarak kodlanmıştır. İki farklı hastanedeki
oyun alanları, çalışma grubu ile görüşme öncesi incelenmiş ve özellikleri şu şekilde belirlenmiştir: A
hastanesindeki genel oyun alanı iki ayrı oyun odasından oluşmakta, Onkoloji ve Hematoloji
servislerinde ayrıca birer adet oyun odası bulunmaktadır. Kısa süreli tedaviye gereksinim duyan
çocukların yoğunlukla bulunduğu Onkoloji servisindeki oyun odası Hematoloji servisine göre daha
fazla kullanılmaktadır. Hematoloji servisinde yatan çocukların sağlık problemlerinin daha fazla
olması ve enfeksiyon kapma riskinden korunması için oyun odasının kullanım sıklığı daha düşüktür.
Hematoloji servisinde yatan ve oyun odasına gelemeyen çocuklara, gönüllü okul öncesi öğretmeni ve
psikolojik danışmanlar tarafından odalarında hikâye anlatma, kukla gösterileri düzenleme gibi
etkinlikler uygulanmaktadır. Hastane oyun odaları aynı anda yaklaşık 20 çocuğa hizmet verebilecek
şekilde düzenlenmiştir. Oyun alanlarında oyuncak bebekler, arabalar, Legolar, tahta bloklar, evcilik
setleri, bilgisayar ve tablet bilgisayarları, kaydırak, sallanan at, tahterevalli gibi oyun materyalleri
yanında masa, sandalye ve puflar bulunmaktadır. B hastanesindeki oyun alanı ise hastanenin çocuk
polikliniklerinin bulunduğu yerdedir. Yatan hasta çocuklar, iki kat yukarıdaki servislerde
kalmaktadırlar. Hastaneye hasta olarak veya hasta yanında gelen tüm çocukların kullanımına açık
olan oyun alanı, aynı anda 15 çocuğun rahat hareket ederek oynayabileceği bir alandır. Oyun alanında
plastik materyalden yapılmış birer adet kaydırak, oyuncak at, tahterevalli ve oyun evi ile birkaç adet
puf bulunmaktadır.
2.2. Çalışma Grubu
Çalışmada, iki hastaneden çocuk servisi hastane çalışanı dokuz kişi ve çocuğu hastanede yatarak
tedavi gören 40 anne ve baba çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcılar, resmi izinlerin
alınmasının ardından çalışmaya katılmaya gönüllü kişilerden oluşmuştur.
2.3. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formu, araştırmanın amacı ve literatür bilgileri ışığında araştırmacılar tarafından
oluşturulmuştur. Form dokuz alan uzmanının görüşüne sunularak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Daha sonra bir hastane çalışanı ve çocuğu hastanede yatan bir anne ile ön görüşme yapılmıştır. Bu
görüşmelerden sonra hastane oyun alanlarının hijyeni ile ilgili bir soru eklenerek görüşme formu
uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Veriler bir hafta bir hastanedeki, sonraki hafta ise diğer hastaneden çalışma grubundaki bireylerle
bireysel olarak görüşülerek toplanmıştır. Görüşmeler not alınarak kaydedilmiş ve daha sonra içerik
analizi ile analiz edilmiştir. Veriler sayısal olarak kodlanmış ve bilgisayar ortamına girilmiş, SPSS
programında yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bazı bilgiler, temalar
halinde ele alınarak yorumlanmıştır.
3. Bulgular
Hastane çalışanı ve çocuğu hastanede yatan annelerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen
bulgular “Oyun alanının kullanım durumu”, “Hastanede oyun alanları bulunmasına ilişkin görüşler”,
Hasta çocukların zamanlarını değerlendirme şekli” ve “Hasta oyun alanlarının güvenliğine ilişkin
görüşler” temaları altında incelenmiştir.
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Tema 1: Oyun Alanlarının Kullanım Durumu
Bu tema başlığı altında hastane ortamında bulunan oyun alanlarının kullanımı durumu ele alınmıştır.
Çalışma grubundaki annelere hastanede çocuklar için mevcut bir oyun alını olduğunu bilip
bilmedikleri, çocuklarını götürüp götürmedikleri ve nedenleri, götürüyorlarsa ne kadar sıklıkla
götürdükleri ve oyun alanından memnuniyet durumları gibi sorular sorulmuştur. Çalışma grubunda
yer alan hastane çalışanlarına hastanede çocuk oyun alanı olup olmadığı, varsa yeri, çocukların oyun
alanını kullanma durumu ve nedenlerine ilişkin sorular sorulmuştur.
Annelerin 38’inin (%95) hastanede çocuk oyun alanının bulunduğunu bildiği fakat yalnızca 8 annenin
(%20) çocuğunu oyun alanını götürdüğü belirlenmiştir. Çocuğunu oynaması için oyun alanına
götüren annelerden 3’ü çocuğunu her gün, 2’si haftada iki-üç kez ve 3’ü ise haftada bir kez çocuklarını
oyun alanına götürdüklerini ifade etmişlerdir. Çocuğunu oyun alanına götüren bu 8 anne, oyun
alanlarından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Çocuğunu oyun alanına götürmeyen annelerden
2’si bu durumu “Çocuk oyun alanına gitme ihtiyacı duymuyor.” 1’i “Oyun alanı bulunduğunu
bilmiyorum.” 3’ü “Çocuğumun oynamak için yaşı büyük, oyun alanı küçük çocuklar için.”, 3’ü
“Çocuğum daha küçük, orada oynayamaz.”, 6’sı “Çocuğun enfeksiyon kapmasından korkuyorum,
zaten hasta.”, 5’i “Çocuk kendisi gitmek istemiyor.”, 1’i “Benim çocuğum engelli, oraya götüremem.”,
1’i “Çocuğum cihaza bağlı, zaten yataktan kalkamaz.”, 3’ü “Çocuğa serum takılı, serumla nasıl
götüreceğiz. Zaten götürsek de bu şekilde oynayamaz.” 1’i “Oyun alanı uzakta, bu katta olsa
götürürdüm belki.”, 2’si “Çocuğum hasta, onun için götürmüyorum.”, 4’ü “Çocuk orada daha fazla
rahatsızlanabilir.” Şeklinde nedenlerini ifade etmişlerdir.
Hastane çalışanlarının tümü hastanede çocuk oyun alanı olduğunu ve yerini bildiklerini, 1’i ise oyun
alanının tüm çocuklar tarafından ve 8’i hasta çocuklar tarafından kullanıldığını belirtmişlerdir.
Çalışanların 4’ü oyun alanlarında çocuklara anne ve babaların eşlik ettiğini, 3’ü çocuk gelişimi
alanında eğitim almış usta öğreticilerin, 2’si palyaçoların eşlik ettiğini belirtmişlerdir. Oyun alanının
kullanımı ile ilgili olarak 8 çalışan hastanede yatan çocukların bu oyun alanlarını kullanmadıklarını
belirtmiştir. Bunun nedeni olarak 4’ü “Bulaşıcı hastalığı olan çocukları enfeksiyon riskine karşı önlem
olması açısından.” 3’ü “Çocukların yatak istirahati zorunlu, kalkamadıkları için.” ve 1’i “Yatağa
bağımlı ve engelli çocuklar için uygun koşullar bulunmadığı için.” Cevabını vermişlerdir.
Tema 2: Hastanede Oyun Alan Alanlarının Bulunmasına İlişkin Görüşler
Bu tema başlığı altında katılımcıların hastanede oyun alanları bulunmasına ilişkin görüşleri ele
alınmıştır. Çalışma grubuna hastanelerde çocuk oyun alanları bulunması gerekip gerekmediği ve
nedenleri, oyun materyallerinin teminine ilişkin sorular sorulmuştur.
Annelerin 35’i (%87,5) ve hastane çalışanlarının 7’si (%77,7) hastanelerde çocuk oyun alanlarının
bulunması gerektiğine ilişkin görüş belirtirken, annelerin 5’i (%12,5) ve hastane çalışanlarının 2’si
(%13,3) bulunmaması gerektiğini belirtmiştir. Hastanede çocuk oyun alanı bulunması gerektiğini
düşünen annelerin 20’si “Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için gerekir.”, 9’u “Çocukların
psikolojik açıda rahatlamalarını sağlar.”, 5’i “Çocukların hastane fobisini yenmelerine yardımcı olur.”
ve 1’i “Uzun süre tedavi gören çocuklar için gerekli.” Cevabını vermiştir. Hastane oyun alanını gerekli
görmeyen annelerden 1’i “Çocuklar burada daha çok hasta olabilir.” ve 4’ü “Çocuklar enfeksiyon
kapabilir.” Şeklinde çocuklarının yeni bir hastalık etkeni ile karşılaşma riskinden endişe ettiklerini
belirtmişlerdir.
Hastane çalışanlarından oyun alanını gerekli bulanların, çocuk oyun alanlarının psikolojik destek
sağladığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Gereksiz bulan çalışanlar ise enfeksiyon riskinin yüksek
olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Tema 3: Hasta Çocukların Zamanlarını Değerlendirme Şekli
Bu tema başlığı altında katılımcılara, çocukların oyun alanında oynadıklarında, hangi materyalleri
tercih ettikleri, hastane oyun ortamı dışında nasıl vakit geçirdiklerine ilişkin sorular sorulmuştur.
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Annelerden 2’si oyun alanına götürdüğü çocuğunun özellikle kaydırak ve at gibi büyük kas motor
becerisi gerektiren oyun araçlarını, 1’i Legoları tercih ettiğini, 1’i kitap okuma ve 3’ü ise boyama
yapmayı tercih ettiğini belirtmiştir. Çocukların hastane nasıl vakit geçirdiklerini ilişkin olarak
annelerin 11’i televizyon izlediğini, 1’i sanat faaliyetleri yaptığını, 3’ü telefon veya tablet bilgisayar
kullandığını, 6’sı birlikte oynadığını, 4’ü uyuduklarını ve 2’si hastanede dolaştıklarını belirtmişlerdir.
Annelerin 12’si çocuklarının yanında oynayabileceği oyuncaklarının bulunmadığını belirtmiş,
annelerin 5’i oyuncak araba, 6’sı tablet bilgisayar, 2’si bebek, 2’si helikopter, 2’si çıngırak ve 3’ü de
akıllı telefonun oyuncak olarak yanlarında bulunduğunu belirtmişlerdir.
Hasta çalışanları ise, oyun alanlarında çocukların oyun materyali tercihi konusunda 1’i hangi
oyuncakların tercih edildiğini bilmediğini, 1’i kaydırak ve tahterevalli, 2’si oyun hamuru ve ritim
araçları, 3’ü yapbozlar ve bilgisayar, 1’i araba ve bebekler, 1’i ise yapboz, blok ve oyun alanından
hemen tüm materyallerin çocuklar tarafından kullanıldığını belirtmiştir. Oyun odasını kullanmayan
çocuklarla ilgili olarak 1 kişi “Maalesef çocuğun oyun ihtiyacı karşılanamıyor.” 1’i “Zaten
hastalıklarıyla uğraşıyorlar.”, 3’ü “Çocukların odasına giderek onlarla oynuyorum, hikaye
okuyorum.”, 4’ü “Ailelerin getirdiği oyuncaklarla, tablet bilgisayarla oyuyorlar ya da televizyon
seyrediyorlar.” Şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.
Tema 4: Hastane Oyun Alanlarının Güvenliğine İlişkin Görüşler
Bu tema başlığı altında katılımcılara, hastane oyun alanını güvenli bulup bulmadıkları ve nedenlerine
ilişkin sorular sorulmuştur.
Hastane oyun alanlarını kimlerin kullanabileceği sorusuna, annelerin 13’ü “Bulaşıcı hastalığı olmayan
çocuklar kullanabilir.” , 10’u “Bu bir ihtiyaç, herkes kullanabilir.”, 9’u “Tüm çocuklar eğlenmek için
kullanabilir.”, 3’ü “Küçük çocuklara hitap ettiği için küçük çocuklar kullanabilir.” 1’i “6 yaşından
büyük çocuklar kullanabilir, çünkü 6 yaşından küçük çocuklar için uygun değil.” ve 2’si “Hastanede
uzun süre tedavi gören çocuklar, psikolojik açıdan destek olacağı için kullanabilir.” Cevabını
vermişlerdir.
Annelerin 25’i (%62,5) hastane oyun alanlarını çocukları için güvenli olarak nitelendirirken, 8’i (%20)
kısmen güvenli ve 7’si (%17,5) güvensiz bulduğunu belirtmiştir. Güvenli bulan annelerden 15’i
“Çocuklarla ilgilenen biri oluyor. Oyun alanında öğretmen oluyor.” 3’ü “Oyun alanı yeterince temiz.”,
5’i “Bu zamana kadar bir problem yaşamadık.”, 2’si ise “Aileler genellikle çocukların yanında oluyor.”
Şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Oyun alanını kısmen veya tamamen güvensiz olarak nitelendiren
anneler ise, oyun alanını temiz bulmadıklarını, çocuk tek başına kalırsa tehlikeli olabileceğini ve
çoğunlukla da çocuğa yeni bir hastalık bulaşma riski taşıdığını ifade etmişlerdir.
Hastane çalışanlarından 3’ü oyun alanlarını güvenli bulduklarını “Servis içindeler ve öğretmen
gözetimindeler.” Şeklinde belirtmiştir. Kısmen güvenli olduğunu düşünen 3 çalışan “Çocuk burada
nöbet geçirebilir, kalabalık olduğunda dikkat etmek zor, hasta oldukları için dikkat etmek gerekiyor.”
Demişlerdir. Oyun alanını güvenli bulmayan 3 kişi ise “Mikrop yuvası, çocuk enfeksiyon kapabilir.
Ortak kullanım alanı olduğu için çocuklar açısından risk oluşturuyor.” Şeklinde görüşlerini
belirtmişlerdir. Oyun alanı ve oyun materyallerinin temizliği ile ilgili olarak hastane çalışanı
katılımcılardan 2’si “Bilgim yok.” 5’i “Her gün düzenli olarak çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri
ile temizleniyor.” 1’i “Ayda bir genel temizlik yapıyor.” Demişlerdir.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
İki farklı şehirden iki farklı araştırma hastanesi çocuk oyun alanının çocuklar tarafından kullanılma
durumunun incelendiği bu çalışmada, hastane oyun alanlarının etkili bir şekilde kullanılmadığı
görülmüştür. Hasta çocukların ebeveynleri ve hastane çalışanları, genel olarak çocukların oyun ve
oyun alanlarına gereksinim duyduklarını belirtmelerine rağmen, özellikle hastalık durumundan
kaynaklanan nedenlerle oyun alanlarının kullanımının güvenli bulunmadığı görülmüştür. Anne
babalar, özellikle süreğen hastalığı olan çocuklarını aşırı koruma eğilimindedirler. Sağlık personelinin
çocuğun hastalığı ile ilgili kısıtlılıklarını vurgulaması, anne babanın bu korumacılığının artmasına
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neden olmaktadır. Sağlık personelinin, çocuğun yapabileceği ve yapamayacağı aktiviteleri bir arada
belirtmesi, anne baba ve çocuk için daha fazla yol gösterici olacaktır (Er, 2006: 166).
Oyun, her çocuğun birinci derecede gereksinimidir. Özellikle hasta çocukların hastalıkları ve hastane
ortamının oluşturduğu stres durumlarını azaltmak için oyun alanlarının etkili olarak kullanımının
sağlanması gerekmektedir. Bunun için özellikle çocukların kolay ulaşabilecekleri bir oyun alanı, oyun
alanı ve oyun materyallerinin hijyeni konularının dikkatle ele alınması gerekmektedir. Sağlık
problemleri nedeniyle oyun ihtiyacının ertelenmesi ya da hasta bireyin farklı sağlık sorunları ile
karşılaşabileceği belirtilerek engellenmesi doğru bir yaklaşım değildir. Hastane ortamında bulaşıcı
hastalıkların önlenmesi ve gerekli durumlarda izolasyon uygulaması yaparak risk oluşturan durum
ortadan kaldırılabilir (Aydın ve Erci, 2005:22).
Hasta bireylerin sağlık durumu, yaşı ve cinsiyeti öne sürülerek oyun gereksinimleri olmadığı
söylemeleri oldukça yanlış bir düşüncedir. Oyun tüm bireylerde çeşitlilik gösteren bir gereksimdir.
Özellikle stres altında bulunan bireylerin bulundukları durumdan uzaklaşmalarını, kendilerini daha
iyi hissetmelerini ve eğlenerek zaman geçirmelerini sağlamaktadır. Hastalık ve hastaneye yatış tüm
bireylerde endişe veren bir durum olduğu, yapılan araştırmalarda özellikle çocukların hastaneye
yatmasının onların daha sonraki yaşamlarında olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. Hastaneye
yatışın çocuktaki olumsuz etkilerini azaltmak çocuğa hastanede bulunduğu süre boyunca eğitim
yapılmasının gerekli olduğunu belirtilmektedir .Hemşireler, çocuk ve çocuğun anne babasına,
hastalığı ve bakımı ile ilgili bilgileri verildikten sonra hem çocuk hem de aile hastanede olduğu süreci
bilinçli, rahat ve problemsiz geçirmesi sağlanacaktır (Gönener ve Görak, 2009: 44). Artan, Oğuzkaya
Artan ve Baykan (2015) tarafından, sağlık personelinin sağlık riskleri ve hastane enfeksiyonları ile ilgi
bilgi düzeyleri ve uygulamalarına yönelik olarak yapılan çalışmada, sağlık personelinin konunun
farkında olmasına rağmen eksiklerinin giderilmesi için sürekli hizmet içi eğitim seminerleri ile
desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sağlık kuruluşlarında, sağlık çalışanları, hastane okulu
öğretmenleri ve hasta çocuğu olan ailelere yönelik olarak çocuğun oyun ve hareket gereksiniminin
karşılanmasının önemi, bu konuda dikkat edilecekler, yapılabilecek aktiviteler konusunda
bilgilendirilmelerinin önemli olduğu söylenebilir.
Bedensel tedavi süresinde, oyunla tedavi oldukça önemlidir (Öktem, 2011:746). Oyun terapisi, teşhis
tedavi ve yardım planı ile çocuğun çevresine yeni bir uyum sağlamasına yardımcı olur (Özdoğan,
1997:129). Oyunla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda stresi azalttığı anlaşılmış ve gelişmiş ülkelerde
çocuklarda hastane ve hastalık ile ilgili yaşantıların getirdiği stresi azaltmak, deneyimlerin olumlu
yönde olmasını sağlamak ve bu dönemde onların normal gelişimlerini desteklemek amacıyla tedavi
edici oyun uygulamaları başlatılmıştır (Zahr, 1998: 449-454). Hastanelerde tedavi gören çocuklara
yaptırılan resim çalışmalarında, hasta çocuklar hastane odalarındaki sıkıntılarını, hüzünlerini, stresi
durumlarını çizimleriyle ifade etmiş ve aynı zamanda ailelerine ve evdeki eşyalarına olan özlemlerini
resimlerinde açıkça ifade etmişlerdir (Utkan ve Süzen, 731-735). Hastanede oyun ile ilgili yapılan bir
çalışmada, hastanede yatan çocuklar için oyun terapisinin yararından bahsedilmiştir. Hastanede
bulunan bir oyun terapisti veya bir çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanının oyun terapisi için gerekliliği
olduğu belirtilmiştir (Baykoç. 2006: 152). Hastanelerde tedavi edici oyunla ilgili yapılan araştırmalar
doğrultusunda yaşları 7-12 arasında değişen Çinli çocuklar ve aileleri tedavi edici oyunun cerrahi
girişimler ve tıbbi uygulamalarda kullanımının yararları ve uygunluğu ile ilgili değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Araştırma sonucunda istatistiksel verilerde, çocuklarda ve ailelerde çeşitli
operasyonlara karşı kaygı durumu düşük çıkmış ve memnuniyet puanlarının yüksek olduğu
belirlenmiştir (Li & Lopez 2008: 63-73).
Sonuç olarak, hastalık ve hastane ortamının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastalığın
iyileşmesini kolaylaştırmak için çocukların kendilerini en rahat hissettikleri oyun ortamları ve oyun
materyallerine gereksinimleri vardır. Bunun için hastane oyun alanlarının kullanılması
planlanmalıdır. Oyun alanlarının hijyeninin sağlanması, güvenli ortam oluşturulması, güvenilir ve
kolay temizlenebilir, dayanıklı oyun materyalleri ile donatılması, hasta çocukların kolay
kullanabileceği materyaller sunulması, hastalığın neden olduğu kısıtlı duruma göre uyarlanabilmesi
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önlemleri alınabilir. Farklı yaş ve hastalık grubundaki çocuklar için ayrı oyun odaları düzenlenebilir.
Örneğin; ayakta duramayan çocukların sedye veya tekerlekli sandalye ile girmesine imkân
sağlanabilir. Oyun odaları renkli ve sıcak, geniş bir ortam sunacak şekilde hazırlanabilir. Oyun
alanlarında çocuk gelişimi alanında eğitim görmüş kişiler görevlendirilebilir, hastane personelinin
eğitimlerinde çocuk ve oyun konuları ele alınabilir, oyunun tıbbi tedavide yeri vurgulanabilir.
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Özet
Bu çalışmada uzaktan eğitim öğrencilerinin bilgisayar programlamaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma gurubunu Ahmet Yesevi Üniversitesinde uzaktan eğitim
yoluyla eğitimlerini sürdüren Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgisayar
Programcılığı bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler, programlama dersini en az
algoritma düzeyinde almış 160 adet 1, 2, 3 ve 4. sınıf yüksek lisans (19), lisans (112) ve ön lisans (29)
öğrencileridir. Verilerin toplanmasında Bilgisayar Programlamaya karşı Tutum Ölçeği (BPkTÖ) kullanılmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için analizlerde bağımsız örneklem t-testi ve tek
yönlü ANOVA parametrik istatistikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Faktör 1, Faktör 2 ve
ölçeğin tümünde öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının nötr, faktör 3 için olumlu, faktör 4 için ise
olumsuz olduğu görülmektedir. Erkek ve kızların programlamaya karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık
yoktur. Sınıf ile programlamaya karşı tutumları arasında sadece faktör 1 için anlamlı bir fark bulunmuştur.
Sınıf arttıkça tutum da artmaktadır. Programlama amaçlı bilgisayar başında geçirilen süreye göre sadece
Bilgisayar mühendisliği bölümünde anlamlı bir fak bulunmuştur. Mezun olunan lise türü ile programlamaya
karşı tutumlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerinin
programlamaya karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Anahtar kelimler:
programlama, programlamaya karşı tutum, tutum ölçeği

1.

Giriş

Bilgisayar programcılığı, bilişim sektörünün hızla geliştiği günümüzde bir meslek dalı olarak her
geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bilgisayar programlama, problem çözme, mantıksal ve
matematiksel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir. Yapılan
araştırmalar son on yılda bilgisayar bilimlerini seçen öğrencilerin sayısında önemli düşüşlerin
olduğunu göstermektedir. (Özyurt ve Özyurt, 2015; Başer, 2013).
Literatürde bilgisayar programlamaya karşı tutum çalışmaları azda olsa bulunmaktadır. Korkmaz ve
Altun (2013) yaptıkları çalışmada öğrencilerin bilgisayar programlamaya dönük tutumlarının
yeterince olumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin
tutumlarının diğer bölümlere göre daha olumlu olduğunu, öğrenim görülen üniversitelerin ve
cinsiyetin öğrencilerin tutumları üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Cetin ve Ozden (2015)
üniversite öğrencilerinin programlamaya karşı tutumlarını ölçmek amacıyla 18 maddeden oluşan
programlamaya karşı tutum ölçeği geliştirmişlerdir. Bu ölçeğin Cronbach alfa katsayıları 0.80 ile 0.90
arasında değişmektedir. Başer (2013) BÖTE ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileriyle yaptığı
çalışmada öğrencilerin programlamaya karşı olumlu tutuma sahip olduklarını söylemenin zor olduğu
Sorumlu yazar adresi. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Kastamonu, Türkiye
e-posta adresi: akaraci@gmail.com
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sonucuna ulaşmıştır. Programlamaya karşı erkek öğrencilerin tutumunun kız öğrencilerden anlamlı
olarak daha olumlu olduğunu bulmuştur. Özyurt ve Özyurt (2015) bilgisayar programcılığı
öğrencileriyle yaptığı çalışmada programlamaya karşı tutumlarının olumlu olduğunu bulmuştur.
Ayrıca öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim türü
değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark taşıdığını tespit etmiştir.
Bu çalışmada, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgisayar
Programcılığı bölümü uzaktan eğitim öğrencilerinin programlamayla ilgili tutumu cinsiyet, sınıf,
mezun olunan lise, bilgisayar başında programlama amaçlı geçirilen süre ve öğrenim düzeyi gibi
farklı değişkenlere göre de incelenmiştir. Sonuçlar Karacı (2016) tarafından örgün eğitim gören
öğrenciler üzerinde yapılan çalışma ile karşılaştırılmıştır.
2.

Araştırmanın Amacı ve Problemler

Bu çalışmanın amacı bilgisayar programlama dili dersini en az algoritma düzeyinde almış olan ve
uzaktan eğitimle öğrenim gören yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerinin, programlamaya karşı
tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir.
Bu amaca bağlı olarak araştırmanın problem cümlesi aşağıdaki gibidir.
•

Uzaktan eğitimle öğrenim gören öğrencilerin programlamaya karşı tutumları nasıldır?

Araştırmanın alt problemleri ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu alt problemler her bölüme göre
bağımsız olarak incelenmiştir.
1.
2.

3.

Kız ve erkek öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarında fark var mıdır?
Öğrencilerin okumakta olduğu sınıfla programlamaya karşı tutumları arasında fark var
mıdır?
3. Öğrencilerin mezun olduğu lise türü ile programlamaya karşı tutumları arasında fark var
mıdır?
4. Öğrencilerin gün içerisinde bilgisayar başında programlama yapma amaçlı olarak geçirdiği
süre ile programlamaya karşı tutumları arasında fark var mıdır?
5. Yüksek Lisans, Lisans ve Ön lisans öğrencileri arasında programlamaya karşı tutumları
arasında fark var mıdır?
Yöntem

3.1. Araştırma Grubu
Araştırma verileri 2015-2016 öğretim yılının güz döneminde Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkiye
Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programında (TÜRTEP) uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören 160
öğrenciden toplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin bölüme, sınıflara ve cinsiyetlere göre dağılımı
tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Örneklemin bölüm, sınıf ve cinsiyete göre dağılımı
Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar Programcılığı
Toplam Öğrenci Sayısı

Cinsiyet
Kız Erkek
21
97
3
9
4
26
28
132

1
71
5
29
40

Sınıf
2
35
1
1
92

3
7
5
18

4
5
1
-

Toplam
Öğrenci Sayısı
118
12
30
160

3.2. Veri Toplama Aracı
Veriler iki bölümden oluşan bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Bu ölçme aracının birinci bölümünü
cinsiyet, bölüm, sınıf, mezun olunan lise türü ve gün içerisinde bilgisayar başında programlama
yapma amaçlı olarak geçirilen süreye ilişkin soruların yer aldığı kişisel bilgi kısmı oluşturmuştur.
İkinci bölümünde ise “Bilgisayar Programlamaya karşı Tutum Ölçeği (BPkTÖ)” yer almıştır. BPkTÖ
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Başer (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 5’li likert tipinde toplamda 38 maddeden ve
“programlamada kendine güven ve güdülenme”, “programlamanın faydası”, “programlamada
başarıya karşı tutum”, “programlamada başarının sosyal algısı” olmak üzere dört faktörden
oluşmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması Başer (2013) tarafından yapılan ölçeğin cronbach-α
güvenirlik katsayısı yine araştırmacı tarafından 0.953 olarak elde edilmiştir.
3.3. Verilerin Toplanması
Ölçeğin uygulama süresi 15 ile 20 dakika arasında değişmektedir. Katılımcılar ölçekte yer alan her bir
maddeye ilişkin katılma düzeylerini, “Kesinlikle Katılmıyorum” (1) ile “Kesinlikle Karılıyorum” (5)
arasında değişen Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği üzerinde işaretlemişlerdir. Veriler bilgisayar
ortamında online olarak hazırlanan ölçek vasıtasıyla internet üzerinden toplanmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Yenilmez’e (2008) göre, ölçeklerin istatistiksel anlaşılırlığını artırmak için beşli likert ölçeklerde puan
aralıkları “kesinlikle katılmıyorum (1.0-1.80)”, “katılmıyorum (1.81-2.60)”, “kararsızım (2.61-3.40)”,
“katılıyorum (3.41-4.20)” ve “kesinlikle katılıyorum (4.21-5.0)” şeklinde kategorize edilebilmektedir.
Bu nedenle bu çalışmadaki BPkTÖ için puan aralıkları olarak Yenilmez (2008) tarafından belirlenen
aralıklar kullanılmıştır (Özyurt, 2015; Yenilmez, 2008).
Verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel testlerin belirlenmesi amacıyla çarpıklık katsayısı,
Shapira-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov değeri her bir bölüm için bağımsız olarak hesaplanmıştır.
Çarpıklık katsayısı hesaplanmasında

3(ortalama−medyan)
Standart Sapma

formülü ile hesaplanmıştır. Buna göre çarpıklık

katsayısı Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgisayar
Programcılığı için sırasıyla 0.30, -0.36, 0.18 olarak hesaplanmıştır. Büyüköztürk (2009)’ e göre çarpıklık
katsayısının 1 arasında olmasının dağılımın aşırı sapma göstermediğini belirtir. Ayrıca çalışma
grubunda yer alan birey sayısı bilgisayar mühendisliği bölümünde 50’nin üzerinde olduğu için
Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgisayar
Programcılığı Bölümlerinde ise 50’nin altında olduğu için Kolmogorov-Smirnov normallik testi
uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçlarına göre p> .05 bulunduğundan verilerin normal dağılım
gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre veri analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA
parametrik istatistikleri kullanılmıştır.
4.

Bulgular ve Tartışma

4.1. Öğrencilerin Programlamaya Karşı Tutum Düzeyleri
Öğrencilerin BPkTÖ’den aldığı puanlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Bu tablodaki ortalama puanlara
göre Faktör 1, Faktör 2 ve ölçeğin tümünde öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının nötr
olduğu görülmektedir. Faktör 3 için ise olumlu olduğu görülmektedir. Yani öğrencilerin
“programlamada başarıya karşı” tutumları olumludur. Öğrenciler programlamada başarılı olmanın
önemli olduğunu düşünmektedirler. Faktör 4’e karşı ise olumsuz tutuma sahip oldukları
görülmektedir. Öğrenciler programlama dersindeki başarının sosyal çevre ve pozisyonu
etkilemediğini düşünmektedirler. Bu sonuçlar yazar tarafından daha önce örgün eğitim gören
öğrenciler üzerinde yapılan çalışma (Karacı,2016) ile benzerlik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında
örgün ve uzaktan eğitim gören öğrencilerin programlamaya karşı tutumları benzerlik göstermektedir.
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Tablo 2. Öğrencilerin BPkTÖ’den aldıkları puan ortalamaları
Bölüm

Faktör

N

Minimum

Maximum

Mean

Bilgisayar Mühendisliği

F1

118

2.65

3.59

3.0648

F2

118

1.80

3.70

3.0220

F3

118

2

4.38

3.6038

F4

118

1

5

1.7655

Ölçek

118

2.36

3.54

2.8640

F1

12

2.82

4.06

3.2108

F2

12

2.10

3.70

2.9083

F3

12

2

4

3.4167

F4

12

1

3.33

1.8611

Ölçek

12

2.58

3.23

2.8492

F1

30

2.47

5.53

3.0255

F2

30

2.40

3.70

3.1300

F3

30

2.38

4.38

3.5708

F4

30

1

3.67

1.7222

Ölçek

30

2.43

3.23

2.8621

Yönetim Bilişim Sistemleri
Mühendisliği

Bilgisayar Programcılığı

4.2. Programlamaya Karşı Tutum Düzeylerinin Cinsiyete Göre Değişimi
Programlamaya karşı tutumlarda cinsiyetler arasında fark olup olmadığına bağımsız örneklem t-testi
ile bakılmıştır. Cinsiyetlerin ortalama puanlarının ortalaması ve bağımsız örneklem t-testi analizi
bölüm ayrımı gözetilmeksizin tüm veriler üzerinde hesaplanarak Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Kız ve erkeklerin puanlarının ortalamasının t-tesi sonuçları
Faktör
F1
F2
F3
F4

Ölçek

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N
28
132
28
132
28
132
28
132
28
132

Ort.
2.99
3.08
3.1
3.01
3.68
3.56
1.64
1.79
2.85
2.86

Std. Sap.
0.18
0.24
0.31
0.34
0.34
0.50
0.54
0.75
0.15
0.19

t

df

p

1.88

158

0.061

-1.20

158

0.229

-1.25

158

0.211

0.98

158

0.327

0.18

158

0.852

Tablo 3’e göre erkek ve kızların programlamaya karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık yoktur. Bu
sonuç Altun ve Mazman (2012) tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.
4.3. Programlamaya Karşı Tutum Düzeylerinin Sınıfa Göre Değişimi
Programlamaya karşı tutumlarda sınıflar arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için tek
yönlü ANOVA uygulanmıştır. Ancak sınıflar, bölümlere göre dengeli dağılmadığı için ANOVA
sonuçları bölümlere göre ayrı, ayrı incelenmemiştir. Test sonucu tablo 4’de gösterilmektedir.
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Tablo 4. Programlamaya karşı tutum ölçeği puanlarının sınıfa göre ANOVA sonuçları
Faktör
F1

F2

F3

F4

Ölçek

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

Kareler
Toplamı
1.023
8.049
9.072
.081
17.977
18.058
1.198
35.825
37.023
1.960
80.839
82.799
.056
5.805
5.862

Sd
3
156
159
3
156
159
3
156
159
3
156
159
3
156
159

Kareler
Ortalaması
.341
.052

F

p

Anlamlı Fark

6.606

.000

.027
.115

.234

.873

1. sınıf ile 3. sınıf
arasında ve 2. sınıf ile 3.
sınıf arasında
Yok

.399
.230

1.738

.161

Yok

.653
.518

1.261

.290

Yok

.019
.037

.505

.679

Yok

Öğrencilerin okuduğu sınıf ile programlamaya karşı tutumları arasında sadece faktör 1 için anlamlı
bir fark bulunmuştur F(3, 156)=6.606, p<.05. Başka bir deyişle, öğrencilerin bilgisayar programlamaya
karşı tutumları sınıfa bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Sınıflar arasındaki farkların hangi
gruplar arasında olduğunu bulmak için Tukey testi uygulanmıştır. Bu test sonuçlarına göre, 3. sınıf
� =3.34, S=0.34) programlamaya karşı tutumlarının 2.sınıf (X
� =3.03, S=0.22) ve 1. sınıf
öğrencilerinin (X
� =3.04, S=0.21) öğrencilerine göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Sınıf arttıkça programlamada
(X
kendine güven ve güdülenme de artmaktadır. Bu sonuç Özyurt ve Özyurt (2015) tarafından yapılan
çalışmaya göre benzerlik göstermektedir. Ancak Karacı (2016) tarafından yapılan çalışmaya göre
farklılık göstermektedir. Karacı (2016) örgün eğitim öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmaya göre sınıf
arttıkça tutum azalmaktadır.
4.4. Programlamaya Karşı Tutum Düzeylerinin Programlama Amaçlı Olarak Bilgisayar Başında
Geçirilen Süreye Göre Değişimi
Öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının programlama amaçlı olarak bilgisayar başında
geçirilen süreye(PABGS) göre değişimini belirlemek için her bölüm için tek yönlü ANOVA
uygulanmıştır. ANOVA sonuçları tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5. Programlamaya karşı tutum ölçeği puanlarının PABGS’ye göre ANOVA sonuçları
Bölüm

Faktör

Bilgisayar
Müh.

F1

F3

F4

Yönetim Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği
Bilgisayar
Programcılığı

Ölçek

Ölçek

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

Kareler
Toplamı
.514
4.492
5.006

Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

1.755
22.942
24.697
6.731
56.226
62.958
.130
.191
.320
.016
1.018
1.033

Sd
3
114
117

3
114
117
3
114
117
3
8
11
3
26
29

Kareler
Ortalaması
.171
.039

F

p

Anlamlı Fark

4.34

.006

.585
.201

2.90

0.038

1 saatten az ile 2-4
saat arası ve
1 saatten az ile 4
saatten fazla
arasında
2-4 saat arası
ile 4 saatten fazla

2.244
.493

4.54

.005

1 saatten az
2-4 saat arası

.043
.024

1.81

.223

Yok

.005
.039

.13

.939

Yok

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin PABGS ile programlamaya karşı tutumları arasında faktör 1
(F(3, 114)=4.34, p<.05), faktör 3 (F(3, 114)=2.90, p<.05) ve faktör 4’e (F(3, 114)=4.54, p<.05) göre anlamlı
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bir fark bulunmuştur. PABGS’ler arasındaki farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için
Tukey testi uygulanmıştır.
� =3.19, S=0.23) ve 4 saatten fazla (X
� =3.13, S=0.18) olan
Faktör 1’e göre, PABGS’si 2-4 saat arasında (X
� =3.01, S=0.20) olan öğrencilere göre
öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının 1 saatten az (X
daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Yani PABGS arttıkça, programlamada kendine güven ve
� =3.76, S=0.38) olan
güdülenme de daha olumlu olmaktadır. Faktör 3’e göre PABGS’si 4 saatten fazla (X
�
öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının 2-4 saat arası (X=3.33, S=0.67) olan öğrencilere göre
daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Yani PABGS arttıkça, programlamada başarıya karşı tutum da
� =3.35, S=1.17) olan öğrencilerin 1 saatten az
artmaktadır. Faktör 4’e göre PABGS’si 2-4 saat arasında (X
�
olan (X=1.75, S=0.59) öğrencilere göre programlamaya karşı tutumlarının daha olumlu olduğu
belirlenmiştir. PABGS arttıkça programlamada başarının sosyal algısı da artmaktadır. Yani PABGS
arttıkça öğrencilerin programlama dersindeki başarının sosyal çevre ve pozisyonu etkilediği
düşüncesi de olumlu yönde artmaktadır. Diğer bölümlerde anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Karacı (2016) tarafından yapılan çalışmaya göre de PABGS arttıkça öğrencilerin tutumları daha
olumlu olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında uzaktan eğitim öğrencileri ile örgün eğitim gören
öğrenciler arasında fark bulunmamaktadır.
4.5. Programlamaya Karşı Tutum Düzeylerinin Mezun Olunan Lise Türüne Göre Değişimi
Öğrencilerin programlamaya karşı tutumlarının mezun olunan lise türüne göre değişimini belirlemek
için her bölüm için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. ANOVA testi sonuçları tablo 6’da
gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre mezun olunan lise türü ile programlamaya karşı tutumlar
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç Karacı (2016) tarafından örgün eğitim gören
öğrenciler üzerinde yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.
Tablo 6. Programlamaya karşı tutum ölçeği puanlarının mezun olunan lise türüne göre ANOVA
sonuçları
Bölüm

Faktör

Bilgisayar
Müh.

Ölçek

Yönetim Bilişim
Sistemleri

Ölçek

Bilgisayar
Programcılığı

Ölçek

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

Kareler
Toplamı
.248
4.258
4.506
.080
.240
.320
.069
.964
1033

Sd
5
112
117
2
9
11
2
27
29

Kareler
Ortalaması
.050
.038

F

p

1.304

.267

Anlamlı
Fark
Yok

.040
.027

1.492

.276

Yok

.035
.036

.970

.392

Yok

4.6. Programlamaya Karşı Tutum Düzeylerinin Öğrenim Düzeyine Göre Değişimi
Yapılan Anova testi sonuçları tablo 7’de gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre yüksek lisans, lisans ve
ön lisans öğrencilerinin programlamaya karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır
F(2, 157)=.79, p>.05.
Tablo 6. Programlamaya karşı tutum ölçeği puanlarının öğrenim düzeyine göre ANOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

5.

Kareler Toplamı
.006
5.856
5.862

Sd
2
157
159

Kareler Ortalaması
.003
.037

F
.079

p
.924

Anlamlı Fark
Yok

Sonuç

Bu çalışmada uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenim gören Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim
Sistemleri Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı tutumları
farklı değişkenlere göre ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin bilgisayar
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programlamaya ilişkin tutumlarının Faktör 3 için olumlu, faktör 4 için olumsuz, diğer faktörler ve
ölçeğin tümü için nötr olduğu görülmüştür. Öğrenciler programlamada başarılı olmanın önemli
olduğunu düşünürken; programlama dersindeki başarının sosyal çevre ve pozisyonu etkilemediğini
düşünmektedirler. Bu sonuçlar yazar tarafından daha önce örgün eğitim gören öğrenciler üzerinde
yapılan çalışma (Karacı,2016) ile benzerlik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında örgün ve uzaktan
eğitim gören öğrencilerin programlamaya karşı tutumları benzerlik göstermektedir. Erkek ve kızların
programlamaya karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık yoktur. Faktör 1 için sınıf arttıkça tutumda
artmaktadır. Yani daha üst sınıflardaki öğrenciler programlamada kendilerine daha fazla güvenmekte
ve güdüleri daha yüksek olmaktadır. Bunun sebebi aldıkları programlama dili dersi sayısının,
pratiklerinin, farkındalıklarının ve programlamayı anlama düzeylerinin artması olabilir. Bilgisayar
Mühendisliği öğrencilerinin PABGS’si arttıkça programlamada kendine güven ve güdülenmeleri de
artmaktadır. Bunun yansıra programlama dersindeki başarının sosyal çevre ve pozisyonu etkilediği
düşüncesi de artmaktadır. Mezun olunan lise türü ile programlamaya karşı tutumlar arasında anlamlı
bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç Karacı (2016) tarafından örgün eğitim gören öğrenciler üzerinde
yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerinin
programlamaya karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durum araştırılması
gereken bir problemdir.
6.
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Abstract
In Latin America, as in other developing countries, Civil Society Organizations (CSOs) or Non profit
Organizations (NPOs) often have certain institutional weaknesses that undermine the effective
implementation of their missions. This problem is accentuated when it comes to small organizations that
operate locally (in their neighbourhoods), since they tend to be staffed by highly motivated volunteers who
are not adequately prepared for many of the tasks they face. This paper argues that many e-Education
programs rely too much on designing high tech learning environments instead of prioritizing the actual
educational process design. This, in turn, affects a significant amount of would-be students, who do not have
access or do not master the latest trending software and hardware tools. By slightly scaling down tech
requirements, we could target a greater number of students, thus achieving a more efficient goal of training a
greater number of these leaders of Non Profit Organizations.
Keywords:1
e-learning; learning environments; Civil Society Organizations

1. Introduction
In Latin America, as in other developing countries, Civil Society Organizations (CSOs) or Nonprofit
Organizations (NPOs) often have certain institutional weaknesses that undermine the effective
implementation of their missions. This problem is accentuated when it comes to small organizations
that operate locally (in their neighbourhoods), since they tend to be staffed by highly motivated
volunteers who are not adequately prepared for many of the tasks they face.
CENTED (Centro de Tecnología para el Desarrollo) is a Nonprofit Organization, founded in 2003,
based in Buenos Aires, Argentina, whose mission is to contribute to the development, strengthening
and professionalization of the Civil Society Organizations, through training and specialized
consulting, in order to improve their performance, effectiveness and efficiency, and thus achieve a
greater impact on society in general.
In the year 2007 we created the International Virtual Training Center, to provide distance learning for
nonprofit leaders. It now offers 14 different courses in Spanish and 3 in English, some of which have
been delivered in over 30 editions. These courses have been taken by over 2000 people from 24
countries.
These educational processes are constantly reviewed and the feedback from the participants is used to
improve different aspects such as curricular design, methodology, evaluation, etc. One issue that has
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arisen, both from student input and from benchmarking against other organizations and e-Education
programs, is the impact of latest trending technology on our educational process design.
This paper argues that many e-Education programs rely too much on designing high tech learning
environments instead of prioritizing the actual educational process design. This, in turn, affects a
significant amount of would-be students, who do not have access or do not master the latest trending
software and hardware tools. By slightly scaling down tech requirements, we could target a greater
number of students, thus achieving a more efficient goal of training a greater number of these leaders
of Non Profit Organizations.
This paper also describes in detail how we have conducted the surveys that lead to these conclusions,
what limitations in implementing high end technology solutions are most often encountered and
which we consider that could be the most feasible solutions to optimize the relation between
technology and content.
2. The Educational Process
The educational processes designed for distance learning for Nonprofit Organizations (as well as most
e-Education programs), rely basically on three major components: curricular design, teaching
strategies and e-Education learning environments.
2.1. The Curricular Design
What exactly is the core knowledge we wish to transmit? What should a social leader know and what
would be convenient for them to know? How do we choose the priority issues? We have to choose the
appropriate content and structure it accordingly to be able to effectively communicate it and thus
achieve a successful learning process.
The curriculum is an attempt to communicate the principles and features of an educational purpose in
a way that it remains open to critical discussion and can be effectively implemented. (Stenhouse, 1987)
The central problem of any curriculum project is that of content and, in a more general sense,
knowledge. The didactic transposition is the adaptive transformation process (whether it involves
distortion, substitution or creation of knowledge) by which scholarly knowledge constitutes itself in
the knowledge or object to be taught and, in turn, knowledge or object actually taught. (Poggi, 1990)
Without an effective curricular design it will not be possible to achieve a positive impact on these
leaders of Non Profit Organizations. (Beaumont, 2009) This is the first step in the educational process
aimed at improving performance of Civil Society Organizations (CSOs) or Nonprofit Organizations
(NPOs) leaders. Having selected the main content we must now focus on the teaching strategies.
2.2. Teaching Strategies
Having selected the content, one must also choose appropriate teaching strategies to achieve the
desired goal. In general, these teaching strategies can be classified as:
2.3. The Teaching of Organized Forms of Knowledge through Direct Intervention Strategies:
Exposition, Interrogation, etc.
2.4. Strategies Focused on Indirect Forms of Teacher Intervention: Case Studies, Problem-Based
Learning, Inquiry, etc.
2.5. The skills Training through Simulation and Controlled Practice.
Early theories of teaching strategy start from behaviorism, which begins in the late nineteenth century
in Russia, when Pavlov raises Reflexology, arguing that behavior is a chain of reflections and learning
is achieved by contiguity, association and stimulus - response. There are conditioned reflexes (learned
or acquired) and unconditioned (not acquired or innate). At the same time, in U.S., John Watson and
B. Skinner talk about a learning strategy where the teacher is active, selects the contents, doses the
material in a relevant sequence. They claim that if there is behavioral change, there is no learning. This
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is based on the sequence information - application - feedback. Skinner also proposes the use of the
learning machine. (Tenutto, 2004) While these are some of the earliest theories of learning, they are
still widely used as pedagogical methodologies today. In fact, in certain circumstances, they remain as
methodologies which are successfully applied to the process of teaching.
In the early twentieth century the Gestalt theory evolves in Germany. This theory relies mainly on
perception, where “The whole is more than the sum of its parts,” and learning occurs by what is
known as “Insight.” The most important contribution of this theory is that learning cannot be
conceived as a phenomenon which is isolated of the environment and all the other factors that
influence the actors in this process.
Constructivism emerged in the mid-twentieth century (50's and 60's) and its main exponents were
Piaget, Vigotsky and Bruner. This theory states that the student is active, adapting, works to resolve
conflicts, overcomes the limitations of knowledge, is interactive, conscious and an active part of the
learning process.
As for Piaget, learning arises by an equilibrium process that comes from cognitive conflict. Intellectual
functioning is based on two main attributes: the organization (the multiple interrelationships between
cognitive actions) and adaptation, which in turn covers two sub properties closely related:
assimilation (structuring or cognitive restructuring of an object in accordance with the nature of
intellectual organization which is already part of one’s own knowledge) and accommodation (the
process of adapting to the varied demands that are imposed on the subject). He also emphasizes that
social interaction can facilitate or impede learning, but is not determinative. (Flavell, 1979)
Vigotzky introduces the concept of Proximal Development Zone, defined as the distance between the
actual developmental level as determined by the ability to independently solve a problem, and the
level of potential development as determined through problem resolution under the guidance of
another person. (Vigotzky, 1998)
Bruner argues that the student explores, with advances and retreats. There is no concept of mistake
because mistakes are part of the process and they serve to advance the process. The characteristic of
the teacher is to generate uncertainty, intrigue and desire for further understanding. The object of
education is that students think for themselves. (Bruner, 2001)
Finally there is Cognitivism, a theory which speaks of meaningful learning and emerges in the 60's. Its
main exponents were Ausubel and Novak. According to Ausubel, for meaningful learning to occur, it
is necessary that the material presented to the student is not arbitrary, meaning that it possesses
meaning. A material has meaning if the elements are arranged and not merely juxtaposed, that is, if it
has a meaningful structure. It is also necessary that the student's cognitive structure contains
inclusionary ideas, meaning that their previous knowledge can be related new material. (Pozo, 1987)
Previous organizers serve to accommodate the new knowledge in one's cognitive structure. In the
event that there were no relevant concepts in it, the previous organizers will serve to reinforce new
information and lead to the development of an inclusive concept that may operate to facilitate
subsequent learning on relevant issues. (Novak, 1990)
Under this theory, the student is active and aware of the learning process and relates the content with
prior knowledge. The teacher, in turn, generates previous organizers, presents the content, organizes
and structures materials, asks for examples, and shows connections to prior knowledge. This is an
ongoing process, which clearly explains why knowledge acquired which is based on previous
organizers will be much more durable and useful than simple memory learning.
Finally, having developed these strategies, feedback is crucial to achieve the educational process to
create a system of continuous improvement in its implementation. For this you must have an
appropriate system of assessment of learning.
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Evaluation is a process of obtaining information and then making judgments and ultimately decisions.
(Castillo Arredondo.and Cabrerizo Diago, 2006) According to Camilioni, evaluation is to assess value
judgments about something: objects, behaviors or plans. These trials have a purpose; it is evaluated to
make decisions regarding the progress of a process. (Camilloni, 2000) Meanwhile Allal states that
“formative assessment, as it is characterized above, allows a double feedback. On the one hand, the
student indicates its status under the various stages that must be passed for a particular learning and
on the other, tells the teacher how the process of teaching and learning takes place, and the main
achievements and difficulties of learning.”(Allal, 1997)
Regarding the usefulness of the evaluation, it helps students to learn about their progress in relation to
the objectives, know their weaknesses, find their difficulties in order to overcome them and compare
their performance with that of their peers. “From the point of view of the student, the evaluation is
fused with learning. While it validates, it reorients. From the point of view of the teacher it acts as a
regulatory evaluation of the teaching process.” (Camilloni, 2000)
For teachers, evaluation helps to know the initial state of knowledge of students, the progress made by
each of them, their difficulties and finally being able to review the proposed objectives. (Camilloni,
2000) The teacher, after the interpretation of the evaluation data, can decide on the revision of an item
or the repetition of the same teaching if necessary, the recommendation of literature or information to
enhance some aspect of the learning process. (Allal, 1997)
2.6. e-Education Learning Environments
Finally, an aspect that is also important is the channel that will be used to implement this learning
process, since we now have efficient and economical Information and Communication Technologies,
which are increasingly accessible. This will enable us to deliver knowledge in a more effective way to
increasing numbers of people. But we must remember that these are the only channels and that the
main importance is in the developed content.
By combining these three components, we will be able to build soundly based educational proposals
that meet the growing requirements of training, continuing education and professionalization of the
leaders of the Civil Society Organizations.
3. Student Feedback on Technology in e-Education Learning Environments
As in any successful educational processes, feedback from the participants plays an important role to
improve different aspects such as curricular design, methodology, evaluation, etc. One issue that has
frequently arisen is the issue of the impact of latest trending technology on our educational process
design.
As well as taking note of spontaneous feedback from online students we have conducted a number of
surveys among these participants, so as to understand their particular needs as far as learning
environments and the use of information technology in their homes and or work-places.
Some relevant results from the survey conducted between March and May of 2013 (CENTED, 2013),
include:
Hardware issues:
Age of computer:
- 68. 3% of those who answered the poll use computers which are 2 or more years old.
- 28.6 % use computers which are between 6 months and 2 years old.
- Only 3.1 % have a computer which is been bought in the previous six months.
- 92.6 % use digital cameras, whereas only 57.3 % have webcams on their desktop computers.
- 22.0 % have said that they have had problems when scanning documents (as required by some
instances such as sending payment receipts)
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Software issues:
Operating system (on computer – excluding mobile devices):
- 71.4 % use Windows XP
- 20.5 % some newer version of Windows
- 5.2 % Mac OS
- 2.9 % Other
- 81.7 % of student use some kind of social network (Face book, Twitter, LinkedIn, etc.)
- But only 27.2 % use Skype to communicate regularly.
Other issues arising from spontaneous feedback from online students include:
- Many students or prospective ones have questioned the use of video conferencing as they have had
problems with these software issues on previous online learning experiences.
- Automated inscription to courses (as opposed to direct e-mail communication) has proven to be a
problematic issue for some potential participants.
- Although e-mail communication has also presented some problems, as a number of other
prospective students have mentioned the problems of “spam-block” in some educational institutions
(meaning that legitimate inquiries are treated as spam).
Other / general issues:
- One of the most frequent complaints from online students is the availability of tutors /coordinators to
be able to answer inquiries and assist students in general problems.
- Some online platforms (for example NovoEd – developed by Stanford University, U.S.A.) rely on
“peer evaluation” to be able to successfully complete the courses. The obvious advantage of having
the students themselves evaluate each other’s assignments and then automate the grading process is
that the whole system requires fewer tutors or instructors. But this system, in turn, presents some
serious problems. The main issue that students complain about is that, upon receiving negative or
useless feedback, they question the competence of their evaluators. In course with a great amount of
participants, who possess very different backgrounds and academic trajectory, a Ph. D. can be
evaluates by someone with no university studies whatever, for example.
- Another issue occurring in some e-learning platforms is that some students find it difficult to locate
the learning material. When there are many different files (video, text, presentations, etc.) located in
different places, it is relatively frequent that they “skip” some of them.
4. Conclusion
Whereas information technology has provided us with a fabulous means of providing education, we
cannot ignore the point that this is merely the channel used for delivering the process and not an
ultimate goal in itself. Technology is of huge importance, but the main focus must be placed on
curricular design and teaching strategies.
We find that many e-Education programs rely too much on designing high tech learning
environments instead of prioritizing the actual educational process design. This, in turn, affects a
significant amount of would-be students, who do not have access or do not master the latest trending
software and hardware tools. By slightly scaling down tech requirements, we could target a greater
number of students, thus achieving a more efficient goal of training a greater number of these leaders
of Non Profit Organizations.
After all, e-Education programs should ideally be designed to be as inclusive as possible so as to reach
the greatest audience possible.
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Özet
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bireylerin süreç içerisinde eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilmeleri ve
bilgiyi yapılandırabilmelerinin yanısıra süreç sonunda bu kazanımları öğrenme çıktılarına yansıtabilmeleri de
oldukça önemlidir. İşbirlikçi araştırma ve grup tartışmaları yoluyla bireyler bu ortamlarda araştırabilir ve
sorgulayabilir topluluklar haline gelebilmektedir. Çevrimiçi eşzamanlı öğrenme ortamındaki bireylerin
sorgulayan topluluk olarak ifade edilebilmeleri için üst düzey öğrenme ve eleştirel düşünme becerilerini
gösteren bilişsel buradalıklarının ortaya konulması oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, çevrimiçi
eşzamanlı ortamlarda öğrencilerin bilişsel buradalıkları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Uzaktan Eğitim Programı 4.sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci
oluşturmuştur. Çalışma, Adobe Connect video konferans sistemi kullanılarak 7 hafta boyunca sunulan
"Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları" dersi kapsamında yürütülmüştür. Araştırma sürecinde öğrencilerin
akademik başarılarını belirlemek amacıyla ders öğretim elemanı tarafından başarı testi hazırlanmıştır. Ayrıca
ders sürecindeki tartışma kayıtlarındaki bilişsel buradalık verileri Garrison, Anderson ve Archer (2000)
tarafından geliştirilen “Bilişsel Buradalığı Değerlendirme Şablonu” kullanılarak kodlanmıştır. Kodlanan
verilerin öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkisi incelenmiştir. Bu veriler doğrultusunda araştırma
sonucunda, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki bilişsel buradalıkları ile akademik başarıları
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Çalışmada, web konferans sistemi aracılığıyla eşzamanlı
çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı yöntemlerle ele alınabilecek olan çalışmalarda hem bilişsel buradalığın
gelişimi hem de öğrenme çıktılarıyla ilişkisinin belirlenmesi üzerine öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler:
akademik başarı, bilişsel buradalık, sorgulama topluluğu modeli

1. Giriş
Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan yeni araçlar, öğrenen ve öğretenlere sunduğu fırsatlar ile
eğitimcilere ve araştırmacılara yeni bakış açıları kazandırmıştır (Aljabre, 2012). Çevrimiçi ortamlarda
iletişim araçları sayesinde, öğrenenler okula gitmeden öğretmen ve akranlarıyla iletişim ve
etkileşimde bulunabilmektedir (Vonderwell ve Alderman, 2007). Bu sayede öğrenmede belirli
gereksinimler karşılanırken, bireyler bilgilerini artırmak için birlikte çalıştıkları ve araştırmalar
yaptıkları çevrimiçi öğrenme toplulukları oluşturabilmektedir (Aydın, 2002; Rovai, 2001).
Öğrenme topluluğu, bireylerin öğrenme ortamında oluşan riskleri, verilen görevleri, sunulan
kaynakları, elde edilen başarı - başarısızlık ve ödülleri paylaştıkları, her türlü durumlarda birlikte
hareket ettikleri ve birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu oldukları sistemli bir yapıyı ifade
etmektedir (Himmelman, 1994). Bu toplulukta, öğrenciler arasında tartışma ortamı oluşturulduğunda,
öğrencilerin derin analizler ortaya koyabildiği ve bu sayede eleştirel düşünme becerilerinin geliştiği
ifade edilmektedir (Hew ve diğerleri, 2009). Ayrıca öğrenme toplulukları içerisinde gerçekleşen
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öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin ders memnuniyetini ve öğrenci performansını
artırdığına yönelik çalışmalar mevcuttur (Ferguson, 2010; Yoon ve Johnson, 2008).
Çevrimiçi ortamlarda öğrenme topluluğunun oluşabilmesi için topluluğa ait çeşitli bileşenler ile ilgili
bazı araştırmalar yapılmış olsa da bu tür ortamlarda kullanılan teknolojiler gün geçtikçe kendini
yenilemektedir. Gelişmeler doğrultusunda öğrenme topluluklarının hangi özelliklere sahip olması ve
ortam bileşenlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerinin ne şekilde olması gerektiği gibi sorulara
verilecek cevaplar da her geçen gün yeniden şekillenmektedir. Dolayısıyla bu çerçevede çalışma
yapan araştırmacılar sürekli olarak yeni arayışlar üzerinde yoğunlaşmaktadır (Akyol ve diğerleri,
2009; Olpak ve Çakmak, 2014; Öztürk, 2009; Kılıç, 2016; Reisoğlu, 2014). Bu çerçevede çevrimiçi
öğrenme topluluğunun tanımlanması, oluşturulması ve geliştirilmesi üzerine farklı düşünceler ve
tanımlamalar yapılmaktadır (Chang, 2003; Carlen ve Jobring, 2005; Rovai, 2002). Gerekli
tanımlamaların yapılabilmesi, kapsamın belirlenebilmesi, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci
arasındaki iletişim ve etkileşimin boyutlarının ortaya konulabilmesi ve en önemlisi anlamlı
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için Garrison, Anderson ve Archer (2000) tarafından Sorgulama
Topluluğu Modeli (STM) geliştirilmiştir. Bu model bilişsel, sosyal ve öğretimsel buradalık olmak üzere
üç önemli bileşenden oluşmaktadır. Model çerçevesinde şekil 1’de, çevrimiçi ortamlarda sorgulayan
bir topluluğun oluşabilmesi ve bu sayede eğitimsel yaşantıların gerçekleşebilmesi için ilgili
bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkisi verilmiştir.

Şekil 1. Sorgulama topululuğu modeli bileşenleri
Şekil 1’de görüldüğü gibi bilişsel, sosyal ve öğretimsel buradalığın birbiriyle iç içe olduğu (Díaz ve
Diğerleri, 2010; Rourke ve Kanuka, 2009; Rubin ve Diğerleri, 2013; Swan, Garrison ve Richardson,
2009), etkili öğrenmenin bu üç bileşenin bütünleştirilmesi ve aralarında dengeli bir ilişki sağlanması
durumunda gerçekleşeceği (Garrison, 2003) ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında derinlemesine anlayış
sağlamak için birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu ifade edilmiştir (Alman ve diğerleri, 2012).
Model içerisinde yer alan bileşenlerden bilişsel buradalık, öğrencilerin eleştirel ve üst düzey düşünme
becerilerinin gelişimi, öğrenmeyi yapılandırabilmesi ve arzulanan öğrenme çıktılarına ulaşabilmesi
için önemli bir bileşendir (Ke, 2010). Aynı zamanda çevrimiçi öğrenme topluluğunun zihinsel ve
düşünsel atmosferini yansıtmaktadır (Garrison ve Anderson, 2000; 2003). Çevrimiçi ortamlarda
öğrencilerin bilişsel buradalıklarının belirlenebilmesi amacıyla bazı kategori ve göstergeler
belirlenmiştir (Garrison ve diğerleri, 2000). Modelde öngörülen göstergeler ve süreçte ne şekilde
karşımıza çıkabileceğine ilişkin öngörüler Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Bilişsel buradalık kategori ve göstergeleri
Kategoriler
Olayları Başlatma

Araştırma

Bütünleştirme

Çözümleme

Göstergeler
Problemi fark etme
Şaşkınlık Hissi
Grup içerisinde ve gruplar arasında fikir ayrılığı
Mesajlarda uyuşmazlık
Bilgi değişimi
Dikkate değer öneriler sunma ve destekleme
Beyin fırtınası
Grup içerisinde ve gruplar arasında fikir birliği
Üyeler arası yakınlaşma
Farklı kaynaklardan bilgi entegrasyonu
Sentez yapma
Gerçek dünya için çeşitli uygulamalar
Çözümleri test etme
Çözümleri savunma

Bilişsel buradalığı oluşturabilmek için öğrencilerin düşünme düzeylerinin farkında olması gerekir.
Dersi uygun bir şekilde tasarlamak, öğrencileri tartışmaya teşvik etmek bilişsel buradalığın gelişimi
üzerinde rol oynayabilir (Garrison, 2009). Ayrıca, öğrencilere olayları başlatma evresinin başından
çözümleme evresinin sonuna kadar tüm aşamaları yaşamak için fırsatlar oluşturabilmek bilişsel
buradalığı gelişimini kolaylaştırabilir (Darabi ve diğerleri, 2011).
Bilişsel buradalığın geliştirilmesinin, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin
gelişimine olumlu katkı sağlayacağı ve bu katkının da öğrenme çıktıları üzerinde önemli bir etkiye
sebep olacağı düşüncesiyle özellikle yükseköğretimde gerekli olduğu ifade edilmiştir (Garrison ve
Anderson, 2003). Noteboom ve Claywell (2010) ise bilişsel buradalığın öğrenme çıktılarıyla anlamlı bir
ilişki içinde olabileceğini ortaya koymuştur. Farklı ortamlarda bilişsel buradalığın anlamlı öğrenme ve
öğrenme çıktıları üzerine bazı araştırmalar yapılmıştır. Kanuka ve Garrison (2004), eşzamansız metin
tabanlı iletişim teknolojisini kullanarak anlamlı öğrenmenin nasıl kolaylaştırılacağını belirleme
amacıyla bilişsel buradalık düzeylerini incelemişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre; eşzamansız
metin tabanlı iletişim ortamında yüksek düzeyde öğrenmenin kolaylaştırılması ve desteklenmesiyle
bilişsel buradalığın ilişkili olduğu belirtilmiştir. Maddrell ve diğerleri (2011), öğretimsel, sosyal ve
bilişsel buradalık ile öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma karma öğrenme
ortamlarında beş ayrı derse kayıt olan lisansüstü öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın
sonucuna göre, bilişsel buradalık ile algılanan öğrenme arasında önemli pozitif bir ilişki olmasına
rağmen, başarı ölçekleri arasında hiçbir ilişki olmadığı belirtilmiştir. Tran (2011), eşzamansız tartışma
forumunda öğrenme çıktıları ve bilişsel buradalık arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında bilişsel
buradalık düzeyinin yüksek olması öğrenmenin gerçekleşmesi için önemli bir gösterge olduğunu
ifade etmiştir. Başka bir çalışmada Szeto (2015), bilişsel, öğretimsel ve sosyal buradalığın öğrenme
çıktıları üzerine etkisini araştırmıştır. Araştırma süresince öğrencilerle ve öğretmenlerle mülakat
yapmış, tartışma kayıtlarını incelemiş ve sınıf ortamlarını gözlemlemiştir. Araştırmanın sonucuna
göre, arzulanan öğrenme çıktılarına ulaşmada öğretimsel buradalığın rolünün bilişsel ve sosyal
buradalıktan daha fazla olduğu ifade etmiştir.
Bilişsel buradalık üzerine yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde daha çok eşzamansız ortamlara
yoğunlaşırken, eşzamanlı ortamlara yönelik araştırmalar sınırlı düzeydedir. Ayrıca literatür
incelendiğinde bilişsel buradalığın daha çok ortamda gerçekleşme durumları üzerine yoğunlaşırken,
öğrenme çıktıları çerçevesinde değerlendirmeler sınırlı sayıda kalmıştır. Diğer yandan eşzamanlı
ortamlarda bilişsel buradalığın gerçekleşmesi için kullanılabilecek olan zaman diliminin göreceli
olarak kısa olması bu noktada gerçekleşen buradalığın açıklanmasını önemli kılmaktadır. Gerçekleşen
bilişsel buradalığın akademik performanslara ne gibi etkisi olabileceği sorusu da eş zamanlı iletişim
için tanımlanması gerekli bir diğer konu olarak değerlendirilebilir. Bu noktadan hareketle bu çalışma
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çevrimiçi eşzamanlı ortamlarda gerçekleşen bilişsel buradalığın akademik performanslar çerçevesinde
değerlendirilmesi üzerine odaklanmıştır.
2. Yöntem
Bu çalışma, karma araştırma yöntemi içerisinde yer alan keşfedici araştırma yöntemi kullanılarak
yürütülmüştür. Araştırma kapsamında öncelikle nitel veriler kullanılarak çözümlemeler yapılmış,
daha sonra değişkene bağlı olarak ilişkileri tespit edebilmek amacıyla nicel verilere başvurulmuştur.
Nitel verileri, öğrencilerin eşzamanlı ortamdaki tartışma kayıtları oluştururken, nicel verileri ise
öğrencilerin akademik başarılarını belirlemek amacıyla uygulanan başarı testi oluşturmaktadır.
2.1. Araştırma Grubu
Çalışmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini,
2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi BÖTE bölümünün
uzaktan eğitim programına devam eden 4.sınıftan 17 kız ve 23 erkek olmak üzere toplam 40 öğrenci
oluşturmaktadır. Veriler, Eğitimde yapay zekâ uygulamaları dersinde toplanmıştır.
2.2. Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırma verileri, tartışma kayıtları ve başarı testi ile elde edilmiştir. Yedi hafta boyunca yürütülen
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları dersi Adobe Connect web konferans sisteminin kayıtları tutma
özelliği sayesinde kaydedilmiştir. Kayıtlar kelime işlemci programı ile düzenlenerek analize uygun
hale getirilmiştir. Başarı testi olarak, dersin öğretim elemanıtarafından hazırlanan ve farklı bir
uzmanında görüşü alınarak hazırlanan final sınavı kullanılmıştır. Başarı testi soruları, derste
kullanılmış olan metin, sunu ve videolardaki bilgiler referans alınarak hazırlanmıştır. Yedi sorudan
oluşan bu test dersin hedef ve kazanımları çerçevesinde, öğrencilerin açıklamalar, tanımlamalar ve
yorumlamalar yapabilecekleri düzeyde hazırlanmıştır. Sorular; yapay zekaya sahip bir programın
özelliklerini açıklayabilme, zeki öğretim sistemlerinin sınıflandırılmasının yapılabilmesi ve
bileşenlerininin ifade edilebilmesi, bulanık sisteminin yapısı ve klasik küme teorisi ile
karşılaştırılmasının yapılabilmesi türü maddeleri içermektedir. Başarı testi, dönemin sonunda
öğrencilerin bir araya geldiği bir zamanda yüz yüze uygulanmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Tartışma kayıtları, araştırmacının kendisi tarafından kodlanmış ve aynı alanda araştırma yapan bir
diğer araştırmacı tarafından kontrolü yapılarak düzeltmeler sağlanmıştır. Veriler kodlanmadan önce
kodlayıcıların bir bakış açısı kazanmaları sebebiyle çevrimiçi ortamlar üzerine yapılan araştırmaların
tartışma kayıtlarının içerik çözümlemesi incelenmiştir (Garrison ve diğerleri, 2000; Öztürk, 2009).
Tartışma kayıtları içerisinden bilişsel buradalık ile ilgili veriler tespit edilip kodlanırken “Bilişsel
Buradalığı Değerlendirme Şablonu” kullanılmıştır (Garrison ve diğerleri, 2000). Başarı testi ise dersin
öğretim elemanı tarafından puanlandırılmıştır. Başarı testi kurs öğretim elemanıtarafından
cevaplandırılmıştır.
2.4. Araştırma Ortamı ve Dersin Yürütülme Süreci
Adobe connect web konfreans sistemi üzerinden dersler eşzamanlı olarak işlenmiştir. Adobe Connect
üzerinden çevrimiçi yolla; sanal toplantılar oluşturma, sunumlar yapma, çevrimiçi öğretim
materyalleri oluşturma, web konferansı yapma, öğrenme modülleri düzenleme ve kullanıcı masaüstü
paylaşımı gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca, toplantılarda ekran paylaşımı, notlar, içeriğin
sunumu, sohbet ve yazı tahtaları gibi özellikler ile etkileşim sağlanabilir.
Eğitimde yapay zekâ uygulamaları dersinde öğretim elemanı tarafından ders için zenginleştirilmiş
dökümanlar önceden hazırlanmıştır. Konular slayt şekline dönüştürerek öğrencilere aktarılmıştır.
Ders esnasında genellikle yedi-sekiz dakika süresince konunun içeriği sunulmuş ve ardından
öğrencilere farklı sorular yöneltilerek tartışma ortamı oluşturulmuştur. Verilen cevaplara göre
yönlendirmeler ve dönütler sağlanmıştır.
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3. Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde öğrencilerin eşzamanlı ortamda yürütülen dersteki tartışma kayıtlarının içeriksel analizi ve başatı testinden elde edilen akademik başarı puanları
bir arada verilmiştir.
Öğrencilerin bilişsel buradalık puanları ile akademik başarı puanları arasındaki ilişki Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Öğrencilerin bilişsel buradakları ile akademik başarıları arasındaki ilişki
Şekil 2’de 40 öğrencinin, yedi haftalık toplam bilişsel buradalık puanları ile derse ait akademik başarı puanları verilmiştir. Veriler, öğrencilerin bilişsel
buradalık puanları yüksek olandan düşük olana doğru sıralanmıştır. Görüldüğü gibi öğrencilerin bilişsel buradalık puanları giderek azalırken, akademik
başarıları farklı şekillerde değişmektedir. Buna göre öğrencilerin çevrimiçi eşzamanlı ortamda gerçekleşen bilişsel buradalıkları ile akademik başarıları
arasında her hangi bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir.
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Çalışmada elde edilen bulgular, öğrencilerin bilişsel buradalıklarıyla akademik başarıları arasında
herhangi bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Bu durum çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilen bazı
çalışmalardaki bu ilişkiyi yüksek düzeyde olduğuna işaret eden sonuçlar ile farklılık göstermektedir
(Tran, 2011; Maddrell ve diğerleri, 2011; Szeto, 2015). Bu çalışmalar eşzamansız ve karma öğrenme
ortamı üzerine yürütülmüş olup elde edilen bulgular eşzamanlı ortamda elde edilen bulgularla
farklılık gösterebileceği düşünülmektedir. Nitekim eşzamansız öğrenme ortamında bilişsel buradalık
ile öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan bir araştırmada, öğrencilerin tartışma
kayıtlarının içerik analizleri yapılmış ve sonuç olarak bilişsel buradalık düzeyin yüksek olmasının
öğrencilerin öğrenmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade edilmiştir (Tran, 2011). Bu
noktada Çevrimiçi öğrenme ortamında akademik başarılar üzerine odaklanan çalışmalarda
öğrencilerin farklı kriterler ile değerlendirilmiş olmaları dikkatlerden kaçmamalıdır.
Bu çalışmada öğrencilerin akademik başarıları belirlenirken öğrencilerin derse olan katkısı ve katılımı
gibi kriterler öğretim elemanı tarafından değerlendirmeye katılmamıştır. Bu durum diğer çalışmalara
göre bu çalışmada bilişsel buradalık puanları ile akademik başarılar arasındaki ilişkinin diğerlerinden
farklı olmasına neden olmuş olabilir. Öğretici konuyu anlatımı esnasında; ilgi uyandırmak, öğrencileri
derse katmak ve düşüncelerini ön plana çıkarmak amacıyla genelde öğrencilere soru yöneltmektedir.
Yöneltilen sorularla birlikte bir tartışma ortamı oluşmakta ve konu hakkında öğrenciler düşüncelerini
belirtmektedir. Bu durumda bazı öğrenciler düşüncelerini ifade ederken, bazı öğrenciler ise
tartışmaya çok fazla katılmamaktadırlar. Bu sebeple değerlendirme kriterleri içerisine, öğrencilerin
derse olan katkısı ve katılımı da eklenirse, öğrencilerin süreç içerisinde gerçekleşen bilişsel
buradalıkları değerlendirmeye bir ölçüde yansıtılmış olur.
Çalışmadaki dersin içeriğinin farklı özelliğe sahip olması bulguların oluşumunu etkileyebilmektedir.
Nitekim, eğitimde yapay zeka uygulamaları dersinin içeriğinde teorik bilgilerin yoğun olması,
öğrenciler için birçok yeni kavramları içermesi ve farklı terminolojiler içermesi kazanımların elde
edilmesini etkileyebilmektedir. Dersin içeriğine bakıldığında; zeki sistemler, uzman sistemler, bulanık
mantık konuları ve bunların alt bileşenlerinden oluşmaktadır. Yapay zekâ ile ilgili kavramları
anlamak bilgisayarda klasik bir şekilde veri işlemenin ötesinde bilgi ve düşünce gerektirir.
Bilgisayarın programları ile klasik algoritmik işlemler yapmanın ötesinde daha karmaşık düşünme
becerisi gerektirmektedir. Bu yönüyle dersin doğasının da akademik başarılar ile bilişsel buradalık
algıları arasındaki ilişkide rol oynamış olabileceği düşünülmektedir.
4. Sonuçlar ve Öneriler
4.1. Sonuçlar
Araştırmada, çevrimiçi eşzamanlı ortamlarda gerçekleşen bilişsel buradalığın akademik başarı
çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine odaklanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ortamda
gerçekleşen bilişsel buradalıkları ile akademik başarıları arasında herhangi bir ilişki tespit
edilememiştir. Öğrencilerin süreç içerisinde derse aktif katılımları ve tartışmalarda ortaya koydukları
roller değerlendirmelerde dikkate alınmamıştır. Ayrıca dersin özelliğinin teorik bir yapıda olması ve
farklı terminolojileri içerisinde barındırması öğrencilerin bilişsel buradalıkları ile akademik başarıları
arasındaki ilişkiyi etkilediği düşünülmektedir.
4.2. Öneriler
•

Bu çalışmada eğitimde yapay zekâ uygulamaları dersinde veriler toplanmıştır. Daha sonraki
yapılacak araştırmanın eşzamanlı ortamda farklı dersler üzerinden yürütülmesi hem öğrencilerin
bilişsel buradalıklarının gerçekleşme düzeyi hem de öğrenme çıktılarıyla ne gibi ilişkileri
olabileceği noktasında ipuçları sunabilir.

•

Eş zamanlı ortamlarda yapılacak çalışmaların daha küçük gruplarla gerçekleştirilmesi hem
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öğrencilerin bilişsel buradalıklarının gerçekleşme düzeyi hem de öğrenme çıktılarıyla ne gibi ilişkileri
olabileceği noktasında ipuçları sunabilir.
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Abstract
The demands on online learning brought out establishing distance education centers (DEC) in Turkey. In
organizational process, staff or students have put forth various problems. The aim of this study is to identify
the problems encountered when establishing distance education centers into the universities. A total of 6
managers from different DECs in northern side from Turkey participated in this case study. Data were
gathered with an online form consisting of open ended questions via email. Results indicated that, the
problems encountered in the establishment process may be separated into 3 categories; a) organizational, b)
technical, and c) educational (students, instructors, delivery and curriculum) problems. It is thought that this
study will provide guidance to those who want establish the future of distance education centers.
Keywords:1
distance education center, establishment process, problems, distance education

1.

Introduction

Distance education may provide a possible instructional process without of location and time
constraints. Distance education is a planned teaching-learning experience in which teacher and
students are separated by physical distance. In distance education courses and programs, studentteacher interaction may occur and course materials may be delivered in an asynchronous or
synchronous mode over a wide spectrum of existing and evolving media.
Distance education is widespread in Turkey as it is in the world, consequently the higher education
institutions set up DECs to carry out distance learning activities. The rapid growth of online distance
education worldwide has prompted the need to revise delivery structures and reconsider appropriate
pedagogical practices. Within new technologies emerge, instructional designers and educators have
unique opportunities to foster interaction and collaboration among learners, thus creating a true
learning community in the instructional process (Beldarrain, 2006). In many cases DECs provide
distance education, which is in contrast with their initial goals and strategies, in an effort to stay
competitive in the field. Many challenges have been encountered about what to do when a DEC is to
be planned and implemented at traditional face-to-face higher education institutions. So, institutions
and administrators are faced with many problems in the process of establishment of DEC. Examining
various aspects about the components of establishment process may provide insight for the personal,
technical and institutional infrastructure of DECs.
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1.1 Problems Encountered During Establishment Process of DEC
Utilizing interviews, surveys and focus groups with stakeholders, MacKeogh & Fox (2009) examined
e-learning strategies and challenges of embedding online learning in higher education. The results
indicated that, it is vital to (a) have a clear vision of the desired outcome (i.e. ubiquitous, lifelong,
access to higher education); (b) an understanding of the current capacity and attitudes of the relevant
staff and (c) a coherent set of steps to move from the current situation to the desired outcome. In
another study, Minnaar (2013), analyzed the literature on distance learning planning and
implementation to develop a template for planners and implement a DEC at an existing university. As
a result, he addressed that academic planners of distance education need to consider about strategic
planning, policies, systems, and challenges for offering courses via distance education and whether it
is possible to offer the course via distance education. Similarly, Bernath et al., (2003) indicated that
institutions focus on the following areas when a process of transition of distance education: selection
and operation of a joint technical infrastructure, necessity to regulate labour legislation, training and
counselling of mentors, technical introduction and counselling for learners, joint support of courses,
evaluation. At this point, Berge & Muilenburg (2001) found that 10 major barriers in distance
education emerged: Faculty compensation and time, organizational change, lack of technical expertise
and support, evaluation/effectiveness, student support service, social interaction and quality, legal
issues, access, threatened by technology, and administrative structure. Some other studies also
focused on other components of administrative and organizational processes. Table 1 summarizes
such research studies and the problems in distance education at an institutional level.
Table 1. Problems encountered during establishment process of DECs
Problems
Technical
Organizational
Support
Evaluation
Administrative
Policies

Researches
Berge & Muilenburg (2001); Bernath et all., (2003); MacKeogh & Fox (2009);
Minnaar (2013); Watkins & Kaufman (2003)
Berge & Muilenburg (2001); MacKeogh & Fox (2009); Minnaar (2013)
Berge & Muilenburg (2001); Bernath et all., (2003)
Berge & Muilenburg (2001); Bernath et all., (2003)
Berge & Muilenburg (2001)
Minnaar (2013)

1.2 Establishing a DEC in Turkey
In Turkey, Council of Higher Education (CoHE) determines the distance education principles and
procedures with published by the regulations and instructions to do not leave their higher education
goals and objectives in order to provide of a national standard. Universities establish their DECs
depending on this principles and procedures. DECs in universities are established as Distance
Education Research and Application Center as the official. DECs have the name of the next crop
‘UZEM’.
1.3 Research Purpose
The purpose of this study is to identify the problems encountered when establishing distance
education centers into the universities. The research is focused on determining the types of problems
with establishing a distance education centers.
2.

Methodology

2.1 Participants
Convenience sampling method was used in this case study. Participants were consisted of 6 managers
from different DECs in Black Sea Region of Turkey. These DECs are located in Rize, Trabzon, Giresun,
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Ordu, Gümüşhane, and Kastamonu. All of these managers have been selected due to taking part in
the establishment process of a DEC.
2.2 Instruments
In this study, an online form developed by the researchers was used for data collection. This form is
reviewed and revised with 2 experts’ opinions for content validity. The interview form consists of 5
open-ended questions about the organizational and educational problems that are emerging in the
establishment process of a DEC.
2.3 Research Procedure
Online form was sent to the participants by email. Participants wrote their opinions and experiences
in the establishment process on these forms and sent them to the researchers.
2.4 Data Analysis
A qualitative method of coding according to the concepts was used in the analysis of data (Strauss &
Corbin, 1990). In this method, researchers read the gathered data repeatedly and attempt to determine
the important dimensions which are important in the goal of research frame. According to the
emerging meanings, codes generate on the basis of the data. Specific themes were reached in relation
to the gathered codes. In this context firstly, the data obtained from the forms is organized. The
organized data are read by researches several times and codes were created for encountering
problems in the installation process of DECs.
3.

Results

As a result of the analysis, problems that are encountered in the establishment of a DEC
are summarized in Table 2.
Table 2 indicates that, problems encountered in the establishment process separated into 3 categories:
organizational, technical, and educational problems. In this process, organizational problems have
emerged as the most frequently encountered problems. On the other hand, technical problems have
emerged at the least encountered problems.
Table 2. Problems in the establishment process
Themes

Organizational

Technical

Educational

Codes
specialized staff
university support
budget
staff training
sustainability
technical infrastructure need
internet connection
course content
students’ prejudices
faculty support
student absence

Organizational problems occurring in the DEC establishment process are listed as specialized staff,
university support, budget, staff training, and sustainability. This condition is expressed by
participants as follows:
• “Administrative staff was very hard to convince. It may not be able to speak the same
language. Assigned staff may not be the required qualifications and the training received
outside can be insufficient and/or ineffective.” (Participant 4)
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• “Many staff are needed in the establishment process of the center. You have to have personnel
who understand technical things, buying and selling things.” (Participant 2)
• “It can not go forward without any budget support. You can not make even pay the slightest.
Budget should be allocated with the legal regulations.” (Participant 5)
• “Managers needs to provide serious support. Certain protocols can guarantee the
sustainability of the institution.” (Participant 1)
Educational problems occurring in the DEC establishment process are listed as course content,
students’ prejudices, faculty support, student absence. This situation is expressed by participants as
follows:
• “The students look very prejudicial distance learning. They prefer face to face learning if there
is not a necessity and if they have opportunities.” (Participant 4)
• “In particular, the absence of students is a major concern.” (Participant 2)
• “Course content should be prepared in a good way. Generally, being prepared of the content
by faculty is a problem. Course content should prepare by expert persons.” (Participant 5)
Lastly, technical problems occurring in the DEC establishment process are listed as technical
infrastructure need, internet connection. This is expressed by participants as follows:
• “The essential physical environment should provide for efficient distance learning. High
definition audio and video camera, sound system, smart board and their software, virtual
classroom software to conduct synchronous courses, and the graphic editing software are
needed as hardware.” (Participant 2)
• “Usually, the university’s internet connection is inadequate when distance learning courses
are conducted.” (Participant 5)
4.

Discussions and Conclusions

In this study, we focused on encountered problems in establishing process of a DEC in Turkey. In the
literature, there are similar limitations in establishing process a DEC. According to these studies,
problems are grouped as technical, organizational, support, evaluation, administrative, and policies.
Similarly, Barış & Mevsim (2014) emphasized that the biggest problems in establishing a DEC are
professionalism, sustainability and infrastructure. Yiğit at al., (2010) highlighted that a DEC should
have multi-featured, user-friendly, understandable software to carry out courses in the best way. DEC
of the most important element is a software infrastructure. According to Minnaar (2013), in the
establishing process of a DEC, strategy, policy, and systems are the factors to be considered. Although
the differences in the grouping the problems, these studies have shown similar findings.
The study also has similarities with the study of Bernath at all., (2003) examined problems in the field
technical, support and evaluation in their research. But this research remained more superficial. Berge
& Muilenburg (2001); grouped encountered limitations in the process of establishing distance
education center; faculty compensation, organizational change, lack of technical expertise and
support, evaluation, student support services, social interaction / quality concerns, legal issues access,
threatened by technology, administrative structure. Organizational change are more critical than
social interaction and quality concerns, technical expertise, and threatened by technology, and we did
not find support that administrative structure is more critical than these factors. Problems are
classified in different ways, in general implied as solutions are similar.
Consequently, establishing DECs is a really difficult process. There various components to be
considered directly effecting to each other. Thus, it is required expert opinions to define these effects
and take them under consideration at the beginning. It is also seen that; the financial aspect is not
enough for the process in which some educational requirements can not always be provided with the
budget. Based on the results, universities should interact with all stakeholders about distance
education. Because the distance education method requires team effort. On the other hand, budget is
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another major problem during the establishment process. Staff should be informed to better
understand the structure of distance education process and to be aware of their responsibilities. Staff
should be given in-service training about the distance education system. An orientation program
should be given to the students. In this way students become aware what is expected of them in
distance education and the process of how they operate. Some recommendations for institutions may
be al follows:
1. Teaching staff and students should be organized orientation programs. In this way, students
can become more sufficient. Also teaching staff should be applied both in the use of learning
management system and in preparation content.
2. Content must be held constant according to student needs. Therefore, instructors and student
interaction is an important factor.
3. In cooperation with universities came together and planned way can go back to the ways of
organizing distance education programs.
4. This research is limited with the DECs is at the Black Sea Region. Another research could be
done with a sample that cover all DECs in Turkey. So, the problems that are encountered in all
process of DECs can be put forward in a broad perspective.
5.
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Özet
Serbest zaman aktivitelerine katılım ile öznel zindelik ve temel psikolojik ihtiyaçlar arasındaki farklılıkları
incelemek amacıyla yapılan çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören
125 (%57.6) kadın ve 92 (%42.4) erkek olmak üzere toplam 217 (yaşort:20.84±1.92) öğrenci katılmıştır.
Öğrencilere çalışmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile “Temel
Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği” (Kesici, Üre, Bozgeyikli ve Sünbül, 2003) ve “Öznel Zindelik Ölçeği” (Uysal,
Sarıçam ve Akın, 2014) uygulatılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdelik işlemler, independentsamples
t-test, one-way ANOVA ve pearsonkorelasyon testleri yapılarak tüm testlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak
ele alınmıştır. Yapılan analizlerde, cinsiyet değişkeninde ölçeklere yönelik herhangi bir farklılığa
rastlanmamıştır. Bölümler arası öznel zindelik açısından farka rastlanmazken, psikolojik ihtiyacın farklılaştığı
tespit edilmiştir. Düzenli aktivite yapanların öznel zindeliğe sahip olduğu, serbest zamanlarında çeşitli
aktivitelerle uğraşanların ise psikolojik ihtiyacın yeterlik alt boyutunda doyuma ulaştığı görülmüştür. Yaş
arttıkça özerklik ihtiyacının azaldığı dolayısıyla doyuma ulaşıldığı ve genel psikolojik doyuma ulaşıldığında
ise öznel zindeliğin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler:1
Serbest zaman, psikolojik ihtiyaç, öznel zindelik, üniversite öğrencisi

1. Giriş
İhtiyaç insanlara özgü; güdü, motivasyon, istek, gereksinim, arzu, ümit ve başarma isteği gibi yüksek
dürtülerdir. İhtiyaç, içten ya da dıştan meydana gelen bir hareketle beyin bölgesinde oluşan bir baskı
ve itici bir güç ya da gereksinim hissi olarak da açıklanır. Bütün psiko-sosyal ihtiyaçlar genellikle temel
ihtiyaçlar olarak adlandırılırlar (Kesici vd. 2003). Bu ihtiyaçlardan özerklik, istemli ve kendi kendine
karar verilen eylemlerle uğraşmayı; yeterlik, çevresini iyi bir şekilde etkileme isteğini, çevreyle etkili bir
biçimde etkileşimde bulunma kapasitesini ve çevreyle baş etmede yeterlilik duygusunu, ilişkili olma ise
aidiyet duygusunu yani diğerlerine gerçekten bağlılığı (Deci ve Ryan, 2000) ifade eder. Psikolojik
ihtiyaçlar yaşamımızda önemli bir yere sahiptir, çeşitli alanlara olan yönelimlerimizi etkilemektedir
(Çelikkaleli, 2004) ve kişinin kendi deneyimleri ve çevresel faktörlerin birleşiminden doğmaktadır
(Gündoğdu ve Yavuzer, 2012).
Üniversite öğrencilerinin öznel zindelik düzeyleri toplum içinde önem arz etmektedir. Bir ülkenin
gelecekteki refah düzeyi, o ülkedeki öğrencilerin öznel zindeliklerine ve psikolojik doyumlarına
bağlıdır (Yılmaz, 2014).
Üniversite öğrencileri meslek yaşamlarında kendi kendine karar verilen eylemlerle uğraşma, çevreyle
etkili bir biçimde etkileşimde bulunma ve çevreyle baş etme, öğrencileri ve meslektaşlarıyla yakın
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ilişkiler kurma gereksinimi duyabilirler. Bu gereksinimlerin doyurulmasına izin veren ortamlar öznel
iyi oluşu ve temel psikolojik ihtiyaçların doyuma ulaşmasını da kolaylaştırmaktadır. Öznel iyi oluş
düzeyleri yüksek, temel ihtiyaçları karşılanmış bir meslek elemanı olumlu duyguları sıklıkla ve
olumsuz duyguları nadiren yaşayan, daha mutlu, daha yetkin ve öğrencilerine model olabilecek
niteliklere sahip olur (Gündoğdu ve Yavuzer, 2012). Öznel olarak zinde hisseden bireyler tüm
etkinlikleri ve yapmaları gereken işleri yerine getirmek için daha fazla enerjiye sahip olmakta daha
canlı ve uyanık olduklarını belirtmekte stresle daha kolay baş edebilmekte ve mental yönden daha
sağlıklı olduklarını düşünmektedir (Uysal vd.,2014). Birey öznel ve psikolojik iyi olma halini iyi
durumunu tutma ve sürdürme yükümlülüğü kişinin kendine aittir ve yaşamdaki en temel
sorumluluğudur (Özen, 2010).
Psikolojik doyuma ulaşılmasının önemli sağlayıcılarından biri de serbest zaman etkinlikleridir.
Öğrencilerin sosyal, psikolojik, fizyolojik gelişimlerine yardımcı olan serbest zamanlarını
değerlendirme şekilleri, öğrencilerin iyi oluşlarına önemli derecede etki etmektedir. Serbest zamanların
özellikle egzersiz ve sportif aktiviteler ile değerlendirilmesi bilinen yararların öğrencilerde alışkanlık
haline getirilmiş bir yaşam biçimi olması yönünde ilerleyecektir. Bu sebeple, üniversite, yıllar boyu
devam edecek davranışların oluştuğu önemli bir kurumdur ve öğrenciler yaşadıkları serbest zaman
deneyimleri ile güçlü, karakterli, sağlam kişilikli bireyler olarak yetişecektir (Ağaoğlu ve Eker, 2006).
Serbest zamanlara katılımın öğrencilerin doyuma ulaşmasında etkili rol oynadığına dair pek çok
çalışma bulunmaktadır (Ardahan ve Yerlisu Lapa, 2010); (Süzer, 2000); (Tekin vd., 2009); (Sabbağ ve
Aksoy, 2011); (Mansuroğlu, 2002); (Büküşoglu ve Bayturan, 2005); (Yağmur, 2006). Bu çalışmada, eğitim
fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman aktivitelerine katılım ile öznel zindelik ve temel
psikolojik ihtiyaçlar arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla yapılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada değişkenlere ait verilerin var olan durumun ortaya konması amacıyla genel tarama
modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Değişkenlerin tek tek tür yada miktar olarak
oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma modellerine tekil tarama modelleri denir.
İlgilenilen 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. Araştırma Grubu
Araştırma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
öğrenim gören 125 (%57.6) kadın ve 92 (%42.4) erkek olmak üzere toplam 217 (
öğrenciden oluşmaktadır.

x yaş :20.84±1.92)

2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Kişisel bilgi formu. Öğrencilere çalışmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formunda öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, sınıfı, bölümü, düzenli aktivite yapıp
yapmadığına, serbest zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair sorular içermektedir.
2.3.2. Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeği. Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen Kesici, Üre,
Bozgeyikli ve Sünbül (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Temel Psikolojik İhtiyaçlar
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 21 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek, özerklik ihtiyacı,
yeterlik ihtiyacı ve ilişki ihtiyacı olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Cronbachalfa iç tutarlılık
katsayısı, tüm ölçek için .76, özerklik ihtiyacı için 0.73, yeterlik ihtiyacı için 0.61 ve ilişkili olma ihtiyacı
için 0.73 olarak bulunmuştur (Kesici vd. 2003). Bu çalışmada tüm ölçek için .81, özerklik ihtiyacı alt
boyutu için .60, yeterlik alt boyutu için .40 ve ilişki alt boyutu içinse .72 olarak iç tutarlık katsayısı
hesaplanmıştır.Psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinden alınan puanlar bireyin psikolojik ihtiyaca duyduğu
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arzunun derecesini göstermektedir. Bireylerin ölçekten aldıkları puanların yüksekliği psikolojik
ihtiyaçlarının azaldığı anlamını taşımaktadır.
2.3.3. Öznel zindelik ölçeği. Ryan ve Frederick (1997) tarafından geliştirilen, Uysal, Sarıçam ve Akın
(2014) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan öznel zindelik ölçeği bireylerin kendilerini
canlı, enerjik ve uyanık hissetmelerine yönelik yaşadıkları öznel deneyimleri ve zindelik düzeylerini
belirlemeye yöneliktir. 7’li Likerttürü bir ölçme aracıdır ve 7 maddeden oluşmaktadır.Ölçekten
alınabilecek en düşük ve en yüksek puan 7 ile 49’dur. Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin öznel
zindelik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Uysal vd. (2014) ölçeğin iç tutarlılık katsayısını
.84 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise .68’dir.

2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde IBM SPSS 21 programı kullanılarak frekans ve yüzdelik işlemleruygulandıktan
sonra değişkenler arasındaki farklılıkları tespit etmeye yönelik independent samples t-test, one-way
ANOVA (LSD) ve değişkenler arasındaki ilişkileri tespite yönelik de pearson korelasyon testleri
yapılarak tüm testlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak ele alınmıştır.
3. Bulgular
Tablo 1. Değişkenlere ait frekans ve yüzdelik değerler
Değişkenler
Cinsiyet
Kalınan yer
Düzenli aktivite
durumu
Serbest zaman
aktivitesi

Bölüm

Sınıf

Kadın
Erkek
Yurt
Aile
Öğrenci evi
Evet
Hayır
Yok
Sanat
Spor
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Resim Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Bilişim Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1.sınıf
2. sınıf
3.sınıf
4.sınıf

n
125
92
123
43
48
47
170
138
58
21
31
11
33
16
32
34
28
32
84
91
30
12

%
57.6
42.4
56.7
19.8
22.1
21.7
78.3
63.6
26.7
9.7
14.3
5.1
15.2
7.4
14.7
15.7
12.9
14.7
38.7
41.9
13.8
5.5

Tablo 1’de araştırmaya katılan eğitim fakültesi öğrencilerinin %57.6’sının erkek, %42.4’ünün kadın
olduğu, çoğunluğun (%56.7) yurtta kaldığı, (%78.3) düzenli aktivite yapmadığı ve serbest zaman
aktivitelerine katılmadığı (%63.6) görülmektedir.
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Tablo 2. Cinsiyete göre ölçeklerden alınan t-testi sonuçları
Cinsiyet
n
SS
sd
t
p
x
Erkek
92
23.44
5.09
Özerklik İhtiyacı
215
-.348
.728
Kadın
125
23.67
4.45
Erkek
92
19.13
3.45
Yeterlik İhtiyacı
215
-.522
.602
Kadın
125
19.38
3.59
Erkek
92
28.54
5.52
İlişki İhtiyacı
215
.093
.926
Kadın
125
28.47
5.59
Erkek
92
33.33
8.71
Öznel Zindelik
215
.847
.398
Kadın
125
32.26
9.57
Tablo 2’de cinsiyete göre sonuçlar incelendiğinde, temel psikolojik ihtiyaçlar ile öznel zindelik
puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05).
Tablo 3. Bölümler arası ölçeklerden alınan puanların ANOVA sonuçları
Gruplar arasında
Özerklik
Gruplar içinde
İhtiyacı
Toplam
Gruplar arasında
Yeterlik İhtiyacı Gruplar içinde
Toplam
Gruplar arasında
İlişki İhtiyacı
Gruplar içinde
Toplam
Gruplar arasında
Öznel Zindelik Gruplar içinde
Toplam

KT
328.35
4494.64
4822.99
128.17
2561.23
2689.41
656.60
6005.64
6662.24
1136.46
17197.38
18333.85

Sd
7
209
216
7
209
216
7
209
216
7
209
216

KO

F

p

Anlamlı Fark

46.90
21.50

2.181

.037*

G-A; B-D; B-E; F-D; GD; H-D; F-E; G-E; H-E;

18.31
12.25

1.494

.171

93.80
28.73

3.264

.003*

162.35
82.28

1.973

.060

G-A; H-A; B-E; C-E;
G-D; H-D; F-E; G-E;
H-A; H-E;

Gruplar: A:Sınıf Öğretmenleri; B: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği; C: Okul Öncesi Öğretmenliği; D: Resim Öğretmenliği; E: Tarih
Öğretmenliği;F: Türkçe Öğretmenliği; G: Bilişim Öğretmenliği; H: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
*p<0.05

Bölümler arası psikolojik ihtiyaçlar ve öznel zindelik farklarının incelendiği tablo 3’te psikolojik
ihtiyacın özerklik [F= 2.181; p=.037<0.05] ve ilişki [F= 3.264; p=.003<0.05] alt boyutlarında anlamlı
farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi bölümlerden kaynaklandığının tespiti için yapılan LSD
testinde ise, özerklik alt boyutunda sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri (25.63±4.41); ilişki alt
boyutunda ise bilişim öğretmenliği öğrencileri diğer branş öğrencilerinden yüksek ortalamaya sahip
olduğu tespit edilmiştir. Farklılıkların hangi branşlardan kaynaklandığı anlamlı fark sütununda
gösterilmektedir. Ancak psikolojik ihtiyacın yeterlik ihtiyacı alt boyutunda [F= 1.494; p=.171>0.05] ve
öznel zindelik puanlarında [F= 1.973; p=.060>0.05] herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.
Tablo 4. Düzenli aktivite durumlarına göre ölçeklerden alınan t-testi sonuçları

Özerklik İhtiyacı
Yeterlik İhtiyacı
İlişki İhtiyacı
Öznel Zindelik
*p<0.05

Düzenli aktivite
durumu
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N

x

SS

47
170
47
170
47
170
47
170

23.59
23.57
20.06
19.05
29.72
28.16
35.55
31.93

5.41
4.53
3.72
3.45
6.28
5.30
8.56
9.25

sd
64.887
215
215
215

t

p

.029

.977

1.736

.084

1.711

.089

2.409

.017*
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Düzenli aktivite durumlarının psikolojik ihtiyaç ve öznel zindelik açısından değerlendirildiği tablo 4’te,
psikolojik ihtiyaçlar açısından anlamlı bir farka rastlanmazken (p>0.05); öznel zindelik puanlarında
anlamlı farklılık tespit edilmiştir [t (215) =2.409; p=.017<0.05]. Düzenli aktivite yapan öğrencilerin öznel
zindelik puanları (35.55±8.56)
düzenli aktivite yapamayan öğrencilerden (31.93±9.25) yüksek
bulunmuştur (p<0.05).
Tablo 5. Serbest zaman aktivitelerine göre ölçeklerden alınan ANOVA sonuçları

Özerklik İhtiyacı

Yeterlik İhtiyacı

İlişki İhtiyacı

Öznel Zindelik

Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam
Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam
Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam
Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam

KT

Sd

21.707
4801.288
4822.995
115.690
2573.720
2689.410
59.183
6603.066
6662.249
388.792
17945.060
18333.853

2
214
216
2
214
216
2
214
216
2
214
216

Anlamlı
fark

KO

F

p

10.854
22.436

.484

.617

57.845
12.027

4.810 .009* A-B; A-C

29.591
30.855

.959

.385

194.396
2.318 .101
83.855

A: Serbest zaman aktivitesi ile uğraşmayan öğrenciler; B: Serbest zamanlarında spor ile uğraşan öğrenciler; C: Serbest
zamanlarında sanat ile uğraşan öğrenciler
*p<0.05

Serbest zaman aktivitelerine göre ölçeklerden alınan ANOVA sonuçları incelendiğinde; psikolojik
ihtiyaç yeterlik alt boyutunda öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [F= 4.810;
p=.009<0.05]. Bu farklılığın hangi aktivitelerden kaynaklandığının tespiti için yapılan LSD testinde ise
serbest zamanlarında spor (20.33±3.21) ve sanat (20.20±4.08) ile uğraşan öğrencilerin, serbest zaman
aktivitesi ile uğraşmayan öğrencilerden (18.72±3.21)yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür.
Diğer psikolojik ihtiyaç alt boyutlarında ve öznel zindelik puanlarında herhangi bir farklılık
görülmemektedir (p>0.05).
Tablo 6. Ölçeklerden alınan puanlar ile yaşa ilişkin korelasyon sonuçları

Özerklik İhtiyacı

Yeterlik İhtiyacı

İlişki İhtiyacı

Öznel Zindelik
Yaş

r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r

Özerklik
İhtiyacı
1

Yeterlik
İhtiyacı
.366
.000*
217
1

İlişki
İhtiyacı
.541
.000*
217
.494
.000*
217
1

Öznel
Zindelik
.286
.000*
217
.290
.000*
217
.338
.000*
217
1

Yaş
-.146
.032*
217
-.114
.094
217
-.120
.078
217
-.008
.906
217
1

Tablo 6’da görüldüğü gibi, psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin alt boyutları ile öznel zindelikten elde edilen
puanlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Yaş ile ölçeklerden alınan
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puanlar arasındaki ilişkiye bakıldığında yalnızca psikolojik ihtiyacın özerklik alt boyutu ile yaş
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r = -.146; p=.032<0.05).
4. Tartışma ve Sonuç
Serbest zaman aktivitelerine katılım ile öznel zindelik ve temel psikolojik ihtiyaçlar arasındaki
farklılıkları incelemek amacıyla yapılan çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler katılmıştır. Çalışmada, cinsiyet değişkeninde temel psikolojik
ihtiyaç ve öznel zindelik değişkenlerine yönelik anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu bulgu,
Tuzgöl-Dost (2006); Tuzgöl-Dost (2010); Saygın (2008); Gençtanırım ve Tay (2015) çalışmalarıyla
paralellik göstermektedir. Çalışmalardan farklı olarak, kadınların öznel iyi oluş düzeyinin erkeklere
göre (Gündoğdu ve Yavuzer, 2012) ve erkeklerin öznel iyi oluş düzeyininse kadınlara göre daha
yüksek olduğunu (İlhan, 2005; Tümkaya, 2011) gösteren araştırmalar da mevcuttur. Gündoğdu ve
Yavuzer de (2012) eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında temel psikolojik
ihtiyaçların cinsiyete göre farklılık göstermediğini vurgularken; Cihangir-Çankaya (2009); Çelikkaleli
ve Gündoğdu (2005); Kesici ve vd. (2003) kadınların erkeklere göre özerklik ve ilişkili olma
ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu vurgulamışlardır. Cihangir-Çankaya ise (2009b) öğrencilerin
yalnızca ilişkili olma ihtiyaçlarının kızların lehine anlamlı bir farklılık gösterdiğini saptamıştır.
Çalışmalarda karşılaşılan farklı sonuçların kişilerin kişilik özelliklerine, yaşadıkları yerlere ve aldıkları
eğitime göre şekillendiği, psikolojik ihtiyaçlarına ve özelliklerine bağlı olarak farklılaştığı
düşünülmektedir.
Çalışmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin bölümlere göre farklılıkları incelenmiş ve öznel zindelik
düzeyleri açısından Yavuz-Güler ve İşmen-Gazioğlu (2008) çalışmasına paralel olarak fark
bulunamamıştır. Psikolojik ihtiyaca göre incelendiğinde ise özerk olma ihtiyacının ve ilişkili olma
ihtiyacının bölüme göre farklılaştığı ancak yeterli olma ihtiyacının farklılaşmadığı görülmüştür. Bu
farklılığın özerk olma ihtiyacında sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinden; ilişkili olma ihtiyacında
ise bilişim öğretmenliği öğrencilerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çalışma Kesici ve vd.’nin
(2003) çalışmasıyla aynı sonucu verirken; Gündoğdu ve Yavuzer (2012) aynı sonucun yeterli olma
ihtiyacında gerçekleştiğini belirtmiştir. Alınan eğitimin ve eğitim alınan yerin kişilerde oluşturduğu
gereksinimler onların psikolojik ihtiyaçlarını ve bu doğrultuda öznel zindeliklerini etkileyebilir. Sosyal
ilişkileri iyi bir durumda tutmak öznel ve psikolojik iyi olma durumunu artırdığından bireyler sosyal
beceri eğitimi, atılganlık eğitimi ve iletişim becerileri eğitimi almalıdır (Cenkseven, 2004).
Düzenli aktivite yapan öğrenciler ile yapmayan öğrenciler arasında psikolojik ihtiyaçlar yönünden bir
fark olmadığı ancak düzenli aktivite yapan öğrencilerin öznel zindeliklerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Düzenli aktiviteyle beraber kişinin kendini iyi ve zinde hissetmesi aktivitenin düzenli
olmasının beklenen sonuçlarını doğurmuştur.
Serbest zamanlarında sanat ve spor gibi çeşitli aktivitelerle uğraşanların ise psikolojik ihtiyacın yeterlik
alt boyutunda doyuma ulaştığı ancak öznel zindelik düzeylerinin değişmediği görülmüştür. Yeterli
olma ihtiyacının serbest zamanlarında spor ve sanat ile uğraşan öğrencilerinden kaynaklandığı
görülmüştür. Özen (2010) bireylerin kendilerini değerli ve işe yarar hissetmeleri ve böylece öznel ve
psikolojik iyi oluş düzeylerinin yükselmesi için rekreasyon eğitimi almaları gerektiğini belirtmiştir.
Çalışmada temel psikolojik ihtiyacın yaş ile ilişkisine bakıldığında, yaşın yalnızca özerk olma ihtiyacı
ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgudan yaş arttıkça özerklik ihtiyacının azaldığı
dolayısıyla psikolojik doyuma ulaşıldığı sonucuna varılmaktadır. Öznel zindelik düzeyi ile yaş
arasında ise bir ilişki bulunamamıştır.
Temel psikolojik ihtiyaçlar ile öznel zindelik arasında pozitif doğru orantı tespit edilmiştir. Buna göre
temel psikolojik ihtiyaçlar doyuma ulaştığında öznel zindeliğin arttığı; temel psikolojik ihtiyaçlar
karşılanmadığında ise öznel zindeliğin de düştüğü görülmüştür. Bu bulgu literatürdeki çalışmalar ile
tutarlılık göstermektedir (Deci vd. 2001; Cihangir-Çankaya,2009a; Cihangir-Çankaya, 2009b; Chirkov
vd. 2003; Sheldon ve Elliot, 1999; Kermen ve Sarı, 2014; Özer, 2009; Sarı vd. 2011). Çalışmayı destekler
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nitelikte, Sheldon vd. (1996) de bireylerin temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri arttıkça,
yüksek düzeyde olumlu duygu ve canlılık, düşük olumsuz duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sınıf
öğretmen adaylarına yapılan çalışmada psikolojik ihtiyaçların birbirlerine bağlı olduğu, birbirlerine
göre değiştiği belirtilmiştir (Gençtanırım ve Tay, 2015).
Sonuç olarak, eğitim fakültesi öğrencilerinin psikolojik ihtiyaç doyumlarının öznel zindelikle ilişkili
olduğu, serbest zamanlarını aktiviteler ile geçiren ve düzenli aktivite yapan öğrencilerin psikolojik
ihtiyaçlarının daha az ve öznel zindeliklerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması toplumsal yönden onlara fırsat sunularak yapılabilir.
Üniversitenin toplumun görevini üstlenerek öğrenciler için onların yaşam kalitelerini yükseltecek
fırsatlar sunması gerekmektedir. Geleceğin temel taşlarını yapılandıracak olan üniversite öğrencilerinin
psikolojik ihtiyaçlarının doyurulması amacıyla sosyal, toplumsal ve psikolojik yönden birçok faaliyet
ile sosyal ortamlara katılımlarının sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Günümüzde serbest zamanı
değerlendirme bir yaşam biçimi halini almıştır. Üniversite öğrenimi dönemi, yıllar boyu devam edecek
davranış biçimlerinin oluştuğu en önemli süreçtir (Ardahan ve Yerlisu Lapa, 2010) ve üniversitelerde
rekreasyon merkezlerinin kurulması gerekmektedir (Ağaoğlu ve Eker, 2006).Böylelikle öğrencilere
serbest zamanlarının kullanımı hakkında bilgi, uygulanabilirliği hakkında teşvik ve sürdürülebilir
olması için de alışkanlığın kazandırılacağı düşünülmektedir. Üniversitelerin fiziki, sosyal ve coğrafi
yeterliliklerinin de irdelenmesi gereken bu konuda asıl amaç üniversitelerin öğrencileri gelişimlerine
yönelik faaliyetlere teşvik eden bir düşünceye sahip olması gerektiğidir. Çivitçi (2012) de üniversite
öğrencilerinin kendi yeterliklerini sergileyerek başarma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri akademik ve
sosyal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin
temel ihtiyaçlarının karşılanması için üniversitelere büyük görev düşmektedir. Önce öğrencilerinin
refahı, yaşam kalitesi ve başarısı için daha sonra üniversitenin başarısı ve en sonunda da ülke refahı
için önem arz ettiği düşünülmektedir.
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Özet
Anadolu Lisesi öğrencileri ile spor lisesi öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçları ve problem çözme
becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışmaya 376 (%64.8) anadolu
lisesi öğrencisi, 204 spor lisesi (%35.2) öğrencisi olmak üzere toplam 580 öğrenci ( yaş:16.27±1.23) dahil
olmuştur. Çalışmanın amaçları doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile
psikolojik ihtiyaca duyduğu arzunun derecesini ölçen “Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği” (Kesici, Üre,
Bozgeyikli ve Sünbül, 2003) ve bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini algılayışını ölçen
“Problem Çözme Becerileri Ölçeği” (Şahin, Şahin ve Heppner, 1993) kullanılmıştır. Verilerin analizinde
frekans ve yüzdelik işlemler, değişkenler arasındaki farklılıkları belirlemeye yönelik independentsamples ttest ve değişkenler arasındaki ilişkileri tespite yönelik pearsonkorelasyon testleri yapılarak anlamlılık düzeyi
0.05 olarak ele alınmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, düzenli aktivite yapan/yapmayan tüm anadolu
lisesi öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçları ile kaçıngan problem çözme yaklaşımı spor lisesi
öğrencilerine göre yüksek bulunurken; aktivite yapmayan spor lisesi öğrencilerinin düşünen, değerlendirici
ve plansız problem çözme yaklaşımları anadolu lisesi öğrencilerine göre yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak,
lise türünün ve aktivitenin öğrencilerde psikolojik ihtiyaçlar ve bazı problem çözme becerilerine üzerine
etkisi olduğu ve öğrencilerin psikolojik ihtiyaçları doyuma ulaştıkça problem çözme becerilerinin de arttığı
gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler:1
problem çözme, psikolojik ihtiyaç, spor lisesi, anadolu lisesi

1.

Giriş

Toplumu oluşturan kişiler zamanla büyüyüp gelişerek ve yaşamları boyunca birtakım mücadelelere
girmektedir. İçerisinde bulundukları bu hayat mücadelesinde çeşitli davranışlarla hayatlarını
sürdürmektedir. Bu girmiş oldukları hayat mücadelesinde birçok seçenek denemekte ve en iyisini, en
doğrusunu bulmaya çalışmaktadır. Ancak kişilerin bulmaya çalıştıkları en uygun olan seçenek her
zaman en iyi veya en doğru olmayabilmektedir. Bireylerin yaptıkları seçimler yaşantılarına doğru
veya yanlış olarak yansıyabilmekte, pozitif veya negatif değişikliklere yol açabilmektedir. Bu
değişiklikler neticesinde kişiler toplum içinde bir yer edinmekte ve kişiliğini belirlemektedir.
Toplumu oluşturan kişilerin sosyal hayat içinde gelişimi ve bütünleşmelerini doğru bir şekilde
gerçekleştirebilmeleri için temel psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçların doyurulması ve
bütün bunlar olurken sosyal çevrenin bu eğilimleri ve davranışları desteklemesi gerekmektedir.
Problem, hazır, anlık çözüm tepkilerimizin olmadığı herhangi bir durumken, çözüm farklı fikirler ya
da olası çözümler arasında seçim yapmak eylemidir (Ramsey 1989). Problem çözme, bilişsel
becerilerin yanı sıra duyuşsal ve davranışsal özellikleri de içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Bunun
1Sorumlu
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yanında problem çözme, bireyin psikolojik uyumu (Bepner ve Anderson 1985) kendine güveni (Erden
ve Akman 1995), iletişim becerilerinin etki1iliği ve karar verme stilleri (Hunsaker ve Alessandra 1980),
akademik ve sosyal özsaygı (McCobe, Randi ve ark. 1999) ile yakından ilişkilidir. Bireyler günlük
yaşantıları içerisinde aşılması gereken bazı güçlüklerle, problemlerle, engellerle karşılaşılır ve
bunların aşılması için bazı problem çözme yolları dener. İnsanların enerjilerinin ve zamanlarının çoğu
problem çözme ve karar verme süreçlerine gider. Sıklıkla bu iki süreç aynı anlamı içerebilmektedir
(Ivey, Ivey, Simek-Morgan 1993). Bu araştırmada anadolu lisesi öğrencileri ile spor lisesi
öğrencilerinin rehberlik hizmetlerinin en fazla gereksinim duyulduğu öğrencilerin bazı değişkenlere
göre temel psikolojik ihtiyaçları ve problem çözme becerilerinin düzeyi ölçülmek istenmiştir.
2.

Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada değişkenlere ait verilerin var olan durumun ortaya konması amacıyla genel tarama
modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Değişkenlerin tek tek tür ya da miktar olarak
oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma modellerine tekil tarama modelleri denir.
İlgilenilen 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. Araştırma Grubu
Anadolu Lisesi öğrencileri ile spor lisesi öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçları ve problem çözme
becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışmaya Ağrı iline bağlı
liselerde öğrenim gören 376 (%64.8) anadolu lisesi öğrencisi, 204 (%35.2) spor lisesi öğrencisi olmak
üzere toplam 580 öğrenci ( x yaş= 16.27±1.23) dahil olmuştur.
2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Kişisel bilgi formu: Öğrencilere çalışmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formunda öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, sınıfı, bölümü, düzenli aktivite yapıp
yapmadığına, serbest zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair sorular içermektedir.
2.3.2. Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeği: Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen Kesici, Üre,
Bozgeyikli ve Sünbül (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Temel Psikolojik İhtiyaçlar
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 21 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek, özerklik ihtiyacı,
yeterlik ihtiyacı ve ilişki ihtiyacı olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayısı, tüm ölçek için .76, özerklik ihtiyacı için 0.73, yeterlik ihtiyacı için 0.61 ve ilişkili olma ihtiyacı
için 0.73 olarak bulunmuştur (Kesici vd. 2003). Psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinden alınan puanlar bireyin
psikolojik ihtiyaca duyduğu arzunun derecesini göstermektedir. Bireylerin ölçekten aldıkları puanlar
arttıkça psikolojik ihtiyacı daha az hissettiği kabul edilmektedir.
2.3.3. Problem çözme becerileri ölçeği: Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin,
Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bireyin problem çözme becerileri konusunda
kendini algılayışını ölçen problem çözme becerileri ölçeği 31 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır.
Orijinal ölçekte 35 olarak oluşturulan madde sayıları Türkçe uyarlamada faktör analizinden sonra 31
madde olarak son şeklini almıştır (Şahin, vd.1993). Alt boyutlar aceleci yaklaşım (α.69), düşünen
yaklaşım (α.68), kaçıngan (kaçınma)yaklaşım (α.75), değerlendirici yaklaşım (α.64), kendine güvenli
yaklaşım (α.65) ve plansız yaklaşımdır (α.65). Çalışmadan elde edilen iç tutarlılık katsayısı değerleri
alt boyutlara göre sırasıyla .69, .68, .75, .64, .65 ve .65tir. Ölçekten en az 31, en fazla 186 puan
alınabilir.Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin problem çözme becerileri konusunda
kendini yetersiz olarak algıladığını göstermektedir.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde IBM SPSS 21 programı kullanılarak frekans ve yüzdelik işlemler uygulandıktan
sonra lise türleri arasındaki farkın tespiti için independent samples t-test, ölçekler arası ilişkiyi
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belirlemeye yönelik pearson korelasyon testleri yapılarak tüm testlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak
ele alınmıştır.
3.

Bulgular

Tablo 1. Değişkenlere ait frekans ve yüzdeler
Değişkenler
Cinsiyet

Sınıflar

Lise Türü
Haftalık Beden Eğitimi ve Spor Ders Saati
Serbest zaman aktivitesi

Kadın
Erkek
9. sınıf
10. sınıf
11. sınıf
12.sınıf
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi
2 saat
8 saat
Evet
Hayır

n
277
303
242
118
78
142
376
204
376
204
206
374

%
47.8
52.2
41.7
20.3
13.4
24.5
64.8
35.2
64.8
35.2
35.5
64.5

Tablo 1’e ait frekans ve yüzdeler incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin %47.8’inin kadın,
%52.2’sinin erkek olduğu, eğitim aldıkları lise türüne ait verilerde %64.8’inin Anadolu lisesine devam
ettiği ve haftalık 2 saat beden eğitimi ve spor dersi aldığı, %35.2’sinin ise spor lisesi olduğu ve haftalık
8 saat beden eğitimi ve spor ders aldığı görülmektedir. Serbest zaman aktivitesinde bulunanların
oranı %35.5 olarak hesaplanırken diğerlerinin oranı ise %64.5olarak bulunmuştur.
Tablo 2. Değişkenlere ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri

Temel psikolojik ihtiyaçlar

Problem çözme becerisi

Özerklik İhtiyacı
Yeterlik İhtiyacı
İlişki İhtiyacı
Aceleci Yaklaşım
Düşünen Yaklaşım
Kendine Güvensiz Yaklaşım
Kaçıngan Yaklaşım
Değerlendirici Yaklaşım
Plansız Yaklaşım
Toplam

n

Min

Max

x

SS

580
579
580
580
580
580
580
580
580
580

8
6
8
9
5
6
4
3
4
35

35
33
40
50
30
33
24
18
24
183

22.48
18.95
26.98
28.63
15.10
18.43
13.38
8.64
11.71
108.89

4.08
3.52
5.27
8.01
5.47
5.81
5.23
3.62
4.45
25.59

Öğrencilerin ölçeklerden aldıkları puan değerleri incelendiğinde (tablo 2) psikolojik ihtiyaca ait alt
boyutlarda en yüksek ortalamaya sahip alt boyut ilişki ihtiyacı olurken (26.98±5.27), problem çözme
becerisine ait en yüksek ortalamaya sahip aceleci yaklaşım alt boyutu olmuştur (28.63±8.01).
Tablo 3. Düzenli aktivite durumuna göre lise türlerine ait temel psikolojik ihtiyaçların t-testi sonuçları
Düzenli aktivite durumu

Evet

Özerklik İhtiyacı
Yeterlik İhtiyacı
İlişki İhtiyacı

Hayır

Özerklik İhtiyacı
Yeterlik İhtiyacı
İlişki İhtiyacı

Lise türü
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Spor Lisesi

n
112
94
112
93
112
94
264
110
264
110
264
110

x
22.79
21.61
20.06
17.68
28.50
24.80
23.20
21.15
19.31
18.06
27.93
25.01

SS
4.57
2.88
4.15
2.66
5.75
3.38
4.60
2.35
3.64
2.57
5.84
3.09

t

p

2.246

.026*

4.943

.000*

5.712

.000*

5.684

.000*

3.753

.000*

6.261

.000*
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Düzenli aktivite durumuna göre lise türlerine ait temel psikolojik ihtiyaçların t-testi sonuçlarının
incelendiği tablo 3’te düzenli aktivite yapan ve yapmayan tüm lise öğrencileri arasında tüm alt
boyutlarda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).
Tablo 4. Düzenli aktivite durumuna göre lise türlerine ait problem çözme becerilerinin t-testi sonuçları

Hayır

Evet

Düzenli aktivite durumu

Lise türü
Anadolu Lisesi
Aceleci Yaklaşım
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Düşünen
Yaklaşım
Spor Lisesi
Kendine Güvensiz Anadolu Lisesi
Yaklaşım
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Kaçıngan
Yaklaşım
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Değerlendirici
Yaklaşım
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Plansız Yaklaşım
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Aceleci Yaklaşım
Spor Lisesi
Düşünen
Anadolu Lisesi
Yaklaşım
Spor Lisesi
Kendine Güvensiz Anadolu Lisesi
Yaklaşım
Spor Lisesi
Kaçıngan
Anadolu Lisesi
Yaklaşım
Spor Lisesi
Değerlendirici
Anadolu Lisesi
Yaklaşım
Spor Lisesi
Anadolu Lisesi
Plansız Yaklaşım
Spor Lisesi

112
94
112
94
112
94
112
94
112
94
112
94
264
110
264
110
264
110
264
110
264
110
264
110

n
28.86
27.95
14.97
15.87
18.56
18.81
13.75
11.37
8.36
8.64
11.46
12.36
28.83
28.49
14.52
15.96
18.07
18.83
14.56
11.92
8.45
9.35
11.09
12.91

x

7.82
9.49
5.92
5.96
5.83
6.78
4.95
5.40
3.76
3.34
4.55
4.51
7.22
8.67
5.26
4.91
5.33
6.03
4.97
5.16
3.74
3.33
4.33
4.36

SS
.740

P
.460

-1.081

.281

-.288

.774

3.293

.001*

-.565

.573

-1.414

.159

.365

.716

-2.541

.015*

-1.202

.230

4.619

.000*

-2.174

.030*

-3.694

.000*

*p<0.05

Düzenli aktivite durumuna göre lise türlerine ait problem çözme becerilerinin t-testi sonuçlarının
incelendiği tablo 4’te düzenli aktivite yapan Anadolu lisesi öğrencileri ile spor lisesi öğrencileri
arasında problem çözme becerilerinde kaçıngan yaklaşım alt boyutunda anlamlı bir fark bulunurken;
düzenli aktivite yapmayan öğrenciler arasında düşünen, kaçıngan, değerlendirici ve plansız yaklaşım
alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05).
Tablo 5. Öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaç ve problem çözme becerileri ölçeklerinden aldıkları
puanların korelasyonları

Özerklik İhtiyacı

Yeterlik İhtiyacı

İlişki İhtiyacı

r
p
n
r
p
n
r
p
n

Aceleci
Yaklaşım

Düşünen
Yaklaşım

.125
.003*
580
.068
.102
579
.033
.424
580

-.136
.001*
580
-.101
.015*
579
-.156
.000*
580

Kendine
Güvensiz
Yaklaşım
-.084
.044*
580
-.092
.026*
579
-.137
.001*
580

Kaçıngan
Yaklaşım

Değerlendirici
Yaklaşım

Plansız
Yaklaşım

.233
.000*
580
.194
.000*
579
.260
.000*
580

-.143
.001*
580
-.140
.001*
579
-.133
.001*
580

-.160
.000*
580
-.139
.001*
579
-.188
.000*
580

Tablo 5’teki korelasyon sonuçları incelendiğinde, psikolojik ihtiyaç ile problem çözme becerileri
arasında yüksek düzeyde, pozitif anlamlı bir ilişki tespit edildiği görülmüştür (p<0.05). Psikolojik
ihtiyaçlar doyumuna ulaştıkça problem çözme becerilerinin de arttığı söylenebilir.
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Tablo 6. Haftalık beden eğitimi ve spor ders saatine göre psikolojik ihtiyaç ve problem çözme
becerilerinin t-testi sonuçları
Haftalık beden eğitimi
ve spor ders saati
Özerklik İhtiyacı
Yeterlik İhtiyacı
İlişki İhtiyacı
Aceleci Yaklaşım
Düşünen Yaklaşım
Kendine Güvensiz
Yaklaşım
Kaçıngan Yaklaşım
Değerlendirici
Yaklaşım
Plansız Yaklaşım

2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat
2 saat
8 saat

n

x

SS

376
204
376
203
376
204
376
204
376
204
376
204
376
204
376
204
376
204

23.08
21.36
19.53
17.89
28.10
24.92
28.84
28.24
14.65
15.92
18.22
18.82
14.32
11.67
8.43
9.02
11.20
12.66

4.59
2.61
3.81
2.61
5.81
3.22
7.39
9.04
5.47
5.41
5.48
6.37
4.97
5.26
3.74
3.35
4.39
4.43

t

p

5.740

.000*

6.109

.000*

8.468

.000*

.809

.419

-2.663

.008*

-1.145

.253

5.997

.000*

-1.968

.050

-3.794

.000*

*p<0.05

Anadolu ve spor liselerinin ders saatlerine göre alt boyutların incelendiği tablo 6’da, psikolojik
ihtiyaçların tüm alt boyutlarında ve düşünen, kaçıngan ve plansız yaklaşım alt boyutlarında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (p<0.05).
4. Tartışma ve Sonuç
Birçok çalışmada sporun depresyon ve problem çözme ile ilişkisi incelenerek, düzenli sporun bu
bozukluklar için faydalı olduğu ortaya konmuştur (Byrne A, Byrne DG. 1993; salmon P. 2000).
Günümüze dek yapılmış olan çalışmalarda hem klinik, hem de klinik dışı popülasyonda, düzenli
sporun problemli durumu azaltabileceği görüşü benimsenmiştir (Dunn AL ve ark 2005; Singh NA
2005). Lise dönemi öğrencilerinin günümüz yapılaşmalarında oyun alanlarının azlığı göz önünde
bulundurularak okul müfredatına beden eğitimi ve spor derslerinin spor lisesi dışındaki liselerde de
arttırılması çocuklarımız daha pozitif olmalarına, karşılaştıkları problemlere karşı çözümlemeleri
daha kolay ve yaratıcı olabileceği düşünülmektedir. Stepteoe ve arkadaşları, 1997’de 16483 lise
öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmalarında yaş ve cinsiyetin etkisini dışladıktan sonra, sporun
problem çözme ve depresyon belirtilerini azalttığını ortaya koymuştur. Çalışmamızın korelasyon
analiz sonuçları incelendiğinde, psikolojik ihtiyaç ile problem çözme becerileri arasında yüksek
düzeyde, pozitif anlamlı bir ilişki tespit edildiği görülmüştür. Bu sonuçların bireylerin temel
psikolojik ihtiyaçlarının doyurulması paralel problem çözme becerilerinin gelişebileceği söylenebilir.
Psikolojik ihtiyaçlar doyumuna ulaştıkça da problem çözme becerilerinin arttığı söylenebilir. Anadolu
lisesi ve spor liselerinin ders saatlerine göre alt boyutların incelendiği tablo 6’da, psikolojik
ihtiyaçların tüm alt boyutlarında ve düşünen, kaçıngan ve plansız yaklaşım alt boyutlarında anlamlı
bir farklılık bulunmuş olması haftalık ders saatlerinde artışın olması gerekliliğini bir kez daha ortaya
koymuştur. Avrupa Birliği’ne bağlı 15 ülkede gerçekleştirilen ve 15 yaş ve üstünde 16230 katılımcının
özbildirim yoluyla değerlendirildiği bir çalışmada, sporun ruh sağlığını olumlu etkilediği ve bu
etkinin yapılan sporun süresi ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Abu-Omar K, ve ark.2004).
Çalışmamızda sadece spor lisesi ile anadolu liseleri arasında farklılığa bakılmış olması diğer liselerde
de haftalık beden eğitimi ve spor ders saatlerinin iki saat olmasından, farklılıkların aynı yönde
oluşabileceği düşünülmektedir.
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Effect of Conceptual Change Text and Simulation on Students’
Understanding of Electricity Concepts
Refik Dilber1
1Ataturk

University, K.K. Education Faculty, 25240, Erzurum Turkey

Abstract
The aim of this study was to determine the students’ misconceptions and how conceptual change text and
simulation effects on students’ understanding of static electricity concepts and their attitude towards physics.
Conceptual change and traditional instruction methods were used as teaching methods in the study. The
results showed that the students have misconceptions and the experimental group students performed better
with respect to the success in eliminating the misconception compared to the control group. In addition, it has
been found that there was no significant difference between the attitudes of students in the experimental and
control groups both before and after teaching. Teaching strategies can be used to determine the
misconceptions and enhance students’ understanding.
Keywords:1
simulations, misconception, conceptual change text, physics education

1.

Introduction

Individuals often hold theories about the way the world works that contrast with current scientific
thinking; that is, the theories are considered nonscientific by practicing scientists. Teachers have been
well informed by researchers that students often have incomplete or inaccurate prior knowledge that
interferes with their ability to learn scientific concepts. As a result, it is known that students of all ages
can have alternative conceptions in all areas of science. In recent years, research has focused on
identifying and characterizing students’ understanding and difficulties about many science topics in
science education (Janiuk, 1993). Research has consistently shown that students do not come to the
classroom as blank slates, rather that they come with well-established understanding of how and why
everyday things behave as they do (Posner et al., 1982).
Misconceptions are very common in all topics of physics, such as mechanics (Eryılmaz, 2002; Dilber,
Karaman and Düzgün, 2009, Mou, Zhu, Chen, 2015), electricity (Dupin & Johsua, 1987; Heller &
Finley, 1992; Maloney, O’Kuma, & Hieggelke, 2001; Sencar & Eryılmaz, 2004), optics (e.g., Feher &
Rice, 1992; Favale and Bondany, 2014), and thermodynamics (Bar & Travis, 1991; Ma-Naim, Bar, &
Zinn, 2002), magnetisim (Yilmaz and İnce, 2012; İnce, 2012; Miokovic at. all. 2012; Cheng at. all.2015).
One of the most important outcomes of research on misconceptions is that educators need to consider
students’ misconceptions for meaningful learning to take place (Gil-Perez & Carrascosa, 1990).
A large number of research studies in physics education have focused on students’ understanding of
electrical concepts (Lee and Law, 2001; Wang and Andre, 1991; Pardhan and Bano, 2001; Cosgrove,
1995; Chambers and Andre, 1997; Millar and King, 1993; Heller and Finley, 1992; Koumaras et al.,
Corresponding author’s address: Ataturk University, K.K. Education Faculty, 25240, Erzurum TURKEY
e-mail:rdilber@atauni.edu.tr
1
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1997; Sencar and Eryılmaz, 2004; Kibble, 1998; Carlsen and Andre, 1992; Carlton, 1999; Chang et al.,
1998).
1.1. Conceptual Changes
A conceptual change approach based on Piaget’s (1950) construct of disequilibrium and dealing with
students’ alternative conceptions has been developed over the past 20 years, and has become a central
organising concept in both science education research and science teacher education (Thorley and
Stofflett, 1996). One particularly influential view of science learning was outlined in the conceptual
change model (Posner et al., 1982). The model has two major components. One is the set of conditions
for conceptual change, three of which were originally described as the intelligibility, plausibility, and
fruitfulness of a concept as seen by a learner. The fourth condition refers to the extent to which the
learner is dissatisfied with a concept. The conceptual change approach suggests that the four
conditions must exist before a conceptual change is likely to occur:
1 Students must become dissatisfied with their existing concepts; students must have experiences that
lead them to lose faith in the ability of their current concepts to solve problems.
2 The new concept must be intelligible; the student must be able to understand sufficiently how
experience can be structured by the new concept.
3 The new concept must appear plausible; any new concept adopted must at least appear to have the
ability to solve the problems generated by its predecessors.
4 The new concept must be fruitful; it should have the capacity to open up new areas of inquiry
(Posner et al., 1982).
1.2. Effectiveness of Simulation and Conceptual Change Texts in Science Education
Use of computer simulations makes complex systems accessible for students of varying ages, abilities,
and learning levels. The computer, instead of the student, can assume the responsibility of processing
the underlying mathematics in order to let the student begin exploring a complex system by first
focusing on conceptual understanding (Penner, 2001). Microcomputers have a number of considerable
advantages over many other educational media presently in use. Firstly, students can interact directly
with a microcomputer. Thus, provided the software requires it of them, students play a very much
more active role in learning with other media. Secondly, students can get individual attention for their
specific difficulties from the microcomputer. Thirdly, microcomputers allow students to control the
pace at which they work, so that a student who is having difficulty with one particular section of work
can take the time needed to master it before moving on to the next section. Microcomputers are
currently being used in a number of different ways in science instruction at both secondary and
tertiary levels (Hewson, 1984).
A novel expansion of the use of simulations was an attempt to combine a simulation assessment,
creating what was termed a demonstration assessment. The simulation assessment is a two-step
process. First, a simulation is shown to the students without explanations. Second, an assessment is
administered covering the simulation, asking students to draw conclusions and/or to propose
explanations based upon observations made during the simulation (McKee et al., 2007). Some
methods and techniques for meaningful learning should be developed to change misconceptions.
Various instruction methods can be used for this purpose. It is accepted that learning textual
information as an important part of instruction is a complex and dynamic process that involves the
mobilisation of existing knowledge to translate textual information into meaningful units that are
integrated into existing memory (Anderson and Botticelli, 1990). The conceptual change text strategy
is one of the strategies used to remove misconceptions. It is designed in accord with a model of
conceptual change to remediate misconceptions. It is also designed to make readers aware of the
inadequacy of their intuitive ideas and create conceptual conflict described as a necessary requisite for
conceptual change. It also helps students understand and apply the target scientific concept through
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the use of explanation and examples. The meaning of conceptual change-oriented textual information
is not derived wholly from the reading of the text but from the interaction of the reader with the
textual information. The construction of meaning occurs when the textual information is concerned
with and modifies the students’ existing knowledge. The modified prior knowledge is then used to
direct subsequent learning. The textual information for causing better acquisition of scientific
conceptions should enable students to progress at their own pace and force them to use their thinking
ability. In the present study, a group of texts was grounded in conceptual change approach. Texts
designed to promote conceptual change reinforce in-class instruction and can help teachers teach in a
way that promotes conceptual change (Hynd et al., 1994). Conceptual change text was first improved
by Roth (1985). In Roth’s model, the first step is to identify common misconceptions. Next, a situation
is presented to students to activate misconception. Then, students’ misconceptions are challenged by
introducing common misconceptions followed by evidence that they are wrong. Finally, the correct
scientific explanation is presented. Roth (1985) reported that students using conceptual change texts
performed better than those who receive traditional teaching approach. Wang and Andre (1991) used
conceptual change texts to address students’ misconceptions related to current electricity. In this
study, texts were developed by considering the ideas of Roth (1985) and Posner et al. (1982). The
purpose of their study was to evaluate the effectiveness of these texts on students’ conceptual
understanding of electric circuits. Wang and Andre found that the conceptual change text fostered
conceptual understanding of circuits.
2.

Method

2.1. Purpose
The purpose of this study was to determine the students’ misconceptions and how conceptual change
instruction based on conceptual change text and simulation affects students’ understanding of static
electricity concepts and their attitude towards physics. Generally, students of all ages can have
alternative conceptions in all areas of science because students interact with their parents, friends, and
events in the surrounding, and learn a lot of concepts whether correct or incorrect. Thus, students
believe that these incorrect concepts are scientific concepts. These beliefs affect teaching and learning
situations all throughout the process of education. For example; there have been many studies
concerning students’ misconceptions on primary school, middle school, high school, university and
teachers.
2.2. Subjects of the Study
The subjects of the present study consisted of 70 tenth-grade students (39 boys and 31 girls) from two
physics classes taught by the same teacher in a high school in Turkey. Students’ ages ranged from 16
to 17 years. Each of the two instructional methods was randomly assigned to one class after
individuals were already in each class. The data were obtained from 36 students in the experimental
group and 34 students in the control group. The language of instruction in both groups was Turkish.
2.3. Instruments
2.3.1. Static electricity concepts test (SECT). This test was developed by the researchers. The test
contained 25 multiple-choice questions. Each question had one correct answer and four distracters.
During the development stage of the test, the following procedure was followed: firstly, the
instructional objectives of the unit electrostatics were stated. Secondly, a classification of students’
misconceptions in electrostatics was constructed by a careful examination of related literature (Eylon
and Ganiel, 1990; McMillan and Swadner, 1991; Heuvelen, 1991; Caillot and Xuan, 1993; Guruswamy
et al., 1997; Furio and Guisasola, 1998; Sencar and Eryılmaz, 2004; Başer and Geban, 2008). Lastly, the
test items were constructed in such a way that each distracter or item brings out students’ alternative
conceptions related to electrostatics. Hence the purpose of the test was to measure students’
understanding of static electricity concepts, all items in the test were conceptual and no quantitative
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calculations were needed to answer the questions. The reliability (alpha) of the test was found to be
0.75.
2.3.2. Physics attitude scale (PAS): The purpose of this scale, which was developed by the researchers,
was to measure students’ attitudes toward physics as a school subject. This instrument contains 34
items in a five-point Likert-type scale (fully agree, agree, undecided, partially disagree, and fully
disagree). The reliability was found as 0.88. Three sample items of the scale are given as follows.
2.4. Treatment
This study was conducted over a four-week period. A total of 70 students from two physics classes
were involved in the study. The classroom instruction for both groups was given by the same teacher.
One class was assigned as the experimental group and the other as the control group. The
experimental group was instructed using conceptual change activities. The control group received
traditional physics instruction. The topics related to basic electric concepts were covered as part of the
regular classroom curriculum in the physics course. The classroom instruction for both groups
involved four 50-minute periods per week. The same topics related to electric concepts were covered
for both the experimental and control groups. In general, students were given equal opportunities to
perform the activities in each group. The control group received traditional instruction which
involved lessons using lecture/discussion methods to teach concepts. Lessons were based mainly on
lectures and no experiments were done. Teaching strategies relied on teacher explanation and
textbooks, with no direct consideration of the students’ alternative conceptions. The students studied
the textbooks on their own before the class period. The teacher structured the entire class as a unit,
wrote notes on the chalkboard about the definition of concepts.
In the experimental group, the conceptual change text and simulations were used as conceptual
change activities. Students in the experimental group worked with conceptual change text instruction
that took alternative conceptions into account and focused on explanations that would maximise the
plausibility of scientific conceptions. Conceptual change texts were prepared by the researchers in
light of the information obtained from a literature review. These texts offered a set of guidelines to
help students gain experience in grasping the concepts. These guidelines provided special learning
environments, such as identifying common alternative conceptions, activating students’ alternative
conceptions by presenting examples and questions, presenting descriptive evidence in the text that the
typical alternative conceptions were incorrect, and providing a scientifically correct explanation of the
situation. The teacher provided opportunities for students to be involved in discussion and questionand-answer sessions while studying the conceptual change text. In the conceptual change text,
students were asked explicitly to predict what would happen in a situation before being presented
with information that demonstrated the inconsistency between common alternative conceptions and
the correct scientific conceptions. In each of the texts, the topics were introduced with questions, and
students’ possible answers that were not scientifically accepted were mentioned directly. In this way
students were expected to be dissatisfied with their current conceptions. Scientifically acceptable
explanations that are more plausible and intelligible were then described. Furthermore, examples and
figures were included in the texts with the intention of further helping students understand the
scientific concept and realise the limitations of their own ideas.
3. Results
In this study, the independent group t-test was used in order to investigate the effect of treatment on
the dependent variables. The dependent variables were students’ attitudes towards physics (PAS) and
their static electricity concept achievement measured by post-static electricity concept test scores PostStatic Electricity Concept Achievement (POSTSECA). The independent variables were students’ Prestatic Electricity Concept Achievement (PRESECA) measured by pre-static electricity concept test
scores. Students’ previous learning about static electricity concepts and prior attitude towards physics
as a school subject were administered as pre-tests, namely, PRESECA and PAS. It was found that there
was no significant difference between the experimental and control groups in terms of achievement (t
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= –.238, p > 0.05, exp X =10.88, control= 11.08), and attitude towards physics (t = –1.52, p > 0.05). After
treatment, the analysis showed that the post-test mean scores of the experimental group and control
group with respect to the achievement related to static electricity concepts were significantly different.
The experimental group scored significantly higher than the control group (t = 5.01, p < 0.05, exp X=
20.66, control X=16, 64). On the other hand, t-test analysis showed that there was no significant
difference between the mean scores of the experimental group and the control group with respect to
their attitudes towards physics after treatment (t = –0.14, p > 0.05).
Students’ Alternative Concepts on Static Electricity
• The horizontal velocity of electron increases or decreases between two parallel plates of opposite
charge.
• Electric charge can be produced. (This misconception was identified in a previous study by Başer
and Geban, 2008).
• Electric forces are not conservative.
• The number of electric fields line is counterbalanced with amount of charge.
• Electric charges are not quantized.
• Charge transfer occurs between two spheres which have the same electrical potential.
• The electric field does not equal zero inside the conductive spheres.
• While electron moves towards the electric fields line, proton moves oppositely.
• The intensity of the electric field does not depend on distance.
• Both objects are positively charged by frictional electrification.
• The intensity of electric field increase depends on distance.
• The number of electric field lines does not depend on the amount of charge.
• Electric field lines are real.
• Both objects are negatively charged by frictional electrification.
• Charges do not move in the electric field.
• Electric field lines move towards the positive charge.
4. Discussion and Conclusion
Research related to instruction, which is designed to erase students’ alternative conceptions, focused
on strategies to promote conceptual change by challenging students’ alternative conceptions; this
caused dissatisfaction but was followed by a correct explanation, which was understandable and
plausible to the students. We hypothesised that students using the conceptual change text would
demonstrate better conceptual understanding of static electricity concepts than students exposed to
traditionally designed instruction. As hypothesised, the conceptual change text did lead to better
conceptual understanding of static electricity concepts. These results confirm the findings of previous
studies that a text-based conceptual change approach can facilitate learning of scientific concepts
(Guzzetti et al., 1993; Chambers and Andre, 1997; Hynd et al., 1994; Çakır et al., 2002; Hynd et al.,
1997; Alparslan et al., 2003). On the other hand, students exposed to conceptual change-oriented
instruction had the same attitudes as those students exposed to traditionally designed instruction.
The students exposed to the conceptual change instruction performed statistically significantly better
than those exposed to the traditional instruction; students in both groups held some conceptions at
variance with the scientifically acceptable conceptions after formal instruction. The current study
revealed that there were still some alternative conceptions still held onto, even in the experimental
group after treatment. Chinn and Brewer (1993) explained why conceptual change is so difficult.
Given information that contradicts a strongly held belief, an individual can ignore it, trivialise it,
compartmentalise it, hold it in abeyance, change an insignificant part of the current belief, but
otherwise keep it intact, or undergo a more complete conceptual change. In other words, there are
many ways to maintain a belief, making change the direction of most resistance. Guzzetti et al. (1995)
have reported that interviews with students have shown that although conceptual change text is
generally effective for groups of students, it will need to be implemented by discussion for some
individuals, particularly those with reading and writing difficulties.
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Although conceptual change-oriented instruction had significant effects on students’ understanding of
static electricity concepts, it did not make a significant difference to students’ attitude towards
physics. Both groups showed the same development in attitude. In the study, the results showed that
the experimental group students indicated better performance than the control group students in
terms of understanding static electricity concepts. The conceptual change text when combined with
simulations is an effective factor for understanding static electricity concepts. As a result, although the
results showed that students in the experimental group performed better than students in the control
group in terms of understanding static electricity concepts, students’ misconceptions related to static
electricity could not be erased completely. To overcome this problem, some learning activities should
be combined with instructional strategies. Teachers should know that students have misconceptions
about the static electricity concepts, and conceptual change instruction is an effective way to overcome
these misconceptions and enhance students understanding. Also, they should be aware of students’
prior conceptual knowledge and typical misconceptions, and use conceptual change instruction.
Curriculum developments should research the causes of the misconceptions and reorganize textbook
and education curriculum.
The results of the study revealed that students have inadequate understandings of the concepts of
static electricity and that they showed some misconceptions to a large extent. Different instructional
strategies can be used to solve this problem. In addition to textbooks used, schools should be
organized to enhance students’ understanding of conceptual science through learning by thinking,
questioning and researching. Similar studies should be carried out in other areas of physics to identify
possible misconceptions and improve teaching strategies.
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Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarının
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Özet
Bu çalışmada amaç Kastamonu Seydiler ilçesi Şehit Ersin Yenel Ortaokulunda 2015-2016 eğitim-öğretim
yılının II. döneminde öğrenim gören 5.6.7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin Fen bilimleri dersine yönelik tutumları
belirlenmeye çalışılmış ve araştırma sonuçlarına göre çeşitli öneriler sunulmuştur. Bireylerin derse olan
tutumları onların hem öğrenme isteklerini hem de akademik başarılarını etkilemektedir. Nicel araştırma
yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Şehit Ersin Yenel Ortaokulundan 5. sınıflardan
13, 6. sınıflardan 39, 7. Sınıflardan 45, 8. Sınıflardan 38 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ören ve
Tezcan (2009) tarafından geliştirilen 22 maddeden oluşan Fen Bilimleri dersine yönelik tutum ölçeği
kullanılmıştır. Fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine, sınıflarına göre anlamlı bir farklılık
görülmemiştir. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumları hem sınıf hem de cinsiyet bakımından
farklılaşmamaktadır. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının orta
düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarının artırılması için çeşitli
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler:1
fen bilimleri dersi, fen bilimleri dersine yönelik tutumlar, fen öğretimi

1.

Giriş

Günümüz eğitim sistemlerinin amacı bireyleri ‘fen okur-yazarı’ olarak yetiştirmektir. Bunun
sağlanabilmesi için de Fen Bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştirmeleri gerekmektedir.
Çünkü Fen Bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler konulara ilgi duyan, araştıran,
sorgulayan bireylerdir. Derse yönelik olumsuz tutum geliştiren bireylerin gerçek manada ‘fen okuryazarı’ olması mümkün değildir. Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın (2007), Fen okur-yazarı
bireylerin fen konularına karşı ilgi duyan ve olumlu tutum geliştiren bireyler olduğunu ayrıca bu
yeterliliğin kazanılması sürecinde de Fen Bilimleri ’ne yönelik tutumlarının incelenmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Öğrencilerin Fen Bilimleri dersine olan tutumları, onların hem ders başarılarını hem
de öğrenme isteklerini etkileyen duyusal bir süreçtir. Fen bilimleri dersine yönelik tutum; kişinin
duyusal tepki olarak Fen Bilimleri derse karşı inançları ve dersle ilgili olarak yaşadıklarıdır.
Öğrencilerin alt sınıflardaki tutumlarını üst sınıflarda da sürdürme eğilimindedirler midir?. Fen
bilimleri dersine yönelik olumlu tutum sergileyen bir birey sınıflar ilerledikçe dersler soyutlaştıkça bu
durumunu korumakta mıdır? Sınıf düzeyinde tutumların değişmesi incelenmelidir.
1.1 Amaç
Bu çalışmada amaç Kastamonu Seydiler ilçesi Şehit Ersin Yenel Ortaokulu’nda 2015-2016 eğitimöğretim yılının II. döneminde öğrenim gören 5.6.7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin Fen bilimleri dersine
Sorumlu yazar adresi: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
e-posta adresi: hakyuz@kastamonu.edu.tr
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yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmış ve araştırma sonuçlarına göre çeşitli öneriler sunulmuştur.
Birçok araştırma göstermiştir ki derse karşı olumlu tutum geliştiren bireyler daha başarılıdır.
Bireylerin derse olan tutumları onların hem öğrenme isteklerini hem de akademik başarılarını
etkilemektedir. Bu bağlamda öğrencilerin tutumları ile cinsiyetleri ve sınıf düzeyleri arasındaki
farklılığın tespit edilmesidir.
2.

Yöntem

Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmalarının amacı,
araştırma konusu ile ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmaktır
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karedeniz ve Demirel, 2008).
2.1 Çalışma Grubu
Çalışmaya Şehit Ersin yenel Ortaokul’undan 5. sınıflardan 13, 6. sınıflardan 39, 7. Sınıflardan 45, 8.
Sınıflardan 38 öğrenci katılmıştır.
2.2 Veri Toplama Aracı
Şaşmaz-Ören ve Tezcan (2009) tarafından geliştirilen, 22 maddeden oluşan Fen bilimleri dersine
yönelik tutumu ölçen bu ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.93’tür. Ölçek, likert tipi bir ölçektir. Ölçekte yer
alan ifadelerin bir kısmı olumlu (13 madde), bir kısmı olumsuzdur (9 madde). Her bir ifade için
“tamamen katılıyorum”, “katılmıyorum”, “karasızım”, “katılmıyorum”, ve “hiç katılmıyorum”
şeklindedir. Olumlu ifadelere 5,4,3,2,1 ve olumsuz ifadelere 1,2,3,4,5 şeklinde puanlanmaktadır.
Puanlar yorumlanırken ölçeğin genelinden alınan puan toplamı toplam soru sayısına bölünerek her
bir öğrenci için 1 ile 5 arasında bir ortalama elde edilmiş ve bu ortalamalar yorumlanmıştır.
3.

Bulgular

Öğrencilerin ölçeğin geneline ilişkin ölçekten elde ettikleri puanlar aşağıdaki tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Ölçeğin geneline ilişkin betimsel istatistikler
N
Ortalama
Std. Sapma
135
2,653
0,280

Min
1,50

Max
3,27

Tablo 1 incelendiğinde ortalamanın 2,653 civarında olduğu görülmektedir. Ölçekteki maddeler
katılma düzeyinin kararsızım ile katılmıyorum arasında olduğu, kararsızıma daha yakın olduğu
görülmektedir. Buda öğrenenlerin tutumlarının orta düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
3.1. Sınıf Düzeyine İlişkin Bulgular
Yapılan analiz çalışmasında verilerin homojenliği test edilmiştir. Bu sonuçlara ait bulgular Tablo 2’de
gösterildiği gibi homojen bir dağılım göstermektedir. Bunun nedeni ‘p’ değerinin (0.708>0.05) 0,05’ten
büyük olmasıdır.
Tablo 2. Varyansların homojenliği test sonuçları
Levene Testi
sd1
,463
3

sd2
131

p
,708

Analiz sonuçlarına göre Fen Bilimleri dersine yönelik tutum ile sınıf düzeyi arasındaki ilişkiye ait
bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Sınıf düzeylerine göre betimsel istatistikler

5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
Toplam

N

Ortalama

Minimum

Maksimum

13
39
45
38
135

2,6259
2,5921
2,7374
2,6232
2,6525

2,36
1,50
2,27
1,55
1,50

3,23
3,09
3,27
3,09
3,27
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Öğrencilerin aritmetik ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek 7.sınıf en düşük ise 6.sınıf
öğrencilerini sahip olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile tutumları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için tek yönlü varyans
Analizi (Anova) yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Sınıf düzeyine ilişkin varyans analizi sonuçları
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler Toplamı

sd

Kareler Ortalaması

F

p

,508
10,018
10,527

3
131
134

,169
,076

2,216

,089

Analiz sonuçları Tablo 4’te görüldüğü gibi gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir
(p=0.089, p>0.05).
3.2. Cinsiyete İlişkin Bulgular
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre Fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının öğrencilerin cinsiyetlerine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için gerçekleştirilen bağımsız t-testi uygulanmıştır ve
sonuçları Tablo’5 te verilmiştir.
Tablo 5. Cinsiyetlerine ilişkin betimsel istatistikler
Cinsiyet

N

Ortalama

Std. sapma

Std. Hata Ort.

t

sd

p

Kız
Erkek

67
68

2,6398
2,6651

,21442
,33392

,02620
,04049

,52
4

133

,601

Tablo 5’te görüldüğü gibi, kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları bir birine oldukça yakın olduğu
görülmüştür. Cinsiyetin fen bilimlerine yönelik tutumu etkilemediği görülmüştür (t=,524;p>0,05).
4.

Sonuç

Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile Fen bilgisi dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır. Benzer çalışmalarda tam tersi durum söz konusudur. Öğrencilerin yaşları arttıkça
Fen Bilgisi dersine yönelik olumlu tutumlarının azaldığını yapılan çalışmalar ortaya koymuştur
(Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın, 2007; Murphy ve Beggs, 2003; Mıhladız, Duran, Doğan, 2011).
Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin tutumları düşmektedir. Öğrencilerin ortalamaları yapılan
çalışmaların ortalamaları ile karşılaştırıldığında öğrencilerin tüm sınıf düzeylerinde tutumlarının
düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin genel olarak fen bilimleri dersine yönelik tutumları
kararsız düzeydedir. Buradan Fen bilimleri dersleri için öğrencilerin ne olumlu ne de olumsuz bir
tutumları olmadığı söylenebilir. Bunun sebebi, Fen Bilimleri dersi programı, etkisiz ögretim yöntem
ve teknikleri, fen bilimleri dersinin zor olarak nitelendirilmesi gibi şeyler olabilir.
Bireylerin Fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın’ın (2007) yaptığı çalışmayla benzer bir
durumdur. Fakat cinsiyetin tutum üzerinde anlamlı olduğu çalışmalarda mevcuttur(Örn: Mıhladız,
Duran, Doğan, 2011). Gardner cinsiyetin öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarında en etkili
faktörün cinsiyet olduğunu savunmuş 1990 öncesi yıllarda yapılan çalışmalarda erkeklerin fen
tutumlarının daha yüksek olduğunu belirten çalışmalar bulunsa da 1990’lı yıllardan bu yana yapılan
araştırmalarda ise cinsiyetin istatistiksel olarak etkili olmadığını belirten bir çok çalışmada mevcuttur
(Osborne, 2003).
Öğrencilerin Fen okur yazarı olarak yetiştirilmesinde önemli faktörlerden bir tanesinin bu derse
yönelik tutum olduğu açıktır. Öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarının geliştirilmesi için derslerde
kullanılan öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, teknoloji ile desteklenmesi, etkileşimli materyaller
kullanılması, öğrenciyi merkeze alacak, yaparak deneyerek öğrenecekleri laboratuvar ve sınıf
ortamlarının oluşturulması yerinde olacaktır.
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11-14 Yaş Arasi Bazı Antropometrik, Motorik ve Spor Teknik
Uygulama Parametreleri Değerlerinin Beden Eğitimi ve Spor
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Özet
Bu çalışma, 11-14 yaş öğrencilerin antropometrik, motorik ve spor uygulama teknik performanslarının yaş ve
cinsiyete göre arasındaki farkların test edilmesi için ve antropometrik ve motorik değerleriyle spor teknik
uygulama performansının beden eğitimi ve spor derslerinde olan başarıyla ilişkisinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Kosova Malisheva şehrinde yer alan ‘’Habib Berisha’’ ortaokulunda öğrenim gören ve testlerin
yapılmasına 11 ve 14 yaşlarında 40 bayan ve 40 erkek olmak üzere toplam 80 öğrenci gönüllü olarak
katılmıştır. Antropometrik (ağırlık, uzunluk, göğüs çevresi), motorik (mekik, testi, ters mekik testi, şınav testi,
100m koşu, 600m koşu), ve cimnastik, atletizm, futbol ve voleybol branşların tekniklerinin uygulanma
performansı değerlendirilmiştir. Spor branşlarının teknik performanslarının değerlendirilmesi beden eğitimi
öğretmenleri tarafından 1-5 puan arasında puanlanmıştır. Öğrencilerin antropometrik, motorik ve spor
uygulama teknik performanslarının yaş ve cinsiyete göre arasındaki farklar test edilmiş ve antropometrik,
motorik parametreleri ile spor teknik puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak, 11 - 14 yaş
öğrencilerin ağırlık, uzunluk, göğüs çevresi, 100 m koşu, 600 m koşu, şınav çekme, cimnastik, atletizm, futbol
ve voleybol tekniklerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p< 0.05). 11-14 yaş öğrencilerin göğüs
çevresi, ters mekik çekilmesi, cimnastik, atletizm ve futbol tekniklerinden elde edilen değerler beden eğitimi
ve spor dersindeki başarıyla arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Anahtar kelimeler:1
spor, beden eğitimi, motor beceri, antropometri

1. Giriş
Beden eğitimi ve sporun fiziksel aktiviteler içerdiği göz önüne alınarak bu alandaki hareketlerin vücut
yapısında ve zihinsel faktörlerdeki yansıtılan etkiler sağlıklı bir yaşam için önemli faktördür. (Cawley,
Frisvold, & Meyerhoefer, 2012). Dolaysıyla vücudun belli bölgelerini geliştirmeyi hedefleyen
hareketlerin uygulanması, beden eğitimi ve spor ile insan sağlığını, davranışları, bedensel ve ruhsal
faktörleri arasındaki olumlu ilişkileri sağlamaktadır (Gülüm & Bilir, 2011). Spor, her iki cinsiyette
vücudun geliştirmesi, psikolojik dayanıklılığın arttırması, yaratıcılığın oluşturmasını sağlayarak
insanın hayatında ayrıca günümüzde önemli faktörü olarak kabul edilir. Spor bir çocuğun fiziksel ve
psikolojik gelişimi açısından önemli bir faktörüdür (Çelik & Şahin, 2013). Öğrencilerin antropometrik
özellikleri, yaşı ve cinsiyetine göre, beden eğitimi ve spor dersinde yer alan farklı uygun olan spor
branş tekniklerinin uygulanması ile motor becerilerin artışının mümkün olacağı düşünülmektedir.
Buna göre, beden eğitimi ve spor performansına çok etkileyen faktörlerin arasında antropometrik
faktörler de bulunmaktadır. İnsanların antropometrik yapıları genetik faktörlerden etkileneceği gibi,
uğraştıkları spor teknikleri üzerine etkilidir (Polat, Çınar, Çatıkkaş, & Şahin, 2003). Bununla beraber
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farklı spor branşlarının, farklı antropometrik parametrelere sahip sporcular tarafından başarı ile
uygulanabileceği de göz ardı edilemez bir gerçektir (Bayraktar & Kurtoğlu, 2009). Dolaysıyla
antropometrik ve motorik parametrelerin farklı spor dallarıyla; cimnastik, atletizm, voleybol, futbol
vb.spor branslarıyla her açıdan bağlı olup beden eğitimi ve spor dersinde önemi yer almaktadır.
Antropometrik, motorik ve spor tekniklerin çocuklardan uygulanması düşük veya yüksek olması yaş
ve cinsiyetten etkilendiği kabul edilmektedir. 11-14 yaşların arasında çocukların ergenlik döneminden
geçmesi sebebiyle antropometrik, motorik özelliklerin gelişiminin tamamen dengeli olmaması beden
eğitimi dersinde yer alan spor tekniklerin doğru uygulanmamasının nedeni olmaktadır. Bununla
beraber ergenlik döneminin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediği bilinmektedir. (Berisha,
Beyleroğlu, Yalçın, & Uca, 2015). 11 yaşında çocukların (ergenlik döneminden geçmeyen) ve 14
yaşında (ergenlik döneminden geçmiş olan) çocukların antropometrik, motorik ve spor teknik
uygulama performansı bazen olumlu yöne hızlı arttırılır bazı ergenlik dönemin etkilerinden dolayı bu
faktörlerin gelişiminde artış görmemekteyiz. Beden eğitimi ve sporun faydalarının kullanılmaması ve
günümüzdeki hareketsizliğinden kaynaklanan birçok sağlık sorunları bu çalışmanın nedeni olmuştur.
Bu bilgiler ışığında bu çalışma, 11-14 yaş öğrencilerin antropometrik, motorik ve spor uygulama
teknik performanslarının yaş ve cinsiyete göre arasındaki farklar test edilmesi amacıyla yapılmıştır.
11-14 öğrencilerinin arasında bazı antropometrik ve motorik değerleriyle spor teknik uygulama
performansının beden eğitimi ve spor derslerinde olan başarıyla ilişkisinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Örneklem
Bu araştırmaya, Kosova Malisheva şehrinde yer alan ‘’Habib Berisha’’ orta okulunda öğrenim gören v
e testlerin yapılmasana engel akut veya kronik herhangi bir hastalığı olmayan, 11 ve 14 yaşlarında 40
bayan ve 40 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için okul
müdürlerinin ve velilerin onayları alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler ortaokul müfredatında yer
alan beden eğitimi ve spor uygulamalarına bir okul yılı boyunca değerlendirilmişlerdir. Bazı
antropometrik, motorik testler ve beden eğitimindeki uygulanılan spor tekniklerin performansı
aşağıda belirtilmiştir.
2.2. Antropometrik Ölçümleri
2.2.1. Ağırlık. Hassasiyeti 0.5 kg olan elektronik tartı ile sporcuların üzerinde sadece şort ve t-shirt
varken çıplak ayak ile tartılarak alındı.
2.2.2. Uzunluk. Örneklemin uzunlukları çıplak ayak ile boy ölçüm metresi ile yapılmıştır.
2.2.3. Göğüs çevresi. Göğsün en geniş noktasından ve sırt kemiğinden geçecek şekilde yere paralel
olarak alınır. Göğüs çevresi ölçümünde mezür (şerit metre) kullanıldı.
2.3. Motor Testleri
2.3.1. Mekik testi. Hareketi uygulayan örneklem ayak tabanları mindere yapışık, 90°dizleri bükülü,
eller boyunda, gövde dik olarak oturmuştur. Bu pozisyondan omuzlar yerle temas edecek şekilde sırt
üstü uzanmışlardır. Bacakların sabit durması başka bir kişi yardımıyla yapılmıştır. Sırt üstü
pozisyonundan sonra dizlere dokunacak şekilde dirsekler önde oturma durumuna geçmişlerdir. Test
bir kez tekrar edildi ve geçerli tekrar sayısı değerlendirmeye alındı. Ateş ve Ateşoğlu tarafından aynı
testin kullanılması ‘’Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst ve alt ekstremite
kuvvet parametreleri üzerine etkisi’’ adlı çalışmasında uygulanmıştır (Ateş & Ateşoğlu, 2007).
2.3.2. Ters mekik testi. Testi uygulayan kişi kasanın üzerine yüz üstü yatar. Kalça bölgesi kasanın uç
kısmına yerleştirilmiştir. Eller öne doğru uzanırlar, vücudun üst kısmını kasadan aşağıya sarkıtır,
sonra doğrulur. Kasanın üzerinde sabit durması için uygulayıcının ayakları başka bir kişi tarafından
tutulurlar. Test bir kez tekrar edildi ve geçerli tekrar sayısı değerlendirmeye alındı. Ateş ve Ateşoğlu
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tarafından aynı testin kullanılması ‘’Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst
ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisi’’ adlı çalışmasında uygulanmıştır (Ateş &
Ateşoğlu, 2007).
2.3.3. Şınav testi. Cephe duruşundaki uygulayıcılar, dirseklerini bükerek vücut düz șekilde yere doğru
hareket ederek göğüs yere teması ile tekrar yukarı doğru hareket ile dirsekler gergin pozisyona
getirilir. Test bir kere yapılmıştır ve geçerli şınav sayısı değerlendirmeye alındı.
2.3.4. 100m koşu testi. Test 100m mesafeli pistinde yapılmıştır. Zemin başlangıç ve bitiş çizgileri düz
bir hatla belirlenmiştir. Başlangıçta ve bitiş çizgisinde iki hakem yerleştirilmiştir, koşma süresi iki
hakem tarafından kaydedilip değerlendirmeye alındı.
2.3.5. 600m koşu testi. Test 600m mesafeli pistinde yapılmıştır. Zemin başlangıç ve bitiş çizgileri düz
bir hatla belirlenmiştir. Başlangıçta ve bitiş çizgisinde iki hakem yerleştirilmiştir, koşma süresi iki
hakem tarafından kaydedilip değerlendirmeye alındı.
2.4. Cimnastik, Atletizm, Futbol ve Voleybol Branşların Tekniklerinin Uygulanması
2.4.1. Cimnastik teknikleri. Temel cimnastik performansının değerlendirilmesinde ortaokul
müfredatında yer alan beden eğitimi dersinde 6. Sınıftaki ve 9. Sınıftaki cimnastik hareketleri
uygulanmıştır (Edukata fizike dhe sportive, 2015) .
2.4.2. Atletizm teknikleri. Atletizm performansının değerlendirilmesinde ortaokul müfredatında yer
alan beden eğitimi dersinde 6. Sınıftaki ve 9. Sınıftaki atletizm hareketleri uygulanmıştır (Edukata
fizike dhe sportive, 2015).
2.4.3. Futbol teknikleri. Futbol performansının değerlendirilmesinde ortaokul müfredatında yer alan
beden eğitimi dersinde 6. Sınıftaki ve 9. Sınıftaki futbol hareketleri uygulanmıştır (Edukata fizike dhe
sportive, 2015).
2.4.4. Voleybol teknikleri. Voleybol performansının değerlendirilmesinde ortaokul müfredatında yer
alan beden eğitimi dersinde 6. Sınıftaki ve 9. Sınıftaki voleybol hareketleri uygulanmıştır (Edukata
fizike dhe sportive, 2015).
2.4.5. Beden eğitimi ve spor başarı performansı. Beden eğitimi ve spor dersinde yer alan
parametrelerin performansının değerlendirilmesinde ortaokul müfredatında yer alan beden eğitimi
dersinde 6. Sınıftaki ve 9. Sınıftaki cimnastik atletizm, futbol, voleybol teknikleri temel alınarak
değerlendirilme yapılmıştır (Edukata fizike dhe sportive, 2015).
Cimnastik, atletizm, futbol ve voleybol performansların değerlendirilmesi beden eğitimi öğretmenleri
tarafından 1-5 puan arasında puanlanmıştır. Aynı puanlama sistemi Čuljak ve arkadaşları tarafından
‘’ Influence of fundamental movement skills on basic gymnastics skills acquisition’’ adlı çalışmasında
uygulanmıştır. (Čuljak, Kalinski, Kezić, & Miletić, 2014).
2.5. Veri Analizi
Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin elde ettikleri 11 ve 14 yaşların
arasında bayan ve erkeklerde antropometrik, motorik ve spor tekniklerin uygulamalarında
farklılıkların değerlendirilmesinde İndependent-Samples T-testi uygulanmıştır. Antropometrik,
motorik ve spor teknik uygulanmasının beden eğitimi ve sporda yer alan bazı spor branşlarında
çocukların gösterdikleri performansına ilişkilerinin incelenmesinde ise Correlation-Bivariate
uygulanmıştır.
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3. Bulgular
Tablo 1. 11 ve 14 yaş bayan ve erkek öğrenciler arasındaki farklar
Beden eğitimi ve sporun
parametreleri
Ağırlık (kg)
Uzunluk (cm)
Goğus çevresi (cm)
Mekik testi (tekrar)
Ters Mekik Testi (tekrar)
Şınav testi (tekrar)
100m koşu (s)
600m koşu (dk)
Cimnastik teknikleri (puan)
Atletizm teknikleri (puan)
Futbol teknikleri (puan)
Voleybol teknikleri (puan)
Beden eğitimi ve spor
dersinde başarı (puan)

N
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Bayan
±ss
33.4±8,14
1.39±.06
69.1±5.21
21±10.18
13±7.28
8±4.82
21.10±2.52
2.75±34
3.0±1.10
2.9±1.21
2.7±1.08
3.1±1.36

11 yaş
Erkek
±ss
33.6±5.08
1.40±.05
67.8±10.05
24±14.1
20±12.17
10±2.98
18.76±1.71
2.66±44
3.0±1.08
3.4±1.14
3.5±1.00
3.3±91

40

3.2±1.14

3.4±.88

P
.91
.71
.63
.35
.04*
.09
.05*
.44
.94
.21
.06
.59

Bayan
±ss
44.9±5.67
1.54±06
76.4±5.21
21±6.97
16±11.96
6±3.73
18.48±2.44
2.93±39
2.2±73
2.6±1.07
2.0±97
2.9±81

14 yaş
Erkek
±ss
44.5±7.46
1.57±.07
77.2±4.81
36±24.63
21±13.14
9±4.24
16.83±1.06
2.30±.39
3.1±89
2.1±1.10
2.5±1.12
2.7±81

p
.85
.22
.62
.01*
.24
.00**
.00**
.00**
.06
.13
.12
.50

70

2.7±85

2.9±.85

.58

** p< 0.00 seviyesinde anlamlı farklılık vardır.
* p< 0.05 seviyesinde anlamlı farklılık vardır.

Tablo 1 incelediğinde 11 yaş erkek ve bayanların arasında ters mekik testi ve 100m koşu
parametrelerinde anlamlı fark bulunmuştur (p< 0.05). 14 yaş erkek ve bayanların arasında mekik testi,
şınav testi, 100m koşu ve 600m koşu paramtrelerinde (p< 0.05) anlamlı fark bulunmuştur.
Tablo 2. 11 Yaş erkek ve bayan ve 14 yaş erkek ve bayanların bazı antropometrik, motorik ve spor
teknikleri parametrelerinde arasındaki farklılıklar
Beden eğitimi ve sporda yer
alan parametreleri (testleri)

N

11 yaş
±ss

Ağırlık (kg)

40

33.4±8.14

Uzunluk (cm)

40

Göğüs çevresi (cm)

Bayan
14 yaş
±ss

Erkek
(p)

11 yaş
±ss

14 yaş
±ss

(p)

44.9±5.67

.00**

33.6±5.08

44.5±7.46

.00**

1.39±.06

1.54±.06

.00**

1.40±.05

1.57±.07

.00**

40

69.1±5.21

76.4±5.55

.00**

67.8±10.05

77.2±4.81

.00**

Mekik testi (tekrar)

40

21±10.18

21±6.97

.81

24±14.1

36±24.63

.06

Ters mekik testi (tekrar)

40

13±7.28

16±11.96

.30

20±12.17

21±13.14

.77

Şınav testi (tekrar)

40

8±4.82

6±3.73

.01*

10±2.98

9±4.24

.57

100m koşu (s)

40

20.10±2.52

18.48±2.44

.04*

18.76±1.71

16.83±1.06

.00**

600m koşu (dk)

40

2.75±.34

2.93±.39

.14

2.66±.44

2.30±.39

.01*

Cimnastik teknikleri (puan)

40

3.0±1.10

2.2±.73

.01*

3.0±1.08

3.1±.89

.69

Atletizm teknikleri (puan)

40

2.9±1.21

2.6±1.07

.34

3.4±1.14

2.1±1.10

.00**

Futbol teknikleri (puan)

40

2.7±1.08

2.0±.97

.03*

3.5±1.00

2.5±1.12

.00**

Voleybol teknikleri (puan)
Beden eğitimi ve spor
dersinde başarı (puan)

40

3.1±1.36

2.9±.81

.48

3.3±.91

2.7±.81

.02*

40

3.2±1.14

2.7±.85

.10

3.4±.88

2.9±.85

.07

** p< 0.00 seviyesinde anlamlı farklılık vardır.
* p< 0.05 seviyesinde anlamlı farklılık vardır.

Tablo 2 incelendiğinde 11 - 14 yaşında olan bayanların ağırlık, uzunluk, göğüs çevresi, şınav çekilme,
100m koşu, cimnastik ve futbol teknikleri parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. (p< 0.05). 11 - 14 yaşında olan erkeklerin ağırlık, uzunluk, göğüs çevresi, 100m koşu,
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600m koşu, atletizm, futbol ve voleybol tekniklerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<
0.05).
Tablo 3. 11-14 yaş bayan ve erkeklerde antropometrik, motorik ve spor teknikleri parametrelerinin
beden eğitimi ve spor dersindeki başarıyla ilişkisi
Bayanlar
Beden eğitimi ve sporun
parametreleri
Ağırlık (kg)
Uzunluk (cm)
Göğüs çevresi (cm)
Mekik testi (tekrar)
Ters Mekik Testi (tekrar)
Şınav testi (tekrar)
100m koşu (s)
600m koşu (dk)
Cimnastik teknikleri (puan)
Atletizm teknikleri (puan)
Futbol teknikleri (puan)
Voleybol teknikleri (puan)

11 yaş
n
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

r
.07
-.15
.03
.04
-.00
.09
.43
.05
.60
.53
.76
.66

p
.77
.53
.89
.86
.99
.69
.06
.81
.00**
.01*
.00**
.00**

14 yaş
r
p
-.15
.51
-.03
.87
-.47
.06
.26
.25
.79
.00**
.36
.11
.02
.92
-.31
.18
.56
.00**
.64
.00**
.29
.21
.19
.40

Erkekler
11yaş
r
.10
.33
.11
.21
-.18
.05
.28
-.08
.51
.39
.69
.86

p
.64
.13
.61
.35
.43
.82
.19
.72
.01*
.07
.00**
.00**

14 yaş
r
.11
.17
.12
.16
.61
.00
-.23
-.36
.22
.54
.55
.41

p
.62
.45
.61
.48
.00**
.97
.32
.11
.33
.01*
.01*
.06

** p< 0.00 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır.
* p< 0.05 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır.

Tablo 3 incelendiğinde 11-14 yaş bayanların ters mekik çekilmesi, cimnastik ve atletizm tekniklerinden
elde edilen değerler beden eğitimi ve spor dersindeki başarıyla arasında olumlu ve olumsuz yönde
anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 11-14 yaş erkeklerin ters mekik testi, atletizm ve futbol
tekniklerinden elde edilen değerler beden eğitimi ve spor dersindeki başarıyla arasında olumlu ve
olumsuz yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
4. Tartışma
Bu çalışma, 11-14 yaş bayan ve 11-14 yaş erkeklerin antropometrik, motorik ve spor uygulama teknik
performanslarının arasındaki farklar test edilmesi amacıyla yapılmıştır. 11-14 yaş bayan ve 11-14 yaş
erkeklerin arasında bazı antropometrik ve motorik değerleriyle spor teknik uygulama performansının
beden eğitimi ve spor derslerinde olan başarıyla ilişkisinin incelenmesi amacıyla başlatılmıştır.
Çalışmamızda incelenen antropometrik parametrelerinde, 11-14 yaş bayanların arasında ve 11-14 yaş
erkeklerin arasında ağırlık, uzunluk ve göğüs çevresi parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
olduğu gözlenmiştir (Ağırlık: 11 yaş bayan 33.4±8.14, 11 yaş erkek 33.6±5.08, 14 yaş bayan
44.9±5.67, 14 yaş erkek 44.5±7.46, p<0.05. Uzunluk: 11 yaş bayan 1.39±.06, 11 yaş erkek 1.40±.05, 14
yaş bayan 1.54±.06, 14 yaş erkek 1.57±.07, p<0.05. Göğüs çevresi: 11 yaş bayan 69.1±5.21, 11 yaş
erkek 1.40±.05, 14 yaş bayan 1.54±.06, 14 yaş erkek 1.57±.07. p<0.05). Yaş artmasıyla paralel olarak
antropometrik parametrelerin artması olduğu gözlenmekte ve ayrıca 11-14 yaş çocuklar arasında
(ergenlik öncesi ve sonrası) antropometrik parametrelerin değişmesi hızlı tempoyla olduğu
saptanmıştır (Pekel et al., 2007).
11 yaş bayan ve erkekler arasında ağırlık, uzunluk ve göğüs çevresinde istatistiksel olarak anlamlı fark
gözlenmemiştir (p>0.05). 14 yaş bayan ve erkekler arasında antropometrik parametrelerde istatistiksel
olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05).
11 ve 14 yaş bayan ve erkeklerde ağırlık, uzunluk ve göğüs çevresi parametreleri ile beden eğitimi ve
spor başarı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).
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Motorik becerileri parametrelerinde 11 yaş bayan ve erkekler arasında ters mekik testinde (bayan
13±7.28, erkek 20±12.17, p<0.05), ve 100m koşu testinde (bayan 21.10±2.52, erkek 18.76±1.71,
p<0.05) olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir.
Mekik testi, şınav testi ve 600m koşu testlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir
(p>0.05).
14 yaş bayan ve erkekler asarında mekik testinde (bayan 21±6.97, erkek 36±24.63, p<0.05), şınav
testinde (bayan 6±3.73, erkek 9±4.24, p<0.05), 100 m koşu testinde (bayan 18.48±2.44, erkek
16.83±1.06, p<0.05) ve 600 m testinde (bayan 2.93±39, erkek 2.30±39, p<0.05) olarak anlamlı
farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca ergenlik döneminden sonra bayanlara göre erkeklerin motorik
parametreleri daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Çelik, Günay, & Aksu, 2013).
Ters mekik testinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05).
14 yaş bayan ve erkeklerde motorik parametrelerinden ters mekik testi ile beden eğitimi ve spor başarı
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (bayan r=.79, p<0.05, erkek r=.61, p<0.05).
Ters mekik testinin motorsal üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır (Erol
& Sevim, 1993).
Mekik testi, şınav testi, 100m koşu ve 600m koşu testleri ile beden eğitimi ve spor başarı puanı
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).
Spor teknik uygulama parametrelerinde, 11 yaş bayan ve erkekler arasında jimnastik, atletizm, futbol,
voleybol ve beden eğitimi ve spor başarı puanında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
gözlenmemiştir (p>0.05). Spor teknik uygulama parametrelerinde, 11 yaş bayan ve erkekler arasında
cimnastik, atletizm, futbol, voleybol ve beden eğitimi ve spor başarı puanında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir (p>0.05). Beden eğitimi ve spor dersindeki uygulanılan jimnastik,
atletizm, futbol ve voleybol teknikleri, temel teknik (zorluk derecesi düşük) olması bu tekniklerin
uygulanmasında 11 yaş erkek ve bayanlar tarafından aynı performansın gösterilmesinin nedeni
olduğu düşünülmektedir. 11-14 yaş bayanlar arasında cimnastik teknikleri (11 yaş 3.0±1.10, 14 yaş
2.2±73, p<0.05), ve futbol tekniklerinde (11 yaş 2.7±1.08, 14 yaş 2.5±1,12, p<0.05) olarak anlamlı
farklılıklar gözlenmiştir. Öte yandan ise atletizm, voleybol teknikleri ve beden eğitimi ve spor başarı
puanında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir (p>0.05). Beden eğitimi dersinde, yaş
arttıkça uygulanılan spor teknikleri de zorlandığı için atletizm ve beden eğitimi başarı puanları
parametrelerinde 11 ve 14 yaş bayanlar arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05). 11-14 yaş
erkekler arasında atletizm tekniklerinde (11 yaş 3.4±1.14, 14 yaş 2.1±1.10, p<0.05), futbol tekniklerinde
(11 yaş 3.5±1.00, 14 yaş 2.5±1.12, p<0.05) ve voleybol tekniklerinde (11 yaş 3.3±91, 14 yaş 2.7±81, p<0.05)
olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Ergenlik döneminde olgunlaşma, büyüme hızı, kuvvet
parametrelerin değişimi ve psikolojik durumu dengesiz oldukları için bu dönem spor başarı
performanslarına olumsuz etki eden faktörü olarak bilinmektedir (Parlaz, Tekgül, Karademirci, &
Öngel, 2012). Bunu temel alarak 11 yaşındaki çocuklar 14 yaşındaki çocuklara göre atletizm, futbol ve
voleybol branşlarında daha başarı olmalarının nedeni ergenlik dönemi olduğu düşünülmektedir.
11-14 yaş erkekler arasında cimnastik tekniklerinde ve beden eğitimi ve spor başarı puanında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemektedir (p>0.05).
11 yaş bayanlarda, cimnastik (r=.60), atletizm (r=.53), futbol (r=.76) ve voleybol (r=.66) teknikleri ile
beden eğitimi ve spor başarı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir
(p<0.05). 14 yaş bayanlarda, cimnastik (r=.56) ve atletizm (r=.64) teknikleri ile beden eğitimi ve spor
başarı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Futbol ve
voleybol teknikleri ile beden eğitimi ve spor başarı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
olmadığı gözlenmiştir (p<0.05). 11 yaş erkeklerde, cimnastik (r=.51), futbol (r=.69) ve voleybol (r=.86)
teknikleri ile beden eğitimi ve spor başarı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
gözlenmiştir (p<0.05). Atletizm teknikleri ile beden eğitimi ve spor başarı puanı arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). 14 yaş erkeklerde, atletizm (r=.54) ve futbol (r=.55)
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teknikleri ile beden eğitimi ve spor başarı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
gözlenmiştir (p<0.05). 14 yaş erkeklerde, cimnastik ve voleybol teknikleri ile beden eğitimi ve spor
başarı puanı arasında anlamlı ilişki olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Alkurt’a göre koşu parametreleri
ile spor performansı arasında olumlu ilişki olduğu saptanmıştır (Alkurt, 2012). Berisha’ya göre
cimnastik teknikleri ile beden eğitimi ve spor başarı performansı arasında olumlu ilişki olduğu
saptanmıştır (Berisha & Halili, 2015). Futbol tekniklerin uygulaması el, omuz, kol, bel, kalça, bacak,
diz, ayak-bilek vucüt bölgeleri üzerinde etkili olup bu teknikler ile beden eğitimi ve spor başarı
performansı ilişkili oldukları gözlenmiştir (Tel, 2011). Beden eğitimi ve spor dersinde ayrıca bayanlar
tarafından voleybol branşına önem verilmiştir. Voleybol hem erkek hem bayanlar tarafından sevilen
bir spor olarak beden eğitimi ve spor başarı performansında etkili olduğu kabul edilmektedir.
(Çankaya, Erden, & Ilhan, 2007).
5. Sonuç ve Öneriler
Çalışmanın bulgularına göre, 14 yaş öğrencilerde, motorik parametrelerinde (mekik çekme, şınav
çekme, 100m koşu ve 600m koşu) bayanlara göre erkekler daha yüksek performansta olduğu
gözlenmiştir. 11 yaş öğrencilerde bayan ve erkekler arasında motorik parametrelerinde sadece ters
mekik ve 100m koşu testlerinde anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Aynı yaş öğrencilerde ise erkek
ve bayanlar arasında antropometrik parametrelerinde (ağırlık, uzunluk ve göğüs çevresi) ve spor
teknik uygulama (atletizm, cimnastik, futbol ve voleybol) performansında anlamlı farklar
gözlenmemiştir.
11-14 yaş öğrencilerde, antropometrik ve motorik parametrelerinde bayanlara göre erkekler daha
yüksek uzun, ağır ve göğüs çevresinde daha geniş olduğu gözlenmiştir. Spor teknik uygulama
performansında 14 yaş olan öğrencilere göre 11 yaş olan öğrenciler daha yüksek performansta
oldukları gözlenmiştir.
11-14 yaş her iki cinsiyet öğrencilerde, atletizm, cimnastik, futbol ve voleybol teknik uygulama
parametreleri ile beden eğitimi ve spor başarı puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu
gözlenmiştir. Motorik parametrelerinde sadece 14 yaş olan her iki cinsiyette, ters mekik çekmesi ile
beden eğitimi ve spor başarı puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir.
Antropometrik parametreler ise beden eğitimi ve spor başarı puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki olmadığı gözlenmiştir.
Sonuç olarak, yaşın artırması ile paralel olarak antropometrik ve motorik parametreleri de
değişmektedir ve spor teknik uygulama performansı da mükemmelleştirildiği kabul edilir.
Küçük yaş bayan ve erkekler arasında antropometrik, motorik ve spor teknik uygulama
performanslarında önemli farklar olmadığı ve yaş artıkça bayan ve erkekler arasında bu
parametrelerde farkları orta çıkmaya başladığı kabul edilir. Dolayısıyla beden eğitimi ve spor
dersinde, bayan ve erkeklerin aynı ders programıyla çalıştırılmaması ve cinsiyet özelliklerine göre
beden eğitimi ve spor ders programın oluşturulması önerilir.
Beden eğitimi ve spor dersindeki başarı puanlara atletizm, cimnastik, futbol ve voleybol teknik
uygulamaları ve motorik parametreleri antropometrik parametrelerine göre daha bağlı olmaları temel
alınarak, beden eğitimi ve spor dersinde farklı spor branşların ve kuvvet koordinasyon çevikliği
geliştiren tür antrenmanların uygulanması önerilir. Bununla birlikte okullarda beden eğitimi ve spor
ders süresinin fazlalaștɪrɪlmasɪ önerilir.
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Özet
Bu araştırma, ülkelerarası karşılaştırmalı bir eğitim çalışmasıdır. Bologna sürecinin uygulandığı ülkelerden
tesadüfen seçilen Türkiye ve Kosova’daki devlet üniversitelerindeki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programına giriş yetenek sınavları, Lisans ve Yüksek lisans programları karşılaştırılarak benzerlik ve farklı
yönlerini ortaya koymak, güçlü ve zayıf yönlerine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırmalı eğitim
çalışmalarında sıklıkla kullanılan ortaya koyma, tanımlama, analiz etme gibi tekniklerden ve tanımlayıcı
yaklaşımdan yararlanılmıştır. Çalışmanın evrenini üniversitelerin eğitim sistemi oluştururken örneklemini
Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlik bölümüne giriş yetenek sınavları, lisans ve yüksek lisans programları
oluşturmuştur. Türkiye de devlet üniversitelerinin çoğunda lisans düzeyinde Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenlik programıyla birlikte, Antrenörlük, Rekreasyon ve Yöneticilik programları, Yüksek Lisans ve
Doktora programlarının hepsi mevcut iken Kosova da sadece Lisans düzeyinde Öğretmenlik ve Yüksek
Lisans programının olması sebebiyle araştırma bu başlıklarla sınırlandırılmıştır. Araştırma sonunda; Beden
eğitimi öğretmenliğine giriş yetenek sınavının zorluk derecesi bakımından Kosova’da seviyenin yüksek,
branşlara dayalı ve standart olduğu, Türkiye’ de ise yetenek sınavlarının zorluk derecesi bakımından
üniversitelerarasında seviye olarak farkların bulunduğu, aynı zamanda OBP ve YGS gibi ulusal sınavların da
etkili olduğu söylenebilir. Kosova’da ve Türkiye’de Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programlarının
ülke genelinde tek tip olduğu, ancak Türkiye’nin programında, YÖK’ün programına ek olarak, bazı
üniversitelerin değişiklik yapabildiği, yüksek lisans programlarında Kosova’nın programının standart,
Türkiye’nin programının ise oldukça esnek ve çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’de
ders programlarında teorik derslere daha çok yer verilirken Kosova’da uygulama derslerine daha çok yer
verildiği tespit edilmiştir. Karşılaştırmada her iki ülkenin de mevcut ders programının ortaokul ve lise
seviyesinde öğretmen yetiştirmek için uygun, ancak okul öncesi ve ilkokula yönelik öğretmen yetiştirme
açısından yetersiz olduğu ve uygulama eksikliği dikkat çekmiştir. Bu yüzden; Okulöncesinden liseye kadar
öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Müfredat
programları yeniden düzenlenerek Okul öncesi ve İlkokul için“1.Kademe Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği”, Ortaokul ve Lise için “2.Kademe Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği” şeklinde
uzmanlaştırılarak mezuniyet verilmesi sağlanabilir. Bu vesileyle de Okulöncesi ve ilkokullara da zorunlu
olarak branş öğretmeni atamasının yolu açılmış olur.
Anahtar kelimeler:1
Türkiye, Kosova, karşılaştırmalı eğitim, beden eğitimi öğretmenliği giriş sınavı, beden eğitimi öğretmenliği

1. Giriş
İnsan, yaratılmışlar içinde en mükemmel varlık olup geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak
dünyaya gelmektedir. İçinde yer aldığı kültür, ortam ve yaşantıların zenginliğine göre insanın çeşitli
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yönlerden gelişimi ve eğitimi de farklılaşmaktadır (Şişman, 2007).
İnsanlar çevreleriyle sürekli etkileşim kurar ancak bunların hepsi onlarda iz bırakmayabilir. Yalnızca
bizi etkileyenler, kafa yorduklarımız, başkalarıyla paylaştıklarımız bizde iz bırakmakta ve davranış
değişikliğine yol açabilmektedir. Bu nedenle eğitim en geniş anlamıyla bireyde kendi yaşantıları
yoluyla davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanabilir (Erden, 2014).
Eğitimi bilimsel bir çerçevede doğru bir şekilde anlamlandırmak için ‘’karşılaştırma’’ yapmak önemli
bir gerekliliktir. Eğitim, bir bilim alanı haline geldikçe kendi içinde teorik bir zemini olan çerçeveleri
temel alarak anlamlandırılan bir süreç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu şekilde eğitimi daha ayrıntılı
irdelemek ve araştırmak için değişik disiplinler ortaya çıkmıştır. Karşılaştırmalı eğitim de böyle bir
disiplindir(Erdoğan, 2015).
Ergün karşılaştırmalı eğitimi ‘’Çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde
uygulanan, eğitim sistemlerini bazen bütün olarak bazen de birkaç yönden karşılaştırarak ortak ve
farklı yönleri tespit edip, bundan eğitim teori ve pratiğinde, eğitim politikasında, eğitim
planlamasında ve reformlarında, uluslararası ilişkilerin yumuşatılmasında ve bir barış ortamı
sağlanmasında yararlanılmaya çalışılan bir bilimdir’’şeklinde tanımlamıştır (Ergün, 1985).
Karşılaştırmalı eğitim, sunduğu değişik deneyimler ve yaklaşımlarla eğitim alanında en doğru kararın
verilmesinde katkılar sağlayabilir. Karşılaştırmalı Eğitim’i tarih, felsefe, fen veya başka bir bilim türü
gibi tanımlamak zordur. Çünkü Karşılaştırmalı Eğitim, bu alanların hepsinden yararlanabilen
uygulamalı bir disiplindir (Erdoğan, 2015)
Karşılaştırmalı Eğitim kuru bir sistem kopyacılığı değildir (Erdoğan, 2015)
Hergüner (2016) “Beden Eğitimi ve Sporda karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının amacı; eğitimin çeşitli
alanlarında olduğu gibi beden eğitimi ve sporda da, en az iki ve daha fazla ülkenin eğitim sistemini
değerlendirirken beden eğitimi ve spor penceresinden bakarak, benzerlik ve farklılıkları belirlemektir.
Ayrıca mevcut yapının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak, merak edilen sorulara ve sorunlara
dikkat çekmek, sonuca göre çözüm amaçlı önerilerde bulunarak hem genel eğitim hem de Beden
eğitimi ve sporda kalitenin arttırılmasına katkı sağlamaktır” (Hergüner, Berısha, Önal ve Yaman,
2016) şeklinde ifade etmiştir.
İnsan sağlığıyla birebir ilişkili olması, genel yapı itibarıyla fazlaca fiziksel aktivite içermesi, bu
aktivitelerin dinlenme, eğlenme, serbest zamanı değerlendirme ve sağlıklı olma gibi nedenlerle
yapılması beden eğitimi dersini diğer derslerden ayıran temel özelliklerdir. Bunların yanı sıra zihinsel
ve ruhsal gelişimin tam olması, fiziksel gelişimin normal olması ile doğru orantılıdır. Fiziksel
gelişiminde eksiklik olan bireylerin zihinsel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerine de bu durum
yansıyacaktır. İnsan hayatının önemli bir parçası olan beden eğitimi ve spor, kişinin hem ruh hem de
beden yapısını ve sağlığını güçlendirerek dengeli bir kişiliğe sahip olmasını sağlar (Özbayraktar, Kurt,
Yücel, Cihan, Han ve Kılıç, 2015).
Beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığını korumaya, beden becerilerini geliştirmeye yönelik,
gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değişebilen esnek kurallarla çevrili;
oyuna, jimnastiğe, spora dayalı araştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir
etkinliktir. Spor ise; Beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst
düzeyde yapıldığından fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan, yarışmaya dayalı
ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir (Aracı, 2014).
Hergüner (2015) 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’’ (Hergüner, Bar, Yaman 2016) şeklinde ifade
etmiştir.Kısaca spor ve beden eğitiminin ortak aracı insan, amacı ise fiziksel becerilerde olumlu
değişiklik meydana getirmektir (Özbayraktar ve diğ., 2015). Eğitimin en temel ilkelerinden biri
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insanları, zihni ve bedeni yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmektir. Kuşkusuz bireylerin bedensel ve
ruhsal yönden sağlıklı ve mutlu olması, toplumsal kalkınmanın da önde gelen koşullarındandır.
Dolayısıyla beden eğitimi dersi, öğrencilere sağlıklı aktivite alışkanlığı kazandırmak ve en uygun bir
fiziksel uygunluğu hayat boyu devam ettirmek biçiminde belirginleşen amaçları kapsamaktadır
(Petray, 1989).
Esasen beden eğitimi ve spor faaliyetleri okullarda ders içi ve ders dışı zamanlarda genel eğitimin
tamamlayıcısı olarak verilmekte ve bu faaliyetler içerisinde birey, bir bütün olarak ele alınmaktadır.
Genellikle bu hedeflerde sağlanacak gelişim, uygulamaların haftalık sayı ve süresi, kullanılan tesis,
alan ve yeter sayıdaki nitelikli beden eğitimci varlığı ile doğrudan ilişkili görülmektedir (Özdemir,
2000).
Beden Eğitimi ve Spor Dersi, amaçları, faydaları, yapısı ve içeriğiyle genel eğitim sistemlerinin
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu dersin öğretmenlerinin donanımlarının, derse karşı geliştirilen olumlu
veya olumsuz bakış açılarıyla ve bu önemli dersten yararlanma düzeyiyle yakından ilişkili olduğu
söylenebilir. Donanımlı ve iyi beden eğitimi öğretmenleri yetiştirebilmek, öğretmen adaylarının nasıl
seçildiğiyle ve onlara nasıl bir eğitim verildiğiyle de doğru orantılı olduğu söylenebilir. Karşılaştırmalı
eğitimin sunduğu geniş bakış açısı sayesinde, diğer ülkelerde beden eğitimi öğretmenlerinin seçimi ve
eğitiminde kullanılan yöntemler eğitimcilere, yöneticilere ve program geliştirenlere ışık tutabilir.
Bu çalışma ile, Türkiye ve Kosova’daki Beden eğitimi öğretmenliği giriş yetenek sınavları, lisans ve
yüksek lisans programları karşılaştırmalı olarak incelenmiş, benzerlik ve farklılıklar ortaya
konmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan eleştiri ve önerilerin
her iki ülkenin, Beden eğitimi öğretmeni seçme ve yetiştirme alanlarında görülen eksiklikleri
gidermek için yol gösterici olması ve alana katkı sağlaması amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Çalışmada, Ortaya koyma, tanımlama, analiz etme gibi tekniklerden ve tanımlayıcı yaklaşımdan
yararlanılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kosova’daki Devlet üniversitelerinin Beden eğitimi öğretmenliğine
giriş sınavlarını, lisans ve yüksek lisans programlarını karşılaştırmalı olarak incelemek, benzerlik ve
farklılıkları ortaya koymaktır. Ayrıca sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin incelenmesi sonucunda ortaya
çıkan veriler doğrultusunda önerilerde bulunarak sistemin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda
bulunmaktır.
2.1. Çalışmanın Evren ve Örneklemi
Türkiye ve Kosova’nın üniversite eğitim sistemleri evreni oluştururken, üniversitelerin Beden eğitimi
ve spor öğretmenlik bölümlerinin giriş yetenek sınavları, lisans ve yüksek lisans programları
örneklemi oluşturmuştur. Türkiye’de öğretmen yetiştirme programları YÖK tarafından belirlenen
ortak programdır ancak bazı üniversiteler programı esnetebilmektedirler (birkaç ilave ders ekleyip
/çıkartmak/dersin dönemini değiştirmek gibi). Ancak, yüksek lisans programında ve beden eğitimi
öğretmenliğine giriş sınavlarında üniversiteler arasında oldukça değişiklikler bulunduğundan
karşılaştırılmak üzere farklı birkaç devlet üniversitesi örnek alınmıştır. Kosova’dan ise Universiteti I
Prishtines-Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit örnek alɪnmɪștɪr. Çünkü devlet üniversitesi olarak
burada sadece Lisans ve yüksek lisans programı mevcut olması sebebiyle tercih edilmiştir. Ayrıca
Türkiye’deki çoğu üniversitede beden eğitimi öğretmeliği bölümünün yanında Antrenörlük,
Yöneticilik ve Rekreasyon bölümleri, yüksek lisans ve doktora programları mevcut iken, Kosova’da
bunların hepsi olmadığı için araştırmanın örneklemine dahil edilmemiştir. Kosova’da Beden eğitimi
ve Spor Öğretmenlik lisans ve Yüksek Lisans programı mevcut olduğu için karşılaştırma: Bölüme
giriş yetenek sınavları, Lisans ve Yüksek Lisans ders programlarıyla sınırlanmıştır.
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2.2. Veri Toplama Tekniği
Araştırmada karşılaştırmalı eğitim yöntemlerinden “tanımlayıcı yaklaşım” kullanılmıştır. Ayrıca
ortaya koyma, tanımlama, analiz etme gibi teknikler den de yararlanılmıştır. Bu yaklaşımlar ve
teknikler kullanılarak iki ülkenin Beden eğitimi öğretmenliği bölümlerine giriş yetenek sınavları ve
Beden eğitimi öğretmenliği lisans ve yüksek lisans programları açısından incelenmiş, karşılaştırma
yapılarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bu kapsamda, Türkiye’de YÖK’ün, Kosova’da
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit Kosovë internet sayfalarından, üniversitelerin internet
sayfalarından, yönetmelik ve mevzuatlardan yararlanılarak veriler toplanmıştır.
3. Bulgular
3.1. Türkiye’de Üniversitelerin Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine Giriș Sınavı
Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenliğine giriş sınavları üniversiteler bazında bazı değişiklikler
göstermekle beraber temelde şu şekildedir:ÖYSP-SP + OBP + YGS = YP (Yerleştirme puanı) (formüle
göre). (Değişiklikler ÖYSP (Özel yetenek sınav puanɪ) belirlemede oluyor. OBP (Orta öğretim başarı
puanı) ve YGS (Yüksek öğretime geçiş sınavı) her üniversitede standart olarak alınıyor).Aşağıda 5
üniversitenin giriş sınavları tablolaştırılmıştır:
Tablo 1.Türkiye’de üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerine giriş yetenek sınav
sistemleri
Üniversite

Kontenjan

İstenen
YGS puanı

Değerlendirme

45

300 (milli
180)

1-Asıl spor dalı (21 adet spor dalından biri) %50. 2-Üç temel spor dalından biri
(atletizm, cim., yüzme) %25. 3-Takım sporlarından biri (Futbol, hent.,
bask.,voley.)%25. Bu üç aşamadan sonra ÖYSP(Özel Yetenek Sınav Puanı)
hesaplanır.ÖYSP-SP + OBP + YGS = YP (Yerleştirme puanı) (formüle göre)

Ege
Üniversitesi

50

140

1-Bireysel spor (1 adet) (atletizm, art.cim.,rit.cim., tenis yüzme)100p. 2-Takım
sporu (1 adet) (bas., buz hok., fut., hent., voleybol) 100p. Toplam 200 puandan
70’i geçenlerin ÖYSP hesaplanır. ÖYSP-SP + OBP + YGS = YP (formüle göre)

Gazi
Üniversitesi

60

300 (milli
220)

1- Koordinasyon sınavı %50. 2-Branş sınavı (13 branş) %50. ÖYSP-SP + OBP +
YGS = YP (formüle göre)

Sakarya
Üniversitesi

60

180

Sporcu özgeçmiş puanı (SÖP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacaktır)+ OBP + YGS = YP (formüle göre)

Marmara
Üniversitesi

Samsun
19
Mayıs
Üniversitesi

1- Zikzak testi %60. 2-Sporcu başarı değerlendirmesi %40
60+10 milli

180

Bu aşamalardan sonra ÖYSP hesaplanır.ÖYSP-SP + OBP + YGS = YP (formüle
göre)

Yerleştirmeye esas alınacak puan (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
Aday aynı alandan geliyorsa (Liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya milli sporcu ise)
YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xYGS-P)+(0.03xOBP).
Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, sosyal bilimler vb. alanından geliyorsa).
YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xYGS-P) ("Marmara üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu,"
2013);("Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Birinci Ve İkinci Öğretim Programları Özel
Yetenek Sınav Kılavuzu," 2015; "Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Özel
Yetenek Sınav Kılavuzu," 2015);("Samsun 19 MayısÜniversitesi,Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Sınav Kilavuzu," 2014; "Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 EğitimÖğretim Yılı Giriş Kılavuzu ", 2015).
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Görüldüğü üzere örneklemdeki üniversitelerin hepsinde bir zorunlu formül uygulanmaktadır. Oysa
ki bu sınavlar isminden de anlaşılacağı üzere bir yetenek sınavıdır. Zaten bölümler de yetenek
gerektiren bölümlerdir. Öğrencilerin 4 yıllık yetenek gerektiren bir okulda okuyabilmeleri için 180
puan alarak barajı geçmeleri gerekiyor, hatta bazı okullar onunla yetinmeyerek bir de bu barajı
yükselterek 300 puanla başvuru kabul ediyor. Hatta o da yetmiyor ortak formülü uygulayarak
yetenek sınavında yeteneğin değerien minimum seviyeye çekilmiş olunuyor.Oysa gerçekten sınav
ismiyle özdeşleşerek yeteneği ön plana çıkartarak yapılması gerekir. Şöyle ki; Zaten barajı aşıp gelen
adaylar başvuru yapabilmeli. Daha sonraki aşamalarda tekrar baraj yükseltmeye ve formül
uygulamaya gerek kalmamalı. Formül yerine spor özgeçmişleri ve spor alanından mezun olmaları
puanlarına ek ilaveler getirilmeli ve sınav ortamında sergileyecekleri performans ve sportif
yeteneklerine göre topladıkları puan ile yerleştirilmelidirler. Yani yetenekleriyle aldıkları puanlara
göre okula girebilmelidirler. 180 barajını aşmış, yıllarını spora adamış, branşlarında iyi, yetenekli ve
hayalleri bu okullarda okumak olan adaylar, söz konusu yükseltilen baraj puanları ve formüller ile
çoğu sınava girmeden dışarıda bırakılıyor. Buna karşı sporla hiçbir ilgisi olmayan hayalleri hukuk,
mühendislik, tıp vs. olan, buraları kazanamadığı için ve 300 puanı da olduğu için, bari açıkta
kalmamak için birde Beden eğitimi ve spor bölümüne başvurayım niyetiyle gelen, takla atmasını
bilmeyen, hayatında spor yapmamış, buralarda okumak hayali bile olmayan tesadüfi öğrencilerin
kazandığı bölümler durumuna dönüşmektedir. Böyle bir malzemeden öğretmen yetiştirilmeye
çalışılmaktadır. Maalesef ki bu da her açıdan sıkıntılı bir süreç oluşturmakta ve her geçen yıl
okullarda kalite düşmektedir. Onları yetiştiren öğretim elamanlarının da demoralize sebebi
olmaktadır. Bu konuda öğretim elamanlarından görüş alınarak sınav sistemi yeniden revize edilebilir
veya bir standart sınav oluşturulması için çalıştay yapılabilir. Üniversitelerle sonuçlar paylaşılarak
eleştiriler, değerlendirmeler alınarak, ortak akılla yeteneğe dayalı, doğru sınav formülü geliştirilebilir.
3.2 . Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı
Tablo 2. Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programı
I. Yarıyıl
Dersin Adı
Beden Eğitimive Sporun Temelleri
Genel Jimnastik
İnsan Anatomisi Ve Fizyoloji
Basketbol
Yüzme
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I
Eğitim Bilimine Giriş

A
A
A
A
A
GK
GK
MB
Toplam
III. Yarıyıl
Dersin Adı
A
Egzersiz Fizyolojisi
A
Ritim Eğitimi Ve Dans
A
Hentbol
GK
Bilgisayar I
GK
Yabancı Dil I
GK
Seçmeli I
MB
Öğretim İlke Ve Yönetmeleri
MB
Seçmeli I
Toplam
V. Yarıyıl
Dersin Adı
A
Psikomotor Gelişim
A
Fiziksel Uygunluk
A
Voleybol
A
Beden Eğitimi Ve Spor Tarihi
A
Seçmeli II
GK
Türk Eğitim Tarihi

T
2
1
4
2
2
2
2
3
18

U
0
2
0
2
2
0
0
0
6

K
2
3
4
3
3
2
2
3
21

T
2
1
2
2
3
2
3
2
17

U
2
2
2
2
0
0
0
0
8

K
3
2
3
3
3
2
3
2
21

T
3
2
2
2
2
2

U
0
2
2
0
2
0

K
3
3
3
2
3
2

II. Yarıyıl
Dersin Adı
A
Sağlık Bilgisi Ve İlk Yardım
A
Artistik Jimnastik
A
Atletizm
A
Doğa Sporları
GK
Türkçe II: Sözlü Anlatım
GK
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
GK
Temel Müzik Eğitimi
MB
Eğitim Psikolojisi
Toplam
IV. Yarıyıl
Dersin Adı
A
Antrenman Bilgisi
A
Futbol
A
Halk Oyunları
A
Seçmeli I
GK
Bilgisayar II
GK
Yabancı Dil II
MB
Özel Eğitim
MB
Ölçme Ve Değerlendirme
Toplam
VI. Yarıyıl
Dersin Adı
A
Beceri Öğrenimi
A
Egzersiz Ve Beslenme
A
Eğitsel Oyunlar
A
Özel Öğretimi Yöntemleri II
GK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
GK
Etkili İletişim Becerileri

T
1
1
2
1
2
2
1
3
13

U
2
2
2
2
0
0
2
0
10

K
2
2
3
2
2
2
2
3
18

T
2
2
2
2
2
3
2
3
18

U
2
2
2
2
2
0
0
0
10

K
3
3
3
3
3
3
2
3
23

T
3
2
1
2
2
3

U
0
0
2
2
0
0

K
3
2
2
3
2
3
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Özel Öğretim Yöntemleri I
2
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal
MB
Tasarımı
2
Toplam
17
VII. Yarıyıl
Dersin Adı
T
Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve
A
Spor
1
A
Seçmeli III
3
GK
Drama
2
GK
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
Türk Eğitim Sistemi Ve Okul
MB
Yönetimi
2
MB
Rehberlik
3
Toplam
12

2

3

MB

2
10

3
22

U

Sınıf Yönetimi

804
2

0

2

1
16

4
8

3
20

K

MB
Okul Deneyimi
Toplam
VIII. Yarıyıl
Dersin Adı

T

U

K

2
0
2
2

2
3
3
2

A
A
A
GK

2
3
2
2

2
0
0
0

3
3
2
2

0
0
6

2
3
15

MB
Öğretmenlik Uygulaması
MB
Seçmeli II
Toplam

2
3
14

6
0
8

5
3
18

Araştırma Projesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yönetimi
Seçmeli IV
Seçmeli II

("YÖK Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programi ", 2015)

Türkiye’deki üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri, yukarıdaki tabloda yer
alan ve YÖK’ün belirlediği dersleri lisans düzeyinde verir. Fakat bazı üniversitelerin Yök’ün
tablosuna ek olarak birkaç ders ekleyebildiği veya çıkarabildiği ve derslerin dönemlerinde bazı
değişiklikler yapabildiği de görülmektedir. Ancak genel olarak yukarıdaki tabloya göre lisans düzeyi
tamamlanmaktadır ("Sakarya Üniversitesi Beden eğitimi ve spor öğretmenliği," 2015-2016; "Akdeniz
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı," 2015; "Gazi
üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı," 2015-2016; "Ege üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Ders Programları," 2016; "Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Öğretmenlik Bölümü," 2014).
Türkiye’de Beden eğitimi öğretmenliği lisans programından mezun olabilmek için yukarıdaki tabloya
göre 158 kredi gereklidir. Ancak bazı üniversiteler ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ‘ye geçiş
yaparak 240 kredi ile öğrenci mezun edebilmektedir.
Bologna Süreci kapsamında Türkiye’de 11 aşamada tamamlanması öngörülen ulusal yeterlikler
oluşturma sürecinde yapılacak olan çalışmalarda belirlenen takvime göre 2006 yılında başlatılmış olan
UYÇ' nin hazırlanması ve onaylanmasının Ocak 2010 a kadar tamamlanması, gerekli idari
organizasyonel yapılanmanın Şubat 2010 a kadar tamamlanması öngörülmektedir. Çerçevenin
öncelikle pilot ölçekte belirlenecek olan kurum ve programlarda uygulanmasının 2010 yılına kadar ve
tüm kurumları ve programları kapsayacak şekilde uygulanmasının ise 2012 yılı sonuna
tamamlanması planlanmıştır. Yeterliliklerin UYÇ' ne belirli bir kalite güvencesi sistemi ile dahil
edilmesi çalışmalarının 2012-2015 yılları arasında, çerçevenin Avrupa Üst Yeterlikler Çerçeveleri ile
uyumluluğunun belgelendirilmesi çalışmalarının ise 2010-2012 yılları arasında tamamlanması
öngörülmüştür ("Uluslararası İlişkiler Birimi (Bologna Süreci) ", 2015).
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18 b5 maddesinde, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve
çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek fakülte yönetim
kurullarının görevleri arasında bulunur ("Yükseköğretim Mevzuatı," 2015). Buna dayanarak
üniversiteler kendi şartlarına uygun olarak kredi sistemlerini, lisans, yüksek lisans, doktora
programlarını, sınavlarını vb. kendileri oluşturabilmektedir.
Sonuç olarak; Türkiye’deki Üniversitelerin Beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde de
Yükseköğretim Yeterlilikler Komisyonunun (YYK) hazırladığı Bologna Süreci planı uyarınca aşamalı
olarak AKTS kredi sistemine geçilmektedir. Ancak seçilecek dersler ve bunlara verilecek AKTS
kredileri üniversitelerin ilgili bölümlerine ve fakülte yönetim kurullarına bırakılmıştır. Dersler
incelendiğinde ortaokul ve lise düzeyine Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek amaçlı uygun
görülmekle birlikte yine de alana yönelik uygulamalı branş derslerinin çeşitlilik ve saat olarak az
olduğu ayrıca öğretmenlik uygulamasının da yetersiz olduğu söylenebilir.
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Dört yıllık program genel olarak değerlendirildiğinde, mevcut derslerin “okul öncesi ve ilkokul”
düzeyine Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek için yeterli olmadığı görülmektedir. Şöyle
kiküçük yaş grubu çocukları eğitecek öğretmen adaylarının eğitim öğretim programlarında derslerin
daha çok oyun ve uygulama ağırlıklı olması gerekir. Çocuk ve spor, çocuk ve oyun, geleneksel çocuk
oyunları, geleneksel ev içi ve sokak oyunları, eğlenceli atletizm, eğlenceli jimnastik gibi ilave
edilebilecek daha başka derslerin de olması programı zenginleştirir. Böylece amaca uygun eğitim
almalarını ve okul öncesine ve ilkokullara uygun donanımlı Beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak
yetiştirilmeleri mümkün olabilir. Bu bağlamda öğretmen adayı olan öğrencilerimiz bölümlerimizde
lisans eğitimlerinin ilk iki yılını temel eğitim olarak ortak alabilirler, 3. Sınıftan itibaren 1. Kademe
veya 2. Kademe öğretmenlik tercihi yapılarak uzmanlaşabilirler. Okul öncesi ve İlkokullar için“1.
Kademe Beden eğitimi ve spor öğretmeni” ve Ortaokul ve Lise için de “2. Kademe Beden eğitimi ve
spor öğretmeni “olarak mezun olabilirler. Bu vesileyle de Okul öncesi ve İlkokullara da zorunlu
olarak branş öğretmeni atamasının yolu açılmış olacaktır.
3.3. Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Türkiye’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Yüksek Lisans öğrenimi 2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez
döneminden oluşmaktadır. Bu süre en fazla 6 yarıyıla kadar uzatılabilir. Program, zorunlu ve seçmeli
derslerden oluşur. Üniversiteler arasında derslerde paralellik yoktur. Üniversiteden üniversiteye göre
değişebilmekle beraber ‘’Uzmanlık alan dersi’’, ‘’Tez çalışması’’, ‘’Danışmanlık’’, ‘’Seminer çalışması’’,
‘’Bilimsel Araştırma Teknikler’’ gibi dersler Zorunlu Ders kategorisinde görülebilmektedir. Ancak
seçmeli dersler Üniversitelerin yönetim kurullarınca kendi öğrenim elamanlarına ve şartlarına göre
değişebilmektedir. Seçmeli yüksek lisans dersleri konusunda üniversitelere herhangi bir kısıtlama
konmamıştır. Genel olarak Türkiye’deki bir Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yüksek Lisans
programından mezun olabilmek için, 60 AKTS kredisi ders döneminde, 60 AKTS kredisi de tez
döneminde olmak üzere toplam 120 AKTS’ lik kredinin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca
derslerden mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden 2.50’den az olmaması
gerekmektedir.("Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı," 2015;
"Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans Programı," 2015; "Gazi üniversitesi
lisansüstü eğitim-öğretim ve sinav yönetmeliği," 2015; "Marmara Üniversitesi Lifelong Learning Programme,"
2015-2016; "Sakarya Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans. Beden Eğitimi ve Spor öğrtmenliği," 2015).
3.4. Kosova’da Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Ӧğretmenliği Giriș Sınavı
Tablo 3. Kosova’da üniversitelerin beden eğitimi ve spor Ӧğretmenliği giriș sınavı
Motor Becerileri
Erkekler (100)m
Sonuç
(sanye
)
Puanlar

Bayanlar (100)m

Erkekler (1000)m

Sonuç
(sanye)

Puanla
r

Sonuç (dakika)

Puanlar

Sonuç (dakika)

Puanlar

10.80

13.10

8.0

…<

2.45

8.0

…<

2.47

8.0

1.0

3.14

3.18>

1.0

3.18

3.22>

1.0

Puanla
r

Șɪnav çekilmesi (bayanlar)
Puanla
Sonuç (kez)
r

13.50

8.0
1.0

13.80

Bayanlar (800)m

Öne sıçrayış (erkekler)
Puanla
Sonuç (cm)
r

Öne sıçrayış (bayanlar)

Barfiks (erkekler)

Sonuç (cm)

Puanlar

>200

209

1.0

>170

179

1

6

7

1.0

6

270

>…

8.0

240

>…

8

14

>…

5.0

10

Sonuç (kez)

Beden eğitimi
ve
spor
öğretmenliğine
girme
sınavı (Kosova
-Prishtine)

1
>…

Koordinasyon becerileri

E ve B

5 puan

Ritmik hisleri

E ve B

5 puan

Yüzme (ön elemedir)

E ve B

5 puan

Teknik becerileri
Kolektif sporlarɪ
Futbol

Jimnastik
E ve B

6
puan

Yer

E ve B

6 puan

5
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Hendbol

E ve B

Voleybol

E ve B

Basketbol

E ve B

Lise puanlarɪ
Yeterli
Iyi
Çok iyi

0-20
puan

6
puan
6
puan
6
puan

Paralel

806

E ve B

6 puan

Sɪnava girmeden ӧnce doktor tarafɪndan
adaylarasağlɪk kontrolü yapɪlɪr

2 puan
3 puan
4 puan

50 puandan az alanlar kabul
edilmez

Matura (YGS ve LYS) snavının puanları 30 dur

Mükemmel
5 puan
("Programi i Studimeve Themelore ", 2015)

Kosova’daki beden eğitimi ve spor öğretmenlik giriş sɪnavɪnı, sağlɪk kontrolü, motor beceriler, teknik
beceriler, ritmik hisler, koordinasyon becerileri ve yüzme oluşturmaktadɪr. Giriş sɪnavɪnda lise
puanlarɪ da etkili olmaktadır. Yukarıda Kosova’nın en büyük ((Kosova-Prishtine)üniversitesinin giriş
sınavı gösterilmektedir. Diğer üniversitelerde, imkânlar yüzünden giriş sınavında bazı değişiklikler
olmakla birlikte yine de ana hatlarıyla yukarıdaki gibidir.
Kosovadaki giriş sınavı görüldüğü üzere kapsamlı, seviye olarak zorluk derecesi yüksek, uygulama
ağırlıklı, spor branşlarına ve yeteneğe dayalı olduğu söylenebilir.
3.5. Kosova’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı
Tablo 4. Kosova’da beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programı
Birinci yɪl
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zorunlu dersler (ECTS 7)
Fonksiyonel anatomi (ECTS
6)
Kinesyoloji (ECTS 7)
Motor gelișimi (ECTS 6)
Voleybol (seçilebilir) (ECTS 6)
Hendbol (seçilebilir) (ECTS 6)
Biomekanik’egiriș (ECTS 4)
Beden eğitimi ve spor tarihi
(ECTS 4)
Spor pedagojisi (ECTS 5)
Akademik yazma (ECTS 4)
Yabancɪ dil (inglizce) (ECTS
5)
Spor fizyolojisinegiriș (ECTS
7)
Spor psikolojisi (ECTS 6)
Atletizm (seçilebilir) (ECTS 7)
Basketbol (seçilebilir) (ECTS
6)
Sportif cimnastik (seçilebilir)
(ECTS 7)
Kayak (seçilebilir) (ECTS 5)
Dans (seçilebilir) (ECTS 6)
Spor sociyolojisi (ECTS 5)
Spor hekimliği ve hijyen
(ECTS 7)
Ritmik cimnastik ( bayanlar)
(seçilebilir) (ECTS 7)
Futbol (erkekler) (seçilebilir)
(ECTS 6)
Ӧzel(Engellilerde)beden
eğitimi (ECTS 7)

Ikinciyɪl

saat

I.

II.

90
75
90
75
75
60

2+0
1+2
1+2
1+2
2+1

3+1
2+0
1+2
1+1
1+1
2+0

30
30
30

2+0

60

2+1

Üçüncü yɪl

saat

I.

II.

90
75
90

3+1
2+0
1+2

2+0
1+2

75

1+2

1+1

90
60
75
60

1+2
1+4
1+2

1+2

Dӧrdüncüyɪl

saat

I.

II.

90

3+1

75

1+2

1+1

75

1+2

1+1

2+0
2+0

1+1
2+0

90

2+1

Saat

I.

II.
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Tablo 4. Kosova’da beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programı (Devamı)
23
24

Sportif rekreasyon (ECTS 6)
75
2+1
Yüzme (seçilebilir) (ECTS 6)
75
1+2
1+2
Dӧvüșsporlarɪ
(seçilebilir)
25
(ECTS 6)
75
1+2
1+1
Istatistik
ve
26
araștɪrmayӧntemleri (ECTS 6)
75
2+1
Beden eğitimi didaktik (ECTS
27
7)
90
28
Kinezioterapi (ECTS 4)
45
Sportif
antrenmankuramɪ
29
(ECTS 5)
60
Okulda uygulama eğitimi
30
(ECTS 5)
60
Sporcularɪnfizikselhazɪrlɪğɪ
31
(ECTS 5)
60
Sporda felsefe ve etik (ECTS
32
6)
75
Sporda
ӧlçme
ve
33
değerlendirme (ECTS 4)
45
Lisans programɪnda her yɪl 60 kredi olmak üzere toplam olarak mezun olmak için 240 kredi tamamlanmalıdır.
("Programi i Studimeve Themelore ", 2015)

2+1

2+1
2+0

2+1
2
hafta
2+1
2+1
2+1

Tablo 4 incelendiğinde programda ki derslerin saatleri ve dönemleri gösterilmektedir. Kosova’daki
dersler çoğunlukla 2-3 saatlik olması nedeniyle uygulama dersleri ve ders çeşitliliği daha fazla
Türkiye de ise çoğunlukla ders saatlerinin 3-4 saat olduğu görülmüştür. Bu yüzden de dönemlik ders
sayısı Kosova’ya göre daha düşüktür.
3.6 . Kosova’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Tablo 5. Kosova’da beden eğitimi ve spor öğretmenliği yüksek lisans programı
Birinci yɪl (birinci yarɪyɪl)
Ikinciyɪl (birinci yarɪyɪl)
1
Zorumlu dersler
Saat
ECTS
Zorumlu dersler
1 1Sporda motivasyon ve beden eğitimi
2+1
5
1 2 Seminer: Beden eğitimi ve sporun sosyal yӧnleri
1
Orta ve yüksek ӧğretim için beden
2 eğitimi
2+1
5
2 2Spor aktiviteler ve sağlɪk
3 2Araștɪrma yӧntemleri
3 2Orta ve yüksek ӧğretim için beden eğitimi
2
4
Egzersiz fizyolojisi (ileri düzeyi)
4 2Kapsamlɪ bir spor için yӧntemler
2
Fizik hareketlerin ӧlçülmesi ve tarif
5 edilmesi
5 2Formasyon
6 2Motor gelişimi
6 2Seçmeli ders
2
7
İnglizce dili
7
8 2Rekreasyon ve refah
8
Birinci yɪl (ikinci yarɪyɪl)
İkinci yɪl (ikinci yarɪyɪl)
1
Zorumlu dersler
Saat
ECTS
Zorumlu dersler
1 1Spor bilimlerinde araștɪrmayӧntemleri
2+2
5
1 2Tez
2 1Gelișmiș egzersiz fizyolojisi
2+1
5
2 2Uzmanlɪk ders
1
3
Yüksek lisans tezi
30
22
3
4 1Uzmanlɪk ders
30
4
5 2Biomekanik (ileri düzey)
5
6 2Antrenman kuramɪ (ileri üzey)
6
7 2Sporda motivasyon
7
8 2Temel beden eğitimininӧğrenilmesi
8
9 2Formasyon
9
Yüksek lisans programɪndan mezun olmak için her yɪl 60 kredi tamamlanmalıdır.
1Bir yɪllɪk programda olan dersler
2 Iki yɪllɪk programda olan dersler

S

E

S

E

Kosova’nın lisans programında derslerin saatleri belli olmasına rağmen, yüksek lisans programında
bazı derslerin saatleri belirtilmemiştir("Programi i Studimeve Master ", 2015).
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3.7. Türkiye ve Kosova’nın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine Giriş Sınavlarının,
Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırılması

808
Lisans ve

Bu çalışma, Türkiye ve Kosova’nın Beden Eğitimi Öğretmenliğine giriş sınavlarının ve öğretmen
adaylarını yetiştirmek için uygulanan ders programlarının benzerliklerini, farklılıklarını, olumlu ve
olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Her iki ülkenin Beden eğitimi öğretmenliğine
giriş yetenek sınavları, Beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinin lisans ve yüksek lisans dersleri ve
kredileri karşılaştırılarak incelenmiş, olumlu ve olumsuz yönleriyle aşağıdaki benzerlikler ve
farklılıklara ulaşılmıştır.
3.7.1. Türkiye ve Kosova’nın Beden eğitimi ve spor öğretmenliğine giriş sınavlarının, lisans ve yüksek
lisans programlarının benzer yönleri. Üniversitelerin Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans
programlarında benzer dersler bulunmaktadır.
Her iki ülkede de lisans programı dört yıllıktır.
Her iki ülkede de Bologna Süreci kapsamında lisans programları 240 AKTS’ dir. Yüksek lisans
programı da 120 AKTS’ dir.
Beden eğitimi öğretmenliği lisans programı her iki ülkede de tek tiptir(Sadece Türkiye’nin
programında bazı üniversiteler YÖK’ün programına ek olarak birkaç ders ekleyebilmekte,
çıkarabilmekte veya derslerin dönemlerinde değişiklikler yapabilmektedir).
3.7.2. Türkiye ve Kosova’nın Beden eğitimi ve spor öğretmenliğine giriş sınavlarının, lisans ve yüksek
lisans programlarının farklı yönleri. Türkiye’de çoğu üniversitede Beden eğitimi ve spor öğretmenliği
yanında Antrenörlük, Rekreasyon ve Yöneticilik Bölümleri de mevcut iken, Kosova’da yalnızca Beden
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü vardır.
Kosova’da yüksek lisans süresi 1 veya 2 yıl olarak değişebilmektedir (ancak kredi miktarı her iki
koşulda da 120’dir. Bir yɪllɪk eğitimde yoğunlaştırılmış eğitim verilerek 120 kredi tamamlanır).
Türkiye’de ise standart 2 yıldır. Bunun bir yılı ders, bir yılı tez dönemidir.
Türkiye’de ÖYSP (özel yetenek sınav puanı)’de üniversiteler arasında değişiklikler olabilmekte iken
Kosova’da standarttır.
Kosova’da özel yetenek sınavına yalnızca lise puanı ekleniyorken, Türkiye’de bütün üniversitelerin
zorunlu uyguladığı standart formülde OBP’ye ilave olarak YGS puanı da eklenmektedir. Ayrıca spor
liselerinden mezun olanlara ek puan verilmektedir. Türkiye de çoğu üniversite 180 barajının dışında
bu puanı yükselterek (200, 300 puan gibi) müracaat sayısını düşürmektedirler. Ancak bu engeller ile
çoğunlukla sporcuların önünün kesildiği göz ardı edilmektedir.
Türkiye’de Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında doktora programları açılabilmektedir.
Kosova’da ise bu alanda hiç doktora programı yoktur.
Kosova’da Beden eğitimiyle ilgili lisans ve yüksek lisans eğitimi veren en büyük ve tek üniversite olan
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit’in kontenjan sayısı 90 erkek, 50 kız öğrencidir. Beden eğitimi
öğretmenliği kontenjanlarında Kosova’nın kontenjanı fazla gibi gözükmektedir. Ancak Kosova’daki
üniversite sayısı Türkiye’den çok daha az olduğu için genel toplamda Türkiye’de çok daha fazla
öğrencinin beden eğitimi öğretmenliği lisans programına alındığı ortadadır. Bu sonuç gayet doğaldır.
Çünkü Türkiye nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 77 milyon 695 bin 904 kişidir ("Türkiye İstatistik
Kurumu," 2015). Son nufüs sayɪmɪna gӧre Kosova’da yașayanlarɪn nufüsu 1.739.825’tɪr. ("Agjencia e
statistikave të Kosovës," 2011). Buna göre, üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinin
sayısının, dolayısıyla da kontenjan sayısının Türkiye’de Kosova’dan fazla olmasının doğal olduğu
düşünülebilir. Türkiye’ de çoğu üniversitede Beden eğitimi ve sporda lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimi mevcut ve her birinde toplamda (kız-erkek) 45-60 (+) civarında lisans eğitimi için Beden
eğitimi öğretmenliği kontenjanı bulunmaktadır. Kosova’ nın diğer devlet ve özel üniversitelerinde de
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans ve yüksek lisans programlarının açılması önerilebilir.
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3.7.3. Kosova’nın Beden eğitimi öğretmenliğine giriş yetenek sınavı, lisans ve yüksek lisans
programlarının özellikleri.
Tablo 6. Kosova’nın beden eğitimi öğretmenliğine giriş yetenek sınavı, lisans ve yüksek lisans
programlarının özellikleri
Olumlu Yönler

Olumsuz Yönler

A.Beden eğitimi ve spor öğretmenliğine giriş yetenek
sınavının kapsamlı ve zorluk derecesi bakımından da yüksek,
yeteneğe ve spor branşlarına dayalı olduğu görülmüştür.
Yetenek sınav sistemlerinin programlarının en güçlü özelliğini
taşıdığı söylenebilir. Bu sayede spor geçmişi olan performansı
yüksek adayların bölüme girmesiyle daha donanımlı
öğretmenlerin yetiştirilmesi mümkün olabilir. İyi yetişmiş
öğretmenlerde ülkenin hem genel eğitimine hem de Beden
eğitimine önemlikatkılar sağlayabilir. Mesleklerinde başarılı
öğretmenler iyi öğrenci ve iyi sporcular yetiştirerek sağlıklı
nesillerin yetiştirilmesinde de katkı sağlamış olurlar.

A. Kosova Üniversitelerinin bazılarında yalnızca Beden
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü vardır.
B. Kosova Üniversitelerinde Antrenörlük, rekreasyonve
yöneticilik lisans programları yoktur. Ayrıca Kosova’da
birtek üniversitede lisans ve yüksek lisansın olması
doktora programının da hiç olmaması önemli bir eksiklik
ve programın en zayıf yanı olduğu düşünülmektedir.

B.Beden eğitimi ve spor öğretmenliğilisans programında
pratik ve uygulama derslerine çeşitlilik, sayı ve seçenek olarak
önem verildiği görülmektedir.

3.7.4. Türkiye’nin beden eğitimi öğretmenliğine giriş yetenek sınavı, lisans ve yüksek lisans
programlarının özellikleri
Tablo 7. Türkiye’nin beden eğitimi öğretmenliğine giriş yetenek sinavi, lisans ve yüksek lisans
programlarinin özellikleri
Olumlu Yönler

Olumsuz Yönler

A. Spor fakültelerinde / Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokullarında, Beden eğitimi ve spor öğretmenliğinin
yanında
Antrenörlük,
Yöneticilik
ve
Rekreasyon
bölümlerinin olması ülkenin spor eğitimi alanında
Programını eksiksiz yürüttüğünü ve ülke ihtiyacına göre
istihdam sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

A.Beden eğitimi öğretmenliğine giriş sınavında bazı
üniversiteler Özel Yetenek Sınavlarını oldukça zorlu ve
kapsamlı yaparken, bazı üniversitelerin ise oldukça basit
hatta sınav yapmadan (SÖP + OBP + YGS = YP formüle
göre)formülile
almayı tercih etmeleri karışıklık
yaratmaktadır. Formüller ve puanlar sporcu öğrencinin
önünü kesmeyecek şekilde onların lehine dönüştürülmez ise
kalite düşmeye devam edecektir. Bölüme giriş yetenek
sınavlarının yeteneği ön plana çıkarmayışı ve standart
olmayışı progamın zayıf yönü olarak tanımlanabilir.

B. Yüksek lisans programının yanında birçok üniversitenin
bünyesinde doktora programı da yer almaktadır. Ayrıca
lisansüstü aşamasında her üniversite (kredi sayıları
aynı)mevcut imkân ve şartlarına göre yüksek lisans /
doktora derslerini belirleyebilmektedir. Yani lisansüstü
programının esnek olduğu söylenebilir.
C. Liselerin spor bölümlerinden mezun olanlara ve milli
sporculara ek puan verilmesi sporcu kökenli bireylerin
mesleğe girmesini kolaylaştırması bakımından olumlu
görülebilir.

B.Lisans programında teorik dersler fazla, uygulama dersler
yetersizdir.
C. Lisans programındaki dersler ortaokul ve lise seviyesinde
beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek için uygun
sayılabilir, ancak okul öncesi ve ilkokul seviyesinde beden
eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek için yetersiz olduğu
söylenebilir.

4. Tartışma Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada iki ülkenin beden eğitimi ve spor öğretmenliğine giriş yetenek sınavları, lisans ve
yüksek lisans programları arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmış, güçlü ve
zayıf yönlerine de dikkat çekilmiştir.
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Türkiye ve Kosova’nın Beden eğitimi öğretmenliğine giriş sınavlarına, lisans ve yüksek lisans
programlarının benzerliklerine, farklılıklarına, olumlu ve olumsuz yönlerine bakıldığında, her iki
ülkede de Bologna Sürecinin uygulandığı, Üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği lisans
programları incelendiğinde Türkiye’de teorik derslere daha çok yer verilirken Kosova’da uygulama
derslerine daha çok yer verildiği görülmüştür. Şöyle ki; Türkiye’de lisans programında 125 teorik, 66
uygulamalı dersin, Kosova’da ise 70 teorik ve 57 uygulamalı dersin olduğu görülmektedir. İki ülkede
de teorik derslerin sayısı uygulamalı derslerden fazladır. Ancak, Türkiye’de teorik ve uygulamalı
dersler arasındaki fark daha fazladır. Kosova’da beden eğitimi öğretmenliği giriş sınavındaki
uygulama yoğunluğu ile Lisans programında uygulamaya verilen önem de örtüşmektedir.
Her iki ülkede de öğretmenlik uygulaması derslerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Benzer şekilde,
Harmandar’ın (2008) Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmeyle ilgili yapmış olduğu karşılaştırmalı eğitim
çalışmasında Türkiye’deki Beden eğitimi öğretmenliği lisans programında öğretmenlik uygulamasıyla
ilgili derslerin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır (Harmandar, 2008).Ayrıca, 2006-2007 öğretim
yılında uygulamaya başlanan öğretmen yetiştirmeyle ilgili lisans programlarının değerlendirildiği bir
çalışmada, öğretmen yetiştiren kurumlarda programın en önemli boyutunun staj ve uygulama
faaliyetleri olduğu, bir önceki programda çok daha fazla olan uygulama faaliyetlerinin Haziran
2007’de yürürlüğe giren yeni öğretmen yetiştirme lisans programında oldukça azaldığı
vurgulanmıştır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının okulu hiç tanımadan öğretmenliğe başlatıldıklarına
dikkat çekilmiştir (Küçükahmet, 2007). Bu sonuçlarda karşılaştırma sonuçlarımızı desteklemektedir.
Türkiye’de Beden eğitimi öğretmenliği giriş yetenek sınavlarında OBP ve YGS gibi standartlar
olmakla beraber uygulama ve alana yönelik kısmını içeren ÖYSP (Özel yetenek sınav puanɪ) puanını
belirlemede seviye farklarının oluşu, seviye ve yetenek bakımından çok farklı öğretmen adaylarının
seçilmesine sebep olmaktadır. Alanında yeterli ve yetenekli öğretmen adaylarının seçimi eğitimde
kaliteyi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Malaty, benzer şekilde, Finlandiya’nın PISA’ daki
başarısının en önemli nedenlerinden birinin, öğretmen yetiştirme programının başlangıçta
motivasyonu yüksek ve yetenekli öğrencileri programa kabul ederek öğretmen eğitiminin başarılı
olduğu vurgulamıştır (Malaty, 2006).
Elbette ülkemizde de yeterli ve yetenekli öğretmen adayları seçilebilmeli ve donanımlı bir şekilde de
eğitilmelidirler. Bu sayede geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza yurdun her köşesinde en
sağlıklı şekilde yön veren öğretmenler olarak başarıyla hizmet edebilirler.
Genel olarak bakıldığında, Beden eğitimi öğretmenliğine giriş sınavının Kosova’da seviyesinin zor,
kapsamlı ve standart olduğu, Türkiye’de hem seviye olarak farkların bulunduğu, hem de OBP ve YGS
gibi standartların da etkili olduğu, Kosova’da ve Türkiye’de Beden eğitimi ve spor öğretmenliği
lisans programının ülke genelinde tek tip olduğu ancak Türkiye’de YÖK’ün programına ek olarak,
bazı üniversitelerin birkaç ders değişikliği yapabildiğine rastlanmıştır. Türkiye’nin yüksek lisans
programlarının oldukça esnek olduğu görülürken, Kosova’nın yüksek lisans programının da standart
olduğu görülmektedir.
Beden eğitimi öğretmenliğine giriş sınavlarında uygulanan özel yetenek seçme sınavlarındaki büyük
farklılıklar azaltılabilir. Bu bağlamda, Kosova’da ve bazı üniversitelerimizde olduğu gibi Beden
eğitimi öğretmenliği yetenek sınavlarında uygulama ve alana yönelik, branşa dayalı, spor özgeçmişini
ön plana alan sınavlar standart olarak bütün üniversitelerde uygulanabilir, Milli sporcularımıza daha
fazla kontenjan ve avantajlar sağlanabilir,
Her iki ülkenin lisans programında uygulama dersleri ve öğretmenlik uygulaması derslerinin saatleri
arttırılabilir. Kosova’da doktora programı açılabilir ve bir protokol yapılarak ilk yıllar Türkiye ‘den
akademik destek sağlanabilir.
Ayrıca bundan sonraki araştırmalar ile okulöncesinden lise düzeyi dahil öğrencilerin gelişim
özellikleri dikkate alınarak, beden eğitimi öğretmenlik bölümlerinin, lisans ders programlarının içeriği
yeniden şekillendirilebilir. Böylece 1.Kademe Beden eğitimi öğretmenliği (okulöncesi/ İlkokul) ve
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2.Kademe Beden eğitimi öğretmenliği (Ortaokul ve lise) şeklinde uzmanlaştırılarak mezuniyet
verilebilir. Bu vesileyle de Okulöncesi ve ilkokullara da zorunlu olarak branş öğretmeni atamasının
yolu açılmış olur.
Kosova’da ki diğer devlet üniversitelerinde de Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans ve yüksek
lisans programlarının açılması ayrıca lisans düzeyinde eksik olan Antrenörlük, Rekreasyon ve
Yöneticilik lisans programları ve Doktora programlarının açılması önerilebilir.
Sonuç olarak; Türkiye’de Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans, özellikle de yüksek lisans
programının Kosova’ya göre esnek oluşunun, üniversitelere, öğretim elemanlarına ve fiziki
koşullarına göre rahat hareket edebilmeleri konusunda avantaj sağladığı ancak programlardaki
öğretmenlik uygulamalarının yetersizliği ise dezavantaj olarak görülmektedir. Ayrıca, Beden eğitimi
ve spor öğretmenliğine giriş yetenek sınavlarındaki sınavlar arasındaki zorluk derecesindeki seviye
farkının fazla oluşu da dezavantaj olarak düşünülmektedir. Bu tespitler doğrultusunda, Türkiye’de
öğretmenlik uygulaması ve alanla ilgili uygulama derslerinin arttırılması, yetenek sınavları arasındaki
zorluk derecesindeki seviye farkının azaltılması, bu bağlamda yetenek sınavlarında yeteneğe dayalı,
uygulama ağırlıklı ve branşlara yönelik sınavların yapılması, yerleştirme yapılırken bütün
üniversitelerde standart olarak uygulanan formülün kaldırılması veya sporcular lehine
dönüştürülmesi, Milli sporculara daha fazla kontenjan verilmesi, SÖP (sporcu özgeçmiş puanı) ile
öğrenci alan üniversitelerimizin bu puanın yüzdelik dilimlerini arttırmaları önerilebilir.
Karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında beden eğitimi ve sporla ilgili çalışmaların yetersizliği dikkat
çekmektedir. Karşılaştırmalı eğitimin yararları düşünüldüğünde Beden eğitimi ve spor alanında
yapılacak çalışmaların arttırılması bu alana büyük katkılar sağlayabilir.
Bu bağlamda yapılacak bir sonraki karşılaştırmalı eğitim çalışmasında, kasıtlı seçim yapılarak; eğitim
alanında Türkiye’den daha gelişmiş, lisans ve lisans üstü programlarının hepsi (Öğretmenlik,
Antrenörlük, Rekreasyon ve Yöneticilik, Ayrıca Yüksek lisans ve doktora) olan birkaç farklı ülkenin
özel ve devlet okulları baz alınarak benzer çalışmaların yapılması önerilebilir.
5. Kaynakça
2014–2015 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kilavuzu. (2014).
Retrieved
http://www.besyocuyuz.com/wp-content/uploads/2014/07/sporbilimleri.pdf

from

2015 – 2016 Öğretim Yılı Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Birinci Ve İkinci Öğretim Programları
Özel
Yetenek
Sınav
Kılavuzu.
(2015).
Retrieved
from
http://besyo.ege.edu.tr/pdfler/2015kilavuz.pdf
Agjencia e statistikave të
ks.net/?page=1,207

Kosovës.

(2011).

Retrieved

from

http://www.kryeministri-

Aracı, H. (2014). Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi. Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı. (2015).
Retrieved from
http://sbe.ege.edu.tr/beden-egitimi-ve-spor-ogretimi-tezli-yuksek-lisans-programi/
Beden

eğitimi
ve
spor
öğretmenliği.
(2015-2016).
Retrieved
from
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=20889&b=20908&ch=1&yil=2015&lan
g=tr&cpage=derskat

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı. (2015).
http://besyo.akdeniz.edu.tr/_dinamik/40/855.pdf
Beden

Retrieved from

eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programi (2015).
Retrieved from
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/beden_egitimi/32705218-1875-4fa3-bde8c6b865d13c21

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

812

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı. (2015-2016). file:///C:/Users/Sau/Downloads/
beden-egitimi-ve-spor-ogretmenligi-bolumu-akts.pdf
Beden

Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Ders Programları. (2016).
Retrieved
http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=trtr&Mod=1&ustbirim=14&birim=2&altbirim=-1&program=2758&organizasyonId=
163&mufredatTurId=932001#Anchor3

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans Programı. (2015).
http://besyo.akdeniz.edu.tr/yuksek-lisans-programi
Beden

from

Retrieved from

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Öğretmenlik Bölümü. (2014).
Retrieved
http://dosya.marmara.edu.tr/besyo/belgeler/BESYO_2015_retmenlik_M_fredat_.pdf

from

Erden, M. (2014). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara: Arkadaş yayınları.
Erdoğan, İ. (2015). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. İstanbul Sümer Kitabevi.
Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu. (2015).
Retrieved from http://besyo.gazi.edu.tr/posts/view/title/2015-2016-egitim-ogretim-yili-ozelyetenek-sinavi-hakkinda...-134712
Gazi üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sinav yönetmeliği. (2015). Retrieved from
http://saglikb.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-1463?siteUri=saglikb
Harmandar, D. (2008). Avrupa Birliğine Üye Ülkelerden İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan ile Türkiye’deki
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi),
Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Hergüner G., Bar M.,Yaman M.S.,(2016) Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılan Ortaokul
Öğrencilerinin Aile, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerden Beklentilerinin Belirlenmesi,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(1), 155-168.
Hergüner, G., Berısha, M., Önal, A., & Yaman M. S. (2016). Türkiye ve Kosova devlet üniversitelerinin
beden eğitimi ve spor öğretmenliğine giriş sınavları ile lisans ve yüksek lisans programlarının
karşılaştırılması. sözel sunum, ERPA 2-4 Haziran Saraybosna.
Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim yılında uygulamaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans
programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
Lifelong
Learning
Programme.
(2015-2016).
http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2

Retrieved

from

Malaty, G. (2006). What are the Reasons Behind the Success of Finland in PISA? Gazette des
Mathematiciens, 108, 59-66.
Marmara üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu. (2013). 3-5.
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Dersleri (2015).
okuloncesi.gazi.edu.tr/

Retrieved from http://gef-ilkogretim-

Özbayraktar, F., Kurt, T., Yücel, E., Cihan, K.C., Han, A., & Kılıç, M. (2015). Beden Eğitimi Bilimine Giriş
Retrieved
from
http://img.eba.gov.tr/182/754/755/86f/656/424/195/a07/9b4/27b/021/
cc4/4b2/b26/010/18275475586f656424195a079b427b021cc44b2b26010.pdf.
Özdemir, A. (2000). Orta Öğretimde Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Uygulanabilirliği, Çorum İli ve
İlçelerindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi), On Dokuz Mayıs Üniversitesi,
Samsun.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

813

Petray, C. K. (1989). Organizing physical assessment (grades K-2): Strategies for the elementary
physical education specialist. JOPERD, 60(6), 57-60.
Programi i Studimeve Master (2015).
Retrieved from http://fshs.unipr.edu/Departamentet/
Departamenti02/Syllabuset/Syllabuset/VITI-I.aspx
Programi i Studimeve Themelore (2015). Retrieved from http://fshs.uni-pr.edu/Departamentet.aspx
Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Giriş
Kılavuzu (2015) Retrieved from http://newlifespor.com/besyoklavuz/sakarya_universitesi
_2015_besyo_yetenek_sinavi_klavuz.pd
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Dersleri. (2015).
Retrieved from http://gef-ilkogretimsinifogretmenligi.gazi.edu.tr/posts/view/title/egitim-ogretim-27054
Şişman, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Eskişehir: Pegem A Yayıncılık.
Tezli

Yüksek Lisans. Beden Eğitimi ve Spor öğrtmenliği. (2015).
Retrieved from
http://www.egitim.sakarya.edu.tr/tr/enstituprogrami/7929/24105/beden-egitimi-ve-sporogretmenligi

Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/Start.do
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
(Bologna
Süreci)
(2015).
Retrieved
from
http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/turkiye-yuksekogretim-yeterlilikler-cercevesi
Yükseköğretim Mevzuatı. (2015).
Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat;
jsessionid=924FB7F67ED763E0628450B69E43E9AD

Annelerin Anne
İncelenmesi

Duyarlılığı

Hakkındaki

Bilgi

Düzeylerinin

Ayşegül Ulutaş1, Mehmet Sağlam, Zekeriya Çalışkan
1İnönü

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Malatya, Türkiye

Özet
Bu çalışma, Malatya il merkezinde annelerin anne duyarlılığı hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Malatya il merkezinde
ikâmet eden anneler oluşturmakta; örneklemini ise evren içerisinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 96
anne oluşturmaktadır. Araştırmada soru listesi kullanılmış ve veriler gözlem altında yanıtlama yöntemi ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde değerleri gösterilerek ki-kare testinden yararlanılmıştır.
Veriler normal dağılım göstermediğinden iki grup karşılaştırmaları için Mann Whitney U testi, ikiden çok
grup karşılaştırmaları için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuçta; annelerin anne duyarlılığı hakkındaki
bilgi düzeylerinde evlilik süresinin anlamlı fark oluşturmadığı; birincil bakım ve yüz yüze iletişim öğeleri
bakımından annenin yaşının anlamlı fark oluşturduğu; birincil bakım, vücut teması sistemi ve yüz yüze
iletişim öğeleri bakımından anne öğrenim durumunun anlamlı fark oluşturduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler:1
anne, duyarlılık, bilgi düzeyi.

1. Giriş
Ailede anne ve babanın çocuğa karşı tutumu doğduğu günden itibaren çocuğun üzerinde kalıcı izler
bırakır. Anne-baba-çocuk etkileşiminde yüz yüze ilişkilerin güçlü olması, çocuğun gelişimi üzerinde
önemli rol oynar (Özgüven, 2001; Erkan, 2010). Anne ve babaların, çocukların ihtiyaçlarını dikkate
alabilmeleri için doğumdan başlayarak onlarla iletişim kurmaları gerekir. İhtiyaçların tümüyle
karşılandığı bir ortam, aynı zamanda çocuğun kendine ve çevreye olan güveninin oluşmasına
yardımcı olur (Yavuzer vd., 2011). Çocuk yetiştirme inançlarındaki farklılıklardan dolayı ebeveynler
çocuklarıyla farklı etkileşim biçimleri kullanırlar. Farklı kültürlerde ebeveynlerin kullandıkları çeşitli
etkileşim biçimleri, iletişim, ağlamaya verilen tepkiler, eğitim, taşıma ve tutmadır (Trawick-Swith,
2013). İletişim Kurma: Tüm ebeveynler bir şekilde çocuklarıyla iletişim kurar. Bazı kültürel gruplardaki
ebeveynler çocuklarıyla daha fazla sözel iletişim kurarlar. Diğerleri ise çoğunlukla vücut hareketlerini,
yüz ifadelerini kullanırlar ve fiziksel olarak dokunarak iletişim kurarlar. Ağlamaya Verilen Tepkiler:
Tüm ebeveynler çocuklarının ağlamasına bir şekilde tepki verir. Bazı kültürel gruplardaki ebeveynler
çocuklarının ağlamasından endişe duyarlar ve hemen tepki verirler. Diğerleri daha az kaygılıdır ve
tepki vermeleri daha uzun sürer. Bazıları çocuklarının huzursuzluğunu ortadan kaldırmak için
bebeğin davranışlarına karşılık olarak kucağına alıp okşayıp, beslerken diğerleri emzik veya fiziksel
uyarı kullanırlar.
Eğitim: Tüm ebeveynler çocuklarının eğitimine önem verir. Bazı kültürel gruplardaki ebeveynler
eğitim vermenin ebeveynlik görevinin bir parçası olduğuna inanırlar. Diğer kültürlerde ise
1Sorumlu yazar adresi: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya, 44280, Türkiye
e-posta adresi: aysegul.ulutas@inonu.edu.tr
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okullardaki öğretmenlerin bu görevi yerine getirmekten sorumlu olduğuna inanırlar. Taşıma
(Kucaklama) ve Tutma (Destekleme): Tüm ebeveynler çocuklarını kucaklayarak desteklerler. Bazı
çocuklar günün büyük bölümünde kol askıları veya beşiklerde tutulur. Bazıları ise ebeveynlerinin
veya büyükanne/büyükbabalarının kollarında taşınırlar. Bazı çocuklar nadiren kucaklanır. Evde veya
çevrede özgür şekilde hareket ederler.
Anne-bebek etkileşiminde dört temel sistem vardır: özellikle emzirmeyi içeren birincil bakım,
genellikle taşıma amaçlı yapılan vücut teması sistemi, vücut motor uyarım sistemi ve yüz yüze
etkileşim sistemidir (Keller, Lohaus, Völker, Cappenberg ve Chasiotis, 1999; Taşkın, 2005; Bee ve
Boyd, 2009; Öztürk, 2011). Birincil bakım: Yeni doğan bebek anneyi yeni ve değişik durumlarla
karşılaştırır. Bu değişikliklerin üstesinden gelebilmek için annenin bebek bakımına ve doğum sonrası
değişikliklere hazırlanması gerekir. Yeni doğan bebeğin çevreye uyum sağlayabilmesinde bakım
gereksinimlerinin karşılanması önemlidir. Bebeğin birincil bakımında emzirme, bebeğin günlük
temizliği, uyku ihtiyaçları anne tarafından karşılanır. Bebeğin temel gereksinimlerinden en önemlisi
besin gereksinimidir. Bebek, 4 ile 6 aylık olana kadar bütün besin gereksinimini anne sütü ya da özel
mama ile karşılar. Doğumdan sonraki ilk dakikalarda anne, emzirme yoluyla bebeği ile tanışır, bebek
annesinin kokusunu tanır ve yabancıların kokusundan ayırt edebilir. Anne ve bebek emzirme
sırasında birbirleri ile sevgi alışverişinde bulunurlar. Bebeğin en önemli gereksinimlerinden diğeri
günlük bakımı ve temizliğidir. Bebeğin ilk haftalardaki temizlik bakımı, onun temiz ve güzel
görünmesinden çok cildini yaralardan ve hastalıklardan korumaya yöneliktir. Yeni doğan bebekler
beslenme ve temizlik bakımı dışında kalan süreyi uyku ile geçirirler. İlk 2 ay 16-18 saatlerini uyku ile
geçiren bebekler, 2. aydan sonra daha fazla uyanık kalırlar. Bebeğin birincil bakımını sağlamak,
annenin annelik rolünü yerine getirmesine ilişkin özgüvenini artırır. Anne, bebeğin gereksinimlerini
karşılarken ebeveynliğe ilişkin yeni rollerine uyumu da kolaylaşır. Doğumdan sonraki 3. günden 6.
haftaya kadar geçen sürede anne, annelik rolünü benimser ve anneliğe uyum sağlar. Vücut teması
sistemi: Vücut teması, genellikle taşıma amaçlı gerçekleştirilir. Annenin teni bir bebek için hem fiziksel
hem de duygusal yönden en sağlıklı yerdir. Anne rahminden dünyaya geçiş her bebek için büyük bir
adaptasyon sürecidir. Bebeğin ilk aradığı ortam güvenli, tanıdık ve rahat bir ortamdır. Doğumdan
sonraki ilk 1-2 saat annenin bebeği ile vücut temasının büyük önemi ve uzun süren birçok faydası
vardır. Kucağa alınmak ve okşanmak, ilk günlerden itibaren bebeğin temel ihtiyaçlarındandır. Bebeği
sıcak ve yavaş tutmak (desteklemek), sert ve soğuk tutuşlara tercih edilmelidir. Bebek, doğum ile ana
rahmindeki hayatından kendi başına olduğu hayata geçiş yaptığından erken vücut teması (kanguru
teması) doğal bir süreçtir. Çıplak durumdaki yeni doğanın göğsünün, annenin çıplak göğsüne
yatırılıp, uygun bir örtü ile sarılarak kuru ve ılık tutulmasıyla sağlanır. Bebeğin annesinin sol
göğsünde tutulması, kalp seslerini hissederek yatışmasına yardımcı olur. Vücut motor uyarım sistemi:
Bebeğin dokunma duyusu bebek doğar doğmaz çalışır. Yeni doğan bebeklerde belirli uyarımlara
beden otomatik tepkiler verir. Bebeğe uyaran vermek için en uygun zaman onun en uyanık ve rahat
olduğu zamandır. Bebek annenin kucağında iken başını ona doğru çevirebilir, arama, emme ve
kavrama refleksiyle fiziksel iletişim kurar. Bebeğin dudakları dokunmaya karşı çok hassastır.
Memenin kenarına değer değmez emme hareketi için başlarını çevirirler. Bebeğin derisi de çok hassas
olup, dış etkenlerden kolayca etkilenebilir. Bebeğin yanağına dokunulduğunda o yana dönmesine,
ağzını açmasına ve emme hareketleri yapmasına arama refleksi yardımcı olur. Yüz yüze etkileşim
sistemi: Bebek, doğumundan itibaren tepki alan, tepki veren, algısal kapasitesi olan bir varlıktır. Bir
bebeğin ilk sosyal davranışı gülmesidir. Bebek duyuları olan ve duyusal olarak aktif bir varlıktır. 2025 cm uzaklıktaki objeleri rahatlıkla görüp takip edebilir ve bir noktaya odaklanabilir. Bu durum onun
çevreyi araştırmasını ve tanımasını, sosyal ilişkilerini geliştirmesini sağlar. Bu sayede bebeğin anne ile
göz göze iletişimi başlar. Annesi ile göz göze geldiğinde mutlu ve rahat olduğunu ifade etmek için
gülümser. Bebeklik döneminde anne ve bebek arasındaki duygusal iletişim öncelikle yüz yüze bakma,
vücut duruşu, dokunma ve ses çıkarma ile olur. Bebek büyüdükçe daha karmaşık ve üstün sistemler
geliştirse de yüz yüze etkileşim ve karşılıklı bakış, duygulanımın paylaşılması ve etkileşimin
düzenlenmesinde çekirdek rolü oynar. Bebeklerin ağlama, gülme, dikkatini yoğunlaştırma gibi
duygusal işaretleri çevresindeki insanların özellikle de annenin ilgisini çeker. Annenin ya da
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çevredeki insanların duygusal tepkileri de bebeklerin ilgisini çeker. Anne-bebek etkileşimine yönelik
analizler bebek üç aylık olduğunda etkileşimdeki her bir ortağın diğerinin işaretlerine uygun ve
zamanında tepki vermesi karmaşık bir iletişim sistemini oluşturur. Bebek, dış dünyaya karşı verdiği
sinyallerin alındığını, ihtiyaçları çevresindekiler tarafından yeterli şekilde karşılandığında fark eder.
Bebek bu sinyallerle annesiyle karşılıklı bir iletişime geçer. Bu ilk iletişim onun ileride diğer insanlarla
kuracağı ilişkinin ya da sosyalleşmenin temelini oluşturur (Weinberg vd., 1999; Paktuna Keskin, 2013).
Bebeğin annesine işaretler suması annenin de bebeğin işaretlerine cevap vermesi, anne ile bebek
arasında birbirini etkileyebilen karşılıklı bir etkileşimin olması ile açıklanabilir. Bebeklik döneminde
annenin bebeğinin davranışlarına karşı duyarlı olması, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip
olması ile mümkündür. Bebeğin çevreye en fazla gereksinim duyduğu sıfır-iki yaş arasındaki
dönemin en iyi şekilde değerlendirilmesi topluma sağlıklı bireyler yetiştirilmesi açısından önemlidir.
Ülkemizde anne duyarlılığının önemi bilinmekle birlikte ilgili alan yazın incelendiğinde bu alana
yönelik araştırmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın
amacı, annelerin anne duyarlılığı hakkındaki bilgi düzeylerini incelenmektir. Bu genel amaç
doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır.
1- Annelerin birincil bakıma ilişkin bilgi düzeyleri
2- Annelerin vücut teması sistemine ilişkin bilgi düzeyleri
3- Annelerin vücut motor uyarım sistemine ilişkin bilgi düzeyleri
4- Annelerin yüz yüze iletişime ilişkin bilgi düzeyleri
evlilik süresine, anne öğrenim durumuna ve annenin yaşına göre anlamlı bir fark göstermekte midir?
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada annelerin anne duyarlılığına ilişkin bilgi düzeylerini incelemek amacıyla ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte veya halen var olan bir durumu betimlemeyi
amaçlar (Karasar, 1998).
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Malatya il merkezinde yaşayan anneler, örneklemini ise evren içerisinden ölçüt
örnekleme yöntemi ile seçilen 96 anne oluşturmaktadır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış
önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan örneklem grubuyla çalışılmasıdır. Burada sözü edilen
ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmaya
katılacak annelerin seçiminde katılımcıların çalışmıyor olması, eşi ile birlikte yaşıyor olması, benzer
sosyoekonomik düzeye sahip olması ve 12-24 aylık tek bebeğine sahip olması temel ölçüt olarak
belirlenmiştir.
Tablo 1. Annelerin demografik özelliklerine ilişkin dağılımı
Demografik Özellikler
Evlilik Süresi
Anne Öğrenim Durumu

Yaş

1-5 yıl
6 yıl ve üstü
Okur-yazar
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
18-23
24-29
30-35

n
78
18
12
29
37
6
12
39
44
13

%
81.3
18.7
12.5
30.2
38.5
6.2
12.5
40.7
45.8
13.5

Örneklem grubunda yer alan annelerin %81.3'ü 1-5 yıl, %18.7'si 6 yıl ve üstü evlilik süresine sahiptir.
Katılımcıların %12.5'i okuryazar, % 30.2'si ilköğretim, %38.5'i lise, %6.2'si ön lisans, %12.5'i lisans
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mezunudur. Araştırmaya katılan annelerin %40.7'si 18-23, %45.8'i 24-29, %13.5'i 30-35 yaş
aralığındadır.
2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Araştırma verilerini elde etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen "Genel Bilgi Formu" ve
"Anne Duyarlılığı Soru Listesi" kullanılmıştır. Genel Bilgi Formu'nda araştırmaya katılan annelerin
yaş, evlilik süresi ve öğrenim durumu ile ilgili bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. Bu form,
araştırmaya katılmayı kabul eden anneler tarafından doldurulmuştur. Anne Duyarlılığı Soru
Listesi'nde anne duyarlılığı ile ilgili bilgileri içeren 20 soru yer almaktadır. Soruların belirlenmesinde
ilgili alan yazın incelemesi, 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı (MEB, 2013), ebeveyn görüşleri
doğrultusunda soru havuzu oluşturulmuştur. Anne Duyarlılığı Soru Listesi'nde bulunan soruların
ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla kapsam geçerliği
değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliği için elde edilen veriler yapı geçerliği için de önemli bir kanıt
oluşturur (Messick, 1995). Soru Listesinin kapsam ve yapı geçerliği için sorular, Okul Öncesi Eğitimi,
Eğitim Programları ve Öğretimi, Ölçme Değerlendirme alanlarında uzman beş kişi tarafından
değerlendirilmiştir. Uzmanların soru listesinde yer alan soruları "amaca uygunluk ve anlaşılırlık"
bakımından üçlü derecelendirme ölçeği üzerinden "Uygun Değil, Kısmen Uygun ve Uygun" şeklinde
değerlendirmeleri ve ifade geliştirmeye yönelik öneride bulunmaları istenmiştir. Uzmanların her bir
sorunun geçerliği noktasında uyuşma düzeylerinin % 90-100 olduğu sorular aynı şekilde kalmış, %
70-80 arasında olduğu sorular öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapılarak soru listesinde
tutulmuştur. Uyuşma düzeyinin % 60 ve altında olduğu sorular ise uzmanların önerileri
doğrultusunda çıkarılmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra annelerle bir pilot çalışma yapılmış ve
öngörülen değişiklikler soru listesine yansıtılmıştır. Anne Duyarlılığı Soru Listesi; birincil bakım,
vücut teması sistemi, vücut motor uyarım sistemi ve yüz yüze iletişim olmak üzere toplam dört
bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde beş soru yer almaktadır. Sorular "Doğru", "Yanlış" ve
"Bilmiyorum" şeklinde yanıtlanmaktadır. Her bir sorunun değeri dört puan olup birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü bölümün ayrı ayrı toplam puanı 20'dir. 12 puandan düşük alan “yetersiz”, 12
puan alan “kısmen yeterli”, 12 puandan yüksek alan “yeterli” şeklinde değerlendirilmiştir. Yetersiz
"0", kısmen yeterli "1", yeterli "2" olarak kodlanmıştır. Güvenirlik analizi için iki yarı test güvenirliği
hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda yapılan güvenirlik analizinde Cronbach Alpha değeri 0.82,
Spearman Brown İki Yarı Test Korelasyonu 0,92 olarak hesaplanmıştır. Soru listeleri annelere
dağıtılarak annelerden soruları içtenlikle cevaplandırmaları istenmiştir. Araştırmada gözlem altında
yanıtlama yöntemi ile veriler toplanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin
analizinde sayı ve yüzde değerleri gösterilerek ki-kare testinden yararlanılmıştır. Alınan puanlar
annelerin yaşı, öğrenim durumu ve evlilik süresine göre oluşturulan gruplar arasında
karşılaştırılmıştır. Grup karşılaştırmalarında annelerin her bölümden aldıkları puanların ortalamaları
kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama (max-min) değerleri verilmiştir. Verilerin normal
dağılıp dağılmadıkları Kolmogorov Smirnov testi ile belirlenmiştir. Veriler normal dağılım
göstermediğinden iki grup karşılaştırmaları için Mann Whitney U testi, ikiden çok grup
karşılaştırmaları için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
3. Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde annelerin anne duyarlılığına ilişkin bilgi düzeylerini incelemek amacıyla yapılan
araştırmada elde edilen bulgular tablolarla sunulmuş ve yorumlanmıştır.
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Tablo 2. Annelerin birincil bakım, vücut teması sistemi, vücut motor uyarım sistemi, yüz yüze iletişim
ve genel ortalamaya göre aldıkları puanların dağılımı
Anne Duyarlılığı Öğeleri

≤12
n(%)
13(13.5)
9(9.3)
15(15.6)
11(11.4)
7(7.2)

Birincil Bakım
Vücut Teması Sistemi
Vücut Motor Uyarım Sistemi
Yüz Yüze İletişim
Genel Ortalama

>12
n(%)
83(86.4)
87(90.6)
81(84.3)
85(88.5)
89(92.7)

Tablo 1'e göre Birincil Bakımda13 anne ≤12, 83 anne >12; Vücut Teması Sisteminde 9 anne ≤12, 87 anne >12; Vücut Motor Uyarım
Sisteminde 15 anne ≤12, 81 anne >12 ve Yüz Yüze İletişimde 11 anne ≤12, 85 anne >12 puan almıştır.

Tablo 3. Annelerin birincil bakım, vücut teması sistemi, vücut motor uyarım sistemi, yüz yüze iletişim
ve genel ortalamaya göre aldıkları puanların değişkenlere göre karşılaştırılması
Değişken / (n; %)

Evlilik Süresi
1-5 yıl (46;48)
6 yıl ve üstü (50; 52)
p
Annenin Yaşı
18-28 (18;18.7)
29-39 (78; 81.3)
p
Anne Öğrenim Durumu
Okuryazar (12; 12.5)
İlköğretim (37; 38.5)
Lise (29; 30.3)
Üniversite (18; 18.7)
p

Birincil
Bakım

Vücut
Teması
Sistemi

Vücut
Motor
Uyarım
Sistemi

Yüz Yüze
İletişim

Genel

47.9±2.0
48.9±2.0
0.85

47.4±2.6
49.5±1.9
0.70

46.7±2.1
50.3±1.4
0.52

48.4±1.6
48.5±0.9
0.98

47.7±1.2
49.1±1.0
0.79

47.1±2.0*
48.8±1.6*
0.01**

56.1±0.9
46.7±2.4
0.18

47.9±1.1
48.6±2.3
0.92

46.7±1.7*
55.9±1.2*
0.03**

54.3±2.1
47.1±1.3
0.32

46.5±1.5
44.2±1.3
46.4±1.6*
56.0±1.4*
0.03**

43.5±1.4*
48.6±1.0*
47.7±1.1
57.2±1.2
0.04**

54.0±1.7
44.6±1.5
49.1±1.3
51.6±1.1
0.08

41.0±1.8*
51.6±1.6
47.4±1.2
52.4±1.5*
0.01**

55.8±1.7
45.8±1.9
52.1±1.3
43.3±1.0
0.50

**p değeri istatistiksel olarak anlamlı
*aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan gruplar

Tablo 2 incelendiğinde annelerin her bir alana ve genel ortalamaya göre aldıkları puanların evlilik
süresi, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre karşılaştırması görülmektedir. Evlilik süresine
göre her bir alanda alınan puanların evlilik süresi ile doğru orantılı olarak arttığı görülmüştür. Her
alanda alınan puanlar karşılaştırıldığında 1-5 yıl evlilik süresine sahip annelerle 6 yıl ve üstü evlilik
süresine sahip anneler arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır.
Annenin yaşına göre birincil bakım ve yüz yüze iletişim alanlarında gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olduğu; vücut teması sistemi ve vücut motor uyarım sistemi alanlarında anlamlı
fark olmadığı saptanmıştır. Birincil bakım ve yüz yüze iletişimde 29-39 yaş aralığında olan annelerin
aldıkları puanların 18-28 yaş aralığında olan annelerden anlamlı derecede yüksek olduğu
görülmüştür. Yaş grubu yüksek olan annelerin birincil bakım ve yüz yüce etkileşim alanlarında diğer
annelere göre bilgi düzeylerinin daha yüksek olması; annenin bebeğinin beslenme, temizlik, uyku,
sevgi ihtiyaçlarının zamanında ve doğru şekilde karşılanması gerektiğini bilmesi; bebeğine dokunma,
göz teması kurma, bebeği ile konuşma, bebeğine şarkı söyleme, ritim tutma (davranış uyumu),
bebeğin seslerine uygun ve kısa sürede tepki verme becerileri konusunda bilgi sahibi olması veya
farkındalığının olması ile açıklanabilir.
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Anne öğrenim düzeyine göre birincil bakım, vücut teması sistemi ve yüz yüze iletişim alanlarında
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu; vücut motor uyarım sisteminde ve genel
ortalamada anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Birincil bakımda lise-üniversite; vücut teması
sisteminde okuryazar-ilköğretim; yüz yüze iletişimde okuryazar-üniversite mezunu anneler arasında
anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu bulgu, öğrenim düzeyi yüksek olan annelerin kendine olan
güvenlerinin yüksek olması, anne duyarlılığı ile ilgili bilgi kaynakları arasında internet, kitap, broşür,
poster gibi kaynaklardan daha çok yararlanması ve ev içi kaynakların kullanımı konusunda söz sahibi
olmaları ile açıklanabilir.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma, annelerin anne duyarlılığı hakkındaki bilgi düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda; annelerin anne duyarlılığı hakkındaki bilgi düzeylerinde birincil bakım,
vücut teması sistemi, vücut motor uyarım sistemi ve yüz yüze iletişim öğeleri bakımından evlilik
süresinin anlamlı fark oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Birincil bakım ve yüz yüze iletişim öğeleri
bakımından annenin yaşının anlamlı fark oluşturduğu, vücut teması sistemi ve vücut motor uyarım
sistemi bakımından anlamlı fark oluşturmadığı saptanmıştır. Birincil bakım, vücut teması sistemi ve
yüz yüze iletişim öğeleri bakımından anne öğrenim durumunun anlamlı fark oluşturduğu, vücut
motor uyarım sistemi öğesi bakımından anlamlı fark oluşturmadığı görülmüştür. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler getirilebilir.
Anneler anne duyarlılığı hakkında yeterli ve doğru bilgi edinebilecekleri kaynaklardan yararlanmaları
ve bu bilgileri bebeklerine doğru şekilde aktarma konusunda teşvik edilmelidir. Haberleşme araçları
ile annelere anne duyarlılığı hakkında daha geniş ve ayrıntılı bilgi verme yoluna gidilebilir. Anne
duyarlılığı konusunda ev ziyaretleri ile danışmanlık hizmetleri verilebilir ve ziyaret sırasında kitapçık,
broşür vb. materyaller sunulabilir. Dezavantajlı ailelerin bulunduğu bölgelerde Çok Amaçlı Erken
Müdahale Merkezleri açılarak eğitimciler tarafından annelere yönelik eğitim programları hazırlanıp
çalışmalar yapılabilir.
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Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimleri Boyunca
Bilimin Doğasına İlişkin Anlayış Durumları
Hasan Özyıldırım1, Eylem Bayır
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Özet
Fen eğitiminde bilimin doğasına ilişkin yeterli bir anlayış oluşturmak öğrenci ve öğretmen açısından son
derece önemlidir. Bu amaçla Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD’dan 140 öğretmen
adayı örneklem olarak alınmış ve lisans eğitimleri boyunca bilimin doğasına ilişkin anlayış durumlarının
araştırılması yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Özgelen (2013) tarafından geliştirilmiş Bilimin Doğası
Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerden yararlanarak bilimin doğasının boyutlarıyla sınıf düzeyi-doğru
anlayış grafikleri oluşturulmuştur. Grafikler incelendiğinde öğretmen adaylarının bazı boyutlarla ilgili
giderek artan bir biçimde doğru anlayışlar oluşturdukları görülmüştür. Bu, beklenen bir artışı göstermekle
birlikte son yılda bile bilimin doğasına ilişkin hala göz ardı edilemeyecek oranlarda yanlış anlayışların
varlığını da göstermiştir. Bazı boyutlarda ise üçüncü sınıfa kadar neredeyse değişmeyen ancak üçüncü
sınıftan itibaren artan bir grafik oluşturdukları görülmüştür. Bu değişimin nedeni öğretmen adaylarının
üçüncü sınıfta bilimin doğasına yönelik ders görmesi olduğu düşünülebilir. Sonuçlar bütünüyle ele
alındığında fen öğretmen adaylarımıza bilimin doğasına yönelik ders sayısının arttırılması gerektiği
söylenebilir.
Anahtar kelimeler:1
bilimin doğası anlayışı, fen öğretmen adayları, fen okur yazarlığı

1.

Giriş

Bilim ve teknolojinin toplumların statüsünü ve geleceğini belirleyen en önemli unsur olması nedeniyle
dünya çapında fen dersleri öğretim programlarının vizyon ve felsefelerinde büyük değişimler
yaşanmaktadır. Bu bağlamda, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek fen dersleri öğretim programlarının
vizyonu olarak öne çıkmaktadır (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 1993;
Millar ve Osborne, 1998). Fen okuryazarlığı bilimle ilgili temel kavramlara, ilkelere, teorilere,
becerilere, tutumlara ve değerlere sahip olmayı, bilimsel süreci doğru olarak algılamayı ve bilimteknoloji-toplum-çevre arasındaki ilişkinin farkında olmayı gerektirir (Matthews, 1994). Fen
okuryazarlığının gerçekleşebilmesinde bilimin içeriğinin ve işleyişinin yani bilimin doğasının
anlaşılması öncelikler arasında yer almaktadır. Aslında bilimin doğasının fen okuryazarlığını
başarmanın bir aracı olması nedeniyle öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarını geliştirmek çağdaş fen
eğitiminin önemli bir amacını oluşturmaktadır. Bilimin çok yönlü, kompleks ve dinamik bir girişim
olması nedeniyle bilimin doğasının ortak bir tanımı yapılamamakla (Abd-El-Khalick, 2005) birlikte
genel anlamda bilimin doğası; bilmenin bir yolu ve bilimsel bilginin gelişiminin özü yani bilimin
epistemolojisi olarak düşünülmektedir (Lederman ve Zeidler, 1987; Lederman, 1992). Bilimin doğası
bilim tarihi, bilim sosyolojisi, bilim psikolojisi ve bilim felsefesi gibi bilimin çeşitli disiplinlerinin
kesişimi olarak görülmektedir (McComas, Clough & Almazroa, 1998). Diğer bir ifadeyle bilimin
Sorumlu yazar adresi: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Edirne/Turkey
e-posta adresi: hozyildirim@trakya.edu.tr

1

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

822

doğası bilimsel bilginin ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerini, bilimsel yayınları, bilimin
toplumu nasıl etkilediği gibi konuları kapsamaktadır. McComas ve diğ., (1998) tarafından bilimin
doğası ile ilgili ortak düşünceler çağdaş bilim anlayışı doğrultusunda şöyle belirlenmiştir:
-bilimsel bilgi sürekli olmasının yanı sıra kesin olmayan özelliğe de sahiptir,
-bilimsel bilgi tamamen olmasa da ağırlıklı olarak gözleme, deneysel delillere, akılcı tartışmalara
ve şüpheciliğe dayalıdır,
-bilim yapmak için tek bir yol yani evrensel basamaklar yoktur,
-bilim doğadaki olguları açıklamak için yapılan bir girişimdir,
-kanun ve teoriler bilimde farklı roller sergiler,
-teoriler kanunlara dönüşemez,
-bilim insanı olmak kayıtları doğru tutmayı ve bunları diğerleriyle paylaşmayı gerektirir,
-gözlemler teori yüklüdür,
-bilim insanları yaratıcıdır,
-bilim sosyal ve kültürel geleneklerin bir parçasıdır,
-bilim ve teknoloji birbirini etkiler,
-bilimsel fikirler bilim insanlarının sosyal ve tarihsel çevrelerinden etkilenir.
Fen eğitiminde bilimin doğasına ilişkin yeterli bir anlayış oluşturmak hem öğrenci hem öğretmen
açısından son derece önemlidir. Öğrencilerin bilim anlayışlarının doğru biçimde oluşabilmesi ve
bilimsel düşünme yeteneklerinin gelişebilmesi için öncelikle fen öğretmenlerinin kendilerinin bilimin
doğasını doğru bir biçimde anlamaları gerekmektedir. Fen öğretmenlerinin lisans öğrenimleri
boyunca aldıkları fen eğitiminin gereği olarak bilimin doğasına ilişkin anlayışları oluşturmaları
nedeniyle öğretmen adaylığı dönemi bu anlamda önemli bir zaman dilimidir (Bayır, 2013). Bu nedenle
fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin anlayışlarının lisans eğitimi boyunca nasıl
bir değişim gösterdiğinin araştırılması önem kazanmaktadır.
2.

Amaç

Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğasının altı boyutuna ilişkin anlayışlarının
ortaya çıkarılması ve bu anlayışların birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru her sınıf düzeyinde nasıl
bir değişim gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İncelenmesi amaçlanan boyutlar şöyledir:
1-Bilimsel bilginin kesin olmayan doğası
2-Bilimin deneysel doğası
3-Bilimde öznellik
4-Bilimde yaratıcılık ve hayal gücü
5-Bilimde sosyal ve kültürel etki
6-Bilimde evrensel bilimsel metot yaklaşımı.
3.

Örneklem

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD’dan 140 öğretmen adayı çalışmaya
katılmıştır. Örneklem seçkisiz olamayan örneklem seçme metotlarından kolay ulaşılabilir örneklem
seçme metoduna göre belirlenmiştir (Fraenkel ve Wallen, 2000). Örneklemin sınıf düzeyine göre
dağılımı şöyledir: 1.Sınıf=51, 2. Sınıf= 49, 3. Sınıf= 25, 4. Sınıf= 15.
4.

Ölçüm Aracı

Veri toplama aracı olarak Özgelen (2013) tarafından geliştirilmiş Bilimin Doğası Ölçeği kullanılmıştır.
Ölçek 30 maddeli 4’lü ölçeklendirmeli (Tamamen Katılıyorum, Çoğunlukla Katılıyorum, Kısmen
Katılıyorum ve Hiç Katılmıyorum) önermelerden oluşmaktadır. Bilimin doğası ölçeğinin alt
boyutlarındaki önermelere önerme numaralarıyla birlikte şu örnekler verilebilir:
-(16)Bilimsel bilgiler zamanla değişirler.
-(28)Bilimsel bilgi sadece deney ve objektif gözlemler sonucu oluşturulur.
-(23)Bütün bilim insanları ön yargılarından tamamen arınmış olarak çalışmalarını sürdürürler.
-(26)Bilim insanları bilimsel bilgiyi oluştururken yaratıcılıklarını kullanırlar.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

823

-(15)Bilimin oluşmasında sosyal ve kültürel değerlerin bir etkisi yoktur.
-(17)Bilimsel yöntem sabittir değişmez.
5.

Verilerin Analizi

Ölçekten elde edilen veriler kullanılarak bilimin doğasının boyutlarıyla ilgili önce doğru anlayış
yüzdeleri hesaplanmış, sonrasında ise boyutlara ilişkin sınıf düzeyi-doğru anlayış grafikleri
oluşturulmuştur. Boyutların doğru anlayış yüzdeleri; herbir boyutun içerdiği maddelerin herbirinde
ortaya çıkan doğru anlayış yüzdelerinin toplamının madde sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir.
Bulgular

Grafik 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının
bilimin doğasının bilimde öznellik boyutuyla ilgili
birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar neredeyse
değişmeyen ancak üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa
doğru ise büyük bir artışı gösteren doğru anlayışlar
oluşturdukları söylenebilir.

Grafik 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının
bilimin doğasının bilimde yaratıcılık ve hayal
gücüne ilişkin boyutuyla ilgili birinci sınıftan
dördüncü sınıfa doğru giderek artan doğru
anlayışlar oluşturdukları söylenebilir.

Grafik 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının
bilimin doğasının bilimde sosyo-kültürel etkiler
boyutuyla ilgili birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar
neredeyse değişmeyen ancak üçüncü sınıftan
dördüncü sınıfa doğru ise büyük bir artışı gösteren
doğru anlayışlar oluşturdukları söylenebilir.

Doğru Anlayış
(Yüzde)

Sınıf Düzeyi

Doğru
Anlayış(Yüzde)

Grafik 2
Bilimin Ampirik Yönü

Doğru Anlayış
(Yüzde)

Grafik 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının
bilimin doğasının bilimin ampirik (deneysel)
yönüne ilişkin boyutuyla ilgili birinci sınıftan
üçüncü sınıfa kadar neredeyse değişmeyen ancak
üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa doğru ise büyük
bir artışı gösteren doğru anlayışlar oluşturdukları
söylenebilir.

Grafik 1
Bilimsel Bilginin…

Doğru Anlayış
(Yüzde)

Grafik 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının
bilimin doğasının bilimsel bilginin değişimine
ilişkin boyutuyla ilgili birinci sınıftan dördüncü
sınıfa doğru giderek artan doğru anlayışlar
oluşturdukları söylenebilir.

Doğru Anlayış
(Yüzde)

6.

Sınıf Düzeyi

Grafik 3
Bilimde Öznellik

Sınıf Düzeyi

Grafik 4
Bilimde Yaratıcılık ve…

Sınıf Düzeyi

Grafik 5
Bilimde Sosyo-…

Sınıf Düzeyi

Grafik 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının
bilimin doğasının bilimde evrensel bilimsel
yöntemin varlığına ilişkin boyutuyla ilgili birinci
sınıftan dördüncü sınıfa doğru giderek artan doğru
anlayışlar oluşturdukları söylenebilir.

7.

Sonuçlar ve Yorum

Doğru Anlayış
(Yüzde)
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Grafik 6
Bilimsel Yöntem

Sınıf Düzeyi

Elde edilen altı grafik incelendiğinde öğretmen adaylarının bilimsel bilginin kesin olmayan doğası,
bilimde yaratıcılık ve hayal gücü ve bilimde evrensel bilimsel metot yaklaşımı boyutlarıyla ilgili her
yıl artan bir biçimde doğru anlayışlar oluşturdukları görülmüştür. Bu durum öğretmen adaylarının
lisans boyunca bilime yönelik aldıkları derslere parallel olarak artmıştır ve bu nedenle de beklenen bir
artışı göstermektedir. Ancak, bununla birlikte son yılda bile bilimin doğasının belirtilen yönlerine
ilişkin hala göz ardı edilemeyecek oranlarda yanlış anlayışların varlığı da tespit edilmiştir. Öğretmen
adaylarının birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru giderek azalan oranlarda bile olsa hala önemli bir
kısmının bilimin doğruluğu kesin olarak onaylanmış bilgilerden oluştuğu, yaratıcılık ve hayal
gücünün bilimsel araştırmalarda yeri olmadığı ve bilimde evrensel ve değişmeyen bir bilimsel
metodun varlığı gibi bilimin doğasıyla ilgili yanlış anlayışlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yanlış
anlayışların öğretmen adayları ve öğretmenler arasında yaygın olarak bulunduğu literatürde de tespit
edilmiştir (Aguirre ve diğ., 1990; Abd-El-Khalick ve BouJaoude, 1997; Bayır, 2013; Lederman, 1992). Bu
da öğretmen adayları ve öğretmenlerin pozitivistik ve idealistik bir bilim görüşünü sürdürdüklerinin
göstergesidir (Lederman, 1992; Pomeroy, 1993).
Bilimin deneysel doğası, bilimde öznellik ve bilimde sosyal ve kültürel etkiler boyutlarında ise doğru
anlayış açısından üçüncü sınıfa kadar neredeyse değişmeyen ancak üçüncü sınıftan itibaren artan bir
grafik oluşturdukları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının üçüncü sınıfa kadar aldıkları bilime
yönelik eğitimin bilimin doğasının belirtilen yönlerine ilişkin öğretmen adaylarının anlayışlarını çok
fazla etkilmediği söylenebilir. Üçüncü sınıftan itibaren bu yönlere ilişkin yaşanan değişimlerin nedeni
ise öğretmen adaylarının üçüncü sınıfta bilimin doğasına yönelik ders görmesi olarak düşünülebilir.
Öğretmen adaylarının aldıkları bilim ve bilimin doğası eğitimlerine rağmen bilimin deneysel doğası,
bilimde öznellik ve bilimde sosyal ve kültürel etkiler boyutlarıyla ilgili gözardı edilemeyecek
oranlarda yanlış anlayışlara sahip olduğu da ortaya çıkmıştır. Bu durum literatürde tespit edilen
öğretmen adayları ve öğretmenler arasındaki yaygın yanlış anlayışlarla da paralellik göstermektedir
(Abd-El-Khalick, Bell, & Lederman, 1998; Abell & Smith, 1994; Bayır, 2013; Lederman, 1992). Sonuçlar
bütünüyle ele alındığında; fen öğretmen adaylarımızın lisans eğitimlerindeki bilimin doğasına yönelik
ders sayısının arttırılması gerektiği, bu yolla bilimin doğasının bütün boyutlarına ilişkin yanlış
anlayışları giderecek biçimde eğitimler verilmesi gerektiği söylenebilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerine öğrenim gördükleri
sınıfların etkisini incelemektir. Çalışma 2015-2016 öğretim yılında 1,2, 3 ve 4. sınıflardan oluşan toplam 182
öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 3 farklı bölümden oluşan kimya okuryazarlık anketi
kullanılmıştır. Kruskal-Wallis Varyans analizi sonucunda saptanan anlamlı farklılıkların hangi gruplar
arasında olduğunu saptamak için de değişik sayıda ikili Mann-Whitney U testi karşılaştırmaları yapılmıştır.
Analiz sonucunda 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının sözde (nominal), işlevsel (functional)
ve kavramsal (conceptual) düzeyde kimya okuryazarlık puanlarının en yüksek oldukları görülmektedir.
Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara göre sözde ve işlevsel düzeyde kimya okuryazarlık
puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmesine karşın, kavramsal
düzeydeki kimya okuryazarlık puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit
edilmemiştir.
Anahtar kelimeler:
fen eğitimi, kimya okuryazarlığı, öğretmen adayı

1.

Giriş

Genel anlamda dünya çapında fen eğitiminin temel amaçları arasında öğrencileri bilimsel olarak
okuryazar bireyler şeklinde yetiştirmek yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013; National
Research Council [NRC], 2012). Bu temel amaç paralelinde kimya eğitiminin de genel amaçlarından
bir tanesinin öğrencileri kimya alanında okuryazar bireyler olarak yetiştirmek (Gawalt ve Adams,
2011; MEB, 2011;) olduğu görülmektedir. Bu genel amaç çerçevesinde eğitim alanında aktif görev alan
öğretmenlerin ve geleceğin bilim okuryazarı bireylerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının kimya
okuryazarlık düzeyleri de önem taşımaktadır.
MEB’in (2011) belirlediği kimya öğretmeni özel alan yeterlikleri içinde kimya okuryazarlığı alt
boyutunun olduğu görülmektedir. Bu yeterlik alanı içerisinde kimya öğretmenlerinden, bilimin
doğasını anlayabilme; üst düzey, bilimsel süreç ve laboratuar becerilerini kullanma; tutum ve
değerlere sahip olabilme; kimya, teknoloji, toplum ve çevre arasında ilişki kurabilme; bilişim ve
iletişim becerilerini kullanabilme beklenmektedir. Alan yazına göre kimya okuryazarı bireyler, temel
kimyasal fikirleri anlar; kimya alanının nasıl bir disiplin olduğunu bilir; kimyanın incelediği konuları
bilir; kimyacıların ne iş yaptığını bilir; günlük olayları açıklamada kimya bilgisinin önemini bilir;
günlük yaşamında örneğin, bir tüketici olarak bilinçli karar verme ve kimyayı ilgilendiren sosyal
tartışmalara katılma gibi konularda kimya ile ilgili bilgi ve anlayışlarını kullanır; kimyadaki yenilikler

1Sorumlu yazar adresi. Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, 22030, Edirne, Türkiye
e-posta adresi: hozyildirim@yahoo.com
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ve sosyolojik gelişmeler arasındaki ilişkileri anlar; yüksek düşünme becerilerine sahiptir; ihtiyacı olan
bilgileri arar, sorular sorar, tartışmalı bir konu ile ilgili avantaj ve dezavantajları analiz edebilir; kimya
ve uygulamaları hakkında tarafsız ve gerçekçidir, özellikle informal kimyasal konular ve olaylarla
ilgilidir (Holman, 2002; Shwartz, Ben-Zvi ve Hofstein, 2006a). Kimya okuryazarı bireylerin özellikleri
dikkate alındığında, kimya eğitimi alan bir bireyin temel anlamda kimya içerik bilgisine sahip
olmakla birlikte, kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi
duyan, analitik düşünen ve bilimsel yorum yapabilen kişiler olması beklenmektedir. Alan yazına
göre, kimyasal okuryazarlık düzeyi 4’e ayrılmaktadır.
1- Sözde (nominal) okuryazarlık düzeyi: Kimyasal kavramları tanır.
2- İşlevsel (functional) okuryazarlık düzeyi: Bazı anahtar kavramları tanımlar.
3- Kavramsal (conceptual) okuryazarlı düzeyi: Olayları açıklamak için kimyasal kavramlarla ilgili
anlayışlarını kullanır.
4- Çok boyutlu (multi-dimensional) okuryazarlık düzeyi: Kısa bir makaleyi okumak ya da ticari
reklamlar veya internet kaynaklarındaki bilgileri analiz etmek için kimya bilgilerini kullanır (Shwartz,
Ben-Zvi ve Hofstein, 2006).
Öğrencilerin fen kavramlarıyla ilgili ilk sistematik öğrenmeleri ilköğretim yıllarında başlar Bu
yaştan sonra öğrendikleri kazandıkları birikimler sonraki öğrenmelerini anlamlı kılması açısından
önemli rol oynamaktadır. (Buluş-Kırıkkaya ve Güllü, 2008). Türkiye’de, yürürlükte olan fen
programına göre, “Fen Bilimleri” dersinde öğrenciler kimya kavramları içinde yer alan “madde”
kavramı ile 4. sınıf 2. ünitede “maddeyi tanıyalım” ünitesi ile başlamaktadır. 5. sınıfta “maddenin
değişimi ve tanıtımı”, 6. sınıfta “maddenin tanecikli yapısı”, 7. sınıfta “maddenin yapısı ve özellikleri”
ve 8. sınıfta “madde ve ısı” ile devam etmektedir (MEB, 2013). Yani temel kimya kavramları 4. ve 5.
sınıflardan itibaren öğretilmeye başlanmakta ve ilerleyen sınıflarda geliştirilerek sürmekte,
öğrencilerin bilgileri derinleşmekte ve pekişmektedir. Bu ünitelerin kavram bilgileri derinleştirilerek
ileriki yıllarda verilmektedir. Bu nedenle önceden öğretilmiş kavramların ve bilgilerin öğrencilere
yeterince verilmiş olması önem kazanır.
Yapılan çalışmalar gerek kimya öğretmenlerinin gerekse öğretmen adaylarının kimya
okuryazarlık düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığını ortaya çıkarmıştır (Akıncı, Özkan ve Kurt,
2011; Çelik, 2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarına verilen kimya derslerinin genel amacı, kimya
okuryazarlık düzeylerini arttırmak olarak kabul edilebilir. Fen bilimleri öğretmen adayları gelecekte
kendi öğrencilerine fen eğitiminin içinde temel kimya konularını da öğretecekleri için öncelikle
kendilerinin kimya okuryazarı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının kimya
okuryazarlık düzeylerinin araştırılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı da fen bilimleri
öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık
olup olmadığını incelemektir.
2.

Yöntem

2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılında fen bilimleri öğretmenliği programında
öğrenim görmekte olan 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan oluşan toplam 182 öğretmen adayından oluşmaktadır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla orijinali
Shwartz, Ben-Zvi ve Hofstein (2006b) tarafından geliştirilen ve Çelik (2014) tarafından Türkçeye
uyarlaması yapılan 3 farklı bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü
öğretmen adaylarının sıcaklık, molekül ve atom gibi 38 tane kavram hakkındaki bilgi düzeylerini
“aşinayım”, “aşinayım fakat bilgim yok” ve “hem aşinayım hem de bilgim var” şeklinde ölçen 3’lü
Likert tipi ölçek maddelerinden oluşmaktadır. Bu bölümün Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı
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Çelik tarafından 0.97 olarak tespit edilmiştir. Bu bölüm katılımcıların kimya okuryazarlık düzeylerine
ilişkin olarak sözde (nominal) düzeylerini ölçmektedir. 2. bölümde, 1. bölümde yer alan 6 kavramın
(molekül, kimyasal tepkime, asit, ozon, kimyasal bağ ve sıcaklık) ve bu 6 kavramdan farklı olarak 1.
bölümde verilen kavramlardan 2 tanesinin örnekler verilerek açıklamalar yapmalarının istendiği açık
uçlu maddeler yer almaktadır. Bu maddelerin değerlendirilmesi “doğru”, “kısmen doğru” ve “yanlış”
şeklinde yapılmıştır. Açık uçlu soruların değerlendirilmesi araştırmacılar tarafından uzlaşarak
gerçekleştirilmiştir. Bu bölüm katılımcıların kimya okuryazarlık düzeylerine ilişkin olarak işlevsel
(functional) düzeylerini ölçmektedir. 3. bölümde de, günlük yaşamdan seçilmiş “difüzyon ve koku
alma”, “sıcaklık” ve “yükseltgenme-indirgenme” gibi konuları içeren beş farklı olayla ilgili
açıklamalar yer almakta ve her bir paragrafın altında, olayla ilgili olarak verilmiş olan ifadelere
yönelik öğretmen adaylarından “doğru”, “yanlış” ya da “bilgim yok” şeklinde düşüncelerinin
belirtilmesi istenmektedir. Bu bölüm öğretmen adaylarının günlük yaşam ile ilgili konuları açıklamak
için kimya alanına ilişkin bilgi ve anlayışlarını kullanma becerilerini içeren kavramsal (conceptinal)
okuryazarlık düzeylerini ölçmektedir.
2.3. Verilerin analizi
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS programı ile uygun istatistiksel
analiz teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin
öğrenim gördükleri sınıflara göre karşılaştırılması yapılmadan önce verilerin normal dağılım durumu
Kolmogorov-Smirnov analizi ile test edilmiş ve verilerin normal dağılım göstermemesi durumunda
ilişkisiz örneklemler için gruplar arası tek yönlü varyans analizinin parametrik olmayan testlerde
karşılığı olan Kruskal-Wallis varyans analizi tekniği uygulanmıştır. Varyans analizi sonucunda
saptanan anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için de değişik sayıda ikili
Mann-Whitney U testi karşılaştırmaları yapılmıştır. Elde edilen veriler p=,05 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir.
3.

Bulgular

Çalışma grubunu oluşturan fen bilgisi öğretmen adaylarından elde edilen veriler aşağıda tablolar
halinde sunulmaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların öğrenim gördükleri sınıflara göre kimya okuryazarlık düzeylerinin aritmetik
ortalaması ve standart sapması
Kimya Okuryazarlık Düzeyi
Sözde (Nominal)

İşlevsel (Functional)

Kavramsal (Conceptional)

Sınıf
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

n
51
40
51
40
51
40
51
40
51
40
51
40

X (ort)
82,47
85,07
89,10
62,20
18,65
19,75
20,98
20,30
39,35
40,77
41,67
40,95

SS
20,02
26,28
15,41
20,51
3,13
2,84
2,37
3,28
7,81
11,07
6,86
6,23

Tablo 1’e göre, 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık
puanlarının sözde (nominal) (X=89,10), işlevsel (functional) (X=20,98) ve kavramsal (conceptional)
düzeyde (X=41,67) en yüksek puana sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların kimya okuryazarlık düzeylerinin öğrenim gördükleri sınıfa göre kruskal-wallis
test sonuçları

Kavramsal
(Conceptional)

İşlevsel
(Functional)

Sözde
(Nominal)

Düzey

Sınıf

n

Mean Rank

sd

X2
(Chi-Square)

p

Fark

1.
2.
3.
4.

51
40
51
40

95,25
104,16
109,53
51,06

3

32,12

,00*

(1-4), (2-4), (3-4)

1.
2.
3.
4.

51
40
51
40

68,41
86,86
110,61
101,21

3

18,46

,00*

(1-3), (1-4), (2-3)

1.
2.
3.
4.

51
40
51
40

81,76
97,18
97,84
90,15

3

2,98

,39

p < ,05

*

Analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık
puanları arasında kavramsal düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmamasına karşın, sözde
(nominal)ve işlevsel (functional) düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir
(X2 (3) =32,12; X2 (3) =18,46 p<,05). Bu farkın hangi gruplar lehine olduğunu anlamak amacıyla değişik
sayıda ikili Mann-Whitney U testi karşılaştırılmaları yapılmıştır. Mann-Whitney U analizi sonucunda
sözde (nominal) düzeyde farklılığın 1 ve 4. sınıf öğrencileri arasında (U=486,0; z=-4,273; p<,05); 2 ve 4.
sınıf öğrencileri arasında (U=407,0; z =-3,784; p<,05) ve 3 ve 4. sınıf öğrencileri arasında (U=329,0, z=5,524; p<,05) olduğu tespit edilmiştir. İşlevsel (functional) düzeyde ise farklılığın 1 ve 3. sınıf öğrencileri
arasında (U=706,5; z=-4,006; p<,05); 1 ve 4. sınıf öğrencileri arasında (U=648,5; z =-2,993; p<,05) ve 2 ve
3. sınıf öğrencileri arasında (U=751,5; z=-2,173; p<,05) olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, anketin 2. bölümünde öğretmen adaylarının aşina ve hakkında bilgi sahibi olduklarını
belirttikleri kavramlar incelenmiş ve öğretmen adaylarının seçtikleri bu kavramlara ilişkin olarak
frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Ankette kullanılan bazı kavramlar ve bu kavramların kullanımına ait frekans ve yüzde
değerleri
Kavram
İzotop
Elektroliz
Baz
Katalizör
Kütlenin korunumu
Metal

1. Sınıf (n=51)
f
%
16
31
4
8
10
20
8
16
3
6
7
14

2. Sınıf (40)
f
%
15
38
4
10
7
18
6
15
3
8
4
10

3. Sınıf (51)
f
%
15
29
5
10
10
20
7
14
5
10
3
6

4. Sınıf (40)
f
%
10
25
3
8
8
20
4
10
7
18
4
10

Tablo 3’te 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmen adayları tarafından ortak olarak kullanılan kavramlara yer
verilmiştir. Tablo 3’e göre, öğretmen adaylarının aşina ve bilgi sahibi olduklarını belirtikleri kavramlar
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arasında en yüksek yüzde oranında 1. sırada “izotop atom”, 2. sırada “baz” ve 3. sırada “katalizör”
kavramının yer aldığı görülmektedir. Anketin I. bölümünde yer alan “radyoaktiflik, çözelti, bileşik ve
yanma” kavramları 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmen adayları tarafından ortak olarak tanımlanmadığı ve
kullanan sınıf ya da sınıflar için yüzde sayısı çok düşük olduğu için tabloda gösterilmemiştir. Anketin
I. bölümünde yer alan “atmosfer, destilasyon, protein, oksidasyon, iyon, petrol, polimer, mikrodalga”
kavramlarının ise hiçbir öğretmen adayı tarafından tanımlanmadığı tespit edilmiştir.
4.

Sonuçlar ve Tartışma

Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin öğrenim gördükleri
sınıflara göre farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda,
Tablo 2’ye göre, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmen adaylarının çok büyük çoğunluğunun sözde (nominal)
düzeyde aritmetik ortalamalarının en yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 3. sınıfta öğrenim
görmekte olan öğretmen adaylarının sözde (nominal), işlevsel (functional) ve kavramsal (conceptual)
düzeyde kimya okuryazarlık puanlarının en yüksek oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının
öğrenim gördükleri sınıflara göre kimya okuryazarlık puanları arasında kavramsal düzeyde
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmamasına karşın, sözde (nominal) ve işlevsel (functional)
düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen
bulgular, 4. sınıf öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olması
beklentisi ile uyuşmamaktadır. Bu da fen bilgisi öğretmenliği programında yürütülen kimya
derslerinin ilk 2 yıl içerisinde yer alması, daha sonraki yıllarda alan eğitimine yönelik derslerin daha
yoğunlukta olması nedeniyle olduğu düşünülebilir. Çelik (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışma
sonuçlarına göre de, fen bilimleri öğretmen adaylarının sözde ve kavramsal düzeydeki okuryazarlık
düzeylerinin yeterli olduğu, fakat katılımcıların işlevsel düzeyde yetersiz olduğu belirtilmektedir.
Tablo 3’ten elde edilen verilere göre, öğretmen adaylarının ders kitaplarında daha sık geçen
kavramları örnekledikleri görülmektedir. Yıldırım ve Birinci Konur (2014) tarafından da öğretmen
adaylarının genel olarak ders kitaplarında veya öğretim sürecinde karşılaştıkları olaylara benzer
durumları daha kolay açıklayabildikleri ileri sürülmektedir.
Üniversite eğitiminin temelleri öğrencinin ortaöğretimdeki başarısına da bağlıdır.
Gerçekleştirilen eğitim reformlarının başarılı olması, öğretim programlarının özelliği kadar
uygulayıcıların da o programı ne kadar benimsediklerine bağlıdır. Feyzioğlu (2014) tarafından,
öğretmen görüşleri doğrultusunda, programda yer alan etkinliklerin amacına uygun olarak
yapılmadığı/yapılamadığı, öngörülen yöntem ve tekniklerin uygulanmadığı, öğrencilerin aktif olduğu
laboratuvar yaklaşımlarının kullanılmadığı, programın belirttiği bilimsel süreç becerileri, kimyatoplum-teknoloji-çevre kazanımlarının yeterli düzeyde dikkate alınmadığı, beceri ve tutumdan çok
kimya içerik kazanımlarındaki gelişime önem verdikleri belirlenmiştir. Benzer şekilde, Demircioğlu,
Aslan ve Yadigaroğlu (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da, öğretmenlerin 2013 yılında
uygulanmaya başlanmış olan kimya dersi öğretim programının öğrencilere bilimsel süreç becerilerini
kazandırmada yetersiz olduğu görüşünü ileri sürdüklerini belirtmişlerdir. Özet olarak, gelecekte fen
ve kimya eğitiminin kalitesi açısından öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin
kavramsal boyutta geliştirilebilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle de kimya derslerinde verilen
kavramların teorik bilgilerin yanında günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylarla daha çok
ilişkilendirilmesi önerilmektedir.
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Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme
Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu1, Ünal Çakıroğlu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Özet
Günümüzde teknolojinin getirdiği imkânlar doğrultusunda öğrenciler, zaman ve mekândan bağımsız bir
şekilde öğrenmelerini bireysel olarak gerçekleştirebilmektedirler. Bu öğrenmenin gerçekleşmesi için çeşitli eöğrenme ortamlarında sunulan e-içerikler kullanılmakta ve bu içeriklerin geliştirilmesi bir takım becerilere
sahip olmayı gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik
geliştirme becerileri ile e-içerik geliştirmeye yönelik kazanımların elde edildiği derslerdeki başarıları
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Polat ve Tekin (2014) tarafından geliştirilmiş
olan e-içerik geliştirme becerileri değerlendirme ölçeği bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına uygulanarak
bir ilişkisel tarama çalışması yapılmıştır. Bir devlet üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümünün 2., 3., ve 4. sınıflarında öğrenim gören 96 öğrenciye bu ölçek uygulanmıştır. Öğrencilerin beceri
puanları ile e-içerik geliştirme becerilerine katkısı olduğu düşünülen derslerdeki başarı durumları arasındaki
ilişki ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin belirlenen derslerin kazanımlarına ulaşmış
olmaları ile e-içerik geliştirme becerilerine sahip olmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca,
bulgular ve sonuçlar ışığında bir takım öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler:
e-öğrenme, e-içerik, e-içerik geliştirme becerileri, akademik başarı

1.

Giriş

Öğretim teknolojisi alanı, “öğrenmeye ilişkin süreç ve kaynakların tasarlanması, geliştirilmesi,
işe koşulması, yönetimi ve değerlendirilmesine ilişkin teori ve uygulamalar” olarak tanımlanmaktadır
(Seels & Richey, 1994). Öğretim teknolojileri alanının önemli çalışma ve uygulama konularından biri
de dijital materyal geliştirme sürecidir (Kurşun, 2016). Öğretim teknolojileri alanı kapsamında eğitim
programını düzenleyen ve öğretim teknologu yetiştirme görevini yüklenen öğretmen eğitimi
programı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümüdür. BÖTE bölümlerinden
mezun olan ve ilgili programın öğrenme çıktılarını karşılayacak bilgi ve beceriye sahip öğretmen
adayları öğretim teknologu olarak nitelendirilmektedir ve öğretim teknolojisi çalışma alanlarında
görevlendirilmeleri beklenmektedir. BÖTE eğitim programının en önemli çıktılarından biri, öğretim
tasarım ilkelerine ve çoklu ortam tasarım kurallarına uygun öğretim sistemleri ve e-içerik
geliştirmektir. Dolayısıyla BÖTE programı mezunları, e-içerik geliştirme hususunda gereksinim
duyulan insan kaynağını karşılayacak nitelikli iş gücü olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri içinde yer alan
azımsanmayacak sayıda performans göstergesi Öğretim Teknolojisi alanı ile ilişkilidir (Deryakulu,

1 Sorumlu yazar adresi: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye
e-posta adresi: fatiherdogdu67@gmail.com
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2011). Bu bağlamda Bilişim Teknolojileri rehber öğretmenleri yetiştiren BÖTE bölümünün önemi
ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde eğitimde teknoloji entegrasyonunun etkili bir şekilde sağlanması için eğitim
politikaları oluşturulmaya çalışılmaktadır ve FATİH projesi gibi büyük, orta ve küçük bütçeli ulusal
projeler yürütülmektedir. İlgili projelerin hedeflerine ulaşmasında e-içerik geliştirmenin önemli bir
yeri bulunmaktadır. Örneğin; FATİH projesinin beş ana bileşeninden biri “Eğitsel e-İçeriğin
Sağlanması ve Yönetilmesi” bileşenidir. Bununla birlikte hizmet içi öğretmen eğitimlerinin etkili bir
şekilde gerçekleştirilmesinin projenin ana unsurlarından olduğu görülmektedir (Fatih Projesi, 2016).
Okulda ve okul dışında hem eğitsel e-içerik geliştirme hem de hizmet içi öğretmen eğitimi
etkinliklerinde BÖTE mezunu koordinatörlerin ve Bilişim Teknolojileri rehber öğretmenlerinin sıklıkla
görev aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde BÖTE öğretmen
adaylarının kendilerine yüklenen görevleri yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarının
gerekliliği göze çarpmaktadır.
Etkili e-içerik geliştirme süreci, eğitimde teknoloji entegrasyonuna sağladığı katkı ile birlikte
bireysel öğrenme ve e-öğrenme sürecinin etkililiği için de oldukça önemlidir. E-öğrenme ortamlarında
öğrenciler, zaman ve yere bağlı kalmadan bireysel olarak öğrenmelerini gerçekleştirebilmekte ve eiçerikler ile etkileşime geçerek öğrenme sürecini sürdürebilmektedir. Eğitim alanında genellikle
kullanılan e-içerik kaynakları elektronik kitaplar, dersler, dergiler, ders notları vb.den oluşmaktadır
(Shiratuddin, Hassan ve Landoni, 2003). E-öğrenmede temel beceri içeriği geliştirebilmek (Jegan ve
Eswaran, 2004) olduğundan, e-içeriklerin hazırlanması ve öğrenmeyi destekleyici bir özelliğe sahip
olması önem kazanmaktadır. E-içerik geliştirmek için birçok tasarım ve yazılım aracı bulunmakta ve
ilgili araçlar yeni özellikler kazanarak güncellenmektedir. E-içerik tasarımının etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesi için hem e-içerik tasarım ilkelerinin bilinmesi hem de ilgili tasarım ve yazılım
araçlarının kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde e-içerik hazırlama becerilerini geliştirmeye yönelik Eğitimde
Grafik ve Canlandırma, Eğitim Materyali Tasarımı ve Kullanımı, Öğretim Tasarımı, Çoklu Ortam
Tasarımı ve Üretimi, Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme gibi dersler yürütülmektedir. Bu
dersler kapsamında öğrencilerin e-içerik hazırlamaya yönelik beceriler edinmesi beklenmektedir. Bu
doğrultuda BÖTE bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri ve bu
becerileri geliştirmeye yönelik yürütülen derslerdeki başarıları arasındaki ilişkinin ortaya konulması
önem arz etmektedir.
1.1 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, BÖTE bölümü öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri ile cinsiyet,
sınıf düzeyi ve bu becerileri geliştirmeye yönelik yürütülen ilgili derslerdeki başarıları arasındaki
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
 BÖTE bölümü öğrencilerinin e-içerik geliştirme beceri puanları cinsiyete göre farklılık
göstermekte midir?
 BÖTE bölümü öğrencilerinin e-içerik geliştirme beceri puanları arasında sınıf düzeylerine
göre anlamlı fark var mıdır?
 BÖTE bölümü öğrencilerinin e-içerik geliştirme beceri puanları ile akademik başarıları
arasında ilişki var mıdır?
2.

Yöntem

2.1 Örneklem
Araştırmanın örneklemi Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümünün 2., 3., ve 4. sınıflarında öğrenim gören 96 öğretmen adayından oluşmaktadır.
Katılımcıların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Öğrencilerin sınıflara göre dağılımı
Sınıf Düzeyi

Öğrenci Sayısı

2.Sınıf

40

3.Sınıf

34

4.Sınıf

22

Toplam

96

Cinsiyet
Kadın

55

Erkek

41

2.2 Araştırma Süreci
Araştırma Şekil 1’de görüldüğü gibi üç aşamadan oluşmaktadır. Hazırlık aşaması, ölçek ve
katılımcıların belirlendiği ve uygulama aşamasına yönelik tüm hazırlıkların yapıldığı; uygulama
aşaması, katılımcılara (Erkek: 55, Kadın: 41) ulaşılıp ölçeğin uygulandığı; analiz ve rapor aşaması ise,
toplanan verilerin çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak analizi ve yorumlamasının yapıldığı
aşamadır.

Hazırlık Aşaması
•

•

•

•

Katılımcıları
n
belirlenmes
i
Ölçeğin
belirlenmes
i
Demografik
bilgilere ve
başarı
kriterlerine
karar
verilmesi
Ölçeğin
basım
aşamasına
getirilmesi

Uygulama Aşaması
Analiz ve Rapor Aşaması
•
•

•
•
•
•
•
•

Tarama
Çalışması
KTÜ BÖTE
2., 3., 4.
sınıf
öğrencileri
Toplam 96
öğrenci
2.sınıf: 40
öğrenci
3.sınıf: 34
öğrenci
4.sınıf: 22
öğrenci
Erkek : 55
Kadın: 41

•

•
•
•
•

Spss
istatistik
programı
Korelasyon
yöntemi
Bağımsız t
testi
Tek faktörlü
ANOVA
Sonuçların
değerlendiri
lmesi ve
raporlanma
sı

Şekil 1. Araştırma Süreci
2.3 Veri Toplama Araçları
Araştırmada Polat ve Tekin (2014) tarafından geliştirilmiş olan e-içerik geliştirme becerileri
değerlendirme ölçeği bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Bu ölçek 48 maddeden
oluşup yedi alt faktöre sahiptir. Bu alt faktörler şunlardır:








Eğitsel ve tasarım kriterleri
Animasyon kriterleri
Video kriterleri
Teknik kriterler
Ölçme ve değerlendirme kriterleri
Grafik ve fotoğraf kriterleri
Ses kriterleri

Ölçek, Fırat Üniversitesi BÖTE 2., 3., ve 4. sınıf 226 öğrenciye uygulanarak geliştirilmiştir. 5’li
likert tipine sahip olan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı α=0,98’dir.
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2.4 Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada, BÖTE bölümünde öğrenim gören toplam 96 öğrenciye ulaşılmıştır. Ulaşılan bu
öğrencilere ölçek uygulanmadan önce bu ölçeğe e-içerik becerilerini geliştirmeyi temel alan dersler
eklenmiş ve ölçeğin uygulanması aşamasında öğrenciler bu derslere ilişkin başarı notlarını
belirtmişlerdir. Toplamda beş zorunlu dersten başarı notları istenmiştir. BÖTE bölümlerinde seçmeli
ders olarak da e-içerik geliştirmeye yönelik dersler bulunmasına rağmen bu araştırmada
öğrencilerden bu derslere yönelik başarı notları istenmemiştir. İlgili derslerin öğrenciler tarafından
isteğe bağlı olarak seçilebilmesi dolayısıyla tüm öğrenciler tarafından seçilmemiş olma durumu göz
önünde bulundurulmuştur. BÖTE bölümü müfredatında bulunan zorunlu dersler ve sınıf düzeyleri
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. E-içerik geliştirme becerileri ile ilgili dersler ve sınıf düzeyleri
Ders Adı
Eğitimde Grafik ve Canlandırma
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Öğretim Tasarımı
Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

Sınıf Düzeyi
2
2
2
2
3

Verilen analiz edilmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Bilişim teknolojileri öğretmen
adaylarının akademik başarı ile e-içerik geliştirme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Adayların e-içerik geliştirme becerilerinin cinsiyete göre
anlamlı farklılık gösterip göstermeme durumları bağımsız t testi; sınıf düzeylerine göre anlamı
farklılık gösterip göstermeme durumunu ortaya koymak için ise tek faktörlü ANOVA istatistiksel
yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonrasında ortaya çıkan veriler araştırmacılar tarafından
yorumlanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
3.

Bulgular

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına uygulanan ölçekten elde edilen veriler e-içerik
geliştirme becerilerinin orta derecede olduğu göstermektedir (3,55 / 5,00). Ayrıca ölçeğin alt
boyutlarının ortalamaları da incelendiğinde öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme puan
ortalamaları 3,21 ile 3,70 arasında değiştiği görülmekte ve bu durum e-içerik geliştirme becerilerinin
eğitsel ve tasarım, ses, grafik ve fotoğraf, ölçme değerlendirme, teknik, video ve animasyon kriterleri
açısından da orta düzeyde olduğu sonucunu göstermektedir. Şekil 2 ‘de ölçek ve alt faktörlerinin
ortalama puanları gösterilmiştir.
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Ses
Kriterleri
Ort.= 3,56

Eğitsel ve
Tasarım
Kriterleri
Ort.= 3,70

Animasyon
Kriterleri
Ort.= 3,60

E-içerik
Geliştirme
Becerileri
Ort.= 3,55

Grafik ve
Fotoğ.
Kriterleri
Ort.= 3,62

Ölçme
Değerlendir
me Kriterleri
Ort.=3,70
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Video
Kriterleri
Ort.= 3,60

Teknik
Kriterler
Ort.= 3,21

Şekil 2. E-içerik geliştirme becerileri ortalama puanları
3.1 E-içerik Geliştirme Becerileri ile Cinsiyet Arasındaki İlişki
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri puan ortalamaları ile
cinsiyetleri arasında anlamlı fark olup olmadığını göstermek için bağımsız t testi kullanılmıştır ( Tablo
3).
Tablo 3. E-içerik geliştirme becerileri puan ortalamaları ve cinsiyete ilişkin bağımsız t testi tablosu
Cinsiyet

N

X̅̅

S

Erkek

55

3,59

0,59

Kadın

41

3,50

0,58

sd

t

p

94

0,73

0,464

Tablo 3 incelendiğinde bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri
puan ortalamaları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).
3.2 E-içerik Geliştirme Becerileri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki İlişki
Öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerilerine ilişkin puan ortalamaları ile sınıf düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını göstermek amacıyla tek faktörlü ANOVA istatistiksel
yöntemi kullanılmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. E-içerik geliştirme becerileri puan ortalamaları ve sınıf düzeyine ilişkin tek faktörlü ANOVA
testi tablosu
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ort.

F

p

Anlamlı Fark

Genel Ortalama

Deneklerarası

1,95

2

0,97

2,94

0,058

Teknik Kriterler

Deneklerarası

3,01

2

1,50

3,78

0,02

3-4.sınıf

Animasyon Kriteri

Deneklerarası

7,21

2

3,60

5,24

0,007

2-3 ve 2 -4.sınıf
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Ölçme ve Değ. Kriteri

Deneklerarası

6,74

2

3,37

837

6,07

0,003

2-3 ve 2-4.sınıf

Tablo 4’e bakıldığında ölçeğin genel ortalama puanı ile öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). Fakat teknik, animasyon ve ölçme değerlendirme
kriterlerine ilişkin puan ortalamaları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık olduğu ortaya
çıkmıştır (p<0,05). Bu kriterlere ilişkin anlamlı farklılık teknik kriter için 3. sınıftan 4.sınıfa doğru;
animasyon kriteri ve ölçme ve değerlendirme kriteri için 2.-3.sınıf ve 2.-4.sınıf düzeyine doğru anlamlı
bir şekilde e-içerik geliştirme becerileri puan ortalamalarının arttığı görülmüştür. Ancak genel ölçek
puan ortalaması incelendiğinde her sınıf düzeyinde ortalamalarda artış olduğu görülmüştür ancak bu
artışın anlamlı düzeyde olmadığı sonucuna varılmıştır.
3.3 E-içerik Geliştirme Becerileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki
E-içerik geliştirme becerileri puan ortalamaları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak için korelasyon analizi kullanılmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. E-içerik geliştirme becerileri ile akademik başarı ilişkisi tablosu
Değişken
Akademik Başarı Puan Ortalaması
Ölçek Genel Puan Ortalaması

N
96

r
0,107

p
0,300

Tablo 5 incelendiğinde bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri
puan ortalamaları ile e-içerik geliştirme becerilerine ilişkin derslerdeki akademik başarıları arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı ve ilişki düzeyinin pozitif yönde düşük olduğu görülmektedir (p>0,05,
r=0,107).
4.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri ile
akademik başarı arasındaki ilişki düzeyi ve cinsiyet ve sınıf düzeyleri ile e-içerik geliştirme becerileri
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda bakıldığında bilişim
teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Benzer şekilde Tekin ve Polat (2016) yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının da e-içerik
geliştirme becerilerinin orta düzeyde olduğunu belirtmektedir. Benzerliğin sebebi bilişim teknolojileri
öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme konusunda kendilerine olan öz güvenlerinin düşük olması ve
yeteri kadar uygulama yapamamaları olarak yorumlanabilir.
Ayrıca, e-içerik geliştirme becerileri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna
da ulaşılmıştır. Akkoyunlu ve Orhan (2003)’ın yapmış olduğu çalışmada BÖTE bölümü öğrencilerin
üst düzey bilgisayar becerilerinin ve Tekin ve Polat (2016)’ın yapmış olduğu çalışmada e-içerik
geliştirme becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Bu farklılığın
sebebinin örneklemin ya da daha önceki deneyimlerin farklı olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Genel olarak sınıf düzeylerine göre e-içerik geliştirme becerileri arasında da anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Fakat Teknik Kriterler, Animasyon Kriterleri ve Ölçme ve Değerlendirme Kriteri alt
boyutları ile ilgili anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu durumum sebebi daha önceden bu dersleri
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alan öğrencilerin edindikleri bilgileri diğer derslerde uygulamış olabileceğinden kaynaklanabilir.
Fakat öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerilerine ilişkin puanlarının 2.sınıftan 4.sınıfa doğru
artış gösterdiği ama bu artışın anlamlı düzeyde olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. Buna ek olarak,
bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının akademik başarıları ile e-içerik geliştirme becerileri arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrenci derste başarılı olsa bile e-içerik geliştirme konusunda
kendini çok fazla yeterli görmemektedir. Bu durumun çok fazla uygulama yapamamış olmalarından
veya ders dışında uygulama fırsatı bulamadığından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırmada örneklem sayısı 96’dır. Sonuçların daha genellenebilir olması amacıyla örneklem
büyüklüğü artırılabilir ve farklı üniversitelerdeki bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına bu ölçek
uygulanarak farklı çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca e-içerik geliştirme becerileri ile cinsiyet,
başarı ve sınıf dışındaki değişkenlerle ilişkilendirilmelerin yapıldığı farklı çalışmalar da yapılabilir.
Bunlara ek olarak, öğrencilere ilgili derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı sağlanmalıdır.
Bu durum öğrencinin e-içerik geliştirme konusunda kendine olan güvenini artırmaya yönelik faydalı
olacağı düşünülmektedir. Son olarak ise alanyazında e-içerik geliştirme becerilerine ilişkin yapılan
çalışmalarının çoğunlukla nicel araştırmalar olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı ölçek dışında
nitel veriler toplanarak daha derinlemesine bilgiler elde etmek amacıyla nitel araştırmalar yapılması
önerilmektedir.
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Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Kültürlerarası Etkileşimi
Sağlamada Ortak Değerlerin Kullanımı
Nazik Müge Tekin 1
1Kastamonu

Üniversitesi, TÖMER. Kastamonu, Türkiye

Özet
Kültür, milletlerin hayat kaynağı olmuş, onları geçmişten geleceğe taşımıştır. Bu yolculukta dil, kültür
aktarımında en önemli rolü üstlenmiş ve bir anlamda milletlerin ruhlarının vücut bulmuş şeklini
oluşturmuştur. Bu durum ana dili öğretiminin kültürlerin; dolayısıyla milletlerin var olabilmesindeki etkisini
göstermektedir. Ana dili öğretimi tek dilli bireyler için önemli olduğu kadar iki dilli bireyler için de oldukça
önemlidir. Çünkü farklı bir toplumda yetişen ve o toplumun diliyle öğretim alan bireylerin kendi kültürlerini
öğrenmesini, onların millî kimlik kazanmalarını sağlayan en önemli unsurlardan biri kendi ana dillerini
yeterli ve nitelikli bir şekilde öğrenmeleridir. Ana dili öğretiminin belirtilen şekilde gerçekleştirilebilmesinde
ise yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanan Türkçe ve Türk kültürü kitapları etkilidir. Bu çalışmada,
kültür ve dil ilişkisi, kültürlerarası etkileşim, evrensel değerlerin yurt dışında bulunan ana dili Türkçe olan
çocuk ve gençlerin Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında kullanımına değinilecek, evrensel
değerlerin yansıtılmasına örnek olarak Goethe’nin Doğu ve İslâm medeniyetiyle ilişkisi irdelenecektir.
Anahtar kelimeler:
Türkçe öğretimi, iki dillilik, Goethe.

Giriş
Milletlerin tarihlerini, kişilik özelliklerini, yaşam tarzlarını ayakta tutan ve devamlılığını
sağlayan unsur şüphesiz ki kültürleridir. Kültürü besleyen, vücut bulduran ve geleceğe taşıyan ise
milletlerin dilleridir. Bu bakımdan ana dili öğretimi çocukların kültürlerini öğrenmelerinde ve
benimsemelerinde önemli rol oynamaktadır. Kültürü iyi anlayan çocuk kimlik kazanımında sorun
yaşamamakta ve kendini yaşadığı topluma ait hissetmektedir. Bunun sonucunda da bütünlüğü
sağlanmış, ortak değerler üzerine kurulmuş bir millet oluşabilmektedir.
Tarih boyunca toplumlar ve insanlar sürekli etkileşim içerisinde olmuş, birbirlerinin kültürlerini
etkilemişlerdir. Bazen de çeşitli kültürlerdeki insanlar bir arada yaşamak durumunda kalmış ve çeşitli
sorunlar yaşamışlardır. Toplumda yaşanan bu sorunların giderilmesinde yine kişinin kimlik
kazanımı; dolayısıyla ana dili öğretiminin etkisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Uyum
sağlamada, kişi kendi kültürünü öğrenirken küreselleşen dünyadaki ortak değerlerden de haberdar
olmalıdır. Bunun sağlanmasında edebî metinlerde evrensel değerlere yer vermek faydalı olacaktır.
1956 yılında ülkemizden Avrupa’ya işçi göçleri olmuştur. Bugün birçok Avrupa ülkesinde Türk
kökenli milyonlarca kişi yaşamaktadır. Yeni kuşakta bulunan genç ve çocuklar bulundukları ülkelerde
uyum sorunu yaşamakta, eğitimde başarılı olamamaktadırlar. Bunun en önemli nedenlerinden birinin
ana dili eğitimin gerekli şekilde yapılmaması olduğu düşünülmektedir. Türkçe öğretiminde
kullanılan ders kitabı ve materyaller eğitim için yetersiz durumdadır. Ders kitaplarındaki metinlerin
Türk kültürünü yansıtan, yaşanılan ülke ile entegre olabilmiş içerikte hazırlanması önemli bir
ihtiyaçtır. Bu düşünceler doğrultusunda çalışmanın genel çerçevesinde, kültürlerarası etkileşimi
Sorumlu yazar adresi. Kastamonu Üniversitesi , Kastamonu, Türkiye
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sağlama, evrensel değerlerin ders kitaplarında kullanılması konuları üzerinde durulması gerekli
görülmüştür.
1. Kültür ve Kültürlerarası Etkileşim
Tarihte, toplumlar sürekli birbirleriyle ilişki içerisinde olmuş, birbirlerinden farklı derecede olsa
da etkilenmişlerdir. Dünyada meydana gelen küreselleşme ile beraber insanların ve toplumların
birbirleriyle iletişimi artmış, ekonomik alışverişin yanında kültürel alışveriş de hız kazanmıştır.
Bunun sonucunda, kültürlerarası etkileşim eskisinden daha önemli bir hâle gelmiştir. Kültürlerarası
etkileşime geçmeden önce kültür kavramı ve onun dil ile ilişkisi üzerinde durulmasının uygun olacağı
düşünülmüştür.
1.1 Kültür Kavramı
Latince bir kelime olan kültür, toprağı tarıma hazır hale getirmek anlamına gelir. Nitekim
Cumhuriyet döneminde bir süre kültürü ifade etmek için ekin kelimesi kullanılmıştır. Fakat bu kelime
yaygın kabul görmediği için daha sonra terk edilmiştir (Erdentuğ, 1981: 35). Kültür, insanı hayvandan
ayıran, sadece insana has olan bir özelliktir. O, insanlar tarafından paylaşılan ve gelecek kuşaklara
intikal ettirilen bir semboller sistemidir. Kültürün medeniyetten, balıkçılığa kadar birçok tanımı
yapılmıştır. Bu çeşitliliği göstermesi bakımından Cemil Meriç’in şu sözleri anlamlıdır: “Kültür, kaypak
bir kavramdır. Tahlil edemezsiniz, çünkü unsurları sonsuz. Tasvir edemezsiniz çünkü bir yerde
durmaz. Manasını kelimelerle belirtmeye kalktınız mı, elinizde havayı tutmuş gibi olursunuz.
Bakarsınız ki, her yerde hava var, ama avuçlarınız bomboş.” (Arslanoğlu, 2001, s. 3).
Sosyal antropologlar, kültür bilgi, inanç, sanat, ahlak ve gelenek olarak öğrenilmiş yapıyı
göstermekte, yani kültürün medeniyetle aynı şey olduğu görüşünü belirtmektedirler. Ancak bu
yaklaşım İngilizce ve Fransızca bakımından doğru olsa da Almancadaki sembolleri ve değerleri
anlatan “Kultur” ile toplumun örgütlenmesini ifade eden “zivilization” ayrımına pek uymamaktadır.
Kültür kavramı, sosyolojide ise bir toplumun üyeleri ya da bir toplum içindeki grupların yaşam
biçimlerine, onların nasıl giyindiklerine, törelerine, çalışma kalıplarına ve dinsel törenlerine
göndermede bulunur (Çelik, 2006, s. 46-47). Ziya Gökalp, kültürü; yalnız bir ulusun din, ahlâk, hukuk,
akıl, estetik, iktisat, dil ve fenle ilgili yaşayışlarının uyumu şeklinde ifade etmiştir. Kültürün doğal bir
süreçle meydana geldiğini söylemiş, buna dili örnek göstererek onun insanlar tarafından yöntemlerle
oluşturulmadığını belirtmiştir (Gökalp, 2004, s. 25-26). Gökalp, kültür kavramını kimlik sorunu
etrafında açıklamaya çalışmış ve onu milli olması yönü ile evrensel olan medeniyet kavramından
ayırmıştır. Bu ayrımı gösteren ve kültürün bir milletin kimliğini oluşturduğunu belirten Emin Bilgiç’e
göre kültür, bir millete şahsiyetini veren, diğer milletler arasındaki farkı tespit etmeye yarayan, tarihin
seyri içerisinde teşekkül etmiş, kendine has maddi ve manevi varlık ve değerlerin ahenkli bir
bütünüdür (Bilgiç, 1986). Bu ifadelerden kültürün kendi içerisinde bir belirsizlik taşımasının yanında
millî unsurlar taşıdığı, bir ulusun özelliklerini yansıttığı anlaşılmaktadır. Bünyesinde böylesine
belirsizlik taşıyan ve her ulusta farklı şekilde vücut bulan kültürlerin, göç gibi büyük olaylarla birlikte
aynı ortamda yaşanmaya çalışılmasının bir çatışma durumu meydana getirmesinin şaşırtıcı olmadığı
düşünülmektedir.
1.2 Dil ve Kültür İlişkisi
Bir millete şahsiyetini verdiği belirtilen kültür nasıl oluşmakta ve devam ettirilmektedir? Dili
yaşamayan hiçbir toplum ayakta duramamakta, fiziksel olarak varlıklarını devam ettirseler de
kimliklerini, şahsiyetlerini oluşturan milli ruhlarını koruyamamaktadır. Bu durum bize, bir topluma
kimliğini kültürü kazandırıyorsa, o kültürü ayakta tutan ve yaşatan en önemli unsurun dil olduğunu
göstermektedir. Ziya Gökalp dilin bu işlevini; “Milli kültürün ilk örneğini dilin kelimelerinde,
medeniyetin ilk örneğini de yeni sözler biçiminde icat edilen terimlerinde görüyoruz.” (2004, s. 27)
şeklinde ifade etmektedir.
Belirtildiği gibi insanları bir arada tutan dil ile kültürün birbirinden ayrılmayan sıkı bir ilişkisi
vardır. İnsanların sosyal hayattaki varlığı nasıl dil ile mümkün ise toplumların dünyadaki varlığı da
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dilleri ile mümkündür. Bir dilin ortadan kalkması toplum hafızasının ortadan kalkmasına, sonuç
olarak kimliğin yok olmasına neden olmaktadır. Kendi dillerini unutan, konuşmayan toplumlar başka
kimlikler edinmektedirler (Ünalan, 2005, s. 14). Dili kültürden ayrı düşünemeyeceğimiz gibi
toplumdan da ayrı düşünemeyiz. Dil, insan topluluğundan bağımsız düşünülemediğinden, belirli bir
dili kullananları ifade etmede dil kavramı yerine “dil topluluğu” ibaresi kullanılmaktadır. Toplum
içerisinde iletişimi sağlayan dil, aynı zamanda o toplumun dünyaya bakışını, hayatı nasıl
anlamlandırdığını da ortaya koymaktadır. Ulusal kültürlerin temeli olan diller, bireyin kendini bir
topluma ait hissetmesinde, toplumun kendini “öteki”lerden farklılaştırmasında önemli rol
oynamaktadır (Sadoğlu, 2003, s. 26-27).
Dillerin toplumların hayata bakışlarını göstermesi, onların düşünce şekillerini ortaya koyması
açısından da önemlidir. Böylelikle dilin, toplumların düşünce yapılarını da yansıttığı anlaşılmaktadır.
Doğan Aksan, dildeki bir sözcüğün bile bir ulusun inançları, gelenekleri ve davranışların hakkında
bilgi verebileceğini ifade etmiştir (Aksan, 2000, s. 67). Kemalettin Deniz, bir çalışmasında “ocak”
kavramını ele almış, bunun Alevilik-Bektaşilikte, ev (ata ocakları), aile (boy ve aşiret), uzamsal mekân
(türbe ve tekkeler), sosyal sorumluluk düzenleme alanı (düşkün ocakları), tedavi yeri (sağaltım
ocakları), meslek erbabları (Tahtacılar, Demirciler), inanç merkezi anlamlarına geldiğini belirtmiştir
(Deniz, 2012, s. 226). Bir kelimenin, aynı kültürü paylaşan insanlar tarafından diğer toplumlara göre
daha farklı anlamlandırılması, dilin kültürel bir yansıma aracı olduğunu bize bir defa daha
göstermektedir.
1.3 Kültürlerarası Etkileşim
İnsanlar, ticaret, göç gibi nedenlerle sürekli temas halinde olmuş, birbirlerini çeşitli yönlerden
etkilemişlerdir. Örneğin, yüzyıllarca varlığını sürdürmüş Osmanlı’ya ait mimari eserlerin izleri onun
geçtiği ve hüküm sürdüğü topraklarda kendini göstermektedir. Bunun yanında, Avrupa, özellikle de
Alman mimarisi özellikleri, Cumhuriyetin kuruluş döneminde inşa edilen yapılarda görülmektedir.
Bu durum bize, mesafe olarak ülkeler ve insanlar uzak olsalar da onların çeşitli yollarla kültürel
anlamda yakınlık kurabildiklerini göstermektedir.
Kültürlerarası geçişi gösteren bir başka alan da tiyatrodur. “17. yüzyılda ülkeden ülkeye geçen
ve oyunlarını sahneleyen Fransız, İngiliz, Hollandalı ve İtalyan kumpanyalar, sınırların kültürel
alanlardaki geçirgenliği gösteren başka örneklerdir. Bu yüzyılda Moliere, Fransız fars geleneğini
Comediadell’Arte ile birleştirerek yeni bir tiyatro geliştirmiş, Racine ise antik Yunan tiyatrosundan
aldığı öğelerle yeni bir Fransız klasik tiyatrosu oluşturmuştur. Yirminci yüzyılın Avantgarde
akımında Batı tiyatrosunun Doğu kültürlerinden beslenerek kendisini yenileme çalışmaları iyice hız
kazanmıştır. Bu örnekler ışığında, kültürlerarası etkileşimin insanlığın var oluşunun bir öğesi olduğu
söylenilebilir. Buna karşın, kültürlerarası etkileşim kavramı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
kullanılma başlamıştır. Özellikle Batı’da hızla yaygınlaşmış, felsefeden sanata, ekonomiden
reklamcılığa pek çok alanda görülen bir kavram haline gelmiştir. Batı’da kavramın bu kadar hızlı
şekilde yayılmasını bir nedeni, Avrupa’da yabancılara karşı şiddet eylemlerinde önemli artışların
olmasıdır (Kocabay, 2005, s. 87-88).
Avrupa’da aydınlanma ve pozitivizmin etkisiyle tek meşru bilginin bilimsel bilgi olarak
görülmesi, bilimi ve bilgiyi güçle özdeşleştirme problemini beraberinde getirmiştir. Bu düşünceyi
temel alan Baconcu gelenek Batılı toplumlara hâkim olmaya başlamış, bilgi sahibi olduğu için Batı’yı
rasyonel olarak tanımlayarak onu Doğu karşısında üstün pozisyona getirdiğini savunmuştur. İslâm
toplumları üzerinde zihinsel bir baskı oluşturulmuş, Batı tarzı modernleşme yöntemleriyle Batı
dışındaki toplumların gelişme süreçleri kontrol altında tutulmuştur. Etkin olan bu düşünceyle, “tek
boyutlu insan” oluşturulmuş, farklı medeniyetler ötekileştirilmişlerdir. Batılı değerleri taşımayan
medeniyetler “barbar” olarak nitelendirilmiş, cahil, bilgi ışığı verilip “medenileştirilecek” toplumlar
olarak görülmüştür (Nişancı, Çaylak, 2010, s. 225-226).
Batı, ötekini Doğu olarak belirlemiş, tüm iyi ve güzel özellikleri kendisinin temsil ettiğini, geri ve
kötü olanı ise kendisi gibi olmayanlara yüklemiştir. Kendi değerlerini üstün görmüş ve tüm dünyaya
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ihraç etmek istemiştir. Bu bakış açısına göre, çalışma ve yatırım Batılı bireye, uyuşukluk ve har vurup
harman savurma Doğulu bireye; rasyonellik Batı’ya, akıl-dışılık (irrasyonalite) Doğu’ya özgüdür.
Aslında bu bakış açısı, Avrupa ve Orta Doğu arasında siyasi mücadeleler bağlamında ortaya çıkan bir
güç söylemi işlevi degörmüştür. ‘Bu çerçevede oryantalizm, temel tezini “ben” ve “öteki” ayırımına
dayandırmıştır. Bu ayrıştırıcı yaklaşım temelinde, kültürlerarası ilişkinin çatışma ve güç eksenin
çözülemeyeceği gerçeğini halklar ve kültürler tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Artık, BatılıDoğulu, Hristiyan olan-olmayan, beyaz-siyah gibi ayrımlar çöküş içerisindedir (Nişancı, Çaylak, 2010,
s. 226-228).
Yeryüzünde insanlığın var olmasından bu yana yaşanan ve küreselleşme ile artan kültürlerarası
etkileşimin, çeşitli ayrımcı yaklaşımlarla sağlıklı ilerleyemediği anlaşılmaktadır. Ancak, özellikle
göçlerle kendi kültürlerini gittikleri ülkelere götüren ve farklı kültürleri bir arada yaşamak
durumunda olan insanların çokluğu bize uzlaşmacı, ortak değerleri kabul etmiş ama insanların kendi
kültürel kimliklerini yaşayabildikleri bir ortam ihtiyacının olduğu gerçeğini göstermektedir.
2.

Türk-Alman İlişkileri ve Goethe’de Kültürlerarası Yakınlaşma

11. yüzyıldan itibaren Türk-Alman ilişkileri açık şekilde başlamış ve tarihi süreç içerisinde
farklılar göstermiştir. Bu farklılıklar genelde din eksenli olup 1956 yılında ülkemizden Avrupa’ya,
özellikle de Almanya’ya olan işçi göçleriyle ayrı bir boyut kazanmıştır. Önceleri “misafir” olarak
görülen Türk göçmenlerin çoğu, gittikleri ülkelerde kalınca çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır.
Bunlardan birisi de yeni kuşakların yaşadıkları ana dili eğitimi sorunu ve buna bağlı olarak ortaya
çıktığı düşünülen kültürel uyum sorunudur. Almanya’da Türklere karşı bakış açısının daha iyi
anlaşılması açısından Osmanlı döneminin duraklama döneminden itibaren Türk-Alman ilişkilerinin
nasıl bir seyir izlediği hakkında kısaca bilgi vermenin gerekli olduğu düşünülmüştür.
2.1 Osmanlının Duraklama Dönemi Sonrasında Türk-Alman İlişkileri
Almanlar Osmanlı’nın duraklama dönemine kadar onu bir tehdit olarak algılamışlardır. Bu
durumda, o dönem güçlü olan kilisenin de etkisi önemlidir. Kiliseler, “Türk Mektubu” ve “Türk
Vaazı” kapsamında, Türkleri Hristiyanlığı yok etmek ve Avrupalı devletleri ele geçirmek amacında
olduğu telkini vermişlerdir. Alman nüfusunun yaşadığı yerlerde Türk imajı; daha çok zalim,
düşmanlarını öldüren, barbar ve halka işkence yapan düşman bir toplum olarak algılanmıştır. Hatta
hoşgörüyü ve dinde özgürlüğü esas aldığını iddia eden Alman papaz Martin Luther, Türkleri
şeytana benzetmiş, “Heerpredigtwiderdie Türken” adlı yazısından bir bölümünü şu şekilde ifadelerde
bulunmuştur (Civaoğlu, 2012):
“Türkler, Tanrının öfkeli kırbacı, yakıp yıkan şeytanın uşağıdır. Türkün tanrısı olan şeytanı
yenmeden Türkü yenmek kolay olmayacaktır. Tanrı, işlenen sayısız günah ve nankörlük nedeniyle
şeytan Türkleri Almanların başına bela etmiştir. Bir Türkü öldüren vicdan azabı duymamalı; tersine
Hıristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır. Eğer Samson gibi güçlü olsaydım,
çaresini bulur her gün bir Türk öldürürdüm.”
II. Viyana Kuşatmasının sonrasına kadar Almanlar, Türkleri savaşlar ve edebi eserlerde verilen
özelliklerle olumsuz şekilde tanışmışlardır. Duraklama Dönemi ile iki milletin devlet kademesinde
yakınlaşmalar yaşanmaya başlanmıştır. Almanya, stratejik ve ekonomik açılardan Osmanlıya; zayıf
düşmüş Osmanlı devleti de askeri açıdan Almanya’ya ihtiyacı olduğunu fark etmiştir. Türk ulusunun,
Alman ulusuna siyasî, ekonomik ve askerî yönleriyle yakınlaşmasıyla birlikte Türk imajın da
değişmesini sağlamıştır (Zengin, 2013, s. 51-55). İmajda değişiklikler olsa da tüm Almanlarda aynı
bakış açısının geliştiğini söyleyemeyiz. İkinci Dünya Savaşına kadar iyi yönde gelişen ilişkiler, savaş
sonrasında hâl değiştirmiştir. Bunda daha önce Almanya’ya eğitim görmek için giden Türklerin, artık
işçi olarak gitmeleri de etkili olmuştur.
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2.2 Goethe’de Kültürlerarası Yakınlaşma
J. W. Von Goethe (1749-1832), Avrupa’da Aydınlanma Çağının yaşandığı, aklın üstün tutulduğu,
kilisenin gücünü kaybettiği, başta insan sevgisi ve hoşgörünün temel aldığı bir zemin üzerine
gelmiştir. Almanya’da bu akım Goethe’nin üniversitede olduğu 1770’li yıllarda başlamıştır. O, ülkede
fakirliğin de olduğu bu yıllardan etkilenerek eserlerinde hak, adalet, sevgi ve hoşgörüyü savunan
karakterler oluşturmuştur. Leipzig’de üniversite öğrencisiyken Şark Dilleri tahsili almış, Doğu
medeniyetine, İslâm’a ve bu dine mensup milletlere ilgisi bu dönemde başlamıştır (Ünlü, 1994, s. 117118).
Goethe, olgunluk yıllarında bir çeşit “Kültür Birleşmiş Milletleri” düşüncesine sahiptir. Bu örgüt,
kültürlerin birlikte, barış içerisinde karşılıklı etkileşimde olduğu bir yapıdadır. Bu düşüncesiyle
bağlantılı olarak, Streckenfuss’a yazdığı 1827 tarihli mektubunda: “İnanıyorum ki, bir dünya edebiyatı
oluşmakta; bütün oluşlar buna eğilimli ve bunun için de sevindirici adımlar atıyorlar. Burada en etkili
rolü Almanlar oynayabilir ve oynamalı da.” (Kökden, 1999, s. 22) ifadelerini kullanmıştır. Bu yöndeki
inancını daha sonraları da içtenlikle sık sık dile getirmiştir. VonReinhard’a yazığı mektupta ise:
“Ulusal edebiyat artık fazla bir şey vermiyor. Dünya edebiyatı zamanı gelmekte. Onu çabuk getirmek
için de herkes çaba harcamalıdır.” (Kökden, 1999, s. 26) düşüncesini paylaşmıştır. Onun, dünya
edebiyatı ile olan meşguliyeti yaşı ilerledikçe artmıştır.
Goethe’nin çok sayıda dil bilmesi, ona farklı toplumları ve onların kültürlerini, edebiyatlarını
tanıma fırsatı sağlamıştır. En önemli tanışmalarından biri İslâm ile olanıdır. Onun, İncil’den sonra en
hâkim olduğu dini metin Kur’an’dır. Daha 23 yaşında iken Hz. Muhammed hakkında bir kaside
yazmıştır. İslâm’a olan saygısını çok çeşitli şekillerde göstermiştir. Bu ilgi ve saygı, Faust’un yanı sıra
Doğu-Batı Divanı’nda gerçekleşmiştir (Mommsen, akt. Özkan, 2012, s. 9). Goethe’nin Doğu-Batı
Divanı “Hicret” başlığını taşımaktadır. Hicret, Arapça bir kelime olup Hz. Muhammed’in Mekke’den
Medine’ye göçünü ifade etmesinin yanında İslâm takviminin de başlangıcıdır.
Divân’da yer alan ve Kur’an’daki “Doğuda Allah’ındır Batı da. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü
(zatı) oradadır...” ayetini hatırlatan şu sözleri onun İslâm’dan ne kadar etkilendiğini otaya koyar
(Goethe, akt. Özkan, 2012, s. 218):
“Doğu da Allah’ındır!
Batı da Allah’ın!
Kuzey ve Güney sahası
Sulh içindedir O’nun kudretiyle.”
Doğu-Batı Divanı’nın menşeini kısmen, Goethe’nin Farslı şair Hâfız’ı tanımasına borçludur.
Divan’ı yazarken aslında Hâfızla özdeşleşmek değil, onun dünyasını ziyaret etmeyi ve onu anlamayı
amaç etmiştir. Div’an’ın “Hafız Kitabı (BuchHafis)” bölümünde Hâfız’a seslenmiş, ona cevap verir
mahiyette pasajlar yazmıştır.
Goethe’nin Kur’an’dan alıntılar yapması tesadüfi değildir. Hz. Muhammed’i “sahte peygamber”,
“deccal, Kur’an’ı ise “yalanlar yumağı” şeklinde ifade eden yorumları Goethe bağnazlık olarak
değerlendirmiştir. Buna cevap olarak 1772’de “Muhammed” adlı büyük bir tragedya planlamış, ancak
bu eseri tamamlayamamıştır. Elde olan bir kısmında yer alan “Muhammed’in Şarkısı” başlığını
taşıyan pasajda nehir, İslam’ın, etnik ve ırkî kökü ne olursa olsun, insanları kardeşlik eşitliğine
dayanan dinî bir cemaat altında toplama arzusunu ifade eden bir metafordur. Buradaki bazı mısralar
şöyledir (Dallmayr, 2000, s. 116):
“Ve nehirler ovalardan
Ve dereler dağlardan
Selamla onu [akıntıyı] kardeş diyerek!
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Kardeş, yanında götür kardeşlerini
Götür yaşlı babana
Ezelî ve kudretli okyanusa
Kollarını iki yana genişçe açarak
Bizi bekleyen...”
Goethe’nin İslam’a olan ilgisinde Herder’in rolü önemlidir. Herder etkisinde olgunlaşan şair,
onun teşvikiyle 1770’de Kur’an okumalarına başlamıştır. Herder de Kur’an’a büyük ilgi duymuş,
saygısını; “Şayet Avrupa’nın Alman galipleri, Arapların Kur’an’ı gibi dillerinde klasik bir kitaba sahip
olsalardı, bu Latince kitap (Kitab-ı Mukaddes) asla dillerinin maliki olmazdı ve aynı zamanda
soyadlarının birçoğu çılgınca helak olup gitmezdi” (Mommsen, akt. Özkan, 2012, s. 16) ifadeleriyle
işaret etmiştir.
Goethe’nin dünya edebiyatı düşüncesinin oluşmasında da yine Herder’in etkisi vardır. O da
kendini bütün kavimlerin edebiyatlarını incelemeye adamıştır. Goethe'ye mürşitlik etmiş, “şiirin
mahiyeti hakkında hep yeni görüş sağlamıştır. Herder'in tanrıları Goethe'nin tanrıları olmuştur.”
(Akkaya, 2001, s. 168).
Herder’in Goethe’yi etkilediği bir başka konu ise, tarihsel kişiliklerin eserlerde kullanılmasıdır.
Tarihsel roman Herder ve Hegel gibi Alman filozoflarının tarih felsefesine yönelimleriyle önem
kazanamaya başlamıştır. Bunun sonucunda Goethe eserlerinde Türk öğeler dikkati çekmektedir.
Götz’ün “Yaşam Betimlemesini” okur. Götz, 1480-1562 yılları arasında yaşamış, ünlü
şövalyelerdendir. 1542 yılında V. Karl’ın hizmetinde Türklere karşı savaşmıştır (Kula, 2000, s. 60-62).
Türkiye ve Türk imgesi bakımından yapıtın önemli boyutu dördüncü bölümdedir. Burada Götz’e
“…Binlerce mil ötede, Türkiye’de en karanlık ve en kötü zindanda olmayı yeğlerdim” (Kula, 2000, s.
62) sözlerini söyletir.
Türklerle ilgili olarak, Doğu-Batı Divânı’nda, Murâkabe Kitabı’nda “Firdevsi”, “Celâleddin Rûmi
der ki” bölümleri yer almaktadır. Ayrıca, Divân’ın Timur Kitabı kısmı da bulunmaktadır. “Celâleddin
Rûmi der ki” bölümünde şu dizelere yer vermiştir (Goethe, akt. Özkan, 2009, s. 216):
“Bir rüya gibidir dünyada bulunman senin için,
Yolculuğu sen yapsan da, mekânı kader belirler;
Sıcağı ve soğuğu durdurmaya muktedir değilsin,
Ki tez gelip geçer senin için takdir ettiği kaderin.”
Mevlana Celâleddin Rûmi ile Goethe’nin sevgiyi amaç, hoşgörüyü rehber edinmeleri onların
ortak noktalarıdır. İkisi de insanın evren içerisindeki yerini belirlerken evrenselleşmektedirler. Çünkü
güzelliğin çağrıştırdıkları ile insanları kendilerine bağlamışlar, bunun yanında insanların sonlu dünya
çerçevesini aşamayacaklarını ispat için de çalışmışlardır (Pekolcay, 1996, s. 14). Ayrı dinlere mensup
olsalar da ırkları, dinleri, düşünceleri ne olursa olsun “insan olma” özelliğini ön plana çıkarmalarının
günümüzde yaşanan kültür çatışmalarını önlemek ve gidermek açısından önemli bir özellik olduğu
düşünülmektedir.
3.

Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarında Evrensel Değerlerin Kullanımı

Metin kullanımı, dilin ve kültürün özelliklerini hızlı, kolay ve etkili şekilde yansıtabildiği için
Türkçe öğretiminde ana kaynak olarak kullanılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde hazırlanan
ders kitaplarının sayısı eskiye göre artış gösterse de yurt dışındaki ana dili Türkçe olan çocuk ve
gençlerin ana dili öğretimine yönelik kaynaklar çok sınırlıdır. 2009 yılında, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının koordinesinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi
Başkanlığı iş birliği ile yürütülen “Uzaktaki Yakınlarımız Projesi” kapsamında Türkçe ve Türk
Kültürü Dersi Programı hazırlanmış, 1.-10. sınıflara ders kitabı basılarak Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü tarafından 2010 yılında belirlenen ülkelere gönderilmiştir.
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Yunus Emre Enstitüsü, yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili ders kitaplarını ülkelere göre farklı
şekilde düzenleme yaparak hazırlamaya başlamıştır. Bu çalışmayı Bosna-Hersek’te uyguladığı
bilinmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik ders kitaplarının da, bulundukları ülkelerin
farklı kültürleri, edebiyatları ve yaşam tarzları olduğundan ayrı ayrı hazırlanması gerektiği
düşünülmektedir. Bu faaliyet zor olsa da, Türk çocuklarının ve gençlerinin bulundukları ülke
toplumu ile uyum sağlamasında bu konu önem arz etmektedir.
Bu bölümde, belirtilen düşünce doğrultusunda, 8-10. Sınıflar Türkçe ve Türk Kültürü Dersi
kitabındaki Türk Kültürü dersinde “Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne” ünitesinde yer alan “Türk
Kültürüne Hizmet Edenler” bölümü evrensel ve ortak değerlerin kullanımı açısından ele alınmıştır.
Belirtilen ünite ve bölümde, Mevlana ile ilgili “İnsanlık Dersi” başlıklı bir okuma metni
verilmiştir. Tülin Özçakır tarafından düzenlenen, daha önce Almanya’da öğretmenlik yapmış bir
Türk’ün, Almanya’dan Türkiye’ye gelen Alman arkadaşlarıyla birlikte Mevlana’nın türbesine yaptığı
ziyareti konu edinen metninde, ele alınan konu ile ilgili kısımlar şöyledir (Uzun, vd., 2010: 67-69):
“…Okullar tatil olunca Peter ile Maria Konya’ya geldiler. Cengiz Bey, onları misafir etti. Ertesi gün
erkenden Konya’yı gezmeye başladılar. Peter ile Maria Türkiye’ye ilk kez geliyorlardı. Bu nedenle bir Anadolu
kentini yakından tanımak istiyorlardı. Cengiz Bey onları Mevlânâ’nın türbesine götürdü. Peter ve Maria
Mevlana’nın türbesini çok beğendi. Dünyanın her tarafından pek çok insan Mevlânâ’yı ziyaret için Konya’ya
geliyordu.
Bu sırada güzel bir sürpriz oldu. Semazenler, türbenin bahçesinde gösteri yapmaya başladılar. Bembeyaz
giysiler içindeki semazenlerin dönüşü Peter ile Maria’yı çok etkilemişti. Maria merakla sordu:
— Bu şekilde dönmelerinin bir anlamı var mı?
— Cengiz Bey:
— Elbette var, dedi. Mevlana’ya göre evrende her şey döner. Ay, güneş, dünya, yıldızlar, gezegenler, her
şey döner. Bu nedenle semazenler de dönerek evrendeki bu genel kanunu dile getirirler.
Maria merakla yine sordu:
— Mevlânâ ne zaman yaşadı?
— 13. yüzyılda yaşadı.
— Çok ilginç! 16. yüzyılda Avrupa’da pek çok insan bunları bilmiyordu. Hatta Galile “Dünya dönüyor.”
dediği için onu idama mahkûm ettiler, sonra af dilediği için idamdan vazgeçtiler.
Peter:
— Semazenler dönerken bir elleri havada, bir elleri aşağıda duruyor. Bunun bir anlamı var mı?
Cengiz Bey:
— Evet, var. Mevlânâ “Biz Hak’tan alır, halka veririz.” diyor. “Evrende ne varsa Allah’a aittir. Biz ancak
Allah’ın bize verdiklerini başkalarına veren aracılarız. Mal, mülk ve makam geçicidir. Allah’ın bize verdiği
nimetleri başkalarıyla paylaşmayı bilmeliyiz. Bunu yaparken de asla gururlanmamalı ve fakirleri küçük
görmemeliyiz.”
Maria:
— Bunlar çok güzel düşünceler. Mevlânâ büyük bir bilgin ve düşünür olmalı.
Cengiz Bey:
— Evet, öyle. Mevlana büyük bir şair, yazar. Dünyayı ve evreni bir bütün olarak gören büyük bir
düşünür. Gerçekte tek bir Allah’a inanan insanlar, onun yarattığı her şeye saygı duymak zorundadırlar.
İnsanlar arasındaki kin, nefret, düşmanlık yersizdir. Mevlana bir şiirinde bütün insanlığa şöyle seslenir:
Gel gel, ne olursan ol, yine gel.
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Kâfir, putperest ve mecusi olsan da yine gel.
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
Peter:
— Çok güzel bir şiir. Günümüzden yedi yüz yıl önce söylendiği için çok daha anlamlı.
Demek ki Türklerde insan sevgisi ve hoşgörü yüzyıllar öncesinden başlamış.
Cengiz Bey:
— Türklerde insan sevgisi ve hoşgörü olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu altı yüz yıl yaşayamazdı.
Biliyorsunuz, İmparatorluk bünyesinde ayrı dil, din ve ırktan pek çok insan yüzyıllarca birlikte yaşadı.…”
Yukarıda verilen metin incelendiğinde, Mevlana ekseninde Konya şehri ve semazenlerin
tanıtıldığı görülmektedir. Türklerin bilimle ilgilendiklerini ve bu konuda ileri olduklarını hissettirmek
için gezegen hareketlerinin Avrupa’dan önce bilindiği belirtilmiştir. Türklerin, insanları sevip onlar
arasında ayrım yapmayan, alçakgönüllü ve paylaşımcı insanlar olduğu da metinde işlenmiştir.
Mevlana’nın tüm dünyayı aynı gördüğünün ve herkesi kucakladığının ifade edilmesi evrensel
değerlere sahip olduğumuzu; İslâm dininin hoşgörüye ve barışa dayalı bir din olduğunu anlatmak
açısından önemli bir nokta olarak görülmektedir.
Belirtildiği gibi metinde kültürel unsurlara yer verilmiştir. Önceki bölümlerde bahsedilen Goethe
ile ilgili bilgiler göz önüne alındığında, metin içerisinde ya da metin sonrasında başka bir başlık
altında onun İslâm ile ilgili eserlerinden, düşüncelerinden örnekler verilmesinin daha faydalı olacağı
düşünülmektedir. Çünkü öğrencilerin yaşadıkları ülkenin, önemli bir şairinin dinleri ve kültürleri
hakkındaki olumlu ifadelerini duymaları, hem ilgilerini çekecek hem de yaşadıkları topluma daha
olumlu bakmalarına neden olacaktır. Bu sayede kendi kimlik ve kültürleriyle daha barışık hale
gelecekler; dolayısıyla yaşadıkları topluma daha kolay uyum sağlayacaklardır.
4. Sonuç ve Öneriler
Milletlerin bir arada kalmalarını ve yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan kültürleri, dilleriyle
vücut bulmaktadır. İyi bir anadil eğitimi kültürel değerlerini iyi anlayan ve benimseyen bireyler
yetişmesine, kimliklerini sağlıklı şekilde kazanan bu bireyler de şuurlu bir millet oluşmanı
sağlamaktadır. Bu anlamda Türkçe öğretimi, hem ülkemizde hem de yurt dışında bulunan Türk
çocukları için büyük önem taşımaktadır.
Göçler ve küreselleşme gibi nedenlerle birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan toplumların
çatışmalarını önlemek de ancak yukarıda belirttiğimiz kültürünü dolayısıyla kendini iyi tanımış
bireyler sayesinde olabilecektir. Öğrencilere kendi milletlerinin geçmişlerinin ve özelliklerinin iyi
öğretilmesinin yanında dünyadaki sevgi, hoşgörü, paylaşımcılık, ahlâklı olmak gibi evrensel
değerlerin de benimsetilmesi gerekmektedir. Bu ortak değerler verilirken ülkelerin önemli şair,
yazarlarından örnekler bulunarak metinlerde kullanılması daha faydalı olacaktır.
Ülkemizden Avrupa’ya çalışmak için göç eden ailelerin çocuklarının anadillerini iyi öğrenmeleri
amacıyla hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitapları ve ders materyalleri çeşit bakımından
yetersiz görünmektedir. Ayrıca kitapların ülkelere göre ayrı ayrı hazırlanmaması da bir eksiklik
olarak göze çarpmaktadır. Çocukların ve gençlerin daha iyi bir anadili eğitimi almalarını; dolayısıyla
bulundukları ülkelerde okulda ve hayatta başarılarını arttırmak için yeni kaynaklar hazırlanmalı ve
ilgili ülkelere gönderilmelidir.
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Abstract
Purpose of this study is to make an examination of emotional abuse, which is applied to physical education
and sports teachers, in terms of gender, age, education status, working year, employee number in the
institution and provinces they work. With this purpose, sampling is consisted with 613 physical education and
sports teachers chosen with random method and work in Kayseri, Yozgat, Aksaray, Kirsehir and Nigde
provinces. For the gathered datum and independent variances t-test and one-way variance analysis were
done. According to results that were acquired from research it was determined that depend on employees’
seniority year, age and working province while there was not a difference at a meaningful level in the point
averages of emotional abuse (mobbing) in the work place, there was a difference at a meaningful level found
in the point averages of sub dimensions depend on gender, education status, manager gender and employee
number in the institution variance. As a result, in dealing with emotional abuse both managers and teachers
need to be realized for the importance of this issue. If there are not cautions taken for the emotional abuse it
will be spread and harmful. And this situation creates a stressful environment for teachers; decrease their job
loyalty, motivation and productivity. For these reasons it is thought that in the schools, managers and teachers
are needed to care their emotional atmosphere control, sensitiveness trainings and personal developments.
Keywords: 1
emotional abuse, physical education, sports teacher

1.

Introduction

Educators that work in schools it can be said that their problems based on junior-senior factor lead to
educators’ unhappiness in their work life and decrease in their dependency levels to the organization.
Our age is the age of information and increasing knowledge, skills and behaviors to be gained in
learning day by day requires individuals to know effective learning (Demirel, 2015, p. 2291). It can be
specified that at the beginning of the studies towards education structure development of human
resource. In the institutions that education activities are carried on, teachers’ morale, motivation and
psychological situations importantly affects the education environment. The more teachers feel
themselves comfortable and happy in the working environments the more positive reflections of this
situation increase the education activities’ success. When there is a contrary situation happens, then it
cannot be possible to hide this situation from students and presenting a succesfull education. In this
process it is accepted that two of the important structures of education systems are teacher and school
principal. Accordingly, it has been started to emphasize the key role, importance and responsibility of
the school principals (Çelik, 2001). Favorable environmental conditions positively support the
development of an individual, whereas adverse environmental conditions may prevent the
development of an individual in many ways (Demirel, 2015, p.113). One of the situations that affects
Corresponding author’s address: School of Physical Education and Sport, Erciyes University, Kayseri, Turkey
e-mail: bariskaraoglu@erciyes.edu.tr
1
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the successful education environments negatively; psychological violence that principals apply on
teachers. This situation comes up as a statement that is hard to determine in the body of the literature
and its meaning is needed to be known clearly for the analysis of the situation if it is psychological
violence (mobbing) or not.
Emotional abuse is a process that creates a pressure systematically on individual or individuals lead to
bore, scaring, threating dangers and they also lead individuals to change their work place or resign
from their jobs (Leymann, 1996, p.165-185). In other words, emotional abuse is an undesired lowering
towards one or more than one person, aggressive attracting and negative attitudes that lead to create
an unhappy working environment. (Einarsen, 1999, p.16-17).
Baykal (2005, p.52), defined the psychological violence as applying spiritual pressure to the workers or
leading them to do a fault then empowering their status, escaping from their rivals. Tınaz (2006,
s.174), expresses the psychological violence notion as surrounding, abuse and bothering or gripping.
Leymann defines the emotional abuse notion as “the psychological violence or psycho-terror that is
derived with applications that are done to one or more than one person systematically enemy like and
unethically (Zapf, Knorz, Kulla, 1996, p.215-237). Emotional abuse is seen with these attitudes; for
harming an individual or groups in the organization, disgracing them, superseding, using the power
for bad things, swearing, threaten (Bullying at Work, 1999, p.16-17).
In today’s work environment these actions which have no limit about how they applied on workers
come out as an important problem to be solved by managements (Davenport, Schwartz ve Elliott,
2003, s.15-16). Even though psycho violence is coincided more by junior level workers among wage
earners other personnels also experience this situation and some time in mutual dialogues or at the
behind closed doors they mention and they cannot express clearly (Yaman, 2009, p.70).
In Turkey emotional abuse has been opened to discussion from the beginning of 2000s the previous
studies were mostly realized in notional dimensions. However, in recent years about this question it is
specified that there is an increase in the empirical researches (Koçak, 2011). Occuring of the notion in
Turkey, even though it was recognized thanks to televisions, newspapaers in general the subject’s
being on the media products is limited (Kırel, 2007, s.317-334).
Emotional abuse actions negatively affect both teachers and principals and create problems in
organization, family, country dimensions. If the education orgazniations will be thought as the future
organizations, it is so obvious that there is no place for these kinds of negativities. Emotional abuse is
a problem that can be solved with the respectful attitudes of people to each other and awareness of
them. For this subject required awarenesses should be acquired and the problem should be solved
(Arslanhan, 2014).
Aim of this research; Thinking about it is existed in most of the organization but it is just newly
defined and cautions are began to be taken for the emotional abuse, and determine the notion that on
which dimension it exists for the physical education and sports teachers.
2.

Method

2.1. Data Collecting Tools
2.1.1. Sampling Group
Cities that are located in central Anatolia region depend on Ministry of National Education chosen for
the research. It is because reginonal and cultural differences affect the working environments. In
Kayseri, Yozgat, Aksaray, Kırşehir and Niğde provinces, there were 674 physical education and sports
teacher, chosen with random method, voluntarily participated to the research from secondary schools,
61 of the participants’ scale was accepted invalid and its sample was consisted of 613 physical
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education and sports teachers. In the research the datum was acquired with using of personal
information form and emotional abuse scale.
2.1.2. Personal Information Form
The form that was developed for collecting data about research’s independent varaiances; it was
consisted of 5 questions (independent variance) that are gender, age, working year and to determine
the number of the teacher in the school.
Table 1. Descriptive statistics of participants
Variances
Groups
Male
Gender
Female
22-27
28-33
Age
34-39
40-45
46 and over
Bachelor’s Level
Education Statement
Postgraduate
1-5
6-10
Working Year
11-15
16-20
21 and over
Kayseri
Yozgat
Citites they Work
Aksaray
Kırşehir
Niğde

N
341
272
91
158
177
100
87
479
134
138
124
159
86
106
157
109
123
118
106

%
55,6
44,4
14,8
25,8
28,9
16,3
14,2
78,1
21,9
22,5
20,2
25,9
14,0
17,3
25,6
17,8
20,1
19,2
17,3

In the Table 1 distribution of the personal information of teachers are given. According to datum 55,6
% of the teachers that are in the sample group are male (n =341), and 44,4 % of them are female
(N=272). When age categories of the articipant teachers were evaluated teachers that are between 3439 immensly participated to the study with 28,9 % rate, with 14,2 % rate 46 and over age group
participated at the lowest level.
It was determined that participator teachers’ 78,1 % are bachelor graduated (n=479), 21,9 % of them are
postgraduate (n=134). As working year with 25,9 % rate 11-15 years’ rate people participated with 17,
3 % rate 21 years and over participated. When they were evaluated according to their working cities it
was determined that with 25,6 % rate the highest number participated from Kayseri province and with
17,3 % rate teachers participated from Niğde province.
2.1.3. Emotional Abuse Scale
The Negative Attitudes Scale, which was developed by Einarsen and Raknes (1997, p.16-17) and
adapted into Turkish by Cemaloğlu (2007, p.345-362) and reliability/ validity of the scale done by him,
was used in the research. Negative Attitudes Scale is consisted of 39 article and sub dimensions. These
Sub Dimesnions are; Attitudes that affect the Life Quality and Vocation Reputation, Attitudes that
Prevents Social Relations, Attitudes that Hurt the Personal Reoutation, Preventing of Showing of
Person Himself, Violence Towards Person, Attitudes that Prevent the Person for Making
Communication and Attitudes that Interrupt the Person’s Private Life. It is evaluated as; Always (5),
Never (1).
2.1.4. Analysis of the Datum
In the conducted study the frequency (N), percentage (%), arithmetical average and standard
deviation analyses were used. Besides in this conducted study when the distributions of the datum
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was examined because deformity and kurtosis values were between -2 and +2in this study it was
decided to use parametric analyses. Cooper-Cutting explained that deformity and kurtosis values’
being ±2 range was a suitable situation in terms of normality. For the determination of the emotional
abuse exposure situations of the physical education and sports teachers if any change happens or not
according to their gender, education status the t-test was used. And if any change occurs or not
according to age, working year and worker number in the institution the one-way variance analysis
was used. Statistical meaninfullness degree was accepted as (α), and mistaking level was accepted as
p<0.05.
3.

Findings

Table 2. Emotional abuse point averages of the physical education and sports teachers
Emotional Abuse Sub Dimensions
N
Attracts to Life Quality
613
Social Relations
613
Personal Reputation
613
Person’s Showing Himself
613
Violence Towards Person
613
Person’s Making Communication
613
Interruption towards Person’s Private Life
613

X±SS
1,310±0,488
1,160±0,392
1,133±0,328
1,283±0,476
1,059±0,295
1,279±0,458
1,126±0,405

Physical education and sports teachers’ emotional abuse point averages are given in the Table2.
According to this emotional avuse that is applied on physical education and sports teachers are the
attitudes that mostly carried out against life quality.
Table 3. Examination of emotional abuse exposure levels of the physical education and sports teachers according
to gender variance
Emotional Abuse Dimensions
Gender
N
X±SS
t
p
Male
Female

341
272

1,335±0,521
1,279±0,441

1,417
1,444

Male
Female
Male
Female
Male
Female

341
272
341
272
341
272

1,174±0,422
1,143±0,351
1,148±0,355
1,114±0,289
1,280±0,468
1,287±0,487

0,972
0,992
1,263
1,293
-0,202
-0,201

Violence Towards Person

Male
Female

341
272

1,072±0,333
1,043±0,238

1,228
1,274

0,014*

Person’s Making Communication

Male
Female

341
272

1,281±0,479
1,277±0,431

0,096
0,097

0,253

Interruption Towards Person’s Private
Life

Male
Female

341
341

1,128±0,382
1,335±0,521

0,078
0,077

0,934

Attracts to Life Quality
Social Relations
Personal Reputation
Person’s Showing Himself

0,012*
0,073
0,034*
0,692

* p<0,05

When the Table3 is examined it is seen that male teachers think about they exposure emotional abuse
in the work place more than female teachers in the dimensions of `Attitudes that affect life quality and
vocational retputation` `Attitudes that hurt personal reputation` and `Violence attitudes towards
Person` (p<0,05). In terms of other sub dimensions, it is seen that being exposed to emotional abuse in
the work place it does not show difference according to teachers’ gender (0<0,05).
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Table 4. Examination of the emotional abuse exposuere levels of physical education and sports teachers according
to education status variance
Emotional Abuse Dimensions
Gender
N
X±SS
t
p
Attracts to Life Quality

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,310±0,493
1,313±0,472

-0,065
-0,066

0,920

Social Relations

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,167±0,421
1,137±0,264

0,789
1,013

0,068

Personal Reoutation

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,141±0,358
1,106±0,183

1,071
1,509

0,044*

Person’s Showing Himself

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,279±0,468
1,297±0,487

-0,391
-0,391

0,534

Violence to the Person

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,072±0,329
1,012±0,095

2,084
3,500

0,000*

Person’s Making
Communication

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,279±0,475
1,279±0,390

0,010
0,011

0,573

Interruption Towards Person’s
Private Life

Bachelor’s
Postgraduate

479
134

1,136±0,433
1,09±0,282

1,071
1,351

0,027*

* p<0,05

In the Table 4 when teachers’ education status is examined it is thought that beachelor’s level
graduates expose to emotional abuse in the work place much more in the sub dimensions of;
“Attitudes that Hurt Personal Reputation, Violence Attitudes Towards Person and Attitudes that
interrupt Person’s Private Life. In terms of other sub dimensions, it was determined that emotional
abuse perceptions in the work place do not show difference depend on education status od teachers.
Table 5. Examination of the emotional abuse exposuere levels of physical education and sports teachers depend
on worker number in the institution variance
Emotional Abuse
Squares
Squares
Gender
df
f
p
Tukey
Dimensions
Total
Average
Inter Group
2,940
4
0,735
10-15Attracts to Life Quality
In Group
142,645
608
0,235
34 and
0,014*
Total
145,585
612
3,133
over
10-15Inter Group
1,942
4
0,486
34
Social Relations
In Group
92,202
608
0,152
and
Total
94,144
612
3,202
0,013*
over
Inter Group
0,798
4
0,199
In Group
65,005
608
0,107
Personal Reputation
Total
65,803
612
1,866
0,115
Inter Group
0,979
4
0,245
Person’s Showing Himself
In Group
137,775
608
0,227
1,081
0,365
Total
138,755
612
Inter Group
0,802
4
0,200
10-15Violence Towards Person
In Group
52,489
608
0,086
34 and
Total
53,291
612
2,322
,050*
over
Gruplar arası
0,421
4
0,105
Person’s Making
Gruplar içi
127,766
608
0,210
Communication
Toplam
128,187
612
0,501
0,735
Inter Group
1,149
4
0,287
Interruption Towards
In Group
99,303
608
0,163
Person’s Private Life
1,758
0,136
Total
100,452
612
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* p<0,05

When Table 5 was examined according to worker number in the institution there were meaningful
differences found in the dimensions of `Attitudes that Affect Life Quality and Vocational Reputation`,
`Attitudes that Prevent Social Relations and Vilonece Attitudes Towards Person (p<0,05). There could
not a meaningful difference found in other dimensions (p>0,05). To see in what ranges the meaningful
difference exist according to worker number in the institution in the result of Tukey test it was
determined that in the sub dimensions of “Attitudes that Affect Life Quality and Vocational
Reputation”, “Attitudes tha Prevent Social Relations and Violnece Attitudes Towards Person there
was meaningful difference in the institutions that employed 10-15, 34 and over workers. In the schools
that have 34 and over worker it is seen that teachers think they are exposed to emotional abuse much
more.
4.

Discussion and Results

In this conducted study, when the emotional abuse that is applied on physical education and sports
teachers examined according to genders; it is seen that male teachers are exposed to emotional abuse
much more than female teachers (p<0,05). When the Literature is examnined it show parallelism with
research results of Bulut (2007), Çivilidağ and Sargın (2011, p.11-12); Koç M, Bulut (2009, p.64-80), it
does not show parallelism with the finding of Kılıç’ın (2009, p.869-880), Cemaloğlu and Ertürk (2007,
p.345-362). It can be said that because this situation show regionally difference of conducted studies
and derived from cultures in that regions; male are hard-headed, since they are not competitive male
individuals especially do not prefer talk about the problems but exhinit aggressive attitudes the are
closer to be exposed to emotional abuse. Also for the same issue Turan et al (2015:158-163) in their
study they determined that female teachers’ self sufficiencies are higher when compared to male
teachers, and Pepe et al (2015:164-170) determined that female teachers’ vocational aptitudes are
higher than male teachers. Thus it can be said that females’ being mild, utter the problems with
talking, their characteristics such as vocational sufficiency and aptitudes let them expose to emotional
abuse lesser.
When the emotional abuse exposure levels of the Physical Education and Sports Teachers are
examined according to their education status it was determined that bachelor’s level graduates are
more exposed to emotional abuse than the post graduates. In the studies of Güldeniz (2012, p.78) on
health workers determined that education status is an important variance for being exposed to
emotional abuse. In a research about emotional abuse in the work place which done by Namie (2002,
p.8), in America on 1335 people it was determined that each person from every education group can
be victim of emotional abuse in the work place. In the conducted study in terms od education status it
was determined that 63 % of the victims were university graduate, and 17 % of them were middle
degree school graduates. In the study that was done by Hacıcaferoğlu (2013, p.5-10) supports this
conducted study. Also, in the research done by Bulut (2007), Davenport et al (2003, p.15-16), Demirçivi
(2008, p.77) and Hacıcaferoğlu et al (2012, s.5-10) determined that workers exposed to iintimidation
attitudes were mostly bachelor’s level and associate degree graduates. Again in some researches that
were done about issue; for the determination of the relationship between education variance and
intimidation attitudes in the analyses results it was reported that there was not a meaningful
difference found (Gökçe, 2008, p.39; Işık, 2007, Turan, 2006, p.69). It is in the quality of supporting the
research’s this finding. In spite of this, in some researches it is seen that education status is
differentiated meaningfully by being exposed to intimidation attitudes (Dilman, 2007, p.75;
Karavardar, 2009, p.51; Köse and Uysal, 2010, p.261-276; Yavuz, 2007).
When it is examined according to Physcial Education and Sports Teachers number of workers; it was
determined that there were meaningful differences in the institutions with 10-15 people ile 34 and
over peopleit edilmiştir. In the conducted study schools with 34 and over workers, it is determined
that teachers think they are more exposed to emotional abuse in the work place. Results of Ocak’s
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(2007) study and this conducted study show paralellism (Bulut, 2007). In the schools that teacher
numbers are at a lower level naturally indivuidals much more interact with each other. As a social
phenomenon there can be a family atmospehere. Since individual thinks that in that kind of small
environment when he/she will be exposed to empotional abuse then it will be realized quickly he/ she
may be shy for carrying these attitudes. In this situation social control can be mentioned. However, in
the schools with higher number of teachers indivudals mostly independent from each other and
besides this, in the crowded environments indivudals’ attitudes migh not be realized edilmeyebilir.
For this reason, social control cannot be mentioned at this situation.
Consequently, in the interference for the emotional abuse it is required that both principals and
teachers’ attention should be taken for the importance of this issue. If there are not cautions taken for
the preventing of etmotional abuse it will spread and might be harmful. In this situation will cause to
a stressful environment for the teachers and lower their work loyalty, motivation and productivity.
For these reasons it is thought that teachers should give importance to emotional atmosphere control,
sensivity trainings and personal development trainings.
5.

Suggestions

1- Principals and teachers should give trainings ofr the development of problem solving skills.
2- Giving importance to communication, there should be environment created for frequent
communication.
3- Top management’s taking preservative cautions, make workers feel that they are safe, not only for
securing the mental health bu also working enthusiasm, increase of productivity is also an important
step.
4- For being more productive teachers’ working environments should be comfortable and they need to
keep themselves away from emotional abuse by developing themselves. For the realization of this in
the schools sometimes there should be controls, determining of the teachers’ emotional abuse
situations and there should be administrative sanctions for the committed things.
5- There should be judicial cautions taken for the preventing of emotional abuse and emotional abuse
victims should be legally secured.
6.
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Abstract
This study was done for the examination of the relationship between leadership styles and organizational
dependences of the trainers who work in amateur football teams in Kayseri. Population of the consisted of 125
active football trainers and the sample is consisted of 104 volunteer trainers that were chosen with random
method. In the research as data collecting tools the leadership style scale, Organization Dependence Scale and
the Personal Information Form were used. Statistical analyses of datum that was acquired from Personal
Information Form, Leadership Style Scale and Organizational Dependence Scale were done through IBMM
SPSS22.0 package program. Personal information and inventory total points belong to candidates were given
with the determination of frequency (f) and percentage (%) values. For putting forward the relationship
between scales the Spearman Momentums Multiplications Correlation analysis (r) were applied.
Consequently; It was determined that Trainers that work in the amateur football teams in Kayseri have middle
level democratic leader styles and in their organizational dependence levels is also at the middle level, there
was a positive meaningful relationship found in their leadership styles and organizational dependences. In
this situation, it is thought that when the footballers and managers’ leadership preferences and trainers’
leadership levels are observed at a suitable level then there will be more successful (club) performance and
higher organizational dependence level will be brought out.
Keywords:1
football trainer, organizational dependence, leadership style

1.

Introduction

Although in the developing process of world history there are more than one sport branches, societies
and masses have important effect, none of them grab its popularity to the football level (Ongan and
Demiröz, 2010, p.32). In recent terms especially from the 21st century’s beginnings football has became
most watched generally in worldwide, having an important commercial capacity and industry, in
other words it has became the most popular sport branch in the world (Talimciler, 2008, p.89-114). For
this reason, in the sports field it can be thought that trainer’s effect has became important. Behind the
all big teams and sportsmen there is a trainer that helps them to reach their purpose and passions
(Voss, 2000). Continuity in the sports clubs depend on high performance and success. Creator of the
performance and success is undoubtedly a trainer that plans future strategies in the team and for
reaching these aims uses methods that are special for him/her and always be with the sportsmen and
meets their needs. Thus there will be leader come out that effects the trainer group processes.
Traditionally trainer is accepted as an individual who has innate leadership and charisma skills
(Ahola and Hatfield, 1986, p.226-283). For this reason, there is a need that comes out for the people
Corresponding author’s address: School of Physical Education and Sport, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Turkey
e-mail: bariskaraoglu@erciyes.edu.tr
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who does training job and it is the leadership quality. If struggling for the specified aims can be
accepted as effecting process for the individuals, then this impressing process will be realized with the
interaction of leader and sportsman. Leader is an individual that plays as a creator, beginner role for
providing developments in the light of club’s aims. Leadership includes; seeing the future,
determining believable vision and aims and make the people to realize these (Şişman and Turan, 2001,
p.43). Roberts (1987, p.256) defined the leadership as having the responsibilities for reaching the
organizational aims directing the members’ activities and accepting the results of this situation. The
other parameter for the catching of the desired standards in football is trainer’s dependence to the club
they work for, dependence to the team, belongingness emotions, in general meaning their
organizational dependences. Organizational dependence is the responsibility of being on a same line
with the attitudes and aims of institution, and at the same time having the idea of not expecting
goodness from the place that they work for (Gürkan, 2006). According to Meyer and Allen (1990, p.118) organizational dependence notion expresses the individual situation that tells the psychological
perspective towards organization and it leads to the continuity of the relationship with organization.
When the literature was examined there were studies about leadership and organizational
dependence determined (Geri, 2010, Yıldız, 2011, p.216-225), there was no study determined about
leadership styles and organizational dependence levels of trainers in Kayseri. Like in the other
organizations such importance of leadership process in the sports organizations (clubs) redirected the
researchers to the researches about the factors that might be effective in sports and it is thought that
leadership styles might be effective on organizational dependence.
Aim of this study is to make an examination of the relationship between leadership styles and
organizational dependence levels of the trainers.
2.

Method

2.1. Forming of the Volunteer Group
Population of the consisted of 125 active football trainers in football clubs in Kayseri and the sample is
consisted of 104 volunteer trainers that were chosen with random method.
Table 1. Socio-demographic characteristics of the volunteers that participated to the study
Variances
Frequency
18-28
26
Age
29-39
32
40 and over
46
Secondary
7
Education
High School
40
University
57
Pesa
32
Place of Document
Tff
56
Abroad
16
1-5 Years
42
Experience
6-11 Years
28
12 and over
34

Percentage
25,0
30,8
44,2
6,7
38,5
54,8
30,8
53,8
15,4
40,4
26,9
32,7

When the Table1 and the volunteers were examined according to their ages it was determined that
25% of them are 18-28, 30,8% of them are 29-39 and 44,2% are 40 and over ages range. When they were
examined according to their education status 6,7% of them graduated from secondary school, 38,5% of
them are graduated from high school and 54,8% of them are graduated from university. When places
of document were examined it was determined that 30,8% of them from pesa, 53,8% of them from Tff
and 15,4 of them from abroad. When the experiences of the volunteers were examined it was
determined that 40,4% of them between 1-5 years, 26,9% of them between 6-11 years and 32,7% of
them between 12 years and over.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

859

2.2. Data Collecting Tools
In the duration of the surveys that are going to be applied to trainers in the research for each
candidate there were plenty of time given to the study, not in a hurry, with the making of required
explanations it was tried to make a healthy process for the candidates. Also, for the aim of filling the
forms in a comfortable place for the candidate’s suitable material and environment conditions were
provided. In the research volunteers were asked to fill organizational dependence scale and sociodemographic information form.
2.3. Socio- Demographic Information Form
In the forming of the study’s social-demographic information form, there was a pool formed by the
characteristics that were asked from trainers and leadership and organizational dependence studies’
socio-demographic forms were examined. Then, by asking for help from experts, the sociodemographic information form was formed. This socio-demographic information form includes 4
personal questions such as; age, education status, trainer ship experience and place of document.
2.4. Leadership Scale
There was a leadership style scale used in the study and it was consisted of 20 questions, which were
developed by Davit R. Frew in 1977 and asked to the volunteers. Questions were prepared according
to quintet Likert scale. Grading used in the scale; totally agree, agree, Undecided, do not agree, never
agree. In the reliability analysis for the determination of the reliability of the scale and because of
factor load except for 14th question to the rest of the 19 questions the Cronbach Alpha Test was done
and reliability of the scale was found out as 98,5 % (Temel, 2010, p.129).
In the evaluation step of the test result that was acquired from the 20 questions are divided into 20 and
the average point will be acquired. Survey form was tested on 10 trainers and its reliability was found
as %82,4. These average points were calculated as; 1.0-1.9 Very Autocratic Leader, 2.0-2.4, Autocratic
Leader, 2.5-3.4 Situational Leader, 3.5-4.0 Middle Level Democratic Leader, 4.1-5.0 Very Democratic
Leader (Çeyiz, 2007, p.72).
2.5. Organizational Dependence Scale
There were 15 questions asked to volunteers from Organizational Dependence Scale that was
developed by Porter et al. in 1974 and adapted into Turkish by Buluc in (2009) and its reliability
coefficient was determined as 0, 72. There is only one dimension in the scale. 6 questions that had
negative meaning in the scale were reversely coded (3, 7, 9, 11, 12, 15). 5 Likert Type articles were in
the form of; 1- Never Agree, 2- Agree, 3- Little Agree, 4-Agree, 5- Totally Agree. Scale grading system
is done through average point. Development of a scale via average point was realized by the writer by
using of the organizational dependence level and point ranges formula (n-1/n); 1-1,80 point- Never,
1,81-2,60 point- Little, 2,61-3,40 point- Middle, 3,41-4,20 point- Very much,4,21-5 point- Totally (Yaşar,
2015, p.118).
2.6. Analyzing of the Datum
Datum that were acquired from socio- demographic Information Form, Leadership scale and
Organizational Dependence Scale entered into IBM SPSS 22.0 package program and it was done
through this program. Personal information and scale average points and factor points were given
with the evaluation of frequency (f) and percentage (%) values. For putting forward the relationship
between points that were acquired from scales the Spearman Moments Multiplication Correlation
analysis (r) test was applied.
3.

Findings

When Table 2 was examined leadership average scores of the active football trainers was determined
as 3,66±0,67, and organizational dependence scores was 3,32±0,39.
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Table 2. Descriptive statistic of the survey responses of volunteers
Variance
n
Leadership
104
Organizational Dependence
104

min
1,20
2,13

860

max
4,50
4,20

X±SS
3,66±0,67
3,32±0,39

Table 3. Relationship between leadership average points and organizational dependence average points
of the participants
1
2
r
1
,323**
Leadership
p
,001
n
104
104
r
,323**
1
Organizational Dependence
p
,001
n
104
104

When Table 3 was examined, there was a statistically positive meaningful relationship
determined between leadership average points and organizational dependence average points.
4.

Discussion and Results

Without doubt football is among the most popular sports in the world. As a team play football
requires a trainer for team integration and success of the team and football players for making effort to
the success. Being a trainer is a leadership art that based on mutual communication and interaction for
impressing others (Başer, 1994, p.91-99). For the realization of the aims of the leadership organization
if it is a process for the making up the relationships between organizations, individuals, groups and
their interaction with the environment; intelligence, education and experience is important for the
leader (Özsalmanlı, 2005, p.137-146). In this context both to increase the football performance
developing the physical, social, emotional and mental capacities of the football players and trainers
themselves’ and their football players’ performance developments and dependence to their clubs
should not be ignored for the important contribution.
In this presented study it was determined that trainers that work in amateur football teams in Kayseri
province; their leadership scores was 3,66±0,67, and organizational dependence scores was 3,32±0,39
(Table 2). In these scores it is seen that trainers have a middle level democratic leadership style and
their organizational dependence is at the middle level.
When the literature was examined in Yıldız’s (2011, p.216-225) study in 2011 about trainers that work
in sports schools he determined that participants’ organizational dependence levels were at the
middle level. This presented study shows parallelism with the study in the literature.
There was a statistically positive and meaningful relationship found between leadership average
points and organizational average points of the trainers that work in amateur football teams in
Kayseri region (Table 3).
Leadership is doing things with people that they have gained respects, trusts, helping desires and
confirmations of these people. Leadership makes a group of people work as equip and to focus on a
common aim. Leadership is providing people to work for your goodness even if they do not work for
you (Dengiz, 2000, p.221). Leadership consisted of the total of the information and skills of a group of
people and gathering them around these aims for the realization of these missions (Eren, 1991, p.357,
397). As it is understood form these definitions that leader is a person that makes right and quick
decision with his vision, education and experience, has strategic plans, abreast of change and
improvement, forming an organization structure engaging with creative thoughts and making all of
these permanent by creating a powerful organization culture and dependence.
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It is the situation that while a person carrying on things that are given to him, using his all skills and
all capacity that he has by using them to reach the success and high performance (Başer, 1994, p.9199). In sports, organizational dependence is thought that it is formed from managers, trainers and
sportsmen’s performances towards specific aims, consciously and increasing of individual and
organizational performances.
Trainers’ attitudes and missions may show changes depend on sports branches. However, all
characteristics of being a trainer have important role in the success of the trainer. Even if the trainer is
so clever for the planning and periodizing issues if he cannot teach these to the football players and
does not have an effective communication with them it is thought that he neither provides his nor
players’ organizational dependences and their success.
Consequently; It was determined that trainers that work in amateur football teams in Kayseri region,
they have middle level democratic leadership styles and their organizational dependence levels are at
the middle level and there was a positive meaningful relationship determined between organization
dependence and leadership styles of the trainers. It is thought that this situation brings more
successful organization (club) performance and higher organizational dependence level if there is a
harmony followed between the preferences of football players and trainers’ leadership styles.
5.
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Abstract
Purpose of this study is to make an examination of the relationship between academic postponement,
academic forgeries and success tendencies of the university students. In accordance with this purpose, there
were 800 students, who study at Erciyes University Physical Education and Sports Academy, Traineeship
Education, Sports Management and Recreation Education Departments’ 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades, were
chosen with random method. In the research as data collecting tools; Academic Postponement Scale (Çakıcı,
D. Ç. 2003), Academic Forgery Scale (Eminoğlu, 2008), Success Tendency Scale (Akın and Çetin, 2007) and the
Personal Information Form were used. Datum that was acquired from Personal Information Form, Academic
Forgery, Academic Postponement, and Success Tendency scales, their statistical analyses were done with the
SPSS 20.0 package program. Information related to candidates and the inventory total points were given with
the determination of frequency (f) and percentage (%) values. For putting forward the relationship between
points that were acquired from scales the Pearson product-moment correlation analysis (r) and for the
determination of the acquired points if they were the predicator of each other or not the multiple regression
analysis was applied (β).Consequently, from academic postponement and academic forgery tendencies;
making research, doing project assignment, forgery tendency and cheating tendencies and the learning
tendencies of physical education and sports academy students were affected negatively, and it was brought
out that the performance tendency approach and performance avoid tendency were affected positively.
Keywords:1
academic postponement, academic forgery, success tendency

1. Introduction
Our age is the age of information and increasing knowledge, skills and behaviors to be gained in
learning day by day requires individuals to know effective learning (Demirel, 2015, p. 2290-2295).
University life, which is a period about linked and continuing of the developmental duties by being
together such as; university youth’s being successful academically, making healthy relationships,
developing an aim, providing autonomy and completing identity development, and it is a process that
students come up with various stressful situations and producing new dealing skills (Tuna, 2003, p.
10). Favorable environmental conditions positively support the development of an individual,
whereas adverse environmental conditions may prevent the development of an individual in many
ways (Demirel, 2015, p. 112-120). While most of the university students provide an adaptation when
they coincide with stressful situations passing from high school to university, some of them cannot
complete the developmental duties and they experience problems for adapting to university (Gerdes
ve Mallinckrodt, 1994, p.281-288). Duties and responsibilities that are burdened on university students
make them use their time effectively. One of the most important obstacles that university students
coincide with when they use their time effectively is academic procrastination attitudes.
Procrastination tendency, with its most general meaning, can be defined as `procrastination of
1 Corresponding author’s address: Erciyes Üniversity, School of Physical Education and Sport, Kayseri, Turkey
e-mail: behzattrn@hotmail.com
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fulfillment of a duty, taking responsibility or meaking decision` (Kachgal, Hansen and Nutter, 2001,
p.14-21). Rothblum, Solomon and Murakabi (1986) define the academic procrastination attitude as;
always or most of the time postponing of academic duties and always or most of the time axiety
situation that individual experiences about postponed duties (p.387-394). As it is understood from the
definitions here academic procrastination does not only include postponing a duty it also includes the
anxiety and stress when that duty is going to be postponed (Tice and Baumeister, 1997, p.454-458).
Products of the education system are attitudes of the students. When these attitudes are examined
some of them are in the desired quality, some them are in the desired quality but are not sufficient and
some of them are in the desired quality (Baykul, 2000). Not bringing the lesson equipment to the
school, not doing the assignments in time, damaging the school equipment, absency are aome of the
undesired attitudes. One of these undesired attitudes is academic forgery, which includes cheating
and plagiarism. According to Kibler, Nuss, Paterson and Pavela (2008) academic forgery is consisted
of attitudes such as help that is taken or done without permission or cheating and plagiarism attitudes
about doing an assignment by students (p.97-106). Lin and Wen (2007) defined the academic forgery
as the whole attitudes such as cheating or plagiarism that violates the equality and justice principles
for acquiring specific profits or having high grades (p.85-97). As it is understood from the researches,
through academic forgery students’ major issue is success. From this aspect their motivation towards
success it can be thought that success has a n important role. Morover grades that students take from
exams are the biggest indicator for success (Kayiş, 2013). Success tendency express mental processes
and activities that are derived from reaching to aims desire (DeShon and Gillespie, 2005, p.1096–1127).
And this tendenct has a n important role in the context of success (Dweck and Leggett, 1988, p.256–
273). According to Harackiewicz et al (1997) learning success tendencies focuses much more on
learning’s inner value and for the increasing of capabilities of the learners that have this tendency,
acquiring personal satisfaction and developing new skills. Contrary to this, performance success
tendencies mostly focus on external value and learners that have this tendency focus on to show their
competencies and in result of this they focus on achieving external award. Briefingly, students that
have learning tendency they focus more on personal successes and choose difficult activities, but
students that have performance tendency effort to exhibit a better work than other students and they
choose what they can do (p.1284-1295).
When we evaluate the above information as a whole it is seen that academic procrastination and
academic forgery attitudes may be effective on different areas of the life in different dimension and
levels. When body of literature is examined, in a study that Balkıs (2006) done on prospective teachers,
in a study that Kağan (2009) done on university students, in a study that Ömür, Aydın and Argon
(2014, p.131-149) done on prospective teachers, and in a study that Pepe (2015, p.2448-2454) done on
teachers are the studies that were done on academic procrastination, academic forgery or success
tendencies subjects. However, there are less studies seen effect the success tendencies in terms of other
elements. For this reason, in this study it is aimed to examine the relationship between Academic
Procrastination, Academic Forgery and Success Tendencies of the students that study at Erciyes
university physical education and sports academy.
2.

Method

2.1. Study Group
This research is in the relational survey model. This survey model can be defined as `research models
that aim to determine the changing existence or degree of the one or more than one variances` (Karasar,
2007, p.49-53). Research; has a descriptive quality because there is going to be a situation test about
academic procrastination, academic forgery, success tendencies and demographical characteristics of
physical education and sports academy students.
2.2. Data Collection Tools
In the process of the surveys that are going to be applied to the students not only researcher but also
instructors that wotk in that university apply the surveys within a wide time period, not being
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hurried, making the required explanations, for the candidates there is a good evaluation process tried
to be provided. Also, for the candidates to fill the forms in a comfortable place there were suitable
material and environment conditions provided. Data collecting tools that were used in the research;
Academic Forgery, Academic Procrastination, Success Tendencies and Socio Demographic
information form were applied.
2.3. Forming of the Volunteer Groups
Research is going to be carried out through study group. Study group is consisted of students from 1st,
2nd, 3rd, 4th grades of the physical education and sports academy at Erciyes universtiy and at the
physical education and sports teaching, training education, sports management and recreaction
departments.
There were 835 students chosen with random method, from 1440 people attented to the study that study at
Physical Education and Sports Academy. Since, at least 5 maximum 10 people filled the related form and
inventory missed they were not included to the study group. In the result, sample of the research is consisted
of totally 800 people.
Table 1. Socio demographic characteristics of the participants
Variances
Male
Gender
Female
18-21
Age
22-25
26-29
Pesa
Trainer Education
Department
Sports Management
Recreation Education
1
2
Grade
3
4
1.25-1.99
Gaa
2.00-2.99
3.00-4.00

N
486
314
351
404
45
168
218
209
205
195
205
193
207
79
456
265

%
60,8
39,3
43,9
50,5
5,6
21,0
27,3
26,1
25,6
24,4
25,6
24,1
25,9
9,9
57,0
33,1

2.4. Soci-demographic Information Form
While forming the socio demographic information form of the study in the body of literature the
academic forgery, academic procrastination, and success tendencies studies’ socio demographic
information forms were examined and there was a pool formed from the the desired examination
characteristics of the students. Then receiving help from statistic experts the social demographic
information form was filled. This formed socio demographic information form includes 5 questions
such as age, gender, deparment, gender and general academeic average informations of the
participants.
2.5. Academic Forgery Tendency Scale- Cheating (AFTS)
Sub dimension of the Academic Forgery Tendency Scale that was developed by Eminoğlu (2008) was
used in this research to measure the cheating tendency of the university students. In the testing form
that is consisted of 40 positive and negative directed articles to measure the academic forgery
tendency there were various regulations done and a form with 25 articles was created. It was applied
to the students that study at Abant İzzet Baysal University in various faculty and vocational high
schools. Data that was acquired in the result of application analyzed and the latest situations of the
form reached with 22 articles. Scale has four factors and these are named as; `cheating tendency`,
`forgery tendency in assignment, project studies`, `forgery tendency`, ` forgery tendency such as
assignment, project studies`, and `forgery tendency to the attributions`. Students responses to the
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expressions that reperesent high tendency related to academic forgery differ from 1 to 5 such as
`exactly agree` and never agree`.
2.6. Academic Procrastination Scale (APS)
In this research which has been developed by Çakıcı (2003) to measure individuals’ academic
procrastination levels the Academic Procrastination Scale was used. Academic Procrastination Scale is
a scale that is used to measure how individuals consider the specified situation right or false for them
with quintet likert type grading such as `it is never reflecting me`, `it is less reflefcting me`, `it is
mostly reflecting me`, `it is totally reflecting me`.according to given expressions scale is graded in one
direction and in the manner that they will acquire points with `it is never reflecting me 1` `it is totally
reflecting me 5` In the scale there are 12 postive and 7 negative articles existed fir the responsibility of
the students’ response. The highest point that is hoing to be taken from scale is 95, the lowest point is
19. Highest points that are going to be taken from scale show that level of the academic forgery is
high. In his study Çakıcı (19) was found the Cronbachalpha reliability coefficiency as .92.
2.7. Success Tendencies Scale
In the research as data collecting tool the `Success Tendencies Scale`, which was developed by
Midgley and others and adapted into Turkish by Akin and Cetin (2007, p.26), was used. The original
form of the success tendencies scale is consisted of 18 questions, first six articles of these questions are
consisted of learning tendencies, other six articles are consisted of performance-approach tendency,
the last six articles are consisted of performance-avoid tendency (PAT) sub dimensions. Success
Tendencies Scale that is used in the research is sonsisted of 17 questions. Success Tendencies Scale’s 17
articles are consisted of three dimensions; 1-6 articles learning tendency (LT), 7-12 articles
performance-approach tendency (PAT), 13-17 articles performance-avoid tendency (PAvT). The scale
has quintet likert type grading with; `1= Never`. `2=Rarely`, `3= Usually`. `4=Generally` and `5=
Always`.
2.8. Analyzing of the Data
Data that was acquired from personal information form, academic forgery, academic procrastination
and success tendencies and the points in result of test are coded and entered SPSS20.0 package
program and analyses were done through this program. Personal information belong to candidates
given with the determination of requency (f) and percentage (%) values.for putting forward the
relationship between ponts the Pearson Momentums Multiplication Correlation Analysis (r) and to
determine if the acquired points are predictor of each other or not the multiple regression analysis was
applied. (β)
3.

Findings

Table 2. Descriptive statistic of the responses that students gave to the survey
N

Minimum

Maximum

X±SS

Academic Forgery Tendency Total

800

20,00

100,00

61,32±12,33

Forgery Tendency to the Attributions

800

6,00

30,00

18,85±4,31

Forgery Tendency in the Process of Reporting and
Reseraching

800

4,00

20,00

13,68±2,94

Forgery Tendency in the Assignment, Project Studies

800

7,00

35,00

21,34±5,30

Cheating Tendency

800

5,00

25,00

14,42±4,62

Academic Procrastination Total

800

19,00

95,00

57,94±9,17

Performance Avoid Tendency

800

5,00

25,00

14,90±5,01

Performance Approach Tendency

800

6,00

30,00

21,81±4,85

Learning Tendency Approach

800

6,00

30,00

22,73±4,97
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As it is seen in the Table 2 the averages of the university students’ academic forgery tendency total
point averages is 61,38, towards attributions belong to forgery tendency averages is 18,85, in the
process of researching and reporting belong to forgery tendency averages is 13,68, assignment, project
studies belong to forgery tendency averages is 21,34, averages belong to cheating 14,42. And averages
belong to academic forgery is 57,94, averages belong to performace avoid tendency is 14,90, averages
belong to performance tendency approach is 21,81, averages belong to learning tendency approach is
22,73.
Table 3. Correlation Coefficients between academic procrastination, academic forgery and success tendencies of
the students (n=800)

1.Academic Forgery
Tendency
2. Forgery Tendecy
Towards Attributions
3.Forgery Tendency in
the Process of
Reporting and
Researching
4.Forgery Tendency in
the Studies Such as
Assignment and
Project
5.Cheating Tendency
6.Academic
Procrastination
7.Performance Avoid
Tendency
8.Performance
Approach Tendency
9.Learning Tendency
Approach

1
1

2

3

4

r
p
N
r
p
N
r
p

800
.836**
.000
800
.420**
.000

800
.372**
.000

1

N

800

800

800

r
p

.838**
.000

.617**
.000

.236**
.000

1

N

800

800

800

800

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

.777**
.000
800
.318**
.000
800
.216**
.000
800
.128**
.000
800
-.035
.319
800

.475**
.000
800
.261**
.000
800
.210**
.000
800
.121**
.001
800
.008
.831
800

.101**
.004
800
-.069
.052
800
.040
.253
800
.197**
.000
800
.261**
.000
800

.522**
.000
800
.266**
.000
800
.245**
.000
800
.105**
.003
800
-.112**
.001
800

5

6

7

8

9

1

1
800
.356**
.000
800
.104**
.003
800
.039
.271
800
-.102**
.004
800

1
800
.057
.106
800
-.039
.272
800
-.121**
.001
800

1
800
.126**
.000
800
-.059
.093
800

1
800
.355**
.000
800

When Table 3 was examined there were positive meaningful and low level relationships found in
academic forgery tendency total point and academic forgery (r=.318, p=.000), performance avoid
tendency (r=.216, p=.000), performance tendency approach (r=.128, p=.000); There was not a
meaningful relationship found between learning tendency approach (r=-.035, p=.319). There were
positive and meaningful at low level relationship found in forgery tendency towards attributions;
performance avoid tendency (r=.210, p=.000), performance tendency approach (r=.121, p=.001); in the
learning tendency approach there was not a meaningful relationship found (r=.008, p=.831). Forgery
tendency in the process of researching and performance approach tendency (r=.197, p=.000), learning
tendency approach (r=.261, p=.000) pthere were positive and meaningful at low level relationships
found; in the performance avoid tendency (r=-.040, p=.253) there was not a meaningful relationship
found. Forgery tendency in assignment and project studies and peroformance avoid tendency (r=.245,
p=.000), performance approach tendency (r=.105, p=.003) there were positive meaningful relationships

1
800
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found; in the learning tendency approach (r=-.112, p=.001) there was a negative meaningful at low
level relationship found. In the cheating tendency and performance avoid tendency (r=.104, p=.003)
there was a positive meaningful at a low level relationship found, in the learning tendency approach
(r=-.102, p=.003) there was a neagative meaningful at low level relationship foundarasında, in
performance tendency approach (r=.039, p=.271) there was not a meaningful relationship found. In
academic forgery and; performance avoid tendency (r=.057, p=.106) and performance approach
tendency (r=-.039, p=.272) there was not a meaningful relationship found, in the learning tendency
approach (r=-.102, p=.004) there was negative and meaningful at low level relationship found.

Academic
Procrastination

Cheating
Tendency

Forgery
Forgery Tendency
Tendency in
in the process of
studies such as
reporting and
Assignment and
researching
Project

Forgery
Tendency
towards
Attributions

Academic
Forgery
Tendency

Table 4. Regression table towards the regression of the success tendencies of the students’ academic
procrastination and academic forgeries
Success Tendencies
Learning Tendency Approach
Performance Tendency
Approach
Performance Avoid Tendency
Success Tendencies
Learning Tendency Approach
Performance Tendency
Approach
Performance Avoid Tendency
Success Tendencies
Learning Tendency Approach
Performance Tendency
Approach
Performance Avoid Tendency
Success Tendencies
Learning Tendency Approach
Performance Tendency
Approach
Performance Avoid Tendency
Success Tendencies
Learning Tendency Approach
Performance Tendency
Approach
Performance Avoid Tendency
Success Tendencies
Learning Tendency Approach
Performance Tendency
Approach
Performance Avoid Tendency

β

T

p

-.069

-1.869

.062

.128

3.439

.001

.196

5.614

.000

-.017

-.465

.642

.103

2.748

.006

.196

5.588

.000

.223

6.098

.000

.113

3.058

.002

.040

1.146

.252

-.145

-3.956

.000

.128

3.486

.001

.220

6.385

.000

-.122

-3.230

.001

.071

1.875

.061

.088

2.472

.014

-.116

-3.070

.002

-.004

-.108

.914

.051

1.425

.155

R
.247

R²
.061

F
17.255

p
.000

.231

.053

14.932

.000

.286

.082

23.644

.000

.289

.083

24.132

.000

.156

.024

6.605

.000

.131

.017

4.608

.003

F (3,796)

When Table 4 was examined model that was formed between academic forgery tendency and success
tendencies represent a meaningful relationship (R=.247, R2=.061; p<.01). Related to regression
coefficient’s meaningfulness when the t- test results were examined; “Performance Tendency
Approach” (t=-3.439, p = .001), “Performance Avoid Tendency” (t=5.614, p = .000), it was seen that
characteristics of the success tendencies were regressed by academic forgery tendency and it was
explaining the 61 % of the total variance (F3,796 = 17.255, p < .001).
When Table 4 was examined the model that was formed between forgery tendencies towards
attributions and success tendencies it represents a meaningful relationship (R=.231, R2=.053; p<.01).
Related to regression coefficient’s meaningfulness when the t-test resultswere examined;
“Performance Tendency Approach” (t=2.748, p = .006), “Performance Avoid Tendency” (t=5.588, p =
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.000), it was seen that characteristics of the success tendencies was regressed by forgery tendencies
towards attributions and it expressed the 53 % of the total variance. (F3,796 = 14.932, p < .001).
When the Table4 was examined model that was formed between forgery tendency in the process of
researching and reporting and success tendencies it represents a meaningful relationship (R=.286,
R2=.082; p<.01). Related to regression coefficient’s meaningfulness when the t-test results were
examined; “Learning Tendency Approach” (t=6.098, p = .000), “Performance Tendency Approach”
(t=3.058, p = .001), it was seen that characteristics of the success tendencies was regressed by forgery
tendency in the process of researching and reporting and it expressed the 82 % of the total variance.
(F3,796 = 23.644, p < .001).
When the Table4 was examined model that was formed between forgery tendency in the studies such
as project and assignment and success tendencies it represents a meaningful relationship (R=.286,
R2=.082; p<.01). Related to regression coefficient’s meaningfulness when the t-test results were
examined; “Learning Tendency Approach” (t=-3.956, p = .000), “Performance Tendenct Approach”
(t=3.486, p = .001) and “Performance Avoid Tendency” (t=6.385, p = .000) it was seen that
characteristics of the success tendencies was regressed by forgery tendency in the studies such as
project and assignment and it expressed the 82 % of the total variance (F3,796 = 24.132, p < .001).
When the Tablo4 was examined model that was formed between cheating tendency and success
tendencies it represents a meaningful relationship (R=.156, R2=.024; p<.01). Related to regression
coefficient’s meaningfulness when the t-test results were examined; “Learning Tendency Approach”
(t=-3.230, p = .001), “Performance Avoid Tendency” (t=2.472, p = .014), it was seen that characteristics
of the successs tendencies was regressed by cheating tendency and it expressed the 24 % of the total
variance (F3,796 = 6.605, p < .001).
When the Table4 was examined model that was formed between academic procrastination and
success tendencies it represents a meaningful relationship (R=.131, R2=.017; p<.01). Related to
regression coeffcient’s meaningfulness when the t-test results were examined; “Learning Tendency
Approach” (t=-3.070, p = .002), it was seen that characteristics of the success tendencies was regressed
by academic procrastination and it expressed the 17% of the total variance. (F3,796 = 4.608, p < .001).
4.

Discussion and Results

Today, for university students’ initiative to the work life they enter many tests for their vocational
areas. These exams that are needed to be succeded for initiation to work life it is seen that these exams
are not based on vocational but mostly based on basic information they are in the tendency of being
succeeded the lessons that are going to be asked in the tests. Students that have not in desire of
information acquiring and developing themselves for reaching the success in lessons; they consult for
cheating and taking prepared assignments and projects from their friends. And also they postpone the
projects and assignments that are important for their developments but they do not think importance
of them. Recent days these situations are expreinced so much and it is thought that they low the
quality of university education and mostly increase the students’ performance tendency and
performance avoid tendency. In accordance with these previews for developing the body of the
literature and increase the learning tendencies of students the relationship between academic forgeries
and academic procrastinations of the success tendencies was tried to be found out.
In this conducted research it is seen that students’ academic forgery and academic procrastinating
points are higher than scale average points and scale average points are higher than success
tendencies learning tendency approach points, performance tending approach points and
performance avoiding points. With this acquired result it is seen that academic procrastinating and
academic forgery tendencies of the students that study at physical education and sports academy are
higher but they do not exactly effective on learning tendency approach. And it is thought that in
academic forgery and academic procrastinationit is due to practice lessons are not provided enough in
the curriculum of physical education and sports academy students.
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In this conducted study there was not a meaningful relationship found between general academic
forgery tendency and learning approach tendency, but there was a positive and meaningful
relationship found between perfrormance tending approach and performance avoiding tendency.
While there were not meaningful relationships found between forgery tendencies towards attributions
and learning approach tendency, there were positive and meaningful relationships found between
performance tending approach and performance avoiding tendency. While there was not a
meaningful relationship found between forgery tendency in researching and performance avoiding
tendency there were postivie and meaningful relationships found between learning tendency
approach and performace tending approach. While there was a negative relationship found between
forgery tendency in project and assignment and learning tendency approach, there was a positive
meaningful relationship found between performance tending approach and performance avoiding
tendency. While there was not a relationship found between cheating tendency and performance
tending approach, there was a negative relationship found in learning approach tendency and there
were positive relationships found in performance avoiding tendency. While there was a neagative and
meaningful relationship found between academic procrastinationand learning approach tendency,
there was a meaningful relationship found in the performance tending and performance avoiding
tendency. When success tendency recession of the general academic forgery is examined it is seen that
with the increase of academic forgery performance approach tendency and performance avoiding
tendency increase at a high level. When success tendencies recession of forgery tendency towards
attributions it is seen that with the increase of forgery tendency towards attributions performance
approach tendency and performance avoiding tendency increase at the middle level. When success
tendency recession of forgery tendency in researching it is seen that with the increase of forgery
tendency in researching then performance tending approach and learning tendency approach icrease
at a high level and learning tendency approach is not effected.
When project, assignment forgery tendency’s success tendencies recession is examined it is seen that
with the increase of project, assignment forgery tendency increase then performace approach
tendency and performance avoiding tendency increase at a high level and learning success tendency
lows at a high level. When the cheating tendecy’s success tendency recession is examined it is seen
that with the increase of project, assignment forgery tendency learning tendency approach decrease at
a low level and performance avoiding tendency increase at a low level. When academic
procrastination tendency’s success tendencies recession is examined it is seen that with the increase of
academic procrastination learning tendency approach decrease at a low level. When the body of
literature is examined: In the resultof a study that was done by Akbulut and others (2008) on
university students reasons that pushes the student’s plagiarism and cheating one of the first reason is
grade anxiety and also not enough time for the completing of assignment, importance of friend
relations and punisments’ insufficiency for these kind of attitudes (2008, p.463-473). Reasons that were
listed by Uçak (2012) based on resources that are existing in the literature; lack of research, scientific
ethic, insufficiencies in showing reference, not having information intellectual ability, wasting time,
not considering the cheating as a rude attitude, considering some lessons unnecessary, success desire
and grade anxiety (p.173-182). Cheating asa serious problem in all of the education systems according
to some researches it is a serious problem related to student. Cheating, which blocks general learning
and evaluating processes is an important problem that needs to be cared because of its frequency
(Semerci, 2003, p.227-234). Procrastinating attitude is a big obstacle for academic success. Especially in
the life of the students it is a big negative factor and leads to immensive stresses and negative
experiences besides this it also lowers the quality and quantity in learning (Erdoğan, 2008). In the
conducted meta-analysis studies procrastination is found to have negative relation with responsibility,
self sufficiency, success motivation and academic average and it has positive relation with escaping
from the mission, fear of failure and perfectionism (Van Eerde, 2003, p.1401-1418). Similarly, also in
other researches procrastination and success tendency (Gibson, 2006, , Howell and Watson, 2007,
Howell and Buro, 2008, Nien and Duda, 2008, Zamanpour, 2000) has been determined that it has
negative relationship. One of the most important for the university students’ adulthood experiences’
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qualities and for their vocational successes, also for fulfillment of the duties in the universities the
most important thing is success tendencies.
According to success tendencies which was
conceptualized by Dweck and others (Ames, 1992, Dweck and Leggett, 1998, Nicholls, 1984) in any
education environment there are 3 academic aims that show direction to the students’ attitude and
aptitudes for the learning of material and academic duties: learning, performance approach and
performance avoiding tendency. Students that are in the learning tendency they can acquire the
related skills with learning of the content they have. Students with performace approach tendency,
their basic aim is showing high success level for the material that is needed to be learned and prove
their academic superiority and sufficeiency levels. And for the performance avoiding approach it is
the situation that students show `avoiding` attitude for they do not want be considered talentless and
not to be in a ridiculous situation. These information and findings that are existed in the body of
literature are in the quality of supporting this conducted study.
Consequently; from academic procrastination and academic forgery tendencies; it was found out that
forgery tendency in doing project or assignment and cheating tendencies are effecting the physical
education and sports academy students’ learning tendencies negatively but their performance
tendency approach and performance avoiding tendency are effected positively.
5.

Suggestions

1. In this conducted study is in the quality that provides support for the body of the literature on
the success tendencies of students in academic procrastination and academic forgery of them.
2. There should be more relational studies done for the students’ acquisition of success
tendencies and providing support to the body of literature.
3. For the increse of university students’ success tendencies environments that they may cheat or
forgery should be prevented.
4. Students should be informed with orientation conferences towards things that include
academic forgery tendencies.
6.
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Özet
Günümüzde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’ de yaşanan değişim ve dönüşümler toplumları birçok
yönden etkilemektedir. BİT’ in en etkili kullanım alanlarından birisi de eğitim sektörüdür. Türkiye’de Milli
Eğitim Bakanlığı, Fırsatları Artırma Teknoloji İyileştirme Hareketi (FATİH)’i pilot uygulama çalışmaları ile
2012 yılında başlatmış ve bu uygulama giderek yaygınlaşmaktadır. FATİH Projesi’nin başarıya ulaşmasında
BİT Öğretmenlerinin rehberliği önem taşımaktadır. Türkiye’de Bilişim Teknolojileri dersinin ve
öğretmenlerinin yaşadıkları birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar BİT uygulamalarının olumsuz olarak
etkileyebilir. Bu araştırma BİT öğretmenlerinin BİT teknolojileri hareketine ve görevlerine yönelik sorunlarını
belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ve Muş illerinde görev yapan 15 BİT
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomoloji deseni ve veri toplama
tekniği olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda BİT Öğretmenlerinin kendilerinin
teknisyen gibi görüldüklerini, okullarda teknolojik donanımın yeterli düzeyde olmadığını, BİT’nin ve
dersinin
oyun
oynama
olarak
algılandığını
ifade
etmektedirler.
Anahtar kelimeler:2
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), FATİH Projesi, BİT Öğretmenleri

1.

Giriş

Teknolojik gelişmeler toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişmelere
neden olmaktadır. Günümüzde eğitim-öğretim süreçlerinin tasarımında, uygulamasında ve
değerlendirilmesinde Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT)’nin önemi giderek artmaktadır. MEB, 2012
yılında eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek, BIT
araçlarının öğretme-öğrenme sürecinde daha fazla kullanılmasını sağlamak amacıyla FATİH Projesi’ni
başlatmıştır. Bu proje çerçevesinde tüm okul düzeylerinde 570.000 dersliğe LCD Panel Etkileşimli
tahta, internet ağ altyapısı sağlanması, tüm öğretmenlere ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması,
öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesi, etkileşimli bir sınıf ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır
MEB, FATİH Projesi kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile zengin bir portal düzenlenerek, eğitim
paydaşlarının yararlanabileceği bilgi paylaşım ağını oluşturmuştur (MEB,2013). Uluslararası Eğitimde
Teknoloji Derneği ISTE (International Society for Technology in Education), öğretmenlerin öğretimde
teknolojiden azami ölçüde yararlanma, öğrencilerin bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini
geliştirme, öğretim tasarımında teknolojiden yararlanma, deneyimlerini sosyal ağlar üzerinden
paylaşabilme becerilerine sahip olmaları gerektiğini belirtmektedir (ISTE, 2000) Benzer şekilde MEB

1Sorumlu yazar adresi: Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Elazığ, Türkiye
E-posta adresi: arabacibaki@gmail.com
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Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Çerçeve Programında öğretmenlerin BIT etkili kullanma
becerilerine sahip olması gerektiğini belirtmektedirr. FATİH Projesi’nin başarıya ulaşmasında ve
öğretmenlerin teknolojik yeterliklerinin artırılmasında BİT Öğretmenlerinin rehberliği önem
taşımaktadır. Ancak günümüzde Bilişim Teknolojileri dersinin ve öğretmenlerinin yaşadıkları birçok
sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar okullarda BİT uygulamalarını olumsuz olarak etkileyebilir.
1.1. Amaç
Bu araştırma BİT öğretmenlerinin BİT teknolojileri hareketine ve görevlerine yönelik sorunlarını
belirlemeyi ve bu sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır.
2.

Yöntem

Araştırmada var durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel yöntem ve nitel araştırma
desenlerinden «fenomoloji» deseni kullanılmıştır.
2.1. Çalışma grubu
Çalışma grubuna yönelik bilgiler Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışma grubuna yönelik bilgiler
Elazığ
Muş
Toplam

K
4
2
6

E
5
4
9

T
9
6
15

Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ve Muş illerinde görev yapan 6 kadın, 9 erkek, toplam 15 BİT
öğretmeni oluşturmaktadır.
2.2. Verilerin Analizi
Veriler içerik analizine tabi tutulmuş, tema ve kategorilere ayrılmış, tablolaştırılmış ve
yorumlanmıştır.
3.

Bulgular ve Sonuçlar

Yapılan içerik analizinde BİT öğretmenlerinin kendilerine ve görevlerine ilişkin algılarının Tablo 2‘de
gösterilen temalar altında toplandığı görülmüştür.
Tablo 2. BİT Öğretmenlerinin kendilerine ve görevlerine ilişkin algılarının tematik gösterimi
S.No
Tema
1
BT Öğretmenlerinin görevlerine ilişkin algıları
2
Okul idaresinin BİT öğretmenlerinden beklentileri
3
Okullardaki teknolojik donanım durumu
4
BİT öğretmenlerinin özlük hakları konusundaki algıları
5
BİT Öğretmenlerinin BİT’ deki yenileşmeler konusundaki görüşleri
6
BİT öğretmenlerinin yaşadıkları güçlükler
7
BİT sorunların çözümüne yönelik görüşler
Tema 1. BİT Öğretmenlerinin görevlerine ilişkin algıları
BİT öğretmenlerinin görevlerine ilişkin algıları Tablo 3’de kategoriler halinde sunulmuştur.
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Tablo 3. BİT Öğretmenlerinin görevlerine ilişkin algıları
Kategoriler
BT öğretmenliği hak ettiği yerde değil
Tamirci olarak bakılıyor

f
10
7

%
53
47

BİT Öğretmenleri statu bakımından kendilerinin hak ettikleri yerde olmadıklarını, kendilerine servis
elemanı gözüyle bakıldığını belirtmektedirler. Bu konuda bazı BİT öğretmenlerinin görüşleri aşağıda
sunulmuştur:
Okullarda ders sayısı az. Bu branşa ülkemizde çok değer verilmediğini ya da önemsenmediğini gösteriyor.(
BÖ3).
Sadece okul bilgisayarları değil çoğu öğretmen arkadaşlar bizleri tamirci olarak görmekte ve kendi kişisel
bilgisayarlarının tamir veya onarım işlerini yapmamızı istemekteler( BÖ4).
Bilişim öğretmenlerinin sorun çıkaran cihazları tamir etmesi, anlamadıkları yahut yapamadıkları
uygulamaları yapması bir nevi kurtarıcı rolünü üstlenmesini istiyorlar (BÖ5).
Tema 2. Okul idaresinin BİT Öğretmenlerinden beklentileri
BİT Öğretmenlerinin Okul idaresinin beklentilerine ilişkin algıları Tablo 4’de kategoriler halinde
sunulmuştur.
Tablo 4. BİT Öğretmenlerinin okul idaresinin beklentilerine ilişkin algıları
Kategoriler
f
%
Teknik görevli
Evrak hazırlama, doküman oluşturma görevlisi
Okul web sorumlusu

4
7

26,50
47,00

4
26,50
BİT öğretmenleri okul idaresinin kendilerinden teknik destek alınan, evrak hazırlayamada yardımcı
olan, okulun web sayfasını düzenleyen eleman olarak gördüklerini belirtmektedirler. Bu konuda bazı
BİT öğretmenlerinin görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“Bilişim öğretmenlerinin sorun çıkaran cihazları tamir etmesi, anlamadıkları yahut yapamadıkları
uygulamaları yapması bir nevi kurtarıcı rolünü üstlenmesi gibi bir anlayış var (EÖ 7).
Her türlü mekatronik ve elektronik cihazlardan anlamamız gerektiği gibi bir yanlış düşünce var (BÖ2).
Bazı idareciler de evrak hazırlama doküman oluşturma işlemlerini bizlere yaptırmak istiyorlar( BÖ12).
Tema 3. Okullardaki teknolojik donanım durumu
Okulda bulunan teknolojinin yeterliliğine ilişkin BT öğretmenlerinin görüşleri Tablo 5‘de
gösterilmiştir.
Tablo 5. BT öğretmenlerinin okuldaki teknolojik yeterliğe ilişkin algıları
BİT Yeterliliği
f
Yeterli
5
Kısmen Yeterli
7
Yetersiz
3
Toplam
15

%
33
47
20
100

BİT öğretmenlerinin yarıya yakını (%47) BİT kısmen yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu konuda bazı
BİT öğretmenlerinin görüşleri aşağıda sunulmuştur:
FATİH Projesi ile birlikte BİT araçlarının sayısı arttı (BÖ 11).
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Hala bazı eksiklikler var (BÖ13).
Mesleki liselerde Bilişim Laboratuvarı yok (BÖ8).
Tema 4. BİT öğretmenlerinin özlük hakları konusundaki görüşleri
BT öğretmenlerinin olarak özlük haklarından memnun olup olmadıklarına ilişkin görüşleri Tablo 6‘da
gösterilmiştir.
Tablo 6. BİT öğretmenlerinin özlük hakları konusundaki görüşleri
Memnuniyet Durumu
f
%
Memnunum
0
0
Memnun değilim
15
100
Toplam
15
100
BİT öğretmenlerinin tamamının özlük haklarından memnun olmadıkları görülmektedir. Bazı BİT
öğretmenlerinin görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“Bilişim öğretmenlerinin dersler haricinde de okulda kalıp çalışmalar yürüttükleri oluyor (BÖ7). “
“BT Rehberliği her sene görevlendirme esasına dayanan bir uygulama. Bir sonraki sene ne olacağı belli
değil (BÖ6).”
“Bizlere yazıcı toner dolumunu yapan ağ altyapısını kuran ve daha sayamadığım okulun tüm teknik
sorunları ile ilgilenen teknik servis elemanı olarak bakılıyor.(BÖ 11).”
“Öğrenciler ise bizi
algılamaktadır.(BÖ11).”

oyun

oynatan,

yazı

yazdırıp

ve

resim

çizdiren

öğretmenler

olarak

Tema 5. BİT Öğretmelerinin teknolojik gelişmeler konusundaki görüşleri
MEB tarafından gerçekleştirilen teknolojik yenileşmeler hakkındaki BT öğretmenlerinin görüşleri
Tablo 7‘de gösterilmiştir.
Tablo 7. BİT Öğretmelerinin teknolojik gelişmeler konusundaki görüşleri
FATİH Projesi hakkındaki görüşler
f
Çok Faydalı
8
Kırsal kesime ulaşamaz.
4
Öğretmenler BİT hakkında yetersizler
3
Toplam
15

%
53
27
20
100

BİT öğretmenlerinin yarıdan fazlası BİT gelişmeler ve FATİH projesinin çok faydalı olduğnu
belirtmektedirler. Bu konuda bazı BİT öğretmenlerinin görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“Çok faydalı. Ancak nerelerde eksik kalındığı ya da nelerin yapılması gerektiği FATİH projesi bittiğinde
ortaya çıkacak (BÖ 15).”
“Köy okullarına ulaşılamadığını düşünüyorum (BÖ12).”
Tema 6. BİT öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler
BİT öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler Tablo 8‘de gösterilmiştir.
Tablo 8. BİT öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler
BİT Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlükler
Teknolojik donanım yetersizliği
Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin yetersizliği
BİT Dersi oyun oynama dersi olarak görülüyor.
BİT Dersliklerinin Yetersizliği
Toplam

f
5
2
6
2
15

%
34
13
40
13
100
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BİT öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlüklerin başında öğrencilerin BİT dersini ve bilgisayarı
oyun aracı olarak görmeleri, ikinci sırada okullardaki teknolojik donanımın hala istenilen düzeyde
olmaması gelmektedir. Bu konuda bazı BİT öğretmenlerinin görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“BİT dersi ve bilgisayar çocuklar tarafından oyun aracı olarak görülüyor(BÖ9).”
“Donanımsal eksikliklerden dolayı bazı anlatılan konuların teoride kalıyor (BÖ4).”
“Okulumuzda bulunan BT sınıfının aynı zamanda kütüphane olarak da kullanılması bize aşırı iş yükü
yüklemektedir (BÖ8).”
Tema 7. BİT sorunlarının çözümüne yönelik görüşler
BT öğretmenlerinin sorunlarının çözümüne yönelik olarak önerileri Tablo 9‘da gösterilmiştir.
Tablo 9. BT öğretmenlerinin sorunlarının çözümüne yönelik olarak önerileri
Öneriler
BİT ders sayısının arttırılması gerekir
Bilişim öğretmenlerinin tamirci olarak görülmemesi
Özellikle mesleki liselerde BT laboratuvarları kurulmalı
Bilgisayar sınıfları kurulmalı veya mevcut olanlar güncellenmelidir.
Toplam

f
13
11
4
5
33

%
40
32
13
15
100

BİT öğretmenleri bu konudaki sorunların çözümünde; BİT’ne yönelik ders sayısının artırılması, BİT
öğretmenlerinin tamirci yerine öğretmen olarak görülmeleri ve teknolojik donanımın iyileştirilmesi
konularında görüş bildirmişlerdir.
Bu konuda bazı BİT öğretmenlerinin görüşleri aşağıda
sunulmuştur:
“Bazı okullarımızda daha BT sınıfı kurulmamışken bazı okullara tablet dağıtılmasının pek de sağlıklı bir
uygulama olacağını düşünmüyorum (BÖ5). “
4.

Sonuç ve Öneriler

Araştırmada elde edilen sonuç ve öneriler aşağıda açıklanmıştır.
4.1. Sonuç
Araştırma sonucunda BİT Öğretmenlerinin bulundukları konumdan ve özlük haklarından memnun
olmadıkları, kendilerinin teknik servis elemanı ve bilgisayar tamircisi olarak görüldükleri, okulda yazı
ve doküman hazırlama, web sayfası sorumlusu olarak görüldükleri ortaya çıkmaktadır. BİT
öğretmenlerinin FATİH Projesini önemsedikleri, ancak hala okullarda bilişim teknolojilerine yönelik
donanımın yetersiz olduğu, BİT derslerinin ve teknolojisinin oyun oynama aracı olarak görüldüğü,
okullara BT laboratuvarlarının kurulması, mevcut olanların güncellenmesini önermektedirler.
Araştırmada elde edilen bulgular, bu konuda yapılan diğer araştırma sonuçları ile örtüştüğü, BİT
öğretmenlerinin benzer sorunlarının olduğu görülmektedir Eren ve Uluuysal,2012; Yeşiltepe ve
Erdoğan (2013), Topu ve Göktaş, 2012; Dursun, 2015; Karal ve Timuçin, 2010). Bu durum araştırma
bulgularının dış geçerliliğini yükseltmektedir.
4.2. Öneriler
Okullarımızda bilişim öğretmenlerine aşırı yüklenmelerin önüne geçilmelidir.
Okulların teknik sorunlarının çözümü için MYO mezunu teknikerler atanmalıdır.
Okulların teknik donanımları iyileştirilmelidir.
Öğretmenlerin derslerinin işlenmesinde BİT yararlanmaları özendirilmelidir.
BİT dersi programları güncellenmeli, ders oyun olarak algılanmamalıdır.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğinin
Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Bahar Gümrükçü Bilgici1, Ümit Deniz
1Kastamonu

Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı,
Kastamonu, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik
Mesleki Kaygı Ölçeği” nin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim
görmekte olan 342 okul öncesi eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Uygulanan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” 60 madde ve 9 alt
boyuttan oluşmuştur. Bu dokuz alt boyut sırasıyla “Görev Merkezli Kaygı”, “Çocuk Merkezli Kaygı”,
“Meslektaş Merkezli Kaygı”, “Atanma Merkezli Kaygı”, “Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı”, “Ebeveyn Merkezli
Kaygı”, “Okul Yönetimi Merkezli Kaygı”, “Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı” ve “Uyum Merkezli Kaygı”
olarak isimlendirilmiştir. Madde toplam korelasyon katsayıları 0,44 ile 0,74 aralığında değişmektedir. Ölçeğin
iç tutarlılık katsayısı Cronbach alpha 0,97 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar ışığında ölçeğin geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler:1
öğretmen adayı, mesleki kaygı, okul öncesi eğitimi

1.

Giriş

Meslek, insanın ve toplumun temel gereksinimlerini karşılayabilmek için yaptığı, toplumsal ve
bireysel yaşam için zorunlu olan bir iş bölümüdür (Alkan, 2000, s.253). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’na göre öğretmenlik bir “ihtisas mesleği” dir. Öğretmen adaylarında aranacak nitelikler genel
kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyondan oluşmaktadır. Öğretmenlere ait niteliklerin Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından saptanabileceği hükümlerine yer verilmektedir (Mahiroğlu, 2007, s.399).
Öğretmenlik profesyonel statüde yapılan bireysel, sosyal, bilimsel, kültürel, teknolojik boyutlu bir
eğitim mesleğidir (Alkan, 2000, s.257). Öğretmenlik Türk Milli Eğitimi’nin amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini yerine
getirmekle yükümlü özel bir ihtisas mesleğidir (Bircan ve Sefunç, 2000, s.218). Okul öncesi eğitimi
öğretmenlerinin çocuğa iyi model olması, yakın ilgi ve sevgi göstermesi, aile ile sıkı bir ilişki ve
işbirliği içinde olması, çocuğu fazla koruyucu davranmaması gerekir. Ayrıca okul öncesi eğitimi
öğretmeninin iyi bir gözlemci olarak çocuğun gelişimini izlemesi, çocukla ilgili kayıtları tutması,
yolunda gitmeyen durumlarda gerekli önlemleri alması ve sorunlara çözüm araması gerekmektedir
(Yeşilyaprak, 2008, s.42).

Sorumlu yazar adresi: Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı, 37150, Kastamonu TÜRKİYE.
e-posta adresi: bgbilgici@kastamonu.edu.tr
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Hazırlanan “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarının
İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1
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Toplum tarafından en garanti mesleklerden birisi öğretmenlik olarak görülmektedir. Ancak öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerinin sayısındaki hızlı artış yığılmalara neden olmaktadır. Ayrıca öğretmen
atamaları için Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olmak zorunludur. Bu zorunlulukla birlikte
öğretmen yetiştiren okullardan mezun olmak öğretmenlik mesleğini yapmak için yeterli
olmamaktadır. Bu durum da öğretmen adaylarının kaygı yaşamasına neden olmaktadır (Bozdam,
2008).
Göreve yeni başlayan stajyer öğretmen öğretmenlik görevini ilk kez üstlenmek için okula gelir. Stajyer
öğretmen bir paket gibi fazlaca kuramsal bilgi, uygulama yeteneği ve belirli bir oranda deneyimle
donatılmıştır. Öğretmen adaylarının çoğu, günlük öğretme işini nasıl gerçekleştirecekleri ve
öğrencileri etkileyip etkileyemeyecekleri, başarılı olup olamayacakları gibi konularda kaygılıdırlar
(Sünbül, 2001).
Öğretmen adaylarının meslekleriyle ilgili yaşadığı kaygılar belirli zaman aralıklarında bazı noktalar
üzerinde yoğunlaşır. Adaylarının yaşadığı bu kaygılar özellikle mezuniyet aşamasında, Kamu
Personeli Seçme Sınavı, atanma veya iş bulma kaygılarıyla en uç noktaya ulaşır (Atmaca, 2013, s.69).
Fuller’ e (1969) göre, öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin yaşadığı kaygılar ben-merkezli, görevmerkezli ve öğrenci-merkezli kaygılar olmak üzere üç grupta toplanabilir (Fuller’den aktaran Taşğın,
2006, s.679). Fuller (1969), öğretmenlerin mesleki kaygılarının öğretmenin meslek hayatında belirli bir
gelişim süreci gösterdiğini belirtmiştir. Araştırmasında öğretmenlerin kaygılarını öğretmen adayı
oldukları süreç için “öğretmenlik öncesi kaygılar”, mesleğinin başındaki öğretmenler için “erken
kaygılar” ve tecrübeli öğretmenler için “geç kaygılar” olarak üçe bölmüştür. Ayrıca Fuller,
öğretmenlerin kaygılarını da üçe ayırmıştır. Bunlar; “ben merkezli”, “görev merkezli” ve “öğrenci
merkezli” kaygılardır. Ayrıca erken kaygıların ben merkezli kaygılar ve geç kaygıların ise öğrenci
merkezli kaygılar olduğunu belirtmiştir. Fuller, öğretmen adaylarının öğretmen kaygıları ile mesleğin
başındaki öğretmenlerin öğretmen kaygıları arasında çok az bir fark bulunduğunu iddia etmiştir.
Saban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004), öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını belirlemek amacıyla
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde 4 Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 212 birinci sınıf
ve 204 dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 416 öğretmen adayı ile çalışmışlardır.
Araştırmalarında öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının cinsiyet, öğrenim gördükleri anabilim
dalı ve sınıf düzeyi bakımından farklılık gösterip göstermediğini incelemişlerdir. Araştırma
sonucunda; birinci sınıf öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının daha çok "öğrenciler" üzerinde
yoğunlaştığı, dördüncü sınıf öğretmen adaylarının mesleki kaygılarınınsa daha çok "öğretmenlik
görevi" üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir.
Ülkemizde okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygılarını
inceleyen çok az çalışma yapılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi
Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” nin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak
amaçlanmıştır.
2.

Yöntem

2.1 Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul
Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan toplam 342 okul öncesi eğitimi öğretmen
adayı oluşturmuştur. Bu adaylar, 1., 2., 3. ve 4. sınıfın B ve C şubelerine devam eden okul öncesi
eğitimi öğretmen adaylarıdır. Çalışma grubunun özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Cinsiyet
Sınıf

Öğretim Türü

Tablo 1. Çalışma grubunun özellikleri
Sayı
Kadın
308
Erkek
34
1. Sınıf
72
2. Sınıf
95
3. Sınıf
118
4. Sınıf
57
Normal Öğretim
188
İkinci Öğretim
154
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Yüzde (%)
90,1
9,9
21,1
27,8
34,5
16,7
55
45

Buna göre katılımcıların 308’i (%90,1) kadın, 118’i (%34,5) üçüncü sınıf öğrencisi ve 188’i (%55) ikinci
öğretim öğrencisi olduğu görülmektedir.
2.2 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğini Oluşturma Çalışmaları
“Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” nin madde havuzu konu ile ilgili
literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Madde havuzunu oluşturabilmek için Cabı ve Yalçınalp
(2013) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” temel alınarak
çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır (Fuller, 1969; Hart,1987; Reeves-Kazelskis ve King, 1994;
Borich,1996; Şaban, Korkmaz ve Akbaşlı, 2004; Cüceloğlu, 2004; Demirel, 2007; Göle ve Temel, 2014;
Köknel, 2014). Madde havuzu toplam 64 maddeden oluşmuştur.
Ölçeğin her bir maddesi 5’li likert tipi ile derecelendirilmiştir. “Çok kaygılanıyorum” 5 puan,
“Oldukça kaygılanıyorum” 4 puan, “Kısmen kaygılanıyorum” 3 puan, “Çok az kaygılanıyorum” 2
puan ve “Kaygılanmıyorum” 1 puan şeklinde derecelendirilmiştir. Puan yükseldikçe kaygı durumu
artmaktadır.
3.

Bulgular

3.1 Kapsam Geçerliği
Tavşançıl (2014), kapsam geçerliğini ölçme aracı içindeki maddelerin ölçmenin amaçlandığı konuları
dengeli bir biçimde temsil etme derecesi olarak tanımlamaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliği için okul
öncesi eğitimi alanında en az doktora derecesine sahip 7 uzman kişinin görüşüne başvurulmuştur.
Uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğe 4 yeni madde daha eklendikten sonra ölçek toplam 68 madde
ve 9 alt boyuttan oluşmuştur.
3.2 Yapı Geçerliği
Yapı geçerliğini belirleyebilmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizi için
uygunluğu Kaiser-Meier-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Spherecity testi ile incelenmiştir. KMO,
0,90’ın üzerinde ise veri seti faktör analizi için mükemmel kabul edilmektedir (Kalaycı, 2006). Ölçeğin
KMO değeri 0,95 elde edilmiştir. KMO değerinin yüksek çıkması “ölçekteki her bir değişkenin diğer
değişkenler tarafından mükemmel olarak tahmin edilebileceği” anlamına gelir (Şencan, 2005, s.384).
2
Ayrıca Bartlett testi veri kümesi normal dağılıma yakın bulunmuştur (𝑋342
= 17859,141, 𝑝 < 0,01).
Buna göre korelasyon matrisinden faktör çıkarılabilir (Şencan, 2005, s.384). Bu veriler ışığında veri
setinin faktör analizine uygun olduğu kabul edilebilir.
Araştırmanın ön faktör analizinde Kaiser Yöntemi kullanılarak öz değeri 1’den büyük olan faktör
sonuçları incelenmiştir. Bu yöntem veriyi 13 faktöre ayırmaktadır. Kapsam geçerliği için başvurulan 7
uzmanın görüşü doğrultusunda, kuramsal yapıyla uyum için faktör yapısının toplam 9 faktörlü
olmasına karar verilmiştir.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğinin faktör desenini belirleyebilmek
için temel bileşenler analizi faktörleştirme yöntemi olarak ve döndürme yöntemi olarak eğik
döndürme yöntemlerinden birisi olan Promax seçilmiştir. Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk’e
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(2012) göre faktörler
başvurulmalıdır.
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eğik

döndürme

yöntemine

Döndürülmüş temel bileşenler analizi sonucunda 1. ve 2. maddeler beklenmedik bir biçimde ayrı bir
faktör ve 41. madde ise hatalı bir faktöre yerleşmiştir. Her faktöre en az beş madde yüklenmesi en iyi
durumdur fakat aksi halde en az üç madde yüklenmesi arzu edilmektedir (O’Rouke ve Hatcher, 2013,
s.53). Bu sebeplerle bu üç maddenin elenmesi yoluna gidilmiş ve analiz tekrarlanmıştır.
Faktör
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Özdeğer
22,974
5,068
2,439
2,037
1,880
1,596
1,373
1,325
1,258

Tablo 2. Faktör özellikleri
Varyans (%)
38,291
8,447
4,066
3,396
3,133
2,660
2,288
2,208
2,096

Toplam Varyans (%)
38,291
46,737
50,803
54,198
57,331
59,991
62,280
64,488
66,584

Tüm faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdesi 66,584 bulunmuştur. Stevens’a göre bu oranın %52
olması kabul edilebilirdir (Akt: Sönmez ve Alacapınar, 2014). Tavşançıl (2014), sosyal bilimlerdeki
araştırmalarda toplam varyansın açıklanma yüzdesinin %40 - %60 aralığında olmasının yeterli
olduğunu belirtmiştir.
Sönmez ve Alacapınar (2014), faktör yüklerinin 0,30’un altında olmaması gerektiğini ve bir madde
birden fazla faktör altında bulunuyorsa, faktör yükleri arasındaki farkın en az 0,10 olması (binişik
madde) gerektiğini belirtmektedirler. Bu araştırmada alt kesme noktası 0,43 kabul edilmiştir ve faktör
yükü 0,43’ten az olan maddelerin elenmesi yoluna gidilmiştir. Buna göre sırasıyla 25, 18, 19, 17 ve 63.
maddeler ölçekten çıkarılıp tekrar faktör analizi uygulandığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Faktörlerde toplanan maddelerin anlamlarına göre birinci faktör “Görev Merkezli Kaygı”, ikinci
faktör “Çocuk ve İletişim Merkezli Kaygı”, üçüncü faktör “Meslektaş Merkezli Kaygı”, dördüncü
faktör “Atanma Merkezli Kaygı”, beşinci faktör “Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı”, altıncı faktör
“Ebeveyn Merkezli Kaygı”, yedinci faktör “Okul Yönetimi Merkezli Kaygı”, sekizinci faktör
“Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı” ve dokuzuncu faktör ise “Uyum Merkezli Kaygı” olarak
adlandırılmıştır.
3.3 Madde Toplam Korelasyonları
Madde puanları ile toplam puan arasındaki korelasyon analizi maddelerin güvenirliklerini
belirlemek için uygulanır. Nokta – iki serili korelasyon analizinde sonuç 0 ile ,20 arasında ise bu
maddelerin ayırt ediciliği düşüktür. Korelasyon katsayısı ,20 - ,40 arasında olan maddeler ayırt
edicilik açısından iyi, ,40’ın üzerinde olanlar ise ayırt ediciliği çok iyi olan maddelerdir (Şencan, 2005).
Faktör analizi sonunda maddeler yeniden numaralandırılmıştır. Daha sonra maddeler Tablo 4’te
verilen faktör alanlarına yerleştirilmiştir. Faktörlere madde içerikleri dikkate alınarak isim verilmiştir.
Faktörlerde bulunan maddeler, faktör isimleri, madde toplam korelasyonları ve toplam puana göre
oluşturulan %27 alt ve %27 üst grupların ortalama puanlarına ait t-testi sonuçları Tablo 4 de
verilmiştir.
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Tablo 3. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları (döndürülmüş temel bileşenler analizi sonuçları)
Madde

Ortak Faktör Varyansı

m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m26
m27
m28
m29
m30
m31
m32
m33
m34
m35
m36
m37
m38
m39
m40
m42
m43
m44
m56
m57
m58
m59
m50
m51
m52
m53
m54
m55
m45
m46
m47
m48
m49
m20
m21
m22
m23
m24
m64
m65
m66
m67
m68
m60
m61
m62

0,469
0,583
0,613
0,570
0,541
0,491
0,612
0,595
0,502
0,549
0,673
0,747
0,754
0,622
0,619
0,629
0,694
0,664
0,675
0,581
0,670
0,769
0,756
0,619
0,620
0,497
0,482
0,488
0,586
0,730
0,583
0,691
0,844
0,834
0,713
0,700
0,625
0,712
0,786
0,771
0,687
0,667
0,765
0,763
0,821
0,778
0,729
0,759
0,734
0,603
0,648
0,526
0,654
0,606
0,659
0,725
0,704
0,843
0,800
0,819

Faktör Yük Değerleri
Fak.1
Fak.2
Fak.3
0,570
0,607
0,806
0,774
0,739
0,759
0,683
0,680
0,485
0,654
0,742
0,736
0,733
0,654
0,496
0,664
0,702
0,735
0,719
0,813
0,778
0,839
0,848
0,698
0,608
0,510
0,743
0,594
0,523
0,694
0,609
0,656

Fak.4

Fak.5

Fak.6

Fak.7

Fak.8

Fak.9

0,956
0,839
0,820
0,743
0,668
0,738
0,741
0,697
0,543
0,491
0,685
0,651
0,791
0,841
0,793
0,882
0,847
0,601
0,706
0,441
0,544
0,693
0,468
0,770
0,745
0,934
0,744
0,846
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Tablo 4. Madde toplam korelasyonları ve T - değerleri
No

Madde ve Faktör

Faktör 1 (Görev Merkezli Kaygı)
1
Bilgilerimi çocuklara aktaramamaktan
2
Çocukların mesleki bilgimden olumsuz etkilenmelerinden
3
Çocukların etkinliklere ilgisini çekememekten
4
Çocukların sordukları soruya uygun yanıt verememekten
5
Etkinliklere yeterince hazırlık yapamamaktan
6
Etkinlik yapmadan önce huzursuzluk yaşamaktan
7
Yaptığım etkinliklerde çocuklara yararlı olamamakta
8
Çocuklara etkin değerlendirme yöntemleri uygulayamamaktan
9
Çocukların bireysel farklılıklarını göz önüne alamamaktan
10
Etkinliklerde öğretim yöntem ve tekniklerini yerinde kullanamamaktan
11
Sınıfta eğitimi organize edememekten
12
Sınıfta otorite sağlayamamaktan
13
Sınıf yönetimini sağlayamamaktan
14
Çocuklarda öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirememekten
Faktör 2 (Çocuk ve İletişim Merkezli Kaygı)
15
Çocuklarla saygı çerçevesinde bir iletişim kuramamaktan
16
Çocuklarla ilgili sorunların farkına varamamaktan
17
Çocuklarla empati kuramamaktan
18
Çocuklara karşı objektif olamamaktan
19
Çocuklarla sevgi temelli ilişki oluşturamamaktan
20
Davranış problemi olan çocuklar ile başa çıkamamaktan
21
Çocuklarda kendine güven duygusunu geliştirememekten
22
Çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının farkına varamamaktan
Çocukların
davranışlarını
etkileyecek
psikolojik
farklılıkları
23
anlayamamaktan
Çocukların
davranışlarını
etkileyecek
kültürel
farklılıkları
24
anlayamamaktan
25
Sınıfımdaki çocukların tüm gelişim alanlarına rehberlik edememekten
Faktör 3 (Meslektaş Merkezli Kaygı)
26
Meslektaşlarım ile etkili iletişim kuramamaktan
27
Okulda meslektaşlarım tarafından her türlü şiddete maruz kalmaktan
Sınıfta etkinlik yaparken kontrol amaçlı (okul müdürü, müfettiş vs.
28
tarafından) izleniyor olmaktan
29
Meslektaşlarımın alan bilgimi yetersiz bulmasından
30
Okuldaki meslektaşlarımdan yeterli destek görememekten
Sınıfımda herhangi bir meslektaşım tarafından gözleniyorken etkili
31
sınıf yönetimi yapamamaktan
32
Okuldaki meslektaşlarımdan saygı görememekten
Faktör 4 (Atanma Merkezli Kaygı)
33
Atama sınavından düşük not almaktan
34
Atama sınavı sonucu herhangi bir yere atanamamaktan
35
Atama sınavı sonucu çevremdekiler tarafından eleştirilmekten
36
Atama sınavı sonucu kendime olan güven duygusunu kaybetmekten
Faktör 5 (Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı)
Öğrendiğim bilgi ve becerilerin bana yeterli olacağını düşünerek
37
kendimi yenileyememekten
38
Sıkıcı bir öğretmen olmaktan
39
Çocuklara iyi bir model olamamaktan
Okulda benden beklenen mesleğimin gerektirdiği özellikleri
40
taşıyamamaktan
Öğretmenliğim hakkında yapılan teftişlerden olumlu değerlendirmeler
41
elde edememekten
42
Etkili bir sınıf yönetimi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olamamaktan
Faktör 6 (Ebeveyn Merkezli Kaygı)
43
Ebeveynler ile etkili iletişim kuramamaktan
44
Ebeveynlerden saygı görememekten
45
Ebeveynler ile çocukların eğitimi konusunda işbirliği yapamamaktan
46
Ebeveynlere etkili bir eğitim verememekten
47
Ebeveynleri etkinliklere dahil edememekten
Faktör 8 (Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı)
Mesleğimden elde edeceğim gelir ile normal bir yaşantıya sahip
48
olamamaktan
Mesleğimden elde edeceğim gelir ile ailemin ihtiyaçlarını
49
karşılayamamaktan
50
Toplumda mesleğime yönelik saygının azalmasından
51
Mesleğimde kendimi geliştireceğim olanakları bulamamaktan
Mesleğimi yaptığım yerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin kısıtlı
52
olmasından

Ort.

SS.

Düzl.
Madde
Topl.Kor*

t
(Alt%27Üst%27)**

2,07
1,93
2,00
2,14
1,81
1,84
1,98
2,01
1,91
1,95
1,85
1,82
1,81
1,89

1,110
1,074
0,999
1,010
0,900
0,897
1,011
0,906
0,972
0,921
0,927
1,005
0,985
0,982

0,477
0,548
0,592
0,577
0,521
0,481
0,583
0,586
0,514
0,591
0,637
0,562
0,583
0,646

34,945
28,027
29,148
34,569
24,007
25,511
26,696
35,295
27,503
24,642
26,771
25,685
22,258
22,227

4,20
3,61
4,11
4,15
4,41
3,38
3,94
3,92

1,069
1,012
0,982
1,007
1,011
1,157
1,058
1,043

0,676
0,631
0,656
0,619
0,603
0,571
0,655
0,711

21,095
48,397
26,102
26,524
18,496
55,660
32,233
32,881

3,76

1,016

0,697

46,997

3,85

0,958

0,639

36,723

3,84

1,009

0,649

33,793

4,34
4,52

0,938
0,908

0,532
0,449

20,499
18,099

4,10

1,039

0,561

29,700

4,06
4,00

1,102
1,043

0,653
0,708

29,134
30,186

4,02

1,106

0,639

30,107

4,20

1,033

0,671

22,255

2,51
2,35
3,09
3,39

1,359
1,348
1,500
1,440

0,455
0,466
0,446
0,489

52,459
43,987
86,582
71,742

3,95

1,099

0,629

30,838

4,01
4,16

1,258
1,185

0,648
0,693

32,550
22,561

4,10

1,036

0,726

29,112

3,93

1,019

0,723

33,909

3,99

1,050

0,708

27,747

3,90
3,82
3,65
3,72
3,63

1,116
1,171
1,104
1,054
1,110

0,730
0,713
0,738
0,687
0,645

33,945
33,633
41,410
40,575
42,406

3,87

1,279

0,408

34,854

3,83

1,324

0,452

33,712

3,13
3,34

1,459
1,253

0,483
0,500

71,742
62,868

2,94

1,250

0,444

129,863
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Faktör 7 (Okul Yönetimi Merkezli Kaygı)
53
Okul yönetiminin bana adil davranmamasından
54
Okulda sınıf materyallerin yetersiz olmasından
55
Okul müdürünün beni sınıf yönetiminde yetersiz bulmasından
56
Okul yönetiminin alan bilgisinin olmamasından
57
Okul müdürünün beni etkinlikler ile ilgili zorlamasından.
Faktör 9 (Uyum Merkezli Kaygı)
58
Görev yaptığım çevreye uyum sağlayamamaktan
59
Görev yaptığım çevre tarafından sevilmemekten
60
Görev yaptığım okula uyum sağlayamamaktan
* N=342
** n1=n2=93
p<0,001
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3,46
2,98
3,75
3,24
3,53

1,248
1,263
1,154
1,280
1,283

0,597
0,469
0,600
0,544
0,566

52,090
128,863
34,872
84,505
37,752

3,41
3,70
3,58

1,280
1,216
1,222

0,542
0,656
0,615

73,850
36,655
44,601

Yukarıdaki tablo incelendiğinde tüm maddelerin ayırt ediciliklerinin çok iyi olduğu görülmektedir.
Tavşançıl’ın (2014) verdiği t dağılımı tablosunda iki yönlü test için serbestlik derecesi 120’den büyük
olan ölçümlerde t değerinin manidarlık düzeyinin 2,576 olduğu görülmektedir. Buna göre tüm
maddelerin t değerlerinin 0,001 düzeyinde manidar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ölçeğin iç
tutarlılığı yüksek bulunmuştur.
3.4 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğinin Güvenirliği
Herhangi bir çalışma için ölçek belirlenirken güvenirlik önemlidir. Cronbach Alfa katsayısı bir ölçeğin
iç tutarlılığı için en fazla kullanılan göstergedir. Bu katsayının ,70’in üzerinde olması gerekir (Pallant,
2005).
Bir ölçeğin ikiye bölünmesi yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısı, “eşdeğer iki yarı güvenirliği”
olarak tanımlanır. Ölçeğin alt boyutları için de hesaplanabilir ve ölçek güvenirliği saptama için de
kullanılanıdır (Tavşancıl, 2014: 27).
Tablo 5. Alfa ve Spearman Brown iki yarı test güvenliği
Faktör
Görev Merkezli Kaygı
Çocuk Merkezli Kaygı
Meslektaş Merkezli Kaygı
Atanma Merkezli Kaygı
Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı
Ebeveyn Merkezli Kaygı
Okul Yönetimi Merkezli Kaygı
Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı
Uyum Merkezli Kaygı
Toplam Kaygı Puanı

Alfa
0,930
0,940
0,892
0,893
0,916
0,923
0,843
0,868
0,910
0,970

İki Yarı Test Korelasyonu
0,880
0,906
0,888
0,832
0,870
0,880
0,780
0,870
0,914
0,841

Tablo 5’e göre Cronbach Alfa katsayıları ve Spearman Brown iki yarı test korelasyonu değerleri Okul
Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğinin güvenirliğinin yeterli olduğunu
göstermektedirler.
4.

Sonuçlar

Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik
Mesleki Kaygı Ölçeği” nin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak amaçlanmıştır. “Okul Öncesi
Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” ilk aşamada 64 madde olarak geliştirilmiştir.
Kapsam geçerliği için okul öncesi eğitimi alanında uzman, en az doktora derecesine sahip 9 kişinin
uzman görüşü alındıktan sonra ölçek 68 madde halinde toplam 342 okul öncesi öğretmen adayına
uygulanmış ve veriler üzerinden faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, uzman görüşleri ile uyumlu olarak ölçeğin faktör yapısının 60
madde ve 9 faktörlü olduğunu göstermiştir.
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Bu 9 faktör sırasıyla “Görev Merkezli Kaygı”, ikinci faktör “Çocuk ve İletişim Merkezli Kaygı”,
üçüncü faktör “Meslektaş Merkezli Kaygı”, dördüncü faktör “Atanma Merkezli Kaygı”, beşinci faktör
“Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı”, altıncı faktör “Ebeveyn Merkezli Kaygı”, yedinci faktör “Okul
Yönetimi Merkezli Kaygı”, sekizinci faktör “Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı” ve dokuzuncu faktör
ise “Uyum Merkezli Kaygı” olarak adlandırılmıştır.
Tavşançıl (2014), araştırmalarda toplam varyansın açıklanma yüzdesinin %40 - %60 aralığında
olmasının yeterli olduğunu belirtmiştir. Buna göre Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik
Mesleki Kaygı Ölçeği için toplam varyansı açıklama oranının (%66,584) kabul edilebilir düzeyde
olduğu söylenebilir.
Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri, “Görev merkezli kaygı” boyutunda 0,485 ile 0,806, “Çocuk
ve iletişim merkezli kaygı” boyutunda 0,496 ile 0,848, “Meslektaş merkezli kaygı” boyutunda 0,510 ile
0,743, “Atanma merkezli kaygı” boyutunda 0,743 ile 0,956, “Kişisel gelişim merkezli kaygı”
boyutunda 0,491 ile 0,741, “Ebeveyn merkezli kaygı” boyutunda 0,651 ile 0,841, “Okul yönetimi
merkezli kaygı” boyutunda 0,441 ile 0,882, “Ekonomik/sosyal merkezli kaygı” boyutunda 0,468 ile
0,770 ve “Uyum merkezli kaygı” boyutunda 0,744 ile 0,934 arasında değişmektedir.
Ölçeğin güvenirliğini test etmek için iç tutarlılık katsayısı ve madde toplam korelasyonlarına
bakılmıştır. Buna göre ölçeğin alt boyutlarında iç tutarlılık katsayısının 0,843 ile 0,940 arasında
değiştiği ölçeğin tamamında ise 0,970 olduğu görülmüştür. Ayrıca madde toplam-korelasyonları,
“Görev merkezli kaygı” boyutundaki 14 madde için 0,477 ile 0,646, “Çocuk ve iletişim merkezli kaygı”
boyutundaki 11 madde için 0,571 ile 0,711, “Meslektaş merkezli kaygı” boyutundaki 7 madde için
0,449 ile 0,708, “Atanma merkezli kaygı” boyutundaki 4 madde için 0,446 ile 0,489, “Kişisel gelişim
merkezli kaygı” boyutundaki 6 madde için 0,629 ile 0,726, “Ebeveyn merkezli kaygı” boyutundaki 5
madde için 0,645 ile 0,738, “Okul yönetimi merkezli kaygı” boyutundaki 5 madde için 0,469 ile 0,600,
“Ekonomik/sosyal merkezli kaygı” boyutundaki 5 madde için 0,408 ile 0,500 ve “Uyum merkezli
kaygı” boyutundaki 3 madde için 0,542 ile 0,656 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı yüksek
bulunmuştur.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik analizleri
sonucunda elde edilen bulgulara göre ölçeğin, okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını
belirleyebilmek için yeterli olduğunu göstermektedir. Ölçeğin okul öncesi eğitimi için önemli olduğu
düşünülmektedir.
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7E Öğrenme Halkası Modelinin Çarpanlar ve Katlar Konusunun
Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi
Sebahattin Çetinkaya, Abdullah Çağrı Biber1
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Özet
Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacılığa dayalı 7E öğrenme halkası modelinin 6. Sınıf Matematik dersi
“Çarpanlar ve Katlar” konusunun öğretiminde akademik başarıya etkisini incelemektir. Araştırma, 2014–2015
eğitim-öğretim yılının 1. Döneminde MEB’ e bağlı bir Ortaokulun 6. Sınıfında öğrenim görmekte olan farklı
iki şubedeki 38 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen
kullanılmıştır. Sınıflardan biri deney grubu (n=17) olarak, diğeri ise kontrol grubu (n=21) olarak seçilmiştir.
Araştırmada deney grubu öğrencileri 7E öğrenme halkası modeline göre geliştirilen materyallerle öğrenimini
sürdürürken, dersler kontrol grubunda Matematik öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve ders
kitabına dayalı öğretim modellerine göre yürütülmüştür. Araştır-manın hipotezlerini test etmek için bağımsız
gruplar t-testi kullanılmıştır. Yapılan istatistikî çalışmalar neticesinde; “Çarpanlar ve Katlar” konusunda
yapılandırmacı öğrenme kuramı-na dayalı 7E öğrenme modelinin kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile ders
kitabına dayalı öğretim modellerinin kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin son test puanları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler:1
Yapılandırmacı öğrenme kuramı, çarpanlar ve katlar, 7E öğrenme halkası modeli, akademik başarı.

1.

Giriş

Yapılandırmacılık, yaparak-yaşayarak öğrenme fikrini savunarak; öğrencilerin bilgiyi bizzat
kendilerinin aktif bir şekilde yapılandırdığını ifade eder (Yılmaz ve Huyugüzel Çavaş, 2006).
Günümüzde en sık kullanılan ve oldukça popüler olan bir öğrenme kuramı olan yapılandırmacı
yaklaşım literatürde; yapılandırmacı, oluşturmacı, bütünleştirici, inşacı, konstraktivizm ve zihinde
yapılanma kuramı gibi terimlerle adlandırılmaktadır. Bu çalışmada ise yapılandırmacılık kelimesi
kullanılmıştır. Bireyin çevresindeki nesne ve olaylarla etkileşerek edindiği bilgileri, daha önce
kendisinde var olan bilgilerle ilişkilendirerek inşa etmesi olarak tanımlanan yapılandırmacılığın
temeli; Piaget' in zihinsel psikoloji, Bruner'in araştırma, Asubel'in anlamlı öğrenme, Johnson’un sosyal
etkileşim ve Posner ve arkadaşlarının kavramsal değişim teorilerine dayanmaktadır (Avcıoğlu, 2008).
Birçok filozofun yapılandırmacılığa katkısı bulunmasına rağmen modern yapılandırmacılığın
kurucusu Jean Piaget (1896-1980) sayılmaktadır (Sezgin Memnun, 2011).
Yapılandırmacı yaklaşımı 1989 yılında ilk defa uygulayan ülke İngiltere’dir. Günümüzde ise ABD,
Kanada, Avustralya, Almanya, İspanya, Tayvan, Yeni Zelanda ve İsrail gibi ülkeler başta olmak üzere
daha birçok ülkede yapılandırmacı yaklaşım kullanılmaktadır (Bukova Güzel ve Alkan, 2005). Bu
bağlamda ülkemizde, 2005 yılında eğitim programının tekrardan düzenlenmesi sonucunda öğrenme–
Sorumlu yazar adresi: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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öğretme süreci, çağdaş eğitim sisteminin etkili bir teorisi sayılan yapılandırmacılığa uyarlanmıştır
(Gürbüz, 2012). 2005–2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretim programı düzenlenirken yapılandırmacı
yaklaşım dikkate alınarak öğrenci öğrenme sürecinin merkezine oturtulmuş ve sınıfta pasif bir alıcı
konumundan çıkarılıp, bilgiyi aktif olarak yapılandıran bir konuma getirilmiştir (MEB, 2005).
Öğrencilerin ön bilgileri ve tecrübeleri sayesinde, karşılaştıkları yeni durumları anlamlandırdıklarını
savunan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sınıf ortamında kullanılmasına yönelik çeşitli öğretim
modelleri geliştirilmiştir (Duit, 1996). Yapılandırmacı yaklaşımın eğitim ortamlarına yansıması
sonucu; işbirliğine dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öğrenme halkası
modeli, yaratıcı drama yöntemi vb. modeller ortaya çıkmıştır. Bu modellerden herhangi biriyle de
yapılandırmacı yaklaşıma hizmet edecek biçimde faydalanılabilir (Şahin, 2012). Yapılandırmacı
anlayışa hizmet eden ve yapılandırmacılığı kuramdan uygulamaya dönüştürmeyi sağlayan
modellerden birisi de öğrenme halkası modelidir. Bu modeller; 3E, 4E, 5E ve 7E öğrenme halkası
modelleri olarak bilinmektedir. Yapılandırmacılığa dayalı 3E öğrenme halkası modelinin araştırılıp
kullanıldığı yıllarda bazı uygulayıcılar 3E modelini önce 4E öğrenme halkası modeline, daha sonra da
5E öğrenme halkası modeline dönüştürmüşlerdir. Son yıllarda da bu yenilenme devam ederek 5E
öğrenme halkası modeli Bybee (2003) ve Eisenkraft (2003) tarafından ayrı ayrı geliştirilip 7E öğrenme
halkası modeline dönüştürülmüştür. Her iki araştırmacı da her ne kadar bu modeli oluştururken
temelde aynı düşüncelerle hareket etmiş olsalar da, modelin bazı aşamalarını farklı yönde
vurgulayarak ifade etmişlerdir (Kanlı, 2007). Bybee (1997), 5E öğrenme halkası modelini dikkate
alarak geliştirdiği 7E öğrenme halkası modelinde, Eisenkraft’ın yorumladığı 7E öğrenme halkası
modelinin ilk basamağında yer alan “Ön Bilgileri Yoklama” aşamasını ayrı bir basamak olarak ifade
etmemiştir. Bu basamağa “Merak Uyandırma” basamağının içerisinde yer vermiştir. Ayrıca
“İlişkilendirme” basamağına da değerlendirme basamağının öncesinde yer vermiştir. Bybee, bu
modeline “Fikir Alışverişi/Paylaşma” aşamasını da ekleyerek, Eisenkraft’tan farklı bir biçimde sosyal
yapılandırmacılığın gereğini yerine getirmiştir (Miami Museum of Science, 2003). Bu araştırmadaki
etkinliklerde Bybee’nin (2003) yorumladığı 7E öğrenme halkası modeli kullanılmıştır. Bu sebeple de
7E’nin basamakları Bybee’nin yorumladığı biçimde ifade edilecektir. 7E’nin basamakları aşağıdaki
şekilde özetlenmiştir;
1) Merak Uyandırma (Engage) Basamağı
Öğretmen bu basamakta sorduğu sorularla öğrencilerde merak uyandırmayı ve konu hakkındaki
mevcut bilgilerini, düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlar (Avcı-oğlu, 2008).
2) Keşif (Explore) Basamağı
Öğrenciler bu basamakta karşılaşmış oldukları yeni olayları incelemek maksa-dıyla sorgulayıcı bir
yöntem kullanırlar. Öğrenme etkinliklerinin sınırlarının dışına çıkmadan, serbestçe düşünüp,
tahminlerde bulunarak hipotez kurarlar (Çepni, Şan, Gökdere ve Küçük, 2001).
3) Açıklama (Explain) Basamağı
Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin bu süreçte elde ettikleri bilgileri kendi cüm-leleri ile
açıklamalarını ister. Bu basamakta öğretmen öğrencilere göre (7E öğrenme halkası modelinin diğer
aşamaları göz önünde bulundurulduğunda) daha aktiftir (Bybee vd., 2006).
4) Genişletme (Expand) Basamağı
Bu aşamadaki esas maksat, öğrencilerin edindikleri yeni bilgilerle ön bilgileri arasında bağ kurmaları
ve kazandıkları deneyimleri yeni durumlara uygulayabilmeleridir (Gürbüz, Turgut ve Salar, 2013).
5) İlişkilendirme-Kapsamına Alma (Extend) Basamağı
Öğrencilerden öğrendikleri bilgilerin farkında olmaları beklenirken, bu bilgileri yeni edindikleri
bilgilerle ilişkilendirmeleri istenir. Bu aşamayla birlikte öğrenciler artık bilişsel farkındalığa ve
yürütücü bilişe sahip olma seviyesine ulaşmaktadırlar (Köksal, 2014).
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6) Paylaşma-Fikir Alışverişi-Değiştirme (Exchange) Basamağı
Uygulanan etkinliklerin her anında grup arkadaşlarıyla etkili bir iletişim içinde olan öğrenciler, bu
aşamada diğer gruptaki arkadaşlarıyla birlikte yepyeni gruplar oluşturup fikir alış-verişinde
bulunurlar. Bu aşamada öğretmenin görevi öğrencileri-ne grup tartışması yaptırmaktır. (Doğanay ve
Tok, 2007).
7) Değerlendirme/İnceleme/Sınama (Evaluate / Examine) Basamağı
Bu aşamada öğretmene düşen görev, öğrencilerinin bilgi ve becerilerin ne kada-rını edindiklerini
ölçmek ve öğrencilerin davranışlarında meydana gelen değişiklik-lerin altında yatan sebepleri
açıklamaya çalışmaktır. Değerlendirme aşamasında, aynı zamanda öğrencilerin birbirlerini
değerlendirdiği akran değerlenmesi de ger-çekleşir (Gürbüz vd., 2013).
Matematik dersi soyut bir ders olduğundan dolayı, öğrenenlerin ve öğretmenlerin en çok sıkıntı
çektikleri nokta matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurabilme meselesidir. Matematiği günlük
hayatla bağdaştıramayan öğrenci, dersi soyut bularak bir süre sonra matematiği gereksiz
görebilmektedir. Böylece matematikten uzaklaşarak matematikle olan bağını kesmektedir. Bu belki de
matematik öğretiminin en büyük sorunlarından biridir. Bu problemin önüne geçebilmek için,
matematik öğretimini somutlaştırmak ve işlenen konunun günlük hayatla ilişkisini kurabilmek
oldukça önemlidir. Bu bağlamda 5E öğrenme halkası modelinden farklı olarak, bu çalışmada
kullanılan 7E öğrenme halkası modelinde yer alan “İlişkilendirme Basamağı”, hedeflenen kazanımları
günlük hayatla ya da disiplinler arasında ilişkilendirmeyi amaçladığından dolayı bu çalışma tam da
bu noktada önem arz etmektedir. Ayrıca araştırmada kullanılan modelde yer alan “Paylaşma ve Fikir
Alışverişi” basamağı öğrencilerin işbirlikçi öğrenmelerini sağlayıp, sadece kendi gruplarındaki
arkadaşlara bağımlı kalmayıp, farklı gruplardaki arkadaşlarıyla da fikir alışverişi yapmalarına olanak
sağladığından dolayı bu modelin kullanılması önemli görülmüştür. Gerek yurt içinde gerekse yurt
dışında 7E öğrenme halkası modeliyle ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu fen bilgisi eğitimi
alanında yapılmış olmasına rağmen, yapılan geniş literatür taraması sonucu matematik eğitimi
alanında 7E öğrenme halkası modeliyle ilgili bu çalışmada olduğu gibi deneysel bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
1.1 Araştırmanın Amacı
Sayılar ve sayılar arasındaki ilişkiler insanoğlunun binlerce yıl önceden beri ilgi-sini çekmektedir.
Matematiğin gelişim süreci dâhilinde, sayılar arasında oldukça ilginç ilişkiler bulunmuştur. Bunun bir
yansıması olarak da sayılar ve sayılar arasın-daki ilişkiler hemen hemen bütün ülkelerin okul
programlarına girerek özellikle ilköğretimin konusu olarak ayarlanmıştır. Ülkemizde ise ilköğretim
programında birinci sınıftan itibaren doğal sayılar konusuna yer verilmiştir. İlk beş sınıfta doğal
sayılar ve aralarındaki ilişkilerden büyüklük-küçüklük incelenmekle birlikte altıncı sınıftan itibaren
bunlara, doğal sayılar arasındaki daha ileri düzeydeki ilişkiler ek-lenmiştir. Bunlar matematik
öğretimi programında; bölünebilme, asal ve aralarındaki asal sayılar, çarpanlara ayırma, en büyük
ortak tam bölen ve en küçük ortak kat başlıkları olarak yer almaktadır (Baykul, 2002).
“Çarpanlar ve Katlar” konusu bazı konulardaki kazanımların (Rasyonel sayılarda 4 işlem, verilen
sayıyı üslü olarak yazma, kök içindeki sayıyı kök dışına çıkarma…) ön öğrenmeleri niteliğindedir ve
bu yüzden ilköğretim programında cebir konularının önünde yer almıştır (MEB, 2009). “Çarpanlar ve
Katlar” konusuna 6. Sınıflarda genişçe (%8) yer verilmektedir. Ayrıca TIMSS-2011 verileri
incelendiğinde; 4. sınıflarda sorulan matematik sorularının % 50’sinin ve 8. sınıflarda sorulan
matematik sorularının ise % 30’unun sayılar alt öğrenme alanına ait olduğu görülecektir Yücel, C.,
Karadağ, E., & Turan, S. (2013). Ancak sayılar alt öğrenme alanının önemli bir konusu olan ve gerek
ulusal, gerekse de uluslararası sınavlarda genişçe yer alan bu konunun içerdiği kazanımlarda
(çarpanlar ve katlar, asal sayılar ve bölünebilme kuralları) öğrencilerin ciddi öğrenme güçlükleri
yaşadıkları görülmektedir (Dede ve Argün, 2003; Baysal ve Kocakaya, 2010, Ak-kan, Baki ve
Çakıroğlu, 2012; Tatar, Okur ve Tuna, 2008; Durmuş, 2004).
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Bu nedenlerden dolayı 7E öğrenme halkası modelinin matematik öğretimine uyarlanmasının bir
örneğini teşkil edecek olan bu araştırmanın amacı, 7E öğrenme halkası modeline uygun öğretim
etkinliklerinin “Çarpanlar ve Katlar” konusunda 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına olan
etkisini incelemektir.
1.2 Araştırmanın problemi
1.2.1

Alt problemler

1) Araştırmaya katılan deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ön test puan-ları arasında anlamlı
bir fark var mıdır?
2) Araştırmaya katılan deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test puanları arasında anlamlı
bir fark var mıdır?
2.

Yöntem

Eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan yarı deneysel yöntem, bazı kontrol
güçlüklerine rağmen, sınırlılıklarını önemle dikkate almak kaydıyla araştırmalarda kullanılabilir
(Cohen, Manionve Morrison, 2000). Kaptan’a (1998) göre, yarı deneysel yöntemin eğitim
araştırmalarında çok sık tercih edilmesinin nedeni, bu yöntemle yürütülen çalışmalarda tarih, test
etme ve araç gibi kaynaklardan gelebilecek hataların ya da tesirlerinin kontrol edilebilmesi-dir. Bu
araştırmada, yarı-deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, yapılandırmacı
yaklaşıma dayalı 7E öğrenme halkası modeline göre ders gören öğrenci grubu ile ders kitabına dayalı
öğretim modellerine uygun ders gören öğrenci grubunun akademik başarıları bakımından aralarında
anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Başka bir deyişle, bağımsız değişkenlerin
(yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 7E öğrenme halkası modeli ve ders kitabına dayalı öğretim
modelleri), bağımlı değişken (öğrencilerin akademik başarıları) üzerinde etkili olup olmadıkları
sorusuna cevap aranmıştır.
2.1 Araştırmanın Deseni
Araştırma deseni, ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araş-tırmanın yürütüldüğü
her iki sınıfa da öncelikle 16 sorudan oluşan bir ön test uygu-lanmıştır. Sonrasında araştırma sürecine
bağlı olarak gruplara 4 haftalık eğitim verilmiştir. Deney grubunda dersler yapılandırmacı yaklaşıma
dayalı Bybee (2003) tarafından geliştirilen 7E öğrenme halkası modeline göre işlenmiş olup, kontrol
grubunda ise dersler ders kitabına dayalı öğretim modellerine göre işlenmiştir. Ders planları, MEB
Ortaokul 6. sınıf kitabındaki “Çarpanlar ve Katlar” konularına yönelik kazanımlar esas alınarak,
araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlama sürecinde her bir aşama detaylandırılarak bu sürecin
her anında uygulama yapan öğretmenle birebir iletişimde bulunulmuştur. Çalışmanın sonunda her iki
gruba da “Çarpanlar ve Katlar” konularına yönelik başarı testi, son test olarak uygulanmıştır.
2.2 Çalışma Grubu
Araştırma; 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı 1. döneminde Zonguldak ili Çaycu-ma ilçesinde bulunan
bir devlet okulunda farklı iki şubede öğrenim gören 6. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Grup
seçimi random (rastgele) bir şekilde yapıl-mıştır. Uygulama yapılan okulun 6. sınıfında farklı iki
derslikte öğrenim gören öğrencilerden 17 kişilik A şubesinin öğrencileri deney grubunu, 21 kişilik C
şubesinin öğrencileri kontrol grubunu oluşturmuştur.
2.3 Veri toplama aracı
Araştırmada gerekli verilerin elde edilebilmesi için araştırmacı tarafından başarı testleri
geliştirilmiştir. Bu sayede araştırmanın verileri, ön test ve son testlerin uygu-lanması sonucu elde
edilmiştir. Ön test hazırlanırken kazanımlarının dikkate alındığı “Doğal Sayılarla İşlemler” konusu, 6.
sınıfların ilk konusudur. Uzman desteğiyle hazırlanan 20 soruluk ön test, pilot uygulama olarak
Çaycuma ilçe merkezinde bulunan bir okulda 6. sınıfta öğrenim gören 50 öğrenciye uygulanmıştır.
Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile analiz edilerek madde güçlüğü,

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

893

geçerlik, güvenirlik ve madde ayırt edicilik değerleri incelenmiştir. “Doğal Sayılarla İşlemler” başarı
testinin güvenirlik analizi yapıldığında Cronbach’s Alpha değeri 0,875 olarak bulunmuştur. Başarı
testindeki her bir soru için madde ayırt edicilik gücü indeksi hesaplanmıştır. Buna göre ayırt edicilik
indeksi olarak kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmayan 4 soru testten çıkarılmıştır. Cronbach’s
Alpha değeri 0,875’ten 0,850’ye düşmekle birlikte soruların ayırt edicilik ve güçlük değerleri tek tek
incelenip değerlendirildiği ve buna göre soruların çıkarılmasına karar verildiği için bu düşüşün göz
ardı edilebilir bir değer olduğu düşünülmektedir.
Son testi (çarpanlar ve katlar başarı testi) oluşturmak için de aynı şekilde MEB’in okullarda
okutulmasını tavsiye ettiği kitaplarda sorulan sorular ve çeşitli yayınların 6. sınıflar için hazırlamış
olduğu test kitaplarındaki “Çarpanlar ve Katlar” konusundaki sorular incelenmiştir. Bu incelemenin
ardından uzman desteğiyle hazırlanan 20 soruluk son test, pilot uygulama olarak Çaycuma ilçe
merkezinde bulunan bir okulda 6. sınıfta okuyan 52 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda
elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile analiz edilerek madde güçlüğü, geçerlik, güvenirlik ve
madde ayırt edicilik değerleri incelenmiştir. 20 sorudan oluşan “Çarpanlar ve Katlar” konusundaki
başarı testinin güvenirlik analizi yapıldığında Cronbach’s Alpha değeri 0,785 olarak bulunmuştur.
Yapılan analizler sonucunda başarı testinin soru sayısı da 20’den 16’ya düşürülerek 16 soru için tekrar
analiz yapılmış ve Cronbach’s Alpha değeri 0,776 olarak bulunmuştur.
2.4 Uygulama
Uygulama öncesinde, öğrenci gruplarının akademik başarı düzeylerini ölçmek için “Çarpanlar ve
Katlar” konusunun ön öğrenmelerini teşkil eden ve 6. Sınıf pla-nında bu konunun hemen öncesinde
yer alan “Doğal Sayılarla İşlemler” konusundaki ön testin güvenirliği ve geçerliği bir pilot okulda test
edilerek gerekli yerlerde düzeltmeler yapılmıştır. Bu esnada farklı bir pilot okulda da “Çarpanlar ve
Katlar” konusunun bitiminde son test olarak uygulanacak olan testin güvenirliği ve geçerliği test
edilerek gerekli yerlerde düzeltmeler yapılmıştır.
Deney grubunda, yapılandırmacılığa dayalı 7E öğrenme halkası modeline uygun olarak öğretim
yapılmıştır. 7E öğrenme halkası modeline uygun ders planı tasarlanırken, geniş literatür taraması
yapılarak bu modele uygun olarak geliştirilen planlar tek tek incelenip uzman görüşüne
başvurulmuştur. Ayrıca MEB’in yayımladığı ders kitapları ve internette eğitim sitelerinde yer alan
konuyla alakalı etkinlikler incelenerek “Çarpanlar ve Katlar” konusunun kazanımlarını içeren ders
planları geliştirilip, etkinlikler hazırlanmıştır.
Kontrol grubunda ise “Çarpanlar ve Katlar” konusunun öğretiminde MEB’in tavsiye ettiği Sevgi
Yayınları 6. Sınıf ders kitabına uygun olarak önerilen öğretim yöntem ve modelleri kullanılmıştır.
Kitaptaki kazanımlara yönelik olarak verilen etkinlikler yapılıp, dersin işleyişi kitabın izlediği sıraya
uygun olarak sürdürülmüştür. Bunun akabinde öğrencilere çalışma kitabında yer alan sorular ödev
olarak ve-rilmiştir. Uygulama, deney ve kontrol gruplarında aynı öğretmen tarafından 4 hafta süreyle
toplam 16 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen uygulama yapılan okulda kadrolu olarak görev
yapmaktadır ve Karadeniz Bölgesindeki bir üniversite-den 2012 yılında mezun olmuştur. Uygulama
sonrasında “Çarpanlar ve Katlar” başarı testi, son test olarak uygulanarak grupların başarı durumları
mukayese edil-miştir.
2.5 Verilerin Analizi
Başarı testlerinden elde edilen veriler SPSS/PC (17.0) (Statistical Package for Social Sciences for
Personal Computers)
paket programı kullanılarak analiz edil-miştir. Veri analizinde t-testi
kullanılarak grupların ön test ve son test ortalama pu-anları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı
belirlenmiştir. Bu analizler yapılırken, öğrencilerin testlerdeki başarı puanlarını bulmak için her
soruya verdik-leri doğru cevaplar “1”, yanlış ve boş cevaplar “0” olarak paket programına girilmiştir.
Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Parametrik bir sınama olan t-testinde bir
örneklemden çıkan sonuçların evrenle karşılaştırılması yerine, iki farklı örneklemin sonuçları
birbiriyle karşılaştırılır. T-testi, örneklemden veya örneklemlerden alınan verilerin ortalamaları
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üzerinde inceleme yapmakla birlikte; t-testinde örneklem gruplarının aynı evrene ait olup olmadıkları
önem arz eder (Çepni, 2012).
3.

Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde araştırma problemlerini yanıtlamak için toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleriyle
birlikte elde edilen bulgular tablo halinde sunularak yorumlanmıştır.
Tablo 1. Test puanlarına ilişkin normal dağılım analizi için Shapiro-Wilk testi
Grup/Test

Shapiro-Wilk

Deney ön test

0.553 (>.05)

Çarpıklık Katsayısı
-0,385

Deney son test

0.376 (>.05)

0,209

Kontrol ön test

0.060 (>.05)

-0,708

Kontrol son test

0.782 (>.05)

-0,120

Tablo 1.’deki verilere göre, deney grubunun ön test (0.553), son test (0.376) Shapiro-Wilk katsayıları ve
kontrol grubunun ön test (0.060), son test (0.782) Shapiro-Wilk katsayıları 0.05 ten büyük olduğu için
gruplar normal dağılım göstermektedir. Ayrıca, kontrol grubunun ön test (-0,708), son test (-0,120)
çarpıklık katsayıları ± 1.96 arasında olduğundan dolayı gruplar normal dağılım göstermektedir.
Gruplar normal dağılım gösterdiği için, verilerin istatistiğinde bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır.
3.1 Birinci Alt Probleme Ait Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında “Araştırmaya katılan 7E öğrenme halkası modeline
dayalı öğretimin yapıldığı deney ve ders kitabına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol gruplarındaki
öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu
bağlamda ilgili alt problemi değerlendirmek için deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin konu
başında uygulanan ön test puanlarına yönelik t-testi yapılmıştır. Bulgular Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2. Deney ve kontrol grubunun ön test puanları t-testi
Grup

N

Deney Ön Test
Kontrol Ön Test

17
21

X

Ss

Sd

t

p

63,60
59,40

26,63
25,21

36

0,498

,62

Analiz sonuçları, araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı
testinden aldıkları ön test puanları arasında manidar bir farklılaşma olmadığını göstermektedir [t(36)=
0,498, p>.05]. Bu bulgu, araştırmaya katılan deney grubu ( X =63,60) ve kontrol grubunun ( X =59,40) ön
test puanlarına göre birbirine denk veya benzer özellikte olduğunu göstermektedir.
3.2 İkinci Alt Probleme Ait Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında “Araştırmaya katılan 7E öğrenme halkası modeline
dayalı öğretimin yapıldığı deney ve ders kitabına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol gruplarındaki
öğrencilerin son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusunu yanıtlamak amacıyla
öğrencilerin Akademik Başarı Testi’nden aldıkları son test puanları karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda
ilgili alt problemi değerlendirmek için deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin konu bitiminde
uygulanan son test puanlarına yönelik t-testi yapılmıştır. Bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve kontrol grubunun son test puanlarına ilişkin t-testi
Grup

N

X

Ss

Sd

t

p

Deney Son Test
Kontrol Son Test

17
21

54,04
52,67

20,12
18,91

36

0,215

,83
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Tablo 3’teki verilere göre, araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı
testinden aldıkları son test puanları arasında manidar bir farklılaşma olmadığı görülmektedir [t(36)=
0,215, p>.05]. Bu bulgu, araştırmaya katılan deney grubu ( X =54,04) ve kontrol grubunun ( X =52,67)
ortalama puanlarından da yola çıkılarak etkisi test edilen programa dâhil olan deney grubu ile ders
kitabına dayalı öğretim modellerinin kullanıldığı kontrol grubu öğrencileri arasında manidar bir
farklılaşma olmadığını ortaya koymuştur.
4. Sonuç
Bu çalışmada, 7E öğrenme halkası modeline dayalı öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin
“Çarpanlar ve Katlar” konusundaki akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır.
Araştırmanın başlangıcında deney ve kontrol gruplarındaki 6. sınıf öğrencilerine uygulanan ön testin
sonuçları incelendiğinde iki grubun da konuyla ilgili hazır bulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir
fark olmadığı görülmektedir. Bu yüzden de araştırmanın başlangıcında deney ve kontrol gruplarının
başarı yönünden denk oldukları kabul edilmiştir. Öğrencilerin aynı sosyokültürel çevreden
gelmelerinin ve daha önceki eğitim-öğretim yılında da aynı okulda öğrenim görmüş olmalarının,
grupların denk olmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.
Uygulama sonrasında “Çarpanlar ve Katlar” konusunda uygulanan akademik başarı son test puan
sonuçlarına bakıldığında, yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 7E öğrenme modelinin
kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile ders kitabına dayalı öğretim modellerinin kullanıldığı kontrol
grubu öğrencilerinin son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bir başka
ifadeyle, etkisi test edilen programa dâhil olan deney grubu ile ders kitabına dayalı öğretim
modellerinin kullanıldığı kontrol grubu arasında öğrencilerin akademik başarıları anlamında bir
farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bu bulguya paralel olarak; Gönen, Kocakaya ve İnan’ın (2006) 7E
öğrenme halkası modelinin akademik başarıya etkisini inceledikleri araştırmada, öğrenme halkası
modelinin lehine neticeler ortaya çıkmamıştır. Ayrıca Canlı’nın (2009) buna benzer olarak 5E öğrenme
halkası modelinin akademik başarıya etkisini incelediği araştırmada da öğrenme halkası modelinin
lehine neticeler ortaya çıkmamıştır. Bu bulgunun aksine; Çekilmez (2014), Köksal (2014), Yenice
(2014), Taş (2013), Yerdelen Damar (2013), Şahin (2012), Gürbüz (2012), Demirezen (2010), Bülbül
(2010), Avcıoğlu (2008) tarafından yapılan araştırmalarda 7E öğrenme döngüsü modelinin akademik
başarıyı arttırmada etkili bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.
Genel olarak bu araştırmanın sonucunda şunu söyleyebiliriz ki; 7E öğrenme modelinin “Çarpanlar ve
Katlar” konusunda ders kitaplarının önerdiği öğretim modellerine kıyasen akademik başarı
bakımından bir üstünlüğü görülmemiştir.
Alan yazın incelendiğinde 7E ile yapılmış tez çalışmalarının yaklaşık olarak % 90’ı Fen Bilimleri
alanında yapılmış çalışmalardır. Çünkü Fen Bilimlerinin doğasının bu modele yatkınlığı bilinen bir
gerçektir. Ama matematik eğitimi adına böyle bir şey söyleyebilmek oldukça zordur. Yapılan geniş
literatür taraması sonucu, bu çalışmanın yapılandırmacı 7E öğrenme halkası modeline dayalı yurt
içinde matematik eğitimi adına yapılan ilk deneysel çalışma olduğu söylenebilir. Matematik eğitimi
adına literatüre geçen 7E öğrenme halkası modelinin örneklerini görememek, bu modelin matematik
öğretimine uygun olup olmadığı hakkında zihnimizde soru işareti oluşturmaktadır. Bununla beraber
farklı konuları içeren, daha kapsamlı yapılacak araştırmalar yapılandırmacı öğretim yönteminin
matematikte 7E öğrenme halkası modeli uygulamalarıyla ilgili daha somut sonuçlar verebilecektir.
Böylece matematik öğretiminde en azından bu modelin hangi konularda daha verimli sonuçlar
doğuracağı ortaya çıkarılabilir.
Bu çalışmada deney grubu öğrencilerinin akademik başarı bakımından kontrol grubu öğrencilerine
göre anlamlı bir üstünlüğü görülmemesine karşın; belki analitik düşünme becerileri, belki de
mantıksal-matematiksel düşünme becerileri kontrol grubuna göre daha fazla gelişmiş olabilir. Bu
mevzu, araştırmamızın konusu dâhilinde olmadığı için ilgili modelin bu değişkenler üzerindeki
etkisinin neler olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Fakat matematik öğretimi adına yapılacak
başka bir çalışmada 7E öğrenme halkası modeliyle gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerdeki kavram
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yanılgılarına, matematik dersine yönelik tutumlarına, düşünme becerilerine ve problem çözme
becerilerine yönelik etkisi incelendiği takdirde bu modelin matematikteki uygulamalarının sonuçları
birçok yönden incelenmiş olacaktır.
Matematik dersi, öğrencilerin günlük yaşantıları ile ilişkilendirilerek öğrenen bireyin matematiğe bir
anlam yüklemesi sağlanmalı ve matematiğin işlevselliği ön plana çıkarılmalıdır. Bunun için de 7E
öğrenme halkası modelini kullanarak ders anlatırken özellikle ilişkilendirme basamağına gereken
önem verilmelidir. Yapılandırmacı 7E öğrenme halkası modelinin sınıfta uygulanması sırasında
kullanılacak öğretim etkinlikleri ve çalışma yapraklarının öğrenci düzeyine uygun, ilgi çekici ve
öğrencilerin bilgiyi kendi başlarına yapılandırmasını sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
Yapılan bu çalışmada Bybee’nin yorumladığı 7E öğrenme halkası modeli kullanılmıştır. Bu konuda ya
da farklı konularda yapılacak çalışmalarda Eisenkraft’ın yorumladığı 7E öğrenme halkası modelinin
de kullanılması, bize bu modelin öğrenmeye etkisi hakkında daha fazla bilgi verecektir.
5.
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Özet
Araştırma Türkiye’de bir şehir üniversitesinin eğitim fakültesinin ilköğretim fen bilgisi ve matematik eğitimi
bölümünde okumakta olan ve türev konusunu içeren (Genel Matematik, Analiz vb.) dersleri almış 5 fen
bilgisi, 5 matematik toplam 10 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının
matematik derslerindeki akademik başarısı, konu ile ilgili vize sınav sonuçları ve türev konusunda yapılan
başarı testi sonuçlarına göre öğretim üyesi ve araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Seçilen öğrencilerle 3
oturumdan oluşan bir çalışma yapılmıştır. Repertuar çizelgeleri için gerekli verilerin elde edilmesinde
“derecelendirme” ve “yapılandırılmış mülakat” yöntemi kullanılmıştır. Çizelgeler nitel ve nicel yöntemler ile
analiz edilmiştir. Bu makale çerçevesinde tüm çalışmalara katılan 2 öğrencinin verdikleri cevapların analizine
ve adaylarla yapılan mülakatın sonuçlarına yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre fen bilgisi öğretmen
adayı türevi genelde hız ile alakalı görmekte, matematik öğretmen adayı ise türevi fonksiyonun bir noktadaki
teğetinin eğimi olarak düşünmektedir. Çalışmanın sonunda repertuar çizelgesinin öğrencilerin türev konusu
ile ilgili kavram yapılarını ve konu ile çelişen anlamalarını ortaya çıkarmada oldukça başarılı olduğu
görülmüştür.
Anahtar kelimeler:1
Türev, kavram yapısı, repertuar çizelge tekniği, öğretmen adayları.

1.

Giriş

Uzun yıllardır yapılan matematik eğitimi araştırmaları öğrencilerin matematik öğrenimlerinde
kavramsal anlamadan ziyade işlemsel anlamaya yöneldiklerini ve dolayısıyla kavramları anlama ve
anlamlandırmada zorluklar çektiklerini ortaya koymuştur (Hiebert ve Lefevre, 1986; Skemp, 1978). Bu
araştırmalar kavramsal anlamanın öğrenilen kavramın esas olarak ne anlama geldiğini, diğer
matematiksel kavramlarla olan ilişkisini ve matematiksel işlemlerin niçin çalıştıklarını görmeyi
mümkün kıldığını belirtmişlerdir. İşlemsel bilgiye dayalı anlamanın ise öğrencilere sadece işlemlerin,
kuralların ve formülleri nasıl kullanabileceği ile alakalı becerileri sağladığı ama bunu o işlemlerin,
kuralların ve formüllerin arkasındaki matematiksel fikrin kavrandığı anlamına gelmediği ve hatta o
fikrin kavranmadan da işlemlerin başarıyla gerçekleştirileceği anlamına geldiği belirtilmiştir. Örneğin
bir öğrencinin bir fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimini fonksiyonun o noktadaki türevi ile
bulması işlemsel bilgi gerektirir. Ama eğer o öğrenci belirlenen noktada türevin ne anlama geldiği
sorusu karşısında onu limit veya değişim oranı ile ilişkilendiremiyorsa öğrencinin türevi kavramsal
olarak anlamadığı ve anlamlandıramadığı söylenebilir (Özmantar ve diğ., 2008). Matematik
eğitiminde yapılan çalışmalara göre öğrenciler türev kavramını anlamada güçlük çekmektedirler
(Ubuz 1996: 2001).
Sorumlu yazar adresi: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
E-posta adresi: acbiber@kastamonu.edu.tr
* Bu makale Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanmakta olan yüksek lisans tezinin bir bölümü olarak yazılmıştır.
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Kavram yapılarının incelenmesi açısından matematikte ki türev konusu öğrenciler ve öğretmen
adayları için anlaşılması güç bir kavram olduğu düşünülmektedir. Bingolbali (2008) ise türev
kavramını anlamanın bazı temel matematiksel kavramların ve konuların anlaşılmasıyla bağlantılı
olduğunu ve geometri, fonksiyon, limit, teğet, eğim, süreklilik ve değişim oranı gibi kavramların tek
başlarına bile öğrenciler için zorluk kaynağı olabiliyorken, bu kavramların hepsini içeren türevi
anlamanın öğrenciler için zor olmasının doğal olduğunu ifade etmektedir. Bingolbali (2008)
çalışmasında türeve konusuna ilişkin zorlukları türev-teğet ve eğim, türev-değişim oranı ve türevlimit ilişkisi şeklinde üç kategoride incelemektedir. Aksoy’a (2007) göre bir fonksiyonun türevini
bulma bir fonksiyonun limiti fikrinden geliştirilmiştir. Benzer şekilde, limit kavramı integral
kavramının gelişiminin temelinde de yer almaktadır. Dolayısıyla, türevi ve integrali anlamak için limit
kavramını anlamak önemlidir. Orton (1993) öğrencilerin türev ve integrali anlamaları ile ilgili yaptığı
nitel ve nicel çalışmasında öğrencilerin türevin limit ile ilişkisini anlamada zorluk çektiklerini
belirlemektedir (Orton, 1993: akt: Akkaya, 2009). Türeve ilişkin öğrenci zorluklarından birisi de türeveğim ilişkisini kuramamadır. Bir öğrencinin teğet doğrusunun eğimini kullanarak teğet noktasındaki
türevin değerini bulma işlemlerini detaylı inceleyen bir çalışmada öğrenci türev kavramını “türev bir
grafiğe belirli bir noktada çizilen teğetin eğimidir’ şeklinde tanımlamasına karşın, teğet doğrusunun
teğet noktasındaki denklemini sanki o noktadaki türeviymiş gibi kullanmaktadır (Amit ve Vinner,
1990; akt: Bingolbali, 2008).
Öğrenciler türev-eğim ilişkisini ezbere bilmelerine rağmen işlem yapmada ve akıl yürütmede
zorluklar yaşamaktadırlar. Öğrenciler türev-eğim ilişkisine dair türevin, fonksiyonun o noktadaki
teğetinin eğimini verdiğini anlamamanın yanında bulunan türevi fonksiyonun teğet denklemi olarak
da alabilmektedirler. Aynı zamanda limit kavramıyla da alakalı olarak kiriş doğrularından teğet
doğrusuna geçişte zorluklar yaşayabilmektedirler.(Akkaya, 2009). Aksoy (2007) bilgisayar cebir
sistemleri ile türev öğretimi üzerine yaptığı çalışmasında bu konudaki çeşitli araştırmaları incelemekte
ve kendi çalışması da dahil olmak üzere öğrencilerin türev-değişim oranı ilişkisini kurmada zorluk
yaşadıklarını belirtmektedir. Bingölbali’ye göre (2008) öğrenciler değişim oranı kavramının
varlığından habersiz oldukları için türev-değişim oranı ilişkisini kurmada zorlanmaktadırlar. Ayrıca
bir noktada değişimin olabileceğini anlamakta zorlanmanın yanında öğrenciler her bir nokta için de
farklı değişim oranlarının olduğunu anlamakta da zorlanmaktadırlar. Yine değişim oranını
fonksiyonun o noktadaki değeri olarak gören öğrenciler de mevcuttur.
Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve bunun yanında kavram bilgilerini de güçlü kılabilmek
için çeşitli eğitim ve ölçme teknikleri geliştirilebilir. Bunun için öncelikle öğrencinin mevcut kavram
yapısının doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Ancak böyle bir değerlendirme şekli işin
oldukça zaman alıcı ve zor olması nedeniyle nadiren yapılır (Fetherstonhaugh ve Treagust, 1992).
Kavram yapılarının ortaya çıkarılması hem zor bir iştir, hem de kişisel kavram yapısı farklı etmenlere
bağlı olabilir. O yüzden derinlemesine veri elde etmek için mülakatlar ve kavram haritaları kullanılır,
fakat bunların uygulanması zor ve analizleri zaman alır (Winer ve Jesus, 1995). Öğrencilerin bir
konuyu nasıl ve ne kadar kavrayabildiğini ortaya çıkarmak, matematik eğitimi biliminin temel
uğraşlarındandır. Bu kapsamda öğrencilerin bir konu ile ilgili kavram yapılarını ve kavram imajlarını
belirlemek için aynı zamanda psikolojide yaygın olan kavram analiz teknikleri de kullanılmaktadır.
Bunlardan birisi olan Repertuar Çizelge Tekniği ilk defa Kelly (1955) tarafından geliştirilen bir kavram
analiz tekniğidir. Repertuar Çizelge Tekniği (R.Ç.T.) eğitimde vazgeçilemez bir unsur olan ve
kavramla ilgili bilişsel yapıyı ortaya çıkarmakta oldukça etkilidir (Aztekin, 2003).
Repertuar çizelge tekniği, Kelly tarafından klinik uygulama ve araştırmalarda faydalı olması amacıyla
geliştirilmiştir. Bu yöntem katılımcıların zihinsel yapılarını anlamada önemli bilgiler sağlar. Ancak
bununla birlikte klinisyen için fazla zaman ve çaba gerektiren karmaşık bir yöntem olarak
görülmektedir. Yöntemin avantajı ise uygulayıcısına hastayla ilgili bilgilere bilgisayar tarafından
analizleri titizlikle yapılmış matematiksel ve istatistiksel verilere ulaşma olanağı sunmasıdır (Faccio E.,
Castiglioni M., Bell R. C., 2012a).
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Repertuar çizelgesi katılımcıya ait yapılar ile maddeler arasındaki ilişkileri veren bir tablodur.
Maddeler; kavramlar veya olaylar olabilirler ve araştırılacak olan konuya göre belirlenirler. Yapılar ise
maddeler arasındaki benzerliği ve farklılığı vurgulayan iki kutuplu ifadelerdir (doğru-yanlış, farklı değil). Repertuar çizelge tekniği birçok yerde olduğu gibi eğitim alanında da rahatlıkla kullanılabilir.
Özellikle öğrenenlerin neyi nasıl öğrendiklerini ortaya koymak, bir konu hakkında katılımcılardan
görüş almak veya öğrencilere meslek tercihi konusunda yardımcı olmak için repertuar çizelge tekniği
uygun bir yöntem olarak tavsiye edilebilir.
Repertuar çizelge tekniği, birçok eğitimci tarafından ölçme ve değerlendirme aracı ve değişik
konularda kullanılmıştır. (Aztekin, 2003; Aztekin 2008; Abazaoğlu, 2009; Fetherstonhaugh, 1994;
Winer ve Abad, 1995; Williams, 2001;). Fetherstonhaugh (1992) 55 öğrenci ile bireysel görüşmeler
yaparak, repertuar çizelge tekniği ile öğrencilerin enerji konusundaki düşüncelerini belirlemeye
çalışmıştır. Williams (2001) ise öğrencilerin limit kavramı ile ilgili kavram yapılarını ortaya çıkarmak
için repertuar çizelge tekniğini kullanmıştır. Aztekin (2003) öğrencilerin limit ile ilgili bilişsel
yapılarını ve yine Aztekin (2008) öğrencilerin sonsuzluk kavramı ile ilgili yapılarının ortaya çıkarmak
için Repertuar Çizelge Tekniğini (RÇT) kullanmıştır. Abazaoğlu (2009) ise repertuar çizelge tekniğini
kullanarak öğrencilerin kuvvet ve hareketle ilgili kavram yanılgılarını incelemiştir.
Bu araştırmanın amacı, Repertuar Çizelge Tekniği ile Fen ve Matematik öğretmen adaylarının türev
konusu ile ilgili kavramsal yapıları incelemektir. Türev gibi birçok matematik konusuyla bağlantısı
olan bir konuda matematiksel olarak farklı anlayışların ve farklı kavramsal yapıların oluşması
normaldir. Literatür araştırmaları sonucuna göre bu konu ile ilgili Fen ve Matematik öğretmen
adaylarının kavram yapılarının ve anlayışlarının belirlendiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu
çalışmada Fen ve Matematik öğretmen adaylarının türev ile ilgili anlayışlarının araştırılmasıyla bu
eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Repertuar çizelge tekniğinin üç
önemli öğesi vardır;
Madde (Element): Kişinin çevresindeki her türlü olgu ve nesneyi ifade eder (Abazoğlu, 2009). Bir konu
ile ilgili doğru ya da yanlış olabilen düşünceler ya da önermelerdir denilebilir. Örneğin ‘Geometrik
anlam olarak türev bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki teğetidir’ düşüncesi türev konusu ile ilgili
bir maddedir.
Yapı: Var olan maddeleri birbirinden ayırma ve değerlendirme işleminin sonucudur. Bir yapı
genellikle şu şekilde oluşturulur; katılımcıdan konu listesinden seçilen 2 maddeyi birbiriyle
karşılaştırarak ortak ve farklı noktalarını belirtmesi istenir. Bu şekilde elde edilen sonuç, karşılaştırılan
maddelerden birinin özelliği ile gösterilen 2 kutuplu bir “yapı”dır (Aztekin,2008).
Repertuar Çizelgesi: Katılımcıların “kavram yapıları” ile “maddeler” arasındaki ilişkileri gösteren
çizelgedir. Bir repertuar çizelgesi oluşturulurken ileri derecede yapılandırılmış bir görüşme yürütülür
(Aztekin, 2008).
2.

Yöntem

Yapılacak olan bu çalışmada bir nitel araştırma tekniği olan repertuar çizelge tekniği kullanılmıştır. Bu
çalışmada repertuar çizelge tekniğinin özellikleri kullanılarak fen ve matematik öğretmen adaylarının
türev kavramı ile ilgili yapıları ortaya çıkarılmış ve bu yapılar arasındaki ilişkileri gösteren şemalar
elde edilmiştir. Repertuar çizelgeleri için gerekli verilerin elde edilmesinde “derecelendirme” ve
“yapılandırılmış mülakat” yöntemi kullanılmıştır. Çizelgelerin analizinde nitel ve nicel yöntemler
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini bir şehir üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim
görmekte olan ve türev konusunu içeren (Genel Matematik, Analiz vb.) derslerini almış 5’i Fen
Bilgisi, 5’i Matematik Öğretmenliği eğitimi alan toplam 10 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri
toplama araçları olarak repertuar çizelgeleri, yarı yapılandırılmış mülakatlar, konu alan bilgisi sınavı
ve derslerdeki gözlemler kullanılmıştır. Bu makale çerçevesinde tüm çalışmalara katılan 2 öğrencinin
verdikleri cevapların analizine ve adaylarla yapılan mülakatın sonuçlarına yer verilmiştir.
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Katılımcılar öğretim üyesinin dersteki gözlemlerine ve genel matematik dersi sınav sonuçları ile türev
konusunda yapılan başarı testi sonucuna göre araştırmacı ve öğretim görevlisi tarafından birlikte
belirlenmiştir. Seçilen öğrencilerin başarı durumlarının sınıfa göre yüksek seviyede olmasına dikkat
edilmiştir. Matematik bölümünden seçilen öğretmen adaylarından beş öğrencinin beşi de çalışmanın
üç oturumuna da katılarak çalışmayı tamamlamıştır. Ancak Fen Bilgisi Öğretmen adaylarından
belirlenen beş katılımcıdan beşi ilk iki oturuma katılmış fakat iki katılımcı daha sonra çalışmaya
devam etmek istemediklerini belirterek son oturuma katılmamışlardır, Çalışma diğer üç katılımcı ile
tamamlanmıştır.
2.1 Metodun Uygulanması
Seçilen öğrenciler araştırmacı kontrolünde 3 oturuma katılmışlardır. Her oturumda da öğrencilerin
türev tanımına ilişkin kavram yapıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 1. oturumda öğrencilerin türev
bilgileri türev başarı testi ile test edilmiştir. 2. oturumda mülakat yöntemi kullanılarak türev konusu
ile ilgili yapıları belirlenmeye çalışılmış ve repertuar çizelgeleri oluşturulmuştur. 3. ve son oturumda
ise öğrencilerin bu yapılara göre oluşan repertuar çizelgesini 1’den 5’e kadar derecelendirme puanıyla
her yapıyı ayrı ayrı bütün maddelere göre değerlendirerek, puan vererek (derecelendirerek)
doldurmaları istenmiştir. Öğrencilerin repertuar çizelgeleri, bu şekilde elde edilmiştir. Bu çalışmada
örnek teşkil etmesi açısından repertuar çizelgelerine yer verdiğimiz 2 öğretmen adayından ikisi de
çalışmadaki 3 uygulamanın 3’üne de katılmıştır. Öğretmen adaylarının türev ile ilgili repertuar
çizelgeleri 3 oturum sonunda elde edilmiştir.
2.2 Kavram Temaları
Bu çalışmada türev ile ilgili dört tema üzerinde durulmuştur. Bu temaların belirlenmesi için türev ile
ilgili literatürden ve uzman görüşünden yararlanılmıştır. Çalışmayı bu temalar şekillendirmiş ve
maddeler bu yapılara göre belirlenmiştir.
1. Tema (Türev-Eğim ilişkisi): Türevin eğimle olan alakasıdır. Öğrenciler türevi genellikle “türev bir
fonksiyona belirli bir noktadan geçen teğettir” şeklinde ezberleyerek öğrenmeye yönelmekteler.
Dolayısıyla ezberlenen bu şey öğrenciler için sonradan türevin kendi tanımı haline dönüşmekte ve bu
da öğrenciler açısından ciddi kavram yanılgılarına neden olmaktadır.
2. Tema (Türev-Değişim oranı ilişkisi): Türevin bir noktadaki anlık değişimi ile ilişkilidir. Anlık
değişimin nasıl olacağı bunun türevle ilişkisinin ne yönde olduğu öğrenciler tarafından farklı
algılanmaktadır. Bu algıları ortaya çıkarmak için bu kavram üzerinde durulmuştur.
3. Tema (Türev-Limit ilişkisi): “Limit acaba öğrenciler tarafından ne derece türevle ilişkili
bilinmektedir?” Sorusuna cevap bulmak amacıyla bu kavram üzerinde durulmuştur.
4. Tema (Türev-Süreklilik ilişkisi): Sürekliliğin türevdeki yeri nedir? Bir fonksiyonun sürekli olması
türevinin olması için yeterli midir? Sorularının cevabındaki türev-süreklilik ilişkisini incelemek için
bu kavram üzerinde durulmuştur.
2.3 Maddelerin Oluşturulması
Repertuar çizelgelerinin oluşturulması için kullanılan ve yukarıda bahsedilen türev temalarıyla ilgili
12 madde aşağıda verilmiştir. Bu maddeler matematikte ki türev konusu ile ilgili yapılan
çalışmalardan, öğrencilerle yapılan derslerden, öğrenci önermelerinden araştırmacının
değerlendirmeleri sonucunda elde edilmiştir. Bu maddeler araştırmacı tarafından öğrencilerin
anlayabileceği şekilde hazırlandı ve uzman görüşleri alınarak maddelerde bazı çıkartma ya da
eklemeler yapıldı. Maddeleri hazırlarken araştırmacı danışmanı dışında değişik üniversitelerde analiz
dersini veren öğretim elemanı ile görüşerek maddeler ile ilgili görüşlerini almıştır.
2.4 Yapıların Elde Edilmesi İçin Kullanılan Maddeler Listesi
Madde1: Geometrik anlam olarak türev bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki teğetidir.
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Madde 2: Bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki türevi fonksiyonun o noktadaki teğetinin eğimidir.
Madde3: Sürekli olan bir fonksiyonun bir noktadaki eğimine fonksiyonun o noktadaki türevi denir.
Madde4: Türevin limit tanımı olsa da limit almadan da türev bulunabilir.Önemli olan belirli bir
noktadaki eğimi bulmaktır.
Madde5: Limit alma işlemi türevin doğasında vardır. Türev limitten bağımsız olarak düşünülemez.
Aslında bir fonksiyonun herhangi bir noktada türevini bulmak fonksiyonun o noktada limitini
bulmakla aynı şeydir.
Madde6: Fiziksel anlamda türev anlık hızın genel adıdır. Diğer bir ifadeyle bir fonksiyonun bir
noktadaki değişme hızı fonksiyonun o noktadaki türevidir.
Madde7: Bir fonksiyonun belirli bir noktasından geçen teğetin eğimi ile o noktadaki anlık değişim
oranı aynı şey ise neticede “türev fonksiyonun herhangi bir noktadaki değişim oranıdır” denilebilir.
Madde8: Herhangi bir fonksiyon üzerinde bir noktadaki değişim oranından bahsedilemez. Değişim
oranından bahsedebilmek için iki nokta arasında değişim olması gerekir. Dolayısıyla bir fonksiyonda
herhangi bir noktadaki değişim oranı nedir? diye sorulduğunda bunu türevle ilişkilendirmek yanlış
olur.
Madde9: Herhangi bir fonksiyonun bir noktadaki türevi fonksiyonun teğet denkleminin o noktada
aldığı değerdir.
Madde10: Bir fonksiyonun sürekli olduğu her noktada türevi vardır. Fonksiyon sürekli ise aynı
zamanda türevlenebilir.
Madde11: Bir fonksiyonun sürekli olmadığı noktalarda fonksiyon türevlenebilir.
Madde12: Bir fonksiyonun sürekli olduğu her noktada türevli olmayabilir.
2.5 Yapıların Elde Edilmesi
Bu çalışmada öğrenci yapılarını belirlemek için yukarıda verilen maddeler listesi kullanılmıştır.
Yapılar, mülakatlarda ikili maddeler karşılaştırılarak ortaya çıkarılmıştır. Yapı belirlenirken ilgi
listesinden seçilen iki madde karşılaştırılarak benzer ve farklı yönleri tespit edilir. Sonuç olarak
karşılaştırılan maddelerden birlikte 2 kutuplu bir yapı oluştururlar (Abazoğlu, 2009).
Katılımcıdan konu listesinden seçilen 2 maddeyi birbiriyle karşılaştırarak ortak ve farklı noktalarını
belirtmesi istenir. Katılımcının verdiği cevaplar yazılı olarak alınır. Bu yöntemle katılımcıların kavram
yapıları tespit edilir. Araştırmacı katılımcının açıklamasında kullandığı kelimelerden bir kaçını ortaya
çıkan yapı için etiket olarak seçmiştir. Bu işlem öğrenci yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla
öğrencilere karşılaştırmaları için sunulan ikinci madde çifti için de aynı şekilde tekrarlanmıştır. Bu
süreç belirlenen bütün madde çiftleri için tekrar edilerek not edilecek daha fazla bir benzerlik ya da
farklılık olmadığı kanısına varılıncaya kadar devam etmiştir. Madde çiftleri bütün öğrencilere aynı
sıra ile sunulmuştur. Bu çiftler (1-2,10-12,2-9,4-5,7-8,10-11,2-3,11-12,6-8,1-7,4-7) görülebileceği gibi
birbirinden farklı formal bakışın karşıt noktalarını ifade edebilmektedir.
2.6 Çizelgelerin Elde Edilmesi
Kavram yapıları ortaya çıkarıldıktan sonra çizelgeler öğrencilere sunulmuştur. Öğrencilerden bu
yapıları maddelere göre derecelendirmeleri istenmiştir. Bütün yapılar katılımcılar tarafından 5 puanlı
bir ölçü ile derecelendirilmiştir. Örneğin oluşan bir yapının kutbu için 5 bu yapıyı tam yansıtıyor, 4 iyi
derecede, 3 madde bu yapıya göre ortada veya kararsız, 2 çok az yansıtıyor,1 hiç yansıtmıyor-karşıt
anlamlıdır. Bu şekilde bütün yapılar derecelendirilmiştir. Her yapı her maddeye uygulanıncaya kadar
bu işleme devam edilmiştir. Bir madde için 5 ölçüsü maddenin oluşan yapının kutbuna kuvvetli bir
şekilde uygun olduğunu,1 ölçüsü ise maddenin yapının karşı kutbuna kuvvetli bir şekilde uygun
olduğunu gösterir.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

903

2.7 Çizelgelerin Analizi
Yapı çiftleri arasındaki ilişkinin kuvvetini belirlemek için yapılar arasındaki derecelendirme
farklarından yararlanılmıştır. İki yapıyı ifade eden iki sıranın derecelendirme puanları karşılaştırırken
sıraların derecelerinin farkları bulunur bu farklar toplanır bu şekilde iki sıra arasındaki toplam farkı
belirten bir ilişki sayısı bulunur. Bu sayı az olduğunda yakın ilişkiyi, bu sayı büyük olduğunda uzak
ilişkiyi gösterir.
Bu çalışmadaki gibi 12 önermeden oluşan bir maddeler listesinde iki yapıya da aynı dereceler verilmiş
olsa toplam fark değeri en az 0 bulunur. İki yapıdan birine sürekli 1, diğerine sürekli 5 değeri verilmiş
olsa toplam fark değeri en fazla 48 elde edilir. Dolayısıyla çizelgede toplam fark değeri 0 ile 48
arasında değişmektedir.
İki yapı arasında ki fark değeri bulunurken çizelge elde edilmesi sırasında 12 maddeye göre her yapı
derecelendirilirken yapılara verilen 1’den 5’e kadar olan derecelerin farkı alınır (bu fark mutlak
değerde gibi düşünülerek) daha sonra her maddeye göre bulunan derece fakları toplanarak iki yapı
arasındaki toplam fark değerleri elde edilir. Bu toplam fark değerinin küçük sayı çıkması iki yapının
birbirine yakın olduğunu yani birbiri ile ilişkili olduğunu gösterir. Toplam fark değerinin büyük
çıkması ise iki yapının birbirinden uzak olduğunu yani ilişkisiz olduğunu gösterir.
Bu işi yapan birçok bilgisayar programı ve çok farklı analiz teknikleri vardır (Aztekin,2003). Fakat bu
yöntem daha pratik olması nedeniyle veri kaybına da neden olmadığı için tercih edilmiştir. Yapıların
derecelendirilmesi arasındaki farklar toplamı aynı zamanda yapılar arasındaki ilişkinin derecesini
gösterme gibi işlevi vardır.
3.

Bulgular ve Yorumlar

Çalışmaya katılan matematik ve fen bilgisi öğretmen adayına ait birer kişinin bulguları örnek teşkil
etmesi amacıyla aşağıda yer verilmiştir.
3.1 Bir Fen Bilgisi Öğretmen Adayına Ait Repertuar Çizelgesi ve Analizi
Fen bilgisi öğretmen adayı ile yapılan ilk çalışmada türevi hız ve ivmeyi bulmayı kolaylaştıran
matematiksel terim olarak tanımlamıştır.
Araştırmacının görüşmelerdeki ifadeleri genelde verilen maddelerin tekrarı şeklinde olmuştur. Bu da
öğrenci için konunun zor olduğunu düşünmesiyle ilgili olabilir. Öğrenci görüşmelerde kendi
düşüncelerini çok açığa vurmamış olsa da elde edilen çizelgeler ve şemalar öğrencinin kavram
yapısını anlamak için açıklayıcı olmuştur. Elde edilen yapılar görüşmelerde ifade ettiği kendine ait
düşünce ve anlayış ile örtüşmektedir. Bu öğrenciye ait repertuar çizelgesi aşağıdadır.
Tablo 1. Fen bilgisi öğretmen adayının repertuar çizelgesi
OLUŞAN YAPI
Fonksiyonun teğetidir
Eğim gereklidir
Limit gereklidir
Değişim oranı ile alakalı
Süreklilik gerekli değildir
Bir nokta. değişme hızıdır
Teğet denklemi= Değişim oranı

1
5
2
1
1
1
1
5

2
1
5
1
1
1
3
3

3
1
5
1
1
1
3
3

4
1
5
1
3
1
2
3

5
3
1
5
2
1
1
1

6
1
1
1
5
1
5
3

7
1
2
3
5
1
4
5

8
1
3
1
1
1
4
1

9
4
3
1
1
1
1
3

10
1
1
1
1
1
1
1

11
1
1
1
1
5
1
1

12
1
1
1
1
1
1
1

KARŞIT YAPI
Fonk.nun teğeti değildir
Eğim gerekli değildir
Limit gerekli değildir
Değişim o. alakalı değildir
Süreklilik gereklidir
Bir nok. değ. hızı değildir
Teğet denklemi ≠ Değişim oranı

Her zaman fonksiyonun
denkleminin verilmesine gerek
var
Mantıklı
Doğru

3

3

3

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3
3

5
5

5
5

5
5

4
4

5
5

5
5

4
4

5
5

5
5

1
1

5
5

Her zaman fonksiyonun
denkleminin verilmesine gerek
yok
Mantıksız
Yanlış
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Çizelgede de görülebileceği gibi bu öğrencinin “türev fonksiyonun teğetidir” ve “Türev
hesaplayabilmek için her zaman fonksiyonun denklemine ihtiyaç vardır” ve “Bir noktadaki değişme
hızıdır” gibi yapıları vardır. Çizelgeye bakıldığında ilk göze çarpan şey bu öğrenci 2. , 3. , 4. , 6. , 7. , 9.
, 10. ve 12. maddeleri doğru, mantıklı olarak kabul etmesidir.
Derecelendirmelerine göre birbirine yakın olan yapılar küme analizi (clusteranalysis) ile
gruplanmıştır. Yapılar arasındaki toplam fark değerleri kullanılarak yapılar kümelendirilmiştir.
Örneğin herhangi iki yapı arasındaki toplam fark değeri küçükse bu yapılar aynı anlam kümesinde
değerlendirilmektedir. Yapılar arasında toplam fark değerini bulunduran matris aşağıdadır. Solda yer
alan sütunlar öğrenci yapılarını en üstte yer alan numaralar maddelerin numarasını göstermektedir.
Tablo 2. Fen bilgisi öğretmen adayına ait yapı ilişkileri matrisi
1.ÖĞRENCİ OLUŞAN YAPI
1.Fonk. teğetidir.
2.Eğim gereklidir.
3.Limit gereklidir.
4.Değ. or. alakalı
5.Süreklilik gerekli değildir.
6.Bir noktadaki değişme hızıdır
7.Teğet denklemi=değişim oranı
8.Her zaman fonk. denk.gerek var
9.Mantıklı
10.Doğru

1

2
21

3
11
22

4
18
23
11

5
13
22
10
15

6
24
17
17
10
19

7
15
16
20
13
22
13

8
15
20
22
27
16
23
18

9
34
22
35
29
44
25
26
28

10
34
22
36
29
44
25
26
28
0

Bu matriste öğrenciye ait 10 adet yapı en soldaki sütuna ve an üstteki satıra numaralar ile
yazılmıştır. İki yapı arasındaki toplam fark değerleri de iki yapının kesişim bölgesi olan alt kısımlarına
yazılmıştır. Mesela 1. Yapı ile 2. Yapı arasındaki toplam fark değeri tabloda görüldüğü gibi 21 dir. Ya
da 3. Yapı ile 10. Yapı arasındaki toplam fark değeri 36 dır. Yukarıda verilen matriste ki puanların
küçük olması iki yapı arasındaki yakın ilişkiyi, puanların büyük olması ise iki yapı arasındaki ilişkinin
uzak olduğunu göstermektedir. Matristeki fark değerlerine göre yakın ve uzak değerlere sahip olan
yapılar ilişkilerin daha iyi görülebilmesi için kümeler(cluster) halinde yazılmış ve yapı ilişkilerini
gösteren şekiller oluşturulmuştur (Cohen,2000). Yapılar arasındaki okların üzerinde verilen sayılar
toplam fark değerleridir. Herhangi iki yapı arasındaki çarpı işareti o iki yapının birbirine uzaklığını ve
karşıtlığını gösterir. Bu şekillerin elde edilebileceği birkaç bilgisayar programı olmasına rağmen bu
yöntemin kolay ve pratik aynı zamanda veri kaybına neden olmamasından dolayı ve kolay
anlaşılabildiği için tercih edilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adayının yapı ilişkilerini gösteren şekil
aşağıdaki gibidir.
Şekil 1 de ki yapılar öğrencinin türev hakkındaki anlamlandırmaları hakkında bir fikir verirken,
çizelgedeki derecelendirmeler dikkate alınarak oluşturulan bu şekil kümeleri öğrenciye ait yapılar
arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. İlk kümeye baktığımızda birinci öğrencinin “Değişim oranı ile
alakalı”, “Bir noktadaki değişme hızıdır” yapıları aynı anlam kümesinde alınmıştır. Bu öğrenci
değişim oranını değişme hızı ile aynı şey olarak düşünmektedir. Fen bilgisi öğretmen adayı olduğu
için türevi genelde hız ile alakalı görmekte ve türevin doğasında var olan değişim oranı kavramını bir
andaki değişme hızı ile aynı anlam olarak görmektedir. Bu öğrenciye göre “Süreklilik gerekli değildir”
ve “Limit gereklidir” yapıları küme ağacında birbirine yakın çıkmıştır. Aynı zamanda bu yapıların “
Doğru” ve “Mantıklı” yapıları ile uzak olduğu görülmektedir. Diğer anlam kümesine baktığımızda bu
öğrenci türev için “ Bir noktadaki değişim hızıdır”, “Değişim oranı ile alakalıdır”, “Süreklilik gerekli
değildir” ve “ Eğim gereklidir” yapılarını birbirine yakın görmektedir.
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Şekil 1. Fen bilgisi öğretmen adayının yapı ilişkileri
3.2 Bir Matematik Öğretmen Adayına Ait Repertuar Çizelgesi ve Analizi
Bu öğrencinin aldığı genel matematik dersindeki başarısı ve türev başarı testinde vermiş olduğu
cevaplar dikkate alınacak olursa bu öğrencinin türev kavramı ile ilgili konularla daha fazla ilgili
olduğu görülmektedir. Matematik öğretmen adayı olduğu için türev konusunu derslerde daha geniş
kapsamlı almış olması doğaldır. Bu konu ile ilgili daha fazla yorum yapabilmesi de normaldir. Bu
öğrenci türevle ilgili yapılan ilk başarı testinde türevin tanımını yaparken “Türev bir fonksiyon için
sürekli ve tanımlı olduğu yerlerdir, Bir fonksiyonun türevi fonksiyonun teğetinin denklemini verir”
şeklinde ifadeler kullanmıştır. Daha sonra yapılan mülakatlarda ise türevi fonksiyonun teğetinin
eğimi olarak ve türevdeki limit kavramının varlığına değinerek türevi açıklamaya çalışmıştır. Bu
öğrencinin ilk oturumda başarı testine verdiği cevaplar ile repertuar çizelgeleri oluşturulurken
yapılan mülakatlarda kullandığı ifadelerin tutarlı olmadığı görülmüştür.
Tablo 3. Matematik öğretmen adayının repertuar çizelgesi
OLUŞAN YAPI(5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KARŞIT YAPI(1)

Bir noktada ki teğettir

4

4

5

3

1

1

4

1

4

2

1

1

Bir noktadaki teğet değildir

Fonksiyonun eğimidir

3

4

5

4

1

1

4

1

2

2

1

1

Fonksiyonun eğimi değildir

3

2

2

1

1

1

2

1

5

2

1

1

1

1

1

2

3

4

4

3

2

1

1

1

Limit alma vardır

1

1

1

3

4

3

2

1

1

1

1

1

Limit almak yok

Teğetin eğimine eşittir

4

4

5

4

1

3

4

1

3

1

1

1

Teğetin eğimine eşit değil

Eğim türevle hesaplanır

1

1

3

5

1

2

3

1

3

1

2

1

Eğim türevle hesaplanmaz

Süreklilik gereklidir

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

2

5

Süreklilik gerekli değil

Bir andaki değişimle alakalı

1

1

1

1

1

4

4

3

2

1

1

4

Mantıklı

4

4

4

5

3

3

4

3

4

2

1

5

Mantıksız

Doğru

4

3

4

5

3

2

4

3

4

1

1

5

Yanlış

Noktayı teğet denkleminde
yerine koyma var
Bir noktadaki değişimle
ilişkilidir

Noktayı teğet denkleminde
yerine koyma yok
Bir noktadaki değişimle ilişkili
değil

Bir andaki değişimle alakalı
değil

Bu öğrenciye ait repertuar çizelgesindeki yapılar arasında bulunan toplam fark değerlerini gösteren
matris aşağıda verilmiştir.
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Tablo 4. Matematik öğretmen adayına ait yapı ilişkileri matrisi
1.ÖĞRENCİ OLUŞAN YAPI

1

1.Bir noktadaki teğettir
2.Fonksiyonun eğimidir
3.Noktayı teğet denkleminde yerine koyma var
4.Bir noktadaki değişimle ilişkilidir.
5.Limit alma vardır

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

11

21

21

5

15

24

23

13

14

13

19

19

5

13

22

21

15

16

18

16
8

16
18

14
14

15
17

18
6

22
20

21
19

18

12

13

14

24

23

12

25

18

12

13

15

16

20

17

11

25

24

20

19

6.Teğetin eğimine eşittir
7.Eğim türevle hesaplanır
8.Süreklilik gereklidir
9.Bir andaki değişimle alakalı
10.Mantıklı

5

11.Doğru

Yukarıdaki çizelgeden elde edilen bu öğrenciye ait yapı ilişkileri matrisi sonucu oluşturulan yapı
ilişkilerini gösteren şekil aşağıdadır.

Şekil 2. Matematik öğretmen adayının yapı ilişkileri
Bu öğrencinin ilk anlam kümesini inceleyecek olursak “Teğetin eğimine eşittir”, “Bir noktadaki
teğettir”, “Fonksiyonun eğimidir” yapılarını aynı anlam kümesinde değerlendirdiğini ve birbirlerine
yakın bulduğunu görmekteyiz. Bu öğrenciye göre teğetin eğimi ile fonksiyonun eğimi aynı şey olarak
düşünülmektedir. “Noktayı teğet denklemin de yerine koyma var” yapısı ile “Teğetin eğimine eşittir”
yapıları arasındaki puan farkının küçük olması da bu iki yapı arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğunu
göstermektedir. Bu öğrenci teğet denkleminde nokta yazıldığında bulunan sonucun teğetin eğimine
eşit olduğu düşüncesinde olabilir. Yine teğetin eğimine eşittir yapısı doğru ve mantıklı yapısı ile
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eşleştirilirken fonksiyonun eğimine eşittir ve bir noktadaki teğettir yapıları sadece mantıklı yapısı ile
eşleştirilmiştir.
Bu öğrencinin doğru ve mantıklı yapıları arasındaki toplam fark değerini 5 olarak bulması da yine
düşündürücüdür. Demek ki bu öğrenciye göre doğru olan bir şey mantıklı olmayabilir ya da mantıklı
olan bir şey tamamen doğru olmayabilmektedir. Bir diğer anlam kümesine bakıldığında ise “Limit
alma vardır” ve “Süreklilik gereklidir” yapıları arasındaki yakın ilişkinin var olduğunu görmekteyiz.
Bu öğrencinin küme analizlerinde görüldüğü gibi türev için süreklilik gerekli görülmektedir.
4.

Sonuç

Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının türev konusu ile ilgili kavramsal yapılarını ortaya çıkarmak
amacıyla yapılan bu araştırmada Repertuar Çizelge Tekniği’nden yararlanılmıştır. Bu makale
çerçevesinde örnek teşkil etmesi açısından tüm çalışmalara katılan 2 öğrencinin verdikleri cevapların
analizine yer verilmiştir.
Fen Bilgisi öğretmen adayı olan katılımcının türev konusu ile ilgili anlayışında “türevdeki limit”
kavramı açısından sıkıntılar içermektedir. Türevde limitin gerekliliğini kabul etmesine rağmen “limit
gereklidir” maddesini doğru ve mantıklı bulmamıştır. Bu katılımcı türevin formal tanımını
literatürdeki gibi yazamamıştır. Türevin eğimle alakalı olduğunun farkında olmasına rağmen
fonksiyonun teğetini türev olarak kabul etmekte ve teğetin eğiminden bahsetmemektedir. Bu adayın
kavram yapısında özellikle türev-hız ilişkisinin daha baskın olduğu söylenebilir. Bu öğretmen adayı
türev-teğet-eğim ilişkisini kurmakta ve kullanmakta zorluk yaşadığı görülmüştür.
Literatürde öğrencilerin türev-teğet ilişkisinin ezbere ifade edebilmelerine karşın, uygulamaya geçince
zorluk yaşadıkları belirtilmektedir. (Amit ve Vinner, 1990; akt: Bingolbali, 2008; Aksoy, 2007). Ezber
bir bilgi kalıcı olmayacağı için karşılaşılabilecek herhangi bir durumda da kullanımında zorluk
oluşacaktır.
Türev öğretimi gerçekleştirildiğinde öğrenciler türev kavramında limit kullanıldığı ve bir noktada
türevin fonksiyonun o noktadaki teğetinin eğimine eşit olduğu gibi bilgilere ezbere sahip olabilmekte
ancak karşılarına çıkabilecek bazı durumlarda bu ilişkileri kullanmada zorluk yaşayabilmektedirler.
Aynı şekilde böyle bir eğitimle türevin değişim oranı ile ilişkisi de hiç ortaya konmamakta ve
öğrencilerin türevin kavramsal olarak ne ifade ettiğini anlamaları hususunda problemler
yaşanmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler literatürde belirlenen türev-limit, türev-eğim ve türev-değişim
oranı ilişkisini kurmada zorluklar çekebilmektedirler. (Akkaya, 2009).
Matematik öğretmen adayı olan ikinci katılımcının daha tutarlı bir kavram yapısı vardır. Bu
öğrencinin modellerinin türevin formal tanımına daha yakın olduğu görülmüştür. Bu öğrenci türevi
“teğetin eğimidir” yapısını doğru ve mantıklı kabul etmesine rağmen “Bir noktadaki teğettir” ve
“Fonksiyonun eğimidir” yapılarını mantıklı bulmaktadır. Adayın, noktayı teğet denkleminde yazarak
ezbere türev hesabı yapması ve türevin formal tanımını literatüre göre tam olarak yapamaması türev
konusunda anlamsal olarak eksiklerinin olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla sadece sınavlarda
sorulan sorularla öğrencilerin kavram yapısı hakkında fikir sahibi olmak oldukça zor olduğu için
R.Ç.T. gibi kavram analiz tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının türev
konusu kavramları üzerinde derinlemesine düşünmelerini, konuyu inceleyip analiz ederek yorum
yapmalarını sağlamıştır. Aynı zamanda bu çalışmada öğretmen adayları türev konusu ile ilgili
kavramların birbiri ile ilişkisini ve kavramlar arasındaki geçişleri inceleyerek görme fırsatı
bulmuşlardır. Bu çalışma öğretmen adaylarının türev ile ilgili kendi ifadelerine dayanmaktadır ve
katılımcıların konu ile ilgili yapılarını kendilerinin oluşturması tekniğin önemli bir artısıdır. Ancak bu
teknikte maddelerin belirlenmesine özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü maddeler konuyu ne kadar iyi
yansıtırsa elde edilen yapılar, katılımcının konu ile ilgili düşüncelerini o kadar iyi yansıtmaktadır.
(Yorke, 1978).
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Bu çalışmada türev konusunu genel matematik ve analiz derslerinde görmüş olan fen ve matematik
öğretmenliği bölümü öğretmen adayları ile çalışıldığından katılımcıların madde görevini yapan
önermelere yabancı olmadıkları kabul edilmiştir. Daha fazla veri toplamak için çizelgeden de elde
edilen veriler yardımıyla yeni görüşmeler yapılabilir.
Türev konusunda kullandığımız Repertuar Çizelgeleri Abazaoğlu (2009) da ifade ettiği gibi sınavların
ve ödevlerin dışında katılımcıların konuya bakış açılarını anlama ve konu ile ilgili var olan
kavramlarını yakalama adına bir imkân oluşturmuştur.
Öğrencilerin türev konusu ile ilgili formal tanımlarda yanlış anlamalarının olduğu R.Ç.T. ile yapılan
analizi ile tespit edilmiştir. Bu çalışma bize öğrencilerin üzerinde düşünmekte bile zorlandığı bir
konuda R.Ç.T.’nin uygulanabileceğini göstermiş ve öğrencilerin türev ile ilgili düşüncelerini ortaya
çıkarmayı sağlamıştır.
Aztekin (2008); matematikte zorlanılan konularda dahi repertuar çizelge tekniğinin; öğrencilerin
bilişsel yapılarını ve kavram imajlarını ortaya çıkarmada başarılı ve araştırılan konunun
derinlemesine incelenmesinde oldukça faydalı olduğunu savunmaktadır. Bu çalışma sonucunda da
türev konusu ile ilgili öğretmen adaylarının kavram yapılarına ulaşmada R.Ç.T.’nin uygulanabileceği
görülmüştür.
Katılımcıların repertuar çizelgeleri katılımcıların konu ile ilgili yapılarının ve yapılar arasındaki
ilişkinin belirlenmesi, katılımcıların konuyu nasıl anladığını ve konu hakkındaki düşüncelerini açığa
çıkarmaktadır.
Repertuar çizelge tekniği ile konunun kavramlarını ve kritik yönlerini ifade eden maddelerin
oluşturulması öğretmen ve öğrenciye konu ile ilgili rehberlik etmektedir. Okul ve ders müfredatlarına
bu tip madde hazırlıklarının, madde değerlendirilmelerinin eklenmesi öğrencilerin problem çözme
başarısını artıracağı ve konuya teorik bakışta yetersiz kalmalarını engelleyeceği düşünülmektedir.
Ayrıca bu teknik matematik ve fen derslerinde uygulandığında öğrencilerin sahip olduğu kavram
yanılgılarının en az düzeye indirilebileceği söylenebilir. .
Bu çalışmanın matematik ve fen derslerinde farklı konularda benzer çalışmalara ışık tutması
düşünülmektedir.
5.
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GeoGebra ile Öğretimin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik
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Özet
Bu araştırmanın amacı, GeoGebra yazılımının öğrencilerin matematik derslerindeki akademik başarılarına
etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 7. sınıf matematik dersi “Dörtgesel Bölgelerin Alan”,
“Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu” ve “Dairenin ve Daire Diliminin Alanı” konuları, GeoGebra ile
hazırlanmış taslaklar yardımıyla işlenmiştir. Araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın
örneklemini, bir ortaokulun yedinci sınıfta öğrenim görmekte olan, deney grubunda 19 ve kontrol grubunda
23 olmak üzere 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma haftada 4 ders saat olmak üzere toplam 12 saat
sürmüştür. Gruplara, araştırmacı tarafından geliştirilen 28 maddelik başarı testi ön test ve son test olarak
uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrenciler GeoGebra ile hazırlanmış taslaklar yardımı ile öğrenim
görürken, kontrol grubu öğrencileri aynı konuları mevcut müfredat çerçevesinde işlemeye devam etmişlerdir.
Araştırmanın sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarına uygulanan yöntemlerin her ikisinin de öğrenci
başarısını artırdığı, ancak artışın bilgisayar destekli öğretim gören deney grubu lehine daha fazla olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
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1.

Giriş

Bu evrende olup biten her şey matematiksel ilkelere uygunluk göstermektedir (Topdemir ve Yinilmez,
2009). Aynı şekilde Platon Akademinin kapısına “Geometri bilmeyen girmesin” yazarak matematiğe
ve geometriye ne kadar önem verildiğini uzun yıllar öncesinde vurgulamıştır. Matematik, dolayısıyla
geometri eğitimini, günümüz şartlarında yeni nesillere aktarırken, teknolojik gelişmelere paralel
hareket etmenin, bulunduğumuz yüzyılda matematiğe verilen bu önemi ve ilgiyi korumak anlamına
geleceği söylenebilir.
Aktümen ve Kaçar’a (2003) göre, toplumların gelişmişlik düzeyi bilgisayar okuryazarı bireylerinin
sayısı ile doğru orantılıdır ve teknolojideki gelişmeler ekonominin yanı sıra eğitim sistemini de
etkilemektedir. Ersoy (2003), matematik eğitiminin matematik kadar eskiye dayandığını ve geçmişte
derin kökleri/felsefi bulunmaktadır.
Matematik özellikle temel fen bilimlerinin özünü oluşturan, merkezinde bulunan ve bu bilim dallarını
besleyen temel bir bilimdir. Matematiğin günlük hayatımızda somut olarak kullanımını çoğu zaman
göremeyiz. Bu sebepledir ki pek çok kişi matematik konularını öğrenmenin gündelik hayattaki
işlevini sorgular. Zihinsel düşünme, muhakeme yapabilme, bilgileri analiz edebilme ve doğru
genelleme yapabilme gibi pek çok becerimiz matematik öğretimi ile geliştirilebilir (Turhan, 2010).
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Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda
dinamik geometri yazılımları için
“Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda; öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de
niceliği artmakta, alternatifler sürekli çoğalmaktadır. Örneğin; dinamik geometri yazılımları sayesinde
öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik
şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir.”
demektedir (MEB, 2009).
Dinamik geometri kavramını Kabaca vd. (2010)
“Çeşitli geometrik şekil ve cisimlerin çevre, alan, açı ve uzunluk gibi özellikleri ile bunların birbirleri
arasındaki ilişkileri modelleme gayreti içinde çeşitli somut araçlar kullanılarak üretilen şekil ya da
cismin çeşitli şekillerde hareket ettirilmesi veya formunun değiştirilmesi ile analiz edilmesidir.”
şeklinde tanımlamaktadırlar. Dinamik geometri yazılımlarına örnek olarak GeoGebra, The Geometer’s
Sketchpad, Cabri Geometry verilebilir.
GeoGebra, The Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry gibi yazılımların ortak adı olan ve Köse’ye
(2008) göre, öğrencilere yeni öğrenme ortamları sunan dinamik geometri yazılımlarının kullanımının
sınıflara yansıması öğretim ve öğrenmede değişimi de beraberinde getirmiştir ve bu değişimden belki
de en çok etkilenen alanın geometri olduğu söylenebilir.
López’e (2011) göre, Dinamik geometri sistemleri (DGS), şekiller için gerekli olan elemanlar arasındaki
ilişkilerin ve geometrik özelliklerin oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra, geleneksel
yöntemlerle genellikle mümkün olmayan genellemelere ve özellikleri ispatlamaya, ekrandaki
nesneleri “sürükleyerek” olanak tanıyabilir. Öğretimde DGS kullanmak, sınıf öğretmenliği davranış
değişikliklerinin yanı sıra öğrencilerin bilgi özelliklerinin inşasını da berberinde getirmektedir.
GeoGebra interaktif geometri sistemidir. Noktalar, vektörler, kesitler, doğrular ve konik kesitleri hatta
fonksiyonları dinamik olarak değiştirerek sonradan yapılandırabilirsin (Doğan ve İçel, 2010). Bu
yazılım Avusturya Salzburg Üniversitesi'nde Markus Hohenwarter Master tezi projesi olarak
tasarlanmıştır. Bu yazılımı geliştirmedeki temel fikir, ayrı ayrı işlenen geometriyi, cebiri ve matematiği
içinde birleştirerek (yazılıma elektronik tablo ve bilgisayar cebir uzantıları yakında eklenecek) bir
dinamik yazılım paketi yaratmaktır (Hohenwarter and Lavicza, 2007).
Geogebra yazılımı, dinamik geometri yazılımları arasında ücretsiz olması ve birçok dile çevrilmiş
olması nedeniyle her geçen gün ön plana çıkmaktadır. Literatüre göz atıldığında GeoGebra yazılımın
merkezde olduğu bir çok çalışma bulunduğu görülmektedir.
Aktümen vd. (2011), 11 ilköğretim matematik öğretmenine 16 saatlik bir hizmet içi kurs düzenledikten
sonra katılımcılarla GeoGebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği üzerine görüşme yapmışlardır.
Çalışma sonunda öğretmenler GeoGebra yazılımının; öğrencilerin öğrenme sürecine, derse hazırlık ve
öğretim sürecine olumlu yönde katkıda bulunabileceğini belirtmişlerdir.
Güven ve Yılmaz (2012), Cabri ve GeoGebra yazılımları kullanılarak gerçekleştirilen bilgisayar
destekli öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının dönüşümler konusu üzerindeki akademik başarıya
etkisini incelemişlerdir. Çalışma grubunu 60 öğretmen adayının oluşturduğu araştırmanın sonucunda
bilgisayar destekli öğretimin yürütüldüğü deney grubu öğrencilerinin geleneksel öğretim yürütülen
kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı oldukları görülmüştür.
Kabaca ve Tarhan (2013) araştırmalarında, dinamik matematik yazılımı GeoGebra ile zenginleştirilen
matematik öğrenme ortamının lise öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları üzerindeki etkisini
belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 lise öğrencisi oluşturmuştur. Haftalık
2 saat süre ile 20 hafta süren uygulama sonunda öğrencilerin matematik öğrenme süreci hakkındaki
inançları konusundaki bazı maddelerde olumlu yönde anlamlı değişim gerçekleşmiştir. Matematiğin
kullanımı ve matematiğin doğası ile ilgili inanç hakkında ise anlamlı bir gelişim gözlememişlerdir.

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

912

Zengin vd. (2013), toplam 56 öğretmen adayı ile yürüttükleri çalışmalarında adaylara 48 ders saati
süresince GeoGebra ile materyal hazırlama konusunda eğitim vermişlerdir. Uygulama sonunda
öğretmen adayları, dinamik geometri yazılımlarının daha çok görselleştirme, somutlaştırma, kalıcılık
sağlama ve anlamayı kolaylaştırma gibi faydaları olduğunu belirtmişlerdir.
Zengin ve Tatar (2014), GeoGebra ile yürütülen bilgisayar destekli öğretimin öğretmen adaylarının
türev konusundaki başarılarına etkisini tespit etmek amacıyla çalışma grubun 35 öğretmen adayının
oluşturduğu bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırmaları sonucunda dinamik GeoGebra yazılımının
kullanıldığı bilgisayar destekli öğretim yönteminin, öğretmen adaylarının akademik başarılarına
olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür.
2.

Problem Durumu

Araştırmanın problem durumu, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, DGY GeoGebra’nın
matematik derslerinde kullanılmasının, 7. Sınıf seviyesindeki öğrencilerin “Dörtgesel Bölgelerin
Alan”, “Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu” ve “Dairenin ve Daire Diliminin Alanı”
konularında akademik başarılarına etkisini tespit etmektir.
3.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, 7. Sınıf öğrencilerinin DGY GeoGebra kullanılarak “Dörtgesel Bölgelerin Alan”,
“Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu” ve “Dairenin ve Daire Diliminin Alanı” konularındaki
akademik başarılarına etkisini incelemektir. Ayrıca öğrencilerin, dörtgenlerde alan ve çevre, çember
ve daire ile daire dilimi ve yay kavramlarını karıştırılabildiği dikkate alındığında, görsel materyallerle
desteklenerek, öğrencilerin bu kavramları keşfederek, yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
4.

Yöntem

4.1 Araştırma Modeli
Araştırmanın amacına uygun olarak nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel yöntem araştırmanın
deseni olarak belirlenmiştir. Araştırmada “Geometri Başarı Testi” deney ve kontrol gruplarına ön-test
ve son-test olarak yapılmıştır. Kontrol grubu konularını yapılandırmacı öğrenme ortamında işlemeye
devam ederken, deney grubundaki öğrenciler teknoloji sınıfında GeoGebra ile hazırlanmış çalışma
yaprakları öğrenmişlerdir. Uygulama öncesinde gruplara ön test, uygulama sonrasında ise son test
uygulanmıştır.
4.2 Çalışma Grubu
2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2. Dönemi yapılan bu araştırmanın örneklemini, Kastamonu İli İnebolu
İlçesi’nin bir ortaokulunun yedinci sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 42 öğrenci
oluşturmaktadır.
4.3 Çalışma Süresi
2012-2013 eğitim öğretim yılı matematik dersi 7. Sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planına göre,
“Dörtgensel Bölgelerin Alanı”, “Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu” ile “Dairenin ve Daire
Diliminin Alanı” konularına ayrılan süre 12 saattir. Dolayısıyla çalışma süresi, belirlenen yıllık plana
uyularak deney ve kontrol gruplarına toplam 12 şer saat olmuştur.
4.4 Konu Başarı Testi
Bu araştırmada geliştirilen başarı testi ders kitapları, yürürlükte olan müfredat ve 7. sınıf düzeyindeki
test kitapları dikkate alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu başarı testi hazırlanırken,
belirlenen ünitede yer alan “Dörtgensel Bölgelerin Alanı”, “Çemberin ve Çember Parçasının
Uzunluğu” ile “Dairenin ve Daire Diliminin Alanı” konularının kazanımları, hedef ve davranışları
dikkate alınmıştır. Birden fazla veri kaynağından yararlanılarak hazırlanan bu başarı testinin iç
geçerliliğini sağlamak amacıyla iki uzman kişinin ve akranların görüşlerine başvurulmuştur.
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Geliştirilen 43 maddelik başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılması için, çalışmadan
önce ölçek, örneklemden farklı ve rastlantısal olarak seçilen, Kastamonu İli İnebolu İlçesinde bulunan
iki ortaokulda 8. Sınıf düzeyinde, belirlenen konuyu daha önceden öğrenmiş olan 106 öğrenciye
uygulanmıştır. Testin uygulama süresi için öğrencilere 60 dakika verilerek, öğrencilerden testi
dikkatlice cevaplamaları, buldukları yanıtları testin üzerine işaretlemeleri istenmiştir. Testinin
sonuçları değerlendirilirken her doğru cevap 1 puan, her yanlış cevap 0 puan kabul edilmiştir.
Güvenirlik geçerlik çalışmasında katsayısı 0,20’nin altına düşen 15 soru “Kolay soru, testten
çıkarılmalı” veya “Zor soru, testten çıkarılmalı” şeklinde değerlendirilerek testten çıkarılmasına karar
verilmiştir.
4.5 Taslaklar ve Çalışma Yaprakları
DGY GeoGebra programı ile belirlenen konuların alt öğrenme alanlarına ait hedeflere uygun taslaklar
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu taslakların kullanımına yönelik çalışma yaprakları oluşturulmuştur.
Çalışma yapraklarında bulunan yönergeler doğrultusunda, taslakları inceleyen öğrenciler, kendilerine
yöneltilen soruları, gerek verilen boşlukları doldurarak gerekse evet-hayır şeklinde cevaplamışlardır.
Taslaklar ve çalışma yapraklarının görsel tasarımı hazırlanırken uzman ve öğretmen görüşlerine
başvurularak, öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz, kendi yaş gruplarına uygun figürler ve
renklerle zenginleştirilmiştir. Taslaklarda GeoGebra’da bulunan bileşenler yardımıyla adımlar
oluşturulmuş, öğrencilerin elde ettikleri bulgularla sonuca ilerlemeleri sağlanmış ve belirtilen
noktaları sürükle bırak yöntemi ile hareket ettirerek kendi şekillerini oluşturmaları istenmiştir. Bu
sayede öğrencilerin keşfetme ve buluş yolu ile öğrenmeleri ve bağıntıları oluşturabilmeleri
amaçlanmıştır.
4.6 Veri Toplama Süreci
GeoGebra 4.2 programının kurulumu teknoloji sınıfında bulunan 1 adet öğretmen bilgisayarı ve 20
adet öğrenci bilgisayarına yapılmıştır, her ders öncesinde konuya ilişkin taslaklar bilgisayarlara
kopyalanmıştır. Uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol gruplarına hazırlanan konu başarı
testi ve tutum ölçeği ön test olarak uygulanmıştır.
İlk ders saatinde öğrencilere GeoGebra programının tanıtımı yapılmış, programın genel yapısına ait
öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun kavramlar aktarılmıştır. Çalışma süresi dikkate alınarak, daha
çok öğrenme alanlarına ait genel araç bileşenleri tanıtılmış, cebir görünümü ile grafik görünümü
arasında bağlantı kurmaları sağlanmış ve GeoGebra programının sol üst bölümünde başlayan genel
araçlardan ve bu araçlara ait görsel bileşenlerden bahsedilmiştir. Öğrencilere izlenimlerini
uygulamaları için serbest zaman verilmiş, çizimler yapmaları istenerek programı incelemeleri
sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilere elektronik ortamda GeoGebra programı verilerek evde incelemeye
devam etmeleri, her ders bitiminde de aynı şekilde evde tekrar yapmaları istenmiştir.
Teknoloji sınıfında her ders öncesinde ilgili taslaklar öğrencilerin bilgisayarlarına ve ana bilgisayara
yüklenmiş ve işlenecek konunun ne olduğunun belirtilmesinin ardından o konuya ait çalışma
yapraklarının dağıtılması ile derse başlanmıştır. Dersin konusu ile ilgili taslaklar projeksiyon
yardımıyla perdede gösterilerek açıklanmış ve öğrencilerden o konuya ait taslakları incelemeleri
istenmiştir. Öğrenciler çalışma yapraklarında verilen adımları takip ederek konuya ait taslaklar
yardımıyla yöneltilen sorulara cevaplar vermiş, bırakılan boşlukları doldurmuşlardır.
Çalışma yapraklarında yer alan konuya ait kendi dörtgeninizi oluşturunuz yönergesi ile öğrenciler
oluşturdukları şekle ait kavramları ve özellikleri bırakılan boşluklara yazarak ve çalışma
yapraklarında verilen konuya ait şekli üzerinde çizerek göstermişlerdir. Bu sayede verilen konuyu
pekiştirmeleri, kavramlar arasında ilişki kurarak genelleme yapmaları istenmiştir.
Kontrol grubunda ise dersler, yine 7. Sınıflar ünitelendirilmiş yıllık ders planında ayrılan süreye
uygun olarak belirtilen kazanımlar ve hedef davranışlar doğrultusunda öğrencilerin kendi
sınıflarında, yapılandırmacı öğrenim ortamında işlenmeye devam etmişlerdir.
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Belirlenen konular tamamlandıktan sonra, deney ve kontrol grubu öğrencilerine hazırlanan konu
başarı testi ve tutum ölçeği son test olarak uygulanmıştır.
Çalışmada iç geçerliliği sağlamak üzere iki uzman hem verilerin toplanması hem de analizini
sürecinde araştırmacı ile iletişim halinde bulunmuşlardır. Bu vesileyle iç geçerliliği tehdit edebilecek
durumlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
5.

Bulgular

Öncelikle “Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasında başarıya
yönelik anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Tablo 1 de görüldüğü gibi deney ve
kontrol grubu ön test, deney ve kontrol grubu son test puanların normal dağılım gösterip
göstermedikleri incelenmiştir.
Tablo 1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları üzerinde uygulanan normallik testi
sonuçları
Kolmogorov - Smirnov
Shapiro - Wilkis
Test
Grup
Statictic
sd
p
Statictic
sd
p
Kontrol
0,196
23
0,023
0,949
23
0,273
Ön test
Deney
0,147
19
0,200
0,935
19
0,210
Kontrol
0,122
23
0,200
0,956
23
0,385
Son test
Deney
0,169
19
0,154
0,862
19
0,011

Kolmogorov – Smirnov testine göre kontrol grubunun ön test puanlarının anlamlılık düzeyi 0,05’den
küçük ( p = 0,023 ) ve Shapiro – Wilkis testine göre ise deney grubunun son test puanlarının anlamlılık
düzeyi de 0,05’den küçük ( p = 0,011 ) olduğundan dolayı bu puanlar normal dağılım
sergilememektedir. Dolayısıyla analizlerde parametrik olmayan testler kullanılacaktır.
Öncelikle deney ve kontrol grubu öğrencilerinin birbirlerine denk olup olmadıklarını söyleyebilmek
amacıyla ön test puanlarının karşılaştırılmıştır. Bunun için Mann Whitney U testi uygulanarak Tablo
2’de Deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarına ilişkin sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. Deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarına ilişkin Mann Whitney U – testi sonuçları
Sıra
Sıra
N
U
p
Ortalaması
Toplamı
Kontrol
23
21,17
487,00
Ön test
211,00
0,848
Deney
19
21,89
416,00

Grupların puanlarının sıra ortalamaları incelendiğinde deney grubu lehine sadece 0,72 puanlık bir
fark göze çarpmaktadır. Mann Whitney U – testi sonucunda grupların ön test puanları arasında
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (U = 211; p > 0,05). Bu sonuç, öğrencilerin deney ve kontrol
grubuna yerleştirilebileceklerini, başka bir değişle grupların denk olduğunu söylemektedir.
Birinci alt problemimiz olan “Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları
arasında başarıya yönelik anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu için Wilcoxon işaretli sıralar testi
uygulanmıştır. Uygulanan bu testin sonuçları Tablo 3 de verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test – son test puanlarına ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi
sonuçları
Ön test – Son test
N
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
Z
p
Pozitif sıra
14
7,50
30,00
Kontrol
-2,446
0,014
Negatif sıra
4
10,07
141,00
Grubu
Eşit
5
Deney
Pozitif sıra
16
2,00
4,00
Grubu
Negatif sıra
2
10,44
167,00
-3,554
0,00
Eşit
1
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Tablo 3 te görüldüğü üzere kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasındaki farkın
son test lehine olduğu göze çarpmaktadır. Uygulanan Wilcoxon işaretli sıralar testine göre aradaki bu
fark anlamlı bulunmuştur (Z = -2,446; p <0,05). Aynı şekilde deney grubu öğrencilerinin son test
puanları ile ön test puanları arasında, son test puanları lehine bir farklılık görülmektedir ve bu
farklılık Wilcoxon işaretli sıralar testine göre anlamlıdır (Z = -3,554; p <0,05).
Tablo 4. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test- son test puan ortalamaları
Gruplar
Kontrol

Deney

Total

Ortalama

Ön test
8,0000

Son test
9,2609

N

23

23

Standart Sapma

2,00000

2,04978

Ortalama

8,3158

13,4737

N

19

19

Standart Sapma

3,01943

5,18940

Ortalama

8,1429

11,1667

N

42

42

Standart Sapma

2,48480

4,31060

Tablo 4 göz önüne alındığında her iki gruba uygulanan öğretimin de başarılı olduğu söylenebilir.
Hangi yöntemin daha başarılı sonuçlar verdiğini görebilmek amacıyla ikinci alt problemin bulgularını
incelememiz gerekmektedir.
Tablo 5. Deney ve kontrol gruplarının son test puanlarına ilişkin Mann Whitney U – testi sonuçları
Sıra
Sıra
N
U
p
Ortalaması
Toplamı
Kontrol
23
16,20
372,50
Son test
96,50
0,002
Deney
19
27,92
530,50

Son test sonuçlarına göre kontrol grubunun puanlarının sıra ortalaması 16,20 ve deney grubunun sıra
ortalaması 27,92 bulunmuştur. Bu durumda deney ve kontrol grupları arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır (U = 96,50; p < 0,05). Bu ise bize GeoGebra kullanımının öğrencinin akademik
başarısını daha fazla artırdığını göstermektedir.
Tablo 6. Deney ve kontrol gruplarının son test – ön test puan farklarına ilişkin Mann Whitney U – testi sonuçları
Sıra
Sıra
N
U
p
Ortalaması
Toplamı
Son test-Ön Kontrol
23
15,74
299,00
109,00
0,005
test
Deney
19
26,26
604,00

Son test – Ön test sonuçlarının farklarına göre kontrol grubunun puanlarının sıra ortalaması 15,74 ve
deney grubunun sıra ortalaması 26,26 bulunmuştur. Buna deney ve kontrol gruplarının uygulama
sonundaki puan artışları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (U = 109,00; p < 0,05). Bu ise
bize bir kez daha GeoGebra kullanımının öğrencinin akademik başarısını daha fazla artırdığını
göstermektedir.
6.

Sonuçlar

Yedinci Sınıf düzeyindeki öğrencilerin GeoGebra dinamik geometri yazılımını kullanarak “Dörtgesel
Bölgelerin Alan”, “Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu” ve “Dairenin ve Daire Diliminin
Alanı” konularında ki akademik başarılarına olan etkisini araştırıldığı bu çalışmada şu sonuçlara
ulaşılmıştır;
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Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön testi sonuçlarına göre, gruplar arasında
anlamlı bir farklılık bulunamamış, uygulama öncesinde grupların başarı düzeylerinin eşit olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuç grupların denk olduğunu vurgulamaktadır.
Ayrıca uygulama sonrasında grupların başarı puanlarını karşılaştırabilmek açısından önemli bir
sonuçtur. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin başarı ön test ve başarı son test sonuçlarına
göre grup içi değişimi incelendiğinde hem deney grubunun hem de kontrol grubunun başarı ön testi
ile son testi arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Bu bulgular ile her iki gruba da
uygulanan öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Karşılaşılan bu sonucun ardından hangi grupta uygulanan yöntemin daha başarılı
olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test
puanları karşılaştırılarak her iki grupta gözlenen artışın deney grubu lehine daha fazla olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre konuları GeoGebra ile hazırlanmış etkinliklerle öğrenen
öğrencilerin daha başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Bu araştırmada elde edilen deney ve kontrol gruplarının geometriye yönelik tutumları ile ilgili benzer
sonuçlar farklı araştırmalarda da karşımıza çıkmaktadır. Aydoğan’nın (2007) çalışmasında, deney
grubuna uygulanan dinamik geometri ortamı, öğrencilerin işledikleri geometri konularındaki hem
performanslarını hem de bilgisayarlı eğitime karşı tutumlarını artırmıştır. Akyar’ın (2010)
çalışmasında, gruplar arasında uygulama öncesi geometriye yönelik tutumları arasında anlamlı bir
fark bulunmazken, uygulama sonrasında DGY Geometer’s Sketchpad ile öğrenim gören deney
grubunun tutum düzeylerinde oldukça büyük bir artış olduğu görülmektedir. Aynı şekilde DGY
GeoGebra’nın kullanıldığı Genç’in (2010) çalışması ve Geometer’s Sketchpad’in kullanıldığı
Turhan’nın (2010) çalışmasında da paralel sonuçlar elde edilmiştir.
7.

Tartışma ve Öneriler

Öğrencilerin matematik ve geometri gibi önyargı ile yaklaştıkları bir derse dinamik geometri
yazılımları yardımıyla teknolojinin entegre edilmesinin öğrenci başarısını ve tutumunu ciddi ölçüde
artırdığı sonucu dikkate alındığında, eğitim-öğretim programlarında DGY etkinliklerinin uygulama
alanlarının artırılması bir gerekliliktir. Bunun tam olarak gerçekleşebilmesi için öncelikle
öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitim ve dinamik geometri yazılımları konularında yeterliliklerini
sağlamaları gerekmektedir.
Bu bölümde araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlere, öğretmen yetiştiren
kurumlara, okul ve kurumların yöneticilerine ve araştırmacılara yönelik bazı öneriler sunulmuştur.
Bu öneriler şunlardır;
Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, öğrencilerin başarısı ve tutumları üzerinde olumlu etkisi
kanıtlanmış dinamik geometri yazılımlarına, öncelikle de temel teknoloji kullanımına hâkim olmaları
için gerekli eğitimler verilmelidir. Görev başındaki öğretmenleri bilinçlendirmek adına konun
önemini vurgulayan seminerler düzenlenmelidir.
Okullarda dinamik geometri yazılımlarının kullanılabilmesi için gerekli ortamların, teknoloji
sınıflarının oluşturulması gerekmektedir. Okullarda mevcut olan teknoloji sınıflarında da
bilgisayarlara rutin bakımların yapılarak bilgisayarların atıl duruma düşmeleri engellenmeli ve bu
sınıflardan maksimum verim alınmalıdır.
Okullarda ders programları düzenlenirken, sonradan oluşabilecek karışıklığı engellemek adına
matematiğe ait haftalık ders saatinin bir kısmı teknoloji sınıflarında işlenecek şekilde planlanabilir.
Öğretmenlerin tercih ettikleri dinamik geometri yazılımını kullanabilmeleri sağlanmalı, bunun için
ortak lisanslı yazılım kullanımına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar
yapılabilir.
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Öğretmenlere müfredat doğrultusunda sınıf içi etkinliklerde kullanmaları için önerilen etkinliklere ve
materyallere ek olarak, dinamik geometri yazılımları ile hazırlanmış pedagojik ilkelere ve konuya
uygun örnek taslaklar elektronik ortamda ulaştırılabilir.
Öğrencilerin DGY ile kendilerine gösterilen etkinlikleri keşfederek ve araştırarak öğrendikleri dikkate
alındığında, bunun mevcut öğretim yöntemine göre daha fazla zaman alacağı aşikârdır. Bu
doğrultuda matematik dersine ayrılan sürenin artırılmalıdır.
Öğretmenin ders işlenişi sırasında kullanacağı dinamik geometri yazılımı derse başlamadan önce
öğrencilere tanıtmalı, etkinlikler yapmalı ve öğrencilerin yazılımı incelemelerine imkân vermelidir.
Öğrencilerin bilgisayarlara olan bağlılığı dikkate alınarak, derslerde DGY’larının kullanım sürelerine
dikkat edilmeli, öğretmenin ön planda bulunduğu çalışmalara ve öğrencilerin sosyalleşebileceği grup
çalışmalarına mutlaka yer verilmelidir.
8.
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Çabuk Kuvvet ve Teknik Antrenmanların 12-14
Tenisçilerde Bazı Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi

Yaş
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Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı, çabuk kuvvet ve teknik antrenmanların 12-14 yaş erkek tenisçilerde bazı motorik
özellikleri üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Isparta ilinde bulunan 20 tenisçi katıldı. Araştırma
sırasında ve sonrasında elde edilen kişisel bilgi ve bulguların kesinlikle gizli tutulacağı ile ilgili açıklama
yapıldı. Tenisçiler rasgele yöntemle kontrol grubu (KG, n=10) ve antrenman grubu (AG, n=10) olarak 2 gruba
ayrıldı. Antrenman Grubunun yaş ortalaması 12,7±,21 yıl, boy ortalaması 151,2±,96 cm ve vücut ağırlığı ön test
42,68±2,2 kg, son test 43,26±2,2 kg; Kontrol Grubunun yaş ortalaması 12,1±,1 yıl, boy ortalaması 147,8±1,9 cm
ve vücut ağırlığı ön test 40,74±2,2, son test 40,99±2,2 olarak hesaplandı. Antrenman grubu 8 hafta, haftada 3
gün, günde 90 dakika çabuk kuvvet ve teknik antrenmanı programına, kontrol grubu ise sadece teknik
antrenman programına tabi tutuldu. Gruplara şınav, mekik, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, bacak
kuvveti, sağ-sol el kavrama kuvveti ve 10 m sürat ön ve son testleri yapıldı. Elde edilen veriler, üzerinde
durulan özellikler bakımından faktöriyel düzende “Repeated Measurements ANOVA” testi ile analiz edildi.
Araştırmada şınav, mekik, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, bacak kuvveti, sağ-sol el kavrama kuvveti ve
10 m sürat testlerinin karşılaştırılmasında, antrenman öncesi ve sonrası farklılığın gruptan gruba değiştiği ve
antrenman grubunda daha yüksek olduğu bulundu. Antrenman ve kontrol grubunun tüm testlerdeki
karşılaştırılması sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç olarak, tenise
özgü uygulanan çabuk kuvvet ve teknik antrenmanların, küçük yaş kategorisi sporcularda motorik özellikleri
geliştirdiği; bu sayede vuruş ve teknik performanslarını olumlu etkilediği görülmektedir.
Anahtar kelimeler:
tenis, teknik, motorik.

1.

Giriş

Ferdi bir branş olan tenis müsabakalarında sporcuların hızlı ve doğru şekilde pozisyon almaları ve
topla buluşma zamanlamalarını ayarlayabilmeleri, doğru vuruşlar yapabilmeleri için kuvvet ile
birlikte teknik antrenmanlarında beraberinde yapılması gerekmektedir. Çünkü organizmanın
müsabaka içerisinde bütün tepkimelere aynı anda tepki vereceği için bu planlamanın bu doğrultuda
yapılması sporcuların performanslarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz.
Tenis bütün yaşlardaki kişilerin sağlığına faydalı olan bir spor dallarından biridir. Tenis sporuyla
düzenli olarak egzersiz yapmak kaygının çözümünü yaratma, hatta stresle başa çıkabilmeyi,
koordinasyonu, kemik sağlığını, fizyolojik gelişimi, fiziksel ve psiko-mental gelişimi sağlar.
Sağlam bir fiziksel uygunluk temeli geliştirildikten sonra genç yaş grubu sporcular tenis branşının
temel ve özel hareketlerine daha sonrada üst seviyedeki antrenman çalışmalarına daha fazla uyumlu
olmasını sağlar (Groppel and DiNubile, 2009).
1 Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
e-posta adresi:
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Tenis oyununda çabukluk çok önemli bir yere sahiptir. Bir tenis oyuncusu, öne, arkaya,
çaprazlamasına ve yanlara doğru çeşitli koşular yapması gerekmektedir. Tenis müsabakalarında
yapılan istatistiklere göre, her bir sette yaklaşık olarak 38 yön değişikliğinin olduğunu ve hatta bazı
setlerin 80’den fazla yön değişikliğine gerekli olduğu tespit edilmiştir. Bunun içindir ki çabukluk,
doğru pozisyon almada ve buna bağlantılı olarak etkili vuruşların yapılmasında çok önemli bir
etmendir (Kermen, 1986).
Performansı arttırmak veya motorik gelişime katkı sağlamak için çocuklara uygulanan egzersizlerde
de planlı ve düzenli bir antrenman programı uygulanmalıdır. (Pate et all.,2002). Ergenlik döneminde
tenisçilerin vücudunda görülen asimetrinin tenise özel performans üzerinde muhtemel olumsuz
etkileri azaltabilmek için düzenli yapılan tenis antrenmanı yanında yapılacak kuvvet
antrenmanlarının ergenlik dönemindeki tenisçilerin motorik özellikleri ve teknik vuruş
performansları üzerinde de faydalı etkisi olacağı düşünülmektedir (Aktaş ve ark., 2011).
Literatürden elde edilen bilgiler ışında çalışmamızın amacı, çabuk kuvvet ve teknik çalışmalarının 1214 yaş erkek tenisçilerin bazı motorik özelliklerine etkisinin incelenmesidir.

2. Yöntem
Araştırmaya Isparta ilinde bulunan 20 tenis sporcu gönüllü olarak katıldı. Araştırma sırasında ve
sonrasında elde edilen kişisel bilgi ve bulguların kesinlikle gizli tutulacağı ile açıklama yapıldı.
Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen sporcuların velilerinden “Bilgilendirilmiş Olur (Rıza)
Formu” alınmıştır. Araştırmaya katılan antrenman grubunun (n=10) yaş ortalaması 12,7±,21 yıl, boy
ortalaması 151,2±,96 cm, kontrol grubunun (n=10) yaş ortalaması 12,1±,1 yıl, boy ortalaması 147,8±1,9
cm olarak hesaplandı. Antrenman grubu 8 hafta, haftada 3 gün, günde 90 dakika çabuk kuvvet ve
teknik antrenmanı programına, kontrol grubu ise sadece teknik antrenman programına tabi tutuldu.
Araştırma grubunun tüm antrenmanları ve testleri Süleyman Demirel Üniversitesi performans
laboratuarında ve tenis kortlarında yapıldı. Tüm sporcuların ölçümleri 16.00-18.00 saatleri arasında
alınmıştır.
2.1. Araştırma Materyali ve Metotlar
Boy Ölçümü: 0,1 m hassasiyete sahip olan SECA marka boy skalası ile ölçülmüştür.
Vücut Ağırlığı Ölçümü: Hassasiyeti 0,5 kg olan SECA marka elektronik baskül ile sporcuların
üzerinde sadece şort ve tişört varken çıplak ayak ile tartılarak alınmıştır.
Şınav Testi: Araştırmaya katılan sporcular ‘’başla’’ komutu ile beraber maksimum hızda şınav
çekmeye başlamış, 30 saniye sonunda yapılan en yüksek değer adet olarak test skoru olarak
kaydedilmiştir
Mekik Testi: Sporcular Sırt üstü yatarak, ellerini ensede birleştirip, dizlerini karnına doğru hafifçe
çeker pozisyonda (dizler 90 derece durumda), “Hazır… Başla” komutu ile 30 saniyelik süre içerisinde
bu hareketi mümkün olan çok sayıda tekrarlamaya çalışılır. Bu hareketi “Dur” deninceye kadar
devam ettirmeleri istenilmiştir. 30 saniye sonunda yapılan en yüksek değer adet olarak test skoru
olarak kaydedilmiştir.
Durarak Uzun Atlama Testi: Sporculardan, iki ayak parmak uçları önceden belirlenmiş bir çizginin
hemen arkasına gelecek şekilde durması istenir. Çizginin arkasından adım almadan olduğu yerde
çömelerek ve hemen akabinde maksimum bir sıçramayla ileriye doğru sıçraması ve düştüğü yerde
ayak topuk kısmının temas ettiği son nokta ile sıçrama çizgisi arasındaki uçuş mesafesi
kaydedilmiştir. İki kez deneme yapılmasına izin verilmiştir ve yaptığı en iyi sıçrama kaydedilmiştir
(Sevim, 2002).
Dikey Sıçrama Testi: Sporcular beş dakika ısınmadan sonra, Takei marka jump metre sporcunun
karın bölgesine bağlanmış ve belirli alan içerisinden dikey olarak sıçrayıp tekrar belirli alan içerisine
düşmesi istenmiştir. Sporcular sıçrama esnasında dizlerini 90 derece bükerek, çift kol yukarı tüm
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gücüyle sıçrayarak ölçümleri alınmıştır. Test üç kez tekrar edilerek en iyi değer cm. olarak kayıt
edilmiştir.
Bacak Kuvveti Testi: Takei marka bacak dinamometresi kullanılarak ölçümler yapılmıştır. Beş dakika
ısınmadan sonra, sporcular dizleri bükük durumda dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını
yerleştirdikten sonra kollar gergin, sırt düz ve gövde hafifçe öne eğikken, elleriyle kavradığı
dinamometre barını dikey olarak, maksimum oranda bacaklarını kullanarak yukarı çekmişlerdir. Test
üç kez tekrar edilerek en iyi değer kayıt edilmiştir.
Sağ-Sol El Kavrama Kuvveti Testi: Takei marka el dinamometresi ile ölçüm gerçekleştirilmiştir. Beş
dakika ısınmadan sonra, sporcu ayakta iken ölçüm yapılan kolu bükmeden ve vücuda temas
ettirmeden, kol vücuda 45 derecelik açı pozisyonunda ölçüm alınmıştır. Sağ-sol el kavrama kuvveti
ölçümleri 3 kez tekrar edilerek en iyi değer kaydedilmiştir.
10 Metre Sürat Koşusu Testi: Sporcuların 10 metre sürat koşusu ölçümleri tenis kortunda
uygulanmıştır. Isınma sonrası sporcular 10 m. maksimal hızda koşturulacak sporcular maksimal
hızda koşmaları konusunda bilgilendirilmiştir ve iki deneme yaptırılmıştır Denemeler arası yeterli
dinlenme sağlanmıştır. Ölçümde standart el kronometresi kullanılmıştır. En iyi derece kaydedilmiştir.
2.2. Verilerin Analizi
Çalışmada üzerinde durulan özellikler bakımından elde edilen veriler faktöriyel düzende Repeated
Measurement ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada grup farklarının antrenman ve kontrol
grubu olmak üzere iki seviyesi, zaman faktörünün ise antrenman öncesi ve sonrası olmak üzer iki
seviyesi mevcuttur. Tekrarlanan ölçümler zaman faktörünün seviyelerinde gerçekleştirilmiştir.
3.

Bulgular

Tablo 1. Grupların demografik bilgileri
Gruplar

Parametreler

Minimum

Maksimum

Ortalama±SS

Yaş
Boy
Yaş
Boy

12,00
148,00
12,00
137,00

14,00
158,00
13,00
155,00

12,7±2,1
151,2±,9
12,1±,1
147,8±1,9

Antrenman Grubu
Kontrol Grubu

Tablo 2. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun vücut ağırlığı ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
Vücut
Ağırlığı (kg)

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ± SS

f

p

42,68±2,2
40,74±2,2
41,71±1,5

43,26±2,2
40,99±2,2
42,13±1,5

42,97±2,22
40,86±2,22
41,91±1,57

12,75

,002*

*p<0,01
Tablo 3. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun şınav ön ve son test ölçümlerinin
karşılaştırılması
Parametre
Şınav
(adet/30 sn)
*p<0,01

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ± SS

f

p

23,3±,62
19,6±,62
21,4±,44

25,7±,58
20,4±,58
23,0±,41

24,5±,59
20,0±,59
22,25±,42

153,6

,000*
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Tablo 4. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun mekik ön ve son test ölçümlerinin
karşılaştırılması
Parametre
Mekik
(adet/30 sn)

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ± SS

f

p

22,3 ±,64
20,2 ±,64
21,2±,45

24,5 ±,59
21,6±,59
23,05±,41

23,40±,61
20,90±,61
22,15±,43

194,4

,000*

*p<0,01
Tablo 5. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun durarak uzun atlama ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
Durarak Uzun
Atlama (cm)

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ± SS

f

p

148,9±2,9
144,1±2,9
146,5±2,0

150,7±2,9
145,8±2,9
148,2±2,0

149,8±2,9
144,9±2,9
147,3±2,0

143,1

,000*

*p<0,01
Tablo 6. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun dikey sıçrama ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
Dikey
Sıçrama
(cm)
*p<0,01

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ± SS

f

p

26,9±1,3
24,2±1,3
25,5±,9

29,4±1,1
25,0±1,1
27,2±,8

28,1±1,2
24,6±1,2
26,3±,8

11,38

,003*

Tablo 7. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun bacak kuvveti ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
Bacak
Kuvveti (kg)

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ± SS

f

p

34,4±2,6
31,6±2,6
33,08±1,9

36,3±2,8
32,9±2,8
34,6±2,0

35,4±2,7
32,3±2,7
33,8±1,9

44,57

,000*

*p<0,01
Tablo 8. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun sağ el kavrama kuvveti ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
Sağ El
Kavrama
Kuvveti (kg)
*p<0,01

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test
29,4±1,3
24,5 ±1,3
26,9±,9

Son Test
32,1 ±1,3
25,7±1,3
28,9±,9

Art.Ort. ±SS
30,7±1,3
25,1±1,3
27,9±,9

f

p

148,9

,000*
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Tablo 9. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun sol el kavrama kuvveti ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
Sol El
Kavrama
Kuvveti (kg)
*p<0,01

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test

Son Test

Art.Ort. ±SS

f

p

23,2±1,5
19,6 ±1,5
21,4±1,0

24,5 ±1,5
20,2 ±1,5
22,3±1,0

23,9±1,5
19,9±1,5
21,9±1,0

66,27

,000*

Tablo 10. Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun 10 m. sürat koşusu ön ve son test
ölçümlerinin karşılaştırılması
Parametre
10 m. Sürat
Koşusu (sn)

Grup
Antrenman Grubu
Kontrol Grubu
Toplam Ortalamaları

Ön Test
2,28±,02
2,37±,02
2,33±,02

Son Test
2,26±,02
2,36±,02
2,31±,02

Art.Ort. ±SS
2,27±,02
2,37±,02
2,32±,02

f

p

8,824

,008*

*p<0,01
4.

Tartışma

Araştırmaya katılan antrenman grubunun (n=10) yaş ortalaması 12,7±,21 yıl, boy ortalaması 151,2±,96
cm, kontrol grubunun (n=10) yaş ortalaması 12,1±,1 yıl, boy ortalaması 147,8±1,9 cm olarak hesaplandı.
Ayrıca antrenman grubunun vücut ağırlığı ortalaması 42,97±2,22 kg, kontrol grubunun ise 40,86±2,22
kg ve ön-son test toplam ortalamaları 41,91±1,57 kg olarak tespit edildi. Ağırlık özelliği bakımından
elde edilen verilere yapılan varyans analizi sonucunda zamanların ortalamaları arasındaki farklar
istatistik olarak önemli olduğu bulundu (p<0,01). Bunun anlamlı farkın olmasının nedeni olarak
antrenman grubunun daha önceden spora başlamış olmasından kaynaklı kassal gelişimleri daha fazla
olmasından dolayı bu anlamlı farkın olduğunu düşünmekteyiz.
Modern günümüz tenis müsabakalarında performansın en üst seviyede ortaya konulabilmesi için
kuvvet oldukça önem arz etmektedir. Teniste sporcunun alt ekstremite kuvveti en kısa ve hızlı
zamanda topa yetişmeyi, doğru pozisyonu almayı sağladığı gibi, üst ekstremite kuvveti de oyun
esnasında toplara daha güçlü ve hızlı vurulmasında önemli bir yer tuttuğu bir gerçektir. (Chu 1995).
Şınav özelliği bakımından elde edilen verilere yapılan analiz sonucunda antrenman grubunun
ortalama değeri 24,5±,59 adet, kontrol grubunun ise 20,0±,59 adet olarak olduğu bulundu. Antrenman
ve kontrol grubunun toplam ortalama değerleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0,05).
Antrenman öncesi ve antrenman sonrası her iki grubun şınav çekme değerlerinde artış olduğu
görülürken, antrenman grubunun toplam değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun
nedeni olarak uygulanan antrenman planlamasının etkili olduğunu düşünmekteyiz.
Behdari (2011)’de 9-12 yaş erkek masa tenisi sporcularının branşa özgü yetenek düzeyleri ve fiziksel
profillerini incelediği çalışmasında A grubu sporcuların şınav ortalamaları (n= 12) 17,67±2,64 adet, B
grubu sporcuların şınav ortalamaları (n= 47) 16,30±3,67 adet ve C grubu sporcuların şınav ortalamaları
(n= 53) 15,64±2,73 adet olarak bulmuştur. Yıldız (2007)’de çabuk kuvvet çalışmalarının 12–14 yas
grubu masa tenisçilerin bazı motorik özelliklerine etkisi konulu çalışmasında, 12 yaş erkek masa
tenisçilerde şınav ortalamasını erkeklerde 10,11 ± 7,91 adet olarak bulmuştur. Bu bulgular
sonuçlarımızla benzerlik göstermemektedir. Bizim çalışmamızdaki değerler, araştırmalara katılan
grupların bizim grubumuza göre daha az spor yapmış olmalarından kaynaklandığı ve branşlar arası
farklılıktan kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun mekik ön ve son test ölçümlerinin
karşılaştırılması sonucunda zaman antrenman grubunda, antrenman öncesi ve sonrası fark antrenman
grubunda (24,5-22,3=2,2) iken, kontrol grubunda ise (21,6-20,2=1,4) olarak bulunmuştur. Antrenman
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öncesi ve sonrası mekik çekme özelliği bakımından, antrenman grubu ve kontrol grubunun toplam
değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p>0,01).
Antrenman
grubunda daha yüksek olduğu tespit edildi.
Erim (2006)’da yapmış olduğu çalışmasında, antrenman öncesi mekik çekme deney grubunda
24,60±1,65 adet, kontrol grubunda 27,80±2,25 adet, antrenman sonrası mekik çekme ise deney
grubunda 27,60±1,58 adet, kontrol grubunda ise 27,90±3,03 adet olarak bulmuştur.
Kızıl akşam (2006)’da 12–14 yaş grubu aktif olarak spor yapan ve yapmayan (beden eğitimi dersine
giren) öğrencilerin Euro fit test bataryaları uygulama sonuçlarının karşılaştırdığı çalışma da, mekik
çekme ortalamalarını 23,96±5,68 adet olarak bulmuştur. Mekik çekme değerleri ortalamaları ile bu
çalışma bizim çalışmamıza benzer niteliktedir.
Araştırmada yapmış olduğumuz bacak kuvveti, sağ el kavrama ve sol el kavrama testlerinin
karşılaştırılması sonucunda, antrenman öncesi ve sonrası bacak kuvveti test ölçümleri antrenman
grubunun ortalamaları 35,4±2,7 kg, kontrol grubunun 32,3±2,7 kg, sağ el kavrama kuvveti ölçümleri
antrenman grubunda 30,7±1,3 kg, kontrol grubunda 25,1±1,3 kg, sol el kavrama kuvveti ortalamaları
ise antrenman grubunda 23,9±1,5 kg, kontrol grubunda ise 19,9±1,5 kg olarak tespit edildi. Bacak
kuvveti, sağ ve sol el kavrama kuvveti ön ve son test ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı
fark olduğu bulundu (p<0,01). Ayrıca zamanlar arası etkileşim önemli olduğu için antrenman öncesi
ve sonrası farklılığın gruptan gruba değiştiği ve antrenman grubunda daha yüksek olduğu bulundu.
Ölçücü ve ark. (2012)’de tenis oyuncuların fiziksel özelliklerini inceledikleri araştırmada, 12 yaş
kategorisindeki oyuncuların sağ el kavrama kuvvetleri; =20,2±4,1kg, sol el kavrama kuvvetleri;
=16,7±3,7 kg, bacak kuvveti değerleri; =73±9,0 kg, 14 yaş kategorisindeki oyuncuların sağ el kavrama
kuvvetleri; =25,0±4,2 kg, sol el kavrama kuvvetleri; =22,5±3,4 kg, bacak kuvvetleri =75,5±9,1kg olarak
belirlemiştir. Kuvvet parametrelerdeki farkın uygulanan antrenman programından ve sporcuların
fiziksel özelliklerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Tenis sporu, anaerobik enerji sisteminin aktif ve fazla olarak kullanıldığı bir spor branşlarından
biridir. Anaerobik güç, birim zamanda ATP-CP enerji kaynağını kullanarak meydana getirilebilen iş
olarak belirtilmektedir. Tenis müsabakaları esnasında 2,5 – 3 saat boyunca oyuncuların nabız atım
sayıları maksimal değerlerinin % 90’ ına ulaşması ve bu süre içinde tüm vuruşların patlayıcı güç ile
yapılması anaerobik güç özelliğinin bu spor için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Fox ve
ark., 1999; Sönmez 2002).
Araştırmaya katılan antrenman ve kontrol grubunun durarak uzun atlama antrenman grubunun ön
test ölçümleri 148,9±2,9 cm, son test ölçümleri 150,7±2,9 cm, kontrol grubunun ön test 144,1±2,9 cm,
son test 145,8±2,9 cm olarak bulundu. Durarak uzun atlama ortalama değerleri antrenman grubunun
149,8±2,9 cm, kontrol grubunun ise 144,9±2,9 cm, toplam ortalama değerleri ise 147,3±2,0 cm olarak
tespit edildi. Her iki grubun antrenman öncesi ve sonrası durarak uzun atlama değerlerinin
ortalamaları arasındaki farklar anlamlı değilken (p>0,05), zamanların ortalamaları arasında farklar
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0,05).
Ölçücü ve ark. (2010)’da 10-14 yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörleri
inceledikleri çalışmasında, spor yapan grubun durarak uzun atlama 185,82±13,38 cm, spor yapmayan
çocukların ise 166,7±13,11 cm olarak bulmuştur. Durarak Uzun Atlama parametresinde spor
yapmayan grup arasında tüm ölçümlerde spor yapan grubun lehine anlamlı farka rastlandığını tespit
etmişlerdir. Bu çalışma ile bizim çalışmamız gelişme performansı yönünden benzerlik göstermektedir.
Çalışmamıza katılan antrenman ve kontrol grubunun dikey sıçrama ön ve son test ölçümlerinin
karşılaştırılması sonucunda elde edilen verilere yapılan varyans analizi sonucunda zaman-grup
interaksiyonu istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0,01), toplam ortalama değerleri
bakımından anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05). Antrenman grubunda, antrenman öncesi ve
sonrası fark (29,4-26,9=2,5) iken, kontrol grubunda ise (25-24,2=0,8) olarak bulunmuştur. İnteraksiyon
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önemli olduğu için antrenman öncesi ve sonrası farklılığın gruptan gruba değiştiği ve antrenman
grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek sonuçlara ulaşılmıştır.
Arpınar ve ark.(2003), yaşları 11 olan elit ritmik jimnastikçilerin dikey sıçrama değerlerini 29,6 ± 2,8
cm olarak bulmuştur. Yazarer ve ark. (2004)’de yaptıkları çalışmada yaz spor okulunun basketbol
çalışmalarına katılan 11-15 yaş arası 25 erkek sporcunun dikey sıçraması 37,09 ± 4,37 cm olarak tespit
edilmiştir. Bu çalışmalar bizim çalışmamızdaki verileri destekler niteliktedir.
Araştırmamızda, 10 metre sürat koşusu özelliği bakımından incelediğimizde, sonucunda antrenman
grubunda, antrenman öncesi ve sonrası fark (2,28-2,26=0,2) iken, kontrol grubunda ise (2,37-2,36=0,1)
olarak bulunmuştur. Ön ve son testlerin karşılaştırılması sonucunda iki grup arasındaki fark
istatistiksel olarak önemlidir (p<0,01).
Aktaş ve ark. (2011)’de kuvvet antrenmanlar sonucunda erkek tenisçilerin motorik özellikleri üzerine
etkisini incelediği araştırmada sürat performansları incelenmesi sonucunda, deney grubu ile kontrol
grubunun son test 5 m koşu, 30 m koşu ve asimetrik sürat performansları arasında anlamlı değişim
bulmamışlardır. Fakat deney grubunun 10 m koşu performansı kontrol grubundan daha yüksek
bulunmuştur. 10 metre sürat koşusu performansındaki artışın sebebi, tenisin oyun karakteristiğinde
daha çok 10 m’lik koşuların olmasından kaynaklandığını söylemektedir.
5.

Sonuç

Sonuç olarak, 8 haftalık uygulanan çabuk kuvvet ve teknik antrenmanlarının 12-14 yaş erkek
tenisçilerde kuvvet, çabukluk ve sürat özelliklerinde artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Tenise
özgü uygulanan çabuk kuvvet ve teknik antrenmanların, küçük yaş kategorisi sporcularda motorik
özellikleri geliştirdiği; bu sayede vuruş ve teknik performanslarını olumlu etkilediği görülmektedir.
Çalışmamızdaki verilerin, ilerde yapılacak olan çalışmalara referans kaynağı olacağı ve bu doğrultuda
spor bilimcilerine ve antrenörlere ışık tutacağını düşünmekteyiz.
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Hikâye Seslendirme ve Sınıf Öğretmeni: İyi Bir Hikâye Anlatıcısı
mıyım?
Kasım Yıldırım, Fatih Çetin Çetinkaya 1, Seyit Ateş
Düzce Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Düzce 81620, Türkiye, fatihcetincetinkaya@gmail.com

Özet
Hikâye sosyal, kültürel, tarihsel bir dokümandır. Hepsinden önemlisi çocuk için bir yaşam tecrübesidir.
Hikâye anlatımı okuma yazma öğretiminden önce, okuma yazma öğretimi esnasında ve sonrasında
kullanılabilen, anlatıcının kontrolünde, resimli çocuk kitabı, hikâye kartları, kukla vb’nin kullanılabileceği bir
okuma ve disiplinlerarası öğrenme etkinliğidir. Bu etkinliğin istenilen düzeyde kalıcı öğrenme sağlayabilmesi,
öğretmenin iyi bir hikâye anlatıcısı olmasına bağlıdır. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin kendilerini ne kadar
iyi bir hikâye anlatıcısı olarak gördüklerini belirlemek amacıyla bir özdeğerlendirme anketi oluşturulmuş ve
102 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler sınıf öğretmenlerinin hikâye anlatımının önemine ve
eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısına inanmalarına rağmen yeteri kadar hikâye anlatımı yapmadıklarını ve
kendilerini profesyonel birer hikâye anlatıcısı olarak göremediklerini göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
uygulamaya yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler:
hikâye, hikâye anlatıcısı, sınıf öğretmeni.

1.

Giriş

Bugünkü literatürde okuma yazma öğretiminden önce, okuma yazma öğretimi esnasında ve
sonrasında kullanılabilen, anlatıcının kontrolünde; resimli çocuk kitabı, hikâye kartları, kukla vb’nin
kullanılabileceği bir okuma ve disiplinlerarası öğrenme etkinliği olarak tanımlanan hikâye anlatımı
bin yıldan beri insanoğlunun kullandığı aktivitelerdendir. Hikâyenin bilgilendirme, ikna etme,
duygusal tepkileri ortaya çıkarma, toplumun inşasına yardım etme gibi etkileri vardır. Hikâyelerin
anlaşılması kolaydır, çabuk unutulmaz, güvenilirliliği oluşturmada önemli bir araçtır. Bilişsel ve
zihinsel olarak empati kurmayı; olaylara başkalarının gözünden bakabilmeyi sağlar. Ne olduğumuzu,
nereden geldiğimizi, ne yapmak istediğimizi anlamlandırmada bize yardım eder. İnsan, hikâyede
varsayılan gerçeklik üzerinden değerlendirmelerde bulunur; grup içindeki iletişim becerilerini
yükseltir, bireyler arasında daha güçlü ilişkiler kurulmasını sağlar, verimliliği artırır.
Sınıf öğretmenleri ve kütüphaneciler tarafından hikâye anlatımının kullanımı Amerika’da 1800’lerin
ortalarına dayanmaktadır. Her ne kadar başlangıçta iyi bir hikâye anlatıcısı olabilmek için ciddi bir
zaman gerekse de hikâye, hem öğretmen hem de çocuklar için öğrenme-öğretme sürecini olumlu
yönde etkileyen önemli bir yöntemdir. Hikâye anlatımı yöntemini kullanan bir öğretmenin
öğrencileri bağımsız okuyucu olma yolunda diğerlerinden öndedir, bireysel okuma tercihlerinde daha
profesyoneldirler (Donna ve Patrick, 2014). Bu öğrenciler ileriki sınıflarda daha kompleks ve sürece
yayılmış hikâyeleri çözümlemede gayet iyidirler.

Sorumlu yazar adresi: Düzce Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Düzce 81620, Türkiye
E-posta adresi: fatihcetincetinkaya@gmail.com
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Öğrenciler tarafından anlamın en kolay inşa edilebildiği formlardan biri olan hikâye; çabuk
unutulmaz, olaylara başkalarının gözünden bakabilmeyi sağlar. Günümüz eğitim anlayışındaki
disiplinlerarasılık kavramını da birebir karşılar hikâye. Bir hikâye üzerinden birçok disipline yönelik
anlatım yapılarak öğrencinin zihninde bir bağ kurması da sağlanır. Nodelman (1996), hikâyenin
çocuğu kültüre entegre etmede anlamlı bir değere sahip olduğunu dile getirmektedir. Stephens (2000),
resimli çocuk kitabı sayesinde çocuğun içinde bulunduğu topluma, kültüre entegre olduğunu dile
getirmekte; resimli çocuk kitabını kelime ve görselin uyumu olarak tanımlamaktadır.
Eğitim öğretim faaliyetlerine göz ardı edilemeyecek derece katkısı olan hikâye anlatımı yönetiminin
günümüz öğretmeleri tarafından profesyonelce yapılabiliyor olması gerekmektedir. Konuşma dili ile
yazma dili birbirinin aynı değildir. Her hikâye anlatıcısı kendi diline özgü prozodiyi kullanmak
zorundadır. Her hikâye anlatıcısı kendi kültürüne ait donelerin bulunduğu hikâyeleri seslendirmede
daha iyidir. Ancak Bu durum başka kültürlere ait hikâyeleri anlatamayacağı anlamına gelmez. Sadece
onların üzerinde biraz daha çalışması gerekir. Anlatıcıyı profesyonel yapacak şey ise, kendisinin
öğrencilerine özel hikâyeler uydurabilmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin
kendilerini ne kadar iyi bir hikâye anlatıcısı olarak gördüklerini belirleyip var olan durumu
görmektir.
2.

Yöntem

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin bir hikâye anlatıcısı olarak kendilerini nasıl gördüklerine dair bir
değerlendirme çalışması olduğundan betimsel bir durum saptaması niteliğindedir. Durum çalışması;
bir sınıf, bir mahalle, bir örgüt gibi doğal bir çevre içinde gerçekleştirilen ve tümel bir yorumu
hedefleyen nitel bir yöntemdir. Yin’e göre durum çalışması, güncel bir konuyu kendi yaşam çerçevesi
içinde ele alan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasında kesin bir çizginin bulunmadığı ve birden çok
kanıt ya da veri kaynağının var olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir (Akt:
Yıldırım ve Şimşek, 2005).
2.1. Çalışma Grubu
Katılımcıların cinsiyet ve kaçıncı sınıf öğretmeni olduklarına dikkat edilmiştir. Çalışma grubunun
özellikleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 1. Çalışma grubu
Katılımcılar Özellik
Sınıf öğretmeni

Cinsiyet
Toplam

Sınıf
1
2
3
4
Kadın
Erkek

f
22
25
30
25
77
25
102

%
21.56
24.5
29.41
24.5
75.5
24.5
100

Tablo 1’ de görüldüğü üzere araştırma 102 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri
toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen özdeğerlendirme formudur. İyi bir hikâye
anlatıcısının özellikleri üzerine literatür taranmış, en belirgin ve ortak olan 16 özellik üzerinden
özdeğerlendirme formu oluşturulmuştur. Bir maddede de öğretmene hikâye anlatıcılığı yapıp
yapmadığı sorulmuştur. Oluşturulan form elektronik posta yoluyla üç farklı alan uzmanına
gönderilmiş dönütler doğrultusunda 2 madde çıkarılarak form 14 madde ile son halini almıştır.
Oluşturulan özdeğerlendirme formu kolay ulaşılabilirlik örneklemesi doğrultusunda matbu yolla ve
internet yoluyla sınıf öğretmenine ulaştırılmış katılımcılardan dönen özdeğerlendirme formlarından
elde edilen veriler frekans / yüzde hesaplamaları yapılarak analiz edilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların sınıf ortamında hikâye seslendirme durumları
Madde
Oldukça Makul düzeyde
Sınıf ortamında hikâye seslendiriyorum.

f
52
%
50

f
37
%
37

Fırsat
buldukça
f
13
%
13

Nadiren
f
%
-

Hiçbir
zaman
f
%
-

Sınıf ortamında hikâye seslendirmenin öğrencinin zihinsel,duyuşsal, devinişsel, sosyal öğrenmelerine
olumlu yönde katkısı vardır. (Delett, 1997; Paran, Watts, 2003; Muller, 2000; Brewster, Ellis ve Girard,
2002; Chen, Fertig ve Wood, 2003; Godwin ve Perkins,1998). Katılımcıların büyük çoğunluğunun sınıf
ortamında hikâye seslendirmeleri sevindiricidir. Fakat uygulanış şekli hikâye seslendirmenin çok da
etkili olarak gerçekleştirilmediğini göstermektedir.
Tablo 3. Katılımcıların hikâye seslendirme sürecine yönelik özdeğerlendirme yüzdeleri
No

Madde

Oldukça

1

Sınıf ortamına taşıdığım hikâyeyi daha önce
mutlaka okuyup uygunluğunu kontrol ediyorum.

2

Sınıf ortamında seslendirdiğim hikâyelerde kılavuz
kitaptaki hikâyeleri kullanıyorum. (başka kaynak
kullanmıyorsanız açıklama kısmına belirtiniz).

3

Sınıf ortamında seslendirdiğim birçok hikâyede aynı
kahramanı kullanıyorum.

4

Sınıf ortamında seslendirdiğim hikâyelerde sınıfın
oturma düzenini değiştiriyorum.

5

Sınıf ortamında seslendirdiğim hikâyelerde parmak
oyunlarını kullanıyorum.

6

Sınıf ortamında seslendirdiğim hikâyelerde kukla
vb kullanıyorum.

7

Hikâye seslendirirken kahramanların diyaloglarında
sesimin tonunu değiştiriyorum.

8

Hikâyenin belirli kısımlarında
drama etkinlikleri yapıyorum.

9

Seslendirdiğim hikâyelerde okuduğum kitabı
zaman zaman çocuklara çevirip, sayfadaki görsele
bakmalarını istiyorum.

f
10
%
10
f
40
%
39
f
%
f
%
f
%
f
%
f
40
%
39.3
f
%
f
%
-

metin

merkezli

Makul
düzeyde
f
%
f
17
%
17
f
%
f
%
f
%
f
%
f
27
%
26.4
f
%
f
%
-

Fırsat
buldukça
f
18
%
18
f
23
%
22.5
f
6
%
5,8
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
-

Nadiren
f
14
%
14
f
22
%
21.5
f
3
%
2,9
f
%
F
3
%
2.9
f
%
f
35
%
34.3
f
7
%
7
f
%
-

Hiçbir
zaman
f
60
%
58
f
%
f
93
%
91
f
102
%
100
f
99
%
97.1
F
102
%
100
f
%
f
95
%
93
f
102
%
100
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Hikâyenin
belirli
bölümlerinde
durup,
seslendirdiğim yere kadar olanları sorgulamalarını
istiyorum.

11

Hikâyenin belirli bölümlerinde durup, hikâyenin
seslendirdiğim yerden sonrasına dair tahminler
alıyorum.

12

Sadece Türkçe ve Serbest etkinlik derslerinde hikâye
seslendiriyorum.

13

Aynı hikâyeyi birkaç derste seslendirip kurguya
göre öğretim yapıyorum. Hikâyeyi disiplinler arası
bir öge olarak kullanıyorum.

14

Seslendirdiğim
hikâyede
öğrencilerimin
bilemeyeceklerini
tahmin
ettiğim
kelimeleri
belirliyorum. Seslendirme esnasında bu kelimelerin
öğretimini yapıyorum.

f
3
%
3
f
49
%
48
f
52
%
51
f
1
%
1
f
79
%
77

f
19
%
19
f
41
%
40
f
39
%
38
f
%
f
23
%
22

930
f
%
f
%
f
11
%
10
f
%
f
%
-

f
33
%
32
f
12
%
11
f
%
f
3
%
2
f
%
-

f
47
%
46
f
1
%
1
f
%
f
99
%
97
f
%
-

Birinci maddedeki katılımcıların sınıf ortamında taşıdıkları hikâyeyi büyük oranda daha önce kontrol
etmiyor olmaları iki açıdan problem teşkil etmektedir. Hikâyenin daha önce üzerinde durulan
faydalarının elde edilebilmesi için öğretmen tarafından kontrol edilmiş olması gerekir. Ayrıca kontrol
edilmediği için hikâyenin düzeye uygun olmama ihtimali vardır. Düzeye uygun olmayan hikâyenin
seslendirilmesi fayda yerine zarara sebep olabilir. Düzeyin üstündeki metin öğrencide başarısızlık
duygusuna; düzeyin altındaki metin ise öğrencinin sıkılmasına sebep olabilir.
İkinci maddede katılımcıların yarısından fazlası hikâye seslendirmek için sadece kılavuz kitaplardaki
serbest etkinlik metinlerini tercih etmekte, bu metinleri öğretmen seslendirirken, öğrencilerin
kitaplarından takip ediyor olmasını hikâye seslendirme saymaktadır. Literatür ise hikâye
seslendirmede göz temasının, beden dilinin, öğretmenin görsellerine odaklanmanın vb. önemini dile
getirmektedir (Brewster, Ellis ve Girard, 2002). Bu durumda hikâye seslendirme bir grup etkinliği
olmaktan çıkmakta sadece dinleme etkinliği olmaktadır.
Üçüncü maddedeki bir kahramanı birden fazla hikâyede kullanma oranının da oldukça düşük olduğu
görülmektedir Serisi olan kitapları çocuklar sever. Aynı kitapta birçok hikâye olur. Hikâyenin kısa
olması onları cezb eder. Fakat kısa olmasına rağmen anlamlı hikâyeler olmalıdır. Bu tür seri
kitaplarda kahraman bir kez tasvir edilir. Çocuk her hikâyede yeniden kahramanı tanımaya çalışmaz.
Bu tür seri kitaplar çocuğu bağımsız okuyucu olmaya taşır (Schatt ve Ryan, 2015).
Dördüncü maddede de hikâyenin özelliğine göre oturma düzenini değiştiren öğretmenimiz maalesef
yoktur. Halbuki öğrenme ortamının tasarımı dikkate alındığında fiziksel çevrenin bu tasarımların
yapısını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Hazırlanacak bu fiziksel ortamda birey, görsel
materyallerle, elektronik araçlarla, sınıf arkadaşları ile ya da öğretmen ile etkileşime girerek kendi
bilgisini yapılandırmalıdır (Güven ve Karataş, 2004). Öğrencilerle göz teması kurulabilecek bir oturma
düzeni olmalıdır. Öğretmen, hikâyeyi okuma ya da anlatma sırasında, çocuk halkasının tam ortasında
bulunmalıdır (Byrant, 1905). Katılımcıların 47’sinin birinci ve ikinci sınıf öğretmeni olduğu dikkate
alındığında bu veri daha da düşündürücü olmaktadır.
Beş ve altıncı maddelerde katılımcılar hikâye seslendirirken parmak oyunu, kukla gibi yardımcı
araçlar kullanmadıklarını ifade etmektedir. Bu tür materyaller kullanmak daha fazla duyu organına
hitap etmemizi sağladığı için önemli görülmektedir. Katılımcıların sesinin tonunu, alçaklığını,
yüksekliğini, hızını hikâyenin kurgusuna uygun bir şekilde ayarlayabilmesi hem dinleyicinin ilgisini
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çeker hem de anlamayı olumlu yönde etkiler. Katılımcıların yarısından fazlası seslerini
değiştirdiklerini ifade etmektedir.
Sekizinci maddede katılımcılar metin merkezli drama ekinlikleri yapmadıklarını dile getirmektedirler.
Öğretmen dramayla birlikte daha önce öğrencilerinde görmediği kadar yüksek düzeyde katılım
görecektir. Drama sonrasındaki sınıf tartışmaları daha ilgi çekici ve daha hedefe yönelik hale gelir.
Öğrenciler, haftalar sonra hâlâ o hikâyedeki karakterlere göndermeler yaparlar. Hikâyedeki önemli
düşünceleri konuşmalarına taşırlar. Öğrencilerin drama ile gerçekleştirilen öğretim sonrası
konuşmalarına taşıdıkları yeni kelimeler de dikkat çekicidir (Podlozny, 2001).
Dinleyicilerin görsele bakmalarını, yorum yapmalarını sağlamak hikâye seslendirmenin önemli
basamaklarındandır. Fakat katılımcılar bu basamağı da uygulamaya geçirmemektedirler. Yine
katılımcılar hikâyeyi disiplinlerarası bir öge olarak kullanmayı da tercih etmemektedirler.
Katılımcılar sorgulama, tahmin becerisi ve kelime öğretimi için hikâyeyi aktif olarak kullandıklarını
ifade etmektedirler.
4.

Sonuç ve Öneriler

Hikâye sosyal, kültürel, tarihsel bir dokümandır. Hepsinden önemlisi çocuk için bir yaşam
tecrübesidir. Hikâye, resim, kelime ve anlatıcının dayanışmasıdır. Bunun üçünü bir sayfa olarak
görürsek, drama da diğer sayfadır. İşte hikâye anlatıcısı da bu değişkenlerin tamamını kontrol
edebilmeli, organize edebilmeli, yönetebilmelidir. Hikâye seslendirme aslında bir okuma oyunudur.
Araştırmamızdan elde edilen verileri sınıf öğretmenlerimizin hikâye seslendirdiklerini fakat bu işi
yeteri kadar etkili bir şekilde gerçekleştirmediklerini göstermektedir. Hikâye seslendirmenin yukarıda
ifade edilen katkıları dikkate alındığında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği söylenebilir. Öncelikle
sınıf öğretmenlerinin lisans programlarındaki çocuk edebiyatı ve derslerinin içerik ve ders saatleri
yeniden organize edilmeli, görevdeki öğretmenlerimizin ise hizmet içi eğitim seminerleri, örnek
uygulamalar, projeler yoluyla farkındalıkları artırılmalıdır. Bütün bunların yanında hikâye
seslendirmenin kriterleri dikkate alınarak çocuk kitapları yazılmalıdır. İyi hikâye anlatımı temelde iyi
resimli çocuk kitabına dayanır. Bader (1996); resimli çocuk kitabını çocukların ilk okuma materyalleri
olduğu için çok önemsemekte, iyi bir resimli çocuk kitabını bir sanat eseri olarak tanımlamaktadır.
Görsel ve kelimenin ilişkisi çok iyi dizayn edilmelidir. Öğretmenlerimizin bu tür kaliteli resimli çocuk
kitapları ile ve gerekli eğitimlerle sınıf ortamında hikâyeyi çok daha etkili bir şekilde kullanan hikâye
anlatıcıları olabilecekleri umut edilmektedir.
5.

Kaynakça

Bader, B. (1996). American picture books: From Noah’s art the beast.
Brewster, J., Ellis, G. & Girard, D. (2002), The primary English teacher’s Guide. London: Penguin.
Brown, D. (1987). Drama words: The role of drama in language growth. Toronto, Canada: Language Study
Centre, Toronto Board of Education
Cawthon, S. W., & Dawson, K. M. (2011). Drama-based instruction and educational research:
Activating praxis in an interdisciplinary partnership. International Journal of Education & the Arts,
12(17). Retrieved from http://www.ijea.org/v12n17/
Chen, M., Fertig, R & Wood, A. (2003). Understanding technology-enhanced storybooks and their
roles in teaching and learning: An investigation of electronic storybooks in education. The
Journal of Literacy and Technology, 3(1).
Danko-McGhee, K. & Slutsky, R. (2007). The impact of early art experiences on literacy development.
Reston, VA: National Art Education Association.
Delette, J. (1997). Using storytelling to teach strategies, The language resource 1,4-25. Retrieved April 25,
2005, from http://www.nclrc.org/thinkaloud.html

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

932

Godwin, D. & Perkins, M. (2013). Teaching language and literacy in the early years. Routledge.
Güven, B. & Karataş, İ. (2004). Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf ortamı tasarımları
İlköğretim-Online 3 (1), 2004 sf. 25-3.
Muller, P. (2000), The story of read aloud Virginia. Virginia libraries. 46,3-10. Retrieved in January 15,
2006 from http://.scholar.lib.vt.edu/ejournals/VALib/v46_n3/ muller.html
Nodelman, P. (1996). The pleasure of children's literature (2nd ed.). NY: Longan.
Paran, A. & Watts, E. (2003), Storytelling in ELT. England: IATEFL
Podlozny, A. (2000). Strengthening verbal skills through the use of classroom drama: A clear link. The
Journal of Aesthetic Education, 34(3-4), 239-275.
Podlozny, A. (2001). Research in arts education: Directions for the future. In E. Winner & L. Hetland
(Eds.). Conference proceedings from beyond the soundbite: What the research actually shows
about arts education and academic outcomes. Strengthening verbal skills through the use of
classroom drama: A clear link. A summary of a meta-analytic study (pp. 99-107). Los Angeles:
The J. Paul Getty Trust.
Schatt, D. & Ryan, P. ( 2015). Start Storytelling. Classroom Connectinos. Preschool to Grade 5.
http://www.booklistonline.com/GeneralInfo.aspx?id=47&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Stephens, J. (2000). Modality and space in picture book art: Allen Say's Emma's rug, CREARTA, 1(1),
pp. 44-59.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Genel Öz Yeterlik
Düzeylerinin İncelenmesi
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan son sınıf öğrencilerin genel öz
yeterlik düzeylerinin araştırılmasıdır. Çalışmamız, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu'ndaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıfta okuyan toplam 213 gönüllü
öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini tespit etmek için kişisel bilgi
formu ve Jarrusselam ve Shwarzer (1981) tarafından geliştirilen ve Yeşilay (1996) tarafından Türkçeye çevrilen
''Genel Öz-Yeterlik Ölçeği'' kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS
22 paket programı aracılığıyla analizler yapılmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde, mezun olduktan sonra
lisansüstü eğitim düşünen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyi
lisansüstü eğitim düşünmeyen öğrencilere göre genel öz yeterlik düzeyi daha yüksek olduğu gözlemlenerek
aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Cinsiyete değişkenine baktığımızda,
kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamasına rağmen erkek
öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyi kadın öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyinden daha yüksek olduğu
gözlenmiştir (p>0.05). Aynı şekilde genel not ortalaması değişkeninde de istatistiksek olarak herhangi bir
anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ancak genel not ortalaması yüksek olan öğrencilerin genel öz
yeterlik düzeyi genel not ortalaması düşük olan öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyinden daha yüksek
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler:1
beden eğitimi, spor, genel öz yeterlik

1.

Giriş

Yeterlik; bir işi ya da görevi etkin bir şekilde yerine getirebilmek için, sahip olunması gereken
özellikler olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile bir görevi yapabilmek için gerek duyulan,
yetenek, bilgi ve becerileri ifade eden bir kavramdır (Şahin, 2004). Öz-yeterlik ise, bireyin belli
performansı göstermek için gerekli etkinliği organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine
duyduğu inanç olarak ifade edilmektedir (Bandura, 1994). Öz yeterliliği genel anlamda tanımlayacak
olursak, bireyin belirli bir alanda, beklenen bir ya da bir dizi davranışı gerçekleştirmek için gereksinim
duyacağı becerilere ne ölçüde sahip olduğuna ilişkin inancıdır (Özerkan, 2007).
Öz-Yeterlik kavramı beden eğitimi ve spor öğretmen adayları açısından ele alındığında, öğretmen
adaylarının öğretmenlik görevine atanma durumunda öğrencilere öğretme işlevini nasıl daha etkin
bir şekilde yerine getireceğine ve aynı zamanda öğrencilerin öğrenme performansını hangi yollarla
daha olumlu yönde etkileyebileceklerine ilişkin inançları olarak tanımlayabiliriz .

Sorumlu yazar adresi: Sakarya Universitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya 54050, Türkiye
E-posta adresi: ilimdaryalcin@gmail.com
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Üniversitelerin değişen koşullarına bağlı olarak, öğrencilerin yaşam doyumları, öz yeterlilikleri ve
buna bağlı yaşam amaçları farklılık göstermektedir. Günümüz koşullarında yaratıcı, eleştirel, objektif
ve yansıtıcı düşünen bireyler yetişmesi üniversitelerin misyonlarından biridir. Öz yeterlilik düzeyleri
yüksek bireylerin yetişmesi genellikle bunlarla doğru orantılıdır. Bireylerin yaşam amaçları değişen
koşullarıyla birlikte paralel olarak değişmekte ve farklılık göstermektedir. Özellikle hızla değişen
teknoloji, bireylerin yaşam koşullarına ani ve hızlı olarak yansımakta bu da bireylerin öz yeterlilik
düzeylerini etkilemekte ve yaşam amaçlarını değişen koşullara bağlı olarak değiştirmelerine neden
olmaktadır (Aydıner, 2011). Öz-yeterlik, bireyin belli performansı göstermek için gerekli etkinliği
organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inanç olarak da ifade ifade edilebilir
(Bandura, 1994).
Bireyin kendine güvenmesi ve öz yeterliğe inanması gelecekte yapacağı işle ilgili olarak mesleki
başarıya ulaşma konusunda etkili olacaktır. Bireylerin öz yeterlik inançları, gerek mesleki eğitim
sırasında gerekse iş yaşamlarında karşılaşacakları problemlerle mücadele ve bunlarla baş etme
konusunda önemli rol oynayacaktır. Aynı zamanda böyle bir inanç bireyleri mesleki yaşamda motive
eden ve başarıya götüren bir etkiye de sahip olacaktır (Yılmaz, Yılmaz ve Türk, 2010).
Öz-yeterlik algısı, sonuç beklentisi, davranış ve elde edilen sonuçlar arasında güçlü bir etkileşim
vardır. Yeterlik inançları, öz-yeterlik ve sonuç beklentisi olarak adlandırılan iki farklı yapıdan oluşan
bilişsel bir güdeleyicidir. Öz-yeterlik; verilen bir görev ya da iş için sonuç üretmeyi gerektiren bir
davranışın başarılı şekilde yerine getirilebileceğine olan inançtır. Sonuç beklentisi ise, belirli
eylemlerin belirli sonuçlar doğurabileceğine ilişkin insanların sahip oldukları inançları
kapsamaktadır. (Bandura, 1982). Öz-yeterlik inançları, bireyin gerçekte sahip olduğu beceri ya da
kapasitelerini yansıtmaz, belirli koşullar altındaki kapasitesi ile ilgili inançlarını yansıtır (Evers ve ark.,
2002).Yani bireylerin gerçekte sahip oldukları becerileri ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki
farklılıklar gösterebilir (Özerkan, 2007).
Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının yetişmesinde çok önemli faktörler olan zihinsel, ruhsal,
sosyal ve kültürel etkilere sahip olan spor bilimcilerin, öğretmen adaylarını doğrudan etkileyeceği
kaçınılmazdır. Bundan dolayı spor bilimcilerin karşılaşabilecekleri mesleki zorluklar, başarısızlıklar,
olumsuz şartlar ve fiziksel enerjide eksilme gibi sıkıntılar karşısında mesleklerini başarılı bir biçimde
devam ettirmelerinin yanında beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmelerinde de genel öz yeterlik
kavramının farkında olmaları gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında beden eğitimi ve spor öğretmen
adaylarının genel öz yeterlik düzeylerinin araştırmasını amaçlamaktadır.
2.

Metod

2.1 Araştırma Grubu
Araştırma, Sakarya Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi Beden
Spor Yüksekokulu ve Yüzüncü
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
uygulanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaki Beden
Bölümü'nde son sınıfta okuyan toplam 213 gönüllü öğrenciye

2.2 Veri Toplama Araçları
Genel Öz-yeterlik Ölçeği: Schwarzer and Jerusalem (1995) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye Yeşilay
(1996) tarafından uyarlanmıştır. (Schwarzer and Jerusalem,1995), (Yeşilay, 1996).10 maddeden oluşan
ölçek tek boyutludur. Ölçekte yer alan her madde dörtlü değerlendirme basamağına sahiptir. Yani
ölçek uygulanan kişiler, ölçekteki ifadelere ilişkin cevaplarda 1-bana hiç uygun değil, 2-bana biraz
uygun, 3-bana çoğu kez uygun ve 4 bana her zaman uygun sıklık derecelerinden kendilerine uygun
olanı seçerek ölçeği cevaplandırmışlardır.
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2.3 Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS 22 paket programı aracılığıyla
analizler yapılmıştır. Bu programla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, t testi ve One -Way Anova,
anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda ise faklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Tukey test sonuçlarından ve değişkenler arasındaki farka bakmak için de Korelasyon testinden
faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırmada cronbach alfa değeri
0,74 olarak hesaplanmıştır.
3.

Bulgular

Bu bölümde çalışmamızın değişkenlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırmamıza katılan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin özlük niteliklerine göre
dağılımlarını gösteren bulgular incelenmiştir.
Tablo 1. Çalışmaya katılan üniversiteler ve elde edilen verilerin sayısal dağılımı
Üniversite
Sakarya Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Toplam

N
46
46
40
42
39
213

%
21,6
21,6
18,8
19,7
18,3
100

Tablo 1'de çalışmamıza, Sakarya Üniversitesi'nden 46, Fırat Üniversitesi'nden 46, Dumlupınar
Üniversitesi'nden 40, Bartın Üniversitesi'nden 42 ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden 39 olmak üzere
toplam 213 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan son sınıf öğrencisi katıldığı
görülmüştür.
Tablo 2. Cinsiyet değişkenine göre genel öz yeterlik düzeyine ilişkin istatistiksel dağılım değerleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
111
102

Ss
8.07
4.89

x

29.70
30.76

t

p

-1.14

0.25

Tablo 2'deki değerlere bakıldığında, araştırmaya katılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
son sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre, genel öz yeterlik düzeylerine ilişkin puanların
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05).
Tablo 3. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim düşünme durumu değişkenine göre genel öz
yeterlik düzeyine ilişkin istatistiksel dağılım değerleri
Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Lisansüstü
Eğitim Düşünme Durumu
Evet
Hayır

N

x

Ss

t

p

139
74

31.02
28.68

6.87
6.25

2.43

0.01*

Tablo 3’teki değerler incelendiğinde, araştırmaya katılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim düşünme durumu değişkenine göre,
genel öz yeterlik düzeylerine ilişkin puanların karşılaştırıldığında, mezun olduktan sonra lisansüstü
eğitim düşünen öğrenciler ile lisansüstü eğitim düşünmeyen öğrenciler arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
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Tablo 4. Genel not ortalaması değişkenine göre genel öz yeterlik düzeyine ilişkin istatistiksel dağılım
değerleri
Genel Not Ortalaması
2.00 altında
2.01 - 2.50 arası
2.51 - 3.00 arası
3.01 - 4.00 arası
Toplam

N
14
35
90
74
213

x

27.78
28.62
30.66
30.86
30.21

Ss
5.69
6.92
5.83
7.72
6.74

F

p

1.62

0.18

Tablo 4'teki değerlere bakıldığında, araştırmaya katılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
son sınıf öğrencilerinin genel not ortalamaları değişkenine göre, genel öz yeterlik düzeylerine ilişkin
puanların karşılaştırıldığında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı tespit
edilmiştir (p>0.05).
Tablo 5. Öz yeterlik ile genel not ortalaması (akademik başarı) arasındaki ilişki
Değişkenler
Genel not ortalaması (Akademik başarı)
Genel Öz Yeterlik
*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.

r

p

.136

0.04*

Tablo 5'te bakıldığında, genel öz yeterlik düzeyi ile akademik başarı arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki gözlenmiştir (r=.136, p<0.04).
4.

Tartışma ve Sonuç

Bu bölümde, çalışmamıza katılan 213 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf
öğrencisinin genel öz yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaşma gösterip göstermediği
ile ilgili bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır.
Öğrencilerinin özlük niteliklerine göre bulgular incelendiğinde, araştırmaya katılan Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre genel öz yeterlik
durumlarına bakıldığında kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir (p>0.05, Tablo 2). Ancak erkek öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyi kadın öğrencilerin
genel öz yeterlik düzeyinden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Farklı çalışmalar incelendiğinde,
Aydıner (2011) yüksek lisans tez çalışması sonucunda, araştırmaya katılan katılımcılardan elde ettiği
veriler sonucunda genel öz yeterlik düzeylerinde cinsiyete göre farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Aynı zamanda erkeklerin genel öz yeterlik düzeylerinin kadınlara nazaran daha yüksek olduğunu da
tespit etmiştir (Aydıner, 2011). Küçük Kılıç ve Öncü (2014) yaptığı bir çalışmada ise, Beden eğitimi ve
Spor Yüksekokulu öğrencilerinin akademik öz-yeterlik puanları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği gözlenmiştir (Küçük Kılıç ve Öncü, 2014).
Öğrencilerin mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim düşünme durumu değişkenine göre genel öz
yeterlik durumlarına bakıldığında ise mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim düşünen öğrenciler ile
lisans üstü eğitim düşünmeyen öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
gözlenmiştir (p<0.05, Tablo 3). Lisansüstü eğitim düşünen öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyleri
lisansüstü eğitim düşünmeyen öğrencilerin genel öz yeterlik düzeylerinden daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Bu tespit ile mezun olduktan sonra lisans üstü eğitim düşünen öğrencilerin
kendilerine olan özgüven, yeterlilik ve akademik başarılarının yüksek olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin genel not ortalaması değişkenine göre genel öz yeterlik durumları incelendiğinde ise,
genel öz yeterlik düzeylerine ilişkin puanların karşılaştırıldığında istatistiksel olarak herhangi bir
anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05, Tablo 4). Ancak genel not ortalaması yükseldikçe
genel öz yeterlik düzeyinin de yükseldiği tespit edilmiştir. Bu durumla beraber akademik başarının
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genel öz yeterlik ile doğrudan bir ilişkisinin olduğu gözlenmiştir (r=.136, p<0.05, Tablo 5). Farklı
çalışmalara bakıldığında ise, Alemdağ (2015) tarafından yapılan doktora tez çalışmasının sonucunda,
akademik öz yeterlik ve akademik başarı değişkeni arasında yapılan korelasyon analizinde, akademik
öz yeterlik ile akademik başarı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür
(Alemdağ, 2015). Şahin ve ark (2011) tarafından okul öncesi öğretmen adaylarına yapılan bir çalışmada,
genel akademik başarılarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (Şahin ve ark, 2011).
Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan son sınıf öğrencilerinin mezun
olduktan sonra lisansüstü eğitim düşünen öğrenciler istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gözlenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin genel öz yeterlik durumlarının akademik başarı ile
doğrudan bir ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Genel not ortalaması yükseldikçe genel öz yeterlik
düzeyinde de artış olduğu saptanmaktadır.
Bu çalışmamız kapsamında şunlar önerilebilir:
- Spor Bilimleri Fakültelerinde ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında okuyan öğrencilere
lisansüstü eğitim için gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılabilir.
- Akademik başarının genel öz yeterlik ile olan etkisinden dolayı derslerde öğrencilere genel not
ortalamasının önemi ile ilgili vurgular yapılabilir.
Yapılan bu çalışmamız bundan sonraki çalışmalara literatür bilgi sağlayacağı düşünülmektedir.
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Gençlik Kamplarında Görev Yapan Kamp Liderlerinin Stresle Başa
Çıkma Tarzlarının İncelenmesi
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Özet
Bu çalışma, Gençlik Kampları değerlendirme toplantısına katılan kamp liderlerinin stresle başa çıkma
tarzlarının araştırılması amacı ile yapılmıştır. Araştırmamız, 9-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya'nın Kemer
ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik
Kampları Değerlendirme Toplantısı'na katılan toplam 324 kamp liderinden 209'una (117 erkek, 92 kadın)
uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kamp liderlerinin demografik bilgilerini tespit etmek için kişisel bilgi
formu ve stresle başa çıkma tarzlarını incelemek için Folkman ve Lazarus (1980) tarafından geliştirilen ve
Şahin ve Durak (1995) tarafından Türkçeye uyarlanan ''Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği'' kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS 22 paket programıyla analizler yapılmıştır.
Sonuç olarak; gençlik kamplarında görev yapan kamp liderlerinin liderlik yılının stresle başa çıkma tarzları alt
boyutları arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ancak liderlik yılı
arttıkça stresle başa çıkma tarzları alt boyutlarından kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım düzeyinde
de artış olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkenine baktığımızda ise istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı
farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Ama yaşı büyük olan kamp liderlerinin kendine güvenli yaklaşım alt
boyutu düzeyi yaşı küçük olan kamp liderlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde
cinsiyet değişkeninde de istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Ancak
erkeklerin çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım düzeyleri kadınlara göre daha yüksek
olduğu gözlenirken, kadınların da kendine güvenli yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşım düzeyleri
erkeklere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:1
gençlik, kamp, lider, stresle başa çıkma

1.

Giriş

Stres, bireyin günlük hayatta belli zorluklar karşısında gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak baskı
altında kalması durumudur.
Stres, günlük hayatta her yaştan insanın çok sık kullandığı bir ifadedir. Modern toplumun hastalığı
olarak kabul edilen stres, “vücuda yüklenilen özel olmayan herhangi bir isteme karşı, vücudun
tepkisi” olarak tanımlanmaktadır (Bakan, 2004, s.34).
Başka bir tanımla ise stres, bilimsel olarak bir olumsuzluğu ifade etmese de günlük kullanıma giriş
biçimiyle hayatı güçleştiren ve sağlığı bozan bir durum olarak değerlendirilmektedir. Gerilim, endişe,
baskı, çelişki, çatışma, sıkıntıya düşme, engellenme, zorlanma gibi sözcüklerle ve genellikle olumsuz
bir içerikle özdeşleştirilen stresin her zaman kötü ve istenilmeyen bir şey olduğu da ileri
sürülmemelidir (Çakır, 2006, s.131).

1Sorumlu yazar adresi: Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya, Türkiye
E-posta adresi: ilimdaryalcin@gmail.com
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Stres, bir süreç olarak düşünüldüğünde, olayları değerlendirme şeklimizden düşüncelerimize,
duygularımızdan davranışlarımıza kadar birçok boyuttan oluşur. Çoğu kişi stresin, bireyin dışında
oluşan ortamsal sebeplerle meydana geldiğini düşünür. Aslında stresi oluşturan, bu ortamsal etkileri
kişinin nasıl algıladığıdır. Kişi karşılaştığı olayları birçok faktörü dikkate alarak analiz eder. Yaptığı
bu değerlendirmeler sonucunda ve ortama bağlı olarak stres yaşar ya da yaşamaz (Saral, 2013, s.24).
İnsanların stresle mücadele etmek için kullandıkları tepkiler ve bu tepkilere alternatif çözümler
üretme arayışına girmesi “başa çıkma” olarak tanımlanmaktadır. Stresle mücadele ederken takip
edilmesi gereken birkaç yol vardır. Stresin geçmesini zamana bırakmak doğru bir tutum değildir.
Bunu çözmek için aktif mücadele gerekir. Strese karşı yapılabilecek mücadele şöyle sıralanabilir:
- Stresi ortaya çıkaran durum değiştirmeye çalışmak.
- Stresi doğuran durumu kabul etmek,
- Stresi doğuran durum yok etmek,
- Stres faktörüne boş vermek (Demir, 2002, s.124).
Stresle başa çıkmada kullanılan bir başka kuramsal yaklaşım ise “problem odaklı” ve “duygu odaklı”
başa çıkma yaklaşımıdır. Çevreyle olan ilişkiyi değiştirme denemesi olarak adlandırılan problem
odaklı başa çıkma stratejisi, stresli durumlarda bireyin davranışlarının direk bir sonucu olarak
problemin yeniden çözümü seklinde bir başa çıkma stratejisidir. Duygu odaklı başa çıkma stratejisi ise
stresli durumun duygusal olarak düzenlenmesi veya yeniden gözden geçirilmesi anlamına
gelmektedir. Stresli durumlarda duygularını kontrol altında tutamamak, birey için büyük zararlar
doğurabilir. Duygusal odaklı başa çıkma stratejileri genellikle olumlu yönleri vurgulama, istek ve
arzu düşünceleri, inkâr ve ayrılma gibi başlıklar altında yer alır (Morris ve Summer, 2003, s.291).
Türkiye’de gençler öğrenim ve çalışma alanları dışındaki serbest zamanlarını değerlendirmek,
dinlenmelerini, sağlıklı, mutlu ve birlikte yaşamayı bilen, iyi ahlaklı, kişilik sahibi, yaratıcı, üretken,
ulusal ve kültürel değerlerle birlikte, demokratik yaşamın gerektirdiği davranışları benimseyen,
vatanını ve milletini seven, yeni arkadaşlar edinme ve çevreyi tanımaya imkan sağlayan, sorumluluk
sahibi bir vatandaş olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, belli yaş katagorilerinde yaz ve
kış aylarında, kız ve erkek kampları olarak gençlik kampları aktive edilmektedir. (GSGM, 2006). Bu
kampları organize eden program sorumluları ve liderler bulunmaktadır. Program sorumluları, belli
yıl liderlik yaptıktan program sorumluluğu eğitim kurslarından geçmiş ve kamptaki programın
gidişatını belirleyen, liderlerle işbirliği içerisinde kampı yürüten ve sorumlu olan kişidir. Kamp lideri
ise, liderlik eğitim kurslarından geçmiş, eğiticilik yönü olan, branşıyla ilgili bilgi ve becerilerini
kampçı gençlere aktarabilme yeteneğine sahip, işini seven, öğrenmeye açık ve yenilikleri takip eden
kişidir. Liderler, kamp dönemlerinde kampçılarla ilgili gerek kampla ilgili gerekse kampçıların kampa
alışması gibi her türlü sorunla karşı karşıya gelmektedir. Bu sorunların oluşmasıyla liderlerde ister
istemez stres durumu oluşmaktadır. Bu durumlardan dolayı, bu çalışmamız, gençlik kampları
değerlendirme toplantısına katılan kamp liderlerinin stresle başa çıkma tarzlarının araştırmasını
amaçlamaktadır.
2.

Materyal Metod

2.1 Araştırma Grubu
Araştırmamız, 9-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Kampları Değerlendirme
Toplantısı'na katılan toplam 324 kamp liderinden 209'una (117 erkek, 92 kadın) uygulanmıştır.
2.2 Veri Toplama Araçları
Araştırmaya katılan kamp liderlerinin demografik bilgilerini tespit etmek için kişisel bilgi formu ve
stresle başa çıkma tarzlarını incelemek için Folkman ve Lazarus (1980) tarafından geliştirilen ve Şahin
ve Durak (1995) tarafından Türkçeye uyarlanan ''Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği'' kullanılmıştır.
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Likert tipindeki “Stresle Başa çıkma Stratejileri Ölçeği” 0-3 arasında derecelendirilerek (0=%0, 1=%30,
2=%70, 3=%100) alt ölçeklerden ayrı ayrı puanlar elde edilmektedir. Bireyin sorularda aldığı puanlar
ne kadar yüksek ise, o soruya o kadar uygun davrandığını ifade etmektedir. Ölçek 5 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bunlar; kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım, boyun eğici
yaklaşım, sosyal destek arama yaklaşımı (Folkman ve Lazarus, 1980), (Şahin ve Durak, 1995).
2.3 Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS 22 paket programı aracılığıyla
analizler yapılmıştır. Bu programla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, t testi ve One -Way Anova
anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda ise faklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Tukey test sonuçlarından ve değişkenler arasındaki farka bakmak için de Korelasyon testinden
faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırmada cronbach alfa değeri
0,70 olarak hesaplanmıştır.
3.

Bulgular

Bu bölümde, çalışmamızın değişkenlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırmamıza katılan
kamp liderlerinin özlük niteliklerine göre dağılımlarını gösteren bulgular incelenip yorumlanmıştır.
Tablo 1. Kamp liderlerinin liderlik yılı değişkenine göre stresle başa çıkma tarzları alt boyutları
düzeyine ilişkin istatistiksel dağılım değerleri

Kendine Güvenli Yaklaşım

Çaresiz Yaklaşım

İyimser Yaklaşım

Boyun Eğici Yaklaşım

Sosyal Destek Arama Yaklaşımı

Liderlik Yılı
1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl ve üstü
Toplam
1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl ve üstü
Toplam
1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl ve üstü
Toplam
1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl ve üstü
Toplam
1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl ve üstü
Toplam

N
58
59
54
38
209
58
59
54
38
209
58
59
54
38
209
58
59
54
38
209
58
59
54
38
209

x

21.10
21.32
22.44
22.73
21.80
16.27
17.44
16.81
17.36
16.94
14.55
14.59
14.77
14.78
14.66
12.03
13.06
12.27
12.52
12.47
11.05
10.94
11.40
11.00
11.10

Ss
3.74
3.64
3.42
3.52
3.63
4.27
3.86
4.50
5.43
4.59
2.40
2.97
2.30
2.86
2.62
3.10
3.18
3.38
4.02
3.38
1.85
1.58
1.75
1.98
1.77

F

p

2.51

0.06

0.76

0.51

0.11

0.95

0.99

0.39

0.76

0.53

Tablo 1'de çalışmaya katılan gençlik kamplarında görev yapan kamp liderlerinin liderlik yapma yılı
değişkenine göre stresle başa çıkma tarzları alt boyutları düzeyine ilişkin analiz sonuçları
incelendiğinde, liderlik yılı değişkeni ile stresle başa çıkma tarzları alt boyutları (kendine güvenli
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yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı)
arasında herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Tablo 2. Kamp liderlerinin yaş değişkenine göre stresle başa çıkma tarzları alt boyutları düzeyine
ilişkin istatistiksel dağılım değerleri

Kendine Güvenli Yaklaşım

Çaresiz Yaklaşım

İyimser Yaklaşım

Boyun Eğici Yaklaşım

Sosyal Destek Arama Yaklaşımı

Yaş
18-20 Yaş
21-23 Yaş
24-26 Yaş
27 ve üstü
Toplam
18-20 Yaş
21-23 Yaş
24-26 Yaş
27 ve üstü
Toplam
18-20 Yaş
21-23 Yaş
24-26 Yaş
27 ve üstü
Toplam
18-20 Yaş
21-23 Yaş
24-26 Yaş
27 ve üstü
Toplam
18-20 Yaş
21-23 Yaş
24-26 Yaş
27 ve üstü
Toplam

N
34
83
60
32
209
34
83
60
32
209
34
83
60
32
209
34
83
60
32
209
34
83
60
32
209

Ss
3.84
3.61
3.75
3.23
3.63
4.21
4.43
4.59
5.34
4.61
2.63
2.86
2.57
2.06
2.62
2.69
3.23
3.79
3.87
3.41
1.63
1.69
1.84
1.92
1.77

x

20.94
21.83
22.03
22.25
21.80
16.05
16.68
17.91
17.62
17.08
14.73
14.49
14.93
14.53
14.66
12.00
12.46
12.73
12.68
12.50
10.73
11.39
11.13
10.68
11.10

F

p

0.87

0.45

1.57

0.19

0.36

0.78

0.36

0.77

1.85

0.13

Tablo 2'de çalışmaya katılan gençlik kamplarında görev yapan kamp liderlerinin yaş değişkenine göre
stresle başa çıkma tarzları alt boyutları düzeyine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, yaş değişkeni
ile stresle başa çıkma tarzları alt boyutları (kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser
yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı) arasında herhangi bir anlamlı
farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05).
Tablo 2. Kamp liderlerinin cinsiyet değişkenine göre stresle başa çıkma tarzları alt boyutları düzeyine
ilişkin istatistiksel dağılım değerleri
Cinsiyet
Kendine Güvenli Yaklaşım
Çaresiz Yaklaşım
İyimser Yaklaşım
Boyun Eğici Yaklaşım
Sosyal Destek Arama Yaklaşımı

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
92
117
92
117
92
117
92
117
92
117

x

22.04
21.62
16.90
17.22
14.39
14.88
12.40
12.58
11.23
11.00

Ss
3.48
3.75
5.13
4.17
2.85
2.41
3.65
3.22
1.71
1.82

t

p

0.82

0.40

-0.49

0.62

-1.34

0.18

-0.37

0.70

0.96

0.33
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Tablo 3'te çalışmaya katılan gençlik kamplarında görev yapan kamp liderlerinin cinsiyet değişkenine
göre stresle başa çıkma tarzları alt boyutları düzeyine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, cinsiyet
değişkeni ile stresle başa çıkma tarzları alt boyutları (kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım,
iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı) arasında herhangi bir
anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05).
4.

Tartışma ve Sonuç

Araştırmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Gençlik Kampları Değerlendirme Toplantısı'na katılan toplam 209 kamp liderinin cevapladığı anket
formu sonuçlarına (liderlik yılı, yaş, cinsiyet) göre stresle başa çıkma tarzları alt boyutları puan
ortalamaları incelenmiştir.
Araştırmaya katılan kamp liderlerinin liderlik yılı değişkenine göre stresle başa çıkma tarzı alt
boyutlarına (kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve
sosyal destek arama yaklaşımı) bakıldığında anlamlı herhangi bir farklılık olmadığı gözlenmiştir
(p>0.05, Tablo 1). Ancak liderlik yılı arttıkça stresle başa çıkma tarzları alt boyutlarından kendine
güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım düzeyinde de artış olduğu tespit edilmiştir. Bu da tecrübenin
kamp liderlerinin kendine güvenli ve iyimser yaklaşımını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Farklı
çalışmalara bakıldığında ise Taşçı (2014) tarafından yapılan engelli sporcularla çalışan antrenörlerin
stresle başa çıkma yöntemlerini incelemeye yönelik yüksek lisans çalışmasında kendine güvenli
yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı alt boyutlarında antrenörlük yılı değişkenine göre gruplar
arasında fark olduğu, bu farkında istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (Taşçı, 2014, s.58).
Araştırmaya katılan kamp liderlerinin yaş değişkenine göre stresle başa çıkma tarzı alt boyutlarına
(kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek
arama yaklaşımı) bakıldığında anlamlı herhangi bir farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05, Tablo 2).
Ancak yaşı büyük olan kamp liderlerinin kendine güvenli yaklaşım alt boyutu düzeyi yaşı küçük olan
kamp liderlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum yaş faktörünün kamp
liderlerinde önemli bir etken olduğu söylenebilir. Farklı çalışmalar incelendiğinde ise, Erdem (2015)
tarafından yapılan bir çalışmada bağlanma stillerinin umutsuzluk düzeyleri ve stresle başa çıkma
tarzları arasındaki ilişki üzerine yaptığı bir çalışmada yaş ile sosyal destek arama alt boyutu arasında
istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişki tespit etmiştir (Erdem, 2015, s.66). Diğer bir
çalışmada ise Çavdarlı (2013) liseli sporcularda görev ve ego yönelimleri ile sporda stresle başa çıkma
stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik yaptığı bir çalışmada çalışanların çaba sarf etme
puanları ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğunu tespit etmiştir. (Çavdarlı,
2013, s.67).
Araştırmaya katılan kamp liderlerinin cinsiyet değişkenine göre stresle başa çıkma tarzı alt
boyutlarına (kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve
sosyal destek arama yaklaşımı) bakıldığında anlamlı herhangi bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir
(p>0.05, Tablo 3). Ancak erkeklerin çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım
düzeyleri kadınlara göre daha yüksek olduğu gözlenirken, kadınların da kendine güvenli yaklaşım ve
sosyal destek arama yaklaşım düzeyleri erkeklere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Farklı
çalışmalar incelendiğinde Alıncak (2012) ferdi ve takım sporlarıyla uğraşan bireylerin strese karşı
koyabilme düzeylerinin karşılaştırması üzerine yaptığı çalışmasında, ferdi sporcuların stresle başa
çıkma ölçeği alt boyutlarından alınan puanların cinsiyet değişkeni açısından farklılıklar tespit edip,
cinsiyet değişkeni açısından iyimser yaklaşım alt boyutunda erkekler lehine anlamlı farklılık
bulmuştur (Alıncak, 2012, s.27). Farklı bir çalışmada ise Bezci (2010) tarafından yapılan taekwondo
antrenörlerinin stresle başa çıkma ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesine
yönelik bir çalışmada katılımcıların cinsiyetlerine göre stresle başa çıkma stratejilerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Bezci, 2010, s.116).
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Sonuç olarak, gençlik kamplarında görev yapan kamp liderlerinin liderlik yılı, yaş ve cinsiyet
değişkeninin stresle başa çıkma tarzları alt boyutları arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı
farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Ancak liderlik yılı arttıkça stresle başa çıkma tarzları alt
boyutlarından kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım düzeyinde de artış olduğu görülmüştür.
Yaşı büyük olan kamp liderlerinin kendine güvenli yaklaşım alt boyutu düzeyi yaşı küçük olan kamp
liderlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Erkeklerin çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım
ve boyun eğici yaklaşım düzeyleri kadınlara göre daha yüksek olduğu gözlenirken, kadınların da
kendine güvenli yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşım düzeyleri erkeklere göre daha yüksek
olduğu gözlenmiştir.
Bu çalışmamız kapsamında şunlar önerilebilir:
- Kamp liderlerinin yaşı yüksek olanların kendine güvenli yaklaşımları yüksek olduğu için
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kampları'na seçilecek olan kamp
liderlerinin yaş faktörünün ön planda tutulması önerilebilir.
- Gençlik Kampları'nda görev yapan kamp liderlerine uygulanan bu çalışma farklı alanlarda da
uygulanabilir veya uluslararası kamplarda görev yapan kamp liderleri ile karşılaştırma da yapılabilir.
Yapılan bu çalışmamız bundan sonraki çalışmalara literatür bilgi sağlayacağı düşünülmektedir.
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Abstract
The most important structural block of Architecture Educations are Architectural Design Studios.
Architectural Design Studios are used from students since the beginning of first semester, they use their
knowledge in Studios that they have been studying from lessons through first semester and they Develop
their creativity on searching solutions for problems that they will face. Graduation from Architecture in our
Country depends on 4 years Basic degree. The process of one semester, consists 2 periods each term the
studies are producing different solutions problems of Design. In the process of Architectural Education there
is not a legal obligation, although from the requirements of students, the opened Summer schools are
consisting different experiences on process of Education. In short but intense period of time , the students that
came together from different Educational Institutions are providing their own Education on Design Studios to
compare approaches , we call this as a rich period in terms of Education. In this study, within the Summer
School that is opened in Summer period of 2015-2016 at Trakya University, whit a group of students that
came together from different Universities under the Department of Architectural Design Studio 4 , based on
the decision of location and context design , aimed to discuss the process of reflection on training methods and
content results .
Keywords: 1
education on architectural design, architectural design studios ,architecture summer schools

1.

Introduction

In the process of Architectural Education there is not a legal obligation, although from the
requirements of students, the opened Summer schools are consisting different experiences on process
of Education. In short but intense period of time , the students that came together from different
Educational Institutions are providing their own Education on Design Studios to compare
approaches, we call this as a rich period in terms of Education.
1.1. Aims and Methods
In this study, within the Summer School that is opened in Summer period of 2015-2016 at Trakya
University, whit a group of students that came together from different Universities under the
Department of Architectural Design Studio 5 , based on the decision of location and context design ,
aimed to discuss the process of reflection on training methods and content results.
2.

Importance of the Faculty of Architecture on Design Studios

The Education of Architecture offers individual Education on way of being an architect with different
views of different backrounds within the aim of University to improve their Architectural knowledge .

1 Corresponding author’s address: Trakya University , Faculty of Architecture , Campus of Macedonia Edirne 22100 Turkey
e-mail: sennurakansel.trakya.edu.tr
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Education of Architecture is based on design and studio methods in different disciplines and
combining the ways of art-creativities, using unique approaches.
Where the Design alternatives are tried, the most discussions that are made for Design methods and
teaching ways are Design Studios where the focal point is Architectural Education.
(Gökmen, Dürrin.,2003)

Photo 1. Examples from Studio works
Lessons at schools of Architecture are aimed only for one purpose , this purpose is all about a
structure that they have worked for a period of semester on it , and is aimed to create an
Architectural representation and to implement it to reality. Architectural project means a place that
you can express all your knowledge that you have studied while your Education (Dağgülü ,İ,2007).
On Design Studios, students of Architecture are expressing their knowledge, improving their
creativity and finding solutions for problems from the beginning of 1st Semester. Graduation from
Architecture in our country depends on 4 years of basic degree. The process of one year consist 2
semesters, each semester the studies are producing different solutions for problems on Design. On a
multiply Architectural schools Design Studios are the most important area of Education. Studio
lessons are continuing with relation of master-apprentice and are executed with critical discussion to
the product that is designed from the student.
2.1. The Approach Applied on Design Studio
On Design Studios we criticize the approaches about the Project in different ways. There are different
approaches and different criticizements about Studios.
 The first and the common of the approaches is application to model and rule setter of analysis
synthesis and with the help of intructions to direct the designers idea.
 Other approach: The design of Designers own aim and its the direction of process to the value
of thoughts, the other way its called as Esthetics approach. (Şentürer, A,2004).
The developed Project in the Studio based on the critics of the executer with Architectural
technics,modeling, supporting with visual presentation, at the end of the year the jury evaluates the
students by their students. Students continues to their new semester if they pass the Project, if they
don’t they have the supplementary exam and also they can go to other Universities to finish and pass
their projects .
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T.U Architecture Faculty 2014-2015 term of Summer School of “Architecural Design Studio 5”
content and methods of lessons

Including students from different Universities there is a huge request for the Architectural Design
Studio 5 lesson in Summer term of 2015-2016 and the lesson contents are declared like this : included
on available historical environment where we discuss the relation of Buildings, are they going to be
additive to the City and then to find solution about Buildings that are consisting complex and
multifunctional structures.
According to definitions that are made above : Yildiz technical University , Bursa Uludağ University ,
Mardin Artuklu University, Trakya University, 30 students that are attendant to Architectural Design
Studio 5 applied for opening of the studio 5 as a executer of Studio Associate Prof Dr. Sennur
Akansel, as a Lecturer Ertan Varlı and Onur Şuta Ejup Dulinga a PhD student, attended as a
assistant teacher. All students according to course content that are taking caution the features to
tissues of the Edirne’s City centers and taking decision about the “Place”and”Context” combination of
its Design.
3.1 Examples from the Study Applied in the Studio
The study contents examples of projects that are made from students during the studio workship:
3.1.1 Summer school, camp design: The workplace is choosen near the Selimiye Mosque, and aims to
Design the combination of Modernisation and Tradition together in succses and compatibility.

Photo 2. Analysing the summer school camp project
Approximately 2000m² area that is covered for modeling, area is made of extension of plots that had
occurred by mass and Selimiye mosque has great importance on determining the place and its
designated as the buffer zone , the materials that are used in the Design : steel, glass and reinforced
concrete.

Photo 3. Photos from summer school camp project
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3.1.2 Art street design of Edirne : The workship is designed on the most crowded street of Edirne
named Saraclar street , after analysis made by students the decision was that there is absence of
adequate cultural, artistic activities and lack of public space has been observed, from this decision we
made places were people can rest and socialize with different activities in a public street

Photo 4. Art street design and floor plans
Places that are green in the Project are taking the role of City life and activities that are presented on
public use not only for resting and fresh air but to be used in different ways of activities. Also the
continuity of building courtyard is depending on the recreational spaces that are provided for resting
places and roads. In relation of open areas and closed areas we used to create continuity on flexible
tissues of Saraçlar street and making pieced places on it.

Photo 5. Art Street Design
3.1.2 Nursing home design: The workship is located on traditional and new structures around
Selimiye mosque. Starting point of design is to make harmony in different elevations and to ensure the
compliance of the silhouette . Our building is next to the primary school and we are trying to make
activities that will include both elders of nursing home and students of primary school, on the design
we created wide area to make the relation between elders and students look like a little love Village.

Photo 6.Nursing home project photos
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3.1.3 Info box design : Info box Designs aim is to present the historical places of Edirne and to
contribute City tourism on Selimiye mosque and to take it as a Historical structure , but despite this
the structure has been requested to be highlighted and be designed in a modern way.

Photo 7. Info box design work and analysis

Photo 8. Info box design
3.1.4 Design of Science and Art street: The workship Is made on the old city district called Kaleici,
where traditional structures are in intensivity after researches we made , we found that there are no
much science and art activities on that region, because of need we went to this Design. With the
inclusion of two block streets we ensured the integrity between two blocks, inspiration was made
from “Lego”toys wich ensured the integrity.

Photo 9. Design of science and art streed plan and the views.
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Methods and Contents of Studio

Within the Summer school that is opened in Summer period of 2015-2016 at Trakya University with a
group of students that are came together from different Universities under the Department of
Architectural Design Studio 5. In the workship the following routes were followed:
Suggestions that were given to students on aim of finding solutions to the problem inside the City.
Working methods:
Students in a studio enviroment , freely can expres their ideals, values with different visions and
turning them to discusion with the executer.
Before starting the Design we obtain datas from survey of the location by its physical properties
(Topography, wind, landscape, directions,trafic etc).
On the other step, with the thoughts that were considered from physical properties of area is
monitored the identification of the perception. This process forms the source format to obtain the basis
idea that the source of “Gripping” stage is reached.
If we follow the way from abstraction to places that are in concrete consept, we aim to find the value
of composition that are made by places and to reach the aim with an analytical method , after that
with Architectural expression techniques the workship has been completed. Discusion that we made
with the students that are coming from different schools, they reported that they are coming from
more player-oriented studio enviroments.
They stated that this was a different experience to lead the way on finding the right solution.
And also :
 Talking efficient use of studio and to work 8 hours on critical Works and continue to work is
very positive on student terms
 To habe the opportunity to be with their teachers also after work hours.
 Also they state that if they have only the Project as a lesson they will enjoy the process of the
course.
5.

Result

Through this process architect candidates , in limited time from normal education time that they have
aims to find solutions to their Project in discipline and regular work to finish before deadline.
In the end of Semester, including rising their GPA and both opportunity to take the next Project on the
way of Graduation.
6.
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Abstract
This study aims at determining the views of senior high school teachers on in-service training seminars
provided by the Ministry of Education in Turkey. The sampling of the study consisted of 114 senior high
school teachers (42 female, 72 male) who volunteered to fill in the survey, working at state secondary schools
in Bartın city in 2015-2016 academic year. Descriptive survey model was used to carry out the study. The data
were collected through a scale consisting of 21 five point likert-type items and one open ended item, which
was validated by the academicians in the field of education. The open ended item asked “what should be done
to increase the efficiency of in-service training seminars? The quantitative data were analysed using SPSS at
95% confidence interval. The answers for the open ended item were analysed through content analysis in
which teachers’ suggestions were analysed systematically and grouped under main categories. It was found
out in the study that the views of teachers don’t change significantly with respect to gender, experience and
field of instruction (p> .05). In the open ended item, teachers mostly suggest that the seminars should be given
by trainers with an academic career who are experts in the related field and familiar with the realities of
teaching profession and they also state that the needs of teachers should be taken into consideration while
planning the in-service training seminars. In-service training seminars should be sustained but revised taking
into account the views and needs of teachers in order to increase their efficiency and participation of teachers.
Keywords:1
In-service training; seminar; views; teachers

1.

Introduction

In-service training activities are essential for teachers as in any other occupation since they enable
them to keep up with the latest developments in the field of education. In-service training aims at
helping individuals to adapt to the new technologies and new scientific information concerning their
jobs and thus making them efficient in their jobs (Başaran, 1996). Also, in-service training seminars
provide an opportunity for the parties involved in the process to discuss in detail and find solutions
for the problems that arise during the implementation of the curriculum. So, Ministry of Education in
Turkey organizes regular in-service training seminars for teachers.
In-service training is defined by Can, Akgün and Kavuncubaşı (1995, 195) as “teaching the knowledge,
skills and behaviour needed to reach the performance level required by a particular job systematically
starting from the date when the legal relationship between the person and the job was established
until the date the person leaves that job”. As for teacher training, Şahin (2006, 17) describes it as “the
act of aiding teachers to acquire the knowledge necessary to carry out the teaching profession more
effectively”. As the knowledge and skills to carry out the teaching profession change over time, in-
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service training for teachers is fairly necessary to keep the efficiency of teachers. “Getting teachers to
acquire knowledge, skills and attitude towards their job, in other words, to make them convert to
lifelong learning individuals is achieved by in-service training” (Karasolak, Tanrıseven and
Konokman, 2013). Also, as Şahin (2006, 19) puts it “by being educated in teacher training programs,
teachers have the opportunity to use their capabilities and skills for development and improvement”.
Thus, it can be said that in-service training seminars reveal the potential of teachers.
As mentioned above, Ministry of Education organises the in-service training program for the teachers
in Turkey. According to the Ministry, the aims of in-service training are; adapting the newly assigned
teachers to the job, have the staff acquire a common implementation of the basic aims and principles
of Turkish National Education, compensate the inabilities of teachers, have them acquire the
knowledge, skills and behaviours required by the job, improve the professional competence of
teachers and support the development of educational system (MEB, 1994). If all these aims are
achieved, in-service training seminars will have a crucial role in the educational system of the country.
To achieve this aim, the ideas of teachers about the training seminars can help a lot to develop the
curriculum, plan the training and evaluate the process.
It is quite important to take into consideration the views of teachers so as to increase the efficiency of
the seminars as they reflect the strengths and weaknesses of the seminars and they also aid in future
arrangements to be made. Therefore, this study aims at determining the views of senior high school
teachers on in-service training seminars provided by the Ministry of Education in Turkey.
2.

Method

Descriptive survey model was used to carry out the study. The sampling of the study consisted of 114
senior high school teachers (42 female, 72 male) who volunteered to fill in the survey, working at state
secondary schools in Bartın city in 2015-2016 academic year. The data were collected through a scale
consisting of 21 five point likert-type items and one open ended item, which was validated by the
academicians in the field of education. The likert items in the scale ranged from definitely disagree (1) to
definitely agree (5). The score intervals for each item were as follows;
Table 1. The scores and corresponding score intervals in the scale
Statement
Score in the Scale
Definitely agree
5
Agree
4
Neutral
3
Disagree
2
Definitely disagree
1

Score Interval
5.00 - 4.20
4.19 - 3.40
3.39 - 2.60
2.59 - 1.80
1.79 - 1.00

The open ended item asked “what should be done to increase the efficiency of in-service training
seminars? The likert items of the scale were divided into five subcategories defined as follows;
functions of in-service training seminars, time planning for in-service training, efficiency of the
seminars, quality of in-service training and participation of teachers in in-service training seminars.
The Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the scale was 0.77, which means that it is highly
reliable. As a result of the normality test, it was seen that the data didn’t have a normal distribution.
So, non-parametric tests were used to analyse the data. The quantitative data were analysed using
SPSS at 95% confidence interval. The answers for the open ended item were analysed through content
analysis in which teachers’ suggestions were analysed systematically and grouped under main
categories. Statistical analyses such as mean, standard deviation, percentage, Mann Whitney-U and
Kruskal Wallis were used to analyse the data in SPSS.
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Findings

3.1. Demographic Data
Teachers of almost all school subjects were included in the study the most frequent ones being
Turkish Language and Literature (14), History (13), Maths (12), Vocational Courses (12), Physics (9),
Chemistry (9), English (9), Geography (8), Biology (8) and so on.
The mean age of the participating teachers was 40,16; ranging from 26 to 56 years. As for the
experience of teachers, the mean experience of the participants was 17 years ranging from 1 to 26
years. The most frequent category of experience was 16-20 years with a percentage of 43%, which was
followed by 21 years and more (23,7%) and 11-15 years (20,2%). There were fewer young teachers in
the sampling, which was not an intentional outcome.
3.2. Item Mean Scores of Five Sub-categories
3.2.1. Functions of in-service training seminars: In the first nine items of the scale, the functions of inservice training seminars were questioned. The mean scores and standard deviation values of the first
nine items are given in table 2 below.
Table 2. Teachers’ views on the functions of in-service training seminars
Items

𝑋�

Sd

n

3,99

1,09

114

1

In-service training seminars provide the participants with knowledge
regarding their field of study.

2

In-service training seminars increase the efficiency of the
participants.

3,44

0,82

114

3

In-service training seminars improve the instructional skills of the
participants.

3,50

0,85

114

4

In-service training seminars improve the communication skills of the
participants.

3,25

0,87

114

5

In-service training seminars increase the self-confidence of the
participants.

3,21

0,78

114

6

In-service training seminars enable the beginning teachers to adapt
to their job and institution.

3,44

0,85

114

7

In-service training seminars improve the assessment and evaluation
skills of the participants.

3,57

1,15

114

8

In-service training seminars provide the participants with the
information, skills and behaviours required by the innovations and
developments in the field of education.

3,27

0,87

114

When the above table is examined, it is observed that the highest mean score belongs to the first item (
X = 3,99), which means that the teachers agree with the idea that the seminars provide knowledge
concerning their field of study. The lowest mean score ( X =3,21) and standard deviation value
belongs to the fifth item, which means that the participating teachers are neutral on whether the
seminars improve their self-confidence or not.
3.2.2. Time schedule in in-service training seminars: The second subcategory of the scale questioned
time scheduling of the seminars. The mean scores and standard deviation values of the items in this
category are given in table 3 below.
When the table is examined, the most remarkable difference is that the standard deviation values are
relatively higher than the ones in previous category. It can be interpreted in such a way that teachers
don’t have similar views on this category, only the mean scores give a hint about their views. The
highest score ( X = 3,64) belongs to the ninth item stating that existing seminar schedule decreases the
efficiency of the seminars. It can be claimed that teachers want the schedule to be changed as most of
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them agree with this item. The participants don’t have a clear decision about the remaining two items
as their mean scores, 10th item ( X = 3,21) and 11th item ( X = 3,36), are between 2,61-3,40 interval,
which suggests that they are neutral about what is being questioned.
Table 3. Teachers’ views on the time scheduling of in-service training seminars
Items
𝑋�
9

In-service training seminar schedule decreases the efficiency of
seminars with its current format.
In-service training seminars should be planned so as not to
restrict the vacation periods.
In-service training seminars should be extended over a period
of time instead of short periods.

10
11

Sd

n

3,64

1,29

114

3,21

1,54

114

3,36

1,20

114

3.2.3. The quality of the seminars: In this part of the scale, the quality of the seminars are questioned
and the participating teachers are asked whether the seminars are adequate, useful, necessary and
given by experts. Their views are demonstrated in table 4 below.
Table 4. Teachers’ views on the quality of the seminars
Items
12
13

The training given in the seminars is adequate.
In-service training seminars are useful.

𝑋�
2,54
3,53

14

In-service training seminars are given by the experts in the related field.

3,21

1,07

114

15

In-service training seminars are necessary.

4,09

1,12

114

Sd

n

0,90
0,92

114
114

The items that should be stressed here is the twelfth and fifteenth items. The 12th item has the lowest
mean score ( X = 2,54) in the whole scale, even lower than the negatively worded ones. Teachers don’t
agree that the training given in the seminars are adequate. They may not be satisfied with the content
of the seminars or they demand and expect more from them. As the first nine items of the scale
questioning the functions of the seminars have an overall mean score of X = 3,45 and the teachers also
think that the seminars are useful in the 13th item ( X = 3,53), the latter interpretation could be
regarded more reasonable. As for the 15th item, it has the highest mean score ( X = 4,09) in the scale. It
suggests that teachers regard the seminars necessary. This is an important outcome as it may provide
a hint about the motivation of teachers to participate in the seminars.
3.2.4. The efficiency of the seminars: The three items in this part questions the efficiency of the
seminars, especially what factors increase or decrease their efficiency. The resulting scores obtained in
the scale are given in table 5.
Table 5. Teachers’ views on the efficiency of the seminars
Items
16
17
18

Inadequate social and cultural activities during the seminars decrease
the efficiency of seminars.
Low physical quality of the places where the seminars are held
decreases the efficiency of seminars.
Giving teachers equal opportunities in benefiting from training
seminars increases the efficiency.

𝑋�

Sd

n

2.93

1.32

114

3.71

0.91

114

4.08

1.05

114

In this group of items, 16th and 17th ones were negatively worded. The 16th item stating that the
efficiency of the seminars are negatively affected by inadequate social activities has the lowest score (
X = 2,93) and it implies that teachers don’t have a common view on this item. Thus, inadequate social
and cultural activities are not considered a problem by the participants. The 18th item suggests that
giving teachers equal opportunities in benefiting from the seminars increases their efficiency ( X =
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4,08), which has the second highest score in the scale. It is implied in this item that there is an unequal
application among teachers when it comes to making use of seminars. Finally, teachers agree that the
places where the seminars are held have a low physical quality.
3.2.5. Participation in seminars: In this group of items, the factors that may influence the participation
of teachers in the seminars are questioned. The mean scores and standard deviation values are shown
in table 6.
Table 6. Teachers’ views on the participation of teachers in the seminars
Items
19

20
21

Participation in seminars is low as the certificates given aren’t
taken into consideration in promotion and changing the
workplace.
Low financial assistance provided to participants decreases the
interest in these seminars.
Teachers participate in the in-service training seminars
willingly.

𝑋�

Sd

n

3.79

1.16

114

2.95
3.78

1.48
1.17

114
114

When table 6 is examined, it is observed that nineteenth item has the highest mean score ( X = 3,79),
which suggests that seminar participation certificates can’t be used for pragmatic purposes that’s why
the participation rates are low. The 21st item has almost the same mean score ( X = 3,78) as the 19th one.
In this item, teachers agree with the idea that they are eager to attend the seminars. The only unclear
point here is that teachers don’t have a certain idea regarding the relation between low financial
assistance given to the participating teachers and the participation rate.
3.3. Difference of Mean Scores with Respect to Gender
There is a slight difference between the mean scores belonging to female and male teachers and MannWhitney U test was made to test whether the difference is significant or not. The output of the analysis
is given in table 7 below.
Table 7. Difference of mean scores with respect to gender
Gender
n
Mean Rank
Female
42
57,05
Male
72
57,76

Sum of Ranks
2396
4159

U

p

1,493E3

,911

As it is demonstrated in table 7, mean ranks of both genders are very close to each other. The p value
verifies that there is not a significant difference between the mean scores (p>.05). It can be interpreted
in such a way that male and female teachers have similar views on in-service training seminars.
3.4. Difference of Mean Scores with Respect to Experience
As it was mentioned in the first part of the findings, the experience of the teachers involved in the
study ranges from one year to twenty-six years. Kruskal-Wallis test was used to test whether the
views of teachers differ in terms of experience. The results of the analysis are shown in table 8.
Table 8. Difference of mean scores with respect to experience
Experience (years)
n
Mean Rank
1-5
2
15,75
6-10
13
57,54
11-15
23
55,59
16-20
49
62,42
21+
27
53,28

df

x2

p

4

4,862

,302

When table 8 is examined, it is seen that the difference among the experience groups is not significant
(p>.05). The first group differs from the rest as its mean score is remarkably lower than remaining four
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groups. However, this is not enough to say that there is a significant difference among the groups in
terms of experience.
3.5. Difference of Mean Scores with Respect to Field of Instruction
In order to find out whether the mean scores of teachers differ significantly in terms of their fields of
instruction, a Kruskal-Wallis test was employed. The outputs of the analysis are shown in table 9
below.
Table 9. Difference of mean scores with respect to field of instruction
Field of Instruction
n
Mean Rank
Maths
Literature
History
Geography
Physics
Chemistry
Biology
English
Philosophy
Religious
Culture
Physical Education
Music
Drawing
Vocational Course
Unspecified

12
14
13
8
9
9
8
9
1
4

49,67
59,68
51,96
61,75
41,33
41,17
55,12
59,94
80,50
41,12

3
3
2
12
7

74,17
49,33
52,25
61,17

df

x2

p

13

8,175

.832

As the table above displays, the mean scores of teachers don’t differ significantly with respect to field
of instruction (p>.05). This means that they have similar views about the seminars or there is not a
concession granted in seminars peculiar to a specific field of instruction.
3.6. Open Ended Item
In the open ended item, the participating teachers are asked: “What should be done to increase the
efficiency of in-service training seminars?” The most outstanding responses are given below.
Teachers mostly suggest that the seminars should be given by trainers with an academic career who
are experts in the related field and familiar with the realities of teaching profession. This sentence
implies that teachers may have suffered from trainers who lack the required knowledge and skills and
possibly not employed in an educational institution.
They also state that the needs of teachers should be taken into consideration first while planning the
in-service training seminars. Some of them state that the seminars are organised for the sake of
appearances. The seminars, as they stress, should target the deficiencies of teachers and the content of
them should be prepared accordingly. They point out that time planning is quite important. The
seminar schedules should be rearranged taking into consideration the busy periods and vacation
periods of teachers. When this isn’t done, they believe that discontent may arise among teachers
regarding the seminars.
The other points mentioned by the teachers with less frequency are as follows; the physical
deficiencies of the places of seminars should be eliminated; participators shouldn’t regard the
seminars as an opportunity to have a vacation; the teachers attending the seminars should be
rewarded; the subjects taught in the seminars should be taught not only in theory but also in practice
and seminars should be supported by social and cultural activities.
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Conclusion and Recommendations

The teachers involved in the sampling of this study have evaluated the functions, time planning,
quality and efficiency of in-service training seminars organised by the Ministry of Education in
Turkey and the factors affecting teachers’ participation in these seminars. When considered generally,
teachers’ views regarding the seminars are usually positive and they have stressed some important
points to be taken into consideration by the authorised people.
For the category of the functions of in-service training seminars, most of the teachers agree with the
idea that the training seminars contribute positively to teachers. In the study carried out by Ayvacı,
Bakırcı and Yıldız (2014), 65% of the participating teachers maintained that training seminars have
positive contributions to their professional development. In addition, most of the teachers agree that
the current training seminar schedule reduces the efficiency of the seminars and it should be
rearranged, which is also stressed by Uysal (2012). Also, for the quality of the seminars, teachers
regard seminars necessary and useful, which is mentioned in the studies of Gültekin and Çubukçu
(2008) and Sarıgöz (2011). But they don’t think that the training is adequate. For the efficiency of the
seminars, the participating teachers think that everybody should be given the equal opportunity to
benefit from the seminars. They point out that the physical facilities are usually inadequate, which is
also mentioned in Bayrakçı’s (2009) study. Teachers also indicate that they participate in the seminars
willingly, which is also observed in Sarıgöz’s (2011) study. Most of the teachers state that they want to
participate in the training seminars in the study carried out by Ayvacı, Bakırcı and Yıldız (2014). It is
maintained by teachers involved in the study that the certificates of attendance given in the seminars
are ignored for appointment or promotion reduces the participation of teachers. Similarly, Sarıgöz
(2011) points out that teachers should be rewarded for attending the training seminars to increase
their enthusiasm to participate in the seminars.
It was found out in this study that teachers’ views on in-service training seminars don’t differ
significantly with respect to gender, experience and field of instruction. The results obtained by
Sarıgöz (2011) verify that gender doesn’t affect teachers’ views on in-service training. However, he
states that there is a significant difference among the views of teachers in terms of experience, which
doesn’t comply with the results of this study.
In the open ended item, teachers mostly suggest that the seminars should be given by trainers with an
academic career who are experts in the related field and familiar with the realities of teaching
profession. This is supported by the findings of Bayrakçı (2009), who states that the main concern for
in-service training activities in Turkey is the lack of professional staff. Moreover, as Bunker (1977, as
cited in Ahmadi and Keshavarzi, 2012) points out “training programs have been planned by people
who are not teachers, and it can be said that these people do not take into account teachers’ emotions
and their requirements” (p. 921). They also state that the needs of teachers should be taken into
consideration while planning the in-service training seminars. Again, Bayrakçı (2009) draws attention
to the same point and points out that “no research is conducted to identify the real training needs of
teachers in terms of their professional development” (p.18).
The views of teachers should be taken into consideration to overcome the problems encountered
before, during and after the seminars. To conclude, in-service training seminars should be sustained
but revised taking into account the views and needs of teachers in order to increase their efficiency
and participation of teachers.
5.
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İki Farklı Okul Türünde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Stresle
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Özet
Araştırmamızın amacı iki farklı okul türünde öğrenim gören öğrencilerin ve bu okullarda lisanslı spor yapan
öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin stresle başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Burdur il merkezinde bulunan Uso Anadolu Lisesi ve Burdur
Spor Lisesi'nde öğrenim göre 73 kadın ve 113 erkek olmak üzere toplam 186 ortaöğretim öğrencisi katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Lazarus ve Folkman (1980, Ways of Coping Inventory) adlı çalışmadan
esinlenerek Şahin ve Durak’ın (1995) geliştirdiği ‘’Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’’ kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz
yöntemleri olarak frekans analizi ve bazı betimsel tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, ölçek puanlarının
hesaplanmasında cinsiyet, lisanslı spor yapma durumu, eğitim görülen okul türüne göre karşılaştırılmasında
bağımsız gruplar t testi kullanılırken, yaş gruplarına ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırılmasında tek yönlü
varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Lisanslı spor yapan ve yapmayan katılımcıların
stresle başa çıkma puan ortalamaları arasında farklılıklar ve yine aynı şekilde katılımcıların eğitim gördükleri
okul türüne göre stresle başa çıkma puan ortalamaları arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Fakat bu
farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir (p>0,05).
Anahtar Kelimeler:1
spor, öğrenci, stresle başa çıkma

1.

Giriş

Stresle başa çıkma yöntemlerini tanımlamak için öncelikle stresin ne olduğunu ve birey üzerindeki
etkilerini bilmekte fayda vardır. Kökeni Latince’deki ‘’estrictia’’ sözcüğünden gelen stres kavramı
(Güçlü, 2001; Balcıoğlu, 2005), günümüz toplumunun her kesimini etkileyen ve insan yaşamının
ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olgudur. İnsan yaşamında stresin yerini, stresin nedenlerini ve
stresi çeşitlerini iyi anlayabilmek için öncelikli olarak stresin kavramsal anlamına değinmek
gerekmektedir. Literatürde stresin tanımının çeşitli biçimlerde yapıldığı görülmektedir. Söz konusu
stres tanımlarından bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür;
Stres; kişi ve çevre etkileşimi sonucunda oluşan, motive edilmiş duyguların tehlike karşısında
harekete geçtiği, genellikle fırsat bulma ve kısıtlama gibi isteklerle ortaya çıkan ruhsal bir olgudur.
Bunun yanında stres organizmanın tamamını etkileyen ve genellikle normal şartlarda kontrol
edilemeyen bir olgudur (Soysal, 2009).
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Stres; kişinin kendi yapısından ya da çevresinden kaynaklanan ruhsal ve bedensel gerilim, baskı,
endişe, kısaca kişiye rahatsızlık veren bir olgudur (Aytaç, 2009).
Akçakaya ve Erden’e (2014) göre stres, organizmanın çeşitli uyaranlara karşı vermiş olduğu özgül
olmayan bir cevap şeklinde tanımlanmıştır. İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen stresle
başa çıkılamadığı durumlarda, kişide bedensel ve ruhsal olarak olumsuz sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir.
Stresle ilgili bilgiler değerlendirildiği zaman, stresin organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit
edilmesi veya zorlanması sonucu ortaya çıkan psikolojik bir olgu olduğu söylenebilir (Eryılmaz, 2009).
Strese dayanıklılık insandan insana değişebilmektedir. Bazı insanlar şiddet karşısında süratle alarm
durumuna geçerek stresten daha çabuk etkilenirken, bazı insanlar ise daha yavaş ve daha geç alarm
durumuna geçerler. Aynı şekilde bazı insanların strese dayanıklılığı daha uzundur, bazılarının daha
kısadır. Yine bazı insanların direnç düzeyleri diğer insanlara oranla daha düşük veya daha yüksek
olabilir (Eren, 2006: 305).
Özetle, stresin her türü zararlı değildir. Önemli olan stresle nasıl başa çıkabileceğini bilmek ve ona
göre önlemler almaktır. Bir miktar stres insanları motive eder, heyecan ve hırs verir. Aşırı düzeyde
stresin bireyin performansı üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Stres önemli ve kaçınılmaz bir kavramdır. Stresin yoğunluğu ve başa çıkma mekanizmalarının
etkililiği psikolojik ve fiziksel durumu etkilemektedir (Farley, Galves, Dickinson ve Perez, 2005).
Türküm (1999) a göre stresle başa çıkma, özellikle 1980’li yıllardan itibaren bireylerin psikolojik ve
fiziksel sağlıkları ile ilgili olarak psikolojinin yoğun bir biçimde üzerinde durduğu konu
başlıklarından birisidir. Başa çıkma (coping) kavramı, insanların yaşamlarına devam ederlerken
karşılaştıkları sorunlarla mücadele etme biçimleri olarak ifade edilebilir. Lazarus ve Folkman başa
çıkmanın dinamik bir süreç olduğunu ve kişi ile çevresi arasındaki stresli etkileşimler sırasında
oluştuğunu belirtmişlerdir.
Özellikle okul döneminde karşılaşılan sorunların büyük bir kısmı ders başarısına ilişkindir. Anne
baba beklentileri ve çevre beklentilerinin yoğun olması nedeniyle çocuklar stresi daha çok ders ya da
sınav alanında yaşarlar (Baltaş ve Baltaş, 2000).
Tyszkowa (1990), ergenlerin akademik alanda yaşadıkları stres ve stresle başa çıkma davranışları
konusunda ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Tyszkowa, ergenlerin eğitim-öğretim sürecindeki
zorluklarla başa çıkma davranışlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Akt: Saral 2013).
a) Yeni bilgi araştırmak,
b) Diğer insanların durumunu anlamaya çalışmak,
c) Kendi davranışlarını anlamaya ve kontrol etmeye çalışmak,
d) Durumun komik taraflarını algılamaya ve tanımlamaya çalışmak,
e) Müzik dinleyerek, fiziksel etkinlik yaparak rahatlamaya çalışmak,
f) Benzer durumda olan başkalarından rahatlık ve ilgi beklemek,
g) Akran ya da yetişkinlerle sorunları ve yaşantıları hakkında konuşmak, destek aramak,
h) Diğer insanlara zayıf taraflarını göstererek tutumlarını değiştirmeye çalışmak,
i) Olumsuz duyguları açık olarak göstermek,
j) Engellenmişliğine karşı diğerlerini suçlama, cezalandırıcı davranışlarda bulunmak, k) Mistik
nitelikli davranışlarda bulunmaktır.
Araştırmacı, bu davranışların beş farklı strateji altında toplanabileceğini ifade etmektedir:
a- Zor durumların bilişsel olarak değerlendirilmesi,
b- Hem akranlar hem de yetişkinlerden sosyal bağ ve sosyal desteğe dayalı stratejiler,
c- Duyguları üzerinde kontrol geliştirmeye yönelik farklı teknikler,
d- Mistik uygulamaları da içeren davranışsal stratejiler,
e- Kendini savunucu stratejilerdir (başkalarını ya da kendini suçlama).
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Sporun fiziksel faydalarının yanında bilişsel, duygusal ve sosyal faydaları bilinen bir gerçektir. Spor
beden sağlığını etkilediği kadar ruh sağlığını da etkilemektedir. Kişi egzersiz yoluyla gevşeyerek
rahatlayabilir kaygı, stres gibi olumsuz kavramlardan kendini koruyabilir. Ancak bazen performans
sporu yapan profesyonel sporcularda egzersiz temel stres kaynaklarından biri olabilmektedir.
Son yıllarda insanlar üzerindeki uyaranlar arttıkça, bireylerin yaşadıkları stres ve buna bağlı olarak
sorunlar da artmakta. Buna paralel olarak öğrenciler üzerinde beklentiler yükselmekte ve bu yüksek
beklentiler öğrenciler üzerinde stres oluşturmaktadır. Bu noktada öğrencilerin stresle mücadele
güçleri önem kazanmaktadır. Sporun stres üzerindeki olumlu etkileri düşünülecek olursa spor yapan
öğrenciler ile spor yapmayan öğrenciler ve Anadolu lisesi öğrencileri ile spor lisesi öğrencileri
arasındaki stresle başa çıkabilme kapasiteleri merak uyandırmaktadır. Bu nedenle yapılan bu
çalışmamızda Anadolu lisesi ile Spor Lisesi öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları arasındaki
farkları incelemek amaçlanmıştır.

2. Yöntem
Araştırmamız, Anadolu Lisesi öğrencileri ile Spor Lisesi öğrencilerinin stresle başa çıkma
yöntemlerini irdelemek ve iki okul öğrencileri arasındaki farkları ortaya koymak amacıyla yapılmış
tarama modelinde bir çalışmadır.
2.1. Evren-Örneklem
Araştırmamızın örneklem gurubunu burdur il merkezinde bulunan Uso Anadolu Lisesi ve Spor
Lisesi'nde öğrenim gören 9., 10., 11., ve 12. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Anketimiz ortaöğretim
öğrencisinin eğitim gördüğü burdur il merkezindeki adı belirtilen okullarda tesadüfi örneklem
yöntemiyle seçilen 200 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan anket formlarından 14 tanesi hatalı ya da
eksik doldurulmuş olmasından dolayı elenerek 186 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Anketle
toplanan veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
2.2. Verilerin Toplanma Araçları
Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Öğrencilere uygulanan anket formu demografik
bilgiler ve stresle başa çıkma stilleri ölçeği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Anketin
demografik bilgiler kısmında yaş, cinsiyet, sınıf, lisanslı spor yapma durumu ile ilgili sorular
bulunmaktadır.
‘’Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’’ Lazarus ve Folkman (1980) tarafından geliştirilen ‘’WaysOf
Coping Inventory’’ adlı ölçekten esinlenerek hazırlanmıştır. Ölçeğin Ülkemizdeki ilk standardizasyon
çalışması Siva(1991) tarafından yapılmış ve ölçeğin bizim toplumumuza daha uygun hale getirmek
amacıyla 68 maddelik ölçek 6 madde daha eklenerek 74 maddeye çıkartılmıştır. SBTÖ Lazarus ve
Folkman’ın başa çıkma envanterinden hareketle Şahin ve Durak (1995) tarafından geliştirilerek
aslında orijinal bir Türk ölçek çalışması halini almıştır. Ölçeğin son hali 30 maddeden oluşmaktadır ve
‘’Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’’ adını almıştır. Ölçek likert tipinde 0-3 arasında derecelendirmeyi
gerektirmektedir. Ölçeğin 1 ve 9. maddelerinde ters puanlama yapılmaktadır. Alt boyutlardan ayrı
ayrı toplam puanlar hesaplanmakta fakat genel toplan puan alınmamaktadır. Bu alt boyutlar ve alt
boyutların soru numaraları altta verilmiştir.
Kendine Güvenli Yaklaşım: Alt ölçeklerden kendine güvenli yaklaşım, stres verici olay ya da
durumlar karşısında, bireyin bu durum ya da olayla etkili bir şekilde baş edebilmek için özgüvenin
olduğu ve planlı bir yol izleyerek problemle başa çıkabilme tutumunu ölçmektedir. 7 maddeden
oluşan (8,10,14,16,20,23,26) bu faktör, problemin önemi ve çözüm seçeneklerini değerlendirme,
çözümde temkinli ve planlı olma; durumu değiştirmeye yönelik aktif, mantıklı ve bilinçli çabaları
içermektedir.
İyimser Yaklaşım: Hem probleme hem de duygulara yönelik boyutu olan bir faktördür. Olaylara
hoşgörülü ve iyimser bakma, sorunları daha sakin ve gerçekçi şekilde değerlendirmeyi yansıtan bu
yaklaşım 5 maddeden oluşmaktadır(2,4,6,12,18).
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Çaresiz Kendini Suçlayıcı Yaklaşım: Kendine güvensiz yaklaşım olarak da bilinen çaresiz yaklaşım,
bireyin karşılaştığı stres verici olay ya da durumla baş edebilmek için bir mucize beklemesi, bireysel
olarak da baş edemeyeceğine inancı ve çaresizlik duyguları içinde olmasını tanımlamaktadır. Toplam
8 maddeden oluşmaktadır(3,7,11,19,22,25,27,28).
Boyun Eğici Yaklaşım: Kaderci bir yaklaşım ile kendini çaresiz hissetme, çözümü doğaüstü güçlerde
aramayı vurgular. Bireyin karşılaştığı stresörü tamamen kabullenme, baş edemeyeceği inancıyla geri
adım atma ve mücadeleden vazgeçme tutumlarını içermektedir ve 6 maddeden
oluşmaktadır(5,13,15,17,21,24).
Sosyal Destek Arama: Sorunları başkalarıyla paylaşma, çözüm için başkalarından yardım istemeyi
içeren bu yaklaşımda sosyal destek aramanın probleme ve duygulara dönük olarak iki boyutu vardır.
Bu yaklaşım biçimi 4 maddeden oluşmaktadır(1,9,29,30).
2.3. Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 Programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik
bilgilerine ilişkin yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Katılımcıların
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden elde ettikleri ortalama puanların belirlenmesinde tanımlayıcı
istatistiklerden yararlanılmıştır. Ölçek puanlarının cinsiyet, lisanslı spor yapma durumu, eğitim
görülen okul türüne göre karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t testi kullanılırken, yaş gruplarına ve
sınıf düzeylerine göre karşılaştırılmasında “Tek Yönlü Varyans” analizi kullanılmıştır.
3.

Bulgular

Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin frekans dağılımları
Değişkenler
Alt Değişkenler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
14
15
Yaş Grupları
16
17
18 ve üzeri
9
10
Sınıf Düzeyleri
11
12
Lisanslı Spor Yapma Evet
Durumu
Hayır
Spor lisesi
Okul Türü
Anadolu Lisesi ve Dengi Okullar

f
73
113
8
59
65
49
5
80
65
33
8
100
86
68
118

%
39,2
60,8
4,3
31,7
34,9
26,3
2,7
43,0
34,9
17,7
4,3
53,8
46,2
36,6
63,4

Katılımcıların %39,2’si kadın, %60,8’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %4,3’ü 14 yaşında,
%31,7’si 15 yaşında, %34,9’u 16 yaşında, %26,3’ü 17 yaşında, %2,7’si ise 18 ve üzeri yaşındadır.
Tablo 2. Katılımcıların stresle başa çıkma tarzları ölçeği puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler
Faktörler
N
En Düşük
En Yüksek
X
Kendine Güvenli Yaklaşım
186
0
21
12,09
İyimser Yaklaşım
186
0
15
7,94

Ss
4,218
3,009

Çaresiz - Kendini Suçlayıcı Yaklaşım

186

1

21

10,74

4,184

Boyun Eğici Yaklaşım

186

0

15

6,83

3,660

Sosyal Destek Arama

186

0

12

7,08

2,345

Kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve sosyal destek
arama faktörlerinde katılımcılar orta düzeyde puan almışken, boyun eğici yaklaşım faktöründe düşük
düzeyde puan almıştır.
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Tablo 3. Katılımcıların cinsiyetlerine göre stresle başa çıkma stillerinin karşılaştırılması
Faktörler
Cinsiyet
N
X
Kadın
73
11,62
Kendine Güvenli Yaklaşım
Erkek
113
12,40
Kadın
73
7,75
İyimser Yaklaşım
Erkek
113
8,05
Kadın
73
11,26
Çaresiz - Kendini Suçlayıcı Yaklaşım
Erkek
113
10,40
Kadın
73
6,40
Boyun Eğici Yaklaşım
Erkek
113
7,11
Kadın
73
7,23
Sosyal Destek Arama
Erkek
113
6,97

964

Ss
3,854
4,427
2,722
3,187
3,884
4,350
3,511
3,743
2,214
2,429

t

p

-1,236

,218

-,662

,509

1,375

,171

-1,292

,198

,736

,463

Tablo incelendiğinde kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım
faktörlerinde erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu,
çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve sosyal destek arama faktörlerinde ise kadın katılımcıların
erkek katılımcılara göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek
katılımcıların stresle başa çıkma puan ortalamaları arasında farklılıklar vardır fakat bu farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).
Tablo 4. Katılımcıların yaş gruplarına göre stresle başa çıkma stillerinin karşılaştırılması
Faktörler
Yaş Grupları
N
X
Ss
14
8
11,38
4,373
15
59
12,37
4,777
Kendine Güvenli Yaklaşım
16
65
12,22
3,875
17
49
11,67
4,043
18 ve üzeri
5
12,40
4,159
14
8
7,88
2,475
15
59
8,42
3,395
İyimser Yaklaşım
16
65
7,55
2,834
17
49
7,84
2,904
18 ve üzeri
5
8,20
2,280
14
8
10,25
3,059
15
59
11,86
4,659
Çaresiz - Kendini Suçlayıcı
16
65
10,58
3,921
Yaklaşım
17
49
9,98
3,859
18 ve üzeri
5
7,60
3,847
14
8
5,75
2,915
15
59
7,46
4,103
Boyun Eğici Yaklaşım
16
65
6,65
3,793
17
49
6,69
3,022
18 ve üzeri
5
4,80
2,588
14
8
6,00
1,604
15
59
7,10
2,317
Sosyal Destek Arama
16
65
6,94
2,449
17
49
7,61
1,998
18 ve üzeri
5
5,00
4,062

f

p

,260

,903

,668

,615

2,286

,062

1,051

,382

2,152

,076

Tablo incelendiğinde katılımcıların yaş gruplarına göre stresle başa çıkma puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir (p>0,05).
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Tablo 5. Katılımcıların sınıf düzeylerine göre stresle başa çıkma stillerinin karşılaştırılması
Faktörler
Sınıf Düzeyleri
N
X
Ss
9
80
11,60
4,494
10
65
12,40
3,936
Kendine Güvenli Yaklaşım
11
33
12,09
4,223
12
8
14,50
2,976
9
80
7,78
3,230
10
65
7,77
2,909
İyimser Yaklaşım
11
33
8,30
2,767
12
8
9,38
2,387
9
80
11,35
4,296
10
65
10,48
4,402
Çaresiz - Kendini Suçlayıcı Yaklaşım
11
33
10,00
3,571
12
8
9,75
3,196
9
80
7,86
3,798
10
65
5,71
3,417
Boyun Eğici Yaklaşım
11
33
6,73
3,403
12
8
6,00
2,619
9
80
6,81
2,398
10
65
7,31
2,172
Sosyal Destek Arama
11
33
7,24
2,538
12
8
7,13
2,532

965

f

p

1,355

,258

,915

,435

1,149

,331

4,553

,004

,601

,615

Tablo incelendiğinde katılımcıların sınıf düzeylerine göre kendine güvenli yaklaşım, iyimser
yaklaşım, çaresiz – suçlayıcı yaklaşım ve sosyal destek arama faktörlerinde katılımcıların sınıf
düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05), boyun eğici yaklaşım
faktöründe katılımcıların sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır
(p<0,05). Bu farklılık, 9.sınıfta öğrenim gören katılımcıların ortalamasının 10.sınıfta öğrenim gören
katılımcıların ortalamasından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 6. Katılımcıların lisanslı spor yapma durumlarına göre stresle başa çıkma stillerinin karşılaştırılması
Faktörler
Lisanslı Spor Yapma Durumu
N
X
Ss
t
p
Kendine Güvenli
Lisanslı
100
12,23
4,109
,482
,630
Yaklaşım
Lisanslı değil
86
11,93
4,360
Lisanslı
100
7,86
3,035
İyimser Yaklaşım
-,368
,713
Lisanslı değil
86
8,02
2,994
Çaresiz - Kendini
Lisanslı
100
11,25
4,044
1,816
,071
Suçlayıcı Yaklaşım
Lisanslı değil
86
10,14
4,287
Lisanslı
100
7,35
3,474
Boyun Eğici Yaklaşım
2,117
,036
Lisanslı değil
86
6,22
3,796
Lisanslı
100
6,74
2,360
Sosyal Destek Arama
-2,123
,035
Lisanslı değil
86
7,47
2,279

Tablo incelendiğinde kendine güvenli yaklaşım, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve boyun eğici
yaklaşım faktörlerinde lisanslı spor yapan katılımcıların lisanslı spor yapmayan katılımcılara göre
daha yüksek ortalamaya sahip olduğu, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama faktörlerinde ise
lisanslı spor yapmayan katılımcıların lisanslı spor yapan katılımcılara göre daha yüksek ortalamalara
sahip olduğu görülmektedir. Lisanslı spor yapan ve yapmayan katılımcıların stresle başa çıkma puan
ortalamaları arasında farklılıklar vardır fakat bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir
(p>0,05).
Kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve boyun eğici
yaklaşım faktörlerinde Spor Lisesi’nde eğitim gören katılımcıların Anadolu Lisesi ve Dengi okullarda
eğitim gören katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Buna karşın sosyal destek arama
faktöründe ise Anadolu Lisesi ve Dengi okullarda eğitim gören katılımcıların puan ortalamaları Spor
Lisesi’nde eğitim gören katılımcılara göre daha yüksektir. Katılımcıların eğitim gördükleri okul
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türüne göre stresle başa çıkma puan ortalamaları arasında farklılıklar vardır fakat bu farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).
Tablo 7. Katılımcıların eğitim gördükleri okul türlerine göre stresle başa çıkma stillerinin karşılaştırılması
Faktörler
Okul Türü
N
X
Ss
t
p
Kendine Güvenli
Spor Lisesi
68
11,87
4,186
-,548
Yaklaşım
Anadolu Lisesi ve Dengi
118
12,22
4,249
Spor Lisesi
68
8,29
3,047
İyimser Yaklaşım
1,236
Anadolu Lisesi ve Dengi
118
7,73
2,980
Çaresiz - Kendini
Spor Lisesi
68
11,35
4,721
1,531
Suçlayıcı Yaklaşım
Anadolu Lisesi ve Dengi
118
10,38
3,816
Spor Lisesi
68
7,13
3,958
Boyun Eğici Yaklaşım
,860
Anadolu Lisesi ve Dengi
118
6,65
3,482
Spor Lisesi
68
6,94
2,080
Sosyal Destek Arama
-,591
Anadolu Lisesi ve Dengi
118
7,15
2,490

4.

,584
,218
,128
,391
,555

Bulgular

Literatürü incelediğimizde stresle başa çıkma ile ilgili farklı guruplar üzerinde çok sayıda çalışma
yapılmış olduğunu görmekteyiz. Bütün bu çalışmalarda üzerinde çalışılan gurupların stresle başa
çıkma yöntemleri ve etkilendikleri değişkenler ortaya konulmuştur.
Stresle başa çıkma yöntemlerini cinsiyet değişkeni açısından incelediğimizde stresle cinsiyetler arası
farklılıklardan sıklıkla söz edilse de (Aysan, 1988; de Anda ve Brandley, 1997;Plunkett, Radmacher,
Kimberley ve Mall-Phanara, 2000; Oral, E.A.2004) özellikle eğitim-öğretim yaşantıları kapsamında
değerlendirilebilecek stres yaşantılarında kullanılan başa çıkma yolları açısından belirgin cinsiyet
farklılıklarının olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılardır.
Bozkurt (2004), Çiftçi (2002), Demirtaş (2007), Lazarus (1993), Uluruh (2008) da benzer sonuçları,
cinsiyete göre stresle başa çıkma tarzlarının farklılaşmadığını araştırmalarında elde etmişlerdir.
Literatürde bu sonuçların tam tersi sonuçlar da elde edilmiştir. Özer (2001) çalışmalarında, stres
yaşantılarında kullanılan başa çıkma stratejilerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini bulmuştur.
sportif güven ve stresle başa çıkma ilişkisini inceleyen bir çalışmada, erkeklerin kadınlara oranla din,
duygusal kaçış ve biyolojik ve kimyasal kaçış sığınağı üzerinde önemli ölçüde daha yüksek puan elde
ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, kadınların için dış yardım puanları önemli ölçüde daha yüksek
bulunmuştur. Spor yapılan yıl ve eğitim düzeyi açısından da anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (Soyer
2012). Doğan (1999), Özer (2001) Fırat (2015) çalışmalarında, stres yaşantılarında kullanılan başa çıkma
stratejilerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Çavdarlı (2013) tarafından yapılan
bir çalışmada lisede lisanslı spor yapan sporcuların stresle başa çıkma alt ölçeklerinden “hayal etme”
puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı sonuçları bulunmuştur. Kadın sporcuların hayal etme
puanları, erkek sporculara göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Araştırmacı tarafından
sporcuların stresle başa çıkma alt ölçeklerinden “çaba sarf etme” puan ortalamalarının yaş
değişkenine göre anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2009-2010 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin örneklem
grubu olarak yer aldığı bir çalışmada, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin,
kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek
arama gibi stresle başa çıkma tarzlarını kullanma düzeylerinde cinsiyet ve yaş değişkeninin bir
farklılık yaratmadığı ancak, iyimser yaklaşım tarzını 4. sınıf öğrencilerinin 2. sınıf öğrencilerine göre
daha yüksek düzeyde kullandıkları tespit edilmiştir. Renk ve Creasey (2003), yaşları büyük olan erkek
öğrencilerinin, yaşları küçük olanlara oranla problem odaklı başa çıkma tutumları gösterdiklerini,
yaşları büyük olan kız öğrencilerin, yaşları küçük olanlara oranla duygu odaklı başa çıkma tutumları
sergilediklerini belirtmişlerdir. Sürücü ve Bacanlı (2006) da yapmış oldukları araştırmada, üniversite
öğrencilerinin okudukları sınıf düzeyi yükseldikçe uyum becerilerinin artığını vurgulamışlardır.
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Avşaroğlu ve Taşğın (2011) öğretmen adaylarının sınıf değişkeni ile kaçma soyutlama (duygusaleylemsel) alt ölçeğinde 2. ve 4. sınıflarda bir farklılaşma olduğunu tespit etmişlerdir.
Lise öğrencilerinin de gerek ergenlik döneminde olmaları, gerek üniversite sınavına girecek olmaları
sebebiyle yaşadıkları kaygıdan dolayı stres yaşamaları normal olarak kabul edilmektedir. Bunu
destekleyen bazı çalışmalarda lise öğrencilerinin yaşı büyüdükçe kendilerini daha stresli olarak tarif
ettikleri, yine aynı şekilde 9. Sınıftan 12. Sınıfa doğru öğrencilerin stres düzeylerinin arttığı tespit
edilmiştir (Uluışık 2015).
Spor yapan ve yapmayan ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada, Spor yapan ve yapmayan ergen
öğrencilerin aktif başa çıkma, sosyal desteğe başvurma, iyimser yaklaşım ve geri çekilme alt
boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak kaderci yaklaşım, çaresizlik alt
boyutlarında sporcularla sporcu olmayan ergen öğrenciler arasında, anlamlı bir farklılıklar
bulunmuştur Ayrıca spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan öğrencilere göre kaderci yaklaşım,
çaresiz yaklaşım, kendini suçlama alt boyutlarının ortalaması daha düşük olarak bulunmuştur.
Bunlara ek olarak doğaüstü güçlerden yardım isteme alt boyutunda sporcularla sporcu olmayanlar
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş, spor yapan ergen öğrencilerin, spor yapmayan ergen
öğrencilere göre doğaüstü güçlerden yardım isteme alt boyutunun ortalaması daha düşük olarak
tespit edilmiştir (Duman 2009).
Stresle aktif başa çıkma yolunun kullanımında stres kaynağına ve farklı özellikteki okullarda eğitim
gören öğrenciler açısından ele alındığında da fen lisesi ve benzeri özellikteki lise öğrencilerinin,
normal lisedekilere göre aktif başa çıkma yolunu daha fazla kullandıkları görülmektedir (Oral, 1994).
5.

Sonuç ve Öneriler

Araştırmamızdaki bazı betimsel istatistiklere baktığımızda katılımcıların %39,2’si kadın, %60,8’i ise
erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %4,3’ü 14 yaşında, %31,7’si 15 yaşında, %34,9’u 16 yaşında,
%26,3’ü 17 yaşında, %2,7’si ise 18 ve üzeri yaşında olduğunu görmekteyiz. Katılımcıların %53,8’i
kendini lisanslı olarak spor yapıyor, %46,2’si de kendini lisanslı spor yapmıyor olarak tanımlamıştır.
Anadolu lisesinde okuyanların oranı %63,4 Spor lisesinde okuyanların ise %36,6 olarak bulunmuştur.
Katılımcıların stresle başa çıkma tarzları ölçeği puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikleri
incelediğimizde, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve
sosyal destek arama faktörlerinde katılımcılar orta düzeyde puan almışken, katılımcıların boyun eğici
yaklaşım faktöründe düşük düzeyde puan almış oldukları görülmektedir.
Tablo 3’te katılımcıların cinsiyet değişkenine göre stresle başa çıkma tarzlarına baktığımızda, kendine
güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım faktörlerinde erkek katılımcıların kadın
katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve
sosyal destek arama faktörlerinde ise kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek
ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek katılımcıların stresle başa çıkma puan
ortalamaları arasında farklılıklar vardır fakat bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05). Anlamlı fark olmamasına rağmen kadın katılımcıların, çaresiz-kendini suçlayıcı yaklaşım ve
sosyal destek arama puanlarının daha yüksek bulunmasını, kadınların daha duygusal olmasına
bağlayabiliriz.
Katılımcıların yaş gruplarına göre stresle başa çıkma stillerinin karşılaştırdığımızda katılımcıların yaş
gruplarına göre stresle başa çıkma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı
görülmüştür (p>0,05). Katılımcıların sınıf düzeylerine göre stresle başa çıkma stillerine baktığımızda
ise katılımcıların sınıf düzeylerine göre kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz –
suçlayıcı yaklaşım ve sosyal destek arama faktörlerinde katılımcıların sınıf düzeylerine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05), boyun eğici yaklaşım faktöründe
katılımcıların sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir
(p<0,05). Bu farklılık, 9.sınıfta öğrenim gören katılımcıların ortalamasının 10.sınıfta öğrenim gören
katılımcıların ortalamasından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni olarak 9. Sınıf
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öğrencilerinin hem okullarında yeni olmaları hem de ergenliğe yeni girmiş olmaları sebebiyle daha
uysal olmaları düşünülmektedir.
Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların lisanslı spor yapma durumlarına göre stresle başa çıkma
yöntemleri incelendiğinde kendine güvenli yaklaşım, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve boyun
eğici yaklaşım faktörlerinde lisanslı spor yapan katılımcıların lisanslı spor yapmayan katılımcılara
göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama faktörlerinde ise
lisanslı spor yapmayan katılımcıların lisanslı spor yapan katılımcılara göre daha yüksek ortalamalara
sahip olduğu görülmektedir. Lisanslı spor yapan ve yapmayan katılımcıların stresle başa çıkma puan
ortalamaları arasında farklılıklar vardır fakat bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir
(p>0,05). Bu sonuçları değerlendirdiğimizde lisanslı spor yapmanın öğrencileri sosyalleştirdiği için,
lisanslı spor yapmayanlara göre daha düşük puan ortalaması elde ettiklerini söyleyebiliriz.
Katılımcıların eğitim gördükleri okul türüne göre stresle başa çıkma yöntemlerini incelediğimizde,
kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz – kendini suçlayıcı yaklaşım ve boyun eğici
yaklaşım faktörlerinde Spor Lisesi’nde eğitim gören katılımcıların Anadolu Lisesi ve Dengi okullarda
eğitim gören katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Buna karşın sosyal destek arama
faktöründe ise Anadolu Lisesi ve Dengi okullarda eğitim gören katılımcıların puan ortalamaları Spor
Lisesi’nde eğitim gören katılımcılara göre daha yüksektir. Katılımcıların eğitim gördükleri okul
türüne göre stresle başa çıkma puan ortalamaları arasında farklılıklar vardır fakat bu farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).
Sporun stres üzerindeki olumlu etkileri birçok araştırmacı tarafından dile getirilmektedir. Ancak,
çalışmamızda lisanslı spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında stresle başa çıkma yöntemleri
konusunda anlamlı fark bulunamamıştır. Bunun nedeni olarak lisanslı spor yapan öğrencilerin
kendilerini baskı altında hissetmeleri ve başarı odaklı spor yapmalarının olduğu düşünülebilir.
Lisanslı spor yapan öğrenciler üzerinde başarı için baskı kurulmaması, sporu eğlenerek yapmaları
stresle başa çıkma konusunda onları daha güçlü hale getirebilir.
Anadolu liseleri daha çok akademik başarı endeksli çalışmakta ve ders programları ise bu doğrultuda
şekillenmektedir. Spor lisesinde ise spor ağırlıklı dersler daha fazladır. Öğrencilerin diğer derslere de
daha iyi motive olabilmeleri için, Anadolu lisesinde beden eğitimi dersleri, beden eğitimi dersinin
amacına yönelik işlenmeli, öğrenciler bu derslerde rahatlayarak üzerlerindeki baskı ve stresi
atabilmelidirler.
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Abstract
Glue Chipping is a traditional craft technique that is used to create textural effects on glass surfaces. This
technique aims to emphasize the visually of the glass work in color rendering and textural aspect. Glue is
applied on the surface; it dries and rips off shards of glass from the surface. This technique is called ‘Glass
Chipping’ or ‘Glue Chipping’ and the glass that this technique has been applied, is called as ‘glue chipped
glasses’. In this study, glass chipping technique has been applied to glass surfaces and the tissue formed on
the glass surface with using drip and brush techniques and different surface-treated glass surfaces was
examined systematically in terms of visual effect. It is hoped that this paper, will be beneficial for people who
are researching in the field of glass, by the reuse of an old glass processing technique and so be contributing in
the development of artistic glass designs.
Keywords:1
glue chipping, glass design, glass art, stained glass, glass blowing, kiln casted glass

1.

Introduction

Glue chip glass is a texture that looks like frost has settled on the plane or fern like pattern on the
window surface (Old House J.:1978). These attractive patterns are created by applying one of the
oldest known glues used by human being, hot animal glue. This glue was used in the productions of
coffins by the Egyptians to serve the wooden parts being held together. Several animal proteins
obtained from animal products; including blood proteins, caseins, albumin and collagen products
from skin, leather and especially, animal bone are used as raw materials to produce these kinds of
adhesives. (Packham: 2005). After heating the glue, applied it to the sandblasted surface of the glass.
During the drying, the glue shrinks and each flake break off taking a part of glass with it from the
surface. These types of glasses are especially attractive when the edges are bevelled and polished (Old
House J.:1978).
When researched history of glass, it can be observed that glass chipping has especially been used on
glass designs that were serving as advertisements, posters used outdoor or in inner spaces as
restaurants and bars as a supporting technique for calligraphically designs. It even became a
technique that included gilding by using real gold and silver foils and reverse glass hand painting
which increased the designs visual and material value. During the 19.-20.th hundred years, glass
labels and posters were produced in a calligraphic manner. The company Rawson and Ewans was a
popular company to produce such glass chipped advertisement labels and posters around 1895. These
sheets of glass were mostly covered with real gold or silver foil. These kinds of labels could be used on
both ways and used for years. With the increasing power on the market, gained by the synthetic
1
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products, glue chipping became to become a forgotten technique. This technique is economical, fast
and healthy way of application in cold glass working. Therefore it is thought that the researching of
this subject would be very beneficial in the aspect of remembering, applying and spreading the
technique. Glue chipping technique depends on a lot of factors:
•
•
•
•
•

Sandblasting process and particle size,
The composition of glass,
The shape of glass,
The density and temperature of glue,
The ambient temperature and moisture ratio

In this study, glass chipping technique has been applied to glass surfaces and the tissue formed on the
glass surface with using drip and brush techniques and different surface-treated glass surfaces was
examined systematically in terms of visual effect. The chipped glass surfaces were observed through
the optic (ZEISS-Promotech) and the scanning electron microscope (SEM-ZEISS Supra 50VP). It is
hoped that this article will be beneficial for people who are researching in the field of glass, by the
reuse of an old glass processing technique and so be contributing in the development of artistic glass
designs.
2.

Results and Discussion

2.1 The Effect of Surface Treatment on Chipping
The effect of various surface treatments on glass for chipping type had been investigated. The glass
samples were cut by 5x5 cm. Cut samples were grounded or sandblasted. The sample without
treatment was coded as (C0) and (C1) sample was ground by SiC 180 grid emery paper, (C2) by SiC
120, (C3) by diamond 126 disc and sample (C4) was sandblasted using SiO 2 sands with average
particle size 277.81µm. The glue was prepared by using the bains-marie heating technique. The
prepared hot glue was dropped as 0.2µL on each glass sample. After the drying process, the glue had
dried under room temperature conditions and chipped surfaces had been created on the glass.
Chipped surfaces had been examined visually.
C0

Figure 1. Glass chipping applied on flat glass surface.
It is observed that the sample C0 formed a texture that look like a stepped surfaces. This conchoidal
surface structure that track no normal surface separation, create large scale chipped away surfaces
(Fig.1). Texture obtained from plain glass surface. It is obvious that the cracks in different dimensions
were formed by applied grinding process could affect the texture on glass. (Fig. 2). While C1 sample
which grounded with fine particles (SiC 180) does not have distinctly glue chipping texture, C4
sample which sandblasted with 277.81µm SiO2 average particles size have texture with progress
from center to outward. Texture at center looks like impact on glass. Stresses were occurred during
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drying could inflate glue at center and generate texture move to outward like waves. It indicates that
the difference in textures resulted from grinding process because of the amount of glue applied was
same. Cracks were formed on glass due to the glue grab on surface and it creates the texture.
Sandblasting with SiO2 forms coarse surfaces on glass for glue grabbing. Because of this reason,
sandblasting with SiO2 plain glasses were used in the experiments and feather, rocky like texture
were obtained (Fig 3).
C1

C2

C3

Figure 2. Glass chipping applied on different surfaces
C1

C2

C3

C4

Figure 3. The image of optical microscope of samples

C4
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2.2. The Effect of Application Amount of Glue on Chipping
For determining effect of the amount of glue on texture, 0.05mL (G-1), 0.1mL (G-2) and 0.2mL (G-3)
glues were dropped on glass and then kept there for one night. Surface texture after removing glue is
shown at Fig. 4. It is observed that starting point of cracks on all samples are at center. Progress of
texture after glue applying are similar on all 3 samples. It is identified that mussel shell like texture
become more distinct and coarse with increasing the amount of glue.

G-1

G-2
G-3
Figure 4. Different amounts of glue application

2.3. The Effect of Technical Application on Chipping
For determining effect of brush applications, glue were applied thin (D1), medium (D2) and thick (D3)
on the surface. It is stated that if the application of the glue is less in amount, the coarseness of texture
by the shrinking of the glue will not be as coarse as the one that is obtained by a thicker glue
application. It is obvious that thicker application of the glue by the brush creates coarse texture
according to comparison of samples (Fig. 5). The applications of brushes, surprisingly end up by
creating leave or branch-like texture, while dropped glue creates much more bow-like effects that
spread form the centre of the glue drop (Fig. 6). These triangular shapes line up according to this treetrunk-like circles, one in another, get to be visible.
D1

D2

D3

Figure 5. Different brush applications
The effect of direction of the brush-stroke application were examined. There is no definite correlation
has been stated between the direction of the brush-stroke application and the effects obtained on the
surface. Steepness of edges which grab glue alter with sandblast process. Stress on glass surface could
be spread all directions. Chippings can be formed according to direction of shrinkage, sometimes fine
texture could be obtained. Glass Chipping can be applied on different surfaces and objects to create
artistic effects. These applications can be handled under two headings; ‘Flat Stained Glass Surfaces
Applications’ and ‘Three Dimensional Glass Objects Applications’.
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Figure 6. SEM image of brush-stroke glue applied glass surface
2.4. Flat Glass Surfaces Applications
Glass chipping technique is applied onto flat glass by using bulb pipette or a painting brush while
glue still hot. It is important to apply the glue when it is still hot and fluid. If not, the glue will turn
into jelly state and will not be anymore be able to fill in the micro-dimensional gaps in the glass
surface and therefore be not able to grab the glass cavities and pull away the surface, during the
shrinking process (Fig.7-8).

Figure 7. Stained glass work ‘The Gamblers’ created by Glass Art student Tuğba Kurt, (2016), Anadolu
University
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Figure 8. Stained glass work ‘The Visitors’ created by Glass Art student Gizem Kılıç, (2016), Anadolu
University
2.5. Three Dimensional Glass Objects Applications
These kind of glass object surface applications require the same way of preparing and applying the
glue. The coating can be applied in several layers on three dimensional glass objects applications
because of the glue tends to flow down the vertical surfaces. After the first thin surface application
gets a jelly state then it can be applied one or two more layers to achieve a thickness of the glue which
is strong enough to chip the glass away (Fig.9-10).

Figure 9. Double layered glass vase application
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Figure 10. Glass vase applications

Figure 11. Three dimensional glass work created by Ekrem Kula and detail
The main aim of this article is to create effective surfaces on three dimensional artistic glass works.
These surface textures created by chipping create are fern and frost like patterns. This technique
creates different and surprising effects can be used in creating new interpretations in contemporary
glass art.
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Makaralı Yay Kullanan Okçularda Statik Denge ile Ok Atış İsabeti
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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Özet
Bu çalışmada, makaralı yay kullanan okçularda statik denge becerisi ile ok atışı isabeti arasındaki ilişki
incelenmiştir. Çalışmaya farklı yaş ve kategorilerde müsabık olan 7 erkek ve 7 kadın toplam 14 sporcu gönüllü
olarak katılmışlardır. Sporcular ilk önce denge testi uygulamışlardır. Çalışmanın ikinci aşamasında sporcular
beş seri, üçer atıştan oluşan atış testini uygulamışlardır. Atış skorları uluslararası puanlama sistemine göre
kaydedilmiştir. Elde edilen denge testi ve atış puanı verileri arasında ilişki analizleri yapılmıştır. Gruplar-arası
farkları analiz etmek için parametrik olmayan karşılaştırma testleri (Mann Whitney-U test) kullanılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak alınmıştır. Atış isabet puanları ile çift ayak statik denge
parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Atış isabet puanları ve çift ayak statik denge
parametreleri cinsiyetler arası karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Sportif deneyimi daha fazla (34 yıl) olan sporcuların atış isabet puanı, daha az deneyimi olan (1-2 yıl) sporculardan istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek bulunurken (p<0.05), denge becerisinde anlamlı fark bulunmamıştır. Uluslararası
yarışmalarda kullanılan farklı yay tipi sporcularda bazı motorik özelliklerinde farklılaştığını göstermektedir.
Olimpik yay kullanan sporcular üzerinde yapılan çalışmalarda denge becerisi ile ok atış isabeti arasında
anlamlı ilişki olduğunu önceki literatür çalışmalar ortaya koymaktadır. Fakat makaralı yay kullanan sporcular
üzerinde yapılan bu çalışma denge becerisi ile ok atış isabeti arasında bir ilişkili olmadığını ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla, olimpik yay kullananlar ile makaralı yay kullanan sporcuların diğer motorsal
becerileri ile ok atış isabeti ilişkilerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler:1
okçuluk, makaralı yay, denge, ok atış isabeti

1.

Giriş

Denge vücudun ağırlık merkezinin en az salınımı veya en fazla sabit konumda dikey pozisyonda
muhafaza etme gücüdür. Görsel, vestibular ve somatosensoryel yapından hızlı ve sürekli
geribildirimlerin de desteği ile sağlanan koordineli neuromuscular haraketler denge kavramı ile
ilişkilidir. Denge statik ve dinamik olarak sınıflanmaktadır (Abbasi et al. 2012, Nashner 1997, Emery
2003, Langley and Mackintosh 2007, Yaggie and Campbell 2006). Denge yeteneği üst düzey sporcular
için yüksek performansa ulaşma sürecinde önemlidir. Okçuluk branşı buna iyi bir örnektir. Okçulukta
yüksek skor elde etmek için ve statik özelliğinden dolayı üst gövdenin kuvveti, yeterli dayanıklılık, iyi
bir hareket kontrolü ve denge gereklidir. Okçular oku hedef sınırları içerisinde bir hizada tutabilmek
için duruşlarını sabitlemeyi hedefleyerek, vücutlarındaki kararsızlık ve salınımları düzenlemek
zorundadırlar (Şimşek ve diğ. 2013)
Okçuluk Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA) tarafından iki ana kategoride sınıflandırılmıştır;
bunlar,1- olimpik (recurve) okçuluk 2- Makaralı yay okçuluk. Kullanılan yay tipi, ölçüleri ve atış
teknikleri değişkenlik gösterir. Olimpik yayda kullanılan malzeme yay stabilitesini kolaylaştırır ve
titremeyi azaltır. Benzer şekilde makaralı yaylarda bu özelliktedir.
Sorumlu yazar adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 48000, Mugla,Turkey
E-posta adresi: olcaymulazimoglu@yahoo.com
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Mason & Pelgrim (1986) yaptığı çalışmada küçükler kategorisindeki okçuların denge yetenekleri ile
atış isabeti arasında anlamlı ilişki bulunurken büyükler kategorisinde bulunmadığını, ilaveten
deneyimli okçuların üst düzey bir denge yeteneğine sahip olduğunu bildirmiştir. Şimşek ve diğ.
(2013) olimpik yay, makaralı yay ve geleneksel Türk yayı kullanan sporcuların ok atış sürecinde
(salıverme öncesi safhası) denge becerileri değişimlerini inceledikleri çalışmada, olimpik yay kullanan
sporcuların diğer iki gruptan daha yüksek denge yeteneğine sahip olduklarını, atış skoru yüksek
olanların daha yüksek denge puanına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Denge yeteneği ile spor dalına
özgü performans ölçümleri arasında anlamlı ilişki ortaya koyan farklı branşta yapılan bir çalışmada,
çift ayak statik denge ile atıcıların hedef isabet başarısı arasında elit ve az-elit yivli tüfek atıcı
sporcularda anlamlı ilişki bulunmuştur (Ball ve diğ 2003; Mononen ve diğ. 2007)
Okçulukta atış isabet başarısı ile motorsal yetenekler arasındaki ilişkileri inceleyen sınırlı sayıdaki
araştırmanın yanında makaralı yay kullanan okçuların denge yeteneklerinin atış isabeti üzerine
etkisini araştıran bir çalışmaya da literatürde rastlanamamıştır. Bu nedenle çalışmada, makaralı yay
kullanan okçularda denge becerisi ile ok atışı isabeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
2.

Metod

Çalışmaya farklı kategorilerde yarışmacı olan 7 erkek (19,57±12,14 yıl; 68,57±8,06 kg; 176,43±1,91cm)
ve 7 kadın (20,71±10,98yıl; 58,57±8,90 kg; 164,86±7,60cm) toplam 14 sporcu gönüllü olarak
katılmışlardır. Statik postür denge testi orta zorluk seviyesinde denge tahtasında (Tecnobody Prokin
PK200) yapılmıştır. Çift ayak denge uygulaması denge tahtasının karşısına sporcunun rahatlıkla
görebileceği konuma yerleştirilen Prokin denge ölçümü sistem yazılımı bulunan bilgisayar ekranında
30 sn uygulama protokolü kullanılmıştır. Yazılım sayesinde denge değeri (perimeter lenght-mm)
çıktıları elde edilmiştir (Fousekis, 2012; Akın, 2013). Sporcuların ok atış performanslarını ölçmek
standart olimpik yarışma mesafesi olan 18 m.den üçer atıştan beş seri atış yaptırılarak, uluslararası
puanlama sistemine göre 15 atışın toplam puanı kaydedilmiştir.
İstatistiksel analiz; Elde edilen denge testi ve atış puanı verileri arasında ilişki analizleri (pearson
correlation) yapılmıştır. Cinsiyet, sportif tecrübe gibi değişkenler için gruplar-arası farkları analiz
etmek için parametrik olmayan karşılaştırma testleri (Mann Whitney-U test) kullanılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak alınmıştır.
3.

Bulgular

Tüm sporcuların ok atış test toplam puan ortalamaları ile denge sapma çıktıları sırasıyla; 136,14±8,33
puan, 416,71±89,02 mm. olarak bulunmuştur. Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi, okçuların atış ve denge
sapma değerleri arasında yapılan ilişki analizlerinde (Pearson Correlation) anlamlı ilişki
bulunmamıştır (r= -0,268; p = 0,353).
Tablo 1. Sporcuların denge sapma skorları ile ok atış puanları arasındaki ilişki analizleri.
Değişken
n
Denge Sapma Derecesi

14

Korelasyon (Pearson)
Toplam Atış Puanı
r
-0,268

p
0,353

Kadın ve erkek okçuların ok atış test toplam puan ortalamaları sırasıyla; 139,00±7,14; 133,29±8,96 puan
olarak bulunmuş, denge sapma çıktıları sırasıyla; 426,15±48,81 mm, 407,28±120,75 mm. olarak
bulunmuştur. Mann Whitney-U test sonuçlarına göre kadınların ok atış performansları erkeklerden
daha yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (t= -1,36; p=0,174). Denge
sapma değerlerinde cinsiyetler arası anlamlı fark yoktur (t= -0,32; p=0,749).
Sportif tecrübesine göre 1. Gurup 1-2 yıl (n=5) ve 2. Gurup 3 ve daha fazla yıl (n=9) olarak
sınıflanmıştır buna göre sportif tecrübenin ok atış başarısı ve denge becerisine etkisi incelenmiştir
buna göre 1. ve 2. gurupların ok atış puanı ve denge sapma değerleri sırasıyla; 127,80±7,79;
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140,78±3,83 puan ve 454,90±94,45; 395,50±83,66 mm olarak bulunmuştur. Mann Whitney-U test
sonuçlarına göre spor tecrübesi yüksek olan 1. grubun ok atış performansları 2. Guruptan istatistiksel
olarak daha yüksek (t=-2,635; p=0,008) bulunmuş, denge becerilerinde ise fark bulunmamıştır (t=0,733; p=0,463).
4.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmanın ana bulgusu makaralı yay kullanan okçularda ok atış performansı ile denge yeteneği
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı yönündedir. Bu çalışma sonuçları önceki bazı
çalışmalarda(Mason & Pelgrim, 1986; Şimşek ve diğ. 2013 ) dengenin ok atış performansı üzerine
etkisi olduğu yönündeki sonuçlarla zıt yöndedir.
Şimşek ve diğ. (2013) olimpik yay kullanan sporcuların makaralı ve geleneksel yay okçulardan daha
yüksek denge yeteneğine sahip olduklarını bildirmiş ve yay tiplerinin etkisini vurgulamıştır. Olimpik
yayda kiriş çekme safhasından salıverme safhasına kadar sporcunun devamlı bir dirence karşı
koyması gerekmektedir. Fakat makaralı yayda tam kiriş çekme safhasından salıverme safhasına kadar
olan bölümde yayın yapısal özelliğinden dolayı bir direnç azalması söz konusudur. Bu fark ise
makaralı yay kullanan sporcularda ok atış başarısı ile denge yeteneği ilişkisini azaltmış olabilir.
Çalışma sonuçlarına göre denge yeteneğinde cinsiyetler arası ve spor tecrübesi açısından anlamlı bir
farkın olmaması makaralı okçularda uygulanan statik denge testinin ayırt ediciliğinin olmadığını
diğer bir deyişle, denge faktörünün makaralı yay kullanan okçularda belirleyici ya da ayırt edici bir
yetenek olmadığını söyleyebiliriz. Sportif tecrübenin ok atış başarısında önemli faktör olduğu çalışma
sonuçlarında da görülmüştür.
Farklı yay kullanan ve yarışmalarda ok atış mesafeleri farklı olan okçuluk branşlarında ok atış başarısı
ve denge yeteneğinin araştırılması literatüre ve antrenman bilimine önemli katkılar sağlayabilir.
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Olimpik Yay Kullanan Genç Okçularda 4-Haftalık Kinezyolojik
Bantlama ile Yapılan Antrenmanların Ok Atış İsabetine Etkisinin
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Özet
Bu çalışmada, olimpik yay kullanan okçularda 4-haftalık kinezyolojik bantlama uygulaması ile yapılan
antrenmanların ok atış isabetine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya farklı yaş ve kategorilerde
müsabık olan 8 sporcu (3 kadın-5 erkek) (yaş:15.63±1.85 yıl) ailelerini izni alınarak gönüllü katılmışlardır.
Sporcular, antrenmanlar öncesi kabza kolunun omuz (deltoid) başına uzman kişi tarafından uygulanan
kinezyolojik bantla 4 hafta süreyle antrenman yapmışlardır. Sporcular antrenmanlar öncesi ve sonrası olimpik
yay salon atışları (18 metre mesafe) kurallarına göre üçer atıştan oluşan 10 seri ok atışı yapmışlardır. Atış
skorları uluslararası puanlama sistemine göre kaydedilmiştir. Sporcular antrenmanlar ve testlerde standart
olimpik yay kullanmıştır. Sporcuların tanımlayıcı bilgileri (yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı vb.) bilgiler ile
antrenmanlar öncesi ve sonrası ok atış isabet toplam puanları (X ̅±Sd) verilmiştir. Ön-test ve son-test ok atış
puanları arasındaki farkı belirlemek için eşleştirilmiş örneklem karşılaştırma testi (paired sample t-test) ve atış
puanları arasındaki korelasyon analizleri yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri <0,01 olarak alınmıştır.
Sporcuların ok atış ortalama puanı ön-test ve son-test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuştur (p<0.01). Sporcularda son-test ok atış isabetindeki bu artış, 4 hafta süreyle yapılan
antrenmanlarda omuz başı kinezyolojik bantlama uygulamasının ok atış isabetini olumlu etkilediğini
göstermektedir. Omuz stabilizasyonu ve dolayısıyla kabza elinin statik kuvvetini artırdığı düşünülen bu
yöntemin okçularda kullanılması performansa katkı sağlayacaktır. Kontrol ve denek grubu ile ve daha fazla
sporcu ve daha uzun antrenman süresi içeren sonraki yapılacak çalışmalar konuya daha da netlik
kazandıracaktır.
Anahtar kelimeler:
okçuluk, olimpik yay, kinezyolojik bantlama, ok atış isabeti

1.

Giriş

Kinezyolojik bantlama tekniği ve kinezyolojik bant 1973 yılında Japon Dr. Kenzo Kase tarafından
geliştirilmiştir. Kinezyolojik bantlama metodunun ortaya çıkış felsefesi eklem hareketlerini
sınırlamaksızın insan derisinin yapısal özellikleri ve esnekliğine benzer bir bantlama yönteminde
daha başarılı sonuçlar alınabileceğidir. Kinezyolojik bant (Kinesio Tex® Tape) 100% pamuk iplikten
dokunmuş polimer elastik liflerden oluşan ve normal uzunluğunun 55-60 % kadar uzayabilen ve
insan derisine benzer dokuda üretilmektedir. Uygulamanın amacı derinin kaldırılması ile cilt ve cilt
altı interstisyel alanı arttırarak dolaşım ve hareketi arttırmak, bunun sonucu olarak enflamasyonu ve
ağrıyı azaltmak, performansı geliştirmek, nöromuskuler redüksiyonu sağlamak, zedelenmeyi
önlemek ve iyileşmeyi hızlandırmaktır (Kase ve diğ. 2003).
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Kinezyolojik bantlama kullanımı medikal çözümler üretmek amaçlı kullanılagelmiş ve bunun üzerine
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Kinezyolojik bantlamanın, spor sakatlıkları (Akbas ve diğ. 2011; Chang
ve diğ. 2010; Williams ve diğ. 2012), ağrı azaltma (Castro-Sanchez ve diğ. 2012; Chang ve diğ. 2012;
Chen ve diğ.2012; Gonzalez-Iglesias ve diğ.2009), hareket genişliği değişimleri (An ve diğ.2012), ve kas
gücü (Callegari ve diğ.2012; Chang ve diğ.2012; Fratocchi ve diğ.2012a; Lee ve diğ.2012; Vercelli ve
diğ.2012) üzerine etkileri önceki çalışmalarda araştırılmıştır (Lumbroso ve diğ.2014).
Kinezyolojik bantlama metodunun uluslararası düzeyde popüleritesinin artışı 2008 Pekin yaz
olimpiyatları sırasında farklı branştaki pek çok sporcu tarafından müsabakalar sırasında akut ve
kronik sakatlıklar ile kassal dengesizliklerden oluşan fizyolojik problemlere terapik çözümler
amacıyla kullanılmasıdır. Daha sonra yine elit ve tanınmış profesyonel sporcuların maç ve yarışmalar
sırasında bu bantları kullanmaları bandın popülerliğini arttırmıştır (Osbom 2009, Çeliker ve diğ.
2011). Kinezyolojik bantlamanın olumlu etkileri olduğu yönünde yapılan çalışmaların (Hsu ve diğ.
2009; Lewis ve diğ. 2005; Christou, 2004; Whittingham ve diğ. 2004; Aktaş ve Baltacı 2011) yanında
etkisinin olmadığını ortaya koyan çalışmalarda (Fu ve diğ. 2008; Arslanoğlu ve diğ. 2014; Chang ve
diğ. 2010; Bicici ve diğ. 2012) mevcuttur. Yapılan bu çalışmaların daha çok tedavi amaçlı olduğunu
görmekteyiz. Sağlıklı sporcularda bantlama yönteminin sporcunun sportif başarısına katkısını
inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Spor sahalarında üst düzey sporcular tarafından kullanılan
bantlamanın yaygınlığı, bantlama yöntemi uygulamalarının spor dallarında performansı destekleyip
desteklemediği sorusunun cevaplanmasını zorunlu kılmaktadır.
Okçuluk sporu, üst vücut, özellikle de omuz kuşağı kaslarının kuvvet ve dayanıklılığını gerektiren
statik bir spordur (Ertan ve diğ. 2003). Okçuluk yeteneği belli bir süre içerisinde hedefi bulan isabetli
ok atışı yapmayı gerektirir. Görme duyusu okçulukta en önemli faktördür. Nishizono ve diğ. (1987)
atışı altı safhaya ayırmıştır; yay tutuşu, kiriş çekme, tam çekiş, nişan alma, salıverme ve oku takip
etme. Bir okçu hedefe doğru kabze kolunu iterek statik olarak uzatır ve yayı sabit tutarken, diğer el
kirişi bırakıncaya kadar ki süreçte kirişi dinamik olarak çeker (Leroyer ve diğ. 1993). Bir yarışmada
başarılı sonuçlar elde etmek için bu bırakma fazı iyi bir denge ve yüksek bir tekrar atış devamlılığı
gerektirir (Nishizono ve diğ.1987). Okçular için en önemli hareket sırt gerilimidir. İyi bir sırt gerilimi
için görev yapan kas grubu majör ve minör rhomboidler, levator skapula, trapezius ve latissumus
dorsidir. Çekme hareketi süresince “latlar” posterior deltoide kolun geriye çekilerek genişletilmesinde
ve içe rotasyonuna yardım eder. Aynı zamanda latlar kabze kolunun stabilitesi için orta deltoid kasını
sabitleyerek omuz ekleminde stabilitenin artmasını sağlar (Sharma ve diğ. 2015). Yapılan çalışmalarda
elektromyografi veri ve analizleri sonucu ok atış aşamalarında üst-alt ekstremite ve gövdede 32 çift
taraflı vücut kası görev yapmaktadır. Ok atış aşamalarının çeşitli bölümlerinde dinamik ve yüksek
frekans ortaya çıkaran başlıca kaslar öne çıkmaktadır. Bunlar, el bileğinin sağa ve sola hareketinde
radial fleksör ve ulnar ektensör kaslar, sağ ve sol kol tricepsleri, deltoidleri ve trapezius kaslarıdır
(Pukhov ve diğ. 2015).
Ok atış safhalarında tam kiriş çekilme safhasında en yüksek omuz ve sırt kas gerilimi ve aktivasyon
değerlerinin elde edilmesi ayrıca humerus titremesinin azaltılması için omuz (deltoid) ve sırt
(trapezius) kaslarının stabilitesi ile eklem kontrolü sağlanmalıdır (Lin ve diğ 2010). Bunun için iyi bir
antrenman planlaması ve spesifik çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır. Dokunsal duyunun eklem
pozisyonu ve hareketlerini kontrol etmede önemli rolü olduğu vurgulanmıştır. Kase ve diğ. (2003)
proprioceptif fonksiyonların artışını, cilde doğru gelen afferent uyaranlar ile olduğunu ve bu
mekanizmaya kinezyolojik bantlamanın etkisi olabileceğini belirtmişlerdir. Bu bilgiler ışığında
spesifik antrenmanlara ilave özel metotların denenmesi performansa etki edebilir mi?
Sağlıklı sporcuların müsabaka ve antrenmanlarında kinezyolojik bantlama yöntemini sıklıkla
görmemize rağmen performansa etkisi üzerine yapılan araştırmaların sınırlı olduğunu görmekteyiz.
Yapılan araştırmalarda, kinezyolojik bantlama uygulamalarının kuvvet üzerine net bir etkisi
görülmemiştir. Fakat üst ekstremitenin stabilitesinde ve teknik yeteneği artırıp artırmadığı konusunda
net bilgiler mevcut değildir. Bundan nedenle, araştırmamızda olimpik yay kullanan okçularda 4-
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haftalık kinezyolojik bantlama uygulaması ile yapılan antrenmanların ok atış isabetine etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
2.

Metod

Çalışma, olimpik yay kullanan yarışmacı sekiz gönüllü sporcu üzerinde, ailelerinden izin alındıktan
sonra yapılmıştır. Çalışmada Helsinki Bildirgesi ölçütlerine uyulmuştur. Bütün katılımcılardan yazılı
onam formu alınmıştır. Katılımcılara ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo1. Denek grubuna ait tanımlayıcı istatistikler
Değişkenler
Yaş
Vücut Ağırlığı
Boy Uzunluğu
Sporcu Yaşı

N
8
8
8
8

Min.
12
45
163
1

Max.
18
91
187
5

�
X

15.63
60.75
173.63
1.75

S.S.
1.85
14.04
8.42
1.39

Kinezyolojik bant ve uygulama tekniği: Kinezyolojik bantlama uygulamasında 5 cm eninde mavi renk
Kinezyolojik bant (Kinesio Tex® Tape) kullanılmıştır. Uygulama tekniği Resim 1’de görüldüğü gibi,
gerim olmaksızın humerusun deltoid çıkıntısı altından 5cm eninde ve Y bant tekniği ile
uygulanmıştır. Sporcu kabze kolunu 900 dış rotasyon ve horizontal abduksiyon pozisyonda tutmuş
deltoidin anterior kısmına Y-bandın ön ucu klavikula üstüne yapıştırılmış, daha sonra kabze kolu 900
iç rotasyon ve horizontal abduksiyon pozisyonda tutmuş deltoidin posterior kısmına Y-bandın arka
ucu klavikula üstüne yapıştırılmıştır. Bantlamalar fizik tedavi uzmanı bir kişi tarafından
uygulanmıştır.

-a-

-b-

-c-

-dResim 1. Test ve antrenmanlarda ok atış testleri öncesi sporculara uygulanan kinezyolojik bantlama
tekniği
Ok atış testi: Sporcular antrenmanlar ve ok atış testlerinde standart olimpik yay kullanmıştır. Sporcular
antrenmanlarda ve olimpik yay salon atışları (18 metre mesafe) kurallarına göre üçer atıştan oluşan on
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seri ok atışı yapmışlardır. Atış skorları uluslararası puanlama sistemine göre kaydedilmiştir.
Puanlamalarda karavana sıfır “0” puan ve hedef kâğıdında 6-7-8-9 ve 10 puan bölümlerine atış
yapmışlardır. Puanlamalarda en az sıfır en fazla 300 puan alabilmişlerdir. 3 atıştan oluşan her bir seri
için 120sn süre verilmiştir. Seriler arasında hedef kâğıdı kontrolü için ara verilmiştir. Ok atış testleri,
Türk Milli takım sporcusu olmuş aynı zamanda antrenörlük belgesine sahip uzman bir kişi tarafından
uygulanmıştır.
Deneysel tasarım; Ok atış ön-test uygulaması, dört haftalık antrenmanlar başlamadan önce sporculara
kinezyolojik bantlama yapılmış ve yeterli ısınma yapıldıktan sonra ok atış testi uygulanarak “atış
puanı ön-test” kaydedilmiştir. Sporcuların haftada 4 gün yapılan rutin antrenman programları
değiştirilmemiş, fakat antrenmanlar başlangıcında kinezyolojik bantlama yapılmış ve sporcular dört
hafta süresince tüm antrenmanlarını bantlama uygulaması ile yapmışlardır. Ok atış son-test
uygulaması, dört hafta sonra sporculara kinezyolojik bantlama yapılmış ve yeterli ısınma yapıldıktan
sonra ok atış testi uygulanarak “atış puanı son-test” kaydedilmiştir.
İstatistiksel analiz: Tüm deneklerin tanımlayıcı istatistikleri ve ok atış ön-test ve son-test puanları
ortalama ve standart sapma çıktıları tablolarda verilmiştir. Atış puanları ön test ve son test
değişkenleri verileri korelasyon (pearson correlation) ve karşılaştırma (pairen sample t-test) analizleri
bilgisayar paket istatistik programında yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri <0,01 olarak
alınmıştır.
3.

Bulgular

Denek gurubunun atış puanı (ön-test) ve (son-test) ortalama ve standart sapma değerleri sırasıyla,
�1 =224.63±37.76 ve X
�2 =248.38±26.01 puan olarak ve son-test puanları daha yüksek bulunmuştur.
X
Ön-test ve son-test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t= -4.07;p<0.01).
Aynı zamanda, ön-test ve son-test puanları arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur
(p<0.01) (Tablo 2).
Tablo 2. Atış puanı ön-test ve son-test karşılaştırma ve korelasyon analizleri
N Min
.

Max.

�
X± S.S.

Atış puanı (ön-test)

8

153

278

224.63±37.76

Atış puanı (son-test)

8

205

283

248.38±26.01

�
X1 − �
X2
-23,750

t-test
(paired samples)
t
p
-4,07*

0.00

Korelasyon
r
0.93*

p
0.00

* P<0,01
4.

Tartışma ve Sonuç

Çalışma sonucunda, olimpik yay okçuların kabze kolu omuz eklemi kinezyolojik bantlama
uygulaması ile yapılan dört haftalık antrenmanlar sonrası ok atış puanı ortalamaları (248.38±26.01)
öncesinden (224.63±37.76) anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular okçularda omuz
eklemine uygulanan kinezyolojik bantlama uygulaması ile antrenman yapmaları sporcuların ok atış
performansını artırdığını ortaya koymaktadır (Tablo 2).
Kinezyolojik bantlama uygulamasının sağlıklı bireylerde büyük kas guruplarında kuvvet yeteneği
üzerine etkisinin olmadığı yapılan önceki çalışmalarda bildirilmiştir (Fu ve diğ. 2008; Arslanoğlu ve
diğ. 2014; Chang ve diğ. 2010).
Tedavi veya rehabilitasyon vakalarında kinezyolojik bantlama uygulamasının fayda sağladığı
konusunda bazı çalışmaların (Nosaka 1993, Frazier ve diğ. 2006, Thelen ve diğ.2008, Kaya ve diğ.
2011,) yanında etkisinin olmadığı yönünde bulguları olan çalışmalarda vardır. Kinezyolojik
bantlamanın sağlıklı sporcuların performansı üzerine etkisi konusunda yapılan bir çalışmada, Hikita
(2009) beyzbol oyuncularının top fırlatma hızına anlamlı etkisinin olmadığını bildirmiştir. Schifer ve
diğ. (2015) elit tenisçilerde kinezyolojik bantlamanın sporcuların uzun atlama performansı üzerinde
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anlamlı etkisi olmadığını bildirmişlerdir. Serra ve diğ. (2014) profesyonel futbolcularda maksimal
izometrik istemli diz ektansiyon kuvvetine kinezyolojik bantlamanın anlamlı etkisinin olmadığı
bildirmiştir. Fu ve diğ. (2008) sağlıklı genç sporcularda Kinezyolojik bantlama tekniğini farklı
metodlarda kullanarak uygulamış quadriceps ve hamstring kas gücüne etkisinin olmadığını
bildirmiştir. Arslanoğlu ve diğ. (2014) sedanter ve kadın futbolcularda quadriceps kas grubuna
uygulanan kinezyolojik bantlamanın her iki gurup içinde bacak kuvveti üzerinde anlamlı bir etkisi
olmadığını bildirmişlerdir. Chang ve diğ. (2010) kinezyolojik bant uygulamanın sağlıklı kollej
sporcularında elin maksimal kavrama kuvveti üzerine etkisi olmadığını göstermişlerdir. Bicici ve diğ.
(2012) kronik ayak bileği burkulması olan basketbolcularda farklı bantlama metotlarının sporcuların
çabukluk, dayanıklılık, denge ve koordinasyon özellikleri üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada
kinezyolojik bantlama ve standart sporcu bantlamasının anlamlı etkisi olmadığını aynı zamanda
kinezyolojik bantlamanın eklem hareketlerini sınırlayıcı olmadığını da bildirmişlerdir.
Aksi yönde sonuçlar bildiren araştırmalardan, Jackson ve diğ. (2016) sporcularda kinezyolojik
bantlamanın denge perfrmansına etkisinin olduğunu bildirmiştir. Sporcular üzerinde yapılan medikal
bir çalışmada, Hsu ve diğ. (2009) omuz sakatlanması problemi olan beyzbol oyuncularında
Kinezyolojik bantlama uygulamasının skapula hareketleri ve kassal performansta pozitif değişimlere
neden olduğunu bildirmiştir. Önceki bazı araştırmalar bantlama metodunun postürü düzelttiği, omuz
hareket genişliğini artırdığı ve omuz ile diz eklemi ağrısı ve rahatsızlığı azalttığını bildirmektedir.
(Lewis ve diğ. 2005; Christou, 2004; Whittingham ve diğ. 2004). Aktaş ve Baltacı (2011) sağlıklı
bireylerde dize uygulanan kinezyolojik bant uygulamasında dominant ve nondominant bacakta tek
adım sıçrama mesafesi, 180°/sn’deki açısal hızda pik tork değerinde artış olduğunu bildirmişlerdir.
Turan ve Çilli (2016) üç farklı durumda, germe egzersizi olmaksızın (226,2 ± 34,1 puan), statik (229,2 ±
29,9 puan) ve dinamik (203,2 ± 40,5 puan) germe egzersizleri sonrası ok atış testi uygulamışlardır.
Sonuçlara göre, ok atış başarısına statik germe egzersizlerinin anlamlı etkisinin olmadığını, fakat
dinamik germe egzersizlerinin ok atış başarısına anlamlı düzeyde negative yönde etkisinin olduğunu
bildirmişlerdir. Bu çalışmada da sporcuların ok atış başarısının artırılması konusunda farklı
yöntemlerin kullanılması, çalışmamız ok atış performansını yükseltme temel amaçları ile benzerlik
göstermektedir.
Bu çalışma sonuçlarına göre, olimpik yay kullanan okçularda dört hafta süreyle omuz eklemine
uygulanan kinezyolojik bantlama yöntemi ile yapılan antrenmanların sporcuların ok atış başarısına
etkisinin pozitif yönde anlamlı düzeyde etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Sporcular ve antrenörler
açısından, ok atış performansını artırmak için kinezyolojik bantlama yönteminin kullanılmasının
önemli olduğu düşünülmektedir. Gelecekteki çalışmalarda, daha fazla sayıda kontrol ve denek
grupları ile farklı bantlama yöntemleri kullanılarak ayrıntılı bilgiler ortaya konulabilir.
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Özet
Bu araştırmada elit Muaythai sporcularının Benlik Saygısı düzeyleri yaş incelenmiş ve benlik düzeyleri
arasında yaş faktörüne göre değişim olup olmadığı test edilmiştir. Tarihinde Üniversiteler arası Türkiye
Şampiyonasına katılan ve yaşları 22±2,23 olan 56 sporcuya Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri uygulanarak
elde edilmiştir. Rosenberg (1968) tarafından geliştirilen Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin (RBSÖ),
Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlaması uygulanmıştır. Uygulanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları sonucunda güvenirlik katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Çoktan seçmeli 12 alt kategoriden oluşan
ölçekte 63 madde yer almaktadır. Bu çalışmada 10 maddeden oluşan Benlik Saygısı alt kategorisi
kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında sıklık, tanımlayıcı istatistik, Mann-Whitney U ve Kruskal
Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda araştırma grubunun benlik algısı düzeyleri
yüksek
olduğu
ve
benlik
saygı
düzeyleri
arasında
anlamlı
farklılık
bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler:
muaythai, self-respect, sport

1.

Giriş

Spor, toplumsal yaşamdaki serbest zamanları değerlendirme sonucu meydana gelen yaşamsal bir
olgu olup, toplumsal yaşamın sürdürülmesinde etkilidir. Birey toplum içinde spor branşı aracılığıyla
bir yer edinir, geçimini sağlar, geleceğini bu temel üzerine inşa eder. Aynı zamanda spor branşı
bireyin kişiliğini ciddi anlamda etkiler. Benlik yapısıyla uyumlu bir spor branşı, bireyin benliğini
güçlendirirken, benlik yapısıyla uyumlu olmayan bir spor branşı birey için ciddi sıkıntılar yaratır.
Benzer şekilde, benliği ile uyumlu bir spor branşına sahip olan bireylerin daha başarılı ve verimli
olmaları beklenirken, benliği ile uyumsuz bir spor branşına sahip olan bireylerin çatışma ve
doyumsuzluk yaşama olasılıkları vardır.
En geniş anlamıyla benlik saygısı, kişinin kendini gururlu, değerli, gayretli, etkin ve başarılı
hissetmesidir. Karmaşık olarak kendini yargılama ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan bir histir.
Kişinin kendini değerlendirmesiyle vardığı kendiliğini kabullenmesi sonucunda ortaya çıkan
beğenmedir (Kohut, 1971), (Yörükoğlu, 1985), (Jersild, 1963).
Gençlik dönemi, özellikle öğrenci gençler grubunda uzayabilmekte ve 22-25 yaşları arasına "uzamış
gençlik dönemi" adı verilmektedir. Bu dönem ruhsal-toplumsal yönden "kimlik kazanma" dönemidir
(Doğan, 1999), (Erikson, 1968). Bu dönemde genç, kendisiyle ilgili "Ben kimim?", "Ben nasıl biriyim?",

1

Sorumlu yazar adresi: 1 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
E-posta adresi: ahmetbulgurcuoglu@hotmail.com

ERPA International Congresses on Education 2016 - Book of Proceedings

991

"Başkaları beni nasıl görüyor, nasıl olmamı istiyorlar?", "Hangi mesleği seçmeliyim?", "Yeterli miyim,
değil miyim?" gibi sorulara cevap bulmaya çalışır. Bu soruların cevaplarına 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 belirler (Çuhadaroğlu, 1986), (İzgiç ve ark., 2001).
2.

Amaç

Bu araştırmada amaç elit Muaythai sporcularının benlik saygı düzeylerinin belirlenmesi, sporcuların
yaş grupları, ve aileleri içinde bu sporu yapanların olup olmamasının benlik saygıları seviyelerinde
bir farklılık olup olmadığının incelenmesidir.
3.

Yöntem

Araştırmanın verileri 2016 yılı Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonasına katılan ve yaşları 22±2,23
olan 56 sporcuya Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri uygulanarak elde edilmiştir. Rosenberg (1968)
tarafından geliştirilen Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin (RBSÖ), Çuhadaroğlu (1986) tarafından
Türkçeye uyarlaması uygulanmıştır. Uygulanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda
güvenirlik katsayısı, 0.75 olarak bulunmuştur.
Çoktan seçmeli 12 alt kategoriden oluşan ölçekte 63 madde yer almaktadır. Bu çalışmada 10
maddeden oluşan Benlik Saygısı alt kategorisi kullanılmıştır.
Veriler normallik testine tabi tutulmuştur. Verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. SPSS
programında sıklık, tanımlayıcı istatistik ve Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz
edilmiştir.
4.

Bulgular ve Tartışma

Bu araştırmada elde edilen bulgular, aşağıda tablolar halinde sunulmuş ve sonuçlar tartışılmıştır.
Tablo1. Araştırma grubunun değerlendirilen demografik yapı ve benlik saygı düzeyi dağılımları
Parametreler
Yaş

Ailenizde sizden başka muaythai
branşı yapan biri varmı

Benlik saygı düzeyi

20 Yaş Altı
20 Yaş Ustü
Babam
Annem
Kardeşim
Diğer
Yok
Yüksek
Orta

N

%

22
34
1
1
8
4
42
55
1

37,5
60,7
1,8
1,8
14,3
5,4
75,0
98,2
1,8

N

%

67,9
30,4
1,8
30
25
1

67,9
30,4
1,8
53,6
44,6
1,8

Tablo 2. Araştırma grubunun test sorularına verdikleri cevapların dağılımı
Parametreler
1. Kendimi en az diğer insanlar kadar
değerli buluyorum.

2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu
düşünüyorum.

Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
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Tabloda görüldüğü gibi araştırma gurubunu oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu (%67,9) kendini
en az diğer insanlar kadar değerli bulmakta olduğu ve yine büyük bir çoğunluğunun (%53,6-%44,6)
olumlu özelliklerinin olduğunu düşündüğü elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır.
Fiziksel yönden yeterli düzeyde beden imgesine sahip bireylerin, yüksek düzeyde olumlu benlik
kavramlarına sahip olması beklenir (Kulaksızoğlu, 2005). Egzersiz ve benlik kavramı arasında
doğrusal bir ilişki vardır. Egzersiz programları, benlik saygısı düzeyinde anlamlı artışa öncülük eder
(Weinberg ve Gould, 1995).
Tablo 2B. Araştırma grubunun test sorularına verdikleri cevapların dağılımı
Parametreler
3. Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim.

4. Bende diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar birşeyler
yapabilirim.

5. Kendimde gurur duyacak pek bir şey bulamıyorum.

6. Kendime karşı olumlu bir tutum içerisindeyim.

Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış

N
3
4
26
23
38
17
1
1
1
5
20
30
33
21
1
1

%
5,4
7,1
46,4
41,1
67,9
30,4
1,8
1,8
1,8
8,9
35,7
53,6
58,9
37,5
1,8
1,8

Tabloda görüldüğü gibi araştırma gurubunu oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu (%67,9) kendini
en az diğer insanlar kadar değerli bulmakta olduğu ve yine büyük bir çoğunluğunun (%53,6-%44,6)
olumlu özelliklerinin olduğunu düşündüğü elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır.
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 (Odağ, 2001).
Tablo 2C. Araştırma grubunun test sorularına verdikleri cevapların dağılımı
Parametreler
7. Genel olarak kendimden mutluyum.

8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi öğrendim.

9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum.

10. Bazen kendimin hiçte yeterli bir insan olmadığımı düşünüyorum.

Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış
Çok doğru
Doğru
Yanlış
Çok yanlış

N

%

27
28
1
7
13
19
17
2
3
23
28
4
5
21
26

48,2
50,0
1,8
12,5
23,2
33,9
30,4
3,6
5,4
41,1
50,0
7,1
8,9
37,5
46,4
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Tabloda görüldüğü gibi araştırma gurubunu oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu (%50,0-%48,2)
genelde kendinden memnun ve mutlu olduğu, kendine karşı daha fazla saygı duyabilmeyi öğrendiği
(%33,9-30,4), bazen kesinlikle kendilerinin bir işe yaramadığını düşünmedikleri (%50,0-%41,1) ve yine
büyük bir çoğunluğunun (%46,4) bazen kendisini hiçte yeterli bir insan olmadığını düşünmüyor
olduğu elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır.
Tablo 3. Araştırma grubunun yaş gruplarına göre benlik saygısı düzeyleri arasında farklılığa ilişkin MannWhitney U testi sonuçları

Yaş

Parametre
20 yaş altı
20 yaş üstü

N
22
34

Z Değeri

Z Hesap

Anlam Düzeyi

- 0,786

0,432

Po>0,05

Araştırma grubunun yaş yaş faktörüne göre benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
yoktur (p>0.05).
Tablo 4. Araştırma grubunun ailede muaythai sporu yapan ve yapmayan gruplarına göre benlik saygısı düzeyleri
arasında farklılığa ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları
Parametre
Ailede Muaythai
Sporu Yapan ve
Yapmayan

Babam
Annem
Kardeşim
Diğer
Yok

N

Sd

Z Değeri

Z Hesap

Anlam Düzeyi

1
1
8
4
42

4

0,310

0,989

Po>0,05

Araştırma grubunun ailede Muay Thai sporu yapan ve yapmayanlar faktörüne göre benlik saygısı
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).
Çalışmamıza üniversitelerde eğitim gören ve lisanslı olarak bu sporu yapan öğrencilerden oluşan 56
Muaythai sporcusu katılmıştır. Bu sporcuların benlik saygı düzeyleri büyük oranda yüksek çıkmıştır
(%98,2).
Araştırma grubunun, yaş gruplarına göre benlik saygısı düzeylerindeki farklılığa ilişkin MannWhitney U Testi sonuçları, bireylerin hangi yaş grubunda olursa olsun benlik saygı düzeyleri
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı gözlemlenmiştir. Araştırma grubunun ailesin
de onlardan başka Muaythai branşı yapan birinin olma ve olmama durumu ile benlik saygıları
düzeyleri seviyeleri farklılığına ilişkin Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır.
Spor alanında da benlik saygısının önemi vardır. Spor yapmanın olumlu benlik gelişmesine katkısının
olduğu, benlik saygısının yüksek olmasının da spor alanında başarılı olmayı sağladığı öne
sürülmektedir Aşçı (1999), Gün (2006). Egzersiz yapma ile benlik saygısı ve beden imgesi arasında
dolaylı bir ilişki olabileceği öne sürülür Aine ve Lester (1989). Bir çalışmada, altı haftalık egzersizin
çocukların benlik saygısı ve benlik kavramlarının sürekliliğinde iyileşme sağladığı gözlenmiştir İçten
ve ark. (2006). Tiggeman ve Williamson (2000), egzersizle benlik saygısı arasında erkekler için pozitif,
kızlar için negatif anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmiştir.
Yarışma sporu olarak savunma ve saldırı sporuyla ilgilenen bireylerin oluşturduğu araştırma grubu,
içerisinde oldukları performans özelliklerinin benlik saygı düzeylerine katkı sağladığı sonuçlarca
ortaya konulmuştur. Beklenen bir sonuç gibi değerlendirilebilecek bu durum aslında Muay Thai
sporcuları üzerinde daha önce yapılan bir çalışmanın olmaması nedeniyle önemli bir eksiklik olduğu
hakkında bilgi vermektedir.
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Tiryaki (2000), spor yapanların yapmayanlara göre daha dışa dönük ve duygusal yönden dengeli
olduğunu belirtmiştir. Beceri ve aktivite programlarına katılan öğrencilerin genel, sosyal, aile, okul ve
toplam benlik saygısı puanlarının yükseldiği bulunmuştur Aşçı ve ark., (1993).
Sporcuların atletik yeterlilik ve toplam benlik saygısı puanları sporcu olmayanlardan anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur Yegül (1999). Spor etkinliklerinin ruh sağlığına etkisiyle ilgili çalışmalar
genellikle dört açıdan değerlendirilmiştir: Duygu durum, korku, depresyon ve benlik işlevleri Ikizler
(2002). Tufan (1988), yüksekokul öğrencilerinden psikiyatrik belirtileri fazla olanların benlik
saygılarının düşük olduğunu saptamıştır.
Bireyin içerisinde bulunduğu biyolojik ve sosyal ortamın bireysel gelişim üzerindeki olumlu ve
olumsuz etkiler açısından önemlidir. Elde edilen bu sonuçlar Muay Thai sporu ile ilgilenen elit
performans sporcularının benlik saygısı üzerinde olumlu etkileri olduğu elde edilmiştir.
Gür (1996), değişik yaş gruplarından oluşan örneklemde, ergenlerde depresyon ve benlik saygısı
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Spor ve fiziksel etkinliklerle benlik saygısı ve
kendilik algısı ile doğru orantılı ilişki saptayan çalışmalar vardır Çam ve ark. (2000), Garry ve
Morrissey (2000), Karakaya ve ark. (2006), Pınar (2002).
Elde edilen bu sonuçlara göre araştırma grubunu oluşturan bireylerin yaş grupları ve ailelerinde bu
sporu yapanların olup olmaması ile benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Genel
olarak bireylerin benlik saygıları yüksek olduğu ve literatürce vurgulanan kişilik özelliklerinin
gelişmiş olduğu, kendisi ve çevresiyle uyum içerisinde ve geleceğe yönelik sağlıklı planlamalar
yapabilen kişiler olduğu belirlenmiştir.
5.

Sonuç

Benlik saygısı, bireyin özerkliğini kazanması, yaşamını doyumlu geçirmesi, amaca yönelik etkinlikte
bulunması, diğer insanlarla sağlıklı ve sürekli iletişim kurması, yüksek düzeyde uyum göstermesi,
değer sistemlerini geliştirmesi, başarılı olması, geleceği doğru planlayabilmesi gibi yönlerden
önemlidir. Sporcuların atletik yeterlilik ve toplam benlik saygısı puanları sporcu olmayanlara göre
daha yüksek olduğu literatürce de desteklenmektedir. Özellikle çocuk yaşlarda sporun içerisinde olan
ve bunun sürekliliğini koruyabilen bireylerin, kendilerine olan saygılarının yaptıkları çalışmalarla da
desteklendiği literatürce de geniş bir destek bulabilmektedir.Bu çalışmaların içerisinde olan bireylerin
benlik saygılarının yüksek olması sportif performanslarının bir yansıması ve olumlu desteği sonucu
olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada görüldüğü gibi savunma ve saldırı sporları ile ilgilenen bireylerin tamamına yakının
benlik düzeyleri yüksek bulunmasının üzerinde özellikle bu spor dalının bireysel olması ve bireyin
tüm süreçte karşılaştığı güçlükleri kendi çabaları ve mücadelesi sonucunda aşabilmesinin de çok
güçlü etkileri olduğunun belirtilmesinde yarar vardır.
Muay Thai sporuyla ilgilenen bireylerin sportif performansları ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki
ilişkinin kontrol edilmesi bulunan sonuçların genellemesi açısından önemli bir sonuç oluşturacaktır.
Benlik algısı problemi yaşayan bireylerin bu spora yönlendirilerek sorunlarını çözebilmelerinde
yardımcı olunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca sanatsal aktiviteler, takım sporları ve diğer savunma
sporu yapan bireyler gibi farklı kültürel ve sportif alanlarla ilgilenen bireylere ilişkin sonuçlarla
karşılaştırılarak bireylerin benlik saygısına etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinde
yarar vardır.
6.
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Yusuf Can ¹, Mehmet Bayansalduz, Şenol Yanar, Mustafa Erol, Serkan Öcalmaz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Muğla, Türkiye, bayansalduz@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, sporcularda algılanan optimal performans duygusu ile sporcuların prososyal
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, sporcuların optimal performans duygu
düzeylerinde ve prososyal davranış düzeylerinde yaş grupları, lig statüleri, sportif tecrübe düzeyleri
açısından anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Araştırmaya, 2015 Üniversiteler arası
müsabakaların düzenlendiği KoçFest’e katılan üniversite takımlarının futbolcuları arasından tesadüfü
örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 156 futbolcu
katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Sporcuların optimal performans duygu düzeylerini
belirlemek amacıyla, Jackson ve Eklund (2004), tarafından geliştirilen ve Aşçı ve arkadaşları (2007), tarafından
Türkçe uyarlaması yapılan optimal performans duygu düzeyi ölçeği, Sporcuların prososyal davranışlarını
ölçmek amacıyla, Kavussanu ve Boardley (2009) tarafından geliştirilen ve Balcikanli (2013) tarafından Türkçe
uyarlaması yapılan prososyal ve antrisosyal davranış ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
sporcularda algılanan optimal performans duygusu ile prososyal davranışlar arasında 0.001 anlamlılık
düzeyinde çok güçlü pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, araştırma sonuçları sporcuların optimal
performans duygu düzeylerinde ve prososyal davranışlarında sportif tecrübeleri açısından anlamlı
farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler:1
optimal performans duygusu, prososyal davranışlar, sportif tecrübe

1.

Giriş

Spor, bireyin fizyolojik ve psikolojik yönden sağlığını geliştiren, sosyal davranışlarını düzenleyen,
zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur. Diğer bir
ifadeyle spor, bireyin fikir, ruh ve bedenen gelişmesini ve bu öğeler arasında koordinasyonu ve
sosyalleşmeyi sağlayan bir olgudur (Yetim, 2015).
Optimal performans duygu durumunu (OPDD) “insanlar aktivite ile öyle ilgililerdir ki başka hiçbir
şeyin öneminin olmadığı bir durum” olarak tanımlamaktadır. (Csikszentmihalyi ve LeFevre, 1989).
Optimal performans duygu durumunun (bazı kaynaklarda akış hali olarak da ifade edilmektedir) en
büyük belirtisinin, kendiliğinden ortaya çıkan bir neşe, hatta kendinden geçme hissi olduğu belirtilir.
Akış kişiye kendini çok iyi hissettirdiğinden içsel bir ödüldür. Bu haldeki insan tamamen yaptığı işe
dalar ve bilinci hareketleri ile bütünleşir. Diğer taraftan “bunu harika yapıyorum” düşüncesi akış
hissini bozabilir. Çünkü dikkat öyle bir odaklanır ki, zaman ve mekan kavramı kaybolur. Akışta kişi
kendini unuttuğundan, sadece yaptığı işe odaklanmış olur (Goleman, 1998). Jackson (2001) isevakışı
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psikolojik bir hal olarak tanımlarken zirve performansını bir başarı standardı olarak tanımlayarak iki
kavramı birbirinden ayırmıştır.
Optimal performans duygu durumu insanların harekete tamamen katıldıkları zaman hissettikleri
bütünsel duygu (Fossmo, 2006) olarak tanımlanmaktadır. Dolayısı ile bu değişkenlerin incelenmesi,
sporcuların spor ortamında kalma nedenlerini, spor ortamındaki duygu ve düşüncelerini ve başarı
tanımlarını anlamamızda yardımcı olacaktır. Bu bilgiler ışığında sporcuların davranışlarını analiz
etmemiz kolaylaşacak, başarı için çalışan sporcu ve antrenörlere daha doğru yönlendirmeler
yapılabilecektir.
Prososyal davranış, başkalarına fayda sağlama amacı güden gönüllü davranışlar olarak
tanımlanmaktadır (Eisenberg, 2003; Eisenberg, Fabes ve Spinrad, 2006; Eisenberg ve Mussen, 1989).
Olumlu sosyal davranış (OSD) olarak da tanımlanan prososyal davranışlar, bir başkasının iyiliğini
gözeterek gönüllü olarak yapılan yardım etme, paylaşma, işbirliği yapma, empati kurma, koruma,
rahatlatma/teselli etme, bağımlılık/dahil etme gibi davranışları içerir. Prososyal davranışları, başka
birini cesaretlendirme, yardım etme ya da ilgilenme gibi başkalarına fayda sağlayacak davranışlar
olarak ifade etmiştir.
Prososyal davranışı dışarıdan bir ödül beklemeksizin başkasına yarar sağlamaya çalışıldığı gönüllü
davranış olarak da tanımlamakta, ayrıca prososyal davranışın iki durumda gerçekleşeceğini
açıklamaktadır. Davranış ya kendi amacı için gerçekleştirilir (özgecilik) ya da bir şeyi sahibine iade
etme, telafi hareketi (karşılıklı münasebet) olarak yapılmaktadır (Bar-Tal, 1976 Twenge et. all. 2007).
Kohn (1990), prososyal davranışa, birbirine gönüllü olarak ve kasten yarar sağlamak için yapılan
hareketler olarak gönderme yapmaktadır. Böyle davranışlar yardım, paylaşma, önemseme ve
kurtarmayı içine alır. Fakat Kohn (1990), prososyal davranışın tanımında özgeciliğin aksine,
motivasyon kavramına hitap etmemektedir. Gerçekleşen davranışlardaki motivasyon özgeci olarak
kabul edilen davranışların gereksinimi olarak Batson61 tarafından da tartışılmıştır. Schwartz ve
Howard (1984), prososyal davranışın genelde özgeci ve diğer tür güdülerin bir karışımını içerdiğini
belirtmektedirler.
Prososyal davranışın temelinde, özgecilik ve yardım etme, empati, sempati, gönüllülük ve işbirliği
gibi unsurların olduğu söylenebilir. Sporcuların başarılı ve olumlu aktif sportif deneyimleri kişilerde
prososyal davranış eğilimlerinin gelişmesine olumlu etkiler yarattığı söylenebilir. Diğer taraftan
sporcuların kazanmış oldukları atletik performans seviyeleri aynı zamanda onların performans
duygusunda geliştirilmesi beklenir. Bu açıdan bakıldığında sporcularda optimal performans duygusu
ile prososyal davranış arasında bir ilişkinin olduğu düşünülmelidir.
2.

Yöntem

Araştırmaya, 2015 Üniversiteler arası müsabakaların düzenlendiği KoçFest’e katılan üniversite
takımlarının futbolcuları arasından tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve araştırmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 156 futbolcu katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Sporcuların optimal performans duygu düzeylerini belirlemek
amacıyla, Jackson ve Eklund (2004), tarafından geliştirilen ve Aşçı ve ark (2007), tarafından Türkçe
uyarlaması yapılan optimal performans duygu düzeyi ölçeği, Sporcuların prososyal davranışlarını
ölçmek amacıyla, Kavussanu ve Boardley (2009) tarafından geliştirilen ve Balcikanli (2013) tarafından
Türkçe uyarlaması yapılan prososyal ve antrisosyal davranış ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmada, futbolcuların algılanan optimal performans duyguları ile prososyal davranışları
arasında anlamlılık düzeyi için korelasyon ve anova analizleri yapılmıştır.
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Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı
Değişkenler

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1.grup

18-20 yaş

24

%15,4

15,4

15,4

2.grup

21-23 yaş

76

%48,7

48,7

64,1

3.grup

24 yaş ve üzeri

56

%35,9

35,9

100,0

Total

156

100,0

100,0

Çalışmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı; 18-20 yaş arasında %15,4, 21-23 yaş
arasında %48,7 ve 24 yaş ve üzeri yaş grubu arasında ise %35,9 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine göre dağılımı
Değişkenler
Frequency
Percent
Valid Percent

Cumulative Percent

1.grup

1-5 yıl

44

%28,2

28,2

2.grup

6-10 yıl

45

%28,8

28,8

28,2
57,1

3.grup

11-15 yıl

67

%42,9

42,9

100,0

Total

156

100,0

100,0

Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %28,2, 6-10 yıl arasında
%28,8 ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %42,9 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya katılan futbolcuların, optimal performans duygu durumu, prososyal davranış ve sportif
tecrübe korelasyon tablosu
O.P
S.T
P.D.
Pearson Correlation
1
,365**
,246**
Sig. (2-tailed)
,000
,002
Optimal Performans
N
156
156
156
Pearson Correlation
,365**
1
,095
Sig. (2-tailed)
,000
,239
Sportif Tecrübe
N
156
156
156
Pearson Correlation
,246**
,095
1
Sig. (2-tailed)
,002
,239
Prososyal Davranış
N
156
156
156
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
O.P. = Optimal Performans, S.T. = Sportif Tecrübe, P.D. = Prososyal Davranış

Optimal performans duygu durumu ile sportif tecrübe ve prososyal davranış arasında pozitif
yönde korelasyon vardır (r= ,365**, p= ,000, r= ,246**, p= ,000). Sportif tecrübenin artmasıyla birlikte
optimal performans duygu durumunda artış meydana gelmektedir. Ayrıca prososyal davranışların
gelişmesi, optimal performans duygu durumunu da geliştirmektedir.
Tablo 4. Yaş gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)
Değişkenler
Optimal
Performans
Prososyal
Davranış
p<0.05*

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F
16,704

Between Groups

,946

2

,473

Within Groups

4,331

153

,028

Total

5,277

155

Between Groups

,284

2

,142

Within Groups

9,190

153

,060

Total

9,474

155

Sig.

Fark Kaynağı

,000*

3-2

3-1

2,364
,097

yok
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Optimal performans duygu durumu ve prososyal davranışların yaş gruplarına göre farklılıklarına
bakıldığında, Optimal performans duygu durumunda 24-26 yaş ve 21-23 yaş, 24-26 yaş ve 18-20 yaş
yaş gruplarında farklılıklar görülmektedir (p<0.05). Ancak prososyal yaş gruplarına göre istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Tablo 5. Sportif Tecrübe gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)

Optimal
Performans
Prososyal
Davranış

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
,023
5,254
5,277
1,354
8,120
9,474

df
2
153
155
2
153
155

Mean
Square
,011
,034
,677
,053

F

Sig.

,333

,717

Fark
kaynağı
yok

12,76
1

,000

3-1
3-2

p<0.05*

Optimal performans duygu durumu ve prososyal davranışların sportif tecrübe gruplarına göre
farklılıklarına bakıldığında, prososyal davranışlarına göre, , 11-15 yıl ile 1-5 yıl arasında ve 11-15 yıl ile
6-10 yıl sportif tecrübeye sahip kişiler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Optimal
performans duygu durumuna ile sportif tecrübe arasında herhangi bir anlamlı farlılık tespit
edilememiştir.
4.

Tartışma ve Sonuç

Sporcuların kazandıkları atletik performans düzeyine bağlı olarak gelişen optimal performans
duygusu ile prososyal davranış eğilimleri arasında bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu
çalışmada, sporcuların algıladıkları optimal performans duygusu ile prososyal davranışları arasında
pozitif bir ilişki gözlemlenmiştir.
Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %28,2, 6-10 yıl arasında %28,8
ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %42,9 olarak tespit edilmiştir.
Optimal performans duygu durumu ile sportif tecrübe ve prososyal davranış arasında pozitif yönde
korelasyon vardır (r= ,365**, p= ,000, r= ,246**, p= ,000). Sportif tecrübenin artmasıyla birlikte optimal
performans duygu durumunda artış meydana gelmektedir. Ayrıca prososyal davranışların gelişmesi,
optimal performans duygu durumunu da geliştirmektedir.
Optimal performans duygu durumu ve prososyal davranışların yaş gruplarına göre farklılıklarına
bakıldığında, Optimal performans duygu durumunda 24-26 yaş ve 21-23 yaş, 24-26 yaş ve 18-20 yaş
yaş gruplarında farklılıklar görülmektedir (p<0.05). Ancak prososyal yaş gruplarına göre istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Optimal performans duygu durumu ve prososyal davranışların sportif tecrübe gruplarına göre
farklılıklarına bakıldığında, prososyal davranışlarına göre, , 11-15 yıl ile 1-5 yıl arasında ve 11-15 yıl ile
6-10 yıl sportif tecrübeye sahip kişiler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Optimal
performans duygu durumuna ile sportif tecrübe arasında herhangi bir anlamlı farlılık tespit
edilememiştir.
Akandere ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları çalışma sonucunda; spor yapan öğrencilerin spor
yapmayan öğrencilere göre daha yüksek ahlak yargı düzeyine sahip olduğu, spor yapan bayan
öğrencilerin ise erkeklere göre ahlak yargı düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Söz
konusu çalışmada da hoşgörünün “ahlaklı olmak” olarak da algılandığı görülmüştür.
Şebin ve arkadaşlarının (2010)’nın araştırmasında, sporcuların oyun kurallarına, hakem kararlarına
uyulması gerektiğini, oyun kurallarının kazanmaktan daha önemli olduğunu ve rakibinin
sakatlanmaması için gerekirse kazanmaktan vazgeçebileceklerini ifade ettikleri görülmüştür.
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Bir takımda, prososyal davranışların psikolojik danışman ile başarılı şekilde artırılabileceğini
görülmektedir. Literatür, prososyal davranışların öğretilebilen bir özellik olduğunu göstermektedir
(Akbaba, 1994; Kristeller & Johnson, 2003; Batson & Powell, 2003; Shek & Lau, 2006; Wallmark, v.d.,
2013; Jazaieri v.d., 2012). Yapılan araştırmalar empati ve sosyal ilişkiler (Furnham, Treglown, Hyde &
Trickey, 2014); şefkat ve farkındalık (Kemeny v.d., 2012; Roeser & Pinela, 2014) gibi prososyal
davranışlarla ilişkili özelliklerin desteklenmesi yolu ile özgeciliğin artırılabileceğini vurgulamıştır ve
yardımsever nitelikte davranışların tekrar edilmesi ile özgeci davranış özellikleri kazanılabileceği de
gösterilmiştir (Carpenter ve Myers, 2010; Smith vd., 2010; Kouliou vd., 2012).
Sonuç olarak, sporcularda algılanan optimal performans duygusu ile prososyal davranışlar arasında
0.001 anlamlılık düzeyinde çok güçlü pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, araştırma sonuçları
sporcuların optimal performans duygu düzeylerinde ve prososyal davranışlarında sportif tecrübeleri
açısından anlamlı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, sporcularda duygu düzenleme becerisi ile başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, sporcuların duygu düzenleme becerileri ile başarı motivasyon düzeylerinde
yaş grupları, lig statüleri, sportif tecrübe düzeyleri açısından anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı test
edilmiştir. Araştırmaya, Muğla ili süperr amatör ligi futbolcular arasından tesadüfü örnekleme yöntemi ile
seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 138 futbolcu katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, sporcuların duygu düzenleme becerilerini ölçmek amacıyla, Gross
(2003) tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve güvenilirlik çalışması Yurtsever (2008)
tarafından yapılan duygu düzenleme beceri ölçeği, Sporcuların başarı motivasyonunu ölçmek amacıyla, Wills
(1982) tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve güvenilirlik çalışması Tiryaki ve
Gödelek (1997) tarafından yapılan Başarı Motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
sporcuların duygu düzenleme becerisi ile başarı motivasyonları arasında 0.001 anlamlılık düzeyinde pozitif
bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonuçları, sporcuların duygu düzenleme becerisi ile başarı
motivasyonlarında sportif tecrübeleri açısından anlamlı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler:1
duygu düzenleme, başarı motivasyonu, sportif tecrübe

1.

Giriş

Sporda, başarı odaklı performans gelişim süreçlerinde, kişilerin olumlu yönde duygu düzenleme
becerilerinin geliştirilmiş olması özel bir önem arz etmektedir.
Duygu düzenlemenin, insanların duygu durumlarını yönetmek için sergiledikleri aktif çabalardan
oluştuğunu ve bireylerin ruh hallerini, stres seviyelerini, olumlu veya olumsuz duygularını kapsayan
tüm durumların düzenlenmesini içerdiği belirtilmektedir (Koole 2010). Duygu düzenleme kavramı,
akademik çalışmalarda ilk başlarda olumsuz duyguların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi olarak
düşünülse de zamanla bu alandaki çalışmalar genişletilerek, olumlu duyguların da düzenlenebilmesi
olarak anlaşılmaya başlanmıştır (Gross, 1999).
Duyguların, kendimizi ve çevremizdekileri düzenlemenin yanı sıra, hayata da anlam verdiğini;
pişmanlık, hüzün, öfke ya da kaygı gibi olumsuz duyguların, kişilerin iyi oluş hallerini sağlamaya
yönelik olan önemli meselelere odaklanmaları açısından yararlı olduğunu (Greenberg 2004).
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Duyguların çoğu zaman yararlı olduklarını ve olumsuz duyguların zarar verici özelliklerini
azaltmaya, olumlu duyguları ise sürdürmeye ve artırmaya çalışmanın da, duygu düzenleme
kavramını ortaya çıkardığını belirtilmiştir (Duy ve Yılmaz 2014).
Bilişsel süreçler aracılığıyla duyguların düzenlenmesinde, bilişsel süreçler kullanılmaktadır. Bireyler
karşılaştıkları herhangi bir durumla ilgili duygusal olarak tepki vermeden önce, ilk olarak bu durumla
ilgili bilişsel stratejiler geliştirmekte ve daha sonra da duygusal bir şekilde tepki vermektedirler
(Garnefski, Kraaij ve Spinhoven, 2001; Lazarus, 1999). Bilişsel duygu düzenleme stratejileri, bireylerin
stresli olaylara maruz kaldıktan sonra gelişen duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünde
hayati bir rol oynamakta ve yaşanan stresli olaylardan sonra bireylerin duygularını yönetmesine
yardımcı olmaktadır (Garnefski ve Kraaij, 2006; Garnefski, Kraaij ve Spinhoven, 2001).
Bilişsel duygu düzenleme becerisi, bireyin sosyo-duygusal gelişimini olumlu yönde
güçlendirebileceği gibi tam tersi bir etki yaparak güçlenmesini engelleyebilir. Özellikle çocukluk
döneminde duygu düzenleme becerisindeki herhangi bir kusur ya da eksiklik davranış
problemlerinin çıkmasına neden olabilmektedir (Eisenberg ve Fabes, 1992).
Motivasyon, organizmayı davranışa iten, bu davranışların düzenlilik ve sürekliliğini belirleyen,
davranışa yön ve amaç veren çeşitli iç ve dış etkenler ile bunların işleyişini sağlayan mekanizmalar
olarak tanımlanır (Aydın, 2001).
Motivasyon, kısaca insanı çalışmaya sevk etmek, çalışmak için bireyi harekete geçirmek ve
isteklendirmek anlamına gelmektedir. Motivasyonu “kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere
kendi arzu ve istekleri ile davranmaları” seklinde de tanımlamak mümkündür (Koçel, 2003).
Motivasyonu anlayabilmenin en basit yolu onu bir süreç olarak kabul etmek ve de onu oluşturan
temel kısımlar (gereksinmeler, motivler, amaçlar) halinde bölmektir. Temel motivasyon süreci ise
genellikle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Gülen, 1998).
Sporun içinde yarışmacılık ya da rekabetçiliğin genellikle başarı motivasyonu ile geliştiği kabul
edilmektedir. Başarı gereksinimi kuramının odak noktası, bazı bireylerin başarıya dayalı
etkinliklerden başarılı çıkmaktan çok üst düzeyde doyum aldıklarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta, başarı algısının bireyden bireye değişeceğidir. Yani her birey kendi başarı davranışını
tayin etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, performansa dayalı sonuç bireyin çaba ve becerisi olarak
algılanırsa, bu başarı olarak kabul edilebilir. Ama performansa dayalı sonuç bireyin yeteneksizliği ya
da düşük çabasına bağlanırsa bu da başarısızlık olarak kabul edilir. Bu nedenle birisi için başarı
sayılan bir şey bir diğeri için başarısızlık sayılabilir (Tirkayki ve Gödelek, 1997).
Başarma gereksinmesi yüksek olan bireyler, yaptıkları göreve daha dikkat ederler ve herkesten daha
iyi yapmaya çalışırlar. Verilen testlerde yüksek başarı gereksinmesi gösteren kişiler, düşük başarı
gereksinmesi gösteren kişilerden daha yüksek başarı elde ederler. Araştırmacılar çocuğun yetiştiriliş
tarzının bu yönde önemli rol oynadığına inanırlar. Sürekli itaat etmesi beklenen, kendi başına hiçbir
konuda karar verme özgürlüğü olmayan çocuklarda başarma gereksinmesi düşüktür. Bu psikologlara
göre ilk yaşlardaki yaşam deneyimleri onun başarılı bir insan olup olmamasını etkiler (Cüceoğlu,
1996).
Bu açıdan bakıldığında, sporcunun ilk yıllardan beri sportif yaşam deneyimlerinin sporda başarı
motivasyonu üzerinde etkili bir faktör olduğunu düşünmek gerekir. Bu nedenle, sporcuların, her
seviyedeki sportif yaşam deneyimlerinin olumlu yönde geliştirilmesine ve başarı motivasyonuna
ilişkin ihtiyaçlarının en uygun bir biçimde karşılanmasına özen gösterilmelidir.
Bu çalışma, sporcuların duygu düzenlenme beceriler ile başarı motivasyon düzeyleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak sporcuların her seviyedeki sportif yaşam deneyimlerini
olumlu yönde geliştirilmeleri açısından özel önem arz etmektedir.
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Yöntem

Araştırmaya, Muğla ili süper amatör ligi futbolcular arasından tesadüfü örnekleme yöntemi ile
seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 138 futbolcu katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, sporcuların duygu düzenleme becerilerini ölçmek amacıyla,
Gross (2003) tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için geçerlik ve güvenilirlik çalışması
Yurtsever (2008) tarafından yapılan duygu düzenleme beceri ölçeği, Sporcuların başarı
motivasyonunu ölçmek amacıyla, Wills (1982) tarafından geliştirilen ve ölçeğin Türk sporcular için
geçerlik ve güvenilirlik çalışması Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından yapılan Başarı Motivasyonu
ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmada, futbolcuların duygu düzenleme becerileri ile başarı motivasyonları arasında anlamlılık
düzeyi için korelasyon ve anova analizleri yapılmıştır.
3.

Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı
Değişkenler

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1.grup

18-20 yaş

92

%66,7

66,7

66,7

2.grup

21-23 yaş

32

%23,2

23,2

89,9

3.grup

24 yaş ve üzeri

14

%10,1

10,1

100,0

Total

138

100,0

100,0

Çalışmaya katılan futbolcuların yaş gruplarına göre dağılımı; 18-20 yaş arasında %66,7, 21-23 yaş
arasında %23,2 ve 24 yaş ve üzeri yaş grubu arasında ise %10,1 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine göre dağılımı
Değişkenler
1.grup
1-5 yıl
2.grup
6-10 yıl
3.grup
11-15 yıl
Total

Frequency
36
70
32
138

Percent
%26,1
%50,7
%23,2
100,0

Valid Percent
26,1
50,7
23,2
100,0

Cumulative Percent
26,1
76,8
100,0

Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %26,1, 6-10 yıl arasında %50,7
ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %23,2 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya katılan futbolcuların, sportif tecrübe, başarı motivasyonu ve duygu düzenleme
korelasyon tablosu
Değişkenler
S.T.
B.M.
Pearson Correlation
1
,092
Sportif Tecrübe
Sig. (2-tailed)
,285
N
138
138
Pearson Correlation
,092
1
Başarı
Sig. (2-tailed)
,285
Motivasyonu
N
138
138
Pearson Correlation
-,163
,278**
Duygu
Sig. (2-tailed)
,055
,001
Düzenleme
N
138
138
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
S.T. = Sportif tecrübe, B.M. = Başarı Motivasyonu, D.D. = Duygu Düzenleme

D.D.
-,163
,055
138
,278**
,001
138
1
138
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Araştırmaya katılan futbolcuların, sportif tecrübe, başarı motivasyonu ve duygu düzenleme
korelasyon tablosu incelendiğinde, başarı motivasyonu ile duygu düzenleme arasında pozitifi yönde
korelasyon vardır (r= ,278**, p=001). Başarı motivasyonu ve duygu düzenleme ile sportif tecrübe
arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Tablo 4. Yaş gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)
Değişkenler
Başarı
Motivasyonu

Duygu
Düzenleme

Between
Groups
Within Groups
Total
Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares

df

Mean
Square

2,342

2

1,171

31,184
33,526

135
137

,231

,412

2

,206

57,385
57,797

135
137

,425

F

Sig.

Fark
Kaynağı
1-2

5,068

,008*

,485

,617

yok

p<0.05*
Başarı motivasyonu ve duygu düzenlemenin yaş gruplarına göre farklılıkları incelendiğinde, başarı
motivasyonunda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p= ,008*). Bu farklılığı 18-20 yaş grubu ile 21-13
yaş grubu arasındaki futbolculardan kaynaklanmaktadır. Duygu düzenlemede yaşlara göre
farklılıklarda herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Tablo 5. Sportif tecrübe gruplarına göre farklılık analizi (ANOVA)
Değikenler
Başarı
Motivasyonu
Duygu
Düzenleme

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
,302
33,223
33,526
11,527
46,270
57,797

df
2
135
137
2
135
137

Mean
Square
,151
,246
5,763
,343

F

Sig.

,614

,543

Fark
Kaynağı
yok

16,816

,000*

1-2
3-2

p<0.05*
Başarı motivasyonu ve duygu düzenlemenin sportif tecrübe gruplarına göre farklılıkları
incelendiğinde, duygu düzenleme becerisinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p= ,000*). Bu
farklık ise 1-5 yıl ile 6-10 yıl arasındaki ve 11-15 yıl ile 6-10 yıl arasında tecrübeye sahip futbolculardan
kaynaklanmaktadır.
4.

Tartışma ve Sonuç

Sporcuların, her seviyedeki sportif yaşam deneyimlerinin olumlu yönde geliştirilmesi için, sporda
başarı motivasyonun sürekliliğinin sağlanması ve sporcuların duygu dünyalarını yönetme becerisini
tanımlayan duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi gerekli görülmektedir. Nitekim bu çalışma,
sporcuların başarı motivasyon düzeyleri ile duygu düzenleme becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki
olduğu göstermiştir.
Araştırmaya katılan futbolcuların sportif tecrübelerine 1-5 yıl arasında %26,1, 6-10 yıl arasında %50,7
ve 11-15 yıl arasındaki sportif tecrübe ise %23,2 olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan
futbolcuların, sportif tecrübe, başarı motivasyonu ve duygu düzenleme korelasyon tablosu
incelendiğinde, başarı motivasyonu ile duygu düzenleme arasında pozitifi yönde korelasyon vardır
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(r= ,278**, p=001). Başarı motivasyonu ve duygu düzenleme ile sportif tecrübe arasında bir ilişkiye
rastlanmamıştır.
Başarı motivasyonu ve duygu düzenlemenin yaş gruplarına göre farklılıkları incelendiğinde, başarı
motivasyonunda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p= ,008*). Bu farklılığı 18-20 yaş grubu ile 21-13
yaş grubu arasındaki futbolculardan kaynaklanmaktadır. Duygu düzenlemede yaşlara göre
farklılıklarda herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Başarı motivasyonu ve duygu düzenlemenin sportif tecrübe gruplarına göre farklılıkları
incelendiğinde, duygu düzenleme becerisinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p= ,000*). Bu
farklık ise 1-5 yıl ile 6-10 yıl arasındaki ve 11-15 yıl ile 6-10 yıl arasında tecrübeye sahip futbolculardan
kaynaklanmaktadır.
Bilişsel süreçler aracılığıyla duyguların düzenlenmesinde, bilişsel süreçler kullanılmaktadır. Bireyler
karşılaştıkları herhangi bir durumla ilgili duygusal olarak tepki vermeden önce, ilk olarak bu durumla
ilgili bilişsel stratejiler geliştirmekte ve daha sonra da duygusal bir şekilde tepki vermektedirler
(Garnefski, Kraaij ve Spinhoven, 2001; Lazarus, 1999). Bilişsel duygu düzenleme stratejileri, bireylerin
stresli olaylara maruz kaldıktan sonra gelişen duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünde
hayati bir rol oynamakta ve yaşanan stresli olaylardan sonra bireylerin duygularını yönetmesine
yardımcı olmaktadır (Garnefski ve Kraaij, 2006; Garnefski, Kraaij ve Spinhoven, 2001).
Bilişsel duygu düzenleme becerisi, bireyin sosyo-duygusal gelişimini olumlu yönde
güçlendirebileceği gibi tam tersi bir etki yaparak güçlenmesini engelleyebilir. Özellikle çocukluk
döneminde duygu düzenleme becerisindeki herhangi bir kusur ya da eksiklik davranış
problemlerinin çıkmasına neden olabilmektedir (Eisenberg ve Fabes, 1992).
Motivasyon, organizmayı davranışa iten, bu davranışların düzenlilik ve sürekliliğini belirleyen,
davranışa yön ve amaç veren çeşitli iç ve dış etkenler ile bunların işleyişini sağlayan mekanizmalar
olarak tanımlanır (Aydın, 2001).
Motivasyon, kısaca insanı çalışmaya sevk etmek, çalışmak için bireyi harekete geçirmek ve
isteklendirmek anlamına gelmektedir. Motivasyonu “kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere
kendi arzu ve istekleri ile davranmaları” seklinde de tanımlamak mümkündür (Koçel, 2003).
Motivasyonu anlayabilmenin en basit yolu onu bir süreç olarak kabul etmek ve de onu oluşturan
temel kısımlar (gereksinmeler, motivler, amaçlar) halinde bölmektir. Temel motivasyon süreci ise
genellikle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Gülen, 1998).
Sporun içinde yarışmacılık ya da rekabetçiliğin genellikle başarı motivasyonu ile geliştiği kabul
edilmektedir. Başarı gereksinimi kuramının odak noktası, bazı bireylerin başarıya dayalı
etkinliklerden başarılı çıkmaktan çok üst düzeyde doyum aldıklarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta, başarı algısının bireyden bireye değişeceğidir. Yani her birey kendi başarı davranışını
tayin etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, performansa dayalı sonuç bireyin çaba ve becerisi olarak
algılanırsa, bu başarı olarak kabul edilebilir. Ama performansa dayalı sonuç bireyin yeteneksizliği ya
da düşük çabasına bağlanırsa bu da başarısızlık olarak kabul edilir. Bu nedenle birisi için başarı
sayılan bir şey bir diğeri için başarısızlık sayılabilir (Tirkayki ve Gödelek, 1997).
Başarma gereksinmesi yüksek olan bireyler, yaptıkları göreve daha dikkat ederler ve herkesten daha
iyi yapmaya çalışırlar. Verilen testlerde yüksek başarı gereksinmesi gösteren kişiler, düşük başarı
gereksinmesi gösteren kişilerden daha yüksek başarı elde ederler. Araştırmacılar çocuğun yetiştiriliş
tarzının bu yönde önemli rol oynadığına inanırlar. Sürekli itaat etmesi beklenen, kendi başına hiçbir
konuda karar verme özgürlüğü olmayan çocuklarda başarma gereksinmesi düşüktür. Bu psikologlara
göre ilk yaşlardaki yaşam deneyimleri onun başarılı bir insan olup olmamasını etkiler (Cüceoğlu,
1996).
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the viability of geographic information systems (GIS), whose use in
the geography science is rapidly increasing today, in geography lessons in Turkey. To this end, a GIS training
of thirty hours was given to 76 geography teachers coming from different provinces of Turkey. The training
involved theoretical information about GIS; the introduction of ArcGIS 10.3, a GIS software that is commonly
used across the world; visualization and map design in GIS; inquiry and fundamental analyses in GIS;
preparation of GIS-supported projects; and introduction of GIS-based teaching materials complying with the
secondary education geography curriculum. After teacher training was completed, interviews were carried
out with the teachers. The teachers’ views were taken about the viability of GIS in geography lessons, the
benefits of such use, possible problems, and the measures to be taken in that matter via “Teacher Interview
Form”. Data analysis was made through content analysis. The geography teachers stated that GIS should be
used in all grades, but it would be better to use GIS in the 11th and 12th grades. They noted that GIS can be
used in all geography subjects, especially for teaching map knowledge subjects, introducing all the
distribution maps, and teaching population and agriculture subjects. They added that using GIS will
contribute to improving students’ skills such as using a computer, interpreting maps, analyzing, and
inquiring. Finally, they mentioned lack of information technology equipment and inadequate number of
course hours as the possible problems to be encountered in use of GIS.
Keywords:
Geographic information systems, geography, teachers’ views

1. Giriş
Temelde bir yeryüzü ilmi olup geniş bir bakış açısına sahip olan coğrafya, coğrafi yeryüzünde doğal
ortam ile beşeri unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri, bunların nedenlerini ve sonuçlarını dağılış,
korelasyon ve nedensellik ilkelerini kullanarak inceleyen, fen ve sosyal bilimler arasında ilişki kuran,
yaşamla içe içe geçmiş, multidisipliner bir bilimdir (Doğanay, 2011; Elibüyük, 2000; İzbırak, 1986).
Coğrafya bilimi sürekli kendini yenilemeyi başarmış ve problemleri çözmeye yönelik bütünleyici
yaklaşımın avantajlarını kullanabileceği yeni alanlar oluşturmuştur. Bu yeni alanlardan biri de
CBS’dir. Son yıllarda mekânsal bilgiye olan ihtiyacın giderek artması ve bunun oluşturduğu
ekonomik pazar, coğrafyayı çağımızın en önemli buluşu olan bilgisayarlarla birleştirerek yeni alt
disiplinler olarak CBS’nin doğması ve giderek modern coğrafyanın CBS’ye dönüşmesi sonucunu
doğurmuştur. Günümüzde CBS, coğrafyanın ayrılmaz bir parçası ve coğrafi araştırmalarda kullanılan
olmazsa olmaz bir araçtır (Mutluer ve Ölgen, 2003: 424).
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Coğrafi bilgi sistemleri, konuma dayalı işlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin
toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde
gerçekleştiren bir bilgi sistemidir (Yomralıoğlu, 2009: 49). Son 30 yıldır coğrafyacılar arasında hızla
yaygınlaşarak kullanılan CBS’ye olan ilgi her geçen gün katlanarak büyüyor. Çoğu yerel, ulusal ve
küresel organizasyonlar, devletler ve işletmeler bilgisayarlar ile coğrafi verileri analiz etmek ve
yönetmek için en iyi yolları araştırıyorlar (Nyerges, 1989: 199’dan akt., Değirmenci, 2015). Coğrafi
bilgi sistemleri birçok meslek grubu tarafından kullanılan etkin bir konumsal analiz aracı olarak
günümüzde geniş bir uygulama alanına sahiptir. CBS, gerek özel sektörde gerekse akademik
araştırmalarda ve kamu kurumlarında oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır
CBS, farklı sektörlerde olduğu gibi eğitimde de kullanımı dünya genelinde yaygınlaşmaktadır.
Dünyanın pek çok ülkesinde CBS’den eğitim alanında daha etkin yararlanmak amacıyla çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde yıllar öncesinde bu teknolojilerin
okullarda kullanıma başlanmıştır. Türkiye’de ki coğrafya öğretmenlerinin de dünyada meydana gelen
teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve coğrafya açısından son derece önemli olan CBS’yi derslerinde
kullanmaları gerekir. CBS, coğrafya öğretmenlerinin iyi bir coğrafyacı olabilmelerinde ve edinmiş
oldukları bilgi ve deneyimleri öğrencilere aktarabilmelerinde yararlanabilecekleri önemli bir araçtır.
CBS’nin sadece coğrafya derslerinde kullanılan teknolojik bir araç olarak düşünülmemelidir. CBS,
öğrencilere edinmiş oldukları bilgi ve becerileri gerçek hayatta nasıl kullanabilecekleri ve coğrafya
biliminin toplumsal problemlerin çözümünde ne kadar etkili bir bilim olduğunu göstermektedir.
Coğrafya derslerinin daha fazla görselleştirilmesi, öğrenciler tarafından daha fazla sevilmesi, güncel
yaşamda daha fazla yer alması ve derslerin daha etkili verilebilmesi için coğrafya öğretmenlerinin
mutlaka bu teknolojiden yararlanmaları gerekmektedir (Demirci, 2010: 191). Kullanım alanının
genişliği, her türlü veriyi analiz edebilme gücü ve etkin metodolojisi ile CBS coğrafya araştırmalarında
ve eğitiminde kullanımı her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye CBS ile 2000’li
yıllarda tanışmış ve CBS’nin eğitimde kullanımı ile ilgili çalışmalarda henüz başlangıç aşamasındadır.
Bu alanda yapılan çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, öğretmenlerin elinde yeterli düzeyde uygulama
örneği bulunmamaktadır (Kapluhan, 2014: 37).
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte eğitim ortamlarında ve
öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan araç-gereçler de büyük değişim ve çeşitlilik yaşanmaktadır.
Bu değişimin eğitim ortamlarının olumlu yönde etkilediği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bununla
birlikte bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanma konusunda bazı sorunlar da yaşanmaktadır. Bilgi
ve iletişim teknolojileri eğitim ortamlarında ekili ve verimli bir şekilde kullanılmadığında sağladığı
avantajlar dezavantaja dönüşebilir. Henüz gerekli alt yapının tamamlanmamış olması, bu
teknolojilerin amaç dışı kullanımı ve bunlardan yararlanma konusunda öğretmenlerin yeterli bilgi ve
beceriye sahip olmamaları bu duruma neden olabilir. Eğitim öğretimde bilgisayarlardan yararlanmak
mutlaka bu alanda bir eğitim almayı ve bunda da istekli olmayı gerekli kılar. Eğitimcilerin teknoloji
yeterlilikleri onların sunacağı hizmeti doğrudan etkileyeceği için eğitim etkinliklerini geliştirme
çabalarında teknolojinin etkili bir şekilde kullanımının sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle
öncelikle öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olmaları ve bu alandaki gerekli becerileri kazanmış
olmaları gerekir (Şahin ve Gençtürk, 2007: 220). Demirci (2012) CBS’nin eğitimde kullanılması ile ilgili
yaşanan güçlükleri iki başlık altında toplayarak açıklamıştır. Bunlardan birincisi teknik güçlüklerdir
ki, genel olarak bilgisayar donanımı, yazılım ve veri ile ilgili zorluklardır. İkinci olarak ise sistematik
zorluklardır. Bunlar ise, CBS’nin önemini kavramış ve bu konuda yetişmiş eleman problemidir.
Günümüzde teknoloji, eğitim ve coğrafyanın bir araya gelerek oluşturduğu CBS, coğrafya öğretiminin
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışmada CBS’nin coğrafya dersinde kullanımının faydaları,
sınırlılıkları, CBS’nin hangi sınıf düzeyinde ve hangi konularda kullanılabileceği, öğretmenlerin CBS
kullanımı konusunda istekli olup olmadığı belirlenecektir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda
araştırmanın yapılma gerekçeleri ve eğitim açısından önemi şu şekilde sıralanabilir:
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Ülkemizde coğrafya öğretiminde CBS kullanımının henüz yeni olması, CBS kullanımının
istenilen düzeyde olmaması ve bu alanda daha fazla yapılacak çalışma sonuçlarına duyulan
ihtiyaç,
Yurt içinde yapılan çalışmaların daha çok ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde olması,
coğrafya öğretmenleri üzerinde yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması,
Ülkemizde coğrafya öğretim programında 22 kazanımın öğretilmesinde CBS kullanımı
önerilmesine rağmen CBS’nin ne olduğu, nasıl kullanılacağına yönelik uygulamaların
olmaması ve bu konuda hizmetiçi eğitim vb. faaliyetlerin yetersiz kalması,
CBS’nin coğrafya eğitiminde daha fazla kullanılması gerektiği noktasında farkındalık
oluşturması ve bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara kaynaklık etmesi açısından
önemlidir.

2. Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin farklı illerinden gelen 76
coğrafya öğretmenine Yalova ilinde 30 saatlik bir CBS eğitimi verilmiştir. Bu eğitimin içeriğinde CBS
hakkında kuramsal bilgi, dünyada yaygın olarak kullanılan bir CBS yazılımının tanıtılması, CBS’de
görselleştirme ve harita tasarımı, CBS’de sorgulama ve temel analizler, CBS destekli proje hazırlama
ve ortaöğretim coğrafya programına uygun CBS temelli öğretim materyallerinin tanıtılması
bulunmaktadır. Öğretmen eğitimi tamamlandıktan sonra öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. İlgili
literatür incelenerek (Aladağ, 2014) hazırlanan “Yarı Yapılandırmış Görüşme Formu” ile
öğretmenlerden CBS’nin coğrafya dersinde uygulanabilirliği, faydaları, karşılaşılabilecek güçlükler ve
bu konuda yapılması gerekenler konusunda görüş alınmıştır. Araştırmada toplanan verilerin
analizinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Tümevarımcı analiz kodlama
yoluyla verilerin altında yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak
amacıyla yapılmaktadır.

3. Bulgular
Bu bölümde öğretmenlerin CBS’nin Coğrafya dersinde kullanılmasına yönelik görüşlerinden elde
edilen bulgular sunulmuştur.
3.1 CBS’nin sınıf düzeyleri açısından uygunluğu
Veri toplama aracında yer alan “CBS’yi dersinizde kullansaydınız kaçıncı sınıfta kullanırdınız? Neden?”
sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 1’de analiz edilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin görüşlerine göre CBS’nin uygun olduğu sınıf düzeyleri
Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
Tüm sınıflarda

f
8
9
17
18
24

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan coğrafya öğretmenlerin 8 tanesi 9. Sınıfta, 9 tanesi 10.
Sınıfta, 17 tanesi 11. Sınıfta, 18 tanesi 12. Sınıfta ve 24 tanesi tüm sınıflarda CBS’yi kullanmanın doğru
olacağı görüşündedir. Bu soruya ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir.
“10. Sınıftan itibaren kullanırdım. Çünkü şu anda uygulanan müfredatta beşeri konular 10. Sınıftan itibaren
başlıyor. Ayrıca 9.sınıf müfredatı yoğun olduğundan yeterli zaman ayrılmayabilir.” (E)
“Tüm sınıf seviyelerinde kullanırdım. Çünkü her sınıf seviyesinde motivasyonu arttırıcı ve içeriği
zenginleştirici çalışmalar yapılabilirdi.” (E)
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“Her sınıf düzeyinde aşamalı kullanmak isterdim. Örneğin; 9.sınıfta temel bilgilerin ve programın tanıtılması,
üst sınıflara doğru daha profesyonel şekilde eğitimin verilmesini daha doğru buluyorum.” (E)
“9.sınıfta kullanırdım. Çünkü harita konuları 9.sınıfta veriliyor. Temel seviyeden mezun oluncaya kadar
öğrencilere öğretirim diye düşünüyorum.” (E)
“Tüm sınıflarda kullanırdım. Çünkü coğrafyanın tüm konuları ile çalışma yapılabilecek bir program” (E)
3.2 Coğrafya Öğretiminde CBS’nin Faydalı Olduğu Konular
Veri toplama aracında yer alan “Hangi konuların öğretiminde CBS faydalıdır?” sorusuna
öğretmelerin verdiği cevaplar Tablo 2’de analiz edilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin görüşlerine göre CBS’nin kullanılabileceği konular
Konu
Harita Bilgisi (Ölçek, lejant, tematik harita üretimi, İzohipsler vb..)
Tüm konularda
Nüfus konularında
Tarım konularında
İklim konularında
Yer şekilleri
Coğrafi konum ve koordinat sistemi
Madenler
Doğal afetler
Profil üretme ve grafik oluşturma
Levha hareketleri
Sanayi
Bitki örtüsü
Enerji kaynakları
Hayvancılık
Ticaret
Turizm
Ulaşım

f
48
22
12
8
6
6
6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin önemli bir bölümü (n=48)
CBS’nin harita bilgisi konularının (Harita üretimi, kartografik tasarım, izohipsler, tematik harita
üretimi, kabartma haritaları vb..) öğretiminde faydalı olacağı görüşündedir. Çalışmaya katılan 22 tane
öğretmen ise konu ayrımı yapmaksızın CBS’nin tüm konularda kullanılabileceğini belirtmiştir. Öğretmenlerin CBS’nin başka hangi konuların öğretiminde faydalı olacağına ilişkin diğer görüşleri ise;
nüfus (12), tarım (8), iklim (6), yerşekilleri (6), coğrafi konum ve koordinat sistemi (6), madenler (4),
doğal afetler (3), profil üretme (3), levha hareketleri (2), sanayi (2), bitki örtüsü (2), enerji kaynakları
(2), hayvancılık, ticaret, turizm, ve ulaşım (1) şeklindedir. Bu soruya ilişkin bazı öğretmen görüşleri şu
şekildedir:
“Harita bilgisi, izohipsler, projeksiyon yöntemleri, koordinat sistemleri, grafik hazırlayabilme vb.. Harita ve onu
okuyabilme coğrafyanın en önemli konusudur.” (E)
“Coğrafyanın hemen hemen her konusunda faydalı olabilir…” (K)
“İklim, nüfus, yerşekilleri, enerji kaynakları gibi bir çok konuda kullanılabilir.” (E)
“Özellikle soyut olan konularda… haritalarda vb… Sıkıcı ve sözel konuların özellikle bunların görselleştirilip
ilgi çekici hale getirilmesi çok faydalı olacaktır. (E)
3.3 CBS Kullanımının Öğrencilerde Geliştirdiği Beceriler
Görüşme yapılan öğretmenlerin CBS kullanmanın öğrencilerin hangi becerilerinin gelişmesinde
faydalı olacağına ilişkin görüşlerini içeren frekans tablosu Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Öğretmenlerin görüşlerine göre CBS kullanımının geliştirdiği beceriler
Konu
f
Bilgisayar kullanımı
20
Analiz ve sorgulama becerisi
15
Görsel düşünme becerisi
14
Harita kullanımı ve yorumlanması
12
Veri toplama, analiz ve değerlendirme
10
Problem çözme becerisi
8
Veri toplama
7
Proje hazırlama
4
Tablo ve grafik oluşturma
3
Tablo 3’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin CBS kullanımının öğrencilerde
en fazla bilgisayar kullanımı (20), analiz ve sorgulama (15), görsel düşünme (14), harita kullanımı ve
yorumlama (12) ve veri toplama, analiz ve değerlendirme becerisini (10) geliştireceği yönündedir. Bu
soruya ilişkin bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“Verileri oluşturma-işleme, analiz-sorgulama becerilerinin gelişmesinde faydalı olacağı kanaatindeyim. (E)
“Öncelikle analiz yeteneği gelişir. CBS için veri üretir ve veri toplama becerisi gelişir. Sorunları tespit etme ve
çözüm üretme becerileri gelişir..” (E)
“Öğrenciler artık bilgisayar kullanımında öğretmenlerin önüne geçmiş durumda… Proje hazırlama ve var olan
verilerin görselleştirilmesi, haritalama becerisi..” (E)
3.4 Derslerde CBS Kullanımında Karşılaşılabilecek Zorluklar
Veri toplama aracında yer alan “Derslerde CBS kullanımında karşılaşılabilecek zorluklar neler olabilir?” sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 4’te analiz edilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin görüşlerine göre CBS kullanımında karşılaşılabilecek zorluklar
Konu
Okulların donanım eksikliği (Bilgisayar Teknolojileri sınıfının olmaması vb.)
Coğrafya ders saatlerinin yetersizliği ve müfredatın yoğun olması
Öğretmenlerin CBS bilgilerindeki eksiklikler
CBS yazılımında kaynaklanan zorluklar (lisans, hangi yazılım vb.)
Veri sıkıntısı (uygun veriye ulaşamama vb.)
Sınıfların kalabalık olması
Öğrenci seviyesinin uygun olmaması

f
38
20
12
9
7
6
4

Tablo 4’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (38)
karşılaşabilecekleri en büyük sorunun okullardaki bilgisayar teknolojileri sınıflarının olmaması, ders
saatlerinin yetersiz olmasından (20) ve öğretmenlerin CBS bilgilerindeki eksikliklerden (12)
kaynaklanacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler CBS yazılımından (9), veri sıkıntısından (7)
kalabalık sınıflardan (6) ve öğrenci seviyesinden (4) kaynaklanan zorluklar olabileceğini
belirtmişlerdir. Bu soruya ilişkin bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“Zaman alan bir uygulama… Ders saatlerimiz az. Yetiştirilmesi gereken müfredat program ağır. Anadolu
lisesinde çalışıyorum ve çoğu öğrencim üniversite sınavına odaklandığı için bu tür uygulamaları zaman kaybı
olarak görüyor. Ancak BT sınıfları olursa özellikle teknolojiye ilgisi olan öğrenciler için ders zevkli hale
gelebilir.” (K)
“Özellikle donanım ve yazılım eksikliğinin olması CBS’nin uygulanabilirliğini engellemektedir.” (E)
“Özellikle Meslek liselerinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri CBS öğretiminde ve öğreniminde yeterli
olmayacağını düşünüyorum.” (E)
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“CBS kullanımına yönelik yazılım-donanım alt yapısından kaynaklanabilecek muhtemel sorunlar ve teknik
destek hizmetlerinde meydana gelebilecek aksamalar, gecikmeler CBS teknolojilerinin sürekli ilerlemesiyle eğitim
alam ihtiyacı…”(E)
4. Sonuç ve Tartışma
Araştırmada coğrafya dersinde CBS’nin kullanımının değerlendirilmesi amacıyla coğrafya
öğretmenlerinden CBS’nin coğrafya dersinde uygulanabilirliği, faydaları, karşılaşılabilecek güçlükler
ve bu konuda yapılması gerekenler konusunda görüş alınmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar ve
öneriler aşağıda yer almaktadır.
Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin önemli bir kısmı CBS’nin tüm sınıflarda kullanılması
gerektiğini ancak 11. ve 12. Sınıflarda daha uygun olacağını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin
ifadelerinde CBS’nin tüm sınıflarda kullanılabileceği fakat özellikle 9.sınıf müfredatının yoğun ve ders
saatlerinin yetersiz olması bu sınıf düzeyinde CBS uygulamalarına fırsat bulamayabileceklerini
belirtmişlerdir. Ancak bu noktada CBS’nin hangi sınıf düzeyinde kullanılabileceğinin yalnızca
müfredat, ders saatlerinin yetersizliğine bağlı olmadığı bunun yanında okullardaki BT sınıflarının
mevcudiyeti, öğretmenin CBS bilgisi ve teknoloji yeterlilikleri, yazılım ve donanım sorunları birçok
nedene daha bağlı olduğudur.
Çalışmada öğretmenler CBS’nin harita bilgisi (harita üretimi, kartografik tasarım, izohipsler, tematik
harita üretimi, kabartma haritaları vb..), nüfus, tarım, iklim, yerşekilleri, coğrafi konum ve koordinat
sistemi, madenler, doğal afetler, profil üretme, levha hareketleri konularında etkili olabileceğini
belirtmişlerdir. Coğrafya öğretiminde CBS çalışmalarına bakıldığında bu konularla benzerlik
gösterdiği görülmektedir. Koçak (2007) tarım konularında, Baloğlu Uğurlu (2007) ülkemizin
kaynakları konusunda, Erdoğan (2009) doğal afetler konusunda, Aladağ (2007) nüfus konularında,
Tiyekli (2007) harita bilgisi konularında, Yurdam (2013) bitki örtüsü konusunda, Öner ve Aydın (2014)
Türkiye’nin iklimi ve Şimşek (2007) iklim konularında CBS kullanımının etkili olduğu görülmektedir.
Araştırmada coğrafya öğretmenlerinin CBS kullanımının öğrencilerde en fazla bilgisayar kullanımı,
analiz ve sorgulama, görsel düşünme, harita kullanımı ve yorumlama, veri toplama, analiz ve
değerlendirme becerisini geliştireceğini belirtmiştir. Bu bulgu Aladağ’ın (2007, 2014), Bednarz’ın
(2004), Demirci’nin (2008), Johansson’un, (2006), Lee ve Bednarz’ın (2009) çalışmalarını desteklemiştir.
Örneğin Aladağ (2014) çalışmasında öğretmenler, CBS’nin öğrencilerin en çok harita becerisi ve grafik
okuma becerisini geliştireceğini düşünmektedirler. Bunun yanında karar verme, araştırma, bilgisayar
kullanma, problem çözme, mekânsal analiz, karşılaştırma yapma ve bilgi üretme becerilerini de
geliştireceğini belirtmişlerdir.
Bu çalışmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin karşılaşabilecekleri zorluklar: Okullardaki bilgisayar
teknolojileri sınıflarının olmaması, ders saatlerinin yetersiz olması, öğretmenlerin CBS bilgilerindeki
eksiklikleri, CBS yazılım eksikliği, veri sıkıntısı, kalabalık sınıflardan ve öğrenci seviyesinden
kaynaklanan zorluklar olabileceğini belirtmişlerdir. Artvinli’nin (2009) çalışmasında coğrafya öğretmenlerinin %47’si okullarda CBS yazılımının olmaması, %43’ü uygulama geliştirecek vaktinin olmaması, %33’ü bilgisayar laboratuarının olmamasını sınırlılık olarak göstermiştir. Aydın ve Kaya (2010)
çalışmasında öğretmeninin %89’u daha önce CBS ile ilgili meslek içi eğitim seminerine katılmadığını,
%94’ü derslerinde CBS uygulaması gerçekleştirmediğini, %70’i CBS’yi tanımadığını ifade etmiştir.
Aladağ (2014) çalışmasında Öğretmenlerin görüşlerine göre CBS kullanımında karşılaşılabilecek
zorluklar: öğretmenlerin bilgisayar ve CBS bilgilerindeki eksiklikler, öğretmenlerin yeterli
zamanlarının olmaması, öğrencilerin bilgisayar bilgilerindeki eksiklikleri, CBS programının öğrenci
seviyesine göre zorluğu, hazırlık aşamasının çok zaman alması, kazanımlardan uzaklaşma, veri
sıkıntısı, okullarda CBS programlarının olmaması ve okullardaki teknik altyapı yetersizliği şeklinde-
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dir. Demirci’nin (2009) yaptığı çalışmada ise coğrafya öğretmenlerinin %66’sının CBS’nin ne olduğunu
tam olarak bilmediği, %82’sinin ise CBS’nin derslerde nasıl kullanılacağını bilmediği ortaya çıkmıştır.
Alan yazın tarandığında okullarda teknik alt yapı eksikliğinin CBS kullanımı önündeki en önemli
engellerden biri olarak görülmektedir
Bu araştırma sonuçlarına dayanarak araştırmacılara şu öneriler sunulmuştur:
• Günümüzde CBS üzerinde yapılan bu ve benzeri çalışmalarda, CBS ile coğrafya öğretiminin
öğrencilerin derslerinde akademik başarısını arttırmakta, derse olan ilgi ve tutumu olumlu
yönde etkilemekte ve sıkıcı olmayan öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Dolayısıyla
günümüz eğitim anlayışına ve yapısına uygun olarak CBS coğrafya derslerinde kolaylıkla
kullanılabilir.
• Birçok disiplin açısından öğretim sürecinde teknolojinin kullanılması gerekliliği yapılan
çalışmalarda vurgulanmaktadır. Ancak bunun başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için her
şeyden önce, bu teknolojiyi kullanabilecek öğretmenlerin bulunması gerekir. Bunun için
yükseköğretimde öğretmen adaylarına CBS uygulamalı olarak öğretilmelidir. CBS eğitimi
almamış mevcut coğrafya öğretmenlerine ise gerek hizmet içi eğitimi yolu ile gerekse özel
programlar düzenlenerek bu teknolojiden faydalanmaları sağlanabilir.
• Üniversiteler ve eğitim kurumları bu teknolojinin öğretim ortamlarında kullanılabilmesi için
gerekli yazılım, donanım ve alt yapıyı oluşturmaları faydalı olacaktır. Okullarda özellikle
coğrafya derslerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için coğrafya sınıfları veya coğrafya
laboratuvarları oluşturulmalıdır. Bu ortamlar CBS gibi çağdaş öğretim teknolojileri ile
zenginleştirilebilir.
• CBS teknolojisinin ülkemizde özellikle eğitim ortamlarında kullanımı henüz yeni
sayılabilecek düzeydedir. Bundan dolayı bu teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımının
faydaları, sunmuş olduğu imkânlar ve gerekliliği konusunda daha fazla nitel ve nicel
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu alanda benzer ve farklı çalışmalar yapılabilir.
• Coğrafya öğretim programında CBS teknolojisinin derslerde kullanımı sadece öneri olarak
sunulmuş, öğretmenlerin derslerde kullanımına dair herhangi bir örnek uygulama, etkinlik,
veri veya bilgiye yer verilmemiştir. Coğrafya derslerinde öğretmenlerin kullanabilmesi için
farklı öğrenme alanlarına ilişkin uygulama örnekleri yapılarak öğretmenlerin kullanımına
sunulabilir.
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Abstract
Physical Therapy and Rehabilitation (FTR) undergraduate degree departments and Vocational School of
Health Services (SHMYO) associate degree departments are the ones which train healthcare professionals
important for both continuance of human health and treatment of various illnesses. Anatomic structures
underlie the illnesses that these departments treat and care. Therefore, the graduates of these departments
should have favorable knowledge of anatomy. We aim in this study to search and compare the self-efficacy
belief levels about anatomy education of FTR students as undergraduate and SHMYO students as associate
degree. 94 students from FTR department (age: 21,94 ± 1,19) and 100 students from SHMYO (age: 20,16 ±1,58)
have participated in our study. Data collection questionnaire (gender, age, geographical region where he/she
came from, residential place) and anatomy self-efficacy belief scale (AOYİ) have been implemented to the
participant students. As a consequence, when the anatomy self-efficacy belief levels of undergraduate and
associate degree students are compared, no significant difference has been found in total (p>0,05). However,
when the answers given to the questions in self-efficacy belief level test are compared separately, a significant
difference has been found in 4 questions (p<0,05).The reason for this is that the students of FTR department
have more hours of anatomy lesson per week compared to the students of SHMYO. While graduate students
of FTR undergraduate department should know very well about general anatomy and musculoskeletal
anatomy after graduation, the graduate students of Vocational School of Health Services (SHMYO) should
know very well about general anatomy. This will help the graduates of both departments do their profession
better and be more helpful to their patients.
Keywords:1
Physical theraphy and rehabilitation, anatomy, education.

1.

Introduction

Anatomy is one of the most basic lessons of the departments that give education in the field of
health sciences. In
this context, the main objective of the departments at universities that give
education in the field of Health Sciences is to keep everybody healthy and make it better (Edinburg
Decleration, 1988, Büyükmumcu 2013). In order to be successful in Physical Therapy and
Rehabilitation (FTR), human anatomy should be conceived well. While anatomy the number of
anatomy lessons is 8 hours per week at Karabük University School of Health FTR Department, this
Corresponding author’s address:AfyonKocatepe University, School of Physical Education and Sports, Afyonkarahisar. Turkey
e-mail: huseyinn.gumuss@gmail.com
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number is 3 hours per week at Karabük University Vocational School of Health Services (SHMYO)
Associate Degree Departments. The aim of our study is to evaluate and compare the effect of this
difference in the number of lesson hours on the students’ anatomy education self-efficacy beliefs
(AOYİ).
Self-efficacy has been first defined by Bandura (1977) in educational methodology. This
researcher defines the term self-efficacy as the ability to overcome the problems that the person
encounters about his life or work. Afterwards, self-efficacy concept has been improved by many
researchers and used in various professional groups and different educational fields (Taşdemir R.,
2015, Çolak S., 2013, Akkoyunlu B. andOrhan F., 2003). The fact that how well an individual performs
the actions necessary for solving the problems that he encountered in any stage of the education
shows the level of individual’s self-efficacy on that subject.And this shows that thelevel of individual’s
self-efficacy is the ability to perform an action and succeed in it (Colak S., 2013; Taşdemir R., 2015).
There are studies that discuss which educational models should be implemented in the health
departments of universities and which effective methods should be used in order to reach the target
level in these educational models (Büyükmumcu M. 2013, Akpınar E. 2004, Nkanginieme KE. 2001,
Arı İ. 2003, Arlı E. 2013, Colak T. 2014).The purpose of getting the Self-Efficacy Belief Levels of
students for anatomy education is to listento the thoughts of students on this subject and to make the
students evaluate the education.
While undergraduate students of FTR department should know very well about general
anatomy and musculoskeletal anatomy after graduation, the graduate students from Vocational
School of Health Services (SHMYO) should know very well about general anatomy. This will help the
graduates of both departments do their profession better and help their patients better.
2.

Method

94 students from FTR department (age: 21,94± 1,19) and 100 students from SHMYO (age: 20,16
±1,58) have participated in our study.Data collection questionnaire (gender, age, geographical region
where he/she came from, residential place) and anatomy self-efficacy belief scale (AOYİ) have been
implemented to the participant students.
Anatomy self-efficacy belief scale that was used in our study has been adapted to anatomy
science and has been composed of the answers of 15 item questions (Akkoyunlu B. 2005, Colak S.
2003). Statistical analysis of the obtained data has been done by using SPSS for Windows 18.00
package software.
3.

Results and Suggestions

Among the 94 participant students (age: 21,94 ± 1,19) from FTR department in our study, 12
students(12,8%) arefromMediterranean Region,16 students (17%) are from Black Sea Region,14
students (14,8%) are from Aegean Region, 22 students (23,4%) are from Marmara Region,7 students
(7,4%) are from East Anatolia Region, 10 students (10,6%) are from Southeast Anatolia Region (Table
1).
In addition, among the 100 participant students (20,16 ±1,58) from SHMYO in our study, 11
students (11%)arefromMediterranean Region,50 students (50%) are from Black Sea Region, 6 students
(6%) are from Aegean Region, 9 students (9%) are from Marmara Region, 4 students (4%) are from
East Anatolia Region, 2 students (2%) are from Southeast Anatolia Region and 18 students (18%) are
from Central Anatolia Region (Table 2).
The answers that the students from FTR department and SHMYO gave to the questions in view
of AOYİ levelshave been examined and when the answers given to the 2nd, 8th, 9th and 14th
questions are compared, a significant difference has been found statistically (p<0,05). No significance
has been found when the answers given to the other questions are compared (p>0,05).(Table 3).
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Table 1. Distribution of FTR students according to the regions they come from.
Geographical Regions
Mediterranean
Black Sea
Aegean
Marmara
East Anatolia
South East Anatolia
Central Anatolia

Number
12
16
14
22
7
10
13

Percentage
12,8
17
14,9
23,4
7,4
10,6
13,8

Table 2.Distribution of SHMYO students according to the regions they come from.
Geographical Regions
Mediterranean
Black Sea
Aegean
Marmara
East Anatolia
South East Anatolia
Central Anatolia

Number
11
50
6
9
4
2
18

Percentage
11
50
6
9
4
2
18

When the geographical regions where the students from both departments come from are observed, as
FTR students enter their departments after being successful in the exam that OSYM conducts, most of
the students come from Marmara Region and there are also students from all other geographical
regions. As SHMYO students can enter their departments through vertical transfer, it has been seen
that most of the students come from Black Sea Region where Karabük University is located.
Table 3. Comparison of FTR and SHMYO students according to the answers to the questions at AOYİ
scale
Questions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AOYİ Average of
FTR Students
4,22±0,963
3,82±0,789
2,78±1,059
3,02±1,005
2,34±1,132
2,70±0,971
2,64±0,971
2,53±0,980
4,47±0,772
2,91±0,838
2,67±1,111
3,98±0,939
3,31±0,855
2,96±0,815
3,48±1,024

AOYİ Average of
SHMYO Students
4,08±0,884
3,52±0,882
2,75±0,989
2,91±0,954
2,36±0,927
2,64±0,811
2,92±0,950
3,05±1,123
3,96±0,994
2,84±0,849
2,81±1,098
4,12±1,037
3,44±0,857
3,41±1,120
3,56±1,225

P value
0,104
0,001
0,938
0,329
0,495
0,581
0,065
0,001
0,000
0,286
0,400
0,146
0,408
0,001
0,360

(1:It makes me happy to learn new things about anatomy. 2: I work hard to overcome the problems by myself while learning anatomy. 3: I
think studying anatomy is easy. 4: I have difficulty in learning new things about anatomy. 5: It distresses me to be obliged to use anatomy
knowledge while doing my job. 6: I usually have problems while using my anatomy knowledge. 7: For me, anatomy is an extremely
complicated lesson. 8: I don’t use my anatomy knowledge unless I need. 9: I believe that I will be successful in my profession by learning
anatomy. 10: I can say that I have a favorable knowledge of anatomy. 11: I feel panic when I have problem while learning anatomy. 12: I
believe that everybody who is eager can learn anatomy. 13: I believe that I have enough anatomy knowledge to fulfill my needs. 14: I
necessarily ask for help when I have a problem studying anatomy lesson. 15: I’m afraid of making mistakes that cannot be corrected owing
to lack of anatomy knowledge.)
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When the answers that the students from FTR department and SHMYO have given to the
questions in the AOYİ scaleare compared, there is not a significant difference statistically in view of
the answers to the 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th,10th, 11th, 12th,13th, 15th questions (p>0,05).When the
answers that the students from FTR department and SHMYO have given to the questions in the AOYİ
scale are compared, there is a significant difference statistically in view of the answers to the 2nd, 8th,
9th and 14th questions(p<0,05).
4.

Discussion

The information on the data questionnaire that we have adapted to the FTR and SHMYO
students (gender, age, geographical region where he/she came from, residential place) has been
evaluated. These parameters have been compared with AOYI levels and correlated within
themselves.As a result, when the anatomy self-efficacy belief levels of undergraduate and associate
degree students are compared, no significant difference has been found in total (p>0,05). However,
when the answers given to the questions in self-efficacy belief level test are compared separately, a
significant difference has been found in 4 questions (p<0,05). The reason is that the students of FTR
department have more hours of anatomy lesson per week compared to the students of SHMYO.
There are studies which show the self-efficacy belief scale can be used in the field of education
(ColakS. 2013, Zimmerman 1999).There are also studies of faculty of medicine being in the first place
and other departments that give education in the field of health which use self-efficacy in educational
methodology (Taşdemir R. 2015, Lök S. 2009). Starting from this point of view, we desired to measure
and compare anatomy lesson self-efficacy belief levels of FTR and SHMYO students. By this means,
we have obtained data in order to give more productive theoretical and practical anatomy educationin
these departments.
When the parameters in the data questionnaire are evaluated in view of the regions they come
from, the residential places and age, significance has been found in some studies (Taşdemir R.
2015).However, no significance has been found in our study. When their answers to the questions in
the AOYİ scale are compared, a significant difference has been found among the answers to the 2nd,
8th, 9th and 14th questions. These questions are; 2. (I work hard to overcome the problems by myself
while learning anatomy), 8. (I don’t use my anatomy knowledge unless I need.), 9.(I believe that I will
be successful in my profession by learning anatomy), 14. (I necessarily ask for help when I have a
problem studying anatomy lesson).
These questions show qualitatively that the students from FTR department see themselves more
sufficient in view of anatomy knowledge and trust in themselves more with regard to both
professional and anatomy knowledge.
It is seen in our study that graduate students should have a sufficient knowledge of anatomy.
The aim of this study is to search and compare the self-efficacy belief levels about anatomy education
of FTR students as undergraduate and SHMYO students as associate degree.
We desired to determine the self-efficacy belief levels about anatomy lesson of FTR and SHMYO
students in order to examine their anatomy knowledge in our study. Correspondingly, we wanted to
learn about how the students’ self-efficacy belief levels about both anatomy and the other lessons will
affect their professional life. Because the fact that both FTR and SHMYO students have sufficient
anatomy knowledge will help them do their profession better and help their patients better.
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Abstract
The aim of this study is the effect of sports on university students’ levels of happiness and socialization. This
study has been carried out between 2014-2015 academic year, in spring semester, at Adnan Menderes
University, with the contribution of 196 (n=69 female, n=127 male) students from School of Physical Education
and Sports, and 229 (n=148 female, n=81 male) students from Faculty of Education. For determining the
happiness level of the students, Oxford Happiness Scale (OHS) which had been developed by Hills and
Argyle (2002) and adapted to Turkish by Doğan and Çötok (2011) was used. In order to determine
thesocialization level of the students, Socialization Scale (SS) which has been developed by Şahan (2007) was
used. Data was analyzed by using SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Science) package software.While
analyzing the data, Independent Sample t-test and One Way Anova test is used for determining the difference
between the two approximate. At the end of the study, the students who are studying at physical education
and sports university students are happier and more social than who study at the Faculty of Education
(p<0.05). As a result, sport can be used as an effective tool to increase happiness and socialization level of
university students.
Keywords:1
sports, happiness, socialization, university students.

1.

Introduction

Happiness, as an important concept that affects all fields of human life has been arousing
researcher’s attention for a long time. Happiness is described as positive feelings’ being more than
negative feelings that human feels and satisfaction that can be got from life in general (Özdemir and
Koruklu, 2011). Human always feel desire to be happy from birth to death. Happiness is aim and
meaning of human life. For this reason, they always search the information that makes him always
live the happiness (Vanlıoğlu and friends, 2010).
Lyubomirsky (2014) linked the methods that will bring happiness to people to some factors.
Cultural, artistic, sportive activities, which are among intentional activities among these, are social
factors that make individuals happy. Individuals who join these kinds of activities regularly express
themselves with their behaviors in the society where they live. Life style of society, values and
information which are needed to live in that society are transferred to individual by the way of
groups. An individual who gains the feature of being a society with this information and values being
adopted enters socialization process (Yetim, 2000).
Socialization is described as individuals being informed about roles and norms that are expected
from him/her after passing specific stages to gain membership of society from the birth as a social
Corresponding author’s address: School of Physical Education and Sports, Adnan Menderes University,Aydın 09100, Turkey
e-mail: yasin.yildiz@adu.edu.tr
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concept (Erkal, 2006). In other description, society’s learning and adaptation process of making,
hearing and thinking styles as a result of individual’s collaboration and interaction with other
individuals is called as socialization process(Kaplan and Çetinkaya, 2014).
To mention about socialization, psycho-social learning which happens as a result of individuals’
interaction with other people should also occur. One of the environments in which this learning
realized is sport environment (Özdinç, 2005).
Sport is socializer, integrative with society, developer of soul and physics, competitive, solidarity,
and cultural concept which develops individuals abilities which they gain while changing natural
environment into human environment, which individuals do directly or indirectly, individually and
collectively, as a part of free time activities or full time activities after they make it job for himself and
herself (Yılmaz, 2006; Kara, 2006). Sport, at the same time is overall socializer, integrator, physical,
mental and psychical activities which aims to satisfy of people subconscious desires such as being
conquest and capable, which is being done under specific rules and which is based upon rivalry
(Şahin, 2002). For example, individuals who socialize by means of sports can feel themselves calmer,
more peaceful and happier dependent on sports’ physical, emotional and mental relaxing effect
(Abadie and Brown, 2010).
Sport is a leading method which people, who want to be happy, apply. Sport, psychologically,
make the individual live pleasure and happy in studies which was done for sports’ effect on
happiness. The most important factor in dealing with stress which is named as our century illness is
sport for sure. It is possible to abolish monotonous life style and sense that people face in their daily
life with sport (Güçlü, 2005).
Under the lights of these explanations, it is very natural for students’, who reap benefit of sports
so much and fell excitement of sports and do sports, being more positive(Aytan, 2010). People will be
happy and healthy in societies at the same level that they are peaceful, happy and healthy. In this
situation, according to students, sports being a tool that provides to stay in group in terms of sport’s
social and individual function will develop individual’s creativity and develop individuals expressing
himself or herself. Moreover, according to students, one of the biggest global functions of sport is to
make societies know and understand each other better (Yıldırım and friends, 2006).
The aim of this study is examine sports effect on university students’ happiness and socialization
level. It is thought that sports’ effect on happiness and socialization will contribute sports’ being
understood by students and students attending sportive activities more. From this perspective, this
study is important as it will reveal the relation with sport, happiness and socialization and it will
contribute university students increasing of sport percentage.
2.

Method

2.1. Research group
Universe of this study consists of students from School of Physical Education and Sports, and
students from Faculty of Education in 2014-2015 academic years, in spring semester, at Adnan
Menderes University. Sample of study consists of 196 (n=69 female, n=127 male) students from School
of Physical Education and Sports, and 229 (n=148 female, n=81 male) volunteer students.
2.2. Data collection tools
For determining the happiness level of the students, Oxford Happiness Scale (OHS) which had
been developed by Hills and Argyle (2002) and adapted to Turkish by Doğan and Çötok (2011) was
used, coefficient of internal consistency of happiness level (Cronbach Alpha) of students who are
studying at physical education and sports and faculty of education in Adnan Menderes University is
0.88. In order to determine the socialization level of the students, Socialization Scale (SS) which has
been developed by Şahan (2007) was used. Coefficient of internal consistency of socialization level
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(Cronbach Alpha) of students who are studying at physical education and sports and faculty of
education in Adnan Menderes University is 0.88.
2.3. Statistical Analysis
In the statistical analysis of data which was obtained as a part of research, SPSS 22.0(Statistical
Package for Social Science) packet program was used. In the test, Independent Sample t-test and one
way analysis of variance was used. Statistical analysis that was used in the study is in %95 confidence
interval and in 0.05 and 0.01error performance.
3.

Findings

Table 1. Descriptive Statistics of Research Group
College/Faculty
Variables

PES

Woman

Sex

Age Group

Total

Education

Number

%

Number

%

69

35.2

148

64.6

Number
217

51.1

%

48.9

Man

127

64.8

81

35.4

208

Total

196

100

229

100

425

100

19 and below
20-22
23-25
26

21
123
46
6

10.7
62.8
23.5
3.1

121
97
5
6

52.8
42.4
2.2
2.6

142
220
51
12

33.4
51.8
12
2.8

Total

196

100

229

100

425

100

It is seen that the %51.1 (n=217) woman, %48.9’unu (n=208) man students constitutes the ones who
participate the research, when age group is examined, %51.8’lik (n=220) percent is 20-22 age group, the
least participation is from 26 year and older with %2.8 (n=12) percentage.
Table 2. Frequency Distribution according to participants’ frequency of doing sports
College/Faculty
PES

Variables

Frequency of doing sports

Total

Faculty

Num.

%

Num.

%

Num.

%

The ones who don’t do sports

30

15.3

139

60.7

169

39.8

1-2 days

102

52

67

29.3

169

39.8

3-4 days

22

11.2

16

7

38

8.9

5-7 days

42

21.4

7

3.1

49

11.5

Total

196

100

229

100

425

100

It can be understood from table 2 that the students who do not sports are %39.8 (n=169), students
who do sports 1-2 days are %39.8 (n=169), students who do sports 5-7 days are %11.5’ (n=49).
Table 3. Comparison of happiness and socialization levels according to undergraduate programs
Variable

College/Faculty

N

X

SS

Level of Happiness

PES

196

119.05

20.3

Faculty of Education

229

115.04

19.7

PES

196

130.9

11.6

Faculty of Education

229

125.2

10.8

Level of socialization

t

P

2.055

0.040*

5.206

0.000*

* p<0.05 level of relevance; PES: Physical Education and Sports

When table 3 is examined, there is a meaningful difference in happiness and socialization level of
students in the favour of PES students when it is compared with other programs (t=2.055 vet=5.206;
p=0.040 and p=0.000).
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Table 4. Comparison of happiness and socialization levels according to their situation of doing sports
Variable
Level of Happiness

Level of socialization

Situation of doing sports

N

X

SS

The ones who do sports

256

118.7

19.89

The ones who don’t do sports

169

114

20.23

The ones who do sports

256

128.9

11.02

The ones who don’t do sports

169

126.3

12.20

T

P

2.350

0.019*

2.284

0.023*

* p<0.05 level of relevance

When table 4 is examined, there is a meaningful difference between students who do sports and
students who do not do sports in terms in happiness and socialization level of students in favour of
the ones who do sports.(t=2.055 vet=5.206; p=0.040 and p=0.000).
Table 5. Comparison of happiness and socialization levels of the ones who do sports according their
frequency of doing sports
Variable

Level of Happiness
Level of socialization

Frequency of Doing Sports

N

X

Ss

1-2 days

169

119.3

19.5

3-4 days
5-7 days

38
49

116.6
118.3

20.3
21

1-2 days

169

128.5

10.1

3-4 days
5-7 days

38
49

131.8
127.6

10.4
13.9

F

P

0.297

0.743

1.783

0.170

p<0.05 level of relevance

When table 5 is examined, there is a meaningful difference in terms in happiness and socialization
level of students according to their frequency of doing sports (F=0.297; p=0.743, F=1.783; p=0.170).
4.

Discussion and Conclusion

Thanks to sport, people who have different ideas, who come from different cultures have a chance
to interaction in many different environments. From this point, sport is one of easiest ways that people
can use in their socialization and can use in expressing themselves (Küçük and Koç, 2015). It can be
said that sport provides people to form new friendships and strengthening them and social cohesion
(Çaha, 2000). Moreover, sports contribution is much to soul and healthy if sport and other exercises is
done with pleasure without racing with him and her. Feeling of vitality and vigour after sport shows
us that sport gives benefit. It was proved scientifically that happiness hormone that is called
endorphin hormone; pleasure item called dopamine is excreted after sport.
When sport’s effect on university students happiness and socialization level is examined, it is seen
that research group consists of %51.1 (n=217) women, %48.9 (n=208) men students in the research.
When age groups are examined, it is determined that 20-22 age group participate the most with %51.8
(n=220) percentage, 26 year and older students participate less with %2.8 (n=12) percentage (table 1).
In the comparison which was done according to undergraduate programs that were studied, it
was determined that students in faculty of physical education and sports (X happiness =119.05,
X socialization =130.9) were more happy and social than students in faculty of education
(X happiness =115.04,X socialization =125.5) (table 3).
It is seen that students who do sports (X theoneswhodosports =118.7, X theoneswhodon'tdosports =114) are happier
and more social than students who do not do sports (X theoneswhodosports =128.9, X theoneswhodon'tdosports =126.3)
(p<0.05) in table 4; frequency of students who do sports have effects on happiness and socialization
level of students in table 5. It is thought that frequency of students’ doing sports having no effect on
students happiness and socialization levels derives from that number of students whose frequencies of
doing sports (5-6 days week) are high, is few (n=49) when students who do sports are thought to be
more social (table 4), it is predicted that frequency of doing sports will affect happiness and
socialization levels in positive ways in case there is an increase in the frequency of students doing
sports weekly. Some of the results which were reached in some studies as a part of research show
some similarities and some differences with the results of this study. Çakmakçı (2001), Çelik (2002),
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Bulgu and Akçan (2003), Yaman and friends (2003), Özdinç (2005), Yılmaz (2006), Filiz (2010)
mentioned in their studies that sport would contribute socialization of students. Kızmaz (2004)
mentioned in his study that the more the year of doing sports increase, the more the feature of living
friendly with his friends in social skills way develops. Şahan (2007), in his study where he studies
socialization level of students who do sports and who do not do sports, mentioned that sport do not
have any effect on students’ socialization levels in terms of sample’s general, however sports
contributes woman’s’ socialization levels in terms of sexuality. Huang and Humphreys (2012) in their
study where they evaluate sport participation on happiness has detected that physical activity and
sports effect happiness levels of both man and woman students in positive ways.
As a result of this study where sports effect on university students’ happiness and socialization
level is examined, it is seen that sport contributes happiness and socialization level of students. It is
seen that students doing sport frequencies who do sports is less in one week, sport styles aims and
frequencies have no effect on students happiness and socialization levels.. It is determined that
university student’s sex, undergraduate programs that they study and their ages have effect on
situation of doing sports and frequencies. It is understood that students in physical education and
sports are more social and happier than students from faculty of education.
Education studies such as different courses, seminars, symposium, conferences and panel should
be organized in universities to increasing students’ participation to sports, to make students love the
sport, to get students used to sports, to make sport a lifestyle, to engrain healthy lifestyle and it can be
said that sportive activities which are organized in only specific times should be organized all year
long not only in specific times.
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