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ÖZET 

 

Öğretmen Öğretim Stiline Göre Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi 
Yatkınlıklarının İncelenmesi 

 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarını bazı 

değişkenlere ve ortaokul öğrencilerinin görüşlerine göre incelemek ve öğrencilerin beden 

eğitimine yönelik tutum ve özyeterlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada karma 

yöntem kullanılmış olup, yakınsayan paralel karma yöntem deseninde tasarlanan 

araştırmanın nicel bölümünde betimsel araştırma modeli; nitel bölümünde ise özel durum 

çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünün çalışma grubunu 2017-

2018 eğitim öğretim yılında Trabzon ili Ortahisar ilçesinde 8 farklı ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. 

sınıfta öğrenim gören 743 kız ve 734 erkek toplam 1477 öğrenci ile bu öğrencilerin beden 

eğitimi derslerine giren 8 kadın ve 21 erkek toplam 29 beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmuştur. Nitel bölümün çalışma grubu ise nicel bölümde yer alan öğrenciler 

içerisinden seçilen 14 kız ve 13 erkek toplam 27 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada 

kullanılan veri toplama araçları ‘Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği (Öncü, Gürbüz, Küçük-Kılıç 

ve Keskin, 2015)’, ‘Öğretim Stili Ölçeği (Sarıtaş ve Süral, 2010)’ ve yarı yapılandırılmış 

görüşme formudur. Nicel verilerin analizinde betimsel istatiksel yöntemler, t-testi, ANOVA 

ve regresyon analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz 

metodundan yararlanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmanın nicel bölümünde 

ortaokul öğrencilerinin beden eğitimine ilişkin tutum ve özyeterliklerinin orta seviyenin 

üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kız ve erkek katılımcıların beden eğitimine ilişkin 

tutumlarının değişmediği, erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin 

kız öğrencilerden daha yüksek olduğu, sınıf seviyesi büyüdükçe öğrencilerin beden eğitimi 

dersine ilişkin tutum ve özyeterliklerinin farklılaştığı, beden eğitimi dersleri kadın beden 

eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum 

ve özyeterliklerinin daha yüksek olduğu ve beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin 

yaşları büyüdükçe öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterliklerinin 

azaldığı görülmüştür. Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin baskın öğretim 

stillerine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterliklerinin 

değişmediği, beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin bilgi aktarıcı öğretim stili 

düzeyine ve kişisel öğretim stili düzeyine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutum ve özyeterliklerinin değişmediği, otoriter öğretim stili düzeyi “yüksek” olan beden 
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eğitimi öğretmenleri tarafından dersleri yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumları ve özyeterliklerinin daha düşük olduğu ve beden eğitimi dersleri rehber öğretim 

stili düzeyi “orta” olan beden eğitimi öğretmenlerince yürütülen öğrencilerin beden 

eğitimine ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ailesinde sporla ilgilenen 

(sporcu, izleyici, hakem, antrenör gibi) birey bulunduğunu, okul spor takımında yer aldığını 

ve bir spor kulübüne bağlı (lisanslı) olarak spor yaptığını belirten ortaokul öğrencilerinin 

beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterliklerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ile özyeterlikleri arasında pozitif 

yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olup, öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumları, 

özyeterliklerini %14 oranında açıklamaktadır. Araştırmanın nitel bölümünde ortaokul 

öğrencileri beden eğitimi dersinin önemli bir ders olduğunu ve verimli geçtiğini, haftalık 

ders saatini yeterli bulduklarını, ders işledikleri ortamın uygun olduğunu, dersi yürüten 

beden eğitimi öğretmeninin cinsiyetinin önemli olmadığını ve öğretmenin sahip olduğu 

kişilik özelliklerinin derse olan tutumu etkilediğini, beden eğitimine yönelik tutumlarının 

olumlu olduğunu ve derse karşı tutumlarının zamanla arttığını, beden eğitimi dersinde 

yeterli olduklarını ve beden eğitimi dersinde yeterli olmanın “etkinlikleri yapabilmek” 

anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, 

antrenör, hakem gibi) birey bulunmasının beden eğitimi dersine ilişkin ilgilerini, okul spor 

takımlarında yer almanın ve bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapmanın beden eğitimi 

dersine ilişkin ilgilerini ve dersteki performansı etkilediğini/etkileyeceğini belirtmişlerdir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Öğretim Stili, Tutum, Özyeterlik, Ortaokul 
Öğrencisi. 
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ABSTRACT 

 

Examination of Physical Education Predisposition of Middle School Students 
According to Teacher Teaching Style 

 

The purpose of this research is to examine physical education predispositions of 

middle school students according to some variables and the opinions of middle school 

students and the relationship between the attitudes and self-efficacy of the students 

towards physical education. Mixed method was used in the research, descriptive research 

model was used in the quantitative part of the research which was designed as 

converging parallel hybrid method pattern, whereas in the qualitative part, the case study 

method is used. The study group of the research's quantitative part included 1477 

students, 743 girls and 734 boys, and 29 physical education teachers, 8 males and 21 

females from 8 different middle schools in the county of Ortahisar in the province of 

Trabzon in 2017-2018 education year. The qualitative study group consisted of 27 

students, 14 girls and 13 boys selected from the students in the quantitative part. The data 

collection instruments used in the research are 'Physical Education Predisposition Scale' 

(Öncü, Gürbüz, Küçük-Kılıç ve Keskin, 2015), 'Teaching Style Scale' (Sarıtaş ve Süral, 

2010) and semi-structured interview form. In the analysis of quantitative data descriptive 

statistical methods, t-Test, ANOVA and regression analysis were used. In the analysis of 

qualitative data, descriptive analysis method was used. 

According to findings obtained from the study, in the quantitative part of the study, it 

is determined that middle school students are above the middle level of attitude and self-

efficacy towards physical education. It was seen that the attitudes of boys and girls to 

physical education lesson did not change, male students' self-efficacy towards physical 

education lesson was higher than female students, the attitude and self-efficacy of the 

students towards the physical education lesson decreased as the class level grew, the 

students whose physical education classes are conducted by female physical education 

teachers have a higher attitude and self-efficacy towards physical education lesson, lastly 

as the ages of the teachers who carry out the physical education courses increase the 

attitudes and self-efficacy of the students towards the physical education lesson 

decreased. According to the dominant teaching styles of the teachers who carry out the 

physical education courses, the attitudes and self-efficacy of the students towards the 

physical education lesson did not change, the attitudes and self-efficacy of the students 

towards the physical education lesson did not change according to the level of expert 
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teaching style and the level of personal teaching style of the teachers carrying out 

physical education courses, the attitudes and self-efficacy of the students who are taught 

by physical education teachers with "high" formal authority teaching style was lower and 

the attitudes of the students towards the physical education lessons whose physical 

education courses are carried out by physical education teachers at the level of facilitator 

teaching style "middle" were higher. The attitudes and self-efficacy towards physical 

education lesson were found higher in middle school students who stated that they have 

family members interested in sports (as athletes, spectators, officers, or coaches) take 

part on the school sports teams and made sports in tandem with a sports club (licensed).  

In addition, there is a moderately significant positive relationship between students 

'attitudes towards physical education classes and self-efficacy, and students' attitudes 

towards physical education explain self-efficacy by 14%. In the qualitative part of the 

study, middle school students stated that physical education lesson is an important and 

productive lesson, they find the weekly course hours sufficient, the course environment is 

appropriate, the gender of the physical education teacher who carries out the lesson is not 

important, the personality traits that the teacher had has an effect on the attitude, they 

have positive attitudes towards physical education, in general, their attitudes towards the 

course have increased over time, they are generally proficient in physical education 

classes, and being sufficient in the physical education lesson means “manage to do 

activities". Students stated that having family members interested in sports (as athletes, 

spectators, officers, or coaches) take part on the school sports teams and made sports in 

tandem with a sports club affected / will affect their interest in the classes and 

performance in the course of physical education.  

 

 

Keywords: Physical Education Teacher, Teaching Style, Attitude, Self-Efficacy, Middle 
School Student. 
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1. GİRİŞ 
   

Eğitim kurumları çocukları bedensel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal yönden en iyi 

şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Modern anlayışa uygun olarak eğitimdeki amacın 

gerçekleşmesi, bireyin zihinsel eğitimi yanında bedensel eğitimi ile mümkündür (Güven ve 

Yıldız, 2014). Genel eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan beden eğitimi (Aracı, 2006), 

eğitim hedeflerine ulaşılması açısından zorunludur (Siedentop, 2001). Bu doğrultuda; 

ülkeler eğitim sistemlerini oluşturarak, planlı ve programlı eğitim yapıları meydana 

getirirler. Beden eğitimi ise bu eğitim sistemi içerisinde ulaşılmak istenen hedeflere 

yardımcı olan (Aracı, 2006) önemli ve vazgeçilmez gereksinimlerden birisidir. Bu noktada; 

eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen beden eğitimi ve sportif faaliyetlerin,  bireye 

sağlaması gereken en önemli özelliklerden birisinin spora yönelik olumlu tutumların 

geliştirilmesi olduğu düşünülebilir (Balyan, Yerlikaya-Balyan ve Kiremitçi, 2012).  Ayrıca 

beden eğitimi derslerinin verimli şekilde işlenebilmesi için, öğrencilerin derse karşı ilgi, 

beceri ve tutumları son derece önemlidir. Öğrencilerin derse karşı tutumları ne kadar 

olumluysa başarılı olmaları o kadar kolaydır. Olumsuz tutumlar hem öğrencinin başarısız 

olmasını tetikler,  hem de dersin işlenişinde aksamalara neden olur (Tavlaş, 2012). Spora 

yönelik olumlu tutumların geliştirilmesinin temeli, eğitim kurumlarında atılabilir. Kişilerin 

belirli konulardaki tutumları, öz yeterliliği, sosyal becerileri gibi kişilik özellikleri eğitim 

döneminde şekillenir ve bir yaşam biçimi halini almaya başlar (Balyan ve diğerleri, 2012).  

Dünyadaki değişim ve gelişime paralel olarak eğitim yoluyla nitelikli, üst düzey 

düşünme becerilerini kullanan, öğrenmeyi öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan, üretken 

bireylere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Yani toplumun kendini geliştiren, 

gelişim ve değişimlere açık, hayatın her safhasında öğrenme maharetini kullanabilen 

fertlere gereksinimi vardır (Soran, Akkoyunlu ve Kavak, 2006). Bu ihtiyacın 

karşılanmasının ancak eğitimle mümkün olacağı kuşkusuz bir gerçektir. Bireylere istenilen 

niteliklerin kazandırılmasında öğretme- öğrenme süreci önemlidir. İstenilen düzeyde bir 

ürün elde edildiği anda da öğretme- öğrenme sürecinin etkili olduğu ifade edilebilir 

(Babadoğan, 2000). 

Ülkemizin eğitim sisteminde eğitim öğretim faaliyetleri okullarda eğitimciler yoluyla 

sistemli olarak sürdürülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin başarı, tutum ve davranışları 

öğrenci-öğretmen-veli işbirliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eğitim sürecinde 

yer alan bu unsurlardan herhangi birinde yaşanacak sıkıntı, diğerlerini de etkileyerek 

aksaklıklara neden olacaktır. Bu doğrultuda öğretme- öğrenme sürecinin başarısının bu 

unsurlar arasındaki uyuma bağlı olacağı söylenebilir. Bu nedenle öğretmenlere önemli 



2 

 

görevler düşmektedir. Öğretmenler sahip oldukları nitelikler doğrultusunda öğrenme-

öğretme yaşantıları tasarlayarak, öğrenmenin gerçekleşmesine rehberlik etmektedir 

(Kolay, 2008’den akt., Kılıç ve Alkan-Dilbaz, 2013, s. 734). Önemli olan bilginin sınıftaki 

her öğrenciye ulaşabilecek biçimde düzenlenerek, öğrencilerin faal olabileceği verimli 

öğrenme ortamlarının oluşturulmasıdır (Kılıç ve Alkan-Dilbaz, 2013). Öğretmenlerin 

öğrenme- öğretme sürecinde öğrencilerine bilgiyi hangi yolla verdiği, öğrencilerle hangi 

yolla etkileşime girdiği, öğrencileri hangi yolla sosyalleştirdiğine dair davranımları, 

öğretmenlerin öğretme stillerinin bir yansımasıdır (L. Üredi ve I. Üredi, 2007). Farklı 

özelliklere sahip pek çok öğrenciyle karşı karşıya kalan öğretmenler, kullandıkları öğretim 

stilleri ile öğretimin gerçekleşmesi için çalışmaktadırlar (Şahin, 2010). Bu açıdan 

öğretmenin kendi öğretim şeklinin ne olduğu konusundaki farkındalığının, öğretim 

kalitesini pozitif yönde arttıracağı da kuşkusuzdur (Sarıtaş ve Süral, 2010). Öğrenmenin 

gerçekleşmesinde öğrenci niteliklerinin de etkili olduğu düşünülebilir. Öğrenme sürecinde 

etkili olan bireysel farklılıklar, fiziksel yeterlilikten kaynaklanabileceği gibi kişinin sahip 

olduğu ilgi, yetenek, tutum ve özyeterlik inancından da kaynaklanabileceği (Şentürk ve 

Yıldız-İkikardeş, 2011) söylenebilir. 

 

1. 1. Araştırmanın Amacı 
 
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarını öğretmen 

öğretim stiline ve öğrencilerin görüşlerine göre incelemektir. Bu amaç kapsamında 

aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranacaktır: 

Ortaokul öğrencilerinin, 

1. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları ne düzeydedir?  

2. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

3. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

4. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, beden eğitimi öğretmeninin cinsiyetine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

5. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, beden eğitimi öğretmeninin yaşına göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir?  

6. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, beden eğitimi öğretmeninin öğretim stiline göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   

7. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, 

antrenör, hakem gibi) birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?   
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8. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, okul spor takımlarında yer alma durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   

9. Beden eğitimi dersi yatkınlıkları, bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor 

yapma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   

10. Beden eğitimi dersine ilişkin tutumları, özyeterliklerinin anlamlı bir yordayıcısı 

mıdır?   

11. Beden eğitimi dersi hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 

1. 2. Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi 
 
Yapılan çalışmalarda tutum değişkeninin cinsiyet, sınıf, okul başarısı, okul türü, tesis 

ve araç gereç, aile, akran ve öğretmen desteği, beden eğitimi öğretmeninin özellikleri, okul 

takımında yer alma durumu, okul dışı fiziksel aktiviteye katılım gibi bağımsız değişkenler 

açısından incelendiği; özyeterlik değişkeninin ise yaş, sınıf, cinsiyet, okul dışı fiziksel 

aktiviteye katılım, okul türü, anne baba eğitim durumu, sosyo ekonomik durum ve düzenli 

spor yapma durumu gibi bağımsız değişkenler açısından incelendiği görülmektedir. 

Öğretmenlerin öğretim stilleri ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve 

özyeterlikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesinin öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkilerin 

değerlendirilmesi bakımından önemli olduğu söylenebilir. Yapılan alanyazın taramasında 

beden eğitimi dersine yönelik tutum (Akandere, Özyalvaç ve Duman, 2010; Al-Liheibi, 

2008; Aras, 2013; Bernstein, Phillips ve Silverman, 2011; Çelik ve Pulur, 2011; Demirhan 

ve Altay, 2001; Erbaş, 2012; Erhan, 2009; Girgin-Holoğlu, 2006; Gürbüz ve Özkan, 2012; 

Hünük, 2006; Kangalgil, Hünük ve Demirhan, 2006; Kumartaşlı, 2010; Liu, Wang ve Xu, 

2008; Öncü, 2007; Silverman ve Subramaniam, 1999; Şişko ve Demirhan, 2002; Yaldız, 

2013) ve özyeterlik değişkenlerinin (Afacan, 2010; Aktürk ve Aylaz, 2013; Çetin, 2009; 

Eyüboğlu, 2012; Kafkas, Açak, Çoban ve Karademir, 2010; Orhan, 2013) ayrı ayrı 

araştırma konusu yapıldığı görülmüş, fakat iki bağımlı değişkenin birlikte ele alındığı sınırlı 

sayıda çalışmaya (Akbulut, 2017; Balyan, 2009; Balyan vd., 2012; Keskin, 2015; Ridgers, 

2012) rastlanmıştır. Diğer yandan beden eğitimi öğretmenleri (İnce ve Hünük, 2010) ile 

beden eğitimi öğretmeni adaylarının (Serbes ve Cengiz, 2015) öğretim stilleri ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışmalar yapıldığı ve diğer branş öğretmenlerinin (Altay, 2009; Bilgin ve Bahar, 

2008; Demir, 2015; Demir ve Aydıner-Uygun, 2015; Ekici ve Kaya, 2016; Kılıç ve Alkan-

Dilbaz, 2013; Maden, 2012; Mutluoğlu, 2012; Mutluoğlu ve Erdoğan, 2016; Sarı ve Aksoy, 

2016; Süral, 2013; Şahin, 2010; Şahin, 2015; Şentürk, 2010; Üredi, 2006; Üredi ve 

Güven, 2007; L. Üredi ve I. Üredi, 2007) öğretim stilleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda; beden eğitimi öğretmenlerinin 

öğretim stilleri ile öğrencilerin tutum ve özyeterlik inançları arasındaki ilişkiyi konu edinen 
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çalışmalara rastlanılmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçların, beden eğitimi 

öğretmenlerinin öğretim stilleri ile öğrencilerin tutum ve özyeterlik inançları arasındaki 

ilişkinin ortaya konulması bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1. 3. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 
Araştırmanın yapısında bulunan veya araştırmacı tarafından bu araştırma için 

öngörülecek başlıca sınırlılıklar şunlardır: 

1. Araştırma bulgularının kaynağı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 

Trabzon ili Ortahisar ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ve bu 

kurumlarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle sınırlandırılmıştır. 

2. Araştırmada ele alınan öğretmenlerin öğretim stili tercihleri, Grasha’nın (1996) 

öğretim stili modeline dayanan bilgi aktarıcı, otoriter, kişisel, rehber ve 

danışman öğretim stilleri ve bilgi aktarıcı/otoriter, kişisel/bilgi aktarıcı/otoriter, 

rehber/kişisel/bilgi aktarıcı ve danışman/rehber/bilgi aktarıcı öğretim stili 

gruplarıyla sınırlandırılmıştır.   

3. Araştırma için toplanan verilerin geçerlilik süresi, anketin uygulandığı zaman 

dilimi ile sınırlandırılmıştır. 

4. Araştırma, konu ile ilgili ulaşılabilinen kaynakların sağladığı veriler ile 

sınırlandırılmıştır. 

5. Araştırma, katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik tutum ve özyeterlik 

inançlarının ölçülmesiyle sınırlandırılmıştır. 

 

1. 4. Araştırmanın Varsayımları 
 
Bu araştırmanın planlanıp yürütülmesinde ve ulaşılan bulguların yorumlanmasında 

aşağıda verilen sayıltılardan hareket edilmiştir.  

1. Araştırma konusu ile ilgili ulaşılabilen kaynaklardan elde edilen bilgilerin 

objektifliği yansıttığı varsayılmıştır.  

2. Katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik tutum ve özyeterlik düzeylerini 

belirlemek amacıyla kullanılacak ölçeğin öğrencilerin tutum ve özyeterlik 

düzeylerini belirleyecek nitelikte ve yeterlikte bir ölçme aracı olduğu 

varsayılmıştır. 

3. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretim stillerini belirlemek amacıyla kullanılan 

ölçeğin öğretmenlerin öğretim stillerini belirleyecek nitelikte ve yeterlikte bir 

ölçme aracı olduğu varsayılmıştır. 

4. Ölçek ifadelerinin okuyucular tarafından doğru olarak algılandığı varsayılacaktır. 
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5. Ölçeğin uygulaması esnasında iç ve dış şartların bütün katılımcılar için aynı 

olduğu varsayılmıştır.  

6. Ölçek maddelerine verilen cevaplar doğru olarak kabul edilecektir. Anket 

sonuçlarının, tam ve doğru olarak işleme alınacağı varsayılmıştır. 

7. Katılımcıların yapılan görüşmelerde, görüşme sorularını içten ve samimi bir 

şekilde cevapladıkları varsayılmıştır. 

8. Araştırma örnekleminin araştırmanın evrenini temsil ettiği varsayılmıştır. 

 

1. 5. Tanımlar 
 
Beden Eğitimi: “Bireyin fiziksel, psikomotor, zihinsel, duygusal ve toplumsal 

gelişimine katkı amacına yönelik düzenlenmiş bedensel aktivitelerin tümüdür” (Gökmen, 

1988). 

Beden Eğitimi Öğretmeni: “Öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bilen, Atatürk ilkeleri 

ve devrimlerine bağlı, Türk milli eğitim sistemine uygun ders veren, siyasi propaganda 

yapmayan, insan haklarına saygılı, fanatik düşünceleri olmayan, özgür düşünen ve 

konuşan, doğru ve dürüst olarak davranan kişi” olarak tanımlanmaktadır (Tamer ve Pulur, 

2001). 

Spor: “Spor; ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemenin temel ögesi olan insanın, 

beden ve ruh sağlığını geliştirmek; kişilik ve karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak; 

bilgi, beceri ve kabiliyet edindirerek çevreye adaptasyonunu kolaylaştırmak; kişiler, 

toplumlar ve uluslar arasında dayanışma ve barışı sağlamak; kişinin savaşım isteğini 

artırmak ve belirli kurallara göre, rekabet ölçüsü içerisinde mücadele etme, heyecan 

duyma, yarışma ve yarışmada üstün gelme gayesiyle yapılan aktivitelerdir “(Aydın, Demir 

ve Yetim, 2007). 

Öğretim Stili: “Öğretmenlerin öğrencilerle olan eğitim öğretim ve öğrenme 

etkileşimleri sürecinde, sürekli ve tutarlı olarak gösterdikleri davranışlardır” (Grasha, 

2002). 

Tutum: Tutum, kişiyi belli objeler, insanlar, sembol ya da durumlar karşısında belirli 

davranışlar gerçekleştirmeye motive eden öğrenilmiş eğilimlerdir (Başer, 2009). 

Özyeterlik: Özyeterlik, bireyin belli performansı sergilemek için gerekli aktiviteyi 

düzenleyerek, başarılı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesine duyduğu inançtır (Bandura, 

1994). 

 



 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 
 

2. 1. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi 
 

2. 1. 1 Beden Eğitimi 
 

2. 1. 1. 1. Beden Eğitiminin Tanımı, Amacı ve Önemi 
 
Beden eğitimi Türk Dil Kurumu tarafından vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak 

amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma, beden terbiyesi olarak açıklanmaktadır 

(Türk Dil Kurumu [TDK], 2017). Kavramsal açıdan ele alındığı zaman beden eğitimi 

kavramına ilişkin olarak literatürde birçok tanım yapıldığı görülmektedir. Kuru’ya (2000) 

göre beden eğitimi, bireyin psikolojik, bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamak, iş 

hayatına ve gündelik hayat şartlarına hazırlamak, ulusal bilinç düzeyi ve vatandaşlık 

duygularını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen, düzenli ve metotlu etkinliklerin 

tamamıdır. 

Beden eğitimi bireyin fiziksel, psikomotor, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimini 

amaçlayan bedensel etkinlikler olmasının yanında (Gökmen,1988; Çoban ve Ünveren, 

2007) eğitim sistemi içerisinde bireyin sosyalleşme işlevini de yerine getiren, böylelikle 

genel eğitimin tamamlayıcısı olan bilinçli ve planlı etkinliklerdir (Çelik ve Pulur, 2011). Spor 

ve oyun faaliyetlerinin eğitimsel bir bütünlük içerisinde düzenlenmesini içeren bedensel 

etkinliklerden meydana gelen beden eğitimi (Zengin, 2013) kuvvet, hız, çeviklik, denge, 

koordinasyon ve reaksiyon süresi gibi yeteneklerle ilgili spor bileşenlerinin gelişimine de 

katkı sağlamaktadır (Buck, Jable ve Floyd, 2004). Beden eğitimi bireyin ruh ve beden 

sağlığı ile fiziksel kabiliyetlerini geliştirme amacıyla, katılımcıların bireysel özelliklerine ve 

içinde bulunulan koşullara göre değiştirilebilen esnek kurallara dayanan jimnastiğe, oyuna, 

spora yönelik çalışma ve alıştırmaların tamamını içeren geniş kapsamlı faaliyetlerdir 

(Aracı, 2006). Kısaca beden eğitimi, düzenli ve sistemli olarak gerçekleştirilen fiziksel 

aktivitelerdir (Alpman, 1972).  

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın amacı; “1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri 

doğrultusunda öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve 

sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal 

becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine 

hazırlanmalarıdır.” Bu amaç doğrultusunda, beden eğitimi ve spor dersini alan öğrencilerin 

aşağıdaki program çıktılarına ulaşmaları beklenmektedir:  
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1. Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir. 

2. Hareket kavramlarını ve ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda 

kullanır.  

3. Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda 

kullanır. 

4. Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklar. 

5. Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli 

olarak katılır.  

6. Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar.  

7. Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirir.  

8. Beden eğitimi ve spor yoluyla sosyal becerilerini geliştirir. 

9. Beden eğitimi ve spor yoluyla düşünme becerilerini geliştirir (Milli Eğitim 

Bakanlığı Öğretim programı, 2017). 

Temel amacı çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yoluyla eğitimini 

sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en düzeyine çıkmasına yardımcı olmak 

(Tamer, 1987) olan beden eğitiminin amacı diğer bir deyişle çocukları yaşam boyu fiziksel 

aktivite için hazırlamaya yardımcı olan onların çok sayıda motor beceri ve yetkinlik 

kazanmalarını sağlayan fiziksel aktivite ve spor çeşitleriyle tanıştırmaktır (Graber, Woods 

ve Castelli, 2007). 

Milletler sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla beden eğitimi ve sporu genel eğitimde 

tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir parça olarak kabul etmektedirler. Bundan dolayı beden 

eğitimi ve sporu bir devlet politikası olarak benimsenip bireylerin yaşamındaki her devreyi 

kapsayacak halde uygularlar. Özellikle okullar, beden eğitimi ve sporun sevdirilmesi ve 

uygulanmasında önemli rol üstlenirler (Bilge, 1989). Okullarda uygulanan beden eğitimi 

dersi, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak birey ve toplum açısından 

sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve iyi bir kişilik sahibi; yapıcı, yaratıcı ve üretken, ulusal kültür 

değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak 

yetiştirilebilmeleri için en önemli araçlardandır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1988). Ayrıca 

beden eğitiminin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra birçok araştırmadan 

çıkan sonuçlarda akademik başarıya da olumlu etkisi olduğu bulunmuştur (Dexter, 1999; 

Kimball, 2007). Günümüzde beden eğitimi ile insan hayatının iç içe girmiş iki olgu 

olduğunu görüyoruz. İnsan hangi yaşta olursa olsun bilinçli bir şekilde yapılan beden 

eğitimi bütün hayat devamlılığı içinde bireyin yaşamına sağlık, sıhhat ve mutluluk 

katmaktadır. Ayrıca insanı kişilik, ahlak, sağlık, kültür ve eğitim açılarından da geliştirir 

(Balcıoğlu, Özbek, Sungur, Sivrikaya ve Tekin, 2005). 
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2. 1. 1. 2. Beden Eğitiminin Gelişime Etkisi 
 

2. 1. 1. 2. 1. Fiziksel Gelişime Etkisi 
 
Çocukların fiziksel özellikleri düzenli ve kademeli olarak değişim göstermektedir. 

(Duman, 2015). Bu değişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve eğitim sistemi 

içerisinde öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ancak beden eğitimi dersleri ile 

mümkün olabilir. Beden eğitiminin fiziksel gelişim üzerinde çeşitli etkileri mevcuttur ve 

bunlar; kardiyovasküler dayanıklılık, esneklik, kas kuvveti ve dayanıklılığını geliştirmek, 

ağırlık ve beden kompozisyonunu düzenlemek, genel sağlık ve zindeliği desteklemek, 

kemikleri güçlendirmek ve hareket becerilerini geliştirmektir (Lumpkin, 2005). Ayrıca 

beden eğitimi, bireyin kondisyonel açıdan yüksek performans düzeyine ulaşmasına katkı 

sağlamaktadır (Açak, 2006). 

Beden eğitiminin fiziksel gelişim üzerindeki en önemli etkisi; becerilerin gelişmesi, 

kassal harekette verimliliğin artması ve dolayısıyla kassal güç ve dayanıklılığın 

artmasında görülür. İnsan sağlığını tehdit eden fazla kiloların atılması, sakatlıkların ve 

kalp-dolaşım sisteminde görülebilecek rahatsızlıkların önlenmesi ve iyileştirilmesi beden 

eğitimi etkinliklerine katılım yoluyla mümkündür (Erkal, Güven ve Ayan, 1998). Beden 

eğitimi ve spora katılımın günümüzün önemli hastalıklarının başında gelen obezitenin 

önlenmesinde büyük katkı sağladığı, koroner kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon 

riskini azalttığı, solunum ve dolaşım sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağladığı ve 

böylece özellikle kalp ve dolaşım sistemlerinde görülebilecek rahatsızlıkları önleyebileceği 

düşünülmektedir (Riddoch, 1994; Sallis ve Patrick, 1994).  

 

2. 1. 1. 2. 2. Psikimotor Gelişime Etkisi 
 
Psikomotor gelişim harekete ilişkin davranışlardaki değişiklikler olarak ifade 

edilebilir. Vücut kontrolü, vücut koordinasyonu ve sinir-kas sistemlerinin gelişimini ifade 

eden psikomotor gelişim, kalıtımsal olmayan çevresel faktörlere bağlı olarak psikomotor 

öğrenmeler sonucu gerçekleşir (Aracı, 2006; Topkaya, 2004). Psikomotor gelişim, beden 

eğitimi ve spora katılım ile desteklenebilmekte ve buna paralel olarak kaslardaki verimlilik 

ve güç düzeyi artmaktadır (Karadağ, 2012). 

 

2. 1. 1. 2. 3. Zihinsel Gelişime Etkisi 
 
Beden eğitimi bireyin öğrenmesini ve akademik başarısını olumlu olarak 

etkilemektedir. Bireylerin öğrenme ilgisi, muhakeme becerisi, öz-disiplin gibi becerileri 

geliştirmelerine ayrıca hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşmada cesaretlenmelerine 
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katkıda bulunmaktadır (Colchico, Zybert, ve Basch, 2000; Davis ve diğerleri, 2007; 

Lumpkin, 2005; Sibley ve Etnier, 2003). Diğer yandan öğrencilerin öğrenme faaliyetleri 

içerisinde yer alan çalışmalara fiziksel aktivitelerle birlikte katıldıklarında öğrenmelerinin 

hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve farklı tecrübeler edindikleri bilinmektedir (Kirchner ve 

Fishburne, 1995). Beden eğitimi sonucunda kazanılan beceriler aynı zamanda 

öğrenilmektedir. Yani birey hareket etmeyi öğrenirken, birçok zihinsel beceriyi de 

öğrenmektedir (Demirci, 2008). Birey öğrenme sürecinde yer alan algılama, düşünme, 

depolama, model alma, karar verme, problem çözme gibi çeşitli zihinsel becerileri 

kazanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler beden eğitimi yoluyla kendilerinin zayıf ve 

güçlü yönlerini daha iyi tanıma olanağı bulurlar (Tamer, 1987). 

 

2. 1. 1. 2. 4. Duygusal ve Sosyal Gelişime Etkisi 
 
Beden eğitimi ve spor etkinlikleri toplumsal birer deneyimdir.  Bu tür etkinliklerde 

bireyler hareketleri kullanarak duygularını ifade etme imkanı bulurlar (Aracı, 2006). Beden 

eğitimi etkinlikleri bireylerin saldırganlık, öfke, kıskançlık gibi duygularına boşalım sağlar 

ve bireyler bu duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Bununla birlikte bireylerin başarılı 

olma ihtiyacını karşılayarak kendilerine güven duymalarına olanak sağlar (Gökmen, 

1988). 

Beden eğitimi ve spor, duyuşsal öğretim hedefleri ön plana alındığında mutlu 

olmayı, dostluğu, takdir etmeyi ve edilmeyi, işbirliği içinde olmayı, kendine güven duymayı 

sağlamada etkin bir rol oynamakta ve eğitim amaçlarına ulaşmayı sağlamaktadır 

(Topkaya, 2004). Beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılım bireyin bedensel ve ruhsal 

açıdan güçlenmesine katkı sağlamakta olup, bu durum bireyin irade gelişimini 

desteklemektedir. Ayrıca beden eğitimi ve spor etkinlikleri sayesinde bireyin grup 

çalışmalarında dayanışma becerisi gelişmekte, birey toplum üyeliği kazanarak 

sosyalleşmekte (Açak, 2006), kendine güven duyma, güçlü olma duygusu edinme, 

haksızlıklara karşı çıkma, hak arama, başkalarının haklarına saygı duyma, kazandığında 

sevinebilme, kaybetmeyi kabullenebilme, kurallara uyma gibi toplumsal değerleri de 

kazanmakta (Demirci, 2008) ve toplumsal bir kişilik yapısına kavuşmaktadır. Kısaca 

beden eğitimi etkinlikleri çocukların duygusal gelişimlerine katkıda bulunur (Terekli, 2009). 

 

2. 1. 1. 3. Beden Eğitimi ve Eğitim İlişkisi 
 
“Okullarda öğretim gören milyonlarca öğrencinin beden eğitimi ve spor etkinlikleri 

yoluyla, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri sağlanarak, üretken, nitelikli bir toplum 

için eğitilmeleri günümüz eğitim anlayışının vazgeçilmez ilkelerinden biridir. Özellikle en 
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hareketli dönemini yaşayan ve enerji ile dolu olan okul gençliğinin, boş zamanlarını faydalı 

bir şekilde geçirecek, enerjilerini olumlu yönde kullanacak, stresini giderecek, kötü 

alışkanlıklardan korunup bilgi, beceri ve yeteneklerini arttıracak en önemli etkinliklerin 

başında, okul içi ve okul dışında katılabilecekleri sportif etkinlikler gelmektedir” (Dalkıran, 

Altıntaş, Gündüz, Sunay ve Akgül, 2004). Çocukların temel hareket becerilerinin 

geliştirilmesine katkı sağladığı için beden eğitimi dersleri ilköğretim çağının vazgeçilmez 

bir dersi olarak değerlendirilmektedir. Özellikle ilköğretim çağında geliştirilemeyen hareket 

becerilerinin ilerleyen yaşlarda geliştirilmesinin zor olduğu göz önünde bulundurulduğu 

zaman ilköğretimde beden eğitimi derslerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Nebioğlu, 

2006). 

“Okul öncesinden başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar olan süreçte, beden 

eğitimi ve spora katılımın; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini 

geliştirmede önemli bir rolü vardır. Bu süreçlerde beden eğitimi ve spor dersinden 

beklenen; öğrencilere hareket yetkinliklerini geliştirmede, aktif ve sağlıklı yaşam 

alışkanlıkları edinmede yol gösterici ve destekleyici olmasıdır. Aynı zamanda öğrencilerin, 

beden eğitimi ve spor yolu ile öz‐yönetim, sosyal ve düşünme becerileri, problem çözme, 

öğrenmeyi öğrenme ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirebilmesi de önemlidir” 

(MEB, 2013). Beden eğitimi dersi hayat boyu spor alışkanlığı ve bununla birlikte aktif ve 

sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazandırmanın yanında bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

gelişimi bir bütün olarak ele almakta, öğrencilerin kendi öğrenmelerini gerçekleştirmelerine 

olanak tanımakta, öğrenmeyi sağlamakta, eğlenerek öğrenme ortamı sunmakta ve 

öğrencilerin uygulama sırasında fiziksel ve duygusal olarak kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlamaktadır (MEB, 2017). 

 

2. 1. 1. 4. Beden Eğitimi Öğretmeni 
 
Toplumların gelişmesinde ve ilerlemelerinde eğitim önemli bir yer tutar. Eğitimin 

niteliğinin yükseltilmesiyle birlikte toplumların refah düzeyinin de artacağı söylenebilir. 

“Eğitimin geliştirilmesinde öğretmenin rolü günümüzde herkes tarafından bilinmektedir. Bir 

toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan 

gücünü sağlayacak kurumlar ise okullardır.  Bir okulun iyi olabilmesi de büyük ölçüde 

öğretmenler tarafından verilen eğitimin kalitesine bağlıdır. Öğretmenin meslekî açıdan 

yetişmişlik düzeyi, sunacağı eğitimin kalitesinin önemli bir belirleyicisi olarak düşünülebilir. 

Öğretmenin iyi olması onun hem hizmet öncesinde iyi yetiştirilmesi hem de hizmet içinde 

kendisini geliştirecek olanaklardan yararlanmasını sağlamakla olasıdır” (Seferoğlu, 2001). 

Eğitim ve öğretimin bütün boyutlarıyla dinamik bir yapıya sahip olması, bu süreçte 

önemli bir rol üstlenen öğretmenin görevinin ve bu görevin gerektirdiği niteliklerin sürekli 
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sorgulanmasını ve geliştirilmesini gerekli kılar (MEB, 2006). Öğretmenliğin gerektirdiği 

görev ve sorumlulukları gerçekleştirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, anlayış, 

beceri ve tutumlar öğretmen yeterliliği olarak ifade edilir (Şahin, 2004). Öğretmenlik 

mesleği özel bir mesleki yeterlik gerektirir. Öğretmenlerin mesleklerini başarı ile 

sürdürebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterliklerin, öğretmen yetiştirme sürecinde 

kazandırılması, hizmet içinde de devam ettirilmesini gerektirir (Şahin, 2003). Ülkemizde 

öğretmenlik mesleğindeki standartları belirlemek için mesleki yeterlik çalışmaları 

yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve yükseköğretim kurumları 

temsilcilerinden oluşturulan “Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu”nca öğretmenlik yeterlikleri 

belirlenmiş ve yayınlanmıştır. Çalışmada öğretmen yeterlik alanlarından; genel kültür ve 

özel alan boyutları genel olarak belirlenmiş ve öğretim sürecinde nasıl kullanılacağı ile ilgili 

açıklamalar yapılmıştır (MEB, 2002). Ülkemizde genel öğretmen niteliklerine yönelik 

olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü (2006) tarafından 

yapılan çalışma; kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim, öğrenciyi tanıma, öğrenme 

ve öğretme süreci, öğrenmeyi gelişimi izleme ve değerlendirme, okul-aile ve toplum 

ilişkileri ile program ve içerik bilgisini kapsamaktadır. Beden eğitimi öğretmenliğinin de 

öğretmenlik mesleğinin özel mesleki yeterlik gerektiren alt boyutlarından birisi olduğu 

söylenebilir. 

Beden eğitimi öğretmeninin, psikomotor beceriler, eğitim, bilimsel yöntem, fen 

sağlık-hareket bilimleri ve sosyal-insan bilimleri konusunda bilgi, beceri ve tutuma sahip 

olması gerekir. Bu durum, beden eğitimi öğretmeninin, bireyin bütünsel gelişimine katkıda 

bulunabilmesini sağlar (Demirhan, 2001) ve bilinçli, sorumlu, yaratıcı, beden, zihin, duygu 

ve ahlak bakımından dengeli nesiller yetiştirmesini olanaklı kılar (Saban, 2000). Bununla 

birlikte beden eğitimi öğretmeninin kişisel özellikleri de dikkate alınması gereken çok 

önemli bir konudur. Beden eğitimi öğretmenlerinde bulunması gereken kişisel nitelikler ise 

eleştiriye açık olma, öğrenciyi her konuda anlama ve geniş bakış açısına sahip olmadır 

(Saçlı, Bulca, Demirhan ve Kangalgil, 2009). “Öğretmen tarafından ortaya konulan kişilik 

ve öğrencilerle olan ilişki, konu ile öğrenci arasında önemli bir bağ oluşturur. Beden eğitimi 

öğretmeninin fiziksel, sosyal ve ruhsal özellikleri, öğrencilerin eğitimi, yönlendirilmesi ve 

onlara örnek olunması bakımından önemlidir” (Tamer ve Pulur, 2001). 

 

2. 1. 2. Öğretim Stili 
 

2. 1. 2. 1. Öğretim Stilinin Tanımı 
 
Grasha (2002)’ye göre öğretim stili, öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde 

öğrencileriyle olan etkileşimlerinde sürekli ve tutarlı olarak sergiledikleri davranışlardır. 
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Öğretim stilleri, öğretmenin sınıf ortamındaki davranışlarının, performansının, inançlarının, 

ihtiyaçlarının ve mesleki bilgilerinin özel bir görünüşüdür (Grasha 1996, 2003). Genel 

olarak öğretmenlerin belirlenmiş öğretim içeriğini öznel ve sosyal birikimlerine göre 

kendilerine özgü üslupla aktarması veya paylaşması (Maden, 2012) olarak ifade edilen 

öğretim stili, öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde bilgiyi sunma, öğrencilerle 

etkileşime girme ve öğrencileri sosyalleştirme işini nasıl gerçekleştirdiklerine dair 

öğretimsel davranışları içerir (L. Üredi ve I. Üredi, 2007). Öğretmenin davranışları ve 

felsefesi arasındaki uyumu temel alan (Heimlich ve Norland, 2002)  öğretim stili Levine 

(1998)’e göre öğretmenin kişilik özellikleri ve öğrenme ortamına olan katkısıdır. Grasha ve 

Yangarber-Hicks (2000) ise öğretim stillerinin, öğretmenin kişiliğinin bir parçası olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretim stiline ilişkin birçok tanım yapılmış olmakla birlikte bu tanımlarda 

araştırmacılar öğretim stilinin öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde tutarlı olarak 

gösterdikleri öğretim davranışları olduğunu vurgulamışlardır (L. Üredi ve I. Üredi, 2007). 

En genel anlamıyla, öğretim stili öğretmenlerin kendine özgü ders işleme yöntemini ifade 

etmektedir (Kılıç ve Alkan-Dilbaz, 2013). 

 

2. 1. 2. 2. Öğretim Stili Modelleri 
 
Pek çok araştırmacı tarafından çeşitli öğretim stili modelleri geliştirilerek öğretim 

stilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu öğretim stillerinden bazıları aşağıda yer 

almaktadır. 

Fischer ve Fischer’ın Öğretim Stili Modeli: Fischer ve Fischer 1979’daki 

çalışmasında öğretmenleri sınıf içerisinde gözlemleyerek öğretim stili modellerini 

oluşturmuşlardır. Öğretmenlerin öğretim stillerinin kendi öğrenme stillerini yansıttığını ve 

bunun da öğrenci başarısını etkilediğini vurgulamışlardır. Yaptıkları bir araştırmada aynı 

öğretim yöntemini kullanan öğretmenlerin öğretim stillerinin farklılık gösterdiğini ortaya 

koymuşlardır. Fischer ve Fischer (1979) öğretime ilişkin belirlemiş oldukları altı stil: Görev 

odaklı öğretmen, işbirlikçi-planlayıcı öğretmen, çocuk merkezli öğretmen, konu merkezli 

öğretmen, öğrenme merkezli öğretmen, duygusal olarak heyecan verici öğretmendir. 

Dunn ve Dunn Öğretim Stili Modeli: R. Dunn ve K. Dunn (1979) geliştirdikleri öğretim 

stili modelinde öğretmenlerin öğrendikleri şekilde öğretmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

Onlara göre öğretim stillerinin dokuz öğesi vardır. Bunlar: Eğitim felsefesi, öğrenci 

tercihleri, öğretimi planlama, öğrenci grupları, sınıf düzeni, öğretim çevresi, öğretim 

karakteristikleri, öğretim yöntemleri, değerlendirme teknikleridir. 

Joyce ve Weil’in Öğretim Stili Modeli: Öğretim stillerini öğretmenlerin öğretim 

sürecindeki etkinliklerini temel alarak belirleyen Joyce ve Weil (1986) öğretim stili 
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modellerinde dört kategori ileri sürmüşlerdir. Bunlar: Bilgiyi işleme yaklaşımları, bireysel 

yaklaşımlar, sosyal yaklaşımlar, davranışsal sistem yaklaşımlarıdır (Mawhinney, 2002). 

Butler Öğretim Stili Modeli: Butler’a göre öğretim stili, öğrenmeye yönelik öğrenci 

başarısını etkileyen gizli bir güç oluşturarak öğretim yapmaktır. Öğretmenin öğrenci 

davranışlarına ve kendisi tarafından yapılan öğretim etkinliklerine karşı tavrını güçlü bir 

şekilde ortaya koyması öğretim stilini şekillendirmektedir. Butler öğretmenlerin dünyayı 

nasıl algıladığını ve kendi dünyalarını nasıl düzenlediğini gözlemleyerek somut ardışık, 

soyut ardışık, soyut rastgele, somut rastgele olmak üzere dört stil tanımlamıştır (Butler, 

1987). 

Heimlic ve Van Tilburg Öğretim Stili Modeli: Heimlic ve Van Tilburg geliştirdikleri 

öğretim stilli modellerinde, öğretmenlerin öğretim stili tercihlerinin onların değer yargıları, 

kişisel istekleri, davranışları, sosyal geçmişleri ve kültürleriyle aralarındaki ilişkilere göre 

ortaya çıktığını açıklamışlardır. Bu ilişkilerle birlikte öğretim stillerini, uzman, sağlayıcı, 

kolaylaştırıcı ve imkân verici olmak üzere dört temel stil olarak belirlemişlerdir (Heimlic ve 

Van Tilburg, 1990’dan akt., Üredi, 2006, s. 21). 

Brekelmans, Levy ve Rodrigez’in Öğretim Stili Modeli: Brekelmans, Levy ve 

Rodrigez (1993) de öğretim stili modellerini, öğretmenlerin öğrencileriyle olan iletişim ve 

tutumları açısından yol gösterici, otoriter, hoşgörülü ve otoriter, hoşgörülü, 

kararsız/hoşgörülü, kararsız/saldırgan, baskıcı, zorlayıcı stiller olarak açıklamışlardır. 

Quirk’in Öğretim Stili Modeli: Quirk (1994) öğretmenlerin sınıf içindeki öğretim 

davranışlarını gözlemiş, öğrenci ve öğretmen merkezli yaklaşımları temel alan dört 

öğretim stili belirlemiştir. Bunlar: Zorlayan öğretmen, öneren öğretmen, işbirlikçi öğretmen, 

kolaylaştırıcı öğretmen. 

Levine’nin Öğretim Stili Modeli: Levine (1998)’nin öğretim stili modeli, öğretmenlerin 

meslek hayatı boyunca edinmiş oldukları deneyimlere ve bilgilere dayanmaktadır. Bu 

stiller etkili öğretmen karakteriyle de doğrudan bağlantılıdır. Levine yaptığı bir araştırmada 

öğretim stili modelini, öğretmen merkezli öğretim stili ve öğrenci merkezli öğretim stili 

olmak üzere iki başlık altında toplamıştır. 

 

2. 1. 2. 3. Grasha (1996)’nın Öğretim Stili Modeli 
 
Bu bölümde Grasha (1996)’nın öğretim stili modelindeki öğretim sitilleri, öğretim 

rolleri ve uygun tutum ve davranışlar arasındaki ilişki, öğretim stillerinin üstünlükleri ve 

sınırlılıkları ile öğretim stillerinin bütünleştirilmesi konuları yer almaktadır. 
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2. 1. 2. 3. 1. Grasha (1996)’nın Öğretim Stili Modelinde Öğretmen 
Davranışları 
 
Grasha (1994), öğrencilerin öğrenme stillerine etki eden öğretmen niteliklerinin ve 

bunun sınıf ortamında yansımasının ne olduğunu araştırdığı çalışmasında yükseköğretim 

öğretmenlerinin belli bir yolla nasıl ve niçin öğrettiğine ilişkin analizler yapmıştır ve bu 

analizler sonucunda öğretmen davranışlarını on kategoriye ayırmıştır. 

1. Analitik/Yapay Yaklaşım: Düz anlatım yöntemini kullanır. Kavramsal konularda 

tartışma ortamı yaratır ve yeni gelişen alanların farklı bakış açılarından 

sunulmasını sağlar. Örneğin, çeşitli teorilerin tartışılması.  

2. Organizasyon/Anlaşılırlık: Bilgiler öğrencilerin öğrenmesi için düzenlenir ve ders 

amaçları açıkça belirlenir. Örneğin, kullanılacak ders materyallerinin seçimini ve 

hazırlığını yapmak. 

3. Öğretmen-Grup Etkileşimi: Konular öğretilirken öğretmen ve öğrenciler arasında 

yaşanan fikir paylaşımları ve tartışmalardır. Örneğin; konuyla alakalı sınıf 

tartışmalarını cesaretlendirmek ve öğrencilere öz eleştiri yaptırmak. 

4. Öğretmen-Öğrenci (Bireysel) Etkileşimi: Öğretmen; öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarına duyarlı, onlara bireysel yaklaşılabilen, öğrencilerle ilgilenen bir 

anlayıştadır. Örneğin, öğretmenin sınıf dışında da erişilebilir olması ve 

öğrenciyle bireysel ilgilenmesi. 

5. Dinamizm/İsteklilik: Öğretmenin öğrenme ortamındaki öğretim enerjisi, canlılığı 

ve haz alma derecesidir. Örneğin; öğretmenin bir konuyu öğretirken bundan 

zevk aldığını göstermesi.  

6. Genel Öğretim Yeteneği: Öğretmenin kendi öğretim stiline uygun olarak 

gösterdiği davranış özellikleridir. 

7. Aşırı Yükleme: Dersin amacından ve ders gereksinimlerinden daha fazla bilgiyi 

öğrencilere vermektir.  

8. Planlama: Öğretmenin dersleri detaylı planlanmasıdır. Örneğin; her şeyin bir 

zamanlamaya göre düzenlenmesi. 

9. Kalite Yaklaşımı: Öğretmenin öğrencilerinin çalışmaları ve performanslarıyla 

ilgilenmesidir. Örneğin, öğrenciler iyi bir iş yaptıklarında öğretmenin bunu onlara 

söylemesidir. 

10. Karşılıklı Öğretmen Öğrenci Anlayışı: Sınıf içinde öğretmen-öğrenci 

etkileşimindeki doğallıktır. Örneğin, öğretmenin öğrencilerin söylediklerini 

dikkatle dinlemesi. 
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2. 1. 2. 3. 2. Öğretim Stilleri 
 
Grasha (1994) öğretmenlerin öğretim sürecindeki bu davranışlarını temel aldığı 

öğretim stili modelinde öğretim stillerini beş kategoriye ayırmıştır. Bunlar: Bilgi aktarıcı 

(expert), otoriter (formal authority), kişisel (personal), rehber (facilitator) ve danışmandır 

(delagator). Bu öğretim stillerine sahip öğretmenlerin özellikleri şöyle belirtilmiştir (Grasha, 

1994, 1996, 2002, 2003; Grasha ve Montauk, 1995; Grasha ve Yangarber-Hicks, 2000; 

Vaughn, Rey ve Baker, 2001): 

1. Bilgi aktarıcı (Expert) öğretim stili: Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 

bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Ayrıca öğrencilere yol gösterir, rehberlik eder ve 

onları yönlendirir. Ayrıntılı bilgiler vererek öğrencilerin karşısında uzmanlık 

konumunu korumaya çalışır ve yeterliliklerini kabul ettirmek için meydan 

okuyucu davranışlar sergilerler (Grasha, 2002). Öğrencileri çelişkiye düşürerek 

onların yetkinlik düzeyini yükseltmeyi amaçlarlar. Bilgi aktarımı ve öğrencinin 

derse hazırlanmasını sağlamakla ilgilenirler (Grasha ve Yangarber-Hicks, 

2000). Sınıf içi uygulamada geleneksel öğretmen merkezli sınıf süreci hakimdir 

(Grasha, 1996). 

2. Otoriter (Formal Authority) öğretim stili: Bu stile sahip öğretmenler, kendi 

alanlarındaki bilgilerinden ve otoriter pozisyonlarından ötürü öğrencilerden daha 

kıdemli bir statüye sahiptir. Öğrencilere olumlu veya olumsuz geri dönüt verirler, 

yapılması gereken davranışlarla uyulması gereken kuralları açıklarlar ve 

bunların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederler (Grasha, 2002). Bir şeyi 

yapmak için doğru, kabul edilir, standart yollara yönelerek öğrencilere kılavuzluk 

ederler. Öğrencileri yönlendirmede katı, değişmez yönlendirmeler yapabilirler ve 

bu durum da öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Uygulamada geleneksel 

öğretmen merkezli sınıf süreci hakimdir (Grasha, 1996). 

3. Kişisel (Personal) öğretim stili: Bu öğretim stiline sahip öğretmenler, kişisel 

model olarak düşünülen örnekleri izlemeyi temel alırlar. Nasıl düşünülüp 

davranılacağına dair öğrencilerin örnek alabilecekleri bir model sunarlar. 

Öğrencilere kendilerini kişisel bir model olarak göstererek, onlardan kendilerini 

gözlemlemesini isterler ve öğretmenin yaklaşımını uygulamaları için öğrencileri 

teşvik ederler. Böylece öğrencileri yönlendirir ve onlara rehberlik ederler. 

Öğrenciler bu beklentileri karşılayamamaları durumunda kendilerini yetersiz 

hissedebileceklerinden sınıf sürecinde öğretmenin rehberliği ve danışmanlığı 

hakimdir (Grasha, 1996). 

4. Rehber (Facilitator) öğretim stili: Bu stile sahip öğretmenler, esnek bir tarzla 

öğrencilerin ihtiyaç ve amaçlarına odaklanır. Sorular sorarak, öğrencilerin 
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fikirlerini inceleyerek, onlara alternatifler önererek ve davranış biçimleri arasında 

bilinçli seçimler yapmalarında onlara yardımcı olarak rehberlik eder ve onları 

yönlendirir (Grasha, 2002). Bu stilde öğretmenin birincil görevi öğrencilerin 

düşünme kapasitesini geliştirerek bağımsız davranış sergilemelerini ve kendi 

öğrenmelerinde sorumluluk almalarını sağlamaktır. Öğretmenler, öğrencilerin 

bağımsız hareket etmelerini ve sorumluluk alabilmelerini geliştirmeyi amaçlar. 

Öğretmenler, öğrencilerin çalıştıkları projelerde onlarla birlikte çalışarak onlara 

rehberlik etme ve onları cesaretlendirme, destekleme çabasındadırlar. 

Yönlendirme süreci açısından zaman alıcı olan bu stil olumlu bir şekilde 

uygulanmadığında öğrenenlerin rahatsız olmasına sebep olabilir. Sınıf 

sürecinde işbirlikçi ve öğrenci merkezli bir süreç hakimdir (Grasha, 1996). 

5. Danışman (Delegator) öğretim stili: Bu stile sahip öğretmenler, öğrencilerin 

özerk bir şekilde çalışmasında, kapasitelerini geliştirmelerinde, sorumluluk ve 

insiyatif almalarında onları cesaretlendirir. Öğretmenler, öğretim sırasında 

öğrencilerin sorularını cevaplayan kaynak kişi konumundadırlar (Grasha, 2002) 

ve öğrencilerin kendilerini bağımsız öğrenenler olarak algılamalarına yardımcı 

olurlar. Ancak bağımsız çalışmaya hazır olmayan öğrencilerde bu durum kaygı 

yaratabilir. Sınıf sürecinde öğrenci merkezli bağımsız grup ve bireysel öğrenme 

etkinlikleri hakimdir (Grasha, 1996).  

Grasha’nın (1996) bilgi aktarıcı ve otoriter öğretim stilleri öğretmen merkezli stillerdir. 

Bu stillerdeki esas unsur, bilginin öğrencilere aktarılarak konulara iyi bir şekilde 

hazırlanmalarıdır. Kişisel öğretim stili öğretmen merkezli-öğrenci merkezli stil arasındadır 

(Kirk, 2004). Bu stilde öğrencilerin yeteneklerinin (matematik problemi çözme, dans etme, 

müzik aleti çalma vb. gibi) geliştirmesi amacıyla öğretmenlerin model olması ve işbirlikçi 

öğrenmenin gerçekleştirilmesi durumu vardır (Grasha, 2002). Rehber ve danışman 

öğretim stilleri öğrenci merkezli stillerdir. Öğretim sürecinde öğrencilerin kendi 

öğrenmelerine yön vermeleri hedeflenir ve öğrencilerin çalışmalarında öğretmenler bir 

danışman görevi görerek öğrencilere yardımcı olurlar (Grasha, 2002). 

 

2. 1. 2. 3. 3. Öğretim Stili, Öğretim Rolleri ve Uygun Davranışlar 
Arasındaki İlişki 
 
Grasha (2002) öğretmenlerin öğretme- öğrenme etkileşimlerinde kuralcı, 

sorgulayıcı, kısa ders anlatıcı, tartışmayı kolaylaştırıcı, rol modeli, çalıştırıcı (antrenör), 

danışman, kaynak kişi, aktif dinleyici ve geri bildirim verici olmak üzere on tane öğretim 

rolü belirlemiştir. Öğretim stillerine göre ortaya konan öğretim rolleri ve bu rollere uygun 

öğretmen tutum ve davranışları Grasha (2002)’ya göre şöyledir: 
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Tablo 1. Öğretim Stillerine Göre Ortaya Konan Öğretim Rolleri ve Bu Rollere Uygun 
Öğretmen Tutum ve Davranışları 

 

Öğretim 
Stilleri 

Öğretim Rolleri Öğretmen Tutum ve Davranışları 

Bilgi 
Aktarıcı 

Kuralcı 
Detaylı açıklamalar yapar. Cevapları kısa ve 
özdür. Yapılacaklarla ilgili ayrıntılı bilgi verir. 

Sorgulayıcı 
Sorularını kavramlarla ilgili genel bilgileri ve 
kavramların kapsamlarını vurgulamak için 
sorar.  

Kısa Ders Anlatıcı 
Ele alınan probleme dair ipuçları ve genel bir 
bakış açısı sunar, problemi ele alma yollarını 
belirler. 

Otoriter Geri Bildirim Verici 

Beklentilerini açıkça ifade eder ve beklentileri 
için uygun geri bildirimlerde bulunur. Proje ve 
ödevler için yüksek standartlar belirler. Bunlar 
için belirgin ve anlaşılır amaç ve hedefleri 
vardır. İş yaparken standartlara uygun, doğru 
yollara inanır. 

Kişisel 

Çalıştırıcı (Antrenör) 
Örnekler vererek öğretir. Öğrenciye rehberlik 
etmek, yönlendirmek için onunla birlikte 
çalışabilir.  

Model 
Kendisine öğrencilerce örnek alınmaya değer 
bir rol modeli olarak bakar.  

Geri Bildirim Verici 
Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye 
yardımcı olacak geri bildirimler verir.  

Rehber 

Geri Bildirim Verici 
Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye 
yardımcı olacak geri bildirimler verir. 
Yargılamayan/açıklayıcı geri bildirimler verir. 

Aktif Dinleyici  
Müdahale etmeden önce öğrenci kaygılarını 
dikkatle dinler. 

Tartışmayı Kolaylaştırıcı 
Bir olay tartışmasında bireylere müdahale 
edebilir. Cesaret veren ve destekleyen bir 
öğretmen olmak için çabalar.  

Sorgulayıcı(Açık Uçlu) 
Yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi sağlamak için 
tasarlanmış genel sorular sorar. 

Danışman 
Danışman 
Kaynak Kişi 

Öğrencileri bağımsız çalışmaya teşvik eder. 
Sorularını öğrencilerin acil ihtiyaçlarına yönelik 
sorar. Öğrenciler ne yapacaklarına dair 
çözümler ararken onlara yardımcı olur. Görev 
ve sorumluluk alma yetkisi verir. Yol gösterme, 
tavsiye verme ve öğrenme için diğer 
kaynakları önerir. 

 
Öğretmenlerin benimsedikleri öğretim stillerine göre öğretim rolleri, tutumlar ve 

davranışlar doğal olarak ortaya çıkar. Burada öğretmenlerin öğretim stilleri, stillerle birlikte 

ortaya çıkan öğretim rolleri, tutum ve davranışlarla ilgili farkındalıkları önemlidir. 

Öğretmenler bunlarla ilgili farkındalığa sahip olduklarında kendi öğretim stillerinin güçlü ve 

zayıf yönlerini görebilirler, öğretimin mantığını kavrarlar (Grasha, 2002). Öğretmenler 

öğretim stili ölçeği ile öğretim stillerini ve stilin temel unsurlarını belirleyebilirler. Ayrıca 
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öğrencinin özelliklerine göre farklı durumlarda farklı stiller uyguladıklarının farkına 

varabilirler (Grasha, 2002).  

 

2. 1. 2. 3. 4. Grasha (1996)’nın Öğretim Stillerinin Avantajları ve 
Dezavantajları 
 
Grasha (1996, 2002)’ya göre öğretim stilleri arasında en iyi stilin belirlenmesi söz 

konusu olmamakla birlikte her bir öğretim stilinin belli avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. 

Bilgi Aktarıcı Öğretim Stili Avantajları: Pek çok bilgi ve yetenek kazandırılır. 

Bilgi Aktarıcı Öğretim Stili Dezavantajları: Fazla bilgi ve yetenek yüklemesi 

yapılması ve öğrencilerden beklenenlerin fazla olması deneyimsiz öğrenciler için 

korkutucu olabilir. Cevaplara ait düşünce süreçlerinin açıklanması her zaman mümkün 

olmamaktadır. 

Otoriter Öğretim Stili Avantajları: Açık beklentilere ve bir şeyleri yaparken kabul 

edilebilir yollara odaklanır. 

Otoriter Öğretim Stili Dezavantajları: Katı, standart, daha az esnek öğrenme 

yollarının oluşmasına neden olabilir. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve amaçlarındaki farklılıklara 

gereken önem verilmeyebilir. Sınıf yönetiminde katı ve sert bir ortam oluşmasına neden 

olur. 

Kişisel Öğretim Stili Avantajları: Doğrudan gözlem yapılabilir. Modelin takip edilmesi 

önemlidir ve öğrencilerin neyi nasıl yapmaları gerektiği doğrudan gösterilebilir. 

Kişisel Öğretim Stili Dezavantajları: Bu stile sahip bazı öğretmenlere göre kendi 

yolları en iyi ve tektir. Öğretmenler, öğrencilerin kendi gösterdiği yoldan gitmesini isterler, 

farklı yolları öğrenciye göstermekten kaçınırlar. Bazı öğrenciler beklentileri 

karşılayamadığında ve standartlara ulaşamadığında zorlanacak ve kendilerini yetersiz 

hissedeceklerdir. 

Rehber Öğretim Stili Avantajları: Bu stilde öğretmenler esneklik içinde öğrencilerin 

ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanırlar. Alternatif eylem şekilleri ve seçenekler 

sunulmaya gayret edilir. 

Rehber Öğretim Stili Dezavantajları: Bu öğretim stili zaman alıcıdır ve doğrudan bir 

yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunda uygulanır. Olumlu ve teşvik edici biçimde 

uygulanmadığında öğrencilerin rahatsız hissetmelerine neden olacaktır. 

Danışman Öğretim Stili Avantajları: Bu stilde öğretmenler öğrencilerin bağımsız bir 

şekilde kullanabilecekleri bilgi ve beceriye sahip olduklarını fark etmelerine yardımcı 

olurlar. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve minumun bir rehberlikle 

düşünebileceklerine ve yetkin bir şekilde hareket edebileceklerine inanan yetkin bir otorite 
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olduğunu bilmek, belli bir alanda profesyonelleşmeye hazırlanan bu öğrencilerin 

kendileriyle ilgili vizyonlarının gelişmesine katkı sağlar.  

Danışman Öğretim Stili Dezavantajları: Öğrenciler özerk bir şekilde düşünme ve 

davranma yeteneğine sahip olmayabilir ve öğretmenler öğrencilerin seviyelerini ve 

kabiliyetlerini yanlış değerlerlendirebilirler. Yakın danışmanlık hizmeti almamış olan 

öğrenciler rehber ya da kaynak kişi olarak görev yapan öğretmen ile iletişim kurarken nasıl 

ilişki kurulacağını bilmediklerinden tedirgin olabilirler.  

 

2. 1. 2. 3. 5. Öğretim Stillerinin Bütünleştirilmesi 
 
Grasha (1996, 2002) yaptığı araştırmalarda öğretmenlerin sınıf içi deneyimlerini 

gözlemleyerek her bir öğretmenin bir öğretim stiline sahip olduğu sonucuna 

varılamayacağını, öğretmenlerin birden fazla öğretim stiline sahip olabileceğini ortaya 

koymuştur. Buna karşın öğretmenler bir öğretim stilini daha baskın olarak kullanabilirler 

(Grasha, 2002). Grasha (1996, 2002, 2003) çalışmaları sonucunda öğretmenlerin sahip 

olduğu dört farklı öğretim stili grubu belirlemiştir. Bunlar: 

1. Bilgi Aktarıcı/Otoriter Grubu 

Bilgi aktarıcı/otoriter öğretim stiline sahip öğretmenler, geleneksel öğretim yöntemi 

ile ders işlerler ve sınıfta öğretmen merkezli bir eğitim ortamı oluştururlar (Grasha, 1996). 

Öğretmen bilgi akışını ve öğrenme sürecinin nasıl ilerleyeceğini kendisi kontrol eder. 

Ayrıca bilgi aktarımı ile öğrencinin derse hazırlanmasını bekler. Ayrıca öğretmenler, 

öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunması ve işbirlikçi öğrenmeleri taraftarı değildirler. 

Bu stil grubu öğrenme ortamına dahil edilmeyen öğrencilerin pasif kalmalarına ve bağımlı 

öğrenme stili seçmelerine neden olabilir (Yangarber-Hicks, 2000). Öğretmen, 

öğrencilerden sınıfta sessiz oturmaları, soru sormaları ve sorulan sorulara cevap 

vermeleri beklentisi içindedir.  

Grasha (1996)’ya göre bilgi aktarıcı/otoriter öğretim stillerine sahip öğretmenlerin 

sınıfta kullandıkları öğretim yöntemleri: 

a) Sınavların ve notların vurgulanması. 

b) Sınıfa davet edilen konuk konuşmacılar ve onlarla yapılacak görüşmeler. 

c) Teknoloji tabanlı sunumlar. 

d) Kısa ders anlatımları. 

e) Öğretmen merkezli tartışmalar, soru cevap tekniği. 

f) Dönem ödevleri. 

g) Birebir ders anlatımları. 
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2. Kişisel/Bilgi Aktarıcı/Otoriter 

Kişisel/bilgi aktarıcı/otoriter öğretim stili grubunda öğretmenin yol göstermesi, 

örneklerle kişisel model oluşturması ve rehberlik etmesi söz konusudur. Bir şeyin nasıl 

yapılması gerektiği konusunda öğretmenin rehberlik etmesi bu stil grubunun temel 

unsurudur. Bunun yanında bu stildeki öğretmen sınıf kontrolünü zaman zaman 

öğrencileriyle paylaşabilir (Grasha ve Yangarber-Hicks, 2000). Öğrenciler öğretmenin 

rehberlik ve yol gösterme faaliyetlerini gözlemleyerek kendi hareketlerini buna göre planlar 

ve uygularlar. Bu stillerde öğrenciler öğretmenle ve diğer öğrencilerle iletişime hep 

açıktırlar. 

Grasha (1996)’ya göre kişisel/bilgi aktarıcı/otoriter öğretim stillerine sahip 

öğretmenlerin sınıfta kullandıkları öğretim yöntemleri: 

a) Gösteri ile rol modellemeleri yapma. 

b) Alternatif yaklaşımları tartışma. 

c) Düşünce  paylaşımı. 

d) Kişisel deneyimleri paylaşma. 

e) Doğrudan örneklerle rol modellemesi yapma. 

f) Öğrencilere rehberlik etme. 

g) İşbirliğine dayalı öğretim. 

h) Doğrudan öğretimler, öğrenci dikkatini çekme, etkinliklerle derse katılımı 

sağlama.  

3. Rehber/Kişisel/Bilgi Aktarıcı 

Bu öğretim stili grubunda öğretmenler öğrencilerin işbirlikçi, katılımcı ve bağımsız 

çalışmalar yapmasını desteklerler. Öğretmenler öğrencilerin aktif olarak öğrenmelerini 

teşvik etme amacıyla etkinlikler düzenlerler, öğrenme süreçlerini yönlendirirler ve 

öğrencilerin etkileşimlerini kolaylaştırırlar. Öğretmenler bu süreçlerde zamanlarının 

çoğunu soruların cevaplandırılması, öğrencilerin yaptıkları işlerin denetlenmesi ve eleştirel 

düşüncenin teşvik edilmesi için harcarlar (Grasha, 1996). Öğretim öğrenci katılımına, 

etkileşimine, yorumlamasına ve sorgulamasına dayanır. Öğretmenler öğrencilerce birer 

danışman olarak görülür ve öğrenciler düşüncelerini özgürce ifade ederler. Bu stil 

grubunda öğrencilerin araştırma yapması, öğrenmeye katılması sağlanır ve öğrencilerin 

yardımlaşacağı etkinlikler gerçekleştirilir. 

Grasha (1996)’ya göre rehber/kişisel/bilgi aktarıcı öğretim stillerine sahip 

öğretmenlerin sınıfta kullandıkları öğretim yöntemleri: 

a) Örnek olay çalışmaları. 

b) Yuvarlak masa ve küçük grup tartışmaları. 

c) Problem temelli öğrenme. 
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d) Rol oynama ve benzetim. 

e) Laboratuvar projeleri. 

f) Rehberlik çalışmaları gerçekleştirme. 

g) Kılavuzlanmış okumalar yapma. 

h) Eleştirel düşünmeye dayalı tartışmalar gerçekleştirme.  

4. Danışman/Rehber/Bilgi Aktarıcı 

Bu stil grubunda öğretmenler, öğrencilerin bağımsız olarak ya da küçük gruplar 

halindeki çalışmalarında onlara danışmanlık yaparlar, kaynak kişidirler ve onların 

katılımlarını sağlarlar. Bağımsız şekilde çalışmalarına olanak sağlanan öğrenciler kendi 

öğrenmelerinde inisiyatif alırlar (Grasha, 1996, 2000). Burada öğretmen öğrencilerin 

ihtiyaç duydukları zaman soru yöneltebilecekleri bir kaynak durumundadır (Grasha, 1996). 

Öğrenciler öğrenme sürecinde kendilerini rahatlıkla ifade edebilme olanağına sahiptirler.  

Grasha (1996)’ya göre danışman/rehber/bilgi aktarıcı öğretim stillerine sahip 

öğretmenlerin sınıfta kullandıkları öğretim yöntemleri: 

a) Bağımsız çalışma ve araştırmalar yapma. 

b) Sınıf sempozyumları, panel ve münazaralar. 

c) Bağımsız çalışma ve araştırmalar yapma. 

d) Modüler öğretim. 

e) Eşli öğrenme, üçlü yardımlaşma, küçük grup çalışmaları ve birleş ayrıl takımları. 

f) Öğrenci dergileri çıkarma. 

g) Tartışmalar gerçekleştirme. 

 

2. 1. 3. Tutum 
 

2. 1. 3. 1. Tutum Kavramı ve Özellikleri 
 
Allport (1967) tutumların yaşantı ve deneyimler sonucu oluştuğunu belirtmiştir. 

Tutum, bireyin ilgili olduğu bütün nesnelere ve durumlara karşı, davranışları üzerinde 

yönlendirici veya dinamik etkileme gücü bulunan duygusal ve zihinsel hazır olma 

durumudur. Tavşancıl (2006) da tutumların yaşantı ve deneyimlerle birlikte bir öğrenme 

süreci sonunda oluştuğunu belirtmiştir. 

Tutum, bir objeye bağlı duygu, düşünce ve davranış boyutlarından oluşmaktadır. 

Ancak, bu boyutlar birbirlerinden bağımsız olarak düşünülemez, bunlar birbirlerini 

etkilemekte ve birbirlerinden etkilenmektedirler (Aydın, 2000). Ayrıca Başaran (1997), 

tutumun duygu, düşünce ve davranış boyutlarının değişik nesneler karşısında değişik 

yoğunlukta olabileceğinin bilindiğini ifade etmiştir. Olay, olgu ya da durum gibi bir 

uyarıcının duygu, düşünce ve davranış temelinde bir değerlendirme boyutu üzerinde 
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gruplanmasını içeren tutum kavramı, bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya 

koyması beklenen olası davranış biçimidir (İnceoğlu, 2010; Taylor, Peplau ve Sears, 

2012). 

Tutumlar nesnelere, insanlara, durumlara ya da dünyanın herhangi bir özelliğine 

yönelik olumlu ve olumsuz değerlendirmeler ve tepkiler olarak ifade edilebilirler (Atkinson, 

Atkinson, Smith, Bem ve Hoeksema, 1999). Kısaca tutum bireyin, nesne ya da ortamlara 

karşı olumlu veya olumsuz bir tepkide bulunma eğilimidir (Morgan, 2009). Bir nesne ya da 

bir olaya karşı tutumumuz olumlu ise, onunla ilgili vereceğimiz kararlarımızın olumlu olma 

olasılığı, eğer tutumumuz olumsuz ise de onunla ilgili vereceğimiz kararlarımızın olumsuz 

olma ihtimali vardır ve bu durumda tutumlarımızın geleceğe yönelik bir karar niteliği 

taşımakta olduğunu söylemek mümkündür (Ülgen, 1995). 

Tutumların kendine özgü çeşitli özellikleri mevcuttur. Bu özelliklerin bilinmesi tutum 

kavramının anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Tutumlar doğuştan gelmez. Nesne, olay veya kişilerle bağlantılı olarak 

oluşturulur ya da öğretilir (M. Şerif ve C. W. Şerif, 1996). 

2. Tutumlar olumlu veya olumsuz davranışlara neden olabilir (Tavşancıl, 2006). 

3. Tutumlar direkt olarak gözlenemezler, bireyin yaptığı davranışlardan çıkarılabilir 

(Morgan, 2009). 

4. Tutumlar bireysel özellik taşır ve bireysel olarak ele alınıp ölçülmektedir 

(Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014). 

5. Tutumlar bir nesneye karşı tepkide bulunmaya hazır oluştur (Sakallı, 2001). 

6. Tutumların durağan olma özelliği vardır. İnsanlar tutumlarını kolay kolay 

değiştirmek istemezler (Sakallı, 2001). 

7. Tutumlar her zaman bir özne- nesne ilişkisi içerir. Tutumlar, kişi, grup, obje, 

konu, olay gibi belirlenebilir durumlarla bağlantılı biçimde oluşturulur ve öğrenilir 

(M. Şerif ve C. W. Şerif, 1996). 

8. Tutumlar, birey ve nesne ilişkisinde düzenlilik sağlar ve insanın çevresini 

anlamasına yardım eder (Tavşancıl, 2006). 

 

2. 1. 3. 2. Tutumu Oluşturan Öğeler 
 
Tutumlar, bilişsel öğe, duyuşsal öğe ve davranışsal öğe olmak üzere üç temel 

öğeden oluşmaktadır (İnceoğlu, 2010). Tutum sadece bir davranış eğilimi olmaktan çok 

biliş-duygu- davranışın bütünleşmiş halidir (Kağıtçıbaşı, 2005). Bireyin konuya dair bildiği 

bir şey (bilişsel öğe), bireyin ona olumlu veya olumsuz bir duyguyla bakacağı (duyuşsal 

öğe) ve bu durumda nasıl bir tepki sergileyeceğinden (davranışsal öğe) oluşan durum 

tutum kavramı ile ifade edilir (İnceoğlu, 2010). 
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2. 1. 3. 2. 1. Bilişsel Öğe 
 
Taylor ve diğerleri (2012) göre tutumu oluşturan öğelerden bilişsel öğe, bireyin tutum 

nesnesine ilişkin olgu, bilgi ve inançlarından oluşan düşünceleridir. İnceoğlu (2010) da 

bilişsel öğenin tutumun konusunu oluşturan kişi, durum, olay veya objeye bağlı sahip 

olunan her türlü bilgi, deneyim, inanç ve düşünceyi içerdiğini ifade etmiştir. Ancak 

İnceoğlu’na (2010) göre varlığı bilinmeyen bir konuya yönelik tutum oluşmayacaktır ve 

tutum nesnesi ile ilgili bilgiler ne kadar gerçeklere dayanırsa onunla ilgili tutum o kadar 

kalıcı olacaktır (İnceoğlu, 2010; Tavşancıl, 2006). 

 

2. 1. 3. 2. 2. Duyuşsal Öğe 
 
Duyuşsal öğe, bireyin herhangi bir olaya, duruma, nesneye ilişkin olumlu ve olumsuz 

değerlendirmelerini içeren duygu ve hislerinden oluşmaktadır (İnceoğlu, 2010; Taylor vd., 

2012). Herhangi bir uyarıcıya karşı bireyde olumlu ya da olumsuz duygular oluşmuşsa, 

bireyin bu uyarıcılarla önceden bir ilişkisi olmuş ve o ilişki nedeniyle de bunları 

kabullenmiş ya da reddetmiştir. Bu nedenle kişi bu uyaranı hatırladığında olumluluk veya 

olumsuzluk içinde olacağı gibi kişinin tutum nesnesine tepkisi de olumlu veya olumsuz 

olacaktır (İnceoğlu, 2010). Bir tutumun duygusal öğesi ağır basıyorsa tutumun değişmesi 

daha zor gerçekleşir. Örneğin beden eğitimi ve spor dersini sevip sevmeme durumu için 

böyle olabileceği söylenebilir (Demirhan ve Altay, 2001). 

 

2. 1. 3. 2. 3. Davranışsal Öğe 
 
Davranışsal öğe, bireyin tutum nesnesine ilişkin davranış eğilimini içerir (Aronson, 

Wilson ve Akert 2005; Sakallı, 2001; Taylor vd., 2012). Yani davranışsal öğe bireyin 

duygularına uygun olan hareket eğilimidir (Morgan, 2009; Tavşancıl, 2014). Bu davranış 

eğilimleri sözler ya da diğer hareketlerden gözlenebilir (İnceoğlu, 2010). Davranış 

eğilimlerinde bireyin alışkanlıkları, normları ve söz konusu tutum nesnesi ile ilişkili 

olmayan tutumlarının da etkisi olabileceğinden davranışsal öğeden söz ederken duygusal 

ve kuralsal davranışlar ayırt edilmelidir. Duygusal davranış tutum konusunun hoşa giden 

ya da gitmeyen bir durumla ilişkilendirilmesine dayanırken, kuralsal davranış ise doğru 

davranışın ne olduğu konusundaki inançlara dayanır (İnceoğlu, 2010). Ayrıca bilişsel, 

duygusal ve davranışsal öğeler bazı güçlü ve yerleşmiş tutumlarda tam olarak bulunurlar. 

Bazı daha zayıf tutumlarda ise özellikle davranışsal öğe çok zayıf olabilir (Kağıtçıbaşı ve 

Cemalcılar, 2014). 
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2. 1. 3. 3. Tutumların Oluşması ve Tutum Oluşumunu Etkileyen Faktörler 
 
İnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar, tutumları sonradan öğrenirler. Bazı 

tutumlar insanların kendi deneyimlerine dayanırken, bazıları başka kaynaklardan elde 

edilmektedir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014). Oskamp (1977) bireyin tutumlarının 

oluşmasına etki edebilecek kaynakları ailenin, çevrenin ve direkt kişisel deneyimlerin etkisi 

olarak ifade etmiştir (Sakallı, 2001). 

 

2. 1. 3. 3. 1. Ailenin Etkisi 
 
Anne ve baba, çocukların oluşturdukları tutumların ilk kaynağıdır (Kağıtçıbaşı, 2005) 

ve ilk yaşlardaki tutumların oluşmasında ailenin etkisi kaçınılmazdır (Morgan, 2009). Aile 

bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bireyi din, siyasi parti, özgürlük, yaşam anlayışı, futbol 

takımı, yemek tarzına kadar birçok konuda etkisi altındadır (Sakallı, 2001). Morgan (2009) 

anne -babalar ile çocuklarının tutumları arasında farklılıktan ziyade daha çok benzerlikler 

olduğunu belirtmiştir. Çocukların tutumları doğumdan ergenliğe kadar neredeyse 

tamamen anne ve babaları tarafından şekillendirilir (Morgan, 2009). Ancak çocukların 

yaşları büyüdükçe tutumlardaki anne-baba etkisi azalırken sosyal faktörlerin rolü artış 

göstermektedir (Tavşancıl, 2014). 

 

2. 1. 3. 3. 2. Çevrenin Etkisi 
 
Çocuklar ergenlik döneminde, anne ve babalarından çok arkadaşları ile birlikte 

olmaya başlarlar. Bu nedenle akranların, çocukların tutumları üzerindeki etkisi ergenlikte 

kendini daha çok gösterir (Morgan, 2009). Akranların yanında kişilerin tutumlarının 

oluşmasında ve tutumlarının devam etmesinde akrabaların, referans gruplarının, 

öğretmenlerin ve çevrelerindeki insanların da etkisi vardır ve bunlar kişilerin ekonomik, 

sosyal ya da politik olarak pek çok tutumlarını etkiler (Sakallı, 2001). Ayrıca kitle iletişim 

araçları da tutumların oluşumuna bunun yanında var olan tutumların pekişip devam 

etmesine etki etmektedir (Kağıtçıbaşı, 2005). 

 

2. 1. 3. 3. 3. Kişisel Deneyimin Etkisi 
 
Bireylerin tutum nesnesiyle direk deneyimler yaşaması bireylerde tutum 

oluşmasında etkili olabilir. Kişinin tutum nesnesi ile yaşadığı deneyimler o nesneye karşı 

nasıl bir tutuma sahip olacağını belirler. Kişiler, belirli bir nesneye tekrar tekrar maruz 

kaldıklarında da maruz kaldıkları nesne ile ilgili olarak tutum oluşturmaya başlarlar. Ayrıca 

bireyler pekiştiren olmadan da aynı kişiyi veya objeyi sürekli görmek kaydıyla olumlu veya 
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olumsuz bir tutum geliştirebilirler (Sakallı, 2001). Tutum sahibi olmanın en belirgin biçimi,  

bir konu ya da objeyle ilgili bir deneyim geçirmiş olmaktır (Kağıtçıbaşı, 2005). 

 

2. 1. 3. 4. Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum 
 
Ferdin mutlu, sağlıklı, ahlaklı ve iyi bir kişilik sahibi; yapıcı, yaratıcı, üretken, ulusal 

ve kültürel değerlere bağlı, bunun yanında demokratik yaşam davranışlarını kazanmış 

bireyler olarak yetişmelerinde önemli bir araç (MEB, 1988) olan beden eğitiminin bireylerin 

yetişmesine yardımcı olabilmesinin ancak nitelikli bir eğitimle gerçekleşeceği söylenebilir. 

Bireyler, eğitimleri süresince pek çok tutum sergileyebilirler. Bireylerin durum, olay ve olgu 

karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış şekli (İnceoğlu, 2010) olan tutumları, 

olumlu veya olumsuz olabilir. Öğrenciler okul ortamında herhangi bir derse karşı da tutum 

geliştirebilirler. Dolayısıyla beden eğitimi dersine karşı da öğrencilerin tutumları olumlu ya 

da olumsuz olabilir. Beden eğitimi dersine öğrencilerin olumlu tutum geliştirmeleri, dersin 

verimli işlenmesini sağlayıp öğretmeni de isteklendirebilir, güdüleyebilir (Demirhan ve 

Altay, 2001). Beden eğitimi dersine karşı olumlu tutumları olan öğrenciler, beden eğitimi 

dersindeki faaliyetlere istekli bir şekilde katılabilirler, bu durum dersin verimli işlenmesini 

ve dolayısıyla dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayabilir veya öğrencilerin ileride çeşitli 

fiziksel aktivitelere gönüllü olarak istekle katılmalarını sağlayabilir (Chung ve Phillips, 

2002; Silverman ve Scrabis, 2004). Beden eğitimi dersine karşı olumsuz tutumları olan 

öğrenciler; ders etkinliklerine isteksiz olarak katılabilirler, derse yeterince önem 

vermeyebilirler, ders işlenişinde sorunlar çıkarabilirler ve dersin veriminin düşmesine 

neden olabilirler. Öğrencilerin bu şekilde beden eğitimi dersine ilişkin olumsuz tutum 

sergilemeleri onların gelecekte fiziksel aktivitelere ilişkin olarak da olumsuz tutuma sahip 

olmalarına neden olabilir (Chung ve Phillips, 2002). 

 

2. 1. 4. Özyeterlik 
 

2. 1. 4. 1. Özyeterlik Algısı 
 
Bireyler, düşüncelerine uygun eylemde bulunup sonrasında bu eylemlerinin 

sonuçlarını değerlendirerek kendilerini yargılayabilirler. Bireylerin kendilerinin farkında 

olması ve öğrenme kapasiteleri ile yapacakları iş arasında değerlendirme yapmaları 

öğrenme sürecinde önemli bir durumdur. Bu durum ‘özyeterlik’ kavramıyla ifade edilebilir 

(Korkmaz, 2004). Bandura’ya (1994) göre özyeterlik bireyin belli bir performansı ortaya 

koymak için gerekli olan etkinlikleri organize edip başarılı olarak gerçekleştirme 

kapasitesine dair kendi yargısıdır. Başka bir ifadeyle bireyin tek başına yani bireysel 

olarak iş yapabilme kabiliyetine olan inancı (Kurbanoğlu, 2004) olan özyeterlik, bireyin 
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değişik koşullarla baş etme, belli bir etkinliği başarılı olarak gerçekleştirme yeteneğine ve 

kapasitesine dair kendisiyle ilgili algısı, inancı ve kendi yargısıdır (Senemoğlu, 2005). 

Kısaca bireylerin bir işi başarıp başaramayacakları konusunda kendileriyle ilgili yargılarını 

(Yılmaz ve Çimen, 2008) ve sürekli çaba sonucunda kaliteli bir ürün ortaya 

koyabileceklerine yönelik inançlarını (Eisenberger, Conti-D’Antonio ve Bertarndo, 2005) 

ifade eden özyeterlik algısı, “bir görevi gerçekleştirmek için gerekli olan bilişsel, sosyal, 

duygusal ve davranışsal becerileri düzenleme ve etkili bir şekilde duruma uygulamayı da 

içerir. Özyeterlik algısı yalnızca kişinin sahip olduğu becerilerin çokluğuyla ilgili değil 

verilen bir koşulda kişinin bu becerilerle neler yapabileceğine inandığı ile de ilgilidir” 

(Bandura, 1997). 

Bireylerin sahip oldukları becerilerinin ve bilgilerinin kendi yetenek ve kapasitelerine 

olan inançları sayesinde şekillendiği (Çubukçu ve Girmen, 2007) göz önünde 

bulundurulduğunda özyeterlik inancının üzerinde durulması gereken bir konu olduğu 

düşünülebilir. Özyeterlik inancı, bireylerin olası durumların üstesinden gelebilmek için 

gereken eylemleri ne kadar iyi yapabileceklerine dair kendi yargılarıdır (Bıkmaz, 2004). 

İnsanların sahip oldukları özyeterlik inançları, onların duygularını, düşüncelerini, 

eylemlerini ve kendilerini nasıl güdüleyeceklerini belirlerken güçlü bir özyeterlik, insanların 

başarısını ve mutluluğunu geliştirmektedir (Kiremit, 2006).  

Bireylerin harekete geçmeleri için becerilerinin yüksek olmasının yanında özyeterlik 

inançlarının da fazla olması gerekir. (Yıldırım ve İlhan, 2010). Bilgi, beceri ve yetenek 

bakımından benzer özellikler taşıyan bireylerin farklı düzeylerde başarı gösterebilmeleri, 

öz-yeterliğin başarıya ulaşma konusunda bireylerin mevcut yeteneklerinden daha 

belirleyici bir faktör olabileceğini gösterir (Bandura, 1993). Özyeterlikleri konusunda güçlü 

inançları olan insanlar, zor görevleri almaktan kaçınmazlar. Amaçlarına ulaşmak için 

mücadeleci davranırlar. Ayrıca güçlü sorumluluk duygularına sahiptirler ve bu duyguyu 

yitirmezler. Olumsuz durumlarla veya başarısızlıkla karşı karşıya kaldıkları zaman üst 

düzey bir çaba gösterirler. Kendilerine verilen göreve tam olarak odaklanırken, bir yandan 

da zorluklarla karşılaştıklarında stratejik bir şekilde düşünebilme becerilerine sahiptirler 

(Bandura, 1995). Özyeterlik düzeyi az olan insanlar ise zor görevlerde korkak davranırlar 

ve bu görevleri kendileri için stres kaynağı ve bireysel tehdit olarak görürler. Yeterli çaba 

göstermedikleri için başarısızlığa uğrarlar. Öz-yeterliği düşük olan insanların amaçlara 

ulaşma konusunda duydukları sorumluluk çoğunlukla düşüktür. Zor bir görevle 

karşılaştıklarında, nasıl bir başarı sergileyebileceklerine, nasıl başaracaklarına 

odaklanmaktan çok kendi eksikliklerine, karşılaşabilecekleri sorunlara ve olumsuz 

sonuçlara takılı kalırlar. Yine zorluklarla karşılaştıklarında çabalarını en az seviyeye 

düşürürler ve hemen vazgeçerler. Zorluklar karşısında yeterlik algılarını toparlamakta 
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zorlanırlar ve gönülsüz davranırlar. Dolayısıyla kendi yeteneklerine olan inançlarını 

kaybettikleri için, yeterli başarıyı gösteremezler (Bandura, 1995). 

 

2. 1. 4. 2. Özyeterlik Algısını Etkileyen Etmenler 
 
Bandura, özyeterlik algısını etkileyen dört temel faktörün kişisel deneyimler, dolaylı 

deneyimler, toplumsal onay ve bireyin fizyolojik ve duygusal durumu olduğunu ifade 

etmiştir  (Bandura, 1995). 

Kişisel deneyimler, bireyin başarılı olabilmesi için gereken özelliklere sahip olup 

olmadığı konusunda daha kesin deliller sağlar. Bu nedenle de özyeterlik algısı üzerinde 

kişisel deneyimler en büyük etkiye sahiptir (Bandura, 1995; Pajares, 2002). Bireyin geçmiş 

deneyimleri onun özyeterlik algısını kişisel performans değerlendirmesiyle etkiler. Kişinin 

deneyimi tekrar tekrar başarı ile sonuçlandığında özyeterlik algısı artmakta ve kişinin 

gerçekleştirdiği deneyimler başarısızlıkla sonuçlandığında ise özyeterlik algısının 

azalmakta olduğu ifade edilmektedir (Feltz, Short ve Sullivan, 2008). Başarının özyeterlik 

algısına olumlu katkı sağlayacağı bilinmektedir. Bireyin, bu başarının kendi yetenek ve 

gayretinin bir sonucu olduğunu düşünmesi gerekir yani birey başarısını içsel nedenlere 

yüklemelidir. Bireyin başarının şans ve dışarıdan gelen destek gibi nedenlere bağlandığı 

deneyimlerinin ise öz-yeterliğe olumlu katkı sağlamayacağı düşünülmektedir (Pintrich ve 

Schunk, 2001’den akt., Özerkan, 2007, s. 32). 

Kişisel deneyimler mümkün değilse kişisel deneyimler kadar katkısı olmasa da 

dolaylı deneyimler (model alma) de özyeterlik algısının artmasında etkili olabilmektedir. 

Ayrıca kişinin başka insanları gözleyerek kendisini onlarla kıyaslaması da özyeterlik 

algısında etkili olabilmektedir (Feltz ve diğerleri, 2008).Birey bir işte başarılı olan birisini 

gördüğünde kendisinin de o işte başarılı olabileceği sonucuna varabilir. Bunun yanında 

model alınan davranış açık sonuçlar ortaya koyduğunda, gözlemci ile model arasında yaş, 

kapasite ve diğer kişisel özelliklerdeki benzerlik; gözlenen olayın, özyeterlik geliştirilen 

olay ya da alana olan benzerliği ile dolaylı deneyimlerin öz-yeterliğe etkisi doğru orantılıdır 

(Bandura, 1995). 

Toplumsal onay, insanların çabaladıkları şeyi başarmaları için sahip oldukları 

yeterliklerine olan inançlarını güçlendirmeye hizmet eden diğer bir etmendir (Aslan ve 

Özgün, 2009; Bandura, 1995). Özyeterlik inançları gelişirken bireyler diğer insanların 

tepkilerinden etkilenirler. Bunun yanında bir işi yaparken veya herhangi bir zorluk 

karşısında diğer insanlardan alınan geri bildirimler de bireylerin özyeterlik inançlarını 

etkiler (Bandura, 1995). Bireyin çevresindeki kişiler, bireyin kapasitesine yönelik 

şüphelerini ifade etmekten ziyade ona olan inançlarını ifade ederlerse bireyin yeterlik hissi 

olumsuz etkilenmeyip ayakta kalacaktır (Bandura, 1977).  
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Özyeterlik algısının gelişiminde fizyolojik ve duygusal durum etkili olabilmektedir. 

Bireyin bir şeyi yaparken duyduğu heyecan, gerginlik, korku gibi duygusal tepkiler, 

yürütülen işin sonucuna dair ipuçları vermektedir. Özyeterlik algısını olumlu duygular 

güçlendirirken, olumsuz duygular zayıflatarak daha fazla gerginlik ve heyecan yaratır 

dolayısıyla işi başarma konusundaki özyeterlik algısının olumsuz yönde etkilenmesine 

neden olur (Bandura, 1986’dan akt., Özerkan, 2007, s. 28). 

 

2. 1. 4. 3. Beden Eğitimi ve Sporda Özyeterlik 
 
Spor psikolojisi literatüründe “özyeterlik, bireyin belirli bir seviyede performansı 

sergileyebilmek için algıladığı yeterliği” olarak ifade edilmektedir. Özyeterlik spor 

performansının önemli bir belirleyicisidir. Bu nedenle başarı ile ilişkilidir. Özyeterlik 

sporcular, antrenörler ve öğretmenler tarafından öz güven olarak bilinir ve bireyin öz 

güveni veya özyeterlik inançları sporda başarı gayretlerini etkileyen en etkili psikolojik 

faktör olarak değerlendirilir (Feltz ve Öncü, 2014). Yeterlik inançları, bireyin karşılaştığı 

güçlükler karşısında harcadığı çabaya ve aktivite esnasında meydana gelebilecek 

güçlükler karşısındaki azmine etki edebilir (Feltz ve Öncü, 2014). Yani kendini yetkin 

görme; gayret göstermede, gayret göstermede ısrar etmede ve başarılı olmada etkilidir 

(Efe, 2007). 

Spor, bireylerin yetkin oldukları bir alanda başarılı olmalarına olanak sağlar (Çakıcı, 

2010). Kendini bir spor dalında yetenekli ve başarılı hisseden birey arkadaşları tarafından 

daha kolay benimseneceğinden, grup tarafından kabul görme durumu bireyin kendine 

güvenini pekiştirir. Ayrıca kendine güven ve kabul görmenin yanında (Kulaksızoğlu, 2006) 

özyeterlik yargılarının belli düşünce kalıplarını ve gurur, utanç, mutluluk, üzüntü gibi 

motivasyona da etki eden duygusal tepkileri etkilediği düşünülmektedir (Feltz ve Öncü, 

2014). 

Özyeterlik duygusunun gelişiminde ve yeterli düzeye ulaşmasında aile, içinde 

yaşanılan toplum ve eğitim kurumları önem arz etmektedir. Eğitim kurumlarında ise 

öğretmenler özyeterlik duygusunun gelişmesine katkı sağlayacak olan önemli bir 

faktördür. Öz-yeterliğin gelişiminde öğretmenler etkili olduğu gibi (Akkoyunlu, Orhan ve 

Umay, 2005) antrenörler de sporcuların öz-yeterliği ve özgüveni üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptirler. Başarısız olunduğunda cesaretlendiren, sporcunun gelişiminde yardımcı olan, 

bilgi veren ve yeri geldiğinde dönüt veren antrenörlerin, sporcuların özyeterlik algısı 

üzerinde olumlu etkileri vardır (Armstrong ve diğerleri, 2007’den akt., Çakıcı, 2010, s. 55). 

Bunun yanında beden eğitimi ve spor etkinliklerinde öğrencilere verilen olumlu 

geribildirimlerin onların özyeterlik algılarını arttıracağı, olumsuz geribildirimlerin ise 

özyeterlik algılarını düşüreceğinden dolayı (Bandura, 1994; Feltz, 1988) antrenörin ve 
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beden eğitimi öğretmenlerinin çocuklara güçlü yetkinlik inançları kazandırmak amacıyla 

güçlü ve zayıf yönlerine dair geribildirim verirken dikkatli olmaları gerektiği 

düşünülmektedir (Feltz ve Öncü, 2014). 

 

2. 1. 5. Ergenlik 
 
Latince adolescence  “büyümek”, “yetişkinliğe erişmek” sözcüğünden köken alan 

(Kabak, 2009) ergenlik,  gelişim ve değişim sürecinin baskın olduğu, çocukluk döneminin 

sonu ile yetişkinlik döneminin başlangıcında yer alan hızlı ve sürekli bir geçiş dönemi 

olarak nitelendirilmektedir (Kulaksızoğlu, 2006; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007). Bu dönem, 

çocuksu tutum ve davranışlar yerini, yetişkin tutum ve davranışlara bırakır (Kabak, 2009). 

Çocukluk döneminin bitişinden fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen dönem 

olan ergenlikte çocukluktan gençliğe adım atılır (Fazlıoğlu, 2009). Ergenlik döneminin 

başlangıç ve bitişi ile ilgili kesin bir yaş sınırlaması olmamakla birlikte bu dönemin 

başlangıcı kız çocuklarında ortalama 10-12, erkek çocuklarında 12-14 olarak 

belirlenmişse de yaşanılan bölgeye, iklime (Saygılı, 2010; Yaşar, 2009), sosyo ekonomik 

duruma, genetik özelliklere, sağlık, beslenme ve kültürel özelliklere göre değişiklik 

gösterebilir. Bu nedenle ergenlik dönemi farklı toplumlarda ve dönemlerde değişik 

yaklaşımlarla ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır (Arı, 2008; Çivilidağ, 2013). 

 

2. 1. 5. 1. Ergenlikte Gelişim 
 

2. 1. 5. 1. 1. Bedensel ve Cinsel Gelişim 
 
Ergenlik dönemi, insan gelişimindeki en hızlı iki büyüme evresinden birini oluşturur. 

Ergenlik biyolojik değişmeyle başlayıp bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeyle son bulur 

(Karaköse, 2008). Ergenlikteki bedensel gelişime dair en dikkat çeken değişiklikler, boy ve 

ağırlık artışıyla birlikte iskelet, kas ve iç salgı sistemindeki gelişim ve çeşitli organlarda 

görülen büyümedir (Yavuzer, 1993). Ergenlikteki hızlı büyüme, kızlarda erkeklerden iki 

sene önce başlar (Aydın, 2005) ve kızlar için 11-12 yaş, erkekler için 13-15 yaş ergenlikte 

boy artış hızının en yüksek olduğu yaşlardır (Neyzi ve Alp, 1977’den akt., Kulaksızoğlu, 

2006, s. 27). 

Ergenlikte bedensel büyüme gelişme ile birlikte bireyler üreme ve çoğalmada da 

fizyolojik donanıma sahip olmaya başlamaktadırlar (Çivilidağ, 2013). Çocuklukta küçük ve 

fonksiyonsuz olan cinsel organlar, ergenlik döneminde büyür ve çalışmaya hazır hale gelir 

(Otrar, Şirin, Yaycı, Aydın ve Yaycı, 2002). Ergenlik döneminde kız ve erkek çocukların 

vücut oranlarında cinsiyet hormonlarının sebep olduğu çeşitli farklılıklar görülmektedir 

(Ceylan, 2009). Erkek çocuklarda cinsel organda büyüme, kıllanma, sesin kalınlaşması, ilk 
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ejakülasyon, sakal ve bıyığın çıkması, ter bezlerinin çalışmasının artması, yüzde 

sivilcelerin çıkması benzeri değişiklikler meydana gelir (Aydın, 2005). Kızlarda göğüsler 

sertleşir ve büyür. Ayrıca, cinsel organ bölgesinde ve koltuk altında kıllanma meydana 

gelir. Genellikle ergenlerde, fiziksel büyüme gerçekleştikten sonra cinsel olgunluğa erişim 

görülür (Çakmaklı, 2007; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007). Ergenlik döneminde hormonların 

çalışmasıyla birlikte cinsel duygular daha fazla hissedilir. Ayrıca karşı cinsle ve cinsel 

sembollerle ilgilenme, daha kadınsı veya erkeksi tavırlar gözlenebilir (Kulaksızoğlu, 2006). 

 

2. 1. 5. 1. 2. Bilişsel Gelişim 
 
Ergenlikte bedensel ve cinsel gelişimle birlikte zihinsel yeteneklerde de değişim 

meydana gelir. Ergenlerin düşünce süreçleri değişir, geleceğe yönelik ve soyut 

düşüncelerde artış olur (Gander ve Gardiner, 2004). Ergenler, soyut düşünebilirler, 

genellemeler yapabilirler ve soyut kavramları kullanarak bir durumdan diğerine geçebilirler 

bu sayede pek çok açıdan düşünebilme, ergen bireye yeni bir düşünce esnekliği sağlar 

(Yavuzer, 1993). Ergenlerin bir olayın çok değişik yönlerini görebilmeleri ve bilgiyi soyut 

olarak üretebilmeleri somut işlemler döneminde olan çocuklarla soyut işlemler döneminde 

olan ergenlerin en belirgin farkıdır. Ergenlik döneminde birey tümdengelim ve tümevarım 

akıl yürütme yollarının ikisini birden kullanabilir (Senemoğlu, 2005). Bunun yanında bu 

dönemde bir duruma bakış açısına göre değerlendirme yapmayı sağlayan görelilik 

düşünme biçimi de gelişmeye başlar (Arı, 2008). 

 

2. 1. 5. 1. 3. Psikososyal Gelişim 
 
Psikososyal gelişim, kişiliğin, benlik yapısının, doğru ve yanlışa ilişkin sağduyu 

gelişiminin sosyal etkileşimde kullanımına dönük olarak, belli bir olgunluk düzeyinde 

ortaya çıkmasıdır (Özbay, 2004). Sosyal gelişim büyük ölçüde bilişsel ve ahlaki gelişim ile 

ilişkilidir (Aydın, 2014). Ergenlikte sosyal gelişim süreci; cinsiyet rollerinin kazanılması, 

benlik, aile, ahlak değerleri, kültür, okul ortamı, arkadaş ilişkileri gibi konuları içerir (Otrar 

ve diğerleri, 2002). Ergenlik döneminde ergenin arkadaşlarıyla geçirdiği zaman artmakta 

ve ergen arkadaşlarının etkisinde kalmaktadır. Arkadaş çevresinin değerleri ve dünya 

görüşü önem kazanmaya başlayan ergen, arkadaşları tarafından onay görmek amacıyla 

onların hareketlerini, tutum ve davranışlarını benimser (Kulaksızoğlu, 2006; Yörükoğlu, 

2008). Bu dönemde ergen akranlarıyla iletişim geliştirirken, annenin, babanın ve diğer 

yetişkinlerin dünya görüşlerini reddedebilir (Yörükoğlu, 2008). Ayrıca bu dönemde ergenin 

psikososyal gelişiminde düzensiz bir süreç gözlenebilir. Birey hızlı bir gelişmenin 

ardından, duyguları hızlı iniş ve çıkışlar gösterebilir, çabuk sevinip ağlayabilir, çabuk 
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sinirlenebilir, bireyde sosyal bakımdan bir duraklama görülebilir (Kulaksızoğlu, 2006). 

Ayrıca bu dönemde bireyde huysuzluk nöbetleri, utangaçlık, korku, hayallere dalma, 

uyuşukluk, aşırı hareketlilik, içine kapanma, sık sık huy değiştirme gibi davranışlar 

gözlenebilir (Saygılı, 2010; Yaşar, 2009).    

Ergenlik dönemi Erikson’un psikososyal gelişim evrelerinden “Kimlik kazanımına 

karşı kimlik karmaşası” evresine denk gelir. Ergenin ne olduğuna ve ne yapmak istediğine 

karar vermede yaşadığı zorluk, onu kimlik karmaşasına götürür. Bunun tam tersi durumda 

ise kimlik kazanımı sağlanmış olur (Arslan ve Arı, 2008). Dönemin olumlu olarak 

atlatılamadığı durumlarda, ergende cinsel kimlik karmaşası veya yetişkin rollerini 

benimseyememe gibi problemler ortaya çıkabilir (Fazlıoğlu, 2009). 

 

2. 1. 5. 1. 4. Psikomotor Gelişim 
 
Psikomotor gelişim, doğum öncesi dönemde başlayan ve yaşamın sonuna kadar 

süren dönemsel ve evrensel hareket yeterliği gelişimidir (Topkaya, 2011). Ergenlik 

döneminde çocuk, fiziksel kapasitesinin ve sınırlılıklarının farkına varmaya başlar, 

bedenini etkin bir şekilde kullanır, bununla yanında sosyal etkinliklere katılma ve 

sorumluluklarını yerine getirme eğilimi gösterir (Özer, 2009; D. S. Özer ve K. Özer, 2009). 

Motor gelişimi 8-11 yaş ile 11-13 yaşa kadar olan dönemde çok hızlı olduğu bilinmektedir. 

Bu dönemde çocuklar spora karşı ilgili olmakta ve öğrenmeye de yatkın olmaktadırlar. 

Ayrıca motor gelişim sürat, temel dayanıklılık ve koordinasyon becerilerinde hızlı 

gerçekleşirken esnekliğin gelişiminde azalma görülür (Harre, 2011).  

 

2. 2. Literatür Taramasının Sonucu 
 

2. 2. 1. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 
 
Grasha ve Yangarber-Hicks (2000) çalışmasında sınıflarda kullanılan teknolojik 

yöntemlerin öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğretmenlerin öğretme stilleriyle ilişkisinin olup 

olmadığını incelemiştir.  50 öğretim üyesi ve onların öğrencileriyle çalışılmıştır.  Verilerin 

değerlendirilmesinde öğrencilerin öğrenme stilleri, öğretim üyelerinin öğretme stilleri ve 

öğrencilerin ders notları dikkate alınmıştır. Sonuç olarak araştırmada öğretim stili formal 

olanların öğrencilerinin başarıları düşüktür. Kişisel ve kolaylaştırıcı olanların öğrencilerinin 

başarıları ise yüksektir.  Teknoloji sınıflarında öğretim stili uzman olanların öğrencilerinin 

genelde rekabetçi öğrenme stiline sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretim stili otoriter 

olanların öğrencilerinin ise genelde pasif öğrenme stiline sahip oldukları belirlenmiştir. 

Geleneksel sınıflarda ise öğretim stili temsilci ve kolaylaştırıcı olanların öğrencilerinin 
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işbirlikçi stilde oldukları, öğretim stili kişisel ve kolaylaştırıcı olanların öğrencilerinin de 

katılımcı stilde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Leathers (2002), araştırmasında öğretim stilinin yaratıcılık becerisi üzerine etkisi 

incelemiştir. Araştırmada 36 üstün yetenekli öğrenciden 13’ü deney grubunda yer alırken 

14’ü kullanılacak olan programla ilgili eğitime alınmak üzere doğrudan öğretim grubuna 

dâhil edilmiştir. 9 öğrenci ise bu programlar hakkında her hangi bir eğitime alınmamıştır. 

Araştırma sonucunda, doğrudan öğretim grubu olarak adlandırılan ve kullanılan program 

hakkında eğitim verilen öğrencilerin ürünleri daha başarılı bulunmuştur. Fakat öğretim 

stillerinin yaratıcılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Mendoza (2004) çalışmasında öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim stilleri ile 

yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Yaşları 24 ila 56 arasında değişen 59 

erkek, 25 kadın toplam 84 kişilik bir örneklem grubu ile yürütülen çalışmada ‘Grasha 

Öğretim Stilleri Envanteri ile Demografik Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre öğretim stillerinin kullanımının cinsiyete göre farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

McGowan (2008) çalışmasında kolej öğrencilerinin akademik başarıları ile 

öğretmenlerin öğretim stili arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada “Grasha Öğretim 

Stilleri Envanteri” öğretmenlerin öğretim stilini belirlemede kullanılırken öğrencilerin final 

notları akademik başarı puanı olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 

öğretmenlerin öğretim stiliyle öğrenci başarısı arasında anlamlı ilişki olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Sulaiman, Hassan ve Yen Yi (2011)’nin yaptıkları araştırmada çoklu zekâ teorisine 

göre öğretmenlerin öğretim stilleri ve ilköğretim ile ortaöğretimde görev yapan 

öğretmenlerin tercih ettikleri öğretim stilleri arasındaki farkı incelenmişlerdir.  310 

öğretmenin katıldığı çalışmada sonuç olarak ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin 

sahip olduğu öğretim stilleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. İlköğretim 

öğretmenlerinin öğretim stillerinin daha çok doğacı bir yaklaşımla sınıf dışı çevreye 

odaklandığı, ortaöğretim öğretmenlerinin öğretim stillerinin ise öğrenmenin sınıf içerisinde 

var olduğu yaklaşımına odaklandığı tespit edilmiştir. 

Heidari, Nourmohammadi ve Nowrouzi (2012), İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik 

inançları ve sahip oldukları öğretim stili arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında 

öğretmenlerin özyeterlik düzeyleri ile öğretim stilleri arasında bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Araştırmada ayrıca, yüksek öz-yeterliğe sahip öğretmenlerin temsilci ve 

kişisel model öğretim stilini tercih ederken uzman ve formal otorite öğretim stilini tercih 

eden öğretmenlerin ise düşük öz-yeterliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Stewart, Green ve Huelskamp (1991) araştırmalarında ortaokul ve lise öğrencilerinin 

beden eğitimine yönelik genel tutumlarını belirlemeyi amaçlamışlardır. 2130 öğrencinin 

katıldığı araştırmada 66 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda en zayıf 

tutuma erkek lise öğrencilerinin sahip olduğu, en olumlu tutuma ise erkek ortaokul 

öğrencilerinin sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin % 51’inin beden eğitiminin diğer 

dersler kadar önemli olduğunu, % 82’sinin ise beden eğitiminin bütün müfredatlarda yer 

alması gerektiğini belirttikleri tespit edilmiştir.  

Folsom-Meek (1992) çalışmasında ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktiviteye yönelik 

tutumlarını sınıf düzeyi ve cinsiyet bakımından karşılaştırmayı amaçlamıştır. 429 

öğrencinin katıldığı çalışmada “Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda kız öğrencilerin sosyal, sağlık, fitness ve estetik alt ölçeklerinde 

önemli ölçüde pozitif tutuma sahip oldukları, erkek öğrencilerin ise kontrol kaybı alt 

ölçeğinde pozitif tutuma sahip olduğu görülmüştür. 

Tannehill ve Zakrajsek (1993) çalışmalarında ortaokul ve lise öğrencilerinin beden 

eğitimi ve spora yönelik tutumlarını incelemişlerdir. 366 öğrencinin katıldığı araştırmada 

araştırmacılar 22 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

beden eğitimini onların tüm eğitimleri için önemli olarak gördükleri, ancak öğrencilerin 

formda tutmaya yönelik faaliyetleri en önemsiz aktiviteler olarak belirttikleri belirlenmiştir.  

King (1994)’in öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla 

yapmış olduğu çalışmaya 7,8 ve 9. sınıflarda öğrenim gören 726 öğrenci katılmıştır. 

Çalışmada “Beden Eğitimi Tutum Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız 

öğrencilerin tutumlarının 14 yaşından küçük olan genç yaş grubunda bulunan öğrencilerin 

tutumlarından daha pozitif olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyeti ve sınıf düzeyinin 

öğrencilerin tutumlarında etkili olmadığı sonucuna ulaşılırken, öğrencilerin beden eğitimi 

dersine ilişkin tutumlarını belirlemede önemli faktörlerin beden eğitimi durumu, çağrışımı 

ile ergen bozuklukları olduğu görülmüştür. 

Valdez (1997)’in yaptığı araştırmada ortaokul öğrencilerinin ve onların 

ebeveynlerinin beden eğitimine yönelik tutumları ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 207 öğrenci ve 207 ebeveyn katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi Aktivite 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin ve ebeveynlerinin beden eğitimine 

yönelik tutum puanları anlamlı bulunmuştur. Beden eğitimine yönelik tutumlar üzerinde 

cinsiyet, etnik köken ve sosyo-ekonomik durum değişkenlerinin anlamlı bir etkisinin 

bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Krouscas (1999) araştırmasında ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi programına 

yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarının katkı sağladığı faktörleri incelemiştir. Ortaokulda 

öğrenim gören 348 öğrencinin katıldığı çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket 
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kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda 6 ve 8. Sınıflar arasında beden eğitimine yönelik 

olumlu tutumların azaldığı, bu eğilimin de erkeklerden daha çok kızlarda görüldüğü tespit 

edilmiştir. Ayrıca beden eğitimine yönelik olumlu ve olumsuz tutumların oluşmasında etkili 

olan faktörlerin müfredat programı, sınıf atmosferi, öğretmen davranışı ve kendilik algısı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Silverman ve Subramaniam (1999) araştırmalarında öğrencilerin beden eğitimine 

yönelik tutumlarının ölçülmesi, tutumların niçin araştırılması gerektiği ile ilgili konunun 

incelenmesini amaçlamışlardır. Sonuç olarak beden eğitimi ve fiziksel aktiviteye yönelik 

öğrenci tutumlarının belirlenmesinde farklı değişkenlerin kullanıldığı ve bazı çalışmaların 

karmaşık bulgulara sahip olduğu belirlenmiştir. Tutum araştırmalarındaki karmaşık 

bulguların nedenlerinin farklı çözümlemeler, hedef grup, kullanılan ölçekler ve ölçüm 

tekniği olabileceği tespit edilmiştir.  

McEwen (2001) araştırmasında öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını ve 

boş zamanlarındaki fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. 

15 sınıfın katıldığı çalışmada “Beden Eğitimi Anketi” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin beden eğitimine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları, erkek ve kız 

öğrencilerin üç alt ölçeğin yanı sıra genel tutumlarında önemli farklılıkların olduğu, 

erkeklerin kızlardan daha pozitif tutumlarının olduğu saptanmıştır. Beden eğitimine yönelik 

tutum ile fiziksel aktivite seviyesi arasında ilişki olduğunu gösteren herhangi bir kanıta 

rastlanamadığı da ulaşılan sonuçlar arasındadır. 

Barney (2002), öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin ilgi ve tutumlarını 

incelemeyi amaçladıkları bir çalışmada 28 ortaokul öğrencisiyle görüşme yapmıştır. 

Çalışmada “Beden Eğitimi Tutum Ölçeği “ kullanılmıştır. Sonuç olarak ortaokul 

öğrencilerinin beden eğitimine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, öğrencilerin beden 

eğitimi dersine katılmaktan memnun oldukları, bu nedenle de beden eğitimini sevdikleri 

belirtilmiştir. Ayrıca beden eğitimine yönelik öğrenci tutumlarını öğretmenlerin olumlu 

etkilediği tespit edilmiştir. 

Chung ve Phillips (2002) çalışmalarında cinsiyet ve milliyete göre lise öğrencilerinin 

beden eğitimine yönelik tutum ve serbest zaman aktiviteleri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. 451 lise öğrencisinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi Aktivite Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimine yönelik tutum ve serbest 

zaman aktiviteleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Serbest zaman aktivitelerinin 

cinsiyete ve milliyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; erkeklerin kızlara göre, Amerikalı 

öğrencilerin de Tayvanlı öğrencilere göre daha yüksek serbest zaman aktivite puanına 

sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Ryan, Fleming ve Maina (2003)’nın çalışmalarının amacı öğrencilerin beden eğitimi 

öğretmenleri ile derse dair tutumlarınının belirlenmesi; öğrencilerin cinsiyet ve ırkları ile 

beden eğitimi öğretmenleri ve derse dair tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 611 

öğrencinin katıldığı çalışmada 46 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Sonuç olarak 

ortaokul öğrencilerinin çeşitli aktivitelerden hoşlandıkları, öğretmenlerini sevdikleri, beden 

eğitimi derslerinde eğlendikleri belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet ve ırk değişkenlerinin 

öğrencilerin beden eğitimi öğretmenini ve dersini sevmelerinde güçlü bir ilişkiye sahip 

olduğu belirtilmiştir. 

Cho (2004) çalışmasında ortaokul öğrencilerinin beden eğitimine ve beden 

eğitimindeki testlere yönelik tutumlarını araştırmayı ve tutumlar arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçlamıştır. 515 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimi Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin memnuniyetinin ve beden eğitimi müfredatının 

öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarında etkili olabileceği belirtilmiştir. 

Alenezi (2005) tarafından yürütülen araştırmada öğrencilerin beden eğitimi 

derslerine dair tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 480 öğrenci 

katılmıştır. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin lise öğrencilerine göre daha olumlu tutuma 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrenci tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde 

değişmediği ortaya çıkmıştır.  

Deforche, Bourdeaudhuij ve Tanghe (2006) araştırmada fiziksel aktivitedeki 

farklılıkları belirlemek, farklı derecelerde fazla kilolu ergenlerin fiziksel aktiviteye yönelik 

tutumlarını, fiziksel aktiviteye katılımlarının fazla kilolu olma düzeyine bağlı olup 

olmadığını incelemeyi amaçlamışlardır. 90 ergenin katıldığı araştırmada 23 maddelik 

ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak spora katılım normal kiloda olanlarda fazla kilo ve obez 

olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Serbest zaman fiziksel aktivitelerinde gruplar 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Obez ergenlerin normal kiloda olan ve fazla kilolu 

olan yaşıtlarına göre daha az olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilirken, fazla kilolu olma 

düzeyinin spora katılım ve spora yönelik tutumun arasındaki ilişkiyi etkilemediği 

belirlenmiştir.  

Bibik, Goodwin ve Orsega-Smith (2007) çalışmalarında lise öğrencilerinin beden 

eğitimine yönelik tutum ve algılarını araştırmayı amaçlamışlardır. 223 öğrencinin katıldığı 

araştırmada 31 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin yaklaşık % 

45’inin içinde daha fazla spor ve oyun içeren beden eğitimi derslerinden zevk aldığı, 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun karma sınıfları ve kendileriyle benzer yeteneklere sahip 

öğrencilerle birlikte çalışmayı tercih ettiği belirtilmiştir. Öğrencilerin % 43’ünün beden 

eğitimini matematik, İngilizce ve fen bilgisi derslerinden hemen sonra en önemli ders 

olarak gördükleri tespit edilmiştir. Beden eğitiminden zevk aldığını belirten öğrencilerin 



36 

 

çoğunluğunun okuldan da zevk aldığı tespit edilirken, sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı 

alışkanlıkları olan öğrencilerin beden eğitiminden daha az zevk alma olasılığı olduğu 

belirlenmiştir.  

Subramaniam ve Silverman (2007) çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin beden 

eğitimine yönelik tutumlarını tutum teorisine dayanan tutum ölçeğiyle belirlemeyi 

amaçlamışlardır. 995 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimi Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrenci tutumlarının kısmen olumlu olduğu, sınıf seviyesinin 

yükselmesiyle birlikte öğrencilerin tutum puanlarında düşüş olduğu ve üst sınıflardaki 

öğrencilerin daha düşük tutum puanına sahip oldukları saptanmıştır.        

AL-Liheibi (2008) tarafından öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının 

araştırılması amacıyla yürütülen çalışmaya 480 öğrenci katılmış olup çalışmada 33 

maddelik ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak lise öğrencilerinin tutumlarının ortaokul 

öğrencilerinden daha olumlu olduğu, spor salonuna ulaşabilen öğrencilerin spor salonuna 

ulaşamayanlara göre daha olumlu tutuma sahip olduğu, okul dışında fiziksel aktiviteye 

katılan öğrencilerin aylık, haftalık fiziksel aktiviteye katılan ya da hiç katılmayan 

öğrencilere göre daha olumlu tutumlara sahip olduğu belirtilmiştir.  

Liu ve diğerleri (2008)’nin yaptıkları araştırmada ortaokul öğrencilerinin fiziksel 

aktiviteye yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 199 ortaokul öğrencisinin 

katıldığı araştırmada sonuç olarak, çocuklarda fiziksel aktivitenin en çok sağlık, eğlence 

ve sosyal etkileşim alanlarında faydalı olduğu ve düzenli spora katılanların fiziksel 

aktivitenin sağlık, eğlence ve sosyal etkileşim yönlerine yönelik tutumlarının, herhangi bir 

spor etkinliğine katılmayanlara göre anlamlı olarak daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca çocukların riskli hareket içeren ve uygulaması zor olan fiziksel aktivitelerden zevk 

almadıkları tespit edilmiştir.  

Tomik (2008) yaptığı çalışmada ortaokul ve lisede spor kulüplerine üye olan 

öğrencilerin beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarını incelemiştir. Çalışmaya 103 spor 

kulübü katılmıştır. Çalışmada “Gençler İçin Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutum Anketi” 

kullanılmış olup yapılan anketlerden 2704’ü değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak 

katılımcıların beden eğitimi ve spora karşı olumlu tutumlara sahip olmalarına rağmen 

isteksiz tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spora 

yönelik tutumlarının bilişsel bileşen dizini hariç bütün tutum dizinlerde lise öğrencilerinden 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Okul spor kulübüne üye olan öğrencilerin tutumları üye 

olmayanlara göre daha olumludur. 

Bernstein (2009) yaptığı araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimindeki 

rekabetçi etkinliklere yönelik tutum ve algılarını ve öğrencilerin beceri düzeylerinin 

rekabetçi faaliyetlere yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemiştir. 24 öğrencinin 
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katıldığı araştırmada görüşme, gözlem ve odak grupları tekniği kullanılmıştır. Sonuç 

olarak yüksek yetenekli öğrencilerin beden eğitimindeki aktiviteleri rekabetçi değil 

eğlenceli buldukları, orta yetenekli öğrencilerin zorlu aktiviteleri eğlenceli buldukları, düşük 

yetenekli öğrencilerin ise başkalarıyla işbirliği içeren aktiviteleri eğlenceli buldukları tespit 

edilmiştir.  

Constantitinou, Manson ve Silverman (2009) çalışmada ortaokulda öğrenim gören 

kız öğrencilerin beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rol beklentilerini nasıl 

tanımladıklarını ve bu algılamanın kız öğrencilerin beden eğitimine katılımlarını ve beden 

eğitimine ilişkin tutumlarını nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamışlardır. 20 kız öğrencinin 

katıldığı çalışmada görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Sonuç olarak kızların kendilerini 

erkek akranları kadar atletik gördükleri ve kendilerini atletik ve mücadeleci olarak 

tanımladıkları belirlenmiştir.  

Robinson (2009) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını 

incelemiştir. 506 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimine Yönelik Tutum Anketi” 

kullanılmış olup katılımcıların 78’i ile de odak grup görüşmesi yapılmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin beden eğitimindeki negatif tutumlarının arkadaş, beden eğitimi öğretmeni, 

beden eğitimini yapısı ve beden eğitimine veriler değer ile ilgili olduğu belirlenmiştir.  

Dismore ve Bailey (2010)’in çalışmasının amacı 7-11 yaştan 11-14 yaşa geçiş 

aşamasında olan çocukların ve gençlerin beden eğitimine yönelik tutumlarını belirlemektir. 

Çalışmada beş erkek ve beş kız olmak üzere 10 çocuk ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. 

Sonuç olarak çocukların beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, 7-11 

yaştan 11-14 yaşa geçişte ve ilk-ortaokul döneminde farklılığın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Kamtsios (2010) çalışmasında ilkokul çocuklarının algılanan atletik yeterlilik ve vücut 

çekiciliklerine göre, zor, orta ve hafif fiziksel aktiviteye katılımları halinde, egzersize 

yönelik tutumlarında ve eğilimlerinde cinsiyet farklılıklarını araştırmayı amaçlamıştır. 775 

öğrencinin katıldığı araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak erkeklerin 

egzersize eğilimleri, algılanan vücut çekiciliğinde, algılanan atletik yeterlikte ve fiziksel 

aktivite seviyelerinde kızlardan daha yüksek puanlara sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Pano ve Markola’nın (2011) çalışmalarının amacı, 14-18 yaş yaş grubu öğrencilerin 

beden eğitimi, spora ilişkin tutumları ile algılarını belirlemektir. 1062 lise öğrencisinin 

katıldığı çalışmada anket kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin %14.21’inin okul 

programlarındaki beden eğitimiyle birlikte beden eğitimi ve spora düzenli katıldıkları, 

%39’unun hafta boyunca bir beden eğitimi ve spor faaliyetine katıldığı ve %36’sının ise 

beden eğitimi ve spor aktivitelerine nadir olarak katıldığı belirlenmiştir.  
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Phillips (2011) araştırmasında dördüncü, beşinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimine 

ilişkin tutumları ile algılarını incelemeyi amaçlamıştır. 1344 öğrencinin katıldığı 

araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek kullanılmış ve öğrencilerin algıların 

incelenmesi için nitel bir çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitiminden 

hoşlandıkları ve onu önemli gördükleri belirlenmiştir. Tutumların cinsiyete göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca dördüncü sınıf öğrencilerinin derse karşı 

daha yüksek tutum sahibi oldukları görülmüştür. Öğrencilerin dersten zevk aldıkları ve 

beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin zevk alma düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir.  

Zeng, Hipscher ve Leung (2011) lise öğrencilerinin beden eğitimi etkinliklerine 

yönelik tutumlarını ve tercih ettikleri fiziksel aktiviteleri incelemek amacıyla yaptıkları 

çalışmasına, 9-12. sınıflardan toplam 1317 öğrenci katılmıştır. Araştırmada ‘Beden eğitimi 

dersine ilişkin Tutum Ölçeği’ni kullanmıştır. Sonuçlarda ise katılımcıların cinsiyet, etnik 

grup ve sosyo-ekonomik durumuyla ilgili önemli farklar olduğunu belirlemiştir. 

Agbuga, Xiang ve McBride (2012) çalışmalarında öğrencilerin okul sonrası fiziksel 

aktivite etkinliklerine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamışlardır. 158 öğrencinin 

katıldığı çalışmada veriler anket kullanarak toplanmış olup katılımcıların 20’si ile de 

görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin okul sonrası fiziksel aktivite etkinliklerine 

yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Görüşmelerin sonucunda öğrencilerin 

fiziksel aktivitelere eğlenceli olduğu, oyun oynama imkanı sağladığı ve yararlı olduğu için 

katıldıkları saptanmıştır. 

Chatterjee, Nandy ve Adhikari (2012) çalışmalarında beden eğitimine yönelik tutum 

geliştirmenin psikolojik ve sosyal nedenlerini araştırmayı amaçlamışlardır. 273 ortaokul ve 

lise öğrencisinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Sonuç olarak spor mükemmeliyetçiliği yüksek olan bireylerin beden eğitimine yönelik 

tutumlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Collins (2012) çalışmasında engelli olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin beden 

eğitimine yönelik tutumlarını incelemiştir. Çalışma karma yöntem deseninde 

tasarlanmıştır. Çalışmanın nicel bölümüne 134, nitel bölümde ise bu öğrencilerin içinden 

seçilen 21 öğrenci yer almıştır. Çalışmada “Beden Eğitimi Aktivite Tutum Ölçeği” ve 

görüşme kullanılmıştır. Sonuç olarak engelli olan ve olmayan öğrenciler arasında çok 

fazla benzerliklerin olduğu ve öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarında 

öğretmenlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Colquitt, Walker, Langdon, McCollum ve Pornazal (2012) çalışmalarında 

öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamışlardır. 122 ortaokul 

öğrencisinin katıldığı çalışmada “Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimine Yönelik Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimine yönelik olumlu tutuma 
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sahip olduğu, beden eğitimine yönelik tutumların sağlığa ilişkin fitness için arabulucu bir 

faktör olarak hizmet ettiği tespit edilmiştir.  

H. R. Mohammed ve M. A. Mohammad (2012) araştırmalarında katılımcıların beden 

eğitimi dersine dair tutumları ile düşüncelerini belirlemeyi amaçlamışlardır. 2700 ortaokul 

ve lise öğrencisinin katıldığı araştırmada 40 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin beden eğitimi dersinin önemli olduğuna ve bütün sınıflarda bu dersin verilmesi 

gerektiğine inandıkları tespit edilmiştir. Buna ek olarak öğrenciler beden eğitimi dersinin 

onları mutlu ettiği, zinde ve sağlıklı tuttuğu, bu ders ile daha fazla arkadaş edinebildikleri 

düşüncelerine sahiplerdir.  

Cameron (2013) yaptığı çalışmada lise öğrencilerinin beden eğitimine yönelik örtük 

ve açık tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. 434 lise öğrencisinin katıldığı çalışmada 

sonuç olarak örtük tutumların cinsiyet açısından yüksek ve düşük açık tutuma sahip 

gruplar için farklılaştığı belirlenirken yüksek açık tutuma sahip kızların beden eğitimine 

ilişkin tutumlarının da yüksek olduğu saptanmıştır. 

Jaureguy (2013) çalışmasında ilkokul öğrencilerinin beden eğitimindeki koşu 

aktivitelerine yönelik tutumlarını araştırmıştır. 100 öğrencinin katıldığı araştırmada 

“Çocukların Fiziksel Aktiviteye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Envanteri” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak çocukların koşu aktivitelerini zindelik ve sağlık açısından 

anladıkları ancak eğlence ve zevk alma düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır.  

Majeed (2014) çalışmasında ergen kızların beden imajı algılarını, fiziksel aktivite ve 

beslenme alışkanlıklarına yönelik tutumlarını ve bilgilerini incelemeyi amaçlamıştır. 

Çalışmaya 303 ergen kız katılmıştır. Sonuç olarak ergen kızların egzersize katılmasında 

eğlencenin motivasyonel faktör olduğu saptanmıştır. 

Braga, Elliott, Jones ve Bulger (2015) çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin beden 

eğitimi dersinde daha az aktif ve daha çok aktif olmaya nasıl yatkın olduklarını kültürel ve 

coğrafi açıdan yeni geliştirilmiş ortaokul beden eğitimi müfredatına uygun içerik yönünden 

incelemeyi amaçlamışlardır. Nicel kısımda 116, nitel kısımda da bu öğrencilerin içinden 47 

öğrencinin katıldığı çalışmada nicel bölümde anket kullanılmış nitel bölümde odak grup 

görüşmesi yapılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimi dersine yeni içerik ile dahil 

olmalarının onların yetkinlik ve değer algılarını arttığı belirlenmiştir. 

Kannan (2015) 12. ve 13. sınıf lise öğrencilerinin beden eğitimine yönelik tutumlarını 

ve aralarında önemli bir farkın olup olmadığını incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında, 

“Beden Eğitimi Tutum Ölçeği” kullanmıştır. Sonuç olarak 12. ve 13. sınıf lise öğrencilerinin 

beden eğitimine ilişkin tutumların farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Marttinen (2015) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimine ve fiziksel aktiviteye 

yönelik tutumlarını deneysel çalışma yoluyla incelemeyi amaçlamıştır. 221 öğrencinin 
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katıldığı çalışmada sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimine karşı tutumlarının olumlu 

olduğu ve öğrencilerin olumlu tutumlarının yaştaki artışla birlikte azaldığı tespit edilmiştir. 

Beden eğitimine yönelik tutumun ise cinsiyete göre değişmediği saptanmıştır. 

Kurková ve Nemcek (2016) çalışmalarında engelli öğrencilerin beden eğitimi dersine 

dair tutumlarını incelemeyi amaçlamışlardır. 78 erkek ve 62 kız öğrencinin katıldığı 

çalışmada anket kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin engelleri ile beden eğitimi 

derslerinde gerekli olan çaba miktarı arasında önemli bir farlılığın bulunmadığı 

saptanmıştır. Beden eğitimi dersine katılımda engelli öğrenciler arasında farklılıkların 

olduğu belirlenmiştir.  

Chase (1998) çalışmasında çocuk ve ergenlerin beden eğitimine yönelik 

özyeterliklerinin kaynaklarını ve bu kaynaklarla ilişkisini araştırmıştır. 24 öğrencinin 

katıldığı çalışmada görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Sonuç olarak performansın her 

yaş grubu için önemli bir özyeterlik kaynağı olduğu, arkadaş ve antrenör tarafından 

ödüllendirilmenin de önemli bir özyeterlik kaynağı olarak görüldüğü tespit edilmiştir. 

Feltz ve Lirgg (1998) çalışmalarında üniversite hokeyinde yarışma sezonu boyunca 

hem takım hem de oyuncu yeterliklerini belirlemeyi bununla beraber oyuncu yeterliği, 

takım yeterliği ve takım performansının aralarındaki ilişkiyi incelenmeyi amaçlamışlardır. 

180 buz hokeyi oyuncusunun katıldığı araştırmada 8 maddelik yeterlik ölçeği 

kullanılmıştır. Sonuç olarak oyuncuların kendilerinin ve takımlarının yeteneklerini tam 

olarak gösterebilmek adına benzer inançlarının olduğu, takım performansını belirlemede 

takımlar arasında homojenlik olduğu tespit edilmiştir. Takım yeterliğinin galibiyet 

sonrasında arttığı, mağlubiyet sonrasında azaldığı, oyuncu yeterliğinin ise farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir.  

Hagger, Chatzisarantis ve Stuart (2001) çalışmalarında gençlerin fiziksel aktivite 

eğilimleri üzerinde geçmiş davranışlarının ve öz-yeterliğin etkisini incelemeyi 

amaçlamışlardır. 1152 gencin katıldığı araştırmada “Planlı Davranış Teorisi Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak tutum ve öz-yeterliğin fiziksel aktivite eğiliminin önemli 

yordayıcıları olduğu, fakat algılanan davranışsal kontrol ve öznel normların yordayıcısı 

olmadığı belirlenmiştir. Öz-yeterliğin, eğilim üzerindeki algılanan davranışsal kontrol ve 

tutumların etkisini azalttığı, geçmiş davranışların özyeterlik ve tutum yoluyla eğilimi 

doğrudan ve dolaylı olarak öngördüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca olumlu tutum ve yüksek öz-

yeterliğe sahip genç kişilerin fiziksel aktiviteye katılım eğilimi oluşturmaya daha yatkın 

oldukları tespit edilmiştir.  

Ryan ve Dzewaltowski (2002) çalışmalarında farklı tipteki öz-yeterliği ve gençlerin 

fiziksel aktiviteleri arasındaki ilişkiyi karşılaştırmayı amaçlamışlardır. 106 öğrencinin 

katıldığı çalışmada “Özyeterlik” ve “Önceki Gün Fiziksel Aktivite Hatırlama” ölçekleri 
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kullanılmıştır. Sonuç olarak öz-yeterliğin diğer türleriyle kıyaslandığında, çevresel değişim 

etkinliğinin gençlerin fiziksel aktiviteleriyle daha güçlü ilişkisi olduğunu görülmüştür. 

Öğrencilerin kendi yeteneklerini güçlendirebilecekleri, fiziksel aktivitelerini 

destekleyecekleri çevre oluşturmalarında etkili olabileceği ve fiziksel aktivite düzeylerini 

geliştirebilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Robbins, Pender, Ronis, Kazanis ve Pis (2004) çalışmalarında özyeterlik, kişisel 

fiziksel aktivite becerilerinde güven duygusu ve aktivite sırasında algılanan efor arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı amaçlamışlardır. 168 öğrencinin katıldığı çalışmada “Puberte Gelişim 

Ölçeği” ve “Yürüyüş Etkinliği Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak kız öğrencilerin aktivite 

öncesi özyeterlik düzeylerinin erkeklerden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Fiziksel 

aktiviteyi arttırıcı başlangıç çalışmaları esnasında rahatsızlık verici efor algılamalarının 

gelecekteki aktivite düzeyini geliştirebileceği belirlenmiştir. 

Hall ve Ponton (2005) araştırmalarında gelişimsel matematik kursuna devam eden 

ve Matematik I kursuna devam eden öğrencilerin matematik özyeterlikleri arasındaki 

farklılıkları belirlemeyi amaçlamışlardır. 185 üniversite birinci sınıf öğrencisinin katıldığı 

araştırmada “Matematik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak matematik I 

öğrencilerinin daha iyi matematik becerisine sahip oldukları ve üniversite matematik 

dersinde başarılı olabileceklerine dair güçlü öz-inançlarının olduğu ortaya çıkmıştır. 

Usher ve Pajares (2006) çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin akademik ve öz-

denetimli yeterlik inançları üzerinde Bandura’nın hipotezleştirdiği öz-yeterliğin 

kaynaklarının etkisini incelemişlerdir. Ayrıca öz-yeterliğin kaynaklarının cinsiyet, okuma 

becerisi, etnik kökene göre değişip değişmediğini incelemişlerdir. 263 öğrencinin katıldığı 

araştırmada “Öz-yeterliğin Kaynakları Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcılar için 

doğrudan deneyimler, dolaylı deneyimler, sosyal görüş ve fizyolojik durumların, akademik 

ve öz-denetimli öz-yeterliğin güçlü belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan 

deneyimler ve sosyal görüş kızların akademik ve öz-denetimli öz-yeterliğini 

belirlemektedir. Erkeklerde doğrudan deneyimlerin ve dolaylı deneyimlerin akademik ve 

öz-denetimli öz-yeterliği belirlemede daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

akademik öz bakımlarının doğrudan deneyimler ve sosyal görüşler yoluyla belirlendiği, az 

başarılı olan öğrencilerin özyeterlik inançlarında ise doğrudan deneyimlerin etkisi olmadığı 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre Bandura’nın sosyal bilişsel kuramının teorik ilkeleri 

desteklenmektedir. 

Hommel (2007) çalışmasında cinsiyetin bireysel öz-yeterliğe etkisini ve fiziksel 

aktiviteye katılanların fiziksel aktiviteyi algılamalarında kendini motive etme programının 

etkisini incelemiştir. 40 öğrencinin katıldığı çalışmada “Fiziksel Aktivite Özyeterlik Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların ön-son test özyeterlik puanları arasında anlamlı 
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farklılıkların olduğu ve cinsiyetin katılımcıların özyeterlik puanlarını etkilemediği tespit 

edilmiştir. 

Lavasani, Mirhosseini, Hejazi ve Davoodi, (2011) çalışmalarında öğrencilerin öz-

denetimli öğrenme stratejilerinin akademik motivasyon ve özyeterlikleri üzerindeki etkisini 

araştırmayı amaçlamışlardır. 66 kız öğrencinin katıldığı araştırmada özyeterlik ölçeği 

kullanılmıştır. Sonuç olarak öz-denetimli öğrenme stratejilerinin öğretiminin öğrencilerin 

akademik motivasyon ve özyeterlikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

saptanmıştır. 

Bridley’in (2013) çalışmasında iki haftalık aerobik programının ergen kızların fiziksel 

aktivite seviyesine, öz-yeterliğine ve karar vermedeki dengelerine etkisini incelemeyi 

amaçlamıştır. 69 ergen kızın katıldığı çalışmada fiziksel aktivite için günlük adım sayar, 

özyeterlik ve karar vermedeki denge için ise anket kullanılmıştır. Sonuç olarak fiziksel 

aktivite, özyeterlik ve karar verme dengesi arasında önemli farklılıkların olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Reigal, Videra ve Gil (2014) çalışmalarında fiziksel egzersiz, genel özyeterlik ve 

yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 2079 ergenin katıldığı araştırmada 

“Genel Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak fiziksel olarak aktif olan ergenlerin 

genel özyeterlik ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

özyeterlik algısında, fiziksel egzersizin haftalık gün sayısına ve egzersizin gerçekleştiği 

ortama göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  

Su, Xiang, McBride, Liu ve Thornton (2016) çalışmalarında erkeklerin Bandura’nın 

özyeterlik kavramı çerçevesinde fiziksel aktivite özyeterliklerini ve sosyal özyeterliklerini 

incelemeyi amaçlamışlardır. Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 97 erkeğin katıldığı 

çalışmada “Sosyal Özyeterlik Ölçeği”, “Fiziksel Aktivite Özyeterlik Ölçeği”, “Olumlu Sosyal 

Davranış Ölçeği” ve “4 Maddelik Efor Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak sosyal özyeterlik 

ve fiziksel aktivite özyeterliğinin ayırt edici olduğu ve bunların güçlü bir pozitif ilişkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte fiziksel aktivite özyeterliğinin sosyal öz-yeterliğe göre 

eforun daha iyi belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. 

Hilland, Stratton, Vinson ve Fairclough (2009) çalışmalarında “Beden Eğitimine 

Yatkınlığı Ölçeği”ni geliştirmeyi, ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimine yönelik 

tutumlarını ve algılanan özyeterliklerini değerlendirerek aralarındaki ilişkiyi belirlemeyi, 

tutum ve öz-yeterliği cinsiyet ve yaşa göre araştırmayı amaçlamışlardır. 315 öğrencinin 

katıldığı araştırmada “Beden Eğitimine Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

ölçeğin tutum ve özyeterlik alt faktörleri arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

Erkeklerin kızlara göre daha yüksek tutum, özyeterlik puanlarının olduğu ortaya çıkmıştır. 

8. sınıf öğrencilerinin tutum ve özyeterlik puanlarının 9. sınıf öğrencilerinin puanlarından 
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daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Beden eğitimine yatkınlık ölçeğinin beden eğitimi 

ortamında kullanım için uygun olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ridgers (2012) çalışmasında ergen kızların beden eğitimine motivasyonel 

yatkınlıkları ve fiziksel aktivite alışkanlıkları arasındaki yordayıcı ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamıştır. 200 kız öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimine Yatkınlık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak beden eğitimine yönelik en yüksek algılanan değer ve 

algılanan yeterlik puanlarına sahip olan öğrencilerin en fazla aktivite alışkanlığına sahip 

olan grupta yer aldıkları tespit edilmiştir. Beden eğitiminde algılanan özyeterlik ve beden 

kitle indeksinin fiziksel aktivitenin anlamlı yordayıcıları olduğu ortaya çıkmıştır.  

Literatür taraması sonucunda yurt dışında yapılan çalışmalarda genel olarak öğretim 

stili değişkeninin öğrenci başarısı, akademik beceri ve performans, tutum, inanç, algı, 

bilişsel süreç becerisi, özyeterlik, sınıf yönetimi, mesleğe yönelik algı, iş doyumu, kaygı ve 

belirlenen farklı değişkenler ile arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tutum değişkeninin 

incelendiği çalışmalarda cinsiyet, etnik köken, sınıf, ekipman, imkan ve olanaklar, okul 

türü, okul dışı fiziksel aktivitelere katılım, yaş, spora katılım durumu, kişisel memnuniyet, 

eğitim seviyesi, kulüpte spor yapma durumu, yaşanılan yer, doğum yeri, beden eğitimi 

öğretmeninin cinsiyeti, sosyo-ekonomik düzey, beden kitle indeksi gibi bağımsız 

değişkenlerle ele alındığı görülmüştür. Özyeterlik değişkeninin incelendiği çalışmalarda 

ise cinsiyet, sınıf, yaş, etnik köken, okul türü, fiziksel aktiviteye katılım değişkenleriyle 

birlikte genel olarak akademik özyeterlik düzeyinin, sporcu özyeterliğinin, genel öz-

yeterliğin, farklı derslere yönelik öz-yeterliğin ve beden eğitimine yönelik öz-yeterliğin 

çalışma konusu olduğu görülmüştür. Tutum ve özyeterlik kavramlarının birlikte ele alındığı 

çalışmalarda ise cinsiyet, yaş, yaşanılan yer ve fiziksel aktivite alışkanlığı gibi 

değişkenlerin ele alındığı görülmüştür. 

 

2. 2. 2. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar 
 
Çekiç (1991), Anadolu Üniversitesi’nde İngilizceyi yabancı dil olarak alan 

öğrencilerle yürüttüğü araştırmasında algılanan öğrenme/öğretme stilleri ile gramer ve 

okuma derslerindeki akademik başarıları arasında fark olup olmadığı test etmeyi 

amaçlamıştır. Çalışmaya 60 öğrenci ve dört İngilizce öğretmeni katılmıştır. Araştırma 

sonucunda istatistiksel olarak öğrenme ve öğretme stili arasında bir korelasyon 

gözlenmemiştir.  

Boz ve Uzuntiryaki (2006) çalışmalarında öğretmen adaylarının öz-yeterliklerinin 

öğretim stillerine etkisini incelemiştir. 125 fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adayının 

katıldığı çalışmada “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Öğretme Stili Ölçeği” kullanılmıştır. 
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Sonuç olarak öğretmen adaylarının öz-yeterlikleri ve öğretim stilleri arasında anlamlı ilişki 

olduğu bulunmuştur.  

Küçüktepe (2007) çalışmasında ilköğretim öğretmenlerinin öz yeterlilik algılarını öz 

oluşum türlerine ve tercih ettikleri öğretme stillerine göre incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmaya 1691 öğretmen katılmıştır. Çalışma sonucunda ilköğretim öğretmenlerinin öz 

yeterlilik algılarıyla cinsiyetleri, okul türü, mesleki kıdemleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Öğretmenlerin öz yeterlilik algılarıyla mezun oldukları okul türü ve 

branşlarında anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Öğretmenlerin öz-yeterlilik algıları öğretim 

stillerine göre anlamlı farklılık göstermezken, öğretmenlerin öğretme stilleri ile öz oluşum 

türleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

L. Üredi ve I. Üredi (2007) çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin algılarının kullandıkları öğretim stillerini yordama gücünü araştırmışlardır. 

681 sınıf öğretmeninin katıldığı araştırmada “Öğretme Stili Ölçeği” ve “Öğretmenlik 

Mesleğine İlişkin Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlik meslek algısı uzman 

öğretim stilinin % 5,4’ünü, otoriter öğretim stilinin % 4,7’sini, kişisel öğretim stilinin % 8’ini, 

yol gösterici öğretim stilinin % 12,7’sini, temsilci öğretim stilinin % 10’nu açıkladığı 

belirlenmiştir.  

Bilgin ve Bahar (2008) çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin öğretim ve öğrenme 

stillerini belirlemeyi ve ikisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemişlerdir. 47 sınıf 

öğretmeninin katıldığı çalışmada “Grasha Öğretme Stili Ölçeği” , “Grasha Öğrenme Stili 

Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin bilgi aktarıcı, rehber ile danışman 

öğretim stillerini, otoriter ile kişisel öğretim stillerinden daha çok kullandıkları belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin işbirlikli, rekabetçi öğrenme stillerini daha çok kullandıkları saptanmıştır. 

Bağımsız, pasif, bağımlı ve katılımcı öğrenme stillerini ise daha az kullandıkları 

saptanmıştır. Katılımcıların çeşitli öğrenme ile öğretim stilleri arasında anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir. 

Deveci (2008) öğretmen öğretim stilinin değişik zekâ türlerine sahip altıncı sınıf 

öğrencilerinin fen dersi başarısına tesirini incelemiştir. 32 öğretmen ve 659 öğrencinin 

katıldığı araştırmada “Grasha Öğretim Stili Envanteri”, ve “Çoklu Zekâ Envanteri ve Başarı 

Testi” kullanılmıştır. Sonuç olarak farklı öğretim stillerine sahip öğretmenlerin öğrencilerine 

ait başarı testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 

Serin (2008) çalışmasında fen bilimleri öğretmenlerinin öğretim strateji ve stilleri ile 

çoklu zekâ alanları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlanmıştır. 708 öğretmenin katıldığı 

çalışmada “Öğretme Stilleri Ölçeği” ve “Çoklu Zekâ Envanteri” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

sözel zekâ ile cesaretlendirme ve öğretim stili arasında, matematiksel zekâ ile model olma 
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arasında, görsel zekâ ile cesaretlendirme ve öğretim stili arasında pozitif yönde ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Süral'in (2010) çalışmasında katılımcıların öğretim stillerini belirlemeyi ve belirlediği 

değişkenler ile karşılaştırmayı amaçlamıştır. 241 öğretim elemanının katıldığı araştırmada 

“Öğretme Stili Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretim stilleri ile katılımcıların 

cinsiyetleri, yaşları, çalıştıkları fakülte, verdikleri ders alanları değişkenlerine göre anlamlı 

farklılık saptanmıştır. 

Şentürk (2010) çalışmasında öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ile matematik 

öğretmenlerinin öğretme stillerini belirlemeyi ve öğrenme stilleri ile öğretim stillerinin 

öğrencilerin matematik başarısı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. 954 7.sınıf 

öğrencisi ile bu öğrencilerin derslerine giren 21 matematik öğretmeninin katıldığı 

araştırmada “Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Envanteri”, “Matematik Başarı Testi” ve 

“Grasha Öğretme Stili Envanteri” kullanılmıştır. Sonuç olarak çoğu öğrenci katılımcı 

öğrenme stiline sahiptir. Öğretmenlede ise çoğunluğun rehber /danışman /bilgi aktarıcı 

öğretim stili grubunda oldukarı saptanmıştır. Bununla birlikte öğrenme ve öğretim stilleri 

matematik başarısında etkendir. 

Saracaloğlu, Dinçer, Dedebali ve Dursun  (2011) çalışmalarında ilköğretim sınıf 

öğretmenleri, fen ve teknoloji öğretmenleri ile Türkçe öğretmenlerinin öğretme stillerini 

çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlamışlardır. 210 öğretmenin katıldığı 

araştırmada “Grasha Reichmann Öğretme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

öğretmenlerin rehber öğretme stili başta olmak üzere kişisel, danışman gibi öğrenci 

merkezli öğretim stilleri tercih ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenlerin belirli 

öğretme stilleri ve cinsiyetleri, yaşları, mezun oldukları okulların türleri, meslekteki 

kıdemleri, branşları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. 

Saracaloğlu, Karademir, Dinçer ve Dedebali'nin (2012) çalışmalarının amacı 

ilköğretim sınıf öğretmenleri, fen ve teknoloji ve Türkçe öğretmenlerinin öğretme stillerini, 

öz yeterliklerini ve iş doyumlarını belirlemek, aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 200 

öğretmenin katıldığı araştırmada  “Grasha-Reichmann Öğretme Stilleri Ölçeği”, “Öğretmen 

Öz yeterlik Ölçeği” ve “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

katılımcılar, öğretim stillerinin hepsini, ekseriyetle yüksek seviyede kullanmaktadırlar. 

Öğretim stili otoriter olan kadın öğretmenler ve öğretim stili danışman olan hizmetiçi eğitim 

almış öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin çoğunlukla 

işlerinden “memnun” ve “çok memnun” oldukları tespit edilmiştir. İçsel ve dışsal iş doyumu 

puanları arasında, öğretmenler arasında tüm değişkenler açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. Öğretmenlerin branşa göre öz yeterlik algıları, öğrenci katılımını sağlama 

dışındaki diğer alt boyutların tamanında ve değişkenler arasında anlamlı fark 
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bulunmamıştır. Ayrıca, öğretmenlerin öğretme stilleri ile öğretmen öz yeterliği arasında 

orta düzeyde anlamlı ve pozitif; öğretme stilleri ile iş doyumu ve öğretmen öz yeterliği ve iş 

doyumları arasında ise düşük düzeyde anlamlı, pozitif ilişki bulunmuştur. 

Saraç ve Muştu'nun (2013) çalışmalarının amacı, kız ve erkek beden eğitimi 

öğretmen adaylarının kendi öğretme stili tercihlerinin belirlenmesi ve bu stillere ilişkin 

değer algılarının incelenmesidir. 141 beden eğitimi öğretmeni adayının katıldığı çalışmada 

“Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

katılımcılar arasında en çok kullanılan öğretme stillerinin komut, uygulama ve karşılıklı 

stillerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğretme stillerine ilişkin değer 

algılarında en yüksek ortalamalar uygulama ve karşılıklı tarzı komut boyutlarında ortaya 

çıkmıştır. Kadın katılımcıların erkeklere göre uygulama stili daha çok tercih ettikleri 

görülmüştür. Kadın ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretme stillerine ilişkin 

değer algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Gencel (2013) çalışmasında öğretmenlerin öğretme stilleri tercihlerini incelemeyi; 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğretmenlerin kullandıkları öğretme stillerini 

karşılaştırmayı amaçlamıştır. Çalışmada Türkiye’deki 283 öğretmen için “Öğretim Stilleri 

Envanteri”, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 229 öğretmen için ise ölçeğin orijinal biçimi 

kullanılmıştır. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’deki katılımcıların 

kullandıkları öğretme stillerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde en fazla kullanılan öğretme stili gurubu danışman/rehber/bilgi aktarıcı, en az 

kullanılan öğretme stili gurubu bilgi aktarıcı/otoriter olarak saptanmıştır. Türkiye’de en çok 

rehber/kişisel/bilgi aktarıcı öğretme stili gurubu kullanılırken en az kişisel/bilgi 

aktarıcı/otoriter öğretme stili gurubu kullanıldığı saptanmıştır.  

Özlü (2014) çalışmasında beden eğitimi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme 

stilleri ile stilleri kullanma seviyelerini incelemiştir. Ayrıca katılımcıların stillere dair değer 

algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. 1682 beden eğitimi öğretmeninin 

katıldığı araştırma sonuçlarına bakıldığında en fazla tercih edilen ve değerli görülen 

stillerin, öğretmeni merkeze alan stiller olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların öğretim 

stillerini kullanma durumları yaş, cinsiyet, öğrenim durumları, mezun olunan bölüm, görev 

yaptıkları yerleşim yeri türü ve coğrafi bölgeler, hizmet süresi, kadro durumu ve unvan 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterirken görev yaptıkları okul düzeyleri ve mezun 

olunan üniversite değişkenlerine göre anlamlı farlılık görülmemiştir. Katılımcıların öğretim 

stillerine dair değer algıları incelendiğinde yaş, öğrenim durumları, görev yaptıkları coğrafi 

bölgeler, hizmet süresi, kadro durumu ve unvan değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

bulunurken cinsiyet, görev yaptıkları okul düzeyleri, mezun olunan üniversite, mezun 
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olunan bölüm ve görev yaptıkları yerleşim yeri türü değişkenlerine göre anlamlı farlılık 

bulunamamıştır. 

Dilekli (2015) çalışmasında öğretmenlerin düşünme becerileri öğretimine yönelik 

yaptıkları sınıf içi uygulamaları, özyeterlik düzeyleri ve öğretim stilleri arasındaki ilişkileri 

incelemeyi amaçlamıştır. 1003 sınıf öğretmeninin katıldığı araştırmada “Öğretmenlerin 

Düşünme Becerileri Öğretimine Yönelik Sınıf İçi Uygulamalar Ölçeği”, “Öğretmenlerin 

Düşünme Becerileri Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği” ve “Düşünme Becerileri 

Öğretime Yönelik Öğretim Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin sınıf 

içinde düşünme becerilerinin öğretimine ilişkin öğretim yaklaşımlarına özyeterliklerinin 

anlamlı katkısı olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğretim stili yaklaşımının anlamlı yordayıcı 

olduğu belirlenmiştir. 

Ağgez’in (2015) yaptığı çalışmada, beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretim stillerine 

yönelik tercihlerine ulaşılması amaçlanmıştır. 244 öğretmenin katıldığı çalışmada “Öğretim 

Stilleri Spektrumu” kullanılmıştır. Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenlerinin en çok tercih 

ettikleri stillerin, öğretmen merkezli "Alıştırma" ve "Komut" stilleri olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen veriler öğretmenlerin cinsiyetleri ve mesleki kıdemlerine göre incelendiğinde 

kullanılan öğretim stillerine yönelik öne çıkan bir durum saptanmamıştır. Beden eğitimi 

öğretmenlerinin öğretim stillerini kullanma durumları, görev yaptıkları okul türüne göre 

incelendiğinde iki öğretim stilinde anlamlı farklılık görülmüştür. Alıştırma-B Stili'ni, 

ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin, lisede görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerine göre daha fazla tercih ettikleri; öğrencinin tasarımı-I stili'ni, lisede çalışan 

öğretmenlerin, ortaokulda çalışan öğretmenlere nazaran daha fazla tercih ettikleri ortaya 

çıkmıştır. 

Şişko ve Demirhan (2002) çalışmalarında ilköğretim okulları ve liselerde öğrenim 

gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili tutumlarını incelemeyi 

amaçlamışlardır. 2072 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum 

puanları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hünük ve Demirhan (2003) çalışmalarında ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite 

düzeyindeki öğrencilerin beden eğitimi, spora dair tutumlarını belirlemeyi ve 

karşılaştırmayı amaçlamışlardır. 1876 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi ve 

Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak tüm grupların tutum puanları ortalaması 

olabildiğince yüksektir. Üniversite öğrencilerinin tutum puanları ortalaması, ilköğretim 

sekizinci sınıf ve lise birinci sınıf öğrencilerinin tutum puanları ortalamasından yüksek ve 

anlamlı şekilde farklı bulunmuştur.  
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Koca, Aşçı ve Demirhan (2005) çalışmalarında Türk lise öğrencilerinin beden 

eğitimine yönelik tutumlarını ve okul türüne göre beden eğitimi dersi tercihlerini incelemeyi 

amaçlamışlardır. 868 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimine Yönelik Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak karma eğitim verilen okullardaki öğrencilerin ve 

erkeklerin daha olumlu tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Karma eğitimin olmadığı 

okullardaki öğrencilerin tutumlarıyla karma eğitim gören öğrencilerin tutumları arasında 

anlamlı farklılıklar görülmüştür. 

Erkmen, Tekin ve Taşğın (2006) çalışmalarında özel ilköğretim okullarına giden 

öğrencilerin bazı değişkenlere göre beden eğitimi dersine dair tutumlarını ve düşüncelerini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. 162 öğrencinin katıldığı çalışmada araştırmacı tarafından 

geliştirilen anket kullanılmıştır. Sonuç olarak altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğencilerinin 

beden eğitimi dersini önemli buldukları belirlenmiştir. Öğrencilerinin derse dair tutumları ve 

ders hakkındaki düşünceleri de olumludur. Ayrıca sınıf düzeyi büyüdükçe beden eğitimine 

yönelik tutum ve görüşlerin değiştiği tespit edilmiştir. 

Girgin-Holoğlu (2006) çalışmasında ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. 

1105 kız öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak kız öğrencilerin tutum puanları ile iller, okullar, hizmet 

bölgeleri, doğum yerleri, anne-baba eğitim düzeyi, uzun süredir yaşanılan yer değişkenleri 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hünük (2006) çalışmasında Ankara ili merkez ilçelerindeki devlet okullarında 

öğrenim gören ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine dair 

tutumlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. 1260 öğrencinin katıldığı çalışmada “Çocuklar 

İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak erkeklerin tutum 

puanları kızlara nazaran daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerim sınıf düzeyi 

yükseldikçe tutum puanlarının azaldığı tespit edilmiştir. 

Koçak ve Hürmeriç (2006) araştırmalarında ebeveyn eğitimi ve sosyo-ekonomik 

durumun beden eğitimi ders notları ve cinsiyet değişkenlerine göre ilköğretim 

öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. 

963 öğrencinin katıldığı araştırmada tutum ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin 

genel tutum puanlarının sosyal, duygusal ve fiziksel tutum puanlarından daha olumlu 

olduğu, kız öğrencilerin genel tutum puanlarının erkek öğrencilere göre daha pozitif 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin beden eğitimi ders notlarının beden eğitimine karşı 

tutumlarıyla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ailelerin eğitim ve sosyo-ekonomik 

durumunun öğrencilerin beden eğitimine ilişkin tutumlarında etkili olmadığı saptanmıştır. 



49 

 

Yıldırım (2006) çalışmasında öğrencilerinin beden eğitimi, spor dersine yönelik 

tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. 5074 öğrencinin katıldığı çalışmada "Beden Eğitimi 

ve Spor Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Sonuç olarak erkek katılımcıların derse dair tutum 

puanlarının anlamlı olmadığı ancak kızlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınıfların 

karşılaştırılmasında ve sınıflardaki hemcinsler kendi içlerinde karşılaştırıldığında derse 

yönelik tutumların anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

Görücü (2007) çalışmasında yedinci sınıf beden eğitimi öğretiminde, işbirliğine 

dayalı öğrenim destekli çoklu zeka kuramı uygulamalarının öğrencilerin performanslarına, 

derse ilişkin tutumlarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisini belirlemeyi 

amaçlamıştır. 34 öğrencinin katıldığı çalışmada “Devinişsel Alan Gözlem Formu” ve 

“Beden Eğitimi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimine 

yönelik tutumlarında deney grubundaki katılımcılardan yana anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Arabacı (2009) araştırmasında beden eğitimi dersine karşı öğrenci tutumlarını 

incelemeyi amaçlamıştır. 1240 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimi ve Spor 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin cinsiyete göre beden eğitimi 

dersine karşı tutumlarında erkeklerin lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

sınıf düzeyine göre ortaokulun lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Başer (2009) araştırmasında öğretmen özelliklerinin öğrencilerin beden eğitimi 

dersine dair tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. 628 öğrencinin katıldığı 

araştırmada "Beden Eğitimi Öğretmen Nitelikleri Ölçeği" kullanılmıştır. Sonuç olarak 

katılımcıların derse dair tutumları ile öğretmenin nitelikleri arasında pozitif yönde ve 

anlamlı ancak düşük düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin öğretmenin sahip olduğu niteliklere göre beden eğitimine karşı tutumlarında 

cinsiyet açısından anlamlı fark olduğu fakat sınıf düzeylerine göre anlamlı fark olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Güllü (2007) araştırmasında öğrencilerinin beden eğitimi dersine dair tutumlarını 

belirlemeyi amaçlamıştır. Bunun yanında öğrencilerin kişisel özellikleri dikkate alınarak 

derse dair tutumları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Katılımcıların beden eğitimi 

öğretmenlerinin kişisel ve mesleki özelliklerine göre derse karşı tutumları arasındaki 

farklılıkları incelemeyi amaçlamıştır. 1500 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden Eğitimi 

Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrenci tutumlarının olumlu olduğu, 

öğrencilerin cinsiyetlerine, sınıflarına, okul türlerine, beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel 

ve mesleki özelliklerine göre tutum puanlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Koç (2009) çalışmasında öğrencilerinin fiziksel uygunlukları ve beden eğitimine karşı 

tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. 960 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi 

ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği” ve “AAHPERD Physical Best Test” bataryası kullanılmıştır. 
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Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, sınıflarına, 

cinsiyetlerine ve okul başarılarına göre derse dair tutumlarının anlamlı biçimde farklılaştığı 

belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıflarına göre boy uzunlukları, vücut ağırlıkları ve 

fiziksel uygunluk değerleri arasında da anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. 

Erturan-İlker (2010) çalışmasında farklı motivasyonel iklimlere göre işlenen beden 

eğitimi derslerinde öğrencilerin başarı hedefleri, motivasyonel stratejileri ve beden 

eğitimine ilişkin tutum erişi puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. 

109 lise öğrencisinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak motivasyonel iklimlerinin öğrencilerin beden eğitimine ilişkin 

tutumları üzerine etkisi anlamlı bulunmuştur. 

Esen (2010) çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin, beden eğitimi dersine ve beden 

eğitimi öğretmenine olan tutumlarını, öğrenci-öğretmen ilişkisini tespit etmeyi ve ders dışı 

etkinliklerde öğretmenin rolünü ortaya koymayı amaçlamıştır. 1000 öğrencinin katıldığı 

araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin derse ve öğretmenlerine dair tutumlarının olumlu olduğusaptanmıştır. 

Katılımcıların ders dışındaki aktivitelere katılımlarının istenilen seviyede olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Kaya, T. Murathan ve F. Murathan (2010) çalışmalarında ilköğretim öğrencilerinin 

beden eğitimi dersine dair tutumlarının hangi yönde geliştiğini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmaya 664 öğrenci katılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin derse dair tutumlarının 

anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Kumartaşlı (2010) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimine dair tutumları ile 

yaşam doyum düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. 603 öğrencinin katıldığı araştırmada 

“Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” ve “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

katılımcıların derse karşı tutumları olumludur ve cinsiyetlerine, yaşlarına, baba eğitim, 

anne eğitim, baba meslek, egzersiz ve spor yapma durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri ortaya 

konduğunda, sınıflarına, yaşlarına, hazırlık kurslarına gitme durumuna ve aylık gelir 

durumuna göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Yoncalık, Tanır, Erdoğdu ve Kutlu (2010) çalışmalarında ilkokul öğrencilerinin 

akademik başarıları ile beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin 

olup olmadığını araştırmayı amaçlamışlardır. 873 öğrencinin katıldığı çalışmada “Beden 

Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak erkeklerin derse dair tutum 

puanlarının kızların puanlarına nazaran olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Aybek, İmamoğlu ve Taşmektepligil (2011) çalışmalarında ortaöğretim okullarında 

öğrenim gören öğrencilerin, beden eğitimi ders içi ve ders dışı etkinliklerine karşı 
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tutumlarını incelemeyi ve bu süreçte beden eğitimi öğretmenlerinin rolünü belirlemeyi 

amaçlamışlardır. 990 öğrencinin katıldığı çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 

ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin dersi sevdikleri, fakat erkeklerin derse ve 

ders dışı faaliyetlere yönelik tutumlarının kızlara nazaran önemli derecede olumlu olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Çelik ve Pulur (2011) çalışmalarında ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve 

spor dersine ilişkin tutum ve görüşlerini çeşitli değişkenlere göre incelemeyi 

amaçlamışlardır. 318 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum puanlarının 

cinsiyete göre erkeklerin lehine değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca kendisi ya da ailesinden biri 

spor yapan öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülürken, okul türüne 

göre anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

Haşıl-Korkmaz ve Girgin-Holoğlu (2011) çalışmalarında ilköğretim ikinci kademede 

okuyan öğrencilerin beden eğitimi derslerine karşı tutum ve tercihlerini cinsiyet, anne baba 

eğitim düzeyleri, hizmet bölgeleri arasındaki ilişkiye göre incelemeyi amaçlamışlardır.  

2495 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Sonuç olarak beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum puanlarının cinsiyete göre 

erkeklerin lehine değiştiği belirlenmiştir. Hizmet bölgelerine göre ise ikinci bölgede 

öğrenim gören öğrencilerin lehine değiştiği görülmüştür. 

Ayan ve Kır (2012) çalışmalarında ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin anne ve 

babalarının eğitim durumlarıyla beden eğitimi ve spor dersine dair tutumları arasındaki 

ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. 773 öğrencinin katıldığı çalışmada “İlköğretim İkinci 

Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç 

olarak ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeylerine göre 

beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında, beden eğitimi dersine gösterdikleri ilgiyle 

beden eğitimi ders süresine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. 

Erbaş (2012) araştırmasında ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin anne-baba 

tutumlarının, psikomotor beceri düzeylerine ve beden eğitimi dersine karşı tutumlarına 

etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi ve elde edilen verileri bazı demografik değişkenler 

açısından karşılaştırmayı amaçlamıştır. 229 öğrencinin katıldığı çalışmada “Anne Baba 

Stilleri Ölçeği” ve “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak anne 

baba tutumlarının psikomotor beceri düzeylerini ve beden eğitimi dersi tutum düzeylerini 

umulan düzeyde etkilemediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin beden eğitimi dersine 

tutumlarının olumlu olduğu saptanmıştır. 
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Karadağ (2012) çalışmasında ilköğretim 8. sınıf ve lise 11. sınıf öğrencilerinin beden 

eğitimi dersine ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenlere bağlı olarak karşılaştırmayı 

amaçlamıştır. 501 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilerden, 8. sınıf öğrencilerinin 11. 

sınıf öğrencilerinden, okul takımında spora katılanların katılmayanlardan ve spor 

kulübünde olanların olmayanlardan beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının daha olumlu 

olduğu belirlenmiştir.  

Tavlaş (2012) çalışmasında ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumlarının belirlenmeyi, sınıflarına ve cinsiyetlerine göre beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumları arasındaki farklılıkları incelenmeyi amaçlamıştır. 1133 öğrencinin katıldığı 

araştırmada anket kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin beden eğitimine yönelik 

tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Aras (2013) çalışmasında ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin ve 

beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersinden beklenti ve tutumlarını incelemiştir. 

31 beden eğitimi öğretmeni ve 1007 ilköğretim ikinci kademe öğrencisinin katıldığı 

araştırmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, 

öğrencilerin ilerleyen eğitim dönemlerinde de beden eğitimi dersini almak istedikleri tespit 

edilmiştir.  

Canlı (2013) çalışmasında ilköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve 

erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarını belirleyerek cinsiyet ve 

sınıf düzeyi gibi değişkenlere göre karşılaştırmayı amaçlamıştır. 1271 öğrencinin katıldığı 

araştırmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak sekizinci 

ve dokuzuncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin 

tutum puanlarının cinsiyet ve sınıf değişkenine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Erbaş, Güçlü ve Zorba (2013) çalışmalarında ergenlik çağındaki bir gurup üzerinde 

beden eğitimi dersine ilişkin ana-baba tutumlarının etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. 

229 8. sınıf öğrencisinin katıldığı araştırmada “Ebeveynlik Stilleri Ölçeği” ve “Beden 

Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak ergenlerin beden eğitimi dersine 

ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre tutum 

puanlarında bir farkın olmadığı, otoriter yapıya sahip annelerin beden eğitimi dersine karşı 

tutumlarının olumlu olduğu ve bu durumun ergenlerin tutum düzeylerini olumlu etkilediği 

saptanmıştır. 

Özmutlu, Sivrikaya, Gürkan ve Dalkılıç (2013) çalışmalarında ortaokul 6, 7 ve 8. 

Sınıflardaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarını belirlemeyi 

amaçlamışlardır. 412 öğrencinin katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” 
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kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı olan tutumlarının sınıf 

ve cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ancak ebeveynlerinin eğitim 

durumu ve spora katılıp katılmama durumuna göre ise tutumlarının farklılaşmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Yaldız (2013) çalışmasında ilköğretim 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin ve velilerinin 

beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumunu belirlemeyi, bu tutumları öğrenci ve 

velilerin kişisel bilgilerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamıştır. 717 öğrenci ve 640 velinin katıldığı çalışmada 

“İlköğretim Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” ve “Anne-Babaların 

Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Sonuç olarak öğrencilerin ve velilerin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Erkek ve 

kız öğrencilerin derse olumlu yaklaştıkları, okul takımında oynayan öğrencilerin 

oynamayan öğrencilere göre daha olumlu tutuma sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

öğrencilerin sınıf düzeyleri yükseldikçe derse karşı olan olumlu tutumların azaldığı 

saptanmıştır. Ayrıca kadın ve erkek velilerin tutumlarında herhangi bir farklılık olmadığı, 

spor yapan velilerin, spor yapmayan velilere göre beden eğitimi dersine karşı daha olumlu 

tutuma sahip olduğu, velilerin beden eğitimi dersine olan tutumlarının eğitim durumlarına 

göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Korkmaz, Yücel, Kılıç, Çatıkkaş ve Tuna (2014) çalışmalarında ilkokul öğrencilerinin 

beden eğitimi dersi ve fen dersine yönelik tutumlarını karşılaştırarak incelemeyi 

amaçlamışlardır. 452 öğrencinin katıldığı araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 

ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının fen 

dersine yönelik tutumlarından daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Sayın (2014) çalışmasında ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin beden 

eğitimi dersine karşı tutumlarını, ilgilerini, isteklerini incelemeyi amaçlanmıştır. 246 

öğrencinin katıldığı araştırmada anket uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden 

eğitimi tutumlarının olumlu olduğu, beden eğitimi dersinin faydalı olduğu ve spor yapma 

alışkanlığını arttırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte meslek lisesi öğrencilerinin tutum 

düzeylerinin düşük olduğu ve ailenin beden eğitimi dersi ilgi oranının artmasının 

öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin ilgilerini arttırdığı belirlenmiştir. 

Usluoğlu (2014) çalışmasında ortaokulda beden eğitimi ve spor derslerinde 

kullanılan fiziksel etkinlik kartlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisini 

inceleyerek, kartlara ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Deney grubunda 153, kontrol grubunda 150 öğrenci bulunan araştırmada nicel veriler için 

“Beden Eğitimi ve Sporda Tutum Ölçeği”, öğrenci ve veli görüşleri anket formları; nitel 

veriler için beden eğitimi öğretmenlerinin günlüklerinden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. 
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Sonuç olarak fiziksel etkinlik kartlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarında deney ve 

kontrol grubundaki öğrencilerin almış olduğu eğitim, programın öncesindeki ve 

sonrasındaki tutum düzeyinde son-test lehine anlamlı farklılığa neden olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu, kartlarla ders işlemenin derslerde farklılık yarattığı, 

hoşlarına gittiği ve zevk aldıkları, derse katılımlarını arttırdığı ve yararlı olduğu, kartların 

hareket becerilerini ve kendilerine güveni geliştirdiği, kartları uygularken zorlanmadıkları, 

işbirliği sağladığı ve dersi eğlenceli hale getirdiği görüşündedirler.  

Çoknaz (2015) çalışmasında farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin beden 

eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. 1383 öğrencinin 

katıldığı araştırmada “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 

katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının okul türü, sınıf ve cinsiyete göre 

farklılaştığı belirlenmiştir. 

Eraslan (2015) çalışmasında ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine 

yönelik tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemeyi amaçlamıştır. çalışmaya 840 

öğrencinin katıldığı araştırmada “Ortaokul Öğrencileri İçin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Sonuç olarak katılımcıların derse dair tutum puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı 

saptanmıştır. 5. sınıf öğrencilerinin puanları 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin tutum puanlarıyla 

karşılaştırıldığında 5. sınıf öğrencilerinin en yüksek tutum puanlarına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Köyde yaşayan öğrencilerin tutum puanlarının şehirde yaşayan öğrencilerin 

tutum puanlarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Keskin (2015) çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemeyi amaçlamıştır. 640 öğrencinin katıldığı 

araştırmada “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların 

beden eğitimine ilişkin tutumlarının genel olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin 

tutumlarının cinsiyetlerine, yaş gruplarına ve ailelerinin ekonomik gelir durumlarına göre 

anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin herhangi bir spor kulübünde 

lisanslı olarak spor yapması, ailesinde spor yapan ebeveyn bulunması, ders başarı 

düzeyi, yeterli tesis ve araç-gereç bulunma durumu, arkadaşlar arası ilişkiler ve öğretmen 

davranışlarının öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını anlamlı düzeyde 

etkilediği tespit edilmiştir.  

Kılıç (2015) çalışmasında ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 

beden eğitimi derslerinde, okullarda spor tesislerine sahip olma ve olmama durumları ile 

derse karşı tutumları arasındaki farkları incelemeyi amaçlamıştır. 2554 öğrencinin katıldığı 

çalışmada 1925 veri kullanılmaya değer görülmüştür. Araştırmada “Beden eğitimi dersine 

ilişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı 
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tutumlarının genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca spor tesislerinin 

yokluğundan kaynaklanan olumsuz tutumların da olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bilgin (2017) çalışmasında spor eğitimi modeli kullanarak yürütülen beden eğitimi ve 

spor derslerinin öğrencilerin tutumlarına etkisini araştırmayı ve spor eğitimi modeli ile 

doğrudan öğretim modelinin öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine olan tutumları 

arasındaki farklılığı belirlemeyi amaçlamıştır. 6. ve 7. sınıflarında öğrenim gören 29 

öğrencinin katıldığı çalışmada deney grubunu, beden eğitimi ve spor derslerinin spor 

eğitimi modeli kullanılarak yürütüldüğü 18 6. sınıf öğrencisi, kontrol grubunu ise beden 

eğitimi ve spor derslerinin doğrudan öğretim modeli kullanılarak yürütüldüğü 11 7. sınıf 

öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada "İçsel Güdülenme Envanteri" ve araştırmacı 

tarafından hazırlanan görüşme soruları kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin ilgi 

duyma/hoşlanma, algılanan yeterlilik, değer/fayda, çaba/önem ve iş algısı boyutlarında 

anlamlı farklılıklar bulunurken, algılanan seçme hakkı ve baskı/gerilim boyutlarında ise 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Vardarlı (2005) çalışmasında ilköğretim II. kademe öğrencilerinin genel özyeterlik 

düzeylerini cinsiyet, yaş, algılanan başarı düzeyi, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim 

düzeyi, algılanan ana baba tutumu, algılanan gelir düzeyi, öz saygı düzeyi, sosyal beceri 

düzeyi ve denetim odağı değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamıştır. 571 öğrencinin 

katıldığı araştırmada “Genel Özyeterlik Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği”, 

“Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” ve “Nowicki-Strickland 

Denetim Odağı Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak genel öz-yeterliğin en önemli 

yordayıcısının özsaygı olduğu sonra sırasıyla sosyal beceri, algılanan başarı düzeyi, 

algılanan gelir düzeyi, annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerinin izlediği belirlenmiştir. 

Barut (2008) çalışmasında yurt dışında kullanılan “Sporda Batıl İnanç ve Davranış 

Envanteri” ni Türk sporculara uyarlayarak özyeterlik kavramıyla ilişkisini araştırmayı 

amaçlamıştır. Atletizm, tenis, futbol, basketbol branşlarından 160 sporcunun katıldığı 

araştırmada “Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri” ve “Algılanan Özyeterlik 

Beklentisi Ölçeği” kullanmıştır. Sonuç olarak batıl davranış kullanım sıklıkları bakımından 

tenis branşındaki sporcularla basketbol branşındaki sporcular arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet açısından kadın sporcuların erkeklere göre 

daha fazla batıl davranış gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca sporda uzmanlık derecesinin 

öz-yeterliği etkilediği ve envanterin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Balyan (2009) çalışmasında ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki 

öğrencilerin beden eğitimi derslerine yönelik tutumlarını, sosyal beceri ve özyeterlik 

düzeylerini belirlemeyi ve aralarındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamıştır. 1337 öğrencinin 

katıldığı araştırmada ”Beden eğitimi dersine ilişkin Tutum Ölçeği” ve “Genel Özyeterlik 
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Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin beden eğitimi derslerine yönelik tutum 

seviyelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Tutum ile cinsiyet, okul türü, okullarda bulunan 

spor tesisleri, gelir düzeyini algılama arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Ayrıca tutum 

düzeyi yükseldikçe; özyeterlik, olumlu ve olumsuz sosyal beceri düzeylerinin de arttığı 

tespit edilmiştir. 

Çetin (2009) çalışmasında yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı yeni ilköğretim 

programı uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin özyeterlik düzeylerine 

etkisini çeşitli değişkenlere göre incelemeyi amaçlamıştır. 526 öğrencinin katıldığı 

araştırmada “Çocuklar İçin Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak yeni ilköğretim 

programı uygulamalarının öğrencilerin özyeterlik düzeylerini arttırdığı ancak öğrencilerin 

özyeterlik düzeyine etkisinin cinsiyete, okul türüne, anne-baba eğitim durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Eyüboğlu (2012) çalışmasında 12-14 yaş arası ergenlerde sporun özyeterlik 

üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. 375 öğrencinin katıldığı araştırmada “Öz 

Etkililik-Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak spor yapan 12-14 yaş arası 

ergenlerin özyeterliğinin spor yapmayanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor 

yapmayanların öz-yeterliği üzerinde cinsiyet etkili değilken, spor yapan ergenlerde kızlar 

lehine özyeterlik düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi eğitimin hem 

spor yapan hem de yapmayan ergenler için öz-yeterliği olumlu yönde etkilediği 

saptanmıştır. 

Aydoğan (2014) çalışmasında sporcuların sakatlık sırası ve tedavi sonrasındaki 

benlik saygılarında, depresif duygulanımlarında, özyeterliklerinde, sportif özgüvenlerinde, 

durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinde bir farklılaşma olup olmadığını karşılaştırmayı 

amaçlamıştır. Farklı branşlardan 69 sporcunun katıldığı araştırmada “Benlik Saygısı 

Ölçeği”, “Özyeterlik İnancı Ölçeği”, “Sporsal Güven Envanteri” ve “Durumluk ve Sürekli 

Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak sporcuların sakatlık sırası ve tedavi 

sonrasındaki özyeterlikleri arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 

Bozkurt (2014) çalışmasında okul sporlarında yer alan öğrencilerin spora katılım 

güdülerini, başarı hedeflerini ve özyeterliklerini belirlemeyi, bu değişkenleri cinsiyet, 

sosyo-ekonomik düzey, spor türü ve kategorisi açısından karşılaştırmayı amaçlamıştır. 

715 sporcunun katıldığı araştırmada “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği”, “Başarı Algısı 

Envanteri Çocuk Versiyonu”, “Genel Özyeterlik Ölçeği” ve “Sosyo-Ekonomik Düzey 

Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak özyeterlik ölçeğinden elde ettikleri puanların kız 

sporcularda hem kategori hem de spor türü açısından gruplar arası anlamlı farklılık 

saptanmıştır. 
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Afacan (2010) çalışmasında ilköğretim ikinci kademede yer alan öğrencilerin müzik 

dersine yönelik özyeterlik algı ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. 316 6. ve 7. 

sınıf öğrencisinin katıldığı araştırmada “Müzik Dersi Özyeterlik Ölçeği” ve “Müziğe İlişkin 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin müzik dersi özyeterlikleri yüksek 

düzeyde ve tutumlarının ise olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin müzik dersi tutum 

ve özyeterliklerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

belirlenmiştir. Tutumların okulun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye göre anlamlı 

bir şekilde farklılaştığı görülürken; özyeterliklerin farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Balyan ve diğerleri (2012) çalışmalarında farklı sportif etkinliklerin, öğrencilerin 

sosyal beceri, beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlik düzeyleri üzerindeki 

etkilerini belirlemeyi amaçlamışlardır. 40 ortaokul öğrencisinin katıldığı araştırmada 

“Beden eğitimi dersine ilişkin Tutum Ölçeği” ve “Genel Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Sonuç olarak yapılan ön testte katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının orta 

düzeyde olduğu, öğrencilerin tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Deney grubunda bulunan öğrencilerin; sosyal beceriler, beden eğitimi 

dersine ilişkin tutum ve özyeterlik düzeylerinde ön ve son test arasında anlamlı farklılık 

olmadığı saptanmıştır. 

Yağmur (2012) çalışmasında Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören 

öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile özyeterlik algılarını bazı değişkenlere 

göre incelemeyi ve tutumları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 

amaçlamıştır. 770 öğrencinin katıldığı araştırmada “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı 

Ölçeği” ve “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin 

matematik dersine yönelik tutum ve özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Özyeterlik algılarının cinsiyet, öğrenim şekli ve öğrenim gördüğü sınıfa göre 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. 

Aksoy (2014) çalışmasında ortaokul matematik dersi konularının öğretiminde dijital 

oyun tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, matematik dersine 

yönelik başarı güdüsü, özyeterlik ve tutumlarına etkisini araştırmayı amaçlamıştır. 180 

öğrencinin katıldığı araştırmada “Matematik Dersine Yönelik Özyeterlik İnanç Ölçeği” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin matematiğe yönelik başarı güdüsü ve matematik 

dersine yönelik tutum puanlarının, kontrol grubu puanları ile kıyaslandığında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark oluşturdukları belirlenmiştir. Öğrencilerin özyeterlik puanları az da 

olsa deney grubu lehine yüksek bulunmuştur ancak puanların ortalamalarının farkının 

anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Keskin (2015) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimi dersi dair tutum ve 

özyeterliklerini incelemeyi amaçlamıştır. 1657 ortaokul öğrencisinin katıldığı araştırmada 
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“Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin derse ilişkin 

tutumlarının orta seviyenin üstünde, özyeterliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tutumlar cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, özyeterlikalgısı ise 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Diğer taraftan tutum ve özyeterlik algısının, sınıf 

düzeyi ve beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca tutum ve özyeterlik algısı arasında pozitif yönde ve orta 

düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Şengül (2016) çalışmasında ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi 

yatkınlıklarını bazı değişkenlere göre incelemeyi amaçlamıştır. 1824 öğrencinin katıldığı 

araştırmada “Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin 

beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine yönelik tutum ve özyeterlikleri orta seviyenin 

üzerindedir. Ayrıca öğrencilerin beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine yönelik 

tutum ve özyeterlik puanları sınıf, cinsiyet, okul spor takımında yer alma durumu, bir spor 

kulübüne bağlı olarak spor yapma durumu ve ailesinde kendisinin dışında sporla ilgilenen 

birey bulunma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Akbulut (2017)’un ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarını bazı 

değişkenlere göre incelemeyi amaçladığı çalışmaya 560 öğrenci ve bu öğrencilerin 

derslerini yürüten 10 beden eğitimi öğretmeninin katılmış; araştırmada 'Beden Eğitimi 

Yatkınlık Ölçeği' ve 'Öğretmen Liderlik Stilleri Ölçeği' kullanılmıştır. Sonuç olarak ortaokul 

öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine yönelik tutumlarının beden 

eğitimi öğretmeninin sahip olduğu liderlik stiline göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; beden 

eğitimine yönelik özyeterliklerinin ise anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Küçük-Kılıç (2017) çalışmasında ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarını 

boylamsal bir çalışma ile ele alıp çeşitli bağımsız değişkenlere ve öğrencilerin görüşlerine 

göre incelemeyi amaçlamıştır. Nicel kısımda 2643 öğrencinin katıldığı çalışmanın nitel 

kısmında bu öğrencilerden seçilen 36 öğrenci yer almıştır. Araştırmada “Beden Eğitimi 

Yatkınlık Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin beden eğitimi ve spora yönelik tutum ve özyeterliklerinin zamana bağlı olarak 

azaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin beden eğitimine dair tutum, özyeterlik puanları 

cinsiyetleri, sınıfları ve öğretmenlerinin cinsiyetleri açısından azalmaktadır. Ayrıca 

görüşmelerde öğrencilerin derse dair tutumları ile özyeterliklerinin yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Literatür taraması sonucunda yurt içinde yapılan çalışmalarda genel olarak öğretim 

stili değişkeninin yapılandırmacı anlayış, çoklu zeka kuramı, öğrenci başarısı, akademik 

beceri ve performans, tutum, inanç, algı, bilişsel süreç becerisi, özyeterlik, sınıf yönetimi, 

mesleğe yönelik algı, iş doyumu, kaygı, teknolojik yatkınlık ve belirlenen farklı 
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değişkenlerle arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmüştür. Tutum değişkeninin incelendiği 

çalışmalarda cinsiyet, sınıf, okul türü, yaşanılan yer, okulda bulunan tesis ve araç-gereç, 

okul başarısı, beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti, okul takımında yer alma, okul dışı 

fiziksel aktivitelere katılım, kulüpte spor yapma durumu, aileden birinin spor yapma 

durumu, aile, arkadaş ve öğretmen desteği, beden eğitimi öğretmeninin özellikleri gibi 

bağımsız değişkenlerle ele alındığı görülmüştür. Özyeterlik değişkeninin incelendiği 

çalışmalarda sporun genel özyeterlik üzerine etkisinin araştırıldığı; genel öz-yeterliğin 

cinsiyet, yaş, sınıf, okul türü, okul dışı fiziksel aktivitelere katılım, kulüpte düzenli olarak 

spor yapma durumu, sosyo-ekonomik durum, algılanan anne-baba tutumu, kardeş sayısı 

gibi bağımsız değişkenlere göre ele alındığı görülmüştür. Tutum ve özyeterlik 

değişkenlerinin birlikte incelendiği çalışmalarda ise sınıf, cinsiyet, okul türü, beden eğitimi 

dersleri dışında düzenli olarak katılınan etkinlikler, okulda herhangi bir takımda lisanslı 

olarak spor yapma durumu, anne-baba mesleği ve eğitim durumu, beden eğitimi 

öğretmeninin cinsiyeti gibi değişkenler ele alınarak beden eğitimi dersine ilişkin tutumların 

ve genel öz-yeterliğin incelendiği ayrıca farklı derslere yönelik tutum ve özyeterliklerin de 

incelenerek çalışma konusu yapıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmalarda öğretmenlerin 

öğretim stillerinin öğrencilerin derse ilişkin tutum ve özyeterlikleriyle ilişkisine yer 

verilmediği görülmüştür. 

 



 
 

3. YÖNTEM 
 

3. 1. Araştırma Modeli 
 
Araştırmada nitel ve nicel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu 

yöntemlerin bir arada kullanıldığı araştırma yaklaşımlarına karma araştırma denilmektedir 

(Balcı, 2015). Karma araştırma, karma yöntem araştırması olarak da bilinmektedir. Karma 

yöntem araştırması, araştırma problemini kapsamlı ve çok boyutlu incelemek amacıyla, 

pragmatist felsefenin ilkeleri doğrultusunda nicel ve nitel yöntemleri birlikte kullanarak 

gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada 

yakınsayan paralel karma yöntem deseni kullanılmıştır. Nitel ve nicel verilerin beraber 

toplandığı bu desen, araştırmaya katılanların bakış açısı hakkında detaylı nitel bilgi ve 

ölçme aracına bağlı olarak nicel puanlar sunmaktadır. Ayrıca bu iki veri türünden elde 

edilen bulgular, birlikte aynı bulguyu sağlamalıdır (Creswell, 2013). 

Çalışmanın nicel bölümünde amacı geçmişte ya da halen mevcut olan durumu 

olduğu gibi betimlemek olan tarama yöntemi kullanılmıştır (Kuzu, 2013). Bu yöntemde 

araştırmaya konu olan olayı, bireyi ya da nesneyi kendi koşullarında var olan şekliyle 

tanımlayabilmek ve durumu değiştirmeye kalkmadan gözleyebilmek önemlidir (Karasar, 

2012). Çalışmanın nicel bölümünde veri toplama tekniği olarak ise anket tekniği 

kullanılmıştır. Anket tekniği tarama yönteminde sık kullanılan bir tekniktir (Nachmias ve 

Nachmias, 1996). Çalışmanın nitel bölümünde ise özel durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Sistematik ve derinlemesine bilgi toplanmasını amaçlayan bu araştırma 

yöntemi (Patton, 2014) “nasıl ve niçin” sorularını temel alarak bir olgu ya da olayın 

derinlemesine incelenmesine olanak sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

 

3. 2. Araştırma Grubu 
 
Çalışmanın nicel bölümünün araştırma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

Trabzon ili Ortahisar ilçesinde 8 farklı ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 743 

kız ve 734 erkek toplam 1477 öğrenci ile bu öğrencilerin beden eğitimi derslerini yürüten 8 

kadın ve 21 erkek toplam 29 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Nitel bölümün 

çalışma grubu ise bu öğrencilerden amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örneklemesiyle belirlenen 14 kız ve 13 erkek toplam 27 öğrenciden oluşmuş olup bu 

öğrencilerle görüşme yapılmadan önce her sınıf düzeyinden bir öğrenci olmak üzere 

toplam 4 öğrenci ile pilot çalışma yapılmıştır. 
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3. 3. Verilerin Toplanması 
 

3. 3. 1. Veri Toplama Araçları 
 
Veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği’, 

‘Öğretim Stili Ölçeği’ ve ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ kullanılmıştır. 

 

3. 3. 1. 1. Kişisel Bilgi Formu 
 
Araştırmacı tarafından araştırmaya konu olan ortaokul öğrencileri hakkında bilgi 

toplamak için geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, sınıfı, aktif olarak 

spor yapma durumu ve okul takımlarında yer alma durumu bağımsız değişkenleriyle ilgili 

sorulardan oluşmaktadır. Araştırmaya konu olan ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi 

öğretmenleri hakkında bilgi toplamak amacıyla yine araştırmacı tarafından geliştirilen 

‘Kişisel Bilgi Formu’ ise beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyeti, yaşı, medeni hali, hizmet 

yılı ve eğitim düzeyi bağımsız değişkenleriyle ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

 

3. 3. 1. 2. Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği 
 
Öğrencilerin, beden eğitimine yönelik tutum ve özyeterliklerini saptamada, Hilland ve 

diğerleri (2009) tarafından geliştirilen, Öncü, Gürbüz, Küçük-Kılıç ve Keskin (2015) 

tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği’ kullanılmıştır. 11 

maddeden oluşan ölçek, 2 faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçek faktörleri ‘Tutum’ (6 madde) 

ve ‘Özyeterlik’ (5 madde) şeklindedir. Ölçekte yer alan 1, 6 ve 11. maddeler tersten 

puanlanmaktadır. Ölçek maddeleri “5’li Likert Tipi Ölçek” formundadır. Likert seçenekleri 

“Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve 

“Tamamen Katılıyorum (5)” şeklinde sıralanmış ve puanlama da buna göre yapılmıştır. 

Ölçekten alınabilecek puanlar 11 ve 55 arasındadır. Ölçeğin ‘Tutum’ alt boyutundan 

alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar sırasıyla 6 ve 30 iken, ‘Özyeterlik’ alt 

boyutundan en düşük 5, en yüksek 25 puan alınabilir. Ölçeğin orijinal formunda iç tutarlık 

katsayısı ‘Tutum’ boyutu için 0.91, ‘Özyeterlik’ boyutu için 0.89 olarak hesaplanmıştır 

(Hilland vd., 2009). Bu araştırma kapsamında toplanan veriler üzerinde de ölçeğin 

güvenirliği yeniden hesaplanmış ve Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları ‘Tutum’ boyutu 

için 0.83 ve ‘Özyeterlik’ boyutu için 0.84 olarak hesaplanmıştır. 

  

3. 3. 1. 3. Öğretim Stili Ölçeği 
 
Araştırmada öğretmenlerin öğretim stili tercihleri belirlemek için Grasha (1996) 

tarafından geliştirilen ve Sarıtaş ve Süral (2010) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan, 
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güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılan 40 maddeden oluşan “Öğretim Stili Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek beş boyuttan oluşmaktadır. Bilgi Aktarıcı boyutunda 8 madde, Otoriter 

boyutunda 8 madde, Kişisel boyutunda 8 madde, Rehber boyutunda 8 madde, Danışman 

boyutunda ise 8 madde bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0.88 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçek seçenekleri 5’li Likert tipinde olup seçenekler, (1) “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, (2) “Katılmıyorum”, (3) “Az Katılıyorum”, (4) “Katılıyorum” ve (5) “Kesinlikle 

Katılıyorum” biçiminde puanlanmaktadır. En yüksek puanın alındığı faktör, öğretmenin 

baskın öğretim stili olarak kabul edilmekte ve her bir öğretim stili; düşük, orta ve yüksek 

olmak üzere üç düzeyde değerlendirilebilmektedir.   

 

3. 3. 1. 4. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 
 
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine dair tutum ve yeterliklerini 

belirlemek için literatür taraması yapılarak açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Çalışmada bu 

sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu 

hazırlanırken iki uzmandan görüş alınmış olup dört öğrenci ile yapılan pilot uygulama 

sonrasında görüşme formuna son şekli verilmiştir.  

 

3. 3. 2. Veri Toplama Süreci 
 
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

araştırmacı tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışma grubunu oluşturan 

öğrenci ve öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışmada öncelikle beden eğitimi öğretmenlerine 

öğretim stili ölçeği uygulanarak öğretim stilleri belirlenmiş olup, ardından bu öğretmenlerin 

derslerine girdikleri öğrencilere beden eğitimi yatkınlık ölçeği uygulanarak öğretim stili 

başta olmak üzere belirlenen çeşitli değişkenler açısından öğrencilerin beden eğitimi 

yatkınlıkları incelenmiştir. Nicel verilerin toplanmasında kullanılan anketler uygulanmadan 

önce araştırmanın amacı katılımcılara açıklanarak dikkat edilmesi gereken hususlar 

belirtilmiştir. Anketlerin uygulanmasında gönüllü olarak katılım esas alınmıştır. Toplanan 

anket formları kontrol edilerek eksik veya yanlış doldurulanlar araştırma dışında 

tutulmuştur. Nicel veriler toplanırken nitel verilerin de toplanması amacıyla amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen öğrenciler ile 

görüşme yapılmıştır. Pilot uygulama gerçekleştirildikten sonra asıl görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmelerde katılımcıların gönüllülüğü esas alınmış olup katılımcıların bilgilerinin gizli 

tutulacağı belirtilmiştir. İnanırlık için katılımcı teyidi yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Verilerin toplanmasında ses kayıt cihazı kullanılmasına izin verilmediği için görüşmelerde 

katılımcıların ifade ettikleri not alınarak kaydedilmiştir ve katılımcı teyidi sürecinde 
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görüşme notları öğrencilere okunarak eklemek ve çıkarmak istedikleri bölümlerin olup 

olmadığı sorulmuş ve veriler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

 

3. 4. Verilerin Analizi 
 
Araştırmanın nicel bölümü kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS 21 

istatistik paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde; betimsel 

istatistikler, t-testi, ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma ve regresyon testleri 

kullanılmıştır. Verilerin parametrik testlerin ön şartlarını sağlayıp sağlamadığına Skewness 

ve Kurtosis değerleri ve Levene testi sonuçları incelenerek karar verilmiştir (Büyüköztürk, 

2012). Ölçeklerin güvenirlikleri, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanarak 

belirlenmiştir. 

Nitel bölümde araştırmadan elde edilen veriler “betimsel analiz”  tekniği ile analiz 

edilmiştir. “Betimsel analizde veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve 

yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği 

gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar üzerine dikkate 

alınarak da sunulabilir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin 

düşüncelerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. 

Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde 

okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde 

betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç 

ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, 

anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulması da araştırmacının yapacağı 

yorumların boyutları arasında yer alabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). Bu bağlamda 

görüşme formundan elde edilen veriler öncelikle okunarak kodlamalar yapılmış ve hangi 

sıklıkta tekrar edildiğine bakılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin sorulara 

dair verdiği cevaplardan birebir alıntılar yapılarak desteklenmiştir ve analiz sonuçları 

tablolar yardımıyla sunulmuştur. Ayrıca alıntılar yapılırken görüşme yapılan her bir 

öğrenciye numara verilerek “Ö, numara” şeklinde kodlanmıştır.  

 

  

 



 

 

4. BULGULAR 
 

4.1. Nicel Bölüm 
 

4. 1. 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 
Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin demografik 

özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

 

Tablo 2. Öğrencilere Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı 
 

 

Çalışmanın araştırma grubunu, 743’ü kız (%50.3), 734’ü erkek (%49.7) 1477 

öğrenci oluşturmuştur. Çalışma kapsamındaki öğrencilerden 332’si beşinci sınıfta, 345’i 

altıncı sınıfta, 347’si yedinci sınıfta ve 453’ü sekizinci sınıfta öğrenim görmektedir. 

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin 388’i kadın beden eğitimi öğretmenine, 1089’u ise 

erkek beden eğitimi öğretmenine sahiptir. Katılımcılardan ailesinde sporla ilgilenen 

(izleyici, sporcu, antrenör, hakem gibi) birey bulunanların sayısı 641, ailesinde sporla 

ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, hakem gibi) birey bulunmayanların sayısı ise 836’dır. 

Okul spor takımlarında yer aldığını belirten öğrencilerin sayısı 234, okul spor takımlarında 

   n Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kız  743 50.3 

Erkek  734 49.7 

 Toplam 1477 100 

Sınıf 

5  332 22.5 

6  345 23.4 

7  347 23.5 

8  453 30.6 

 Toplam 1477 100 

Beden Eğitimi Öğretmeninin Cinsiyeti 

Kadın  388 26.3 

Erkek  1089 73.7 

 Toplam 1477 100 

Ailede Sporla İlgilenen (İzleyici, Sporcu, 
Antrenör, Hakem gibi) Birey Bulunma 
Durumu 

Evet  641 43.4 

Hayır  836 56.6 

 Toplam 1477 100 

Okul Spor Takımlarında Yer Alma Durumu 

Evet  234 15.8 

Hayır  1243 84.2 

 Toplam 1477 100 

Bir Spor Kulübüne Bağlı Olarak (Lisanslı) 
Spor Yapma Durumu 

Evet  190 12.9 

Hayır  1287 87.1 

 Toplam 1477 100 
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yer almadığını belirten katılımcıların sayısı ise 1243’tür. Çalışma kapsamındaki 

öğrencilerden 190’ı bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yaptığını belirtirken, 

1287’si ise bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yapmadığını belirtmiştir. 

 

Tablo 3. Öğretmenlere Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı 
 

   n Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın  8 27.6 

Erkek  21 72.4 

 Toplam 29 100 

Medeni Durum 

Bekâr  4 13.8 

Evli  25 86.2 

 Toplam 29 100 

Çalışma Yılı 

10 yıl ve altı  3 10.4 

11-20 yıl arası  13 44.8 

21 yıl ve üzeri  13 44.8 

 Toplam 29 100 

Eğitim Durumu 

Lisans  24 82.8 

Yüksek Lisans  5 17.2 

Doktora  - - 

 Toplam 29 100 

Baskın Öğretim Stili 

Bilgi Aktarıcı  5 17.2 

Otoriter  - - 

Kişisel  6 20.7 

Rehber  18 62.1 

Danışman  - - 

 Toplam 29 100 

 

Çalışmaya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında devlete bağlı 8 farklı ortaokulda görev 

yapan 8’i kadın (%27.6), 21’i erkek (%72.4) 29 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. 

Katılımcılardan 4’ü bekâr, 25’i evli olduklarını belirtmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinden 

çalışma yılını 10 yıl ve altı olarak belirtenlerin sayısı 3, 11-20 yıl olarak belirtenlerin sayısı 

13 ve 21 yıl ve üzeri olarak belirtenlerin sayısı ise 13’dür. Katılımcılarından 24’ü üniversite 

mezunu, 5’i ise yüksek lisans mezunu olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan bilgi 

aktarıcı öğretim stiline sahip olanların sayısı 5, kişisel öğretim stiline sahip olanların sayısı 

6 ve rehber öğretim stiline sahip olanların sayısı ise 18’dir.  

 

4. 1. 2. BEYÖ Puanlarının Dağılımı ve İstatistik Test Sonuçları 
 
Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencilerin veri toplama araçlarından aldıkları 

puanların dağılımı ve istatistik test sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  
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Katılımcıların, Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği’nden aldıkları toplam puanların 

aritmetik ortalaması 3.90 ve standart sapması 0.65’tir. Ölçek puanları faktör bazında 

incelendiğinde en yüksek ortalamanın ‘Tutum’ alt boyutunda (3.98) olduğu görülmektedir. 

Ölçekten alınan en düşük puan 1.33 iken en yüksek puan ise 5.00’tir. Hesaplanan 

çarpıklık ve basıklık katsayıları verilerin normal bir şekilde dağıldığına işaret etmektedir 

(Tablo 4). 

 

Tablo 4. BEYÖ Puanlarının Dağılımı 
 

 
Madde 
Sayısı 

n Ort. Ss Çarpıklık Basıklık Minimum Maksimum 

Tutum 6 1477 3.98 0.78 -0.85 0.66 1.00 5.00 

Özyeterlik 5 1477 3.81 0.77 -0.46 0.27 1.00 5.00 

BEYÖ 11 1477 3.90 0.65 -0.47 0.15 1.33 5.00 

 

Analizler, cinsiyet değişkenine göre toplam ölçek (t=3.41, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ 

(t=5.60, p<0.01) alt boyut puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir 

(Tablo 5). Bu bulguya göre erkek öğrencilerin toplam ölçek ve ‘Özyeterlik’ alt boyutundan 

aldıkları puanlar kız öğrencilerin puanlarından yüksektir. 

 

Tablo 5. BEYÖ Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 
 

 
Kız 

(n=743) 
Erkek 

(n=734) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 3.97 0.78 3.98 0.79 0.15 0.88 

Özyeterlik 3.70 0.80 3.92 0.73 5.60 0.00 

BEYÖ 3.84 0.67 3.95 0.62 3.41 0.00 
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Grafik 1. Cinsiyete göre BEYÖ ve alt boyut puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, sınıf değişkenine göre toplam ölçek (F=48.52, p<0.01) ile ‘Tutum’ 

(F=58.83, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ (F=15.77, p<0.01) puanlarının anlamlı bir şekilde 

farklılaştığını göstermektedir (Tablo 6). Ölçekten alınan puanlar incelendiğinde 5. sınıfta 

öğrenim gören katılımcıların puan ortalamalarının diğer sınıflarda öğrenim gören 

katılımcıların puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle sınıf 

seviyesi büyüdükçe öğrencilerin beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine yönelik 

tutum ve özyeterliklerinin azaldığı söylenebilir. 

 

Tablo 6. BEYÖ Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 
 

 
5. Sınıf 
(n=332) 

6. Sınıf 
(n=345) 

7. Sınıf 
(n=347) 

8. Sınıf 
(n=453) 

  

 Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p 

Tutum 4.34 0.59 4.14 0.68 3.86 0.73 3.68 0.87 58.83 0.00 

Öz-yeterlik 3.96 0.75 3.92 0.74 3.82 0.76 3.62 0.79 15.77 0.00 

BEYÖ 4.15 0.57 4.03 0.59 3.84 0.58 3.65 0.69 48.52 0.00 
  

Anlamlı Farklılık (Tutum) : 5>6-7-8, 6>7-8, 7>8 
Anlamlı Farklılık (Öz-yeterlik) : 5>8, 6>8, 7>8 
Anlamlı Farklılık (BEYÖ) : 5>7-8, 6>7-8, 7>8 
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Grafik 2. Sınıfa göre BEYÖ ve alt boyut puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenine göre toplam ölçek 

(t=5.32, p<0.01), ‘Tutum’ (t=4.87, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ (t=3.93, p<0.01) alt boyut 

puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir (Tablo 7). Kadın beden eğitimi 

öğretmenine sahip katılımcıların toplam ölçek, ‘Tutum’ ve ‘Özyeterlik’ alt boyutundan 

aldıkları ortalama puanların, erkek beden eğitimi öğretmenine sahip katılımcıların 

ortalama puanlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle kadın beden 

eğitimi öğretmenine sahip öğrencilerin beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine 

yönelik tutum ve özyeterlikleri daha yüksektir. 

 

Tablo 7. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Cinsiyeti Değişkenine Göre 
t-Testi Sonuçları 

 

 
Kadın 

(n=388) 
Erkek 

(n=1089) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.14 0.67 3.92 0.81 4.87 0.00 

Öz-yeterlik 3.94 0.72 3.77 0.78 3.93 0.00 

BEYÖ 4.04 0.57 3.84 0.66 5.32 0.00 
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Grafik 3. Beden eğitimi öğretmeninin cinsiyetine göre BEYÖ ve alt boyut puanlarının 
grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin yaşı değişkenine göre toplam ölçek (F=13.44, 

p<0.01) ile ‘Tutum’ (F=16.33, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ (F=5.15, p<0.05) puanlarının anlamlı 

bir şekilde farklılaştığını göstermektedir (Tablo 8). Toplam ölçek, ‘Tutum’  ve ‘Özyeterlik’  

alt boyut puanları incelendiğinde 40 yaş ve altı öğretmene sahip olan katılımcıların 

puanlarının 41-45 yaş ve 46 yaş ve üstü öğretmene sahip olan katılımcıların puanlarından 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle beden eğitimi öğretmenlerinin 

yaşları büyüdükçe öğrencilerin beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine yönelik tutum 

ve özyeterliklerinin azaldığı söylenebilir. 

 

Tablo 8. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Yaşı Değişkenine Göre ANOVA 
Sonuçları 

 

 
1. 40 yaş ve altı 

(n=287) 
2. 41-45 yaş 

(n=768) 
3. 46 yaş ve üstü 

(n=422) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p 

Tutum 4.20 0.69 3.96 0.80 3.86 0.79 16.33 0.00 

Öz-yeterlik 3.89 0.79 3.84 0.75 3.72 0.79 5.15 0.01 

BEYÖ 4.04 0.63 3.90 0.63 3.79 0.66 13.44 0.00 
 

Anlamlı Farklılık (Tutum) : 1>2-3 
Anlamlı Farklılık (Öz-yeterlik) : 1>3, 2>3 
Anlamlı Farklılık (BEYÖ) : 1>2, 1>3, 2>3 
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Grafik 4. Beden eğitimi öğretmeninin yaşına göre BEYÖ ve alt boyut puanlarının 
grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin baskın öğretim stili değişkenine göre toplam 

ölçek (F=1.80, p>0.05), ‘Tutum’ (F=1.53, p>0.05) ve ‘Özyeterlik’ (F=1.01, p>0.05) alt boyut 

puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir (Tablo 9). Bu bulguya göre 

beden eğitimi öğretmeninin baskın öğretim stiline göre öğrencilerin almış oldukları puanlar 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

 

Tablo 9. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Baskın Öğretim Stili Değişkenine 
Göre ANOVA Sonuçları 

 

 
1. Bilgi Aktarıcı 

(n=230) 
2. Kişisel 
(n=294) 

3. Rehber 
(n=953) 

  

 Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p 

Tutum 4.02 0.81 3.91 0.76 3.99 0.78 1.53 0.22 

Öz-yeterlik 3.86 0.76 3.76 0.73 3.82 0.79 1.01 0.36 

BEYÖ 3.94 0.65 3.84 0.62 3.90 0.65 1.80 0.17 
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Grafik 5. Öğretmenin baskın öğretim stiline göre BEYÖ ve alt boyut puanlarının 
grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin Bilgi Aktarıcı öğretim stili düzeyi değişkenine 

göre toplam ölçek (t=0.17, p>0.05), ‘Tutum’ (t=0.15, p>0.05) ve ‘Özyeterlik’ (t=0.13, 

p>0.05) alt boyut puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir (Tablo 

10). Bu bulguya göre Bilgi Aktarıcı öğretim stili orta ve yüksek olan öğretmene sahip 

katılımcıların puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

 

Tablo 10. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Bilgi Aktarıcı Öğretim Stili 
Düzeyi Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

 

 
Orta 

(n=340) 
Yüksek 

(n=1137) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 3.98 0.77 3.98 0.79 0.15 0.88 

Öz-yeterlik 3.82 0.83 3.81 0.75 0.13 0.90 

BEYÖ 3.90 0.66 3.89 0.64 0.17 0.87 
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Grafik 6. Öğretmenin Bilgi Aktarıcı öğretim stili düzeyine göre BEYÖ ve alt boyut 
puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin Otoriter öğretim stili düzeyi değişkenine göre 

toplam ölçek (t=3.39, p<0.01), ‘Tutum’ (t=3.55, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ (t=2.06, p<0.05) alt 

boyut puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir (Tablo 11). Bu bulguya 

göre Otoriter öğretim stili orta olan öğretmene sahip katılımcıların ortalama puanları 

Otoriter öğretim stili yüksek olan öğretmene sahip katılımcıların puanlarından daha 

yüksektir.  

 

Tablo 11. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Otoriter Öğretim Stili 
Düzeyi Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

 

 
Orta 
(n=420) 

Yüksek 
(n=1057) 

  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.09 0.74 3.93 0.80 3.55 0.00 

Özyeterlik 3.88 0.81 3.79 0.75 2.06 0.04 

BEYÖ 3.99 0.65 3.86 0.64 3.39 0.00 

 

3,98 

3,82 

3,9 

3,98 

3,81 

3,89 

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

Tutum Öz-Yeterlik BEYÖ

Orta Yüksek



73 

 

 
 

Grafik 7. Öğretmenin otoriter öğretim stili düzeyine göre BEYÖ ve alt boyut 
puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin Kişisel öğretim stili düzeyi değişkenine göre 

toplam ölçek (t=0.73, p>0.05), ‘Tutum’ (t=1.04, p>0.05) ve ‘Özyeterlik’ (t=0.17, p>0.05) alt 

boyut puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir (Tablo 12). Başka 

bir deyişle Kişisel öğretim stili orta olan öğretmene sahip öğrenciler ile Kişisel öğretim stili 

yüksek olan öğretmene sahip öğrencilerin puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı değildir. 

 

Tablo 12. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Kişisel Öğretim Stili 
Düzeyi Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

 

 
Orta 

(n=172) 
Yüksek 

(n=1305) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.04 0.72 3.97 0.79 1.04 0.30 

Özyeterlik 3.82 0.78 3.81 0.77 0.17 0.87 

BEYÖ 3.93 0.62 3.89 0.65 0.73 0.47 
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Grafik 8. Öğretmenin kişisel öğretim stili düzeyine göre BEYÖ ve alt boyut 
puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, beden eğitimi öğretmeninin Rehber öğretim stili düzeyi değişkenine göre 

toplam ölçek (t=3.28, p<0.01) ve ‘Tutum’ (t=3.70, p<0.01) alt boyut puanlarının anlamlı bir 

şekilde farklılaştığını, ‘Özyeterlik’ (t=1.73, p>0.05) alt boyut puanlarının ise anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığını göstermektedir (Tablo 13). Başka bir deyişle Rehber öğretim stili 

orta olan öğretmene sahip katılımcıların beden eğitimi dersi yatkınlıkları ile beden eğitimi 

dersine ilişkin tutumları Rehber öğretim stili yüksek olan katılımcılardan daha yüksektir.  

 

Tablo 13. BEYÖ Puanlarının Beden Eğitimi Öğretmeninin Rehber Öğretim Stili 
Düzeyi Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

 

 
Orta 

(n=502) 
Yüksek 
(n=975) 

  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.08 0.80 3.92 0.77 3.70 0.00 

Özyeterlik 3.86 0.81 3.79 0.75 1.73 0.08 

BEYÖ 3.97 0.67 3.86 0.63 3.28 0.00 
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Grafik 9. Öğretmenin rehber öğretim stili düzeyine göre BEYÖ ve alt boyut 
puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, hakem gibi) birey 

bulunma durumu değişkenine göre toplam ölçek (t=4.89, p<0.01), ‘Tutum’ (t=2.59, p<0.05) 

ve ‘Özyeterlik’ (t=5.56, p<0.01) alt boyut puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını 

göstermektedir (Tablo 14). Bu bulguya göre ailesinde sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, 

antrenör, hakem gibi) birey bulunan katılımcıların beden eğitimi yatkınlıkları ile beden 

eğitimine yönelik tutum ve özyeterliklerinin ailesinde sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, 

antrenör, hakem gibi) birey bulunmayan katılımcılardan yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 14. BEYÖ Puanlarının Ailede Sporla İlgilenen (İzleyici, Sporcu, Antrenör, 
Hakem gibi) Birey Bulunma Durumu Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

 

 
Evet 

(n=641) 
Hayır 

(n=836) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.04 0.79 3.93 0.78 2.59 0.01 

Özyeterlik 3.94 0.76 3.72 0.76 5.56 0.00 

BEYÖ 3.99 0.64 3.82 0.64 4.89 0.00 
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Grafik 10. Ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, hakem gibi) birey 
bulunma durumuna göre BEYÖ ve alt boyut puanlarının grafiksel 
görünümü 

 

Analizler, okul spor takımında yer alma durumu değişkenine göre toplam ölçek 

(t=8.11, p<0.01), ‘Tutum’ (t=5.38, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ (t=8.03, p<0.01) alt boyut 

puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir (Tablo 15). Okul spor 

takımında yer aldığını belirten katılımcıların toplam ölçek ile ‘Tutum’ ve ‘Özyeterlik’ alt 

boyutlarından aldıkları ortalama puanlar, okul spor takımında yer almadığını belirten 

katılımcıların ortalama puanlarından daha yüksektir. Diğer bir deyişle okul spor takımında 

yer alan öğrencilerin beden eğitimi yatkınlıkları ile beden eğitimine yönelik tutum ve 

özyeterlikleri daha yüksektir. 

 

Tablo 15. BEYÖ Puanlarının Okul Spor Takımında Yer Alma Durumu Değişkenine 
Göre t-Testi Sonuçları 

 

 
Evet 

(n=234) 
Hayır 

(n=1243) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.23 0.72 3.93 0.79 5.38 0.00 

Özyeterlik 4.18 0.69 3.74 0.77 8.03 0.00 

BEYÖ 4.20 0.60 3.84 0.64 8.11 0.00 
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Grafik 11. Okul spor takımında yer alma durumuna göre BEYÖ ve alt boyut 
puanlarının grafiksel görünümü 

 

Analizler, bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yapma durumu değişkenine 

göre toplam ölçek (t=10.33, p<0.01), ‘Tutum’ (t=7.45, p<0.01) ve ‘Özyeterlik’ (t=9.53, 

p<0.01) alt boyut puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir (Tablo 16). 

Bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yaptığını belirten katılımcıların ortalama 

puanları, bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yapmadığını belirten katılımcıların 

ortalama puanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya göre bir spor kulübüne 

bağlı olarak (lisanslı) spor yapan katılımcıların beden eğitimi yatkınlıkları ile beden 

eğitimine yönelik tutum ve özyeterliklerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 16. BEYÖ Puanlarının Bir Spor Kulübüne Bağlı Olarak (Lisanslı) Spor Yapma 
Durumu Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

 

 
Evet 

(n=190) 
Hayır 

(n=1287) 
  

 Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 4.37 0.61 3.92 0.79 7.45 0.00 

Özyeterlik 4.30 0.61 3.74 0.77 9.53 0.00 

BEYÖ 4.33 0.50 3.83 0.64 10.33 0.00 
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Grafik 12. Bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yapma durumuna göre 
BEYÖ ve alt boyut puanlarının grafiksel görünümü 

 

Tablo 17’de görüldüğü üzere yapılan regresyon analizi sonucunda, beden eğitimi 

dersine ilişkin tutumların öğrencilerin beden eğitimi özyeterliklerinin anlamlı bir yordayıcısı 

olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin tutumları ile özyeterlikleri arasında pozitif yönde ve 

orta düzeyde anlamlı bir ilişki (R=0.38) olup öğrencilerin tutumları, beden eğitimi özyeterlik 

algıları üzerindeki toplam varyansın %14’ünü açıklamaktadır. 

Regresyon analizi sonucuna göre, beden eğitimine yönelik öz-yeterliğin 

yordanmasına ilişkin eşitlik aşağıda gösterilmiştir: 

Özyeterlik= 2.33+0.37*Tutum 

 

Tablo 17. Tutum ve Özyeterlik Puanları Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları 
 

 B Standart Hata β t P 

Sabit 2.33 0.10  24.17 0.00 

Tutum 0.37 0.02 0.38 15.70 0.00 
 

R=0.38, R2=0.14 
F=246.47, p=0.000 

 

4. 2. Nitel Bölüm 
 

4. 2. 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri (Nitel Bölüm) 
 
Bu bölümde, araştırmanın nitel bölümüne katılan öğrencilerin demografik 

özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 
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Tablo 18. Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Cinsiyet 
Kız “Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö22, Ö23, Ö24, Ö25, Ö26, Ö27” 

Erkek “Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21” 

Sınıf 

5 “Ö7, Ö8, Ö14, Ö15, Ö24, Ö25” 

6 “Ö1, Ö2, Ö3, Ö12, Ö13, Ö16, Ö17” 

7 “Ö4, Ö5, Ö6, Ö9, Ö10, Ö11, Ö18” 

8 “Ö19, Ö20,Ö21, Ö22, Ö23, Ö26, Ö27” 

 

Çalışmanın nitel bölümünün araştırma grubu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 8 

farklı ortaokulda öğrenin gören 14 kız ve 13 erkek öğrenci olmak üzere 27 öğrenciden 

oluşmuştur. Bu öğrencilerin 6’sı beşinci sınıfta, 7’si altıncı sınıfta, 7’si yedinci sınıfta ve 7’si 

sekizinci sınıfta öğrenim görmektedir.  

 

4. 2. 2. Katılımcıların Beden Eğitimi Dersi Hakkındaki Görüşleri 
 

Tablo 19. Beden Eğitimi Dersinin Önemi ve Verimliliği Hakkındaki Görüşler 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Dersin 
Önemi 

Önemli 
“Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö13, 
Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, 
Ö22, Ö23, Ö24, Ö26, Ö27” 

Kısmen önemli “Ö1, Ö11, Ö12” 

Önemsiz “Ö8, Ö25” 

Dersin 
Önemli 
Olma 
Nedenleri 

Stres atmayı sağlama 
“Ö1, Ö4, Ö6, Ö8, Ö9, Ö11, Ö13, Ö16, Ö17, 
Ö19, Ö20, Ö21, Ö25, Ö26, Ö27” 

Enerji atmayı sağlama “Ö6, Ö7, Ö17, Ö22” 

Fiziksel etkinliğe katılım olanağı 
sunma 

“Ö5, Ö7, Ö9, Ö14, Ö23, Ö26” 

Oyun oynamayı sağlama “Ö8, Ö12, Ö15” 

Büyüme ve gelişime katkı sağlama 
“Ö3,Ö4, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö13, Ö14, 
Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö23, Ö24, Ö25” 

Diğer derslerden farklı aktiviteler 
gerçekleştirme 

“Ö2, Ö6, Ö9, Ö27” 

Eğlenceli olma  
“Ö1, Ö2,Ö4, Ö8, Ö9, Ö10,  Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö14, Ö15, Ö18, Ö19, Ö21, Ö22” 

Spor yapmayı sağlama “Ö2, Ö3, Ö5” 

Sosyalleşmeyi sağlama 
“Ö3,Ö4,Ö5, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö14, Ö15, Ö17, Ö19, Ö20, Ö22, Ö24, Ö26”  

Sağlık açısından faydalı olma “Ö5, Ö6, Ö10, Ö13, Ö15, Ö18, Ö24, Ö26” 

Eğitici olma ”Ö4, Ö7, Ö16, Ö18, Ö20, Ö21, Ö26”  

İşbirliğini ve takım çalışmasını 
geliştirme 

”Ö16, Ö20, Ö23” 

Spora olan ilgiyi arttırma ”Ö5” 

Spor dalında gelişmeyi sağlama ”Ö2, Ö12, Ö13, Ö16, Ö18, Ö21, Ö25, Ö26” 

Yetenekleri geliştirme olanağı 
sağlama 

”Ö4, Ö6, Ö7, Ö10, Ö13, Ö19, Ö22, Ö23” 
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Tablo 19’un devamı 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Dersin 
Verimliliği 

Verimli 
”Ö2, Ö3,Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö12, Ö16, 
Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö25, Ö26, 
Ö27” 

Kısmen verimli ”Ö1, Ö10, Ö11, Ö13, Ö14, Ö24” 

Verimsiz ”Ö8, Ö15, Ö23” 

 

Tabloda ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersinin önemi, dersin önemli olma 

nedenleri ve ders verimliliği hakkındaki görüşleri yer almaktadır. Tabloda da görüldüğü 

gibi öğrencilerin çoğunluğu dersin önemli ve verimli olduğunu belirtirken az sayıda öğrenci 

bunun aksini belirtmiştir.  

Öğrenciler beden eğitimi dersinin önemli olma nedenlerini stres atmayı sağlama, 

enerji atmayı sağlama, fiziksel etkinliğe katılım olanağı sunma, oyun oynamayı sağlama, 

büyüme ve gelişime katlı sağlama, diğer derslerden farklı aktiviteler gerçekleştirme, 

eğlenceli olma, spor yapmayı sağlama, sosyalleşmeyi sağlama, sağlık açısından faydalı 

olma, eğitici olma, işbirliği ve takım çalışmasını geliştirme, spora olan ilgiyi arttırma, spor 

dalında gelişmeyi sağlama ve yetenekleri geliştirme olanağı sunma olarak belirtmişlerdir. 

Katılımcıların çoğunluğunu oluşturan 22 kişi dersin önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bunun dışında 3 katılımcı kısmen önemli olduğunu,  2 katılımcı ise dersin 

önemsiz olduğunu belirtmiştir.  Dersin kısmen önemli olduğunu ifade eden katılımcılardan 

bazılarının görüşleri şöyledir: 

 
Ö1:  Beden eğitimi dersi birazcık önemli diyebilirim, bu ders olmasa da olurdu ama 

olmasaydı da hep diğer dersleri görmekten sıkılabilirdim. 

Ö11:  Önemli de değil önemsiz de değil çünkü derste öğretilenler çok çekici şeyler 

değil işte derste oyun oynuyoruz,  teneffüste de oynayabiliyoruz aslında.   

Ö12:  Çok da önemli bir ders değil beden eğitimi çünkü diğer derslere oranla günlük 

hayatta daha az karşımıza çıkacak bir ders.  

 
Beden eğitimi dersinin önemsiz bir ders olduğunu ifade eden katılımcılarım görüşleri 

şöyledir: 

 
Ö8:  Önemli değil sonuçta oyun oynuyoruz. Öğretmen topları verip kendi halimize 

bırakıyor bizi. 

Ö25:  Beden eğitimi dersinin önemli bir ders olduğunu düşünmüyorum. Diğer 

dersleri daha önemli görüyorum. 
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Dersin önemli olduğunu belirten katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 
Ö6:  Beden eğitimi önemli bir ders. Diğer derslerden sıkılıyoruz. Beden eğitimi 

dersinde enerjimizi atıyoruz, stresimizi atıyoruz. Sporla ilgili yeteneklerimiz 

gelişiyor, zinde kalmamızı, kilo almamamızı ve sağlıklı hissetmemizi sağlıyor. 

Ö14:  Ders önemli çünkü bu derste fiziki etkinlik yapma olanağı buluyoruz. 

Vücudumuz gelişiyor çünkü diğer derslerde hep oturuyoruz hareket etmiyoruz. 

Arkadaşlarımla bir arada eğlenmemi sağlıyor, teneffüslerde az zaman oluyor 

birlikte bir şey yapmak için. 

Ö16:  Ders bence önemli. Sıkıntılarımı atıyorum, futbolu seviyorum ve derste futbolla 

ilgili yeteneklerim gelişiyor, yeni şeyler öğreniyorum ve takım halinde 

oynamayı da öğreniyoruz. 

Ö21:  Önemli olduğunu düşünüyorum. Derste yeni şeyler öğreniyoruz. Hentbol ve 

futbolda kendimi geliştiriyorum. Eğleniyorum hem de öğreniyorum, kendime 

yeni bilgiler kattım. Basketbol oynayınca boyum uzuyor, futbolda bacak 

kaslarım gelişiyor, daha kuvvetli oluyorum. Psikolojik olarak da rahatlıyorum. 

Ö26:  Güzel bir ders önemli de. Bir önceki dersin stresini atıyorum. Arkadaşlarımla 

birlikte oynuyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz, eğlenceli oluyor. Farklı sporlarda 

kendimizi geliştiriyoruz.  Beden eğitimi dersinden sonra kendimi daha sağlıklı 

hissediyorum. 

 
Katılımcıların 3’ü dersin verimsiz olduğunu, 6’sı kısmen verimli olduğunu ve 18’i 

verimli olduğunu ifade etmiştir. Dersin verimsiz veya kısmen verimli olduğunu açıklayan 

katılımcıların bunun nedenlerini öğretmen kaynaklı, ders alanı yetersizliğinden ve hava 

koşullarından kaynaklı olarak ifade ettikleri görüşleri şöyledir:  

 
Ö8:  Verimli geçmiyor derslerimiz çünkü öğretmenimiz şu etkinliği yapacağız 

demiyor, topları verip bizi kendi halimize bırakıyor. 

Ö15:  Öğretmen bizimle çok ilgilenmiyor. Derste ne oynamamız ne yapmamız 

gerektiğine biz kendi kendimize karar veriyoruz çünkü öğretmenimiz okulun 

önünde oturup kahve içiyor, bizi izliyor.  

Ö1:  Yağmurlu ve soğuk havalarda hep sınıftayız, sınıfta da bir şey yapamıyoruz 

küçücük yer. Bazen yağmur yağdığında kaç hafta beden eğitimi dersine 

çıkmadığımız oluyor bir şey öğrenemiyoruz öyle olunca. 

Ö13:  Oyun alanlarımız çok kısıtlı, okul bahçemiz de küçük ve bir derste birden fazla 

sınıfın beden eğitimi dersi oluyor ondan çok verimli geçmiyor dersler. 

Ö24: Öğretmenimiz bizimle çok ilgilenmiyor bizi serbest bırakıyor. Serbest 

bırakmayıp ders işlese daha iyi olur bizim için. 
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Katılımcıların dersin verimli olduğunu belirttikleri ifadeleri şöyledir: 

 
Ö4:  Dersler iyi, verimli geçiyor benim için. Öğretmenimiz oyunlar hazırlayıp oynatır 

bize. 

Ö5:  Verimli oluyor dersler. Öğretmenimiz ders boyunca aktif olmamızı sağlıyor, 

oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz. 

Ö17:  Güzel verimli geçiyor beden eğitimi derslerimiz. Erkekler genelde futbol 

oynuyor; kızlar voleybol ya da basketbol gibi şeyler. Beden eğitimi dersinde 

yaptığımız şeylerle yeteneklerimiz gelişiyor. Derste bir şeyler öğreniyoruz, 

öğretmenimiz neyi nasıl yapacağımızı gösteriyor. 

Ö19:  Verimli geçiyor futbolla ilgilendiğim için bu da gelişmeme yardım ediyor. 

Öğretmenimiz de ilgileniyor bizimle, biz anlayana kadar anlatıyor bir şeyi. 

Ö22:  Verimli bir ders rahatlatıcı da hem eğleniyorum, hem de yeni şeyler 

öğreniyorum. 

 
Tablo 20. Beden Eğitimi Dersinin Ders Saati Yeterliği ve Ders Yapılan Ortamın Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

 

Tabloda öğrencilerin ders saati yeterliği ve ders yapılan ortamın uygunluğuyla ilgili 

görüşleri yer almıştır. Katılımcıların 15’i ders saati sayısını yeterli görürken 12’si yetersiz 

görmektedir. Haftalık ders saatini yeterli olarak açıklayan katılımcıların görüşleri şöyledir: 

 
Ö3:  İki saat yeterli bence. Oyunlarımızı rahatlıkla oynayabiliyoruz. Fazla olsa 

yorucu olabilirdi. 

Ö5:  İki saat yeterli oluyor, etkinlikleri tamamlayabiliyoruz. Hem seçmeli dersimiz de 

var onlarla birlikte fazla bile.  

Ö22:  Ders saatimiz yeterli. Yaptığımız etkinlikler ders sonuna kadar tamamlanıyor. 

Yeteneklerimizi geliştirmek için de yeterli bir süre bu. 

Ö14:  Yeterli bence çok ders olursa yorucu olabilir ve öğretmen her ders için etkinlik 

bulamayıp bizi boş bırakabilir bu da dersi sıkıcı hale getirir. İki ders oynayıp 

eğlenmemize yetiyor yani. 

 

 Kodlar Katılımcılar 

Ders Saati 
Yeterliği 

Ders saati sayısı 
yeterli  

“Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö12, Ö13, Ö14, 
Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö22” 

Ders saati sayısı 
yetersiz 

“Ö2, Ö4, Ö9, Ö10, Ö11, Ö20, Ö21, Ö23, 
Ö24, Ö25, Ö26, Ö27” 

Ders Yapılan 
Ortamın 
Uygunluğu 

Uygun 
“Ö2,Ö3, Ö4, Ö8, Ö15, Ö17, Ö18, Ö21, Ö22, 
Ö23, Ö24, Ö26, Ö27” 

Kısmen Uygun 
“Ö5, Ö6, Ö7, Ö10, Ö14, Ö16, Ö19, Ö20, 
Ö25” 

Uygun Değil “Ö1, Ö9, Ö11, Ö12, Ö13” 



83 

 

Ders saatinin yetersiz olduğunu söyleyen katılımcılar daha çok etkinliklerin ve 

oyunların iki ders saatinde tamamlanamadığını, bir spor dalında uzmanlaşmak için iki 

dersin yetersiz olduğunu, stres atmak ve rahatlamak için ders saatinin daha fazla olması 

gerektiğini ve haftada iki saatlik dersin gelişimi destekleme açısından yetersiz kaldığını 

belirtmişlerdir. Haftalık ders saatini yetersiz olarak değerlendiren katılımcılardan 

bazılarının görüşleri şöyledir:  

 
Ö2:  İki değil üç saat olsa iyi olurdu. Etkinlikler için yetmiyor. Mesela futbol maçı 

yapıyoruz yarım kalıyor. 

Ö10:  İki ders yetmiyor. Bence haftada 3 saat olmalı bu ders. Oyunlarımız yarım 

kalıyor, tam ısındık oynuyoruz derken hemen ders bitiyor.  

Ö20:  Ders saati arttırılmalı, her gün 1 saat olabilir bu ders. Diğer derslerin stresini 

atardık hem de daha bir şevkle girerdim o zaman derslere.  

Ö23:  Yeterli değil artsa ders saati sayısı daha iyi olur. İki ders saatinde bir sporla 

ilgili geliştiremiyoruz kendimizi tam olarak, yaptığımız şeyler genelde yarım 

kalıyor. 

Ö24:  İki saat yetersiz geliyor bana bir saat arttırılıp üç saat beden eğitimi dersi olsa 

daha iyi olur. Fiziksel olarak ve kaslarımın gelişmesi için haftada iki saatten 

daha fazla olmalı. 

Ö26:  Yetersiz geliyor iki saat üç saat olabilir. Hafta başında motive olmak için 

haftanın sonunda da stres atmak için iyi ama hafta ortasında da rahatlamak 

için bir saat daha olsa iyi olur. 

Ö27:  İki ders saati yeterli değil. Öğrendiklerimizi ve kendimizi geliştirip bir spor 

dalında daha çok kendimizi geliştirmemiz için arttırılmalı diye düşünüyorum. 

 
Dersin yapıldığı ortamı ise katılımcıların 13’ü uygun olarak değerlendirirken 9 

katılımcı kısmen uygun olduğunu ve 5 katılımcı da ders yapılan ortamın uygun olmadığını 

belirtmişlerdir. Ders yapılan ortamın uygun olmadığını ifade eden katılımcıların görüşleri 

aşağıda verilmiştir.  

 
Ö1:  Bahçede ders yapıyoruz. Bahçe ders için uygun değil, kapalı bir sahamız 

olabilirdi yağmurlu havalarda sınıfta oturmak zorunda kalıyoruz. 

Ö9:  Uygun değil. Küçük bir alanda oynuyoruz, bahçe dar. Hava koşullarından da 

etkileniyoruz. 

Ö11:  Bahçede işliyoruz dersi, ders için uygun değil çünkü diğer sınıfların da beden 

eğitimi dersi oluyor bize oyun alanı kalmıyor ve zemin de sert olduğu için 

yaralanma olayı çok oluyor. 

Ö12:  Bahçede yapıyoruz dersleri hava yağışlı olunca sınıftayız. Ders için uygun 

değil. Sınıfta beden eğitimi dersi yapılmıyor zaten. Bahçede de zemin uygun 
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değil, beton olduğu için yaralanma riski var. Kapalı bir salonumuz olsa güzel 

olurdu.  

Ö13:  Bahçede oluyor derslerimiz ama uygun değil orası. Oyun alanlarımız kısıtlı ve 

dar. Bahçe sağlık açısından da uygun değil bence düşüp yaralanma riski var 

ve bahçede cam kırıkları gibi şeyler çok var. 

 
Dersin yapıldığı ortamın kısmen uygun olduğunu belirten katılımcıların görüşleri 

şöyledir:  

 
Ö5:  Bahçede yapıyoruz dersleri. Uygun sayılır çünkü etkinliklerimiz için yeterli alan 

var bahçede. Bahçede çim veya yumuşak zemin olsa iyi olurdu çünkü her yer 

beton. 

Ö6:  Uygun, geniş bir alan ama yumuşak bir zemin olabilirdi. Düşünce canımız 

yanmazdı.  

Ö10:  Oyunları oynamak için yeterli. Kötü tarafı da var, yer beton ve yaralanmamıza, 

kolumuzun bacağımızın kırılmasına neden olabilir.  

Ö20:  Bahçede bazen de salonda işliyoruz dersi. Dersler için uygun buralar ama çim 

sahalar olsa iyi olurdu ya da yumuşak zeminli bir saha olabilirdi. 

Ö25:  Bahçe ders için elverişli ancak zemin sert olduğu için yaralanma riski var. 

Bazen yağmur yağınca sınıfta oluyor ders ama sınıf bu ders için uygun değil. 

 
Dersin yapıldığı ortamı uygun bulan katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda 

yer verilmiştir. 

 
Ö2:  Bahçede yapıyoruz dersleri, uygun bence çünkü herkese yetecek kadar alan 

var orda.  

Ö3:  Uygun, ortam geniş, oyun alanları var yeterli. 

Ö15:  Bahçede yapıyoruz dersleri, uygun bir yer. Temiz hava alıyoruz, kapalı ortam 

olsa toz olur ve sıkıcı olur.  

Ö17:  Bahçede ve spor salonunda oluyor derslerimiz ikisi de uygun yerler.  

Ö22:  Uygun yerler spor salonu ve bahçe. Oyun etkinlik alanlarımız da var fazlasıyla 

yetiyor uygun yani. 

Ö27:  Bahçemiz büyük ders için uygun. İki tane basketbol sahamız var. Bahçede 

oyun alanlarımız var yani okulun imkanları iyi bu ders için. 
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Tablo 21. Beden Eğitimi Öğretmeni Hakkındaki Görüşler 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Öğretmenin Cinsiyeti 
Kadın 

“Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö12, Ö13, Ö14, 
Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö21, Ö24, Ö25” 

Erkek 
“Ö1, Ö2, Ö3, Ö9, Ö10, Ö11,  Ö19, 
Ö20, Ö22, Ö23, Ö26, Ö27” 

Öğretmen 
Cinsiyetinin Önemi 

Önemli 
“Ö2, Ö3, Ö8, Ö12, Ö13, Ö19, Ö23, 
Ö25” 

Önemli değil 
“Ö1, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, 
Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö20, Ö21, 
Ö22, Ö24, Ö26, Ö27” 

Beden Eğitimi 
Öğretmeninde 
Olması Gereken 
Özellikler 

Derste aktif olmalı “Ö4, Ö5, Ö13, Ö21” 

Anlayışlı olmalı 
“Ö1, Ö4, Ö9, Ö16, Ö18, Ö20, Ö21, 
Ö25, Ö27” 

Disiplinli olmalı “Ö3, Ö7, Ö8, Ö9, Ö22” 

Bilgili olmalı “Ö7, Ö15, Ö16, Ö20, Ö23, Ö24” 

Dersi iyi anlatabilmeli 
“Ö1, Ö7, Ö10, Ö15, Ö16, Ö19, Ö23, 
Ö24” 

Dersi sevdirebilmeli “Ö4, Ö9, Ö12, Ö19, Ö26” 

İlgili olmalı “Ö2, Ö11, Ö14, Ö15, Ö17, Ö22, Ö27” 

Eğlenceli olmalı “Ö3, Ö6, Ö12, Ö18, Ö25, Ö26” 

Sabırlı olmalı “Ö1, Ö19, Ö20, Ö25” 

Çabuk sinirlenmemeli 
“Ö1, Ö3, Ö10, Ö13, Ö16, Ö17, Ö20, 
Ö21, Ö22” 

Adil olmalı “Ö6, Ö8, Ö11, Ö24” 

Öğretmen 
Özelliklerinin Derse 
Karşı İlgiye Etkisi 

Etkilemez “Ö2, Ö3,Ö4, Ö8, Ö11, Ö17, Ö24” 

Etkiler 
“Ö1, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, 
Ö14, Ö15, Ö16, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, 
Ö22, Ö23, Ö25, Ö26, Ö27” 

 

Tabloda görüldüğü gibi beden eğitimi dersini katılımcıların 15’i kadın beden eğitimi 

öğretmeninden, 12’si erkek beden eğitimi öğretmeninden almaktadır. Öğrencilerin 

çoğunluğunu oluşturan 19’u öğretmenin cinsiyetinin önemli olmadığını, 8’i önemli 

olduğunu söylemiştir. Katılımcılar, beden eğitimi öğretmenlerinin derste aktif olması 

gerektiğini, anlayışlı, disiplinli ve bilgili olması gerektiğini, dersi iyi anlatması ve dersi 

sevdirmesi gerektiğini, ilgili, eğlenceli ve adil olması gerektiğini ayrıca çabuk 

sinirlenmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılardan 7’si beden eğitimi 

öğretmeninin özelliklerinin derse karşı ilgiyi etkilemediğini, 20’si ise etkilediğini belirtmiştir.  

Öğretmen cinsiyetinin önemli olduğunu söyleyen katılımcılar görüşlerini şöyle ifade 

etmişlerdir:  

 
Ö3:  Kadın öğretmen olsa daha iyi olurdu. Öğretmenimiz erkek biraz sert onun için 

kadın olabilirdi. 
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Ö8:  Öğretmenimiz kadın. Kadın olması da daha iyi bence çünkü bize daha yakın 

davranıyor.  

Ö19:  Erkek öğretmenler daha iyi öğretiyor sportif konuları futbol falan onun için 

erkek öğretmen iyi. Geçen seneki öğretmenimiz kadındı o da iyiydi ama erkek 

öğretmen daha iyi. 

Ö23:  Kızlar bayan öğretmenle erkekler de erkek öğretmenle daha iyi anlaşıyor 

aslında onun için önemli. Kızların öğretmeni bayan erkeklerinki de erkek olsa 

öğretmenle daha iyi iletişim kurulur, sorunlarımızı daha rahat anlatırız. 

Öğretmenimiz erkek olduğu için bazen bir şey olduğunda gidip rahat 

anlatamıyoruz. 

  
Katılımcılardan beden eğitimi öğretmeninin cinsiyetinin önemli olmadığını 

belirtenlerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö4:  Erkek ya da kadın öğretmen fark etmez, ikisi de aynı şeyi öğretiyor bize. 

Ö7:  Öğretmenin davranışları önemli bence cinsiyetin bir önemi yok. 

Ö21:  Kadın ya da erkek önemli olan derste bize bir şeyler anlatması, öğretmesi, 

bizimle ilgilenmesi. 

 
Beden eğitimi öğretmeninde olması gereken özelliklerle ilgili katılımcıların görüşleri 

aşağıda verilmiştir.  

 

Ö6:  Eğlenceli olmalı herkese eşit davranmalı ama öğretmenimiz takımda olanlara 

daha çok ilgi gösteriyor. 

Ö10:  Bize bir şeyler öğretmeli, dersi iyi anlatmalı. Öğretmenimiz bazen kızıyor bize, 

hatalarımızı düzeltirken çabuk sinirlenmemeli.  

Ö11:  Ayrımcılık yapmamalı, herkese eşit davranmalı, ilgili olmalı yani dersin her 

aşamasında bizimle olmalı bize top verip kendiniz oynayın dememeli.  

Ö16:  Anlayışlı olmalı, gösterdiği şeyi yapamadığımızda çabuk sinirlenmemeli. Bilgili 

olmalı, bildiği şeyleri de bize öğretebilmeli. 

Ö19:  Dersi iyi anlatmalı, bazen anlamıyoruz derste söylediğini yeniden anlatmalı o 

zaman bir de yapamayınca kızmamalı, sabırlı olmalı. Bu dersi çoğumuz 

seviyoruz zaten ama öğretmenimiz de dersi daha sevmemiz için uğraşmalı.  

Ö21:  Anlayışlı olmalı oynamak istemediğimizde bizi zorlamamalı ve kızmamalı bize, 

derslerde bizimle birlikte o da oynamalı. 

Ö22:  Çabuk kızıp sinirlenmemeli ama disiplinli de olmalı yoksa düzgün ders 

yapamayız arkadaşlarımız hep konuşurlar ders boşa gider.  

Ö24:  Sporla ilgili çok şey bilmeli bunları bize öğretmeli, bir hareketin nasıl daha iyi 

yapılacağını göstermeli. Derste bazı arkadaşlarımızla çok ilgilenip bazılarıyla 

az ilgilenmemeli. Adil davranmalı herkese. 
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Ö26:  Derste sevdiğimiz oyunları oynuyoruz eğlenceli oluyor. Öğretmenimiz de 

eğlenceli bir insan zaten ders anlatırken de sıkıcı değil eğlenceli anlatması 

güzel oluyor. Ders zevkli oluyor, severek katılıyoruz. 

 
Öğretmen özelliklerinin derse karşı olan ilgiyi etkilemeyeceğini belirten katılımcıların 

görüşleri şöyledir:  

 
Ö2:  Etkilemez çünkü dersi seviyorum,  öğretmenler her sene değişiyor. 

Ö4:  Derste yapılması gerekenleri yaptırıyorsa konuyu anlatıp oynatıyorsa bize 

önemli olan o olduğu için etkilemez. 

Ö17:  Çok önemli değil öğretmenin özellikleri, etkilemez dersi yine de severim. 

 
Beden eğitimi öğretmeninin özelliklerinin derse karşı olan ilgiyi etkileyeceğini belirten 

katılımcıların görüşleri şöyledir:  

 
Ö7:  Çok kızıyorsa öğretmen bağırıp haksızlık yapıyorsa üzülürüm hem de 

sinirlenirim ders yapma şevkim kırılır.  

Ö13:  Kötü bir öğretmense derse olan ilgim de azalır.  

Ö16:  Anlayışlı bize olumlu yaklaşan ve dersi güzel anlatan bir öğretmenin dersi 

daha çok sevilir. Aslında her ders için böyle bence.  

Ö20:  Öğretmen samimiyse, bize karşı iyiyse derste daha istekli oluruz. Sinirlenip 

bağırıp çağırıyorsa derste olumsuz etkilenirim.  

Ö22:  Mesela bazen öğretmenler bir şeyi yapman için zorluyor o zaman daha kötü 

oluyor çünkü ısrar ettikçe hiç yapmak istemiyorum. Beden eğitiminde de böyle 

bir oyunu oynamak istemiyorum zorla oynatınca öğretmen ilgim azalıyor tabi.  

Ö25:  Öğretmenler dersleri eğlenceli anlatsa daha çok severim. Çoğu ders sıkıcı 

oluyor. Beden eğitimi dersini seviyorum ama öğretmen daha eğlenceli olsa 

daha çok severim dersi.  

Ö27:  Geçen seneki öğretmenimiz çok çabuk kızıyordu yapamayınca mesela topu 

voleybolda istediği gibi atamayınca o kadar sevmiyordum ama bu sene başka 

bir öğretmen giriyor derse o çabuk sinirlenmiyor, biz yapana kadar tekrar 

tekrar attırıyor topu. Şimdi derste daha istekli oluyorum. 

 
Tablo 22. Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Hakkındaki Görüşler 

 

 Kodlar Katılımcılar 

Beden Eğitimine 
Yönelik Tutumlar 

Olumlu 
“Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, 
Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, 
Ö22, Ö23, Ö24, Ö25, Ö26” 

Kısmen olumlu “Ö4, Ö17, Ö27” 
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Tablo 22’nin devamı 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Olumlu Tutum 
Nedenleri 

Öğretmen İlgisi “Ö1, Ö5, Ö6, Ö10, Ö18” 

Dersin eğlenceli olması 
“Ö1, Ö3, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, Ö13, Ö15, Ö16, 
Ö18, Ö19, Ö21, Ö24, Ö26” 

Okul takımında yer alma “Ö8, Ö10” 

Fiziksel aktivitelere 
katılma olanağı sunması 

“Ö2, Ö5, Ö7, Ö13, Ö15, Ö16, Ö19, Ö20, Ö23, 
Ö25” 

 

Derste bir spor dalına 
yönelik yapılan 
çalışmaların varlığı 

“Ö2, Ö12, Ö13, Ö19” 

Akranlarla birlikte 
etkinlik yapma olanağı 
sunması 

“Ö3, Ö4, Ö5, Ö10, Ö12, Ö14, Ö15, Ö17, Ö22, 
Ö26, Ö27” 

Rahatlatıcı bir ders 
olması 

“Ö1, Ö4, Ö6, Ö7, Ö11, Ö19, Ö20, Ö22, Ö24, 
Ö25, Ö26, Ö27” 

Olumsuz Tutum 
Nedenleri 

Akranların olumsuz 
tutumları 

“Ö17” 

Öğretmen ilgisizliği “Ö4, Ö17” 

Dersin monotonluğu “Ö4” 

Sınav hazırlıkları “Ö27” 

Başka derslere daha 
çok önem verme 

“Ö27” 

Kendi bedeninden 
rahatsızlık duyma 

“Ö17” 

Olumsuz 
Tutumların 
Giderilmesi İçin 
Yapılabilecekler 

Derslerde farklı 
etkinliklere yer verilmesi 

“Ö4” 

Öğrencilerin ilgi 
alanlarını dikkate alma 

“Ö12, Ö21” 

Öğretmenlerin 
öğrencilerle daha çok 
ilgilenmesinin 
sağlanması 

“Ö2, Ö4, Ö17” 

Spor dalında gelişmeye 
yönelik etkinlikler 
yapılması 

“Ö12” 

Beden Eğitimi 
Dersine İlişkin 
Tutumun 
Zamanla 
Değişimi 

Arttı 
“Ö2, Ö3, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, Ö18, 
Ö19, Ö20, Ö23, Ö24, Ö25, Ö26” 

Azaldı “Ö4, Ö11, Ö17, Ö22, Ö27” 

Değişmedi “Ö1, Ö6, Ö8, Ö15, Ö16, Ö21” 

 

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin 24’ü beden eğitimine karşı tutumlarının olumlu 

olduğunu ve dersi sevdiklerini belirtirken 3 öğrenci kısmen olumlu olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılar derse karşı tutumun olumlu olma nedenlerini öğretmen ilgisi, dersin eğlenceli 

olması, okul takımında yer alma, fiziksel aktivitelere katılma olanağı sunması, derste bir 

spor dalına yönelik yapılan çalışmaların varlığı, akranlarla birlikte etkinlik yapma olanağı 

sunması ve rahatlatıcı bir ders olması olarak açıklamışlardır.  

Derse karşı tutumun olumlu olma nedenlerini ifade eden katılımcıların görüşlerine 

aşağıda yer verilmiştir.  
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Ö1:  Dersi seviyorum çünkü bu derste çok eğleniyorum. Öğretmenimiz de bizimle 

ilgileniyor. Bir de diğer dersler gibi sıkmayan rahatlatıcı bir ders olduğu için 

seviyorum. 

Ö2:  Dersi seviyorum çünkü spor yapmayı seviyorum. Hentbol oynamayı severim, 

derste de hentbolla ilgili şeyler öğrenmek ilgimi arttırıyor. Öğretmenimiz 

hentbol oynatıyor bize. 

Ö3:  Arkadaşlarımla birlikte oyun oynadığım, eğlendiğim için seviyorum dersi. 

Ö5:  Seviyorum çünkü spora karşı bir ilgim var. Topla oynamayı seviyorum. 

Arkadaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirdiği için de seviyorum. Öğretmenim de 

etkili dersi sevmemde, derste ilgileniyor bizimle, aktif olmamızı sağlıyor. 

Ö7:  Dersi seviyorum çünkü evde oyun oynayamıyorum. Bu derste oynuyorum. 

Rahatlıyorum. Yeni şeyler öğrendiğim için seviyorum. 

Ö10:  Dersi seviyordum ama futbol takımına seçildim şimdi daha çok seviyorum. 

Derste aktif oluyorum öğretmene kendimi gösteriyorum. Öğretmenim de 

ilgileniyor benimle, takım çalışmalarımızı soruyor bana. Bir de arkadaşlarla 

olmak mutlu ediyor derste. 

Ö12:  Seviyorum çünkü futbol oynuyoruz, futbolla ilgili yeni şeyler öğreniyoruz, 

gelişiyoruz. Eğleniyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyoruz birlikte. 

Ö13:  Bu ders futbol gibi bir şey benim için. Futbolu sevdiğimden bu dersi de 

seviyorum. Eğlenceli olduğu için de seviyorum. 

Ö19:  Beni çok rahatlatıyor. Sporu sevdiğim için bazı alanlarda gelişmemi sağlıyor. 

Mesela futbolla ilgili şeyler öğreniyorum, gelişiyorum.  

Ö23:  Fiziksel açıdan hareket etmemizi sağlıyor onun için ve rahatladığım için 

seviyorum.  

Ö25:  Sporu sevdiğim için hevesli katılıyorum derse. Diğer derslerimizin arasında 

nefes almış oluyorum onun için seviyorum. 

 
Öğrenciler derse karşı tutumun olumsuz olma nedenlerini akranların olumsuz 

tutumları, öğretmen ilgisizliği, dersin monotonluğu, sınav hazırlıkları, başka derslere daha 

çok önem verme ve kendi bedeninden rahatsızlık duyma biçiminde ifade etmişlerdir. Bu 

konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö4:  Rahatlatıcı bir ders stres atıyorum beden eğitiminde arkadaşlarımla zaman 

geçiriyorum onun için seviyorum. Haftanın ilk beden dersinde mutlu oluyorum 

ama sonra yine mi beden var diyorum, hep aynı oluyor derslerimiz, 

sıkılıyorum.  

Ö17:  Arkadaşlarla zaman geçirdiğim ve temiz hava aldığım için seviyorum. Ama 

kilolu olduğum için sevmiyorum bazen dersi. Yapamıyorum, oynayamıyorum 

oyunları o zaman sevmiyorum çok. Arkadaşlarım da gülüyor bazen 
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üzülüyorum. Öğretmen de çok ilgilenmiyor, veriyor topları, oynayın diyor. Şunu 

oynayacaksınız demiyor bize. 

Ö27:  Bu ders diğer derslerden kaçıp rahatladığım bir ders benim için. Ama diğer 

derslerimiz daha önemli çünkü bu sene sınav var TEOG kalktı ama başka bir 

sınav olacağız. Ona hazırlanıyoruz onun için her şeyden biraz uzaklaştım 

sınava yöneldim ben. Yani derslere mola vermek gibi oluyor beden eğitimi o 

açıdan da iyi tabi. 

 
Katılımcılar, olumsuz tutumların giderilmesi için yapılabilecekleri derslerde farklı 

etkinliklere yer verilmesi, öğrencilerin ilgi alanlarını dikkate alma, öğretmenlerin 

öğrencilerle daha çok ilgilenmesi ve spor dalında gelişmeye yönelik etkinlikler yapılması 

olarak açıklamışlardır. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö4:  Rahat, hazır ol öyle şeyler koşu yapıyoruz sonra öğretmen top veriyor erkekler 

futbol, kızlar da voleybol veya başka bir şeyler oynuyor bitiyor ders. Hep böyle 

oluyor zaten öğretmen de oturup izliyor. Değişik oyunlar oynasak öğretmen de 

ilgilense serbest bırakmasa daha güzel olur. Derse daha istekli katılırız daha 

çok severiz bence.  

Ö12:  Futbol oynamayı seviyorum mesela ben. Derste de futbol oynuyoruz, futbolla 

ilgili şeyler öğreniyoruz benim için iyi oluyor. Derse severek katılıyorum. Başka 

sporlara ilgisi olan arkadaşlarım var hentbol mesela. Sınıftaki kızlar daha çok 

voleybol seviyorlar. O sporlara yönelik şeyler öğrensek onlar da daha istekli 

olurlar.  

 
Beden eğitimi dersine ilişkin tutumun zamanla değişimi için 16 öğrenci ilgilerinin 

arttığını, 5 öğrenci azaldığını ve 6 öğrenci ilgilerinde değişiklik olmadığını söylemiştir. 

Katılımcılar tutumlarının zamanla azaldığını şöyle ifade etmişlerdir:  

 
Ö17:  Dersi seviyordum aslında ben hala da seviyorum biraz. Ama arkadaşlarımın 

benimle alay etmesi üzüyor beni. Biraz kiloluyum ve bazen oyunlarda hızlı 

koşamıyorum, topu düzgün atamıyorum. Topu ne biçim attı deyip gizli gizli 

gülüyorlar, görüyorum onların yaptıklarını. Moralim bozuluyor o zaman 

oynamıyorum. Onun için dersi eskisi kadar sevmiyorum artık.  

Ö22:  Büyüdüm artık, ben eskisi kadar oyun oynamıyorum. Çocuk gibi topun 

peşinde koşuyoruz derste, bir de ilkokulda oynardık bu oyunları hala oynatıyor 

öğretmenler. Bazen zorluyor oyuna girelim diye ama istemiyorum ben. 

Ö27:  Derslerimiz yoğun sınavlardan dolayı. Seneye liseye gideceğiz. Sınavlara 

hazırlanıyoruz onun için oyun oynamaya eskisi kadar zamanım yok. Sonuçta 

hayatımızı etkiliyor sınavlar, ders çalışmalıyım. 
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Beden eğitimine ilişkin tutumlarının zamanla arttığını belirten katılımcıların görüşleri 

şöyledir:  

 
Ö2:  Sporla ilgili daha çok şey öğreniyoruz beden eğitiminde. Hentbolu çok 

seviyorum ve beden eğitiminde hentbolda gelişiyorum, yeni şeyler 

öğreniyorum bunlar ilgimi arttırdı.  

Ö10:  Okulun futbol takımına girdim bu sene ve o benim dersi daha çok sevmemi 

sağladı. Öğretmenimizin futbol bilgisi çok iyi, derste öğretiyor bize. 

Ö25:  Hareket etmeyi, oyun oynamayı seviyorum. Başka derslerde böyle bir imkan 

yok, hep oturuyoruz. Rahatlayıp stres atıyorum bu dersi daha çok sevmeme 

neden oluyor. 

 

Tablo 23. Beden Eğitimi Dersinde Yeterli Olmaya Yönelik Görüşler 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Derste Yeterli 
Olmak 

Yeterli  
“Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö12, Ö13, 
Ö16, Ö18, Ö19, Ö21, Ö24, Ö26” 

Kısmen Yeterli 
“Ö1, Ö3, Ö4, Ö9, Ö10, Ö11, Ö14, 
Ö15, Ö17, Ö20, Ö22, Ö23, Ö25, 
Ö27” 

Beden Eğitimi 
Dersinde Yeterli 
Olmak Nedir? 

Etkinlikleri yapabilmek 
“Ö1, Ö3, Ö5, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, 
Ö13, Ö14, Ö18, Ö19, Ö21, Ö23, 
Ö24, Ö25, Ö26, Ö27” 

Yetenekli olmak “Ö4, Ö6, Ö10, Ö15, Ö22, Ö26” 

Kendine inanmak/güvenmek “Ö2, Ö7, Ö16, Ö19” 

Derse yatkın olmak “Ö5, Ö20” 

 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcılardan 13’ü beden eğitimi dersinde kendilerinin 

yeterli olduğunu ifade ederken 14’ü ise kısmen yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler 

beden eğitimi dersinde yeterli olmanın etkinlikleri yapabilmek, yetenekli olmak, kendine 

inanmak/güvenmek ve derse yatkın olmak anlamlarına geldiğini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların beden eğitimi dersinde yeterli olmanın ne anlama geldiğini 

açıkladıkları görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö1:  Yapabilmek demektir. Öğretmenin gösterdiklerini yapabilmek. 

Ö3:  Oyunları iyi oynamak mesela topu iyi atabilmek demektir. 

Ö13:  Öğretmenin söylediklerini yapmak. 

Ö14:  Dersteki zor hareketleri bile yapabilmektir. 

Ö16:  Düzgün öğrenmek, yapabilirim demektir yeterli olmak. Kendine güvenmek 

demektir. 

Ö17:  Yeterince yapabilmek demektir. Ben bazen yapamıyorum kilolu olduğum için.  

Ö19:  Hareketleri, oyunları yapabilmek ve de yapacağına inanmak demektir.  
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Ö20:  Derse yatkın olmak demek, derste öğretmenin gösterdiği hareketleri hemen 

yapabilmek ne bileyim çabuk anlamak gibi.  

Ö22:  Ya mesela futbola yeteneği olan güzel futbol oynuyor, güzel pas atıyor. 

Voleybola yeteneği olan da onu iyi yapıyor. Derse yeteneğimiz varsa o zaman 

yapabiliriz bizde yeterli oluruz.  

Ö23:  Her şeyi yapabilmek, başarılı olmak, doğru yapabilmek demek. 

Ö26:  Dersteki etkinlikleri yapabilmek, hareketleri yapmak için becerimizin olması. 

Güzel, düzgün yapabilmek öğretmenin dediklerini. 

 

Tablo 24. Ailede Sporla İlgilenen (İzleyici, Sporcu, Antrenör, Hakem vb.) Birey Bulunma 
Durumuna Yönelik Görüşler 

 

 Kodlar Katılımcılar 

Ailede Sporla 
İlgilenen Birey 
Bulunması  

Evet 
“Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, 
Ö11, Ö12, Ö13, Ö18, Ö21, Ö23, Ö24, Ö26, 
Ö27” 

Hayır 
“Ö3, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19, Ö20, Ö22, 
Ö25” 

Derse Olan 
İlgiye Etkisi 

Etkiledi/Etkilerdi 
“Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö8, Ö9, Ö10, Ö13, Ö15, 
Ö16, Ö18, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, Ö26” 

Etkilemedi/Etkilemezdi 
“Ö2, Ö6, Ö7, Ö11, Ö12, Ö14, Ö17, Ö19, 
Ö20, Ö25, Ö27” 

 

Tabloda katılımcıların ailelerinde sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, hakem 

vb.) aile ferdi bulunup bulunmadığı ve bu durumun derse olan ilgilerini etkileyip 

etkilemediğiyle ilgili görüşleri yer almaktadır. Öğrencilerden 18’i ailelerinde sporla ilgilenen 

birey bulunduğunu belirtirken, 9 katılımcı bulunmadığını belirtmiştir. Katılımcılardan 16’sı 

ailede sporla ilgilenen birey bulunup bulunmamasının derse olan ilgisini 

etkilediğini/etkileyeceğini söylerken, 11’ i etkilemediğini/etkilemeyeceğini ifade etmişlerdir. 

Ailede sporla ilgilenen birey bulunup bulunmamasının derse olan ilgisini 

etkilediğini/etkileyeceğini ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 
Ö8:  Babam beden eğitimi öğretmeni. Futbol maçları izliyor, hem de arkadaşlarıyla 

oynuyorlar. Bende beden eğitimi dersinde iyiyim, seviyorum dersi. Babamın 

beden eğitimi öğretmeni olması sporla ilgilenmemde etkili bence derse olan 

ilgimde de etkilidir.  

Ö15:  Yani abim çok maç izliyor bende izliyorum onunla. Futbolu seviyorum. Beden 

eğitimi dersini de seviyorum, derste de futbol oynuyoruz. 

Ö21:  Ablam voleybol takımında oynuyor. Maçlara gidiyorlar başka yerlere. Bu beni 

etkiledi diyebilirim. Ona özeniyorum bazen. Voleybol çok sevmem ben aslında 

futbol oynuyorum daha çok ama takımla gidiyorlar iyi bir şey bence. Beden 
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eğitimi dersini de seviyorum zaten ablamdan dolayı sporla ilgili şeyleri daha 

çok sevmeye başladım.  

Ö23:  Babam futbol oynuyor. Bende futbolla ilgileniyorum. Diğer derslere göre beden 

eğitimini daha çok seviyorum. Dersi sevmemde babamın etkisi olabilir. 

 
Ailede sporla ilgilenen birey bulunup bulunmamasının derse olan ilgisini 

etkilemediğini/etkilemeyeceğini ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer 

verilmiştir.  

 
Ö2:  Etkilediğini söyleyemem çünkü babam ve abim maç izliyorlar Trabzon’un maçı 

olunca. Onların maç izlemesi beni ilgilendirmez yani. 

Ö11:  Dersi seviyorum, aynen yine severdim dersi. İlgimde bir değişiklik olmazdı. 

Ö20:  Ailemde sporla ilgilenen yok ama olsaydı da etkilemezdi beni. Dersi 

seviyorsan seviyorsundur bence. Başkasının yaptığı şey benim derse ilgimi 

etkilemezdi. 

 

Tablo 25. Okul Spor Takımında Yer Alma Durumuna Yönelik Görüşler 
 

 Kodlar Katılımcılar 

Okul Spor 
Takımında 
Yer Alma  

Evet “Ö1, Ö2, Ö8, Ö10, Ö15, Ö18, Ö20, Ö24, Ö25” 

Hayır 
“Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö14, Ö16, Ö17, Ö19, Ö21, Ö22, Ö23, Ö26, 
Ö27” 

Derse Olan 
İlgiye Etkisi  

Etkiledi/Etkilerdi 
“Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö8, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, Ö25” 

Etkilemedi/Etkilemezdi 
“Ö1, Ö6, Ö7, Ö9, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö26, 
Ö27” 

Dersteki 
Performansa 
Etkisi 

Etkiledi/Etkilerdi 
“Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, 
Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö20, Ö21, Ö22, 
Ö23, Ö24, Ö25, Ö27” 

Etkilemedi/Etkilemezdi “Ö3, Ö8, Ö18, Ö19, Ö26” 

 

Tabloda görüldüğü gibi 9 katılımcı okul spor takımında yer aldığını, 18 katılımcı okul 

spor takımında yer almadığını belirtmiştir. Okul spor takımında yer alıp almamanın derse 

olan ilgiyi etkilediğini/etkileyeceğini 17 katılımcı ifade ederken, 10 katılımcı 

etkilemediğini/etkilemeyeceğini belirtmişlerdir. Okul spor takımında yer alıp almamanın 

dersteki performansı etkilediğini/etkileyeceğini öğrencilerin 22’si ve etkilemediğini/ 

etkilemeyeceğini öğrencilerin 5’i ifade etmişlerdir.  

Okul spor takımında yer almanın derse olan ilgiyi etkilediğini/etkileyeceğini ifade 

eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

  
Ö10:  Takımda olunca daha çok seviliyor ders. Ben futbol takımına seçildim şimdi 

daha çok seviyorum.  
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Ö18:  Geçen yıl takımdaydım, bu sene de takımdayım. Derslerde daha çok 

göstermeye başladım kendimi. Arkadaşlarım biraz kıskanıyor bazen ama 

hocayla da aram daha iyi oldu, daha çok ilgileniyor benimle. Yani daha farklı 

bakmaya başladım beden eğitimi dersine, dersi daha çok sevdim. 

Ö21:  Okul takımında değilim ama bence etkilerdi. Takımda olsam daha çok 

katılırdım derslere, daha iyi yapardım hocanın gösterdiklerini. Daha iyi olurdu. 

 
Okul spor takımında yer almanın derse olan ilgiyi etkilemediğini/etkilemeyeceğini 

ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

  
Ö1:  Etkilemedi. Dersi seviyordum zaten aynı yani. 

Ö7:  Değişmezdi. Niye değişsin ki. 

Ö16:  Takımda yer alıp almamak fark etmezdi, ilgim aynı olurdu. 

 
Okul takımında yer almanın dersteki performansı etkilediğini/etkileyeceğini ifade 

eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö2:  Okul takımında olunca derslerde de daha iyi olmaya başladım. Mesela daha 

hızlı koşuyorum, kendimi daha güçlü hissediyorum. Beden eğitimi dersini de 

etkiliyor böyle hissetmem. Derste daha aktifleştim sanki. 

Ö4:  Takımda olsaydım etkilerdi. Daha kendimi gösterirdim derslerde, oyunları 

daha iyi oynayabilirdim.  

Ö17:  Daha iyi olurdum tabi. Öğretmenin söylediklerini daha iyi yapardım. Takım 

çalışmalarında öğrenirdim yeni şeyler sonra onları beden eğitimi dersinde de 

yapardım. 

Ö21:  Derslere daha çok katılırdım. Beden eğitiminde daha başarılı olurdum, 

performansım artardı. 

 
Okul takımında yer almanın dersteki performansı etkilemediğini/etkilemeyeceğini 

ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö3:  Etkilemezdi, aynı olurdu bence.  

Ö19:  Bir kişinin yapabileceği ya da yapamayacağı şeyler bellidir onun için 

etkilemezdi diyorum. 

Ö26:  Etkilemezdi, ne bileyim öyle bence. 
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Tablo 26. Bir Spor Kulübüne Bağlı Olarak (Lisanslı) Spor Yapma Durumuna İlişkin 
Görüşler 

 

 Kodlar Katılımcılar 

Bir Spor 
Kulübüne Bağlı 
(Lisanslı) Spor 
Yapma  

Evet “Ö1, Ö2, Ö12, Ö18, Ö21” 

Hayır 
“Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö13, 
Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19, Ö20,  Ö22, Ö23, Ö24, 
Ö25, Ö26, Ö27” 

Derse Olan 
İlgiye Etkisi 

Etkiledi/Etkilerdi 
“Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10, Ö11, Ö15, Ö17, 
Ö20, Ö23, Ö24, Ö25, Ö27” 

Etkilemedi/ 
Etkilemezdi 

“Ö2, Ö8, Ö9, Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, Ö18, Ö19, 
Ö21, Ö22, Ö26” 

Dersteki 
Performansa 
Etkisi 

Etkiledi/ Etkilerdi 
“Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, 
Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19, Ö20, Ö21, 
Ö22, Ö23, Ö24, Ö25, Ö27” 

Etkilemedi/ 
Etkilemezdi 

“Ö4, Ö18, Ö26” 

 

Tabloda öğrencilerin bir spor kulübüne bağlı spor yapma ile ilgili görüşlerine yer 

verilmiştir. Öğrencilerin 5’i bir spor kulübüne bağlı olarak spor yaptıklarını, 22’si ise bir 

spor kulübüne bağlı olarak spor yapmadıklarını açıklamışlardır. Bir spor kulübüne bağlı 

olarak spor yapıp yapmamanın derse olan ilgiyi etkilediğini/etkileyeceğini 15 katılımcı, 

etkilemediğini/etkilemeyeceğini 12 katılımcı belirtmiştir. Katılımcılardan 24’ü bir spor 

kulübüne bağlı olarak spor yapma durumunun dersteki performansı etkilediğini / 

etkileyeceğini ifade etmiş, 3’ü etkilemediğini/etkilemeyeceğini belirtmiştir. 

Bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapma durumunun derse olan ilgiyi 

etkilediğini/etkileyeceğini ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö7:  Spor kulübüne bağlı spor yapmıyorum ama yüzme kursuna ve voleybola 

gittim. Çok eğlenceli, güzel oluyor. Sonra derse karşı da daha ilgili oldum 

diyebilirim, öğretmen voleybolla ilgili vuruş bir şey anlattığında daha çok ilgimi 

çekiyor.  

Ö11:  Derse ilgim değişirdi tabi. Orada öğrendiklerimi yapardım derste de.  

Ö27:  Öğrendiğim yeni şeyleri derste de uygulardım. Sporla uğraşınca beden 

eğitimine karşı daha ilgili olurdum. 

 
Bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapma durumunun derse olan ilgiyi 

etkilemediğini/etkilemeyeceğini ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer 

verilmiştir.  

Ö8:  İlgim değişmezdi. Seviyorum, istekle katılıyorum beden eğitimine. Şimdi dersle 

ilgili ne düşünüyorsam o zaman da öyle düşünürdüm.  

Ö12:  Seviyordum, şimdi de seviyorum. İlgimde değişiklik olmadı ama kendimde 

gelişme oldu. Daha iyiyim artık derste onu biliyorum.  
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Ö22:  Etkisi olmazdı bence. Ders başka bir şey sonuçta. 

 
Bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapma durumunun dersteki performansı 

etkilediğini/etkileyeceğini ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Ö3:  Derse daha yatkın olunur öyle olunca. Derste daha iyi olunur, beceriler gelişir 

sonuçta performansı etkiler. 

Ö9:  Dersteki hareketleri daha iyi yapabilirdim, oyunlarda daha iyi olurdum. Etkilerdi 

yani.  

Ö21:  Futbol oynuyorum. Antrenmanlarımız oluyor, çalışıyoruz o kadar tabi etkiliyor 

dersteki performansım da iyi oluyor. Beden eğitiminde daha aktif oluyorum. 

Ö23:  Vücudum gelişirdi kaslarım falan. Daha hızlı olurdum, koşardım, hareketleri 

daha iyi yapardım.  

Ö24:  İyi olurdum, derste yapamadığım şeyleri yapabilirdim. 

 
Bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapma durumunun dersteki performansı 

etkilemediğini/etkilemeyeceğini ifade eden katılımcıların görüşlerine aşağıda yer 

verilmiştir.  

 
Ö18:  Etkilemedi. Zaten çoğu şeyi yapabiliyordum derste. Derste yaptıklarımız kolay 

şeyler, antrenmanlarda daha çok zorlanıyoruz. 

Ö26:  Etkilemezdi bence, bilmiyorum öyle düşünüyorum. 

 

 



 

 

5. TARTIŞMA 
 

Bu bölümde, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarını öğretmen öğretim 

stiline ve öğrencilerin görüşlerine göre incelemek amacıyla yürütülen çalışmadan elde 

edilen bulgular tartışılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında yer alan ortaokul öğrencileri beden eğitimi dersinin önemli bir 

ders olduğunu ifade etmişlerdir ve beden eğitimi dersinin önemli olma nedenlerini: Stres 

atmayı sağlama, enerji atmayı sağlama, fiziksel etkinliğe katılım olanağı sunma, oyun 

oynamayı sağlama, büyüme ve gelişime katlı sağlama, diğer derslerden farklı aktiviteler 

gerçekleştirme, eğlenceli olma, spor yapmayı sağlama, sosyalleşmeyi sağlama, sağlık 

açısından faydalı olma, eğitici olma, işbirliği ve takım çalışmasını geliştirme, spora olan 

ilgiyi arttırma, spor dalında gelişmeyi sağlama ve yetenekleri geliştirme olanağı sunma 

olarak belirtmişlerdir. Benzer şekilde Gorely ve diğerleri (2011), H. R. Mohammed ve M. 

A. Mohammed (2012) ve  Phillips (2011) yapmış oldukları çalışmalarda  dersin önemli bir 

ders olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda öğrencilerin 

beden eğitimi dersini sağlık (Ağbuğa, Xiang ve McBride, 2012; Blair, 1998; Gorely vd., 

2011; Liu vd., 2008; H. R. Mohammed ve M. A. Mohammed, 2012), eğlence (Ağbuğa vd., 

2012; Majeed, 2014; Marttinen, 2015; H. R. Mohammed ve M. A. Mohammed, 2012; 

Philips, 2011), oyun (Ağbuğa vd., 2012; Tannehill ve Zakrajsek, 1993), formda olma 

(Gorely vd., 2011; H. R. Mohammed ve M. A. Mohammed, 2012; Tannehill ve Zakrajsek, 

1993), faydalı olma (Marttinen, 2015), mutlu edici olma (H. R. Mohammed ve M. A. 

Mohammed), spor becerisi geliştirme (Tannehill ve Zakrajsek, 1993) ve sosyal etkileşim 

ve arkadaşlık ilişkileri geliştirme bakımından (Gorely vd., 2011; Liu vd., 2008; H. R. 

Mohammed ve M. A. Mohammed, 2012) önemli gördükleri belirlenmiştir. Altıntaş (2006) 

ve Dalkıran’ın (2005) çalışmalarında beden eğitimi dersinin sağlıklı olmada, fiziksel 

gelişimi sağlamada, düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmada, kaygı ve stresi 

azaltmada, huzurlu ve rahatlamış hissetmede önemli olduğu sonucuna ulaşılırken, Küçük-

Kılıç’ın (2017) çalışmasında ise beden eğitimi dersini spor branşlarına özgü bilgi edinme, 

fiziksel gelişim sağlama, iş birliği yapmayı öğrenme, spor yapmayı sağlama, stres atmayı 

sağlama, enerji atmayı sağlama, diğer derslerden farklı etkinlik yapma, oyun oynamayı 

sağlama, bedensel olarak aktif olma, sağlıklı olmayı sağlama, eğlenceli olma, eğitici olma, 

açık havada ders yapma, sosyalleşmeyi sağlama, psikolojik açıdan rahatlamayı sağlama, 

çocuklar için fırsat olması, bedeni tanımaya fırsat vermesi, motivasyonu sağlama, öz-

güveni arttırma, zihinsel gelişim sağlama, karar verme yetisini geliştirme ve spora 

yönelmeyi sağlama açısından öğrencilerin önemli bir ders olarak gördükleri belirlenmiştir. 
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Beden eğitimi derslerinin fiziksel aktiviteye katılım olanağı sunarak bu derste öğrencilerin 

diğer derslerden farklı aktiviteler yapıp stres ve enerjilerini atmalarını sağlamasının 

ergenlik dönemindeki öğrencileri olumlu etkileyeceği; dersin eğlenceli bir ortam 

yaratmasının, öğrencilerin diğer öğrencilerle zaman geçirerek sosyalleşmesinin, büyüme 

ve gelişmelerine katkı sağlamasının ve spora olan ilgilerini arttırarak yeteneklerinin 

gelişmesini desteklemesinin öğrencilerin bir bütün olarak gelişmesinde katkı sağlayacağı 

düşünülebilir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmelere göre beden eğitimi derslerinin genel olarak verimli 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Davis (2009) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimine 

ilişkin tutumunda ders içeriğinin etkili olduğunu ve beden eğitimi dersini öğrencilerin yararlı 

ve eğlenceli bulduğunu saptamıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersini verimli bir ders 

olarak görmelerinde öğretmenlerin öğrencilerin ders boyunca aktif olacakları etkinlikler 

düzenlemeleri, öğrencilerin oyun oynama imkanı bulmaları, derste eğlenerek yeni şeyler 

öğrenmeleri, spor dalında gelişme olanağı bulmaları ve dersteki farklı aktivitelerle her 

öğrenciye hitap edilmesi gibi durumların etkili olduğu ve öğrencilerin verimli buldukları bir 

derse karşı da olumlu tutum geliştireceklerini söylemek mümkündür.  

Çalışmada öğrencilerin genel olarak haftalık ders saatini yeterli buldukları tespit 

edilmiştir. Çalışmanın bu sonucuna benzer olarak Çamlıca (2008) tarafından yapılan 

çalışmada da haftalık ders saatinin yeterli olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin haftalık ders 

saatini yeterli olarak değerlendirmelerinde seçmeli spor ve fiziki etkinlikler derslerinin 

varlığının etkili olduğu söylenebilir. Öte yandan literatürde çalışma sonucunun aksine 

haftalık ders saati sayısının yetersiz olduğu ve arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılan 

çalışmalar da mevcuttur (Aslan, 2002; Ayan, 2007; Büyüközdemir, 2008; Küçük-Kılıç, 

2017; Sayın, 2014). 

Öğrenciler ders işledikleri ortamın okul bahçesi veya spor salonu olduğunu ve 

ortamın genel olarak uygun olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmanın bu sonucuna paralel 

olarak Küçük-Kılıç (2017) da çalışmasında öğrencilerin beden eğitimi dersi işlenilen ortamı 

uygun bulduklarını saptamıştır. Çalışma sonucunun aksine literatürde bazı çalışmalarda 

ders işlenilen ortamın yetersiz olduğu belirtilmiştir (Aras, 2013; Ayan, 2007; Erhan ve 

Tamer, 2009). Öte yandan Ö. Keskin (2015) ve Kılıç (2015) çalışmalarında ders işlenilen 

ortamda yeterli tesis ve malzeme olmasının beden eğitimi dersine ilişkin öğrenci 

tutumlarında olumlu etkisinin olduğunu belirlemişlerdir. Birden fazla sınıfın aynı anda 

beden eğitimi dersi yapması, malzeme eksikliği, olumsuz hava koşulları, her okulda spor 

salonu olmayışı ve okul bahçelerinin derse uygun olmayan beton zeminleri gibi etkenlerin 

ders ortamında yaratacağı olumsuzluklar öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 
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tutumlarını olumsuz etkileyebileceği gibi ders ortamına dair olumsuzlukların giderilmesinin 

de öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarına olumlu yansıyacağı düşünülebilir. 

Araştırmanın nicel bölümünden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin beden eğitimi 

dersine ilişkin tutum düzeyleri orta seviyenin üzerindedir ve Akbulut (2017), Küçük-Kılıç 

(2017), N. Keskin (2015), Şengül (2016) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir. Nitel bölümden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ise 

katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu söylenebilir. Çalışmanın 

bu sonucu literatürde yer alan bazı çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir 

(Ağbuğa vd., 2012; Alenezi, 2005; Aras, 2013; Aybek vd., 2011; Barney, 2002; Colquitt 

vd., 2012; Collins, 2012; Çetin, 2007; Dismore ve Bailey, 2010; Erbaş, 2012; Erbaş vd., 

2013; Esen, 2010; Güllü, 2007; Güven-Karahan, 2011; Kılıç, 2015; Kır, 2012; Koç, 2009; 

Koçak ve Hümeriç, 2006; Kumartaşlı, 2010; Marttinen, 2015; McEwen, 2001; H. R. 

Mohammed ve M. A. Mohammed, 2012; Ryan vd., 2003; Sayın, 2014; Tavlaş, 2012; 

Yağcı, 2012) ve diğer yandan literatürde katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının 

olumsuz (Gürbüz ve Özkan, 2012) olduğu bazı çalışmalar da yer almaktadır. Ayrıca 

katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu (Erhan ve Tamer, 2009; 

Hünük ve Demirhan, 2003; Kannan, 2015; Ö. Keskin, 2015; Yaldız, 2013) çalışmaların 

yanında Balyan ve diğerleri (2012) ve Subramaniam ve Silverman (2007) tarafından 

yapılan çalışmalarda öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının orta düzeyde 

olduğu, Jaureguy (2013) tarafından yapılan çalışmada ise düşük düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının orta seviyenin 

üzerinde olmasının öğretmenin özelliği, okulun beden eğitimi ders donanımı, dersin 

öğrencileri rahatlatan bir ders olması ve beden eğitiminin fiziksel aktivite olanağı sunan bir 

ders olması durumlarından kaynaklandığı düşünülebilir. Bunun yanında yapılan 

çalışmalarda öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum düzeylerinin farklılık 

göstermesi öğretmen, aile, arkadaş ilişkileri, öğrencilerin fiziksel özellikleri ve özyeterlik 

gibi etkenlerden kaynaklanıyor olabilir. 

Çalışmada cinsiyet değişkeni açısından nicel bölümünün bulgularına göre kız ve 

erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları farklılaşmamaktadır. Bunun 

yanında nitel bölümden elde edilen bulgular da bunu desteklemektedir. Çalışmanın 

sonucuna paralel olarak literatürde yer alan bazı çalışmalarda da beden eğitimi dersine 

ilişkin tutumun cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Alenezi, 2005; 

Arabacı, 2009; Başer, 2009; Balyan vd., 2012; Diaz, 2015; Eraslan, 2015; Erbaş vd., 

2013; Erden, 2017; Gürbüz ve Özkan, 2012; Kalemoğlu-Varol, Erbaş ve Ünlü, 2014; Kır, 

2012; Kumartaşlı, 2010; Marttinen, 2015; N. Keskin, 2015; Ö. Keskin, 2015; Phillips, 2011; 

Valdez, 1997; Yaldız, 2013; Yıldırım, 2006). Öte yandan bazı çalışmalar (Akandere vd., 
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2010; Balyan, 2009; Canlı, 2013; Çetin, 2007; Karadağ, 2012; Koçak ve Hürmeriç, 2006; 

Kumartaşlı, 2010; Şengül, 2016; Yağcı, 2012) cinsiyete göre tutum puanlarının anlamlı bir 

şekilde farklılaştığını göstermektedir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda erkek 

katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu (Akandere vd., 2010; 

Akbulut, 2017; Aybek vd., 2011; Balyan, 2009; Canlı, 2013; Chung ve Phillips, 2002; Çelik 

ve Pulur, 2011; Çetin, 2007; Güllü, 2007; Güney, 2016; Güven-Karahan, 2011; Haşıl-

Korkmaz ve Girgin-Holoğlu, 2011; Hilland vd., 2009; Hünük ve Demirhan, 2003; Hünük, 

2006; Kangalgil vd., 2006; Karadağ, 2012; Koç, 2009; McEwen, 2001; Şengül, 2016; Şiko 

ve Demirhan, 2002; Yağcı, 2012) bazılarında ise kız katılımcıların beden eğitimine ilişkin 

tutumlarının yüksek olduğu (Erhan ve Tamer, 2009; King, 1994; Koçak ve Hümeriç, 2006; 

Özmutlu vd., 2013) sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi dersinin her iki cinsiyete de hitap 

etmesi yani her iki cinsiyet gurubunun yapabileceği aktiviteleri içermesi ve beden eğitimi 

dersi öğretim programının her öğrenciye uygun olarak hazırlanmış olması kızların ve 

erkeklerin yapısal olarak farklı olmalarına rağmen beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının 

farklılaşmamasının nedeni olabilir.  

Nicel bölümden elde edilen sonuçlara göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimine 

yönelik tutumlarının sınıf seviyesi büyüdükçe farklılaştığı görülmüştür. Sınıf seviyesi 

büyüdükçe tutum seviyesinin azalmasında öğrencilerin sınavlara yönelik çalışmalara 

yönelmeleri, diğer dersleri daha önemli görmeleri, öğrenciler üzerindeki ailevi ve toplumsal 

baskılar, artan yaşla birlikte gelen bedensel değişimlerin öğrencilerin psikolojisini 

etkilemesi, ailelerin ve okul idarelerinin beden eğitimi derslerini önemli bir ders olarak 

görmemeleri gibi durumların etkili olabileceği söylenebilir. Nitel bölümdeki görüşme 

sonuçlarına göre zamana bağlı olarak öğrencilerin çoğu beden eğitimine yönelik 

tutumlarının arttığını belirtirken katılımcılardan bazıları tutumlarında değişiklik olmadığını 

ve azalma olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenin ilgisi, spor branşlarına yönelik ders 

işlenmesi, dersin eğlenceli ve rahatlatıcı bir ders olması ve akranlarla birlikte etkinlik 

yapma olanağı sunması gibi durumların öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgilerinin 

zamanla artmasına neden olabileceği düşünülebilir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda 

beden eğitimi dersine ilişkin tutumun sınıf değişkeni açısından anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı görülmüştür. Yapılan bazı çalışmalarda öğrencilerin sınıf seviyesi ya da yaşları 

büyüdükçe beden eğitimine yönelik tutumlarının azaldığı (Akandere vd., 2010; Akbulut, 

2017; Al-Liheibi, 2008; Arabacı, 2009; Canlı, 2013; Eraslan, 2015; Erden,2017; Güllü, 

2007; Hünük, 2006; Karadağ, 2012; Koç, 2009; Kumartaşlı, 2010; Küçük-Kılıç, 2017; 

Marttinen, 2015; N. Keskin, 2015; Phillips, 2011; Silverman ve Subramaniam, 1999; 

Subramaniam ve Silverman, 2007; Şengül, 2016; Tomik, 2008; Yaldız, 2013) belirlenirken 

bazılarında sınıf seviyesi ya da yaşları büyüdükçe beden eğitimine yönelik tutumlarının 
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arttığı (Yıldırım, 2006; Zengin, 2013) sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan literatürde yer 

alan bazı çalışmalarda beden eğitimi dersine ilişkin tutumun sınıf değişkeni açısından 

anlamlı bir şekilde zamana bağlı olarak farklılaşmadığı (Başer, 2009; Çetin, 2007; Diaz, 

2015; Girgin-Holoğlu, 2006; Gürbüz ve Özkan, 2012; Kangalgil vd., 2006; Kır, 2012; King, 

1994; Ö. Keskin, 2015, Özmutlu vd., 2013) tespit edilmiştir. 

Çalışmanın nicel bölümünden elde edilen sonuçlara göre dersleri kadın beden 

eğitimi öğretmenlerince yürütülen öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumları yüksektir. 

Kadın beden eğitimi öğretmenine sahip katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının 

yüksek olması Öncü (2007)’ye göre kadınların erkeklere nazaran daha duygusal, şefkatli 

ve güler yüzlü oluşlarından, disiplin anlayışlarının katı olmayışından ve kız öğrencilerin 

kadın öğretmenlerin derslerinde kendilerini rahat hissediyor olmalarından kaynaklanabilir. 

Çalışmanın nitel bölümünde ise öğrenci görüşlerine bakıldığında katılımcıların çoğunluğu 

beden eğitimine ilişkin tutumlarında öğretmen cinsiyetinin herhangi bir etkisinin olmadığını 

belirtmişlerdir. Literatürde dersleri kadın beden eğitimi öğretmenlerince yürütülen 

öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının yüksek olduğunu ortaya koyan 

çalışmalar (Akbulut, 2017; Küçük-Kılıç, 2017; N. Keskin, 2015) yer almaktadır. Öte 

yandan beden eğitimine yönelik olarak öğrencilerin tutumlarında öğretmen cinsiyetinin 

etkili olmadığını ortaya koyan çalışmalar (Girgin-Holoğlu, 2006; Hünük, 2006; Kır, 2012; 

King, 1994) da literatürde mevcuttur. Collins (2012) öğretmenin beden eğitimine yönelik 

tutumda etkili olduğunu ortaya koyarken Phillips (2011) de öğretmenin öğrencilerin dersi 

sevme derecesinde ve dersin eğlence seviyesinde belirleyici etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Diğer yandan yapılan bazı çalışmalarda ise öğretmenlerin sahip oldukları 

kişisel ve mesleki özelliklerin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarında olumlu veya olumsuz 

etkisinin olduğu belirlenmiştir (Başer, 2009; Güllü, 2007; Ryan vd., 2003). Katılımcıların 

beden eğitimine ilişkin tutumlarının olumlu ya da olumsuz olmasında beden eğitimi 

öğretmenlerinin önemli bir etken olduğu söylenebilir. Öğretmenine karşı tutumu olumlu 

olan öğrencilerin beden eğitimi dersine ve fiziksel aktivitelere isteyerek katılacağı; buna 

karşın öğretmenine karşı olumsuz bir tutum içerisinde olan öğrencilerin ise derse devam 

etmek istemeyecekleri, ders içi etkinliklere isteksiz katılacakları ve sportif faaliyetlere karşı 

ilgilerinin azalacağı düşünülebilir. 

Çalışmanın nicel bölümünden elde edilen verilere göre beden eğitimi dersini yürüten 

öğretmenlerin yaşına göre öğrencilerin tutumları farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle 

beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin yaşları büyüdükçe katılımcıların beden 

eğitimine ilişkin tutumlarının azaldığı belirlenmiştir. Bu durumun öğretmenlerin yaşları 

ilerledikçe derslerde daha az aktif olmalarından, genç öğretmenlerin daha dinamik 
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olmalarından ve öğrencilerle yaş farkı azlığından dolayı daha etkili iletişim 

kurabilmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Çalışmanın nicel bölümünde ailesinde sporla ilgilenen (sporcu, izleyici, hakem, 

antrenör gibi) birey bulunduğunu belirten katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılırken buna paralel olarak nitel bölümde yer alan 

görüşmelerden de ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, hakem gibi) birey 

bulunma durumunun öğrencilerin derse olan ilgisini etkilediği/etkileyeceği belirlenmiştir. 

Literatürde beden eğitimine yönelik tutumda ailenin ve ailede sporla ilgilenen birey 

bulunmasının etkili olduğunu belirten çalışmaların (Aslan, 2002; Çelik ve Pulur, 2011; 

Çetin, 2007; Eraslan, 2015; Erden, 2017; Sayın, 2014; Yağcı, 2012) yanında öğrencilerin 

beden eğitimine yönelik tutumlarının ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, 

hakem gibi) birey bulunma durumundan etkilenmediğini belirten çalışmalar mevcuttur 

(Akbulut, 2017; Küçük-Kılıç, 2017). Öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının 

ailelerinde egzersiz yapan birey bulunma durumuna göre farklılaştığı ve bu durumun 

beden eğitimine yönelik tutumun önemli bir belirleyicisi olduğu söylenebilir (Eraslan, 

2015). Bunun yanında ailenin sporla ilgilenmesinin öğrenciler üzerinde özendirici bir etkiye 

sahip olduğu, dolayısıyla beden eğitimine yönelik tutumlar üzerinde olumlu etkisinin 

olacağı düşünülebilir. 

Çalışmada okul spor takımlarında yer alma değişkenine göre ortaokul öğrencilerinin 

beden eğitimine yönelik tutumlarının değiştiği, nicel bölümden elde edilen sonuçlara göre 

okul spor takımlarında yer alan katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının okul spor 

takımında yer almayan öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Nitel bölümdeki 

görüşmelerden elde edilen bulgular da nicel bölümden elde edilen sonuca paralel olarak 

okul spor takımında yer almanın öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını 

etkilediği/etkileyeceği sonucunu ortaya koymuştur. Çalışmanın bu sonucu Karadağ  

(2012), Küçük-Kılıç (2017), Şengül (2016), Yağcı (2012) ve Yaldız (2013) tarafından 

yapılan çalışmaların okul spor takımında yer alan katılımcıların beden eğitimine ilişkin 

tutumlarının yüksek olması sonucuyla benzerlik göstermektedir. Bunun yanında Akbulut 

(2017) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutum 

puanlarının okul spor takımlarında yer alma değişkenine göre anlamlı farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Tomik (2008) tarafından yapılan çalışmada ise okul spor takımında yer alma 

durumunun beden eğitimine yönelik tutumu olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Okul 

spor takımında yer alan öğrencilerin sportif bilgi ve deneyimlerini beden eğitimi derslerinde 

gösterebilmeleri, bu öğrencilerin fiziksel açıdan beden eğitimi dersindeki aktiviteleri daha 

etkili bir şekilde yapabilecek yeterlikte olmaları ve okul spor takımında olmanın verdiği 
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gururun motive edici bir etkiye sahip olması nedenlerinden dolayı okul spor takımlarında 

yer alan katılımcıların beden eğitimine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu söylenebilir. 

Bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yaptığını belirten katılımcıların beden 

eğitimine yönelik tutumlarının hem nicel hem de nitel verilerinden ede edilen bulgulara 

göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda da 

araştırma sonucuna benzer şekilde bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yaptığını 

belirten öğrencilerin tutumlarının daha yüksek olduğu görülürken (Al-Liheibi, 2008; Aslan, 

2002; Güllü, 2007; Hünük, 2006; Kangalgil vd., 2006; Karadağ, 2012; Küçük-Kılıç, 2017; 

Ö. Keskin, 2015; Şengül, 2016; Zengin, 2013), bazı çalışmalarda (Akbulut, 2017; Erden, 

2017; Kumartaşlı, 2010; Özmutlu vd., 2013) ise bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) 

spor yapma durumunun beden eğitimine yönelik tutum üzerinde etkili olmadığı 

belirtilmiştir.  Spor kulübüne bağlı olarak spor yapanların beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumlarının yüksek olmasının spor kulübünde gerçekleştirdikleri sportif çalışmaları beden 

eğitimi dersinde de sergileyebilmelerinden, spor kulübünde edindikleri yeni bilgilerin beden 

eğitimi dersinde de kendilerine yardımcı olmasından, bir spor dalıyla uğraşmanın 

derslerde öğrencilere kolaylık sağlamasından ve sporla ilgilenmenin bedensel ve ruhsal 

sağlığı iyileştirmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Çalışmanın nicel bölümünden elde edilen veriler doğrultusunda beden eğitimi 

derslerini yürüten öğretmenlerin baskın öğretim stillerine göre katılımcıların beden 

eğitimine ilişkin tutumlarının değişmediği saptanmıştır. Bunun yanında beden eğitimi 

derslerini yürüten öğretmenlerin bilgi aktarıcı öğretim stili düzeyine göre katılımcıların 

beden eğitimine ilişkin tutumlarının değişmediği, otoriter öğretim stili düzeyi “yüksek” olan 

beden eğitimi öğretmenleri tarafından beden eğitimi dersleri yürütülen katılımcıların beden 

eğitimine ilişkin tutumlarının daha düşük olduğu, beden eğitimi derslerini yürüten 

öğretmenlerin kişisel öğretim stili düzeyine göre katılımcıların beden eğitimine ilişkin 

tutumlarının değişmediği ve rehber öğretim stili düzeyi “orta” olan beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından beden eğitimi dersleri yürütülen katılımcıların beden eğitimine 

ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Otoriter öğretim stili düzeyi “yüksek” 

olan beden eğitimi öğretmenleri tarafından beden eğitimi dersleri yürütülen katılımcıların 

beden eğitimine ilişkin tutumlarının daha düşük olmasında bu öğretim stiline sahip 

öğretmenlerin sınıflarında geleneksel öğretmen merkezli sınıf sürecinin hakim olmasının 

(Grasha, 1996) ve rehber öğretim stili düzeyi “orta” olan beden eğitimi öğretmenleri 

tarafından beden eğitimi dersleri yürütülen katılımcıların beden eğitimine ilişkin 

tutumlarının ise daha yüksek olmasında bu öğretim stiline sahip öğretmenlerin sınıflarında 

sınıf sürecinde işbirlikçi ve öğrenci merkezli bir sürecin hakim olmasının (Grasha, 1996) 

etkili olabileceği düşünülebilir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı öğrenme-öğretme süreci 
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içerisinde tüm bileşenler içinde en kritik öğenin öğretmen olduğunu yaptığı her 

planlamada belirtmiştir (MEB, 2006). Öğrenciler kendi güdüleri kadar çevresindeki yetişkin 

bireylerin, akranlarının ve özellikle de öğretmenlerinin rolleriyle özdeşlik kurarak tutum ve 

değerler edinmektedirler (Çetinkaya, 2009). Krouscas (1999)’a göre beden eğitimi 

öğretmeni ve öğretmeninin sergilediği davranışlar öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Öğretmenler bir yandan öğretme 

stillerinin özellikleri olan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitim görevini 

yürütürken diğer yandan davranışları ile onları etkilemektedirler. Öğretmenlerin içten, 

hoşgörülü ve sabırlı davranmaları öğrencileri olumlu düşünmeye yönlendirecek; 

öğretmenlerin aksi hareketleri ise öğrencileri olumsuz etkileyecektir (Güçlü, 2000). Bu 

bilgilere dayanarak öğretmenin öğrencilerin beden eğitimine ilişkin tutumlarında etkin rol 

oynayan bir unsur olduğu düşünülebilir. Öğretmenlerin öğretim stillerinin ve bu stillere 

bağlı olarak gerçekleştirdikleri öğretim davranışlarının, öğretmenlerin sahip oldukları 

özelliklerin, tutum ve inançların öğrencilerin tutumları üzerinde etkili olacağını söylemek 

mümkündür. 

Katılımcıların beden eğitimine yönelik özyeterlik düzeyleri nicel bölümden elde 

edilen bulgulara göre orta seviyenin üzerindedir ve nitel bölümde yapılan görüşme 

sonuçları da katılımcıların beden eğitimi dersinde kendilerini yeterli gördüklerini 

göstermektedir. Öğrenciler, beden eğitimi dersinde yeterli olmaktan ‘etkinlikleri 

yapabilmeyi ve yetenekli olmayı’ anladıklarını belirtmişlerdir.  Çalışmanın bu sonucuna 

benzer olarak Akbulut (2017), Küçük-Kılıç (2017) ve Şengül (2016) tarafından yapılan 

çalışmalarda da öğrencilerin beden eğitimine yönelik özyeterlikleri orta seviyenin üzerinde 

bulunmuştur. Ancak Balyan (2009) ve N. Keskin (2015)’in çalışmalarında ise öğrencilerin 

beden eğitimine yönelik özyeterliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatürde 

özyeterlik ve fiziksel aktiviye katılımın ele alındığı bazı çalışmalarda aralarında kuvvetli 

ilişkiler olduğu (Eyüboğlu, 2012; Hagger vd., 2001; Hommel, 2007; Ridgers, 2012) 

belirlenirken Bridley (2013) yapmış olduğu çalışmada fiziksel aktivite ve özyeterlik 

arasında önemli bir ilişkinin olmadığını saptamıştır. Yapılan bazı çalışmalarda ise beden 

eğitimi dersi alan öğrencilerin genel özyeterliklerinin olumlu olduğu belirlenmiştir. (Balyan, 

2009; Balyan vd., 2012). Literatürde yer alan bu çalışmalara göre fiziksel aktivite ile 

özyeterlik arasında olumlu bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışmanın nicel bölümünden elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin beden 

eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin kız öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenirken, 

nitel bölümde görüşmelerden elde edilen verilere göre kız ve erkek öğrencilerin beden 

eğitimi dersinde kendilerini yeterli gördükleri ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucuna benzer 

şekilde literatürde yer alan bazı çalışmalarda da erkek öğrencilerin beden eğitimine 
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yönelik özyeterlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Akbulut, 2017; Hilland vd., 

2009; Kamtsios, 2010; Küçük-Kılıç, 2017; N. Keskin, 2015; Şengül, 2016). Bu sunucun 

ortaya çıkmasında erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin bedensel farklılıklarından kaynaklı 

kız öğrencilerin daha ürkek davranmalarının ve erkek öğrencilerin dersteki aktiviteleri 

kolaylıkla yapabilmelerinin etkili olduğu düşünülebilir. Öte yandan Eyüboğlu (2012) 

çalışmasında spor yapan kızların özyeterlik puanlarının spor yapan erkeklerden yüksek 

olduğunu, Balyan (2009) özyeterlik puanlarının kız ve erkek öğrenciler açısından anlamlı 

bir şekilde farklılaşmadığını, Hommel (2007) ise öğrencilerin cinsiyetlerinin özyeterlik 

puanlarında etkisinin olmadığını tespit etmiştir. 

Çalışmanın nicel bölümünden elde edilen verilere göre sınıf seviyesi büyüdükçe 

öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin azaldığı belirlenmiştir. Benzer 

şekilde bazı araştırmalar sonucunda da katılımcıların sınıf seviyesi büyüdükçe beden 

eğitimine yönelik özyeterliklerinin azaldığı tespit edilmiştir (Akbulut, 2017; Hilland vd., 

2009; Küçük-Kılıç, 2017; N. Keskin, 2015; Şengül, 2016; Telef ve Karaca, 2011). Balyan 

(2009) ise çalışmasında öğrencilerin özyeterlik seviyelerinin sınıf değişkenine göre 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Sınıf seviyesi büyüdükçe beden eğitimi dersine ilişkin 

öz-yeterliğin azalma nedeni olarak, önceki yıllarda oyuna yönelik olan derslerin artık spor 

branşına yönelik olmaya başlaması ve öğrencilerin bu konuda kendilerini yeterli 

görmemeleri söylenebilir (Küçük-Kılıç, 2017). Bunun yanında yaşlarının ilerlemesiyle 

birlikte öğrencilerin ilgilerinde meydana gelen farlılıkların ve ergenliğin öğrenciler üzerinde 

yarattığı olumsuz etkilerin de sınıf seviyesi büyüdükçe öğrencilerin özyeterliklerinin 

azalmasında etkili olabileceği düşünülebilir.  

Araştırmanın nicel bölümü verilerine göre dersleri kadın beden eğitimi 

öğretmenlerince yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterlikleri daha 

yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucuna benzer olarak Akbulut (2017) ve N. Keskin 

(2015) yapmış oldukları çalışmalarda beden eğitimi dersleri kadın beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından yürütülen katılımcıların ortalama puanlarının, beden eğitimi 

dersleri erkek beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülen katılımcıların ortalama 

puanlarından daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Küçük-Kılıç (2017) ise 

çalışmasında öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin öğretmen 

cinsiyetine göre değişmediği sonucuna ulaşmıştır. Kadın beden eğitimi öğretmenine sahip 

olan öğrencilerin özyeterliklerinin daha yüksek olması kadınların genel olarak daha 

sevecen olmaları, kadın öğretmenlerin öğrencilere karşı yaklaşımlarının daha yumuşak ve 

samimi olması, erkeklerin ise genel olarak daha sert bir mizaca sahip olmaları ve bu katı 

tutumlarını öğrencilere de yansıtmaları gibi durumlardan kaynaklanıyor olabilir. 
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Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin yaşları büyüdükçe ortaokul 

öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin azaldığı tespit edilmiştir. Beden 

eğitimi öğretmenlerinin yaşları ilerledikçe derste daha pasif hale gelmeleri, ilerleyen yaş ile 

birlikte vücutta meydana gelen değişimlerin öğretmenlerin hareket yeteneklerini, 

zindeliklerini ve motivasyonlarını olumsuz etkilemesi dersteki verimlerini düşürüyor olabilir 

ve bu durumlardan dolayı öğrencilerin özyeterlikleri olumsuz yönde etkileniyor olabilir. 

Çalışmada nitel bölümden elde edilen bulgulara göre ailesinde sporla ilgilenen 

(sporcu, izleyici, hakem, antrenör gibi) birey bulunduğunu belirten öğrencilerin beden 

eğitimi dersine ilişkin özyeterlikleri ailesinde sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, antrenör, 

hakem gibi) birey bulunmayan katılımcılardan yüksektir. Çalışmanın bu sonucuna benzer 

olarak Akbulut (2017), Küçük-Kılıç (2017) ve Şengül (2016) de çalışmalarında ailesinde 

sporla ilgilenen birey bulunan öğrencilerin özyeterliklerinin daha yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. Ailesinde sporla ilgilenen (sporcu, izleyici, hakem, antrenör gibi) birey 

bulunduğunu belirten öğrencilerin beden eğitimi dersi özyeterliklerinin daha yüksek olması 

ailede sporla ilgilenen kişinin öğrencilerin yapabileceklerine dair inançlarını dolaylı yoldan 

desteklemesi (Küçük-Kılıç, 2017), ailede sporla ilgilenen bireylerin öğrenciler üzerindeki 

özendirici etkisinin olması, öğrenciler için bu bireylerin varlığının motivasyon kaynağı teşkil 

etmesi ve ailelerin fiziksel aktiviteye katılımda öğrencileri desteklemesi nedenlerinden 

kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmada nicel bölüm bulgularına göre okul spor takımında yer aldığını belirten 

katılımcıların beden eğitimi dersi özyeterlik algıları daha yüksektir. Benzer şekilde Akbulut 

(2017), Küçük-Kılıç (2017) ve Şengül (2016) de çalışmalarında araştırmanın bu sonucuna 

paralel olarak okul spor takımında yer aldığını belirten katılımcıların beden eğitimi dersine 

ilişkin özyeterliklerinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca çalışmanın nitel 

bölümündeki görüşmelerde katılımcıların çoğunluğu okul spor takımında yer almanın 

dersteki performanslarını olumlu etkilediğini/etkileyeceğini belirtmişlerdir. Okul spor 

takımında yer almanın verdiği özgüvenle öğrencilerin derste daha aktif olmaları, bu 

durumun beden eğitimi derslerindeki performanslarını da olumlu etkilemesi, okul 

takımında edindikleri bilgi ve becerileri beden eğitimi dersine aktarabilmeleri gibi 

nedenlerden dolayı okul spor takımında yer alan öğrencilerin özyeterliklerinin daha yüksek 

olduğu düşünülebilir. Bunun yanında Bozkurt (2014) çalışmasında okul takımında yer alan 

erkeklerin öz-yeterliğinde fark olmadığını, okul spor takımında yer alan kızların okul spor 

takımında yer almayanlara göre yüksek öz-yeterliğe sahip olduğunu tespit etmiştir.  

Çalışmada nicel bölümden elde edilen veriler doğrultusunda bir spor kulübüne bağlı 

(lisanslı) olarak spor yaptığını belirten katılımcıların beden eğitimi dersine ilişkin 

özyeterliklerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonucuna 
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benzer şekilde Akbulut (2017), Küçük-Kılıç (2017) ve Şengül (2016) de çalışmalarında bir 

spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yaptığını belirten öğrencilerin beden eğitimine 

yönelik özyeterlik puanlarının bir spor kulübüne bağlı olarak (lisanslı) spor yapmadığını 

belirten öğrencilerin puanlarından yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Literatürde yer alan 

bazı çalışmalarda da sportif aktivitelere katılanların daha yüksek seviyede öz-yeterliğe 

sahip olduğu belirlenmiştir (Balyan 2009; Eyüboğlu, 2012; Reigal vd., 2014). Bu 

çalışmaların sonuçları dikkate alındığında sporun öz-yeterliği büyük ölçüde etkilediği 

düşünülebilir. Ayrıca Küçük-Kılıç (2017) da yapmış olduğu çalışmasında sportif 

faaliyetlerin öz-yeterliği olumlu etkilediğini ve bunun yanında özyeterlik algısının yüksek 

olduğuna inanan kişilerin de sporun içinde yer aldığını belirtmiştir. 

Çalışma sonuçları beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin baskın öğretim 

stillerine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin değişmediğini 

göstermektedir. Çalışmada beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin bilgi aktarıcı 

öğretim stili düzeyine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin 

değişmediği, otoriter öğretim stili düzeyi “yüksek” olan beden eğitimi öğretmenleri 

tarafından beden eğitimi dersleri yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

özyeterliklerinin daha düşük olduğu ve beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin 

kişisel öğretim stili düzeyine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterliklerinin 

değişmediği belirlenmiştir. Otoriter öğretim stili düzeyi “yüksek” olan beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından beden eğitimi dersleri yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine 

ilişkin özyeterliklerinin daha düşük olmasında bu öğretmenlerin otoriter pozisyonlarından 

dolayı öğrencilere olumlu ve olumsuz dönüt vermelerinin, uyulması gereken kuralları 

açıklayıp bunların yapılıp yapılmadığını kontrol etmelerinin (Grasha, 2002) ve öğrencilere 

katı ve değişmez yönlendirmelerde bulunmalarının (Grasha, 1996) etkili olduğu 

düşünülebilir. 

Araştırmanın nicel bölümünden elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin 

beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlikleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde 

anlamlı bir ilişki olduğu ve öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının özyeterliklerini 

%14 oranında açıkladığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bu sonucuna benzer olarak Akbulut 

(2017), Küçük-Kılıç (2017), N. Keskin (2015) ve Şengül (2016)  yapmış oldukları 

çalışmalarda öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ile özyeterlikleri arasında 

pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Diğer yandan Balyan 

(2009) çalışmasında öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutum düzeyleri yükseldikçe 

özyeterlik düzeylerinin de arttığını, Hilland vd. (2009) de beden eğitimine yönelik tutum ve 

özyeterlik arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu tespit etmişlerdir. Hagger vd. 

(2001) ise araştırmalarının sonucunda pozitif tutuma ve yüksek öz-yeterliğe sahip 
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gençlerin fiziksel aktiviteye katılıma daha yatkın olduğu belirlemişlerdir. Literatürde yer 

alan bu sonuçlara göre beden eğitimine ve fiziksel aktivitelere yönelik yüksek tutuma 

sahip olan kişilerin yüksek özyeterlik algısına sahip olacağı düşünülebilir. 

 



 

 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

6. 1. Sonuçlar (Nicel Bölüm) 
 
1. Öğrencilerin beden eğitimi dersi tutum ve özyeterlikleri orta seviyenin 

üzerindedir. 

2. Kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları değişmezken, 

erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin özyeterlikleri kız öğrencilerden 

daha yüksektir. 

3. Sınıf seviyesi büyüdükçe öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve 

özyeterlikleri azalmaktadır. 

4. Beden eğitimi dersleri kadın beden eğitimi öğretmenlerince yürütülen 

öğrencilerin beden eğitimi dersi tutum ve özyeterlikleri daha yüksektir. 

5. Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin yaşları büyüdükçe öğrencilerin 

beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlikleri azalmaktadır. 

6. Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin baskın öğretim stillerine göre 

öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlikleri 

değişmemektedir. 

6a.  Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin Bilgi Aktarıcı öğretim stili 

düzeyine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve 

özyeterlikleri değişmemektedir. 

6b.  Beden eğitimi dersleri, Otoriter öğretim stili düzeyi “yüksek” olan beden 

eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine 

ilişkin tutumları ve özyeterlikleri daha düşüktür. 

6c.  Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin Kişisel öğretim stili düzeyine 

göre öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlikleri 

değişmemektedir. 

6d.  Beden eğitimi dersleri, Rehber öğretim stili düzeyi “orta” olan beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumları daha yüksektir. 

7. Ailesinde sporla ilgilenen (sporcu, izleyici, hakem, antrenör gibi) birey 

bulunduğunu belirten öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ve 

özyeterlikleri daha yüksektir. 

8. Okul spor takımında yer aldığını belirten katılımcıların beden eğitimi dersine 

ilişkin tutum ve özyeterlikleri daha yüksektir. 
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9. Bir spor kulübüne bağlı (lisanslı) olarak spor yaptığını belirten katılımcıların 

beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlikleri daha yüksektir. 

10. Öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ile özyeterlikleri arasında 

pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olup, öğrencilerin beden eğitimine 

yönelik tutumları, özyeterliklerini %14 oranında açıklamaktadır. 

 

6. 2. Sonuçlar (Nitel Bölüm) 
 
1. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlikleri 

yüksektir. Öğrenciler, beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının olumlu olduğunu 

ve derste yeterli olduklarını belirtmişlerdir.  

2. Ortaokul öğrencileri beden eğitimi dersinin önemli bir ders olduğunu ve verimli 

geçtiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler dersinin önemli olma nedenlerini stres atmayı 

sağlama, enerji atmayı sağlama, fiziksel etkinliğe katılım olanağı sunma, oyun 

oynamayı sağlama, büyüme ve gelişime katlı sağlama, diğer derslerden farklı 

aktiviteler gerçekleştirme, eğlenceli olma, spor yapmayı sağlama, sosyalleşmeyi 

sağlama, sağlık açısından faydalı olma, eğitici olma, işbirliği ve takım 

çalışmasını geliştirme, spora olan ilgiyi arttırma, spor dalında gelişmeyi sağlama 

ve yetenekleri geliştirme olanağı sunma olarak belirtmişlerdir.  

3. Ortaokul öğrencileri genel olarak haftalık ders saatini yeterli bulduklarını ve ders 

işledikleri ortamın (okul bahçesi-spor salonu) genel olarak uygun olduğunu 

belirtmişlerdir. 

4. Ortaokul öğrencileri genel olarak dersi yürüten beden eğitimi öğretmeninin 

cinsiyetinin önemli olmadığını ve öğretmenin sahip olduğu kişilik özelliklerinin 

derse olan tutumu etkilediğini belirtmişlerdir. Öğrenciler beden eğitimi 

öğretmeninde olması gereken özellikleri derste aktif olma, anlayışlı olma, 

disiplinli olma, bilgili olma, dersi iyi anlatma, dersi sevdirme, ilgili olma, eğlenceli 

olma, adil olma, sabırlı olma ve çabuk sinirlenmeme olarak belirtmişlerdir. 

5. Ortaokul öğrencileri beden eğitimine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ve 

genel olarak derse karşı tutumlarının zamanla arttığını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler, derse karşı tutumun olumlu olma nedenlerini öğretmen ilgisi, dersin 

eğlenceli olması, okul takımında yer alma, fiziksel aktivitelere katılma olanağı 

sunması, derste bir spor dalına yönelik yapılan çalışmaların varlığı, akranlarla 

birlikte etkinlik yapma olanağı sunması ve rahatlatıcı bir ders olması olarak 

belirtmişlerdir.  

6. Ortaokul öğrencileri beden eğitimi dersinde genel olarak yeterli olduklarını ve 

beden eğitimi dersinde yeterli olmanın etkinlikleri yapabilmek, yetenekli olmak, 
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kendine inanmak/güvenmek ve derse yatkın olmak anlamlarına geldiğini 

belirtmişlerdir. 

7. Ortaokul öğrencileri genel olarak ailede sporla ilgilenen (izleyici, sporcu, 

antrenör, hakem gibi) birey bulunmasının beden eğitimi dersine ilişkin ilgilerini 

etkilediğini/etkileyeceğini belirtmişlerdir. 

8. Ortaokul öğrencileri genel olarak okul spor takımlarında yer almanın beden 

eğitimi dersine ilişkin ilgilerini ve dersteki performansı etkilediğini/etkileyeceğini 

belirtmişlerdir. 

9. Ortaokul öğrencileri genel olarak bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapmanın 

beden eğitimi dersine ilişkin ilgilerini ve dersteki performansı 

etkilediğini/etkileyeceğini belirtmişlerdir. 

 

6. 3. Öneriler 
 

6. 3. 1. Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler 
 
1. Kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutum ve özyeterlik 

düzeylerinin farklı çıkmasının ve özellikle kız ortaokul öğrencilerinin beden 

eğitimine yönelik özyeterlik algılarının daha düşük çıkmasının nedenleri 

araştırılarak bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve kız öğrencilerin özyeterlik 

algılarını arttıracak ders içi uygulamalar planlanması sağlanmalıdır. 

2. Öğrencilerin sınıf seviyesi büyüdükçe beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve 

özyeterlik düzeylerinin azalmasını önlemek amacıyla öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçları ile öğrenci görüşleri dikkate alınarak aktivitelerin planlanması ve 

dersteki aktivitelerin çeşitlendirilerek onların derse olan ilgilerini arttıracak 

çalışmalar tasarlanması tutum ve özyeterlik düzeyinin azalması sorununu 

ortadan kaldırabilir. 

3. Okul takımında yer alan ve bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapan ortaokul 

öğrencilerinin tutum ve özyeterliklerinin yüksek çıkması dikkate alınarak 

öğrencilerin bir spor kulübüne bağlı olarak spor yapmaları veya okul 

takımlarında yer almaları sağlanarak bu yolla derse olan tutumlarının ve 

özyeterliklerinin arttırılabileceği düşünülmektedir. 

4. Okul spor takımlarının sayıları arttırılarak ve okullarda farklı dallara ait takımlar 

oluşturularak öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda bu takımlara 

katılımlarının sağlanması beden eğitimi dersine olan tutum ve öz-yeterliği 

arttırabilir. 
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5. Beden eğitimi dersleri otoriter öğretim stiline sahip beden eğitimi öğretmeni 

tarafından yürütülen öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarının ve 

özyeterliklerinin daha düşük; beden eğitimi dersleri rehber öğretim stiline sahip 

beden eğitimi öğretmeni tarafından yürütülen öğrencilerin beden eğitimine 

yönelik tutumlarının daha yüksek çıkmasının nedenleri araştırılabilir. 

6. Beden eğitimi dersleri kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenleri tarafından 

yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterlik 

düzeylerinin farklı çıkmasının nedenleri araştırılarak kadın beden eğitimi 

öğretmenlerince beden eğitimi dersleri yürütülen öğrencilerin beden eğitimi 

dersine ilişkin tutum ve özyeterliklerinin daha yüksek olma nedenlerinin 

incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

6. 3. 2. İleride Yapılabilecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 
 
1. Çalışmanın sonuçları dikkate alınarak, öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

olumsuz tutum geliştirmelerine neden olan etkenler belirlenip, bu konu ile ilgili 

gerekli önlemler alınabilir.   

2. Beden eğitimi dersiyle ilgili ortaokul öğrencilerinin görüşlerini ve farklı bakış 

açılarını ortaya koyabilecek biçimde farklı örneklem gruplarıyla nitel çalışmalar 

planlanmalıdır. 

3. Araştırma grubunun Trabzon ili merkez Ortahisar ilçesinde bulunan sekiz 

ortaokulda öğrenim gören öğrencilerden oluşması araştırmanın sınırlılığı olarak 

değerlendirilebilir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı 

bölgelerde öğrenim gören araştırma grupları üzerinde çalışmaların planlanması 

faydalı olabilir. 

4. Milli Eğitim Bakanlığı araştırma sonuçlarını dikkate alarak ortaokul öğrencilerinin 

beden eğitimi dersine ilişkin tutum ve özyeterliklerini arttıracak projeler 

tasarlayabilir. 

5. Yurt içinde yapılan literatür taramaları sonucunda, beden eğitimi öğretmeninin 

öğretim stili ve öğrencilerin tutum ve özyeterlikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen 

buna benzer çalışmaların olmadığı görülmüştür. Bu çalışmaya benzer 

uygulamanın yapılarak öğretmenlerin öğretim stili ile öğrencilerin tutum ve 

özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılabilir.  
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Ek 1. Uygulama İzni 
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Ek 2. Kişisel Bilgi Formu 
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Ek 3. Öğretim Stili Ölçeği 
 
Aşağıda ders içerisindeki davranışlarınızı tanımlayan 40 madde bulunmaktadır. 

Lütfen, aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp-katılmadığınızı daire içine alarak belirtiniz. 
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Ek 3’ün devamı 
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Ek 4. Kişisel Bilgi Formu 
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Ek 5. Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği 
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Ek 6. Görüşme Formu 
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