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   i 

ÖZET 
 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DEĞER YÖNELİMLERİ VE ÖĞRENCİLERİ 
TARAFINDAN ALGILANAN DİSİPLİN SAĞLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Eğitim sürecinde en etkin unsur olan öğretmenlerin sahip oldukları inanç ve değerler,  

öğretimin programlanması, öğrenme ortamının hazırlanması, sınıf yönetimi, uygulama ve 
değerlendirme basamaklarının her aşamasının temelini oluşturmaktadır. Beden eğitimi 
öğretmenlerinin ders içi ve dışında süren eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel, 
zihinsel ve duyuşsal gelişimine katkısı düşünüldüğünde, onların mesleki değer yönelimlerinin 
belirlenmesinin mesleki gelişimleri ve öğretmenlik uygulamaları açısından büyük öneme sahip 
olduğu düşünülmektedir. Öğretmenin en önemli rollerinden birisi de sınıfta disiplini 
sağlamaktır. Her öğretmenin kendine özgü bir disiplin anlayışı vardır. Bu nedenle 
öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejilerini 
de etkilediği düşünülmektedir.  

Araştırmanın temel amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değer yönelimleri ve 
bu değer yönelimlerinin öğrencileri tarafından algılanan disiplin sağlama stratejilerine göre ne 
düzeyde farklılaştığının belirlenmesidir. Araştırma, beden eğitimi öğretmenlerinin değer 
yönelimlerini ve ortaokul öğrencilerinin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerini belirlemeye 
yönelik olduğu için tarama modelindedir. Çalışmaya Mersin merkez ilçelerinde 56 ayrı okulda 
öğrenim gören ortaokul 6.,7. ve 8. sınıf  öğrencileri ve bu sınıflarda ders veren beden eğitimi 
öğretmenleri dahil edilmiştir. Çalışmada iki farklı ölçek kullanılmıştır. Beden eğitimi 
öğretmenlerinin sahip oldukları değer yönelimlerini incelemek için “Değer Yönelimi Envanteri-
Kısa Form (VOI-SF)” kullanılmıştır. Öğrencilerin, beden eğitimi öğretmenlerinin uyguladığı 
disiplin sağlama stratejilerine yönelik algılarını belirlemek için ise “Disiplin Sağlama Stratejileri 
Ölçeği (SSDS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve ANOVA 
kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, beden eğitimi öğretmenlerinin en çok “alan uzmanlığı”, 
ikinci olarak ta “sosyal sorumluluk”  değer yönelimine sahip oldukları tespit edilmiştir. Beden 
eğitimi öğretmenlerinin değer yönelim algılarının cinsiyete, mesleki kıdem yılına, okullardaki 
ders olanaklarına, mesleği sevme ve mesleğin saygı görme düzeylerine göre farklılaşmadığı 
gözlenmiştir. Öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığı, ancak sınıf düzeyinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. DSSÖ “içsel nedenler” 
ve “dışsal nedenler” alt ölçeklerinde altıncı sınıfların puan ortalaması yedinci ve sekizinci 
sınıfların puan ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur. “Aldırmazlık/ilgisizlik” 
alt ölçeğinde de yine altıncı sınıfların puan ortalamalarının sekizinci sınıfların puan 
ortalamalarından anlamlı biçimde küçük olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu altıncı sınıf 
öğrencilerinin beden eğitimi dersini daha ilginç, eğlenceli ve zevkli buldukları, ders süresince 
kendilerine verilen görevleri sonuna kadar sürdürdükleri ve dikkatlerinin sürekli olarak canlı 
tutulduğu anlamına gelmektedir. Altıncı sınıflar, yedinci ve sekizinci sınıflara göre 
öğretmenlerini daha az aldırmaz bulmaktadırlar. Yine altıncı sınıfların yedinci ve sekizinci 
sınıflara göre ceza ve korku tarafından şekillendirilen davranışları daha çok algıladıkları tespit 
edilmiştir. Geleneksel öğretim yöntemleri olarak değerlendirilen alan uzmanlığı ve öğrenme 
süreci değer yönelimine sahip öğretmenlerin disiplin sağlamada daha fazla aldırmaz ve ilgisiz 
davrandıkları belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnanç Sistemi, Değer Yönelimi, Disiplin Sağlama Stratejileri. 
 
Danışman: Doç. Dr. Zekai PEHLEVAN, Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ORIENTATIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND 
DISCIPLINE SUPPLYING STRATEGIES PERCEIVED BY STUDENTS 

 
The beliefs and values of teachers, the most effective element in the training process, 

form the basis of each stage of teaching, programming of the learning environment, classroom 
management, implementation and evaluation. When the contribution of physical education 
teachers to the physical, mental and emotional development of the students in and out of the 
classroom is taken into consideration, it is thought that the identification of their value 
orientation has a great prospect in terms of professional development and teaching practices. 
One of the most important roles of the teacher is to discipline the class. Each teacher has a 
unique discipline understanding. For this reason, it is considered that the values that teachers 
have are influencing the discipline strategies they use in their lessons.  

The main purpose of the study was to determine the value orientations of physical 
education teachers and the degree to which they differed according to the disciplinary 
strategies perceived by their students. The research is on the screening model because it is 
aimed at determining the value orientations of physical education teachers and the strategies of 
providing discipline that middle school students perceive. The sixth, seventh and eighth grade 
students in secondary schools in 56 different schools in Mersin central provinces and physical 
education teachers who teach in these classes were included in this study. Two different scales 
were used in the study.  "Value Orientation Inventory-Short Form (VOI-SF)" was used to 
examine the value orientations of physical education teachers. The Discipline Supply Strategies 
Scale (SSDS) was used to determine the perceptions of the students about the strategies of 
providing discipline for physical education teachers. İn this study, descriptive statistics, t- test 
and ANOVA were used to analysis of the data. The significance level was chosen as α = 0,05. 

According to the results of the study, it was determined that the physical education 
teachers had the most "field expertise" and secondly they had the "social responsibility" value 
orientation. It was observed that physical education teachers' perception of value orientation 
did not differ according to the gender, the year of vocational seniority, the possibilities of the 
schools, the level of respect and love for profession. The disciplinary strategies perceived by the 
students were not differentiated by sex but were found to be at the class level. In the subscales 
of SSDS, "internal causes" and "external causes" , the mean score of the sixth grades was 
significantly higher than the mean scores of the seventh and eighth grades. In the 
"indifference/disregard" subscale, it was also observed that the mean scores of the sixth graders 
were significantly smaller than the mean scores of the eighth graders. This finding suggests that 
sixth grade students have found physical education more interesting, fun and enjoyable, and 
they lasted until the end of their assigned duties, and kept their attention constantly alive. The 
sixth graders are less likely to ignore their teachers than the seventh and eighth graders. It was 
also found that the sixth graders perceived more behaviors shaped by punishment and fear in 
comparison with the seventh and eighth grades.  

 
Key Words: Belief System, Value Orientation, Discipline Supply Strategies.  
 
Advisor: Assoc.Prof. Zekai PEHLEVAN, Mersin University, Department of Physical Education 
and Sports, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Beden eğitimi, kişinin ruh ve beden sağlığını korumak, bedensel becerilerini geliştirmek, 

gerektiğinde çevresel koşullara ve bireysel özelliklere göre değişebilen, esnek kurallara sahip 

oyun, jimnastik spor içerikli araştırma ve çalışmaların tamamını kapsayan geniş tabanlı bir 

etkinlik olma özelliğini taşır. Beden eğitimi dersi öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve 

duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunarak, aynı zamanda 

kişiliklerinin oluşmasında da büyük rol oynar (Üresin, 2012). Gelişmiş toplumlarda genel eğitim 

sistemi ve toplum hayatının her kesiminde beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin bireylerde fizik, 

zihin, sosyal ve moral gelişimlerinde önemli katkılarda bulunduğu özellikle vurgulanmış (Yetim, 

1999), insanların kendilerini ifade etme, gerçekleştirme ve geliştirme yollarının çıkış kapısı 

olmasına yol açtığı belirtilmiştir (Yıldıran ve diğ., 1993). Bu nedenle, genel eğitimin en önemli 

araçlarından biri olan beden eğitimi derslerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde beden eğitimi öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Beden 

eğitimi öğretmenlerinin ders dışı zamanlarda da genel eğitimin tamamlayıcısı olarak verdikleri 

beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak sorumlulukları 

artmakta, öğretmen-öğrenci iletişimi bakımından bu dersi diğerlerinden farklı kılmakta, 

beraberinde de öğretmene daha fazla sorumluluklar yüklemektedir (Çiçek ve diğ., 2002).  

 Eğitim ise planlama, yönetim ve değerlendirme boyutlarıyla karmaşık bir süreçtir. Bilim 

insanları öğretmenlerin kararları hakkında onların eğitim konusunda sahip oldukları bir dizi 

farklı felsefi pozisyonlara bağlı olduklarını belirtmişlerdir (Stran & Curtner-Smith 2009). Bu 

farklı felsefi pozisyonları, hem öğretme, hem de öğrenme ile ilgili örtük ve açık inançları ifade 

eder (Behets ve Vergauven, 2004). 

 Ferguson’a (2002) göre, öğretmenler sınıf içi uygulamaları ile eğitime ilişkin inançlarını 

eşleştirirler. Öğretmenlerin sınıf içindeki öğrenme ortamını düzenleyişinde, etkinliklerini 

uygulayışında, öğretim stratejisinde, içerik seçiminde, sınıf içinde izin verdiği ya da pekiştirdiği 

davranışlarda, öğretim stilinde, disiplin uygulamalarında, öğrencilerine yönelik tutum ve 

davranışlarında öğretmenin sahip olduğu değerler yer almaktadır  (Oğuz, 2012). 

Öğretmenlerin değer yönelimleri onların öğretme davranışını etkilemektedir. 

Öğretmenlerin okuldaki ve sınıf içerisindeki davranışlarına anlam verebilmek için 

öğretmenlerin inançlarını irdelemek ve değer yönelimlerini belirlemek gerekmektedir, çünkü 

bu inançlar öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına ışık tutan ipuçlarıdır (Okut, 2009). Değerlerin 

bireyin sergilediği davranış ve tutumlar üzerinde kalıcı etkilerinin olduğuna inanılmakta 

(Rokeach, 1973; Robbins, 1994; Akt.Yapıcı ve diğ., 2012) ve bir davranışın tercih edilmesini 

sağlayan güçlü bir inanç olduğu ifade edilmektedir (Sezgin, 2006).  Rohan (2000), değerlerin 



Güneş Özdamar, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

   2 

kişilerin hayatını yönlendirici ilkeler olarak kabul edildiğini ve onları hayatta güdüleyen 

amaçların sosyal temsilcileri olduğunu ifade etmiştir.  

  Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif biçimde katılabilecekleri bir öğrenme 

ortamı hazırlayabileceklerine inanırlarsa, öğrenci merkezli stratejilere odaklanan bir öğretim 

tasarlayabilir ve uygulayabilirler. Öğretmenlerin inanç yapılarının anlaşılması; öğretmenlerin 

mesleki gelişimleri ve öğretmenlik uygulamalarının geliştirilmesi açısından önemlidir (Okut, 

2009) ve öğretmenlerin sahip oldukları inançlar, öğrencilerin öğrenme ve motivasyon 

düzeylerini artırma umuduyla öğretmenler tarafından öğretim yaklaşımlarına ve sınıf içi 

uygulamalarına yansıtılır (Hatala, 2002; Edwards, 2003). Luft ve Roehrig (2007), öğretmenlerin 

sahip oldukları inançların, öğretmenlerin algılarını ve değerlendirmelerini daha sonra da sınıf 

içindeki uygulamalarını anlamlı bir şekilde etkilediğini vurgulamışlardır.  

İnsan davranışlarını açıklamada temel bir öneme sahip olarak görülen, hem grup hem de 

birey üzerinde bilgi sağlayabilen bir kavram olan “değer”, olması gerekeni ifade eder ve bir 

şeyin önemini ortaya koyan soyut ölçü şeklinde tanımlanır (TDK, 2011). Kişiler ve gruplar, 

eylemler, tavır ve hareketler, duygular, fikirler, amaçlar ve araçlar toplum hayatında değerlere 

göre kıyaslanır (Dönmezer, 1984: 253).  

Okullar, eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için oluşturulmuş örgütlerdir, bu örgütün 

öncelikli amacı ve odak noktası öğretimdir (Okut, 2009). Örgüt üyelerinin davranışlarını 

etkileyen inançlar ve değerler, belirlenen hedeflere ulaşmada performans ve verimlilik 

açısından çok önemlidir (Fırat Şahin. N, 2010). Öğrencilerin pasif bilgi alıcısı olma durumundan, 

eleştirel, yaratıcı, bilimsel düşünen, ilişki kurabilen, akıl yürüten ve kendi kendine öğrenen 

bireyler olarak yetiştirilmesi ve öğretmen merkezli öğretim yöntemleri yerine, öğrenci merkezli 

öğretim yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir (İnce ve Ok, 2003). 

   Ennis ve arkadaşlarının yapmış oldukları araştırma bulguları; beden eğitimi 

öğretmenlerinin farklı okul ortamları ve olanaklarına göre çeşitli değer yönelimlerine sahip 

olduğunu göstermiştir. Farklılaşan önceliklerin farklı öğretim programı hedeflerine neden 

olduğu bulunmuştur (Ennis ve ark. 1990; Ennis ve Zhu, 1991). Kagan (1992), öğrenciler 

hakkında varsayımlarla bilinçsizce düzenlenen derslikler ve öğretimde kullanılan akademik 

materyalleri, öğretmenlerin örtük inançları olarak nitelendirmiştir. Öğretmenlerin inanç 

sistemleri “eğitim değeri yönelimleri” olarak da tarif edilmiştir (Ennis ve Chen 1993, 1995). 

  Öğretmenin niteliği, sınıf yönetimi kalitesi ve başarısı üzerinde önemli ölçüde etkilidir 

(Korkmaz ve diğ., 2007). Öğrencilerin öğrenmesi için çaba gösteren öğretmenin iyi bir sınıf 

atmosferi oluşturamaması da öğrencilerin öğrenebileceklerinden daha az öğrenmelerine yol 

açar. Bu nedenle öğretmenin sahip olduğu en önemli rollerden biri de sınıfta disiplini 

sağlamaktır (Ünlü ve Aydos, 2008).  
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 Derste öğretim etkinliklerinin yöneticisi olan beden eğitimi öğretmeni sadece üst 

düzeyde fiziksel beceriye sahip ya da konusunu iyi bilen kişi olmanın yanında; aynı zamanda 

bunları öğrencilerine aktarabilen yani onların öğrenmelerini sağlayabilen kişidir. Öğretim 

etkinliklerinin başarıyla sonuçlanması ve istenilen davranış değişikliklerinin meydana gelmesi 

için beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri, 

ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri, disiplin problemlerinin en düşük düzeyde olduğu sınıf 

ortamları oluşturmalıdır (Ünlü ve Aydos, 2008). Öğrencinin temel fizyolojik ihtiyaçları 

doyurulmaz, emniyet ve kabul görme gibi ihtiyaçları giderilmez ise, öğrencinin öz-saygı veya 

kendini gerçekleştirme gibi üst düzey fonksiyonlar göstermesi beklenemez, ayrıca daha az 

istekli olacaklarından dolayı verilen göreve odaklanamazlar (Ballinger, 1993). 

Öğretmenlerin değer yönelimlerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların ortak 

bulgusu, onların sahip olduğu değer yönelimlerinin müfredatın planlanması, sınıf ortamı, 

kullandıkları öğretim stratejileri, zamanı etkin kullanma, sınıfta disiplini sağlama ve 

değerlendirme aşamasına kadar eğitim-öğretimin her boyutuna etki ettiği yönündedir (Ennis 

ve ark. 1990; Ennis ve Zhu, 1991; Chen ve Ennis, 1996; Halstead ve Taylor, 2000; 

Howarth, 2000). Eğitim ortamı ve ortamın disiplinine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin 

sahip olduğu felsefi görüş ve değer yöneliminin yüksek oranda ilişkisi olduğu düşünülmekte, bu 

nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi ile eğitim ortamında kullandıkları 

disiplin sağlama stratejilerinin de belirleyicisi olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, beden 

eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer yönelimleri ile derslerinde kullandıkları disiplin 

sağlama stratejileri arasındaki etkileşimin belirlenmesi önemli görülmüştür. 

 

1. 1. Problem Durumu 

 

  Bandura’ya (1982) göre bireylerin inançları, onların tutumlarının oluşmasında önemli 

rol oynadığı için davranışlarıyla da yakından ilişkilidirler. Bireyin sahip olduğu inançlar onu 

bilişsel, duyuşsal ve motivasyonel olarak etkiler, seçim yapma sürecinde de etkili ve belirleyici 

bir rol oynar (Bandura, 1977). Ancak Pajares (1992), inançların doğrudan gözlenemeyeceğini, 

insanların söyledikleri, niyetleri, tutum ve davranışları doğrultusunda, onların inançları 

hakkında bir yargıya varılabileceğini belirtmiştir. Birey inandığı ve kendisi için önemli olan 

değerlerden yola çıkarak, başkalarının ne tür bir değer ve davranış biçimine sahip olmaları 

gerektiğine karar verir (Turgut, 1998). Okul, değerleri aktarmada önemli bir rol üstlenmektedir. 

Öğrencilerin yetiştirilmesinde ve akademik başarılarında öğretmenlerin tutumları, inançları ve 

sınıf içi davranışları büyük önem taşımaktadır. Tutum, inanç ve davranışlar arasında önemli bir 

etkileşim bulunmaktadır (Taşkın ve diğ. 2005). 
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İnançlar bireylerin insanlığa, eğitime, öğretime ve öğrenmeye ilişkin temel görüşlerinin 

belirleyicisidir. Eğitime ilişkin inançlar ve uygulamalar, eğitimle ilgili kararlar alırken önemlidir. 

Çünkü inançlar bireylerin eğitim öğretim etkinliklerindeki uygulamalarını etkilemektedir. 

Bireyin inanç sistemi bireyin hayatını ve işini nasıl algıladığı konusunda merkezi konumdadır 

(Okut, 2009). Öğretmen inançlarının önemli olmasının nedeni, sahip olunan inançların, 

öğrencilerin öğrenme ve motivasyon düzeylerini artırma umuduyla, öğretmenlerin belirlediği 

öğretim yaklaşımlarına ve sınıf içi uygulamalarına yansıtılmasıdır (Edwards, 2003; Heilman, 

1998; Hatala, 2002). Benzer şekilde Dooley’de (1997) eğitime ilişkin sahip olunan inançların 

öğretmenler tarafından sınıf içi uygulamalarına yansıtıldığını belirtmiştir.  

İnançlar ve tutumlar çoğu zaman, idealleri kuşatacak şekilde bir birleşim olarak 

kullanılmakta ve değer olarak adlandırılmaktadır (Pajares, 1992). Değerlerin sosyal bilimciler 

tarafından insan davranışlarını açıklamada temel bir öneme sahip olduğu ifade edilmiş (Kuşdil 

& Kağıtçıbaşı,  2000), insanların duygu, düşünce ve davranışlarıyla yakından ilgili olduğu 

belirtilmiş (Işık & Yıldız, 2013) ve bir davranışın tercih edilmesini sağlayan güçlü bir inanç 

olduğu vurgulanmıştır (Sezgin, 2006). Lewis, değer kavramını kısaca belirli bir davranış biçimi 

veya yaşam tarzıyla ilgili kalıcı bir inanç olarak tanımlamıştır (Akt. Fırat Şahin, 2010).  

Bireylerin tercihlerine öncülük eden değerler, onların davranışlarına yön verirler 

(Öztürk Demirbaş, 2013). Değerler, bireyin gösterdiği hem olumlu hem de olumsuz davranışları 

açıklayan bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, insanların günlük yaşantılarında neyin önemli 

neyin önemsiz olduğunu etkileyen bir yapıya sahiptir ve bireyin örgütsel yaşantısını kapsayacak 

şekilde hayatının her aşamasında tüm durumlara alacağı tavırları belirler (Yılmaz, 2009). 

Bireylerin davranışlarını anlama konusunda en önemli anahtarlardan biri olan değerler (Yapıcı 

ve diğ., 2012), bireyin sergilediği davranış ve tutumlar üzerinde kalıcı etki yaratır (Rokeach, 

1973; Robbins, 1994) ve bireyin hayatını yönlendirici ilkeleri kapsar (Rohan, 2000). Schwartz 

(1992) değerleri, bireylerin kendileri de dahil olmak üzere diğer insanları ve olayları 

nitelendirmek, eylemlerini seçmek ve meşrulaştırmak için kullandıkları ölçütler olarak 

tanımlamıştır. 

Okullar değerlere dayalı örgütlerdir ve paylaşılan güçlü değerleri olan okullar etkilidir. 

Örgütlerde ve kişilerde alınan kararları ve uygulamaları belirleyen faktör fiziksel şartlardan 

daha çok değerlerdir (Işık ve Yıldız, 2013). Robertschow ve arkadaşlarının da belirttiği gibi 

(1978), değerler karar verme sürecinde filtre görevi görür ve bilimsel veri ve değerlerin 

kombinasyonu üzerine kurulur. Smith (2001), başarılı bir okulun özelliklerinin başında, sağlam 

ve güvenilir bir çevre tarafından desteklenen güçlü değerlere sahip bir anlayışın olduğunu 

belirtmiştir.  

Sınıfta örnek model olan öğretmenlerin sahip oldukları değerler büyük önem taşır 

çünkü öğretmenlerin rolleri sadece sınıfta yaptığı öğretim işiyle bağlantılı değildir. Öğretmenler 
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öğrencilerin sosyo-kültürel farklılıklarını, ilgilerini ve yaptıkları davranışları dikkate alarak 

yüksek düzeyde öğrenme ve gelişmeleri için çaba harcamalıdır. Bunun için öğrencilerinde 

geliştirmek istedikleri kişilik özelliklerini kendi davranışlarında da göstermelidir (Işık ve Yıldız, 

2013). Öğretmenler her ne kadar değerlerini kendi rollerinin bir parçası olarak göstermek 

istemeseler de öğrenciler öğretmenlerinin değerlerinden mutlaka etkilenirler (Halstead ve 

Taylor, 2000). Getzels ve Jackson (1965), “gerçekte bir öğretmenin eğitsel yönü, onun ne yaptığı 

ile ilgili değil, kendisinin gerçekten ne olduğu ile ilgilidir” diyerek, öğretmen özelliklerinin 

öğrenenler üzerindeki etkisini vurgulamışlardır (Akt. Hotaman, 2012). Öğretmenlerin sahip 

olduğu değerlerin öğrenci davranışlarını etkilediği birçok araştırmanın sonucunda ortaya 

çıkmıştır (Dickinson, 1990). Buradan hareketle, öğretmenlerinden bu denli etkilenen 

öğrencilerin kimliklerinin oluşmasında etkili olan düşünceleri, inançları ve değerleri 

yaşantılarının sonucu olarak oluşmakta ve gelecekte yapacağı işlerin belirleyicisi olmaktadır.  

Öğretmenlerin kullandıkları eğitim-öğretim yöntemleri ve bunları etkileyen değer 

yargıları kişisel eğitim ve deneyim geçmişlerinden etkilendiğinden, öncelikle öğretmen 

yetiştiren kurumlarda öğretimde reform yapılmasının gerekliliği özellikle vurgulanmaktadır 

(İnce ve Ok, 2003). Öğrencilerin pasif bilgi alıcısı olma durumundan, eleştirel, yaratıcı, bilimsel 

düşünen, ilişki kurabilen, akıl yürüten ve kendi kendine öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesi ve 

öğretmen merkezli öğretim yöntemleri yerine, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin 

kullanımı önerilmektedir (İnce ve Ok, 2003).  

Chen ve Ennis  (1996), beden eğitimi programları veya sınıflar dinamik sistemler olarak 

incelediğinde, değer yönelimlerinin planlama-öğretme-öğrenme sürecinde çok güçlü etkileri 

olduğunu vurgulamıştır. Ennis ve Chen (1995), öğretmenin hazırladığı ortamın kendi inanç ve 

değerleri ile doğrudan ilişkili olduğunu, ayrıca öğretim programı içeriği de inanç ve değerlerle 

ilişkili olduğundan, hazırlanan öğrenme çevresinin de öğretim programıyla tutarlı olarak 

hazırlandığını belirtmişlerdir (Ennis ve Chen, 1995; Behets ve Vergauwen, 2004).   

Öğretmenlerin içinde bulundukları psikolojik durum, mesleğini ve öğrencilerini sevme 

düzeyi, kişilik yapısı, sahip olduğu inançlar, disiplin anlayışı ve öğrencilere karşı tutum ve 

davranışları gibi pek çok etken öğretmenle doğrudan etkileşimde bulunan öğrencilerin, sınıf 

ortamında olumlu ya da olumsuz davranışlar sergilemelerine neden olabilir (Atıcı, 2014). 

Öğrencilerin öğrenmesi için çaba gösteren öğretmenin iyi bir sınıf atmosferi oluşturamaması da 

öğrencilerin öğrenebileceklerinden daha az öğrenmelerine yol açar. Bu nedenle, öğretmenin 

sahip olduğu en önemli rollerden birisi de sınıfta disiplini sağlamaktır. İyi bir öğrenme 

ortamının oluşması ve sınıf yönetiminin gerçekleşmesi için öğretmenin üst düzeyde bir çaba 

göstermesi gerekir (Ünlü ve Aydos, 2008). Öğretmenin niteliği, sınıf yönetimi kalitesi ve 

öğrencilerin başarısı üzerinde önemli ölçüde etkilidir (Korkmaz ve diğ., 2007).  
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Sınıfta istenmeyen davranışların üstesinden gelmek sınıf disiplini ile ilgilidir. 

Öğrencilerin geçmiş yaşantıları ile öğretmenlerin kişilikleri, felsefeleri, öğretim yöntemleri ve 

iletişim teknikleri farklılık göstermektedir ve her öğretmenin kendine özgü bir disiplin sistemi 

vardır. Öğretmenler, öğrencilerinden olumlu davranmalarını ve öğrenmeye yoğunlaşmalarını 

beklerler. Bu amaçla öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde onlara fiziksel ve psikolojik zarar 

vermeden disiplini sağlamaları gerekir (Aydın, 2006).  

Gordon’a göre disiplinin birinci amacı “denetleme”, ikinci amacı ise “öğretme ve 

eğitmedir”. Öğretmen bu iki yaklaşımdan hangisini benimsiyorsa öğrenciye yönelik davranışları 

da ona göre şekillenir. “Denetleme” anlayışına sahip olan öğretmenin davranışları, öğrencilere 

fiziksel ve psikolojik zarar görme, isyan etme, yalan söyleme, korkma, güvensiz hissetme, model 

alma yoluyla olumsuz davranışları öğrenme şeklinde yansıyabilir ve öğretmen-öğrenci 

ilişkilerinin zedelenmesine yol açar. “Öğretme ve eğitme” anlayışına sahip olan öğretmenin 

davranışları ise öğrenciyi bilgilendirmek, aydınlatmak, ahlakını düzeltmek, yetiştirmek ve 

önderlik etmektir (Akt. Aydın, 2006). 

    Tüm disiplin sistemlerinin merkezinde kurallar yer alır. Kuralların oluşturulması, sınıf 

düzeni, zamanın etkin kullanımı, öğretimin etkililiği ve güvenlik açılarından önemlidir (Curwin, 

2005). Beden eğitimi dersleri öğrencilerin sınıf ortamından daha geniş alanlarda eğitim-öğretim 

faaliyetlerini sürdürmeleri, rekabet ortamının olması, öğrencilerin fiziksel olarak yakın 

durmaları ve öğretmenin alan içerisinde her yere aynı anda hakim olamaması nedeniyle, en 

rahat disiplin kaybının yaşanacağı derslerdir (Pehlivan ve Ada, 2013). Beden eğitimi dersinde 

etkili öğretim yapılabilmesi için iyi bir sınıf yönetimi gerekir. Humphreys, iyi bir sınıf 

atmosferinin olmaması ve sınıf yönetiminin zayıf olduğu bir ortamda çocuklar arasında 

oluşacak akademik ve sportif rekabetin diğerlerinin başarılarını kendilerine karşı tehdit kabul 

eden öğrenciler arasında disiplinle ilgili sorunlara neden olabileceğini vurgulamıştır 

(Humphreys, 2001, s.42). Harrison ve Blakemore (1992), sınıftan farklı bir ortamda, özgürce 

hareket edebilme imkanının olduğu, farklı araç gereçlerin kullanıldığı beden eğitimi derslerinde 

sınıf yönetiminin akademik derslere nazaran daha hayati olduğunu belirtmişlerdir (Akt. Ünlü ve 

Aydos, 2008). 

 Derste öğretim etkinliklerinin yöneticisi olan beden eğitimi öğretmeni sadece üst 

düzeyde fiziksel beceriye sahip ya da konusunu iyi bilen kişi olmanın yanında; aynı zamanda 

bunları öğrencilerine aktarabilen, sorun çözebilen, disiplinde tutarlılık sağlayabilen, öğrenciyi 

ön planda tutup onları şekillendirebilen ve geleceğe taşıyan, sıcak, sabırlı ve iyi ilişkiler 

kurabilen kişidir. Öğretim etkinliklerinin başarıyla sonuçlanması ve istenilen davranış 

değişikliklerinin meydana gelmesi için beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin kendilerini rahat 

ve güvende hissedebilecekleri, ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri, iyi bir disiplin 

anlayışına sahip sınıf ortamı oluşturmalıdır (Demirhan ve diğ., 2001). Harrison ve Blakemore 
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(1992) öğrencilerine kişisel yönetim becerilerini ve bunların uygulamalarını öğretmesi gereken 

beden eğitimi öğretmeninin, bu amaca yönelik koyulan kuralların neden gerekli olduğu ve niçin 

kullanıldığını da öğrencilerine belirtmesi gerektiğini vurgulamışlardır (Akt. Ünlü ve Aydos, 

2008)  

    Öğrencinin temel fizyolojik ihtiyaçları doyurulmaz; emniyet ve kabul görme gibi 

ihtiyaçları giderilmez ise; öğrencinin öz-saygı veya kendini gerçekleştirme gibi üst düzey 

fonksiyonlar göstermesi beklenemez, ayrıca daha az istekli olacaklarından verilen göreve 

odaklanamazlar. Bu nedenle etkili yöneticiler sıcak ve onaylayan bir öğrenme ortamı 

oluşturmanın ve öğrencinin karşılaşabileceği ihtiyaçları karşılamanın gerekli olduğuna inanırlar 

(Ballinger, 1993). 

 Beden eğitimi derslerinde öğretmenden yoğun müfredat içeriğini, kalabalık öğrenci 

gruplarına, az zamanda, sınırlı alanlarda ve yetersiz araç-gereçlerle öğretmesi istenmektedir 

(Ballinger, 1993). Bu durum beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi ve disiplin hakimiyetini 

zorlaştırmakta, hatta çoğu zaman kaybolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, Taşmektepligil 

ve diğ. (2006), beden eğitimi derslerinde akademik öğrenme zamanının başka bir deyişle 

öğretim süresinin öğrenci ihtiyaçları ve müfredat konularının dikkate alınarak artırılması 

önerisinde bulunmuşlardır. 

 Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin hür iradeleri üzerinde en büyük etkiye sahip 

faktörler, öğretmen ve onun öğretme stili, öğretme yaklaşımı ve sınıfta disiplini sağlamak için 

kullandığı farklı stratejiler olarak belirlenmiştir (Gutierrez, Ruiz ve Lopez, 2010). Disiplinin en 

rahat kaybolabileceği ortamlardan birisi olan beden eğitimi derslerinde, öğrencilerin fiziksel 

olarak birbirlerine yaklaşmaları, rekabet ortamı olması, öğretmenin aynı anda pek çok yerde 

bulunamaması ve fiziksel ortamın etkisi gibi nedenler kargaşaya neden olabilmekte ve 

disiplinsizlik kaynağı olarak görülmektedir (Pehlivan ve Ada, 2013). Derste istenmeyen 

davranışların üstesinden gelmek sınıf disiplininin oluşturulmasıyla mümkündür. Bu nedenle, 

öğretmenin dönem boyunca uygulayabileceği disiplin sistemini önceden oluşturması ve bu 

sistemi geliştirirken de kurallar, sonuçlar, pekiştireçler, önleyici teknikler, destekleyici 

teknikler, düzeltici teknikler, beden dili, öğrenme etkinlikleri ve istenmeyen davranış gösteren 

öğrencilere yönelik teknikler gibi ölçütleri kullanması gerekir (Aydın, 2006). Bu çerçevede 

çağdaş eğitim ve öğretim ilkelerine göre görev yapan bir öğretmen, sadece ders veren, sınav 

yapan ve not veren değil aynı zamanda bir organizatör, bir yönetici, bir rehber, bir izleyici ve bir 

değerlendirici olmalıdır (Göksoy ve diğ., 2016). 

Beden eğitimi ders ortamının disiplinine ilişkin kullanılan stratejilerde, beden eğitimi 

öğretmenlerinin sahip olduğu felsefi görüş ve değer yöneliminin yüksek oranda ilişkisi olduğu 

düşünülmekte, bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin değer yöneliminin, beden eğitimi ders 

ortamında kullandıkları disiplini sağlama stratejilerine göre farklılaşabileceği düşünülmektedir. 
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1. 2. Araştırmanın Amacı 

 

Araştırmanın temel amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimleri ve bu değer 

yönelimlerinin öğrencileri tarafından algılanan disiplin sağlama stratejilerine göre ne düzeyde 

farklılaştığının belirlenmesidir.  

 Bu amaçla, bu çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları mesleki değer 

yönelimleri ile derslerinde kullandıkları disiplini sağlama stratejileri arasındaki etkileşim 

belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın alt amacında ise aşağıda belirtilen araştırma 

sorularına cevap aranacaktır: 

1. Beden eğitimi öğretmenlerinin en fazla önem verdikleri mesleki değer yönelimleri 

nelerdir? 

2. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değer yönelimleri cinsiyet, kıdem yılı, okul 

olanaklarının ders açısından yeterliği, mesleği sevme düzeyi ve mesleğin saygı görme 

düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama stratejileri öğrencilerin cinsiyet ve sınıf 

düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değer yönelimi algıları ile öğrencilerin 

algıladıkları disiplin sağlama stratejileri arasında bir ilişki var mıdır? 

5.  Öğrenci merkezli eğitime önem veren beden eğitimi öğretmenleri ile geleneksel öğretim 

yapan öğretmenler arasında, derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejileri 

açısından fark var mıdır? 

 

1. 3. Araştırmanın Önemi 

 

  Bireyin inanç sistemi bireyin hayatını ve işini nasıl algıladığı konusunda merkezi 

konumdadır (Pajares, 1992). Öğretmenlerin farklı grup ve yeteneğe sahip öğrencilere alan 

bilgisini etkili ve yeterli şekilde aktarabilmesi, sınıf yönetimi, etkinlikleri organize edişi ve 

kullandığı öğretme stratejilerinin temelinde öğretmenlerin sahip oldukları inançlar vardır (Ilgaz 

ve diğ., 2013).  

Beden eğitimi öğretmenlerinin farklı okul ortamları ve imkanlarına göre çeşitli değer 

yönelimlerine sahip olduğunu gösteren araştırmalarda, farklılaşan önceliklerin farklı öğretim 

programı hedeflerine neden olduğu ortaya çıkmış ve öğretmenlerin değer yönelimlerinin 

onların öğretme davranışını etkilediği belirtilmiştir (Ennis ve Zhu, 1991; Ennis ve ark., 1990). 

Yurt dışında beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer yönelimleri ve bunların eğitim 

ortamına yansımaları ile ilgili çalışmalar yapılmasına rağmen (Ennis ve Hooper, 1990; Ennis ve 

Chen, 1993; Solmon ve  Ashy, 1995; Chen ve Ennis, 1996; Gay, 2000; Behets ve Vergauwen, 
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2004; Gay ve Hans van der, 2009; Stran ve  Curtner-Smith, 2009; Gillespie, 2011), ülkemizde 

genel olarak tüm branşlardaki öğretmenlerin sahip oldukları inançlar, bağlı bulundukları felsefi 

boyutuyla ele alınmış (Okut, 2011; Yılmaz ve diğ., 2011; Altınkurt ve diğ., 2012; Ilgaz ve 

diğ.,2013; Yılmaz ve Tosun, 2013) ve beden eğitimi öğretmenlerinin değerlerine yönelik 

çalışmalar çok sınırlı kalmıştır. 

 Öğretmenin niteliği, sınıf yönetimi kalitesi ve başarısı üzerinde önemli ölçüde etkilidir 

(Korkmaz ve diğ., 2007). Etkili bir öğrenme ortamının oluşturması için sınıf disiplinini 

sağlamak,  öğretmenin sahip olduğu en önemli rollerden biridir (Ünlü ve Aydos, 2008).  

Öğretmenlerin kişilikleri, felsefeleri, kullandıkları öğretim yöntemleri ve öğrencileriyle 

kurdukları iletişim teknikleri farklıdır, bu nedenle her öğretmenin kendine özgü bir disiplin 

anlayışı vardır. Öğretmenlerin, öğrencilerine fiziksel ve psikolojik zararlar vermeden, onların 

olumlu davranış sergilemelerini ve öğrenmeye yoğunlaşmalarını sağlamak için, sınıfta disiplini 

sağlamaları gerekir (Aydın, 2006).   Eğitim ortamı ve ortamın disiplinine ilişkin beden eğitimi 

öğretmenlerinin sahip olduğu felsefi görüş ve değer yöneliminin yüksek oranda ilişkisi olduğu 

düşünülmekte, bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi ile eğitim ortamında 

kullandıkları disiplini sağlama yöntemlerinin de belirleyicisi olduğu düşünüldüğünden bu 

araştırma önemli bulunmuştur. 

 

1. 4. Sayıltılar 

 

1. Farklı semt ve merkez ilçelerde görev yapan ortaokul beden eğitimi öğretmenlerinin 

değer yönelimlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, öğretmenlerin uygulamaya 

samimi ve içten bir biçimde katıldıkları varsayılmıştır. 

2. Farklı semt ve merkez ilçelerde öğrenim gören ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, 

beden eğitimi öğretmenlerinin derste disiplini sağlamak için kullandıkları stratejileri nasıl 

algıladıklarının belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, öğrencilerin uygulamaya samimi ve 

içten bir biçimde katıldıkları varsayılmıştır. 

 3.  Araştırmaya katılanların uygulamaya eşit koşullarda katıldıkları varsayılmıştır. 

 4. Araştırmanın farklı değer yönelimlerine sahip beden eğitimi öğretmenlerinin 

derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejileri arasındaki farkı ortaya çıkarabilecek 

nitelikte olduğu varsayılmıştır. 
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1. 5. Sınırlılıklar 

 

 Bu araştırma Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yenişehir, Toroslar, Mezitli ve 

Akdeniz ilçelerinde öğrenim gören ortaokul 6.,7. ve 8. sınıf  öğrencileri ve bu sınıflarda derse 

giren beden eğitimi öğretmenleri ile sınırlıdır. 

 

1. 6. Tanımlar 

 

 Araştırmayla ilgili olarak “inanç”, “inanç sistemi”, “değer”, “değer yönelimi”, “disiplin”, 

“sınıf yönetimi” gibi bazı kavramlara ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir. 

 İnanç; davranışlarımızı etkileyen düşünce ve zihniyetlerdir. Bunlar, kendimiz ve 

çevremizdeki insanlar, yerler ve eşyalar hakkında toplumsal olarak yapılandırılmış ve 

çoğunlukla kişisel varsayımlar, yargılar, genellemeler, görüşler, çıkarımlar, kavramlar, sonuçlar, 

değerlendirmeler ve benzeri şeylerdir (Truebridge, 2012).  

 İnanç Sistemi; tekil inançların bir araya gelerek ya da kümelenerek oluşturduğu bir 

sistemdir (Rokeach, 1968). Bireyin uygulamalarını etkileyen inanç sistemi (Fives & Buehl, 2012; 

Kagan, 1992; Nespor, 1987; Pajares, 1992), kişinin kendi deneyimlerinden kaynaklanan bilişsel 

ve motivasyonel faktörlerden oluşur (Abelson, 1979; Nespor, 1987; Rokeach, 1968) ve belirli 

deneyimler için verilen anlamların temelini oluşturur (Abelson, 1979; Rokeach, 1968; Akt. 

Demirbağ ve diğ., 2015).  

 Değer; bireyin nasıl davranması gerektiğine ilişkin içselleştirilmiş bir inançtır (Meglino 

ve Ravlin, 1998). Bireylerin kendileri de dahil olmak üzere diğer insanları ve olayları 

nitelendirmek, eylemlerini seçmek ve meşrulaştırmak için kullandıkları ölçütlerdir (Schwartz, 

1992). Bireyin sergilediği davranışlar ve tutumlar üzerinde kalıcı etkilerinin olduğuna inanılan 

değerler (Rokeach, 1973; Robbins, 1994; Akt. Yapıcı ve diğ., 2012), bir davranışın tercih 

edilmesini sağlayan güçlü bir inanç olarak tarif edilmiştir (Sezgin, 2006). Bireylerin 

davranışlarını anlama konusunda en önemli anahtarlardan biri olan değer (Yapıcı ve diğ., 2012), 

bireyin hayatını yönlendirici ilkeleri kapsar (Rohan, 2000). 

 Değer Yönelimi; bireyin değerlerinin yoğunlukları açısından derecelendirildiği bir 

sistemdir. Değerler sistemini oluşturan bir değerler hiyerarşisi vardır ve bireyler bunu 

değerlere verdikleri öneme göre tayin ederler. Değer yönelimi, bireyi neyin etkilediği ve 

harekete geçirdiği hakkında bir anlayış sağlar (Robbins ve Judge, 2013:146). Öğretmenlerin 

inanç sistemleri “Eğitim Değeri Yönelimleri” olarak da tarif edilmiştir (Ennis ve Chen, 1993, 

1995). 
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 Disiplin; belli bir amaçla bir araya gelmiş insanların düzen içinde yaşaması için kurallar 

konulması, bu kurallara uyulmadığı taktirde verilecek hüküm ve alınması gereken önlemlerdir 

(Habacı ve diğ, 2013). 

 Disiplin Sağlama Stratejisi; öğrencinin istenmeyen davranışlarına doğru şekilde tepki 

gösterilmesi ve önlenmesi, öz denetleme, öz değerlendirme alışkanlığı kazandırılması,  onlara 

doğru düşünme ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde hareket etme alışkanlığı 

kazandırılması amacıyla öğretmenin uyguladığı yöntemlerdir (Türnüklü, 2014). 
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2.  İLGİLİ ARAŞTIRMALAR / ALAN YAZIN 

 

 Bu bölümde, araştırmanın kavramsal çerçevesine, temel kavram ve değişkenlerin 

açıklanmasına ve yapılan ilgili araştırmalara değinilmiştir. Bu amaçla öncelikle konuya ilişkin 

genel bir giriş yapılmış, ardından araştırma kapsamındaki temel kavram ve terimlerin 

açıklamaları yapılarak alan yazın taramasındaki ilgili araştırmalara yer verilmiştir.  

 

2. 1. İnanç Kavramı  

 

 Genel olarak, insanlar kendileri ile sosyal ve fiziksel çevreleri hakkında bir takım 

inançlara sahiptirler (Abelson, 1979; Rokeach, 1968). İnançlar, bireyin kendi deneyimlerinden 

kaynaklanan bilişsel ve motivasyonel faktörlerinden oluşur (Abelson, 1979; Nespor, 1987; 

Rokeach, 1968). Bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda bireylerin yargıları olarak 

tanımlan 'inanç' kavramı, bireylerin karar verme süreçlerinde etkilidir (Pajares, 1992). Kişinin 

tecrübesinden kaynaklanan bu yapılar, bireyin uygulamasını etkileyen bir inanç sisteminde 

bulunurlar (Fives ve Buehl, 2012; Kagan, 1992; Nespor, 1987; Pajares, 1992). Bu sistem, belirli 

deneyimler için verilen anlamların temelini oluşturmaktadır (Rokeach, 1968; Abelson, 1979). 

Dahası, inançlar, bir inanç sistemindeki dereceyi veya psikolojik gücü yansıtan merkezi çevresel 

bir boyut boyunca psikolojik olarak organize edilir (Rokeach, 1968,  Akt. Demirbağ ve diğ., 

2015). 

 Kişilerin sahip oldukları inançlar davranışlarına yön veren temel unsurlardır. Yero’ya 

(2002) göre inançlar bireyin kendisi, başkaları ve çevresindeki dünya ile ilgili ulaştığı yargılar 

ve yaptığı değerlendirmelerdir. İnançlar, dünyanın nasıl işlediğine ilişkin olarak bir kültürü 

paylaşan insanların ortak görüşleridir ve bu inançlar geçmişin yorumlanmasına, bugünün 

açıklanmasına ve geleceğin kestirilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda insanların veya 

sosyal grupların içerisinde yer aldıkları çevreye karşı tutum ve tavırlarını da belirlemektedir 

(Yılmaz ve Tosun, 2013). Bireyin davranışlarının en güçlü belirleyicisi olan inançlar, onların 

yaşamları boyunca aldıkları tüm kararları ve yaptıkları tüm seçimleri etkileyebilmektedir 

(Önen, 2012). 

 Bandura (1977), inançların deneyimle sağlanan yaşantıların etkilerinden daha güçlü 

olduğunu ve insan davranışının ortaya çıkmasında gerçek deneyimlerden çok daha fazla etkiye 

sahip olduğunu belirtmiştir (Akt. Altınkurt ve diğ., 2012). Bireylerin yaşamları boyunca aldıkları 

tüm kararların, yaptıkları tüm seçimlerin ve sergiledikleri tüm davranışlarının en güçlü 

belirleyicileri, onların sahip oldukları inançlardır (Önen, 2012). 

 Rokeach (1968), kümelenen ya da bir araya gelen inançların, inanç sistemini 

oluşturduğunu ve bu sistemin öğelerinin değerler ve tutumlar olduğunu belirtmiştir. İnanç 
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sisteminin merkezinde yer alan inançlar çekirdek inanç olarak adlandırılır ve kişisel deneyimler 

aracılığıyla oluştuğundan, diğerlerine göre daha güçlüdür ve aynı zamanda değişime en çok 

direnen inançlardır. İnanç sisteminin merkezinde yer alan inançların çok sayıda inançla 

bağlantısı vardır. Bu nedenle Rokeach (1968), inanç sistemini atoma benzetmektedir.  Kişiler, 

sahip olduğu inançla çelişen başka inançlara sahip olabilirler ancak Tobin ve LaMaster’ın (1995) 

öğretmenlerle ilgili çalışmasında açıkça görüldüğü gibi inanç sisteminin merkezinde yer alan 

inanç daha güçlü olduğu için, çelişen inançlarına ilişkin uygulamaya koymak istedikleri 

davranışları başaramazlar (Okut, 2009). 

 Bireyin gözlemlenebilir, etrafındaki bireylerce fark edilebilir hareketleri, bireye 

ait inanç, tutum veya niyetlerin göstergesi olarak ele alınırlar. Hogg ve Vaughan’a 

(2007) göre, üç bileşenli tutum modelinin de bir bileşeni olarak kabul edilen inanç, 

tutum oluşumunun temelinde yer almaktadır (Biçer ve diğ., 2013). Fishbein ve Ajzen 

(1975), inanç, tutum, niyet ve davranış kavramlarını Mantıklı Hareket Teorisi (The 

Theory of Reasoned Action) adını verdikleri bir modelde birleştirmişlerdir. Buna göre 

bireyin bir nesneye ilişkin sahip olduğu inançlar, bireyin nesneye ilişkin tutumunu 

oluşturmaktadır. Bireyin nesneye ilişkin tutumu, bireyin nesneye olan niyetini 

etkilemektedir. Bu niyetler ise bireyin nesne ile ilgili olarak gözlemlenebilir davranışlar 

sergilemesine neden olmaktadır (Akt. Okut, 2009). Model Şekil-1’de gösterilmiştir. 

  

  

 

 

Şekil 1: Mantıklı Hareket Teorisi  

 

2. 2. Öğretmen İnançları 

 

Okulların temel işlevi, çocukların yaşadıkları toplumun bir parçası olmalarını sağlamak, 

onların akademik ve sosyal başarılarını geliştirmek, aynı zamanda toplumun kültürel 

değerlerini yetişen genç nesillere aktarmaktır. Bu işlevlerin başarıyla yerine getirilmesini 

sağlayan en önemli roller öğretmenlere düşmektedir (Okut, 2009). Öğretmenler mesleki 

yaşantıları için inanç sistemleri geliştirir ve bu sistemler; a) benlik; b) içerik ve bağlam; c) 

müfredat; d) öğrenciler; e) öğrenme ve öğretmeye ilişkin inançları içerir (Fives ve Buehl, 2012). 

Nesneye 

İlişkin 

İnançlar 

Nesneye İlişkin 

Tutum 

Nesneye 

İlişkin Niyetler 

Nesneye İlişkin 

Davranışlar 

Geribildirim 
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Öğrenme ve öğretme kavramları öğretmenlerin inanç sistemlerinde merkezi bir konumda olup 

(Kılınç ve diğ., 2013) olayları ve öğrenme görevlerini yorumlama yöntemini etkileyebilirler 

(Pajares, 1992). 

İnsanlar, inançları doğrultusunda hareket ederler çünkü sahip oldukları inançlar 

davranışlarını etkiler. Öğretmenlerin eğitimsel inançları, öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkiyi 

belirleyen en önemli unsurlardan biridir ve öğretmenlerin sınıftaki uygulamalarını, öğrenciler 

için eğitim fırsatlarını şekillendirir. Öğretmenlerin işleri, öğrencileri, konu alanları, rolleri ve 

sorumlulukları ile ilgili inançları vardır ve bu inançlar onların algıları, yargıları ve sınıftaki 

tutumlarını etkiler (Pajares, 1992). Bu nedenle öğretmenlerin inançlarının incelenmesi, 

öğretmen davranışlarının anlaşılmasında hayati önem taşır (Enochs ve Riggs, 1990). 

Öğretmenler sınıflarını bilgi ve öğretmen rolüne ilişkin bakış açılarına göre yönetirler. Başka bir 

ifadeyle öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları, onların okul ve öğrenme hakkındaki inançlarından 

etkilenir (Levin ve Wadmany, 2006). Heilman’a göre (1998) bu inançlar öğretmenlerin teorik 

yönelimlerini yansıtır ve kullandıkları öğretim uygulamalarını, öğretim planlarını, öğretim 

süreci boyunca öğrencileri için uygun görecekleri ve işe koşacakları etkinlik türlerinin seçimini 

etkiler (Yılmaz ve Tosun, 2013). 

Öğretmenlerin öğretimle ilgili davranışlarının biçimlendirilmesinde önemli rol oynayan 

eğitim inançları eğitim felsefesine dayalı olarak oluşur. Witcher ve Onwuegbuzie (1999), 

eğitimin amaçlarını belirlemek, eğitimle ilgili bakış açıları geliştirmek ve bununla ilgili 

tasarımlar yapmanın eğitim felsefesinin alanı olduğunu vurgulamıştır. Eğitim ile ilgili olarak 

yapılan birçok araştırma, tüm öğretmenlerin seçimlerini ve eylemlerini eğitim inançlarının 

şekillendirdiğini vurgulamaktadır (Pajares, 1992; Dooley, 1997; Heilman 1998; Thompson, 

1992; Akt.Yılmaz ve diğ., 2011). Eğitimin amaç, işlev, yöntem ve sonuçları ile ilgili inançlar, 

eğitim felsefesi akımlarının ortaya koyduğu görüşlerdir. Aynı zamanda öğretmenin nasıl 

öğreteceğini, kişisel karakterini, tutumunu, değerlerini, kararlarını, seçimlerini ve 

alternatiflerini de etkilemektedir (Moss ve Lee, 2010).  

 Çağdaş eğitim anlayışında, öğrencilerin pasif bilgi alıcısı olan değil, eleştirel, yaratıcı, 

bilimsel ve ilişkisel düşünen, akıl yürüten ve kendi kendine öğrenebilen bireyler olarak 

yetiştirilmesi yönünde bir değişim söz konusudur. Bilgi toplumlarında eğitim öğretimin en 

önemli karakterlerinden olan öğretmen rolü de değişmekte, öğretmenlerin yaşam boyu 

öğrenme ve öğretme becerilerine sahip bireyler haline gelmeleri beklenmektedir (Önen, 2012).  

Eğitimde bilgi ve kavramanın ötesinde, analiz, sentez ve değerlendirme bölümlerinden 

oluşan üst düşünsel etkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bilginin öğretmen tarafından 

öğrenciye aktarıldığı öğretmen merkezli öğretim yöntemleri yerine, bireysel, hümanistik,  grup 

tartışmaları ve problem çözme gibi yöntemlerle, öğrencilerin bilgi üretme ve yapılandırmada 

doğrudan yer aldığı öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir 
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(Koutselini, 1997; Daniel, Bergman-Drewe, 1998. Akt. İnce ve Ok, 2003). Bu tür beceriler 

anlamında gelişmiş olan öğrencilerin okulda daha iyi öğrendikleri ve buna bağlı olarak da 

başarılı olma olasılıkların yüksek olduğu vurgulanmıştır (Ormrod, 2015:353). Bu bağlamda 

öğretmenlerin sahip oldukları inançlarla, onların bilgiye bakışları, öğretmen rolü ve sınıf 

yönetimi hakkındaki görüşlerinin, öğrencilerine sağladığı eğitim fırsatları ile son derece ilişkili 

olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin mesleki gelişimi, sınıf 

yönetimi, öğretime ve öğrenmeye, konu alanı öğretimine, ailenin eğitim öğretim süreçlerine 

katılımına ilişkin inançların incelendiği araştırmalar bulunmakta, öğretmenlerin deneyimlerini, 

geleneksel eğitim anlayışı yerine çağdaş eğitim anlayışı yönünde geliştirmeleri beklenmektedir 

(Akt. İnce ve Ok, 2003). 

 İnançlar, bir kişinin eğitim ve tecrübesinin bir sonucu olarak yaşamın erken 

dönemlerinde oluşur ve bir öğrencinin öğrenme ve öğretme konusundaki güçlü inançları, okulu 

bitirdiği andan itibaren iyi bir şekilde kurulmuştur (Johnson, 1994). Pintrich (1990), inançları 

öğretmen eğitiminde en değerli psikolojik yapı olarak tanımlamaktadır. Kagan (1992) ise 

öğretmen inançlarının kişisel bilgilere dayandığını ve mesleki bilgisinin çoğunun da inanç 

olarak görülmesinin daha doğru olacağını savunur. Kagan, öğretmenlerin deneyimleri ve 

mesleki bilgileri arttıkça daha tutarlı hale geldiklerini ve bu bilgi zenginliğinin onların  algılarını, 

yargılarını ve davranışlarını sınırlayan oldukça kişiselleştirilmiş bir  inanç sistemi 

oluşturduğunu  belirtmiştir. Benzer şekilde Richards ve Lockhart (1994) da, inançların kademeli 

olarak zaman üzerine inşa edildiğini,  hem öznel hem de nesnel boyutlardan oluştuğunu ve 

öğretmenlerin karar verme ve sınıf eylemlerinin çoğunun da arka planı olduğunu savunurlar. 

Öğretmen inançları üzerine yapılan araştırmalar, öğretmenlerin çalışmalarının her yönü 

hakkında güçlü inançları olduğunu ortaya koymaktadır (Khonamrı ve Salımı, 2010).  

Calderhead (1996)’e göre öğretmenler, öğrencilere ve öğrenmeye, öğretime, konu 

alanına, öğretimi öğrenmeye ve öğretmen olarak üstlendikleri rollere ilişkin beş farklı alanda 

inançlara sahiptirler. Bu beş alan birbiriyle yakından ilişkili ve birbirine bağlıdır. Ancak 

öğretmen inançlarının yapısı hiçbir şekilde düzgün veya basit değildir. Bu inançlar, sınıfla ilgili 

konulara ilişkin öğretmenlerin nasıl düşündüklerini etkilemekte aynı zamanda sınıf içindeki 

çeşitli durumlara verdikleri tepkileri de etkilemektedir (Akt. Theuer, 2003). Clark ve Peterson 

(1986) da bu inançların karmaşık ve eklektik olduğunu kabul ederler ve aynı eğitim 

uygulamalarına kendini adamış öğretmenlerin inanç sistemlerinde bile geniş çeşitlilikler 

olduğunu vurgulamışlardır (Akt. Khonamrı ve Salımı, 2010). 

 Öğretmenin insan haklarına, farklılıkların kaçınılmazlığına, hoşgörüye, demokratik 

yaşam biçiminin güzelliği inancına sahip olması; tartışma, seçme, seçilme, karar verme, karşıt 

görüşlere yer verme, sorun çözme ve uzlaşmayı gerektiren etkinlik ve durumları örgütleyerek, 

öğrencilerin demokratik değerleri uygulamalı olarak kazanmalarını sağlayabilir (Hotaman, 
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2012). Çünkü Getzels ve Jackson (1965) “gerçekte bir öğretmenin eğitsel yönü, onun ne yaptığı 

ile ilgili değil, kendisinin gerçekten ne olduğu ile ilgilidir” diyerek, öğretmen özelliklerinin 

öğrenenler üzerindeki etkisini vurgulamışlardır (Akt. Hotaman, 2012). 

 

2. 3. Değer Kavramı  

 

Farklı bilim dallarının “değer” kavramını tanımlama çabası milattan önce dördüncü 

yüzyıla kadar dayanmaktadır (Okut, 2009). Znaniecki tarafından 1918 yılında sosyal bilimler 

alan yazınına kazandırılan “değer” kavramı, Latince’de “değerli olmak” ya da “güçlü olmak” 

anlamına gelen “valere” sözcüğünden türetilmiş ve “genellikle benimsenen, önemsenen, üstün 

tutulan şey” anlamlarına gelir. Yüzyıllar boyunca üzerinde konuşulan değer kavramı kişilerin 

yargılarıyla, yaşamla, ahlaki ilkeler ve inançlarla ilişkilendirilmiş, antropoloji, felsefe, sosyoloji, 

psikoloji ve ekonomi gibi çeşitli disiplinler tarafından farklı şekillerde ele alınmış ancak 

üzerinde uzlaşılmış bir tarifi yapılamamıştır (Fırat, 2007; Acat ve Aslan, 2012).  

McDonald’ a (1993) göre antropologlar, değerleri örgütün özü olarak görmektedirler. 

Felsefeciler, değer kavramını idealleri tanımlamak için kullanmışlardır. Sosyolojide değerler, 

toplum karakteristiğinin temel standartlarını ifade etmektedir. Psikolojide değerler, bireyin 

kişiliğinde anahtar unsur olup, onun tutum ve davranışlarının önemli belirleyicileridir. 

Ekonomistler ise değer kavramını yarar işlevlerini anlamada kullanmaktadırlar (Akt. Fırat, 

2007). 

İnsanların duygu, düşünce ve davranış boyutlarıyla yakından ilgili olan değerler, bireyin 

çevresindeki olayların iyi ya da doğruluğu konusundaki yargılarını oluşturan temel kavram 

olarak ifade edilmiştir (Çalışkur ve diğ. 2012). Bireyler  iyi - kötüyü ve doğru – yanlışı toplumsal 

kurallar ve gelenekler yoluyla ayırmayı öğrenirler ve kendi ahlak ilkeleri doğrultusunda bir ölçü 

edinirler. Bireyin kanaatler ve inançlar bütününü oluşturan bu ölçü değer olarak adlandırılır 

(Yazıcı, 2006).  

 Kluckhohn’ a (1951) göre değer genellenmiş ve örgütlenmiş bir kavramdır ve doğayı, 

insan ilişkilerini, arzu edilen veya arzu edilmeyen davranışı etkileyen, insan-insan ve insan-

çevre ilişkilerini düzenleyen önemli bir unsurdur. Williams (1979), değerleri bir kültürün 

üyelerinin neyin iyi ya da kötü, istenen ya da istenmeyen, güzel ya da çirkin olduğunu belirleyip 

paylaştığı standartlar olarak tanımlamış ve toplum üyeleri tarafından paylaşılan ortak bir kültür 

öğesi olduğunu vurgulamıştır (Akt. Çalışkur ve diğ. 2012). Hall ve arkadaşlarına (1970) göre 

değerler bir kişi veya örgütün dünya görüşünü yansıtır. Lewis (1976) değeri belirli bir davranış 

biçimi veya yaşam tarzıyla ilgili “iyi”, “adaletli” ve “güzel” hakkındaki dayanıklı bir inanç olarak 

tanımlamıştır. Rokeach’a (1973) göre değerler, insanın farkında olarak veya olmayarak, kişisel 

veya toplumsal olarak yaşam amacına karşı tercih edilen belirli bir davranış biçimi şeklindeki 
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kalıcı bir inançtır (Akt. Razik ve Swanson, 1995). Schwartz (1996) ise değeri Rokeach, 

Kluckhohn ve Williams’a benzer şekilde “insanın yaşamında ona kılavuzluk eden, arzulanan 

durumlar ötesi hedefler” olarak tanımlamış ve durumlar ötesi olma özelliğiyle kapsamın 

genişliği, sürekliliği ve önemini ön plana çıkartmıştır. Halstead ve Taylor (2000) değerin 

objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi, kötü, arzu edilen, istenmeyen ve buna 

benzer yargıları oluşturan standartları ve prensipleri ifade ettiğini belirtmişlerdir. Türk Dil 

Kurumu (TDK) Sözlüğü’nde değerler kıymet, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, 

nesne ve olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan bakımından taşıdığı önemi belirleyen 

niteliği olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr. 07.02.2017). 

Hodgkinson değerlerin, davranışı güdüleyen belirleyiciler olarak iş görme eğiliminde 

olduğunu belirtmiş (Norberg, 2003), Hitlin (2003) ise değerlerin kimliğimizin özünü 

oluşturduğunu ifade etmiştir. Elizur ve Sagie (1999) değerlerin, özel durumları aşan, arzu edilen 

durumlar, nesneler, hedefler veya davranışlara yönelik yargı için ve alternatif davranış tarzları 

arasından seçim yapmak için kullanıldığını belirtmişlerdir. 

 Bir sınıf için yüksek değere sahip olan bir düşünce başka bir sınıf için değer 

taşımayabilir. İdeolojik çatışmalar aslında bir değerler çatışmasıdır. Değerlerin anlamı ve ölçüsü 

gereksinimlerin niteliğine göre değişebilir. Değerler toplumsal aktörlerin (politikacılar, örgütsel 

liderler) eylemlerini seçme, insanları ve olayları değerlendirme ile kendi eylem ve 

değerlendirmelerini açıklama yollarına yardımcı olan, arzu edilen kavramlardır. İçinde 

bulunulan durum her ne şekilde olursa olsun yaşama rehberlik eden ilkelerin önemine göre 

sıraya koyulan hedefler veya ölçütlerdir (Schwartz, 1999).  

Değerler doğuştan getirilmez, sonradan öğrenilen bilişsel yapılardır. Kültürel dünya 

görüşleri, inanç sistemleri, ideolojiler, toplumsal normlar, kurallar ve tutumlar gibi bireyin 

içinde doğup büyüdüğü toplumda, kişiler arası etkileşimler yoluyla edinilir (Demirutku, 2007). 

Gibson ve diğ. (1997) herkesin belli değerlere sahip olduğunu, bunların tutum ve davranışları 

etkilediğini, çünkü içselleştirilen değer sisteminin kişinin eylemlerine bilinçli olarak ya da 

olmayarak rehberlik eden bir ölçüt sağladığını savunmuşlardır (Akt. Fırat, 2007). Bir davranış 

biçimini öbürüne tercih etmede önemli bir rol üstlenen değerler, davranışların kaynaklarını 

oluşturduğu gibi, ölçütlerini de belirler (Yıldız ve diğ. 2013). 

Bireyler eylemlerini mantıklı kılmak için hedeflere, onları değerlendirebilmek için ise 

değerlere ihtiyaç duyarlar (Ruyter, 2002), çünkü değerler aynı zamanda yaşamı daha saygın 

kılmak için oluşturulan yargılar olarak da ifade edilebilir (Halstead ve Taylor, 2000).  İnsanlar 

değerleri hayatta bazı anlamları ve sebepleri tanımlamak için kullanırlar, çünkü değerler, 

zihindeki ön kavramları şekillendirir (Hansson ve diğ. 2010). 

Schhwartz ve Bilsky (1990) değerleri beş formal özellikle tanımlamışlardır: (1) 

kavramlar ya da inançlardır, (2) motivasyon unsurlarıdır yani arzu edilir sonuç, durum veya 
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davranışlarla ilişkilidir, (3) özel durumları aşar, (4) davranış ve olayların seçimi veya 

değerlendirilmesinde kılavuzluk eder ve (5) göreli önemleri açısından hiyerarşik olarak 

sıralanırlar.  

Rokeach’ın davranışa farklı tarzlarda kılavuzluk eden çok yönlü standartlar olarak ifade 

ettiği değerler; (1) bireyi, toplumsal konularda belli bir pozisyon almaya sevk eder, (2) bireyi, 

belirli bir politik veya dini ideolojinin bir diğerine tercihi yönünde etkiler, (3) bireyin kendini 

sunmasında kılavuzluk eder, (4) bireyin kendini ve diğerlerini değerlendirmesinde ve 

yargılamasında, kendini ve diğerlerini övmesi veya kusurlar bulmasında ölçüt rol oynar, (5) 

karşılaştırma sürecinde merkezi konumu nedeniyle bireyin kendini diğerleri kadar ahlaklı veya 

yeterli olup olmadığını değerlendirmesinde ölçüt olarak kullanılır, (6) diğerlerini etkilemede 

veya ikna etmede kullanılır, (7) psikoanalitik anlamda kişisel ve toplumsal olarak kabul 

edilemez inanç, tutum veya eylemlerin nasıl ussallaştırılabileceğini gösterir. Örneğin bir 

arkadaşa karşı yapılan nazik olmayan bir davranış, doğru sözlülük olarak ussallaştırılabilir (Akt. 

Fırat, 2007). 

Schwartz’ a (1992) göre değerler, bireylerin kendileri de dâhil olmak üzere diğer 

insanları ve olayları nitelendirmek, eylemlerini seçmek ve meşrulaştırmak için kullandıkları 

ölçütlerdir (Yapıcı ve diğ. 2012). Değerler sabit kalmaya eğilimli olsa da, birey kendi değerleri 

ile davranışları arasında dışarıdan gelen yeni bir bilgi yüzünden tutarsızlık olduğunda veya 

kendi değer sisteminde tutarsızlık olduğunu fark ettiğinde değerler değişmektedir (Rokeach, 

1968). Özellikle gençlerin değerleri çevresel koşullara bağlı olarak değişmeye daha yatkındır 

(Bardi ve Schwartz, 1996; Kirkpatrick Johnson, 2001;). 

 

2. 4. İnanç ve Değer 

 

Pek çok değer tanımlarında değer, bir davranışın tercih edilmesini sağlayan güçlü bir 

inanç olarak vurgulanmıştır (Rokeach, 1973; Schhwartz ve Bilsky, 1987; Meglino ve Ravlin 

1998; Robbins ve Judge, 2013). Buradan hareketle değerin özünde bir inanca dayandığı, belirli 

bir inancın sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Şişman’a (2002) göre değerler inançlara 

göre oluşmaktadır. İnançlar kültürün en derin yönünü, değerler ise daha somut yönünü temsil 

ederler (Akt. Okut, 2009). 

İnançlar ve tutumlar çoğu zaman, idealleri kuşatacak şekilde bir birleşim olarak 

kullanılmakta ve “değer” olarak adlandırılmaktadır (Pajares, 1992; Gayl, 2000). Antropologlar, 

sosyal psikologlar ve felsefeciler, inançların dünyaya ilişkin psikolojik olarak sahip olunan ve 

doğru kabul edilen anlayışlar, öncüller ve önermeler olduğu yönünde bir uzlaşıya sahiptir. 

Benzer bir tanımla Hurless (1999) doğru olarak kabul edilen ve insanların davranışlarına yön 

veren fikirleri inanç olarak tanımlamıştır. Nicholsan’a göre (1991) inançlar, kişilerin insana, 
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doğaya ve gerçeğe ilişkin derin algılarıdır (Akt. Okut, 2009). Pajares (1992) ise inançları 

bireylerin bir önermenin doğruluğuna ya da yanlışlığına ilişkin verdikleri kararlar olarak 

tanımlamıştır. 

Rokeach (1973) değerin, belirli bir davranış biçiminin kişisel veya sosyal olarak karşıt 

bir davranış biçimine tercih edilebilir güçlü bir inanç olduğunu savunmuştur. Meglino ve Ravlin 

(1998) değeri, bireyin davranışlarına ilişkin içselleştirilmiş inanç olarak tanımlamışlardır. 

Storm (2004) inançların, kendilerine sahip olan bireyler tarafından doğru olarak kabul 

edildiğini ve kişisel duygulara ve bu duygulardan açığa çıkan çeşitli değerlendirmelere bağlı 

olduğunu belirtmiştir. Sezgin’e (2006) göre değer felsefi açıdan ideal yaşam biçimini yansıtır, 

inanç ön plandadır, aynı zamanda olgular ve nesneler hakkında ihtiyaç ve ideallere göre verilen 

yargıyı ifade eder. Değerler, ideal hedefleri temsil ederler. Buna paralel olarak bir sosyal grubun 

veya toplumun kendi varlığını, işleyişini ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu 

tarafından doğru kabul edilen ortak düşünce, amaç ve inançlardır. 

Değerlerle ilgisi olmayan hiçbir insan eylemi yoktur (Mengüşoğlu, 1997), çünkü sahip 

olduğumuz değerler bize göre ideal hayat tarzı (Turgut, 1998), davranışlarımızın kaynağı, 

haklılayıcıları ve yargılayıcılarıdır (Başaran, 1991). Bu nedenle değerler, kişilik, tutum, algı ve 

motivasyonları anlamak için temel oluşturur (Akt. Sağnak, 2005). 

İnançlar neyin ne olduğunu açıklarken, değerler de neyin ne olması gerektiğini açıklayan 

kavramlardır. Değerlerin oluşmasında inancın ön planda olduğu ve belirli bir inancın sonucu 

olarak çıktığı söylenebilir.  

  Kagan (1992) öğrenciler hakkında varsayımlarla bilinçsizce düzenlenen derslikler ve 

öğretilen akademik malzemeleri, öğretmenlerin örtük inançları olarak nitelendirmiştir. 

Öğretmenlerin sahip olduğu inançlar; onların değerleri, öğrenmeye karşı tutumları, öğretim 

uygulamalarındaki rollerini kavramsallaştırmaları ile yakından ilgilidir. Ennis ve Chen (1995) 

öğretmenin hazırladığı ortamın kendi inanç ve değerleri ile direk ilişkili olduğunu, ayrıca 

öğretim programı içeriği de inanç ve değerlerle ilişkili olduğundan, hazırlanan öğrenme 

çevresinin de öğretim programıyla tutarlı olarak hazırlandığını belirtmişlerdir (Ennis ve Chen, 

1995; Behets ve Vergauwen, 2004).  

 

 2. 5. Değer Yönelimi 

  

 Öğretmenlerin inanç sistemleri “eğitim değeri yönelimleri” olarak da tarif edilmiştir 

(Ennis ve Chen 1993, 1995). Genel anlamda öğretmenlerin değer yönelimleri onların öğretme 

davranışını etkilemektedir (Dickinson, 1990; Gudmunsdottir, 1991; Ennis ve Zhu, 1991; Ennis 

ve ark.,1990; Chen ve Ennis, 1996; Xiang ve ark., 2002). Beden eğitimi programları veya sınıflar 

dinamik sistemler olarak incelediğinde, değer yönelimlerinin planlama-öğretme-öğrenme 
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sürecinde çok güçlü etkileri olduğu vurgulanmış ve öğretmenlerin bu doğrultuda hazırlamış 

oldukları öğrenme ortamlarının sahip oldukları değer yönelimlerinin bir yansıması olduğu 

belirtilmiştir (Yapar ve diğ., 2008) .  

Ennis ve meslektaşları beden eğitimi öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme hakkındaki 

inançlarını görmek için beden eğitimi alanında bir mercek sağlayan eğitim değeri 

yönelimlerinin teorik çerçevesini araştırmışlardır. Bu araştırma sonucunda öğretmenlerin sahip 

oldukları değer yönelimlerinin, öğrencilerin ne öğreneceğine ilişkin eğitim inançları, öğrenme 

süreci ve öğrenmenin nasıl değerlendirileceğine yön verdiğini belirtmişlerdir (Dickinson, 1990; 

Gudmunsdottir, 1991; Ennis, 1992, 1994; Jewett, Bain ve Ennis, 1995; Xiang ve ark., 2002). 

Ennis (1992), beden eğitimi programlarını etkileyen, öğretme ve öğrenme ile ilgili örtülü 

ve açık inançları beş değer yönelimi içerisinde görmektedir. Bunlar; alan uzmanlığı (discipline 

mastery), öğrenme süreci (learning process), kendini gerçekleştirme (self-actualisation), 

ekolojik entegrasyon (ecological integration) ve sosyal sorumluluktur (social responsibility). 

Her yönelimi temsil eden felsefi görüşün birbirine rakip olduğu ve bunların da eğitim 

kararlarına ilişkin öncelikleri etkileyeceği varsayılır. Beş değer yöneliminin her birinin temel 

özellikleri aşağıda özetlenmiştir. 

Alan Uzmanlığı (Discipline Mastery): Bu değer yönelimi, beden eğitiminde geleneksel 

bilgiye dayanır. Bu yönelim akademik disiplin olarak da adlandırılmaktadır. Öğretmenler, özne 

merkezli müfredat yoluyla öğrencilerin performanslarını artırmak, onlara fiziksel beceri ve 

zindelik kazandırmak amacıyla, içerik kuralları ve stratejileri anlama konusunda eğitime öncelik 

verirler. Alan uzmanlığı yönelimli öğretmenler, dersin ana temasında iyileşmeye, temel hareket 

becerilerinin içeriğine, spor ve fiziksel aktivite becerilerine ve fiziksel uygunluk içerikli 

aktivitelere odaklanırlar.  Öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmaları için gereken 

öğrenme ilkelerini anlamalarını amaçlarlar. Alan uzmanlığı savunucuları fizyolojik ve 

biyomekanik bilgileri de vurgular. Öğrenciler orta ve güçlü fiziksel aktivite ve sağlıklı aktif bir 

yaşam biçiminin değeri ile ilişkili bileşenleri ve ilkeleri öğrenirler. Diğer değer yönelimlerine 

göre en geleneksel olan alan uzmanlığı yönelimi, beden eğitimi ve beden eğitimi öğretmenliği 

eğitim programlarında etkili bir güç uygulamaktadır. Bunun nedeni, beden eğitimi 

öğrencilerinin hareket ve spor becerilerini ve sağlıkla ilgili egzersiz bilgilerini artırmak ve çeşitli 

fiziksel etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktır (Jewett, 1989; Ennis ve Chen, 1993; Gillespie, 

2011). 

Öğrenme Süreci (Learning Process): Bu yönelim, öğrenci merkezli beceri öğrenme ve 

sistematik olarak ilişkili öğrenme ilkeleri anlayışını vurgulamaktadır. Öğrencilerin önceki 

öğrenmelerinin üzerine yeni bilgiler ekleyerek, içerikle ilişkisini anlamaları ve böylece öğrenme 

deneyimlerinde ilerlemeler olacağını vurgular.  Bilgi ve becerileri uygulayarak hareket ve spor 

ile ilgili sorunları çözmek için baskın olan bilimsel kavramların sentezini içerir. Yüksek oranda 
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öğrenme süreci yöneliminde yer alan öğretmenler, öğrencilerin beden eğitimi müfredatı için 

öğretilenleri öğrenmeleri yerine, bilgiyi nasıl öğrenecekleri ve uygulayacaklarını öğrenmelerine 

izin vererek öğrenme ortamlarını ilginç ve keyifli hale getirmeye çalışırlar. Böylelikle 

öğrencilerin geçmiş bilgilerini yeni öğrenme kavramlarına / problemlerine uygulamasına izin 

verirler. Bu nedenle, öğrenme süreci perspektifini tercih eden beden eğitimi öğretmenleri, 

problem çözme becerilerini öğretmeye odaklanma eğilimindedirler. Örneğin, öğrenme süreci 

savunucuları, futbol için belirlenmiş bir oyunu açıklamak veya göstermek yerine, öğrendikleri 

futbol becerilerini ve stratejilerini kullanarak öğrencileri kendi oyunlarını yaratmaya iterler 

(Jewett, 1989; Ennis ve Chen, 1993; Gillespie, 2011).  

Kendini Gerçekleştirme (Self-Actualisation): Kendini gerçekleştirme yönelimine 

sahip öğretmen duyuşsal ve sosyal gelişimi merkeze alır. Kendini gerçekleştirme yaklaşımında 

öğretim programı hedefleri, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Öğrencilerin öz güven 

gelişimi, kişisel gelişim, özerklik ve benlik kavramının öz öğrenme stratejileri tarafından 

gerçekleştirilmesine izin verilir. Kendini gerçekleştirme yönelimli müfredat, öğrenci merkezli 

bir yaklaşım olarak öğrenmeye karşı keyif yaratacak şekilde, hümanistik ve olumlu bir benlik 

saygısı kazandırmayı hedefler. Bireysel olarak öğrenci, kendi hedeflerini belirlemekten, 

kendisini geliştirmekten ve kişisel öğrenmeyi yönlendirmekten sorumludur. Kendini 

gerçekleştirme yönelimini savunan beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları 

ve çıkarlarını göz önüne alarak kendilerini yönetme, sorumlu ve bağımsız olma özelliklerini ve 

yeteneklerini geliştirmeye çalışırlar. Böylece kendini gerçekleştirme savunucuları olan 

öğretmenler, dikkatlerini derse karşı ilgisiz ve motivasyonsuz öğrencileri fiziksel faaliyette 

bulunmaya teşvik eden bir müfredat şekillendirmeye odaklanırlar. Kendini gerçekleştirme 

yönelimini benimseyen öğretmenler, müfredatın birincil hedefi olarak motor becerileri ve 

zindeliği elde etmek yerine, öğrencinin benlik anlayışını, kendine güvenini ve başkalarına 

duyduğu ilgiyi arttırmak için spor becerilerini bir araç olarak kullanırlar (Jewett, 1989; Ennis ve 

Chen, 1993; Gillespie, 2011). 

Ekolojik Entegrasyon (Ecological Integration): Ekolojik bütünleşmeye daha fazla 

önem veren öğretmenler, öğrenenin ihtiyaçları, ana konu, eğitimin içeriği ve sosyal ilgiler 

arasında dengeli bir ders programı belirlerler. Onlar öğrencileri, fiziksel aktivitelere katılım 

yoluyla bireysel amaç aramaya cesaretlendirirler. Bu yönelim,  öğrencinin ihtiyaçları, konu, 

eğitim içeriği ve sosyal kaygılar için nispeten eşit düşünceler sağlayan dengeli bir müfredat için 

bütüncül bir yaklaşım temel alınarak hazırlanmıştır. Ekolojik entegrasyon, öğrencileri çok çeşitli 

fiziksel aktivitelere katılarak, hareket bilgisine hakim olmak ve kendi hayatlarına karşı 

duyarlılığı arttırmak yoluyla kişisel anlamlarını aramaya teşvik eder. Bu nedenle, ekolojik 

entegrasyonun değer yönelimi,  bireysel insan potansiyelini ve toplumsal değişimi yerine 

getirmek açısından temelde kendini gerçekleştirme ve sosyal sorumluluk değer yönelimleri ile 
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örtüşür. Ekolojik entegrasyon yönelimli öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçları, grup ihtiyaçları ve 

konu seçiminde, öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve sosyo-kültürel hedeflerini müfredatta eşit 

derecede önemli hale getirme konusunda bir denge oluşturmaya dikkat ederler. Ekolojik 

entegrasyon savunucuları öncelikle, sosyal ve gelişim bağlamında öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde spor, fiziksel aktiviteler ve sağlıkla ilgili alıştırmaların yoğun 

olduğu eğitim içeriğini seçerler. Örneğin, ekolojik entegrasyon savunucuları, beden eğitimi dersi 

esnasında, açık havada hayatta kalma ve macera sporlarının meydan okuyucu havasını da 

derslerine yansıtarak, grup desteğine güven ve takdiri geliştirebilirler. Bu nedenle ekolojik 

entegrasyon yönelimli öğretmenler beden eğitimi dersi için zaman kısıtlamalarından 

hoşlanmazlar. Tüm bunlara ek olarak, grup etkileşimini cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi çeşitlilik 

konularını hafifletecek şekilde yapılandırmaya çalışırlar (Jewett, 1989; Ennis ve Chen, 1993; 

Gillespie, 2011). 

Sosyal Sorumluluk (Social Responsibility): Sosyal sorumluluk yöneliminde, 

öğretmenler öğrenciler arasındaki kişilerarası pozitif ilişkileri geliştirmeye odaklanırlar. Beden 

eğitimi dersi, toplumun ihtiyaçları ile bireylerin ihtiyaçlarını dengeleyecek bir araç olarak 

düşünülür. Sosyal sorumluluk yönelimini temel alan müfredat bireysel ihtiyaçların ötesinde 

toplumun ihtiyaçlarına yöneliktir. Sosyal sorumluluk savunucuları, toplumsal değişime katkıda 

bulunmak için eşitlik ve sosyal adaleti vurgulayan daha iyi bir çevre yaratma stratejileri 

geliştirir. Bu yönelimde, fiziksel faaliyetler ve spor, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını toplumun 

ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeye yardımcı olmak için bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu 

nedenle, sosyal sorumluluk yönelimine yüksek oranda değer veren öğretmenler, öğrencileri 

olumlu sosyal etkileşim, işbirliği, liderlik, ekip çalışması ve diğerlerine saygı duyma konularında 

bir müfredat hazırlamak için muazzam miktarda zaman ayırırlar. Bu oryantasyonun hedefleri 

doğrultusunda öğrencilerin, adalet, eşitlik ve güçlenme kavramlarını geliştirerek öğrenme 

durumlarına liderlik etme yeteneği geliştirmeleri, sorumlu ve duyarlı kararlar vermeleri teşvik 

edilmektedir. Cinsiyete, ırka, sınıf ve eşitliğe dayanan çeşitlilik konuları bu yönelimin 

müfredatının merkezinde yer alır. Sosyal sorumluluk savunucuları, öğrencilerin fiziksel ve 

ahlaki açıdan zorlayıcı durumlarda başarıyı elde etmek için birlikte çalışması gereken öğrenme 

durumları yaratmaktadır (Jewett, 1989; Ennis ve Chen, 1993; Gillespie, 2011). 

 Beden eğitimi alanında belirtilen her yönelim, öğrenme ve öğretme sürecinde birbiriyle 

uyumludur. Ennis ve arkadaşlarının (1990,1991) yapmış olduğu araştırmalarda farklı okul 

ortamları ve farklı olanaklarda faaliyet gösteren beden eğitimi öğretmenlerinin çeşitli değer 

yönelimlerine sahip oldukları ortaya çıkmış ve farklılaşan önceliklerin farklı öğretim programı 

hedeflerine neden olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmalarda ortaya çıkan diğer bir bulgu ise, 

öğretmenlerin sahip oldukları değer yönelimlerinin onların öğretme davranışını etkilediğidir 

(Ennis ve ark., 1990; Ennis ve Zhu, 1991). Howarth (2000), aynı okulda çalışan beden eğitimi 
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öğretmenlerinin birbiriyle tutarlı değer yönelimlerinin, başarılı bir şekilde uygulanan öğretim 

programlarında önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir.  

 Ennis’e (2012) göre değer yönelimleri, öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanlarına, okul 

içeriğine ve konu hedeflerine göre, öğretmenlerin beden eğitimi müfredatına karar verme 

sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda ortaöğretim okullarında görev yapan beden 

eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimlerini incelemek amacıyla yürütülen müfredat 

araştırmaları, beden eğitimi öğretmenlerinin çeşitli değer yönelimlerine sahip oldukları 

görüşünü desteklemektedir (www.tandfonline.com/doi/abs/.27.02.2017 tarihinde ulaşıldı). 

 

2.5.1 İnanç ve Değer Yönelimi İle İlgili Çalışmalar 

 

Öğretmenlerin sahip oldukları inançların, öğretmenlerin algılarını ve 

değerlendirmelerini sonra da sınıf içindeki uygulamalarını anlamlı bir şekilde etkilediğini 

gösteren araştırmalar vardır. Bu araştırmalarda vurgulanan ortak görüş, öğretmenlerin 

inançlarının, hazırladıkları öğretim planlarını, öğretim sürecinde öğrencileri için uygun 

görecekleri ve uygulama yapacakları etkinlik türlerinin seçimini etkilediği yönündedir (Kagan, 

1992; Dooley, 1997; Heilman, 1998; Ferguson, 2002; Hatala, 2002; Luft ve Roehrig, 2007; 

Akt:Okut, 2009; Önen, 2012).   

 Yapılan araştırmalar öğretmenlerin eğitim konusunda verdikleri kararların, sahip 

oldukları bir dizi farklı felsefi pozisyonlara bağlı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu farklı felsefi 

pozisyonlar öğretmenlerin, hem öğretme, hem de öğrenme ile ilgili örtük ve açık inançlarını 

ifade eder. İçerik, planlama, değerlendirme ve öğrenme gibi müfredat yapıları etrafındaki 

kararlar felsefi tercihleri gerektirir (Behets ve Vergauven, 2004; Butler, 2006; Stran ve Curtner-

Smith, 2009; Moss ve Lee, 2010; Yılmaz ve diğ., 2011).  Değer yöneliminin bir felsefi rekabeti 

temsil ettiği ve eğitim kararlarına ilişkin öncelikleri etkilediği varsayılır (Ennis 1992a, 1992b). 

Gillespie (2011), araştırmasında öğretmenleri kişisel felsefi farklılıklarına göre gelenekçi ve 

çağdaş olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Araştırmanın bulgularında gelenekçi değer yönelimine 

sahip öğretmenlerin kendilerini daha çok 'bilgi dağıtıcılar' rolünde gördükleri öne sürülürken, 

çağdaş değer yönelimine sahip öğretmenlerin ise kendi felsefesi görüşlerini eğitim-öğretim 

programlarına yansıttıkları görülmüştür. Her iki değer yönelimine sahip öğretmenler, mevcut 

inançlarının ve müfredat felsefelerinin hem açık hem de örtülü şekilde resmi programlarında 

olduğunu kabul etmişlerdir. 

 Witcher ve Travers (1999),  yaptıkları çalışmada öğretmenleri aktarmacı ve ilerlemeci 

olarak sınıflamıştır. Buna göre ilerlemeci öğretmenler, okulu sosyal bir kurum olarak görmekte, 

eğitimin öğrencilerin hayatlarıyla, ilgileriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünmekte, bu 

çerçevede kendilerini kolaylaştırıcı, rehber ya da motive edici olarak görmektedirler. Aktarmacı 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/.27.02.2017
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inancı benimseyen öğretmenler ise genellikle geleneksel ve muhafazakâr olmakla 

bilinmektedirler. Toplumun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını statik olarak görmekte ve böylece 

eğitim süreçlerinin gözden geçirilmesini, değiştirilmesini gereksiz bir çaba olarak 

değerlendirmektedirler. Öğretmen olarak en önemli rollerinin önemli bilgiyi öğrencilere 

aktarmak olduğunu düşünmektedirler (Akt. Okut,2011). 

 Değerler, örgüt içinde çalışanların davranışlarını anlama konusunda en önemli 

anahtarlardan biri olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, 2009; Robbins ve Judge, 2013). Genel 

anlamda öğretmenlerin değer yönelimleri onların öğretme davranışını etkilemektedir. Bazı 

araştırmalarda öğretmenlerin değer yönelimleri gelenekçi ve yenilikçi olarak sınıflandırılmıştır. 

Buna göre, daha gelenekçi yaklaşıma yönelmiş öğretmenler beden eğitimi için dersteki birincil 

hedeflerinin beceri tabanlı öğrenme ve performans hedefleri olduğuna inanırken, yenilikçi 

öğrenme yönelimi olan öğretmenlerin de toplumsal bilinç ve öğrencilerin etkileşimlerine daha 

fazla odaklandıkları bulunmuştur (Ennis ve diğ., 1990; Ennis ve Zhu, 1991; Behets ve 

Vergauwen, 2004). Howart (2000) yapmış olduğu araştırmada, aynı okulda görev yapan ve 

birbirleriyle tutarlı değer yönelimlerine sahip olan beden eğitimi öğretmenlerinin, uyguladıkları 

öğretim programlarının başarıya ulaşmasını önemli bir faktör olarak açıklamıştır. 

 Pajares (1992), inançların öğrencilik dönemlerinde kültürel aktarma ve kültürlenme 

aracılığıyla kazanıldığını belirtmiştir. Öğretmenlerin kullandıkları eğitim-öğretim yöntemleri ve 

bunları etkileyen değer yargıları kişisel eğitim ve deneyim geçmişlerinden etkilendiğinden, 

öncelikle öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretimde reform yapılmasının gerekliliğinin 

özellikle vurgulandığı birçok araştırmaya rastlanmıştır. Bu kapsamda beden eğitimi öğretmen 

eğitimi yapan fakülte ve yüksekokullar ile öğretmen adaylarının eğitim inançlarının 

şekillendirilebileceği üzerinde durulmuştur. Öğretmen eğitimcilerinin inanç, tutum ve 

değerlerinin öğretmen yetiştirme programlarını güçlendirdiği özellikle belirtilmiş,  bu nedenle 

beden eğitimi için en önemlisi olarak kabul edilen öğretmen yetiştirme programlarının düzenli 

olarak öğretim ve kalitesinin çok yönlü olarak değerlendirmesi gerektiği vurgulanmıştır 

(Solmon ve Ashy, 1995; İnce ve Ok, 2003; Gay, 2000). Okut (2009) öğretmenlerin sahip 

oldukları inançların, onların öğrencilik yıllarında edindikleri tecrübe ve öğretmenlik mesleğine 

ilişkin öğrendikleri bilgilerden kaynaklandığını belirtmiştir. Stran ve Curtner-Smith (2009), 

beden eğitimi öğretmeni yetiştiren programların, öğrencileri yenilikçi öğretim yaklaşımlarıyla 

yetiştirmeyi amaçlaması gerektiğini ve müfredat boyunca öğretmen adaylarının da spor 

eğitimini geliştirmek için çeşitli modelleri tarif eden çalışmaları okumaları, tüm modelleri 

uygulayan öğretmenleri gözlemlemeleri ve dinlemeleri, ayrıca spor eğitimi sezonlarında da 

kendilerine görev üstlenmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunmuşlardır (Stran ve 

Curtner-Smith, 2009). 
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O’Meara (2005), yapmış olduğu çalışmada alan uzmanlığı ve öğrenme süreci olarak 

adlandırılan değer yönelimlerini planlama ve öğretmeyi şekillendiren en etkili değer yönelimi 

olarak belirlemiştir. Solomon ve Ashy’de (1995) aday öğretmenlerle yaptıkları çalışmada, 

tecrübe eksikliğinden dolayı öğretmen adaylarının, fiziksel aktivite yoluyla öğrencilerine beceri 

ve bilgi aktarmalarını sağlayan geleneksel alan uzmanlığı yaklaşımının benimsendiğini 

belirtmişlerdir. 

Stran ve Curtner-Smith (2009), spor eğitim modelinin, beden eğitimi ve beden eğitimi 

öğretmen eğitimi programlarında artan sıklıkta kullanılan bir müfredat modeli olduğunu, 

SEM’in hedeflerinin, yetenekli, kültürlü ve coşkulu sporcular yetiştirmek olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bağlamda sosyal yapılandırmacılığa öncelik veren öğretmenler, müfredat 

değişikliği yaparak sosyokültürel gelişme, değişim ya da reform gerçekleştirebilmek için 

benimsedikleri değer yönelimlerini bir araç olarak kullanabilirler. Örneğin, beden eğitimi 

dersinde aktivite süresini artırmak, hareketsiz çocuklar ve obezite ile mücadele için 

kullanılabilir ya da toplumsal değerleri öğrencilerin kendi davranışlarına yansıtmak için ders 

esnasında öğrencilere sorular sormak, birbirleriyle işbirliği ve sorumluluk almayı teşvik 

edebilir.  Behets ve Vergauwen (2004), öğretmen adayları da dahil olmak üzere öğretmenler 

için farklı değer yönelimlerinden herhangi biriyle Spor Eğitimi Modelinin (SEM) tam sürümünü 

öğretmenin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. SEM ile beden eğitimi öğretmenlerinin sahip 

oldukları değerlerinin temeline dayalı müfredat kararlarını verebileceklerini ve eğitim 

amaçlarını karşılamak için programlarını özgür bir şekilde uygulayabileceklerini 

savunmuşlardır.  

Behets ve Vergauwen (2004) çalışmalarında, okullarda genel olarak alan uzmanlığı 

yöneliminin beden eğitimi derslerinde tercih edilen baskın bir kavram olduğunu belirtmişlerdir. 

Buna paralel olarak yapılan araştırmalarda da (Sofo; Curtner-Smith ve Sofo; Hastie ve diğ. ; Akt. 

Stran ve Curtner-Smith, 2009).; öğretmen adaylarının beceri tabanlı öğretim vurgulayan 

geleneksel okul kültürü içinde taktik öğretimi ile mücadele edebileceği ve mesleki 

sosyalleşmeye daha uyumlu oldukları için geleneksel program modelleri yerine  yapısal ve 

kültürel olarak daha anlamlı olan spor eğitimi modellerine eğilimli olduklarının da görüldüğünü 

ifade etmişlerdir. 

Öğretme ve öğrenme konusunda bazı inançların incelenmesi ve değiştirilmesi için 

hizmet öncesi öğretmen eğitimi kritik bir dönemdir (Nespor 1987; Pajares 1992). Bu nedenle, 

beden eğitimi öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme konusundaki inanç yapıları arasındaki 

farklılıkların incelenmesi ve değiştirilmesi için kritik dönem olan hizmet öncesi öğretmen 

eğitimi döneminde saha deneyimlerinin etkinleştirilmesi, bununla birlikte vaka incelemesi 

yapılması bazı araştırmacılar tarafından özellikle önerilmiştir (Behets ve Vergauwen, 2004; Gay 

ve Hans van der, 2009). 
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2. 6. Disiplin 

 

Disiplin, bireyin çevresiyle uyum içerisinde iyi alışkanlıklar ve düzenli davranışlar 

kazanarak yaşama hazırlayıcı ve önleyici kuralları kapsayan bir kavramdır. Gerek dünyada 

gerekse ülkemizde çocukların zor davranışlarının arttığı görülmekte, disiplin sorunlarının 

evlerde, okullarda ve toplumda geçmiş yıllara nazaran daha da yaygınlaştığı gözlenmektedir. 

Disiplin, yalnızca insanlar arasında olup bitenlerle ilgili değil, insanların içinde olup bitenlerle 

de ilgilidir. İnsanların içinde olup bitenler, ebeveynler ile çocuklar, çocuklar ile öğretmenler gibi 

insanlar arasındaki davranışların da belirleyicisidir (Humphreys, 2001). 

Belli bir amaçla bir araya gelen insanların düzen içerisinde yaşaması amacıyla kurallar 

konulması, bu kurallara uyulmadığı takdirde verilecek hükümleri ve alınması gereken önlemleri 

ifade eden disiplin kavramı, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimin amaçlarına ulaşmak için 

bir araç olarak kullanılan disiplin, basit bir konu değil, büyük ölçüde yaratıcılık, çaba, zaman ve 

kaynak gerektirir. İyi bir disiplin sisteminin temelinde okullarda, evlerde ve hayatın her 

aşamasında ister çocuk ister yetişkin olsun kendini denetlemeyi öğretmek yatar (Habacı ve diğ., 

2013).   

Latince “disciplina” kelimesinden türemiş olan disiplinin bir anlamı da öğretimdir. 

Temel amacı öğrenmeyi kolaylaştırmak olan disiplin, öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının 

yaratılması amacıyla kural koyma ve istenmeyen davranışların önlenmesini içerir (Kıran, 

2005:243). Disiplin ve öğretim birbirini tamamlayan iki kavram olup, bunların etkileşimi 

öğretmen, öğrenci ve öğretmen-öğrenci ilişkisinin boyutunu ortaya koyar. Eğitimde disiplin; 

öğrenciye istenilen davranışların hangisi olduğunu gösterip öğretmek, davranışın gerçekleşip 

gerçekleşmediğini izlemek, istenilen davranışı göstermediğinde cezalandırıp, beklenilenin 

ötesinde davranış sergilediğinde ödüllendirmektir. Jones (1979), eğitimde disiplini en basit hali 

ile öğrenmeye yardımcı olan ve karışıklığı en aza indirgeyen basit sınıf kurallarını uygulama işi 

olarak açıklamıştır (Habacı ve diğ., 2013). 

Denetleme, öğretme ve eğitme amacı taşıyan disiplin anlayışı, öğretmenin benimsediği 

davranışı da şekillendirir. “Öğretme ve eğitme” anlayışına sahip olan öğretmenin davranışları 

öğrenciyi bilgilendirmek, aydınlatmak, ahlakını düzeltmek, yetiştirmek ve ona önderlik 

etmektir. “Denetleme” anlayışına sahip olan öğretmenin davranışları ise öğrencilere olumsuz 

olarak yansıyabilir ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinin zedelenmesine yol açabilir (Aydın, 2006).  

Öğretmen, öncelikle sınıfta istenmeyen davranışların oluşmasına engel olmalı, söz 

konusu davranışlar meydana geldiğinde de uygun yaklaşımları izleyerek, uygunsuz 

davranışların sönmesini sağlamaya çalışmalıdır. İstenmeyen davranışların ortaya çıkmasında 

öğretmenin rolü önemlidir. Eğitimcilerden bazıları sınıf ortamında gözlenen davranış 

problemlerinin öğrenciye değil, öğretmene ait olduğunu düşünmektedirler. Etkili öğretim 
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gerçekleştiren öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenciler öğrenmeye ve yaptıkları işe ilgi 

duyduklarından, sınıfta istenmeyen davranışlara daha az rastlanmaktadır (Ataman, 2000; 

Akt.Pala, 2005 ).  

Büyükkaragöz ve Çivi öğretmenleri, öğretim ortamını zevkli hale getiren, öğrencileri ile 

sağlıklı ilişkiler kuran, etkili yöntem ve stratejileri başarılı bir şekilde kullanarak öğrencilerini 

öğrenmeye teşvik eden sanatkârlar olarak tanımlamışlardır (Akt.Korkmaz ve diğ., 2007). 

Modern bir eğitim-öğretim anlayışına sahip, öğrencilerin öğrenmesi için çaba gösteren bir 

öğretmenin iyi bir sınıf atmosferi oluşturamaması, öğrencilerin daha az öğrenmelerine ve 

zaman kaybına yol açar. Bu nedenle öğretmenin sahip olduğu en önemli rollerden biri de 

öğrenme ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sınıf organizasyonu ve yönetimini de etkili bir 

şekilde gerçekleştirmektir, çünkü öğrenci başarısı üzerinde öğretimle sınıf yönetimi arasında 

birbirini tamamlayan kuvvetli bir ilişki olduğu belirtilmiştir (Ünlü, 2008). Başka bir ifadeyle 

öğretmenin niteliği, sınıf yönetimi kalitesi ve başarısı üzerinde önemli ölçüde etkilidir (Korkmaz 

ve diğ., 2007).  

    Sınıfta istenmeyen davranışların üstesinden gelmek sınıf disiplini ile de ilgilidir. 

Öğrencilerin geçmiş yaşantıları ile öğretmenlerin kişilikleri, felsefeleri, öğretim yöntemleri ve 

iletişim teknikleri farklılık göstermektedir ve her öğretmenin kendine özgü bir disiplin sistemi 

vardır. Öğretmenler, öğrencilerinden olumlu davranmalarını ve öğrenmeye yoğunlaşmalarını 

beklerler. Bu amaçla öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde onlara fiziksel ve psikolojik zarar 

vermeden disiplini sağlamaları gerekir (Aydın, 2006).  

Doyle, iyi bir sınıf ve okul düzeninde öğretmenin temel sınıf yönetimi görevi davranış 

problemlerini cezalandırmak ya da öğrencilerin var olan düzene katılımlarını artırmak değil, 

sınıf için çalışır bir disiplin sistemi oluşturup bunun sürekliliğini sağlamaktır. Okulda ve öğretim 

ortamında rahatsızlık yaratan öğrenci davranışları hem öğretmeni, hem de sınıftaki diğer 

öğrencileri olumsuz etkilemektedir. Etkili bir şekilde yönetilen sınıf ortamında öğrenme 

aktivitelerine daha fazla zaman ayrıldığı, öğrencilerin öğrenme görevlerine ayırdıkları 

zamanlarını aktif ve yoğunlaşarak geçirdikleri belirtilmiştir (Akt. Korkmaz ve diğ., 2007).  

Öğrencinin temel fizyolojik ihtiyaçları doyurulmaz; emniyet ve kabul görme gibi 

ihtiyaçları giderilmez ise; öğrencinin öz-saygı veya kendini gerçekleştirme gibi üst düzey 

fonksiyonlar göstermesi beklenemez, ayrıca daha az istekli olacaklarından verilen göreve 

odaklanamazlar. Bu nedenle etkili yöneticiler sıcak ve onaylayan bir öğrenme ortamı 

oluşturmanın ve öğrencinin karşılaşabileceği ihtiyaçları karşılamanın gerekli olduğuna inanırlar 

(Ballinger, 1993). Bu nedenle çağdaş eğitim ve öğretim ilkelerine göre görev yapan bir 

öğretmen, sadece bilgiyi öğrencilere aktaran değil aynı zamanda derslerini iyi organize 

edebilen, sınıf yönetimini iyi bilen, öğrencilerine rehber olabilen, onları gözlemleyen ve iyi 

değerlendirme yapabilme özelliklerine de sahip olmaları gerektiği söylenebilir. 
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2.6.1 Sınıf Yönetimi ve Disiplin 

 

Sınıf yönetimi başarısında öğretmenin niteliği büyük bir öneme sahiptir. Sınıfın iyi 

yönetilmesi, eğitimde başarı elde etmek için ilk adım olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 

öğretmen, liderlik rolünü üstlenmeli ve grup dinamizmini bilmelidir (Sönmez, 2012:160).  

Öğretmenin sınıf içi amaçlarını gerçekleştirmesinde, istenmeyen davranışlar engelleyici 

bir unsurdur ve bu tür davranışların düzeltilmesi öğretmenin eğitsel amaçları arasındadır. 

İstenmeyen bu davranışlar düzeltilmediği takdirde bireyde kalıcı hale dönüşebilir (Korkmaz ve 

diğ., 2007). 

Öğrenci merkezli yeni anlayışta “pozitif disiplin” vurgulanmaktadır. Pozitif disiplinin 

amacı saldırgan, iç denetimden yoksun, özgüven duygusu gelişmemiş, yardımlaşmaya ve 

işbirliğine kapalı, kurallara uymayan, sorumluluktan kaçan, yalan söyleyen, sınıfın huzurunu 

bozan, çeşitli uyum ve davranış bozuklukları gösteren öğrencilere rehberlik etmektir. Her 

eğitim basamağında disiplin varlığı bir gerçektir. Ancak istenmeyen davranışlar sonucunda 

disiplin problemi ile karşılaşıldığında öğretmen ve okul idarecilerinin sergilediği davranışlar 

arasında büyük farklılıklar vardır. Doğru yaklaşım sorunun çözümlenmesine, yanlış yaklaşım ise 

telafisi olmayan yeni disiplin sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Darçın, 

2012).  

Demirel, sınıf yönetiminde başarılı olan öğretmenlerin iyi öğretmen özelliği taşıdıklarını 

belirtmiştir (Akt. Ünlü ve Aydos, 2010). İstenmeyen davranışların oluşmasında öğretmenin 

yetersizlikleri istenmeyen davranışların oluşmasına zemin hazırlar. Öğretmenin kişilik 

özellikleri, özgüven, tükenmişlik, başarısızlık korkusu, çocuklardan hoşlanmama, özel sorunlar 

vb. durumları sınıf içi disiplin sorunlarının oluşmasına neden olabilir (Tertemiz, 2001:58). 

İstendik ya da istenmeyen öğrenci davranışlarını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler 

öğrencilerin sergiledikleri davranışların kaynağını oluşturmaktadır. İstenmeyen öğrenci 

davranışları, sebepleri belirlendiği takdirde kontrol altına alınabilir (Atıcı, 2010). Öğretimin her 

aşaması ve her ders için gerekli olan sınıf yönetiminde kuralların oluşturulması, sınıfın düzenini 

sağlama ve zamanın etkin kullanımı konusunda fayda sağlarken, aynı zamanda öğretim 

kalitesinin artması ve öğrencinin güvenliğini sağlama konusunda da büyük önem taşımaktadır 

(Curwin, 2005). Beden eğitimi dersleri, dersin işlendiği ortamın diğer derslerden farklı ve geniş 

alanda olması, derslerde kullanılan araç-gereçlerin farklı olması, öğrencilerin diğer derslere 

nazaran daha fazla hareket etme olanaklarına sahip olması ve özgür olmalarına imkan sağlayan 

bir yapıda olması sebebiyle, disiplinin çok kolay kaybolacağı dersler olduğu için sınıf yönetimi 

de zor olmaktadır. Bu nedenle, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde çok yönlü bir 

yapıya sahip olmaları gerekir (Ünlü ve Aydos, 2010), çünkü beden eğitimi dersleri öğrencinin 
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yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesine yönelik gerekli bilgi, beceri ve davranışları 

edinmesinde önemli bir faktör olarak görülmektedir (Aslan ve diğ., 2011). 

Giardino ve Dejong (2000), beden eğitimi derslerinde etkin bir sınıf yönetimi ve 

disiplinin sağlanması için; emniyet ile ilgili durumlar, organizasyonun düzeni, ders alanının 

verimli bir şekilde kullanılması, derse üst düzeyde katılımın sağlanması, başlangıç ve bitiş 

komutlarının net bir şekilde verilmesi, dersteki geçişlerde zaman kaybının en aza indirilmesi, 

öğrencilerin uygulamalarının gözlenmesi, uygun bir şekilde denetim yapılmasının gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir (Akt. Arbogast ve Chandler, 2005). 

 

2.6.2 Beden Eğitiminde Disiplin Sağlama 

 

Eğitim sisteminde insan ve zaman kaynakları israfı ve kaybının, birey ve toplum 

açısından meydana getirdiği olumsuz sonuçların faturası ağırdır ve geri dönüşü yoktur (Darçın, 

2012). Bu nedenle kurallar, disiplin sistemlerinin merkezini oluştururlar. Sınıf düzeninin 

sağlanması, zamanın etkili ve verimli kullanılması, eğitim-öğretimin etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmesi ve derste güvenliğin sağlanmasında kuralların önemi büyüktür (Curwin, 

2005).  Çağdaş eğitim ve öğretim ilkelerini benimsemiş, öğrenen merkezli eğitime önem veren 

bir öğretmen, aynı zamanda sınıf disiplinini de sağlayan iyi bir yönetici, organizatör, rehber, 

izleyici ve değerlendiricidir (Çalık, 2003:247).  

Beden eğitimi dersi disiplin kaybının en rahat şekilde kaybolacağı derslerden biridir. 

Bunun nedeni, sınıf ortamından daha geniş alanlarda eğitim-öğretim faaliyetinin yapılması, 

alanın geniş olması, öğrencilerin özgürce hareket edebilmeleri, rekabet ortamının olması, 

öğrencilerin fiziksel olarak birbirlerine yakın durmaları ve beden eğitimi öğretmeninin alanın 

her yerinde aynı anda hakimiyet kuramaması gibi nedenlerdir (Pehlivan ve Ada, 2013). Bu 

nedenle Harrison ve Blakemore (1992), okulun açıldığı ilk günlerde öğrencilerin sınıf kuralları, 

dersteki araç-gereçlerin kullanımı ve dersin organizasyonu ile ilgili bilgilendirilmesi, aynı 

zamanda öğrencilere kişisel yönetim becerilerini de kazandırmak gerektiğini belirtmişlerdir. 

Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin sınıf ortamından daha geniş alanlarda eğitim-

öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri, rekabet ortamının olması, öğrencilerin fiziksel olarak 

birbirlerine yakın durmaları ve öğretmenin alan içerisinde her yere aynı anda hakim olamaması 

nedeniyle, en rahat disiplin kaybının yaşanacağı derslerdir (Pehlivan ve Ada, 2013). Humphreys, 

iyi bir sınıf atmosferinin olmaması ve sınıf yönetiminin zayıf olduğu bir ortamda, çocuklar 

arasında oluşacak akademik ve sportif rekabetin diğerlerinin başarılarını kendilerine karşı 

tehdit kabul eden öğrenciler arasında disiplinle ilgili sorunlara neden olabileceğini 

vurgulamıştır (Humphreys, 2001:42). 
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Derste öğretim etkinliklerinin yöneticisi olan beden eğitimi öğretmeni sadece üst 

düzeyde fiziksel beceriye sahip ya da konusunu iyi bilen kişi olmanın yanında; aynı zamanda 

bunları öğrencilerine aktarabilen yani onların öğrenmelerini sağlayabilen kişidir. Öğretim 

etkinliklerinin başarıyla sonuçlanması ve istenilen davranış değişikliklerinin meydana gelmesi 

için beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri, 

ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri, disiplin problemlerinin en düşük düzeyde olduğu sınıf 

ortamları oluşturmalıdır (Ünlü ve Aydos, 2008). Harrison ve Blakemore, öğrencilerine kişisel 

yönetim becerilerini ve bunların uygulamalarını öğretmesi gereken beden eğitimi öğretmeninin, 

bu amaca yönelik koyulan kuralların neden gerekli olduğu ve niçin kullanıldığını da 

öğrencilerine belirtmesi gerektiğini vurgulamışlardır (Akt. Ünlü ve Aydos, 2008)  

Beden eğitimi dersleri doğası gereği diğer derslerden farklıdır. Beden eğitimi 

derslerinde öğrenciler diğer derslere nazaran daha fazla hareket etme özgürlüğüne sahiptirler. 

Yapılan aktivitelerde sakatlanma ve yaralanma riski olacağından, güvenliğin sağlanması önemli 

bir zorunluluktur. Meydana gelecek herhangi bir yaralanma ve sakatlanma hem sınıf disiplinin 

kaybolmasına hem de ders akışının bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle beden eğitimi 

öğretmeninin derste güvenliği sağlayıcı tedbirler alması ve sınıf disiplinini sağlaması gerekir 

(Demirhan, 2006:267).  

Beden eğitimi derslerinde belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğrencinin derse 

katılımını sağlamak ve öğrenmeye güdülemek öğretmene bağlı olmakla birlikte, beraberinde de 

etkili bir sınıf yönetimiyle ilişkilendirilmektedir (Pehlivan, 2012). Harrison ve Blakemore’a 

göre; beden eğitimi öğretmeni, eğitim-öğretim döneminin başında öğrencilerine kişisel yönetim 

becerilerini ve bunların uygulamalarını da öğretmelidir. Sınıfın kuralları, yoklama, araç-

gereçlerin dağıtılması ve toplanması, grupların düzeni ve nasıl organize edileceği konusunda 

bilgiler vermeli ve bunları öğrencilerine hatırlatmalıdır. Aynı zamanda bu kuralların neden 

gerekli olduğunu ve niçin kullanıldığını da öğrencilerine anlatmalıdır (Akt. Ünlü ve Aydos, 

2008). 

Beden eğitimi öğretmeninin çok katı ve ağır disiplin kurallarına gerek duymadan, dersin 

yapısına ve öğrencilerin hareket özgürlüğüne zarar vermeden sınıf kontrolünü sağlaması 

gerekmektedir. Aksi durumda öğretmen ve öğrenci arasında bir çatışma ortamı oluşabileceği 

gibi, öğrencilerin de dersten zevk almalarını önleyerek sınıf ortamını olumsuz etkileyecek ve 

dersin veriminin düşmesine neden olacaktır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerde 

motivasyon kaybı yaratarak öğrenme ortamından uzaklaşmalarına neden olacaktır (Ünlü ve 

Aydos, 2010).  
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2.6.3 Disiplin Sağlama Stratejileri 

 

Disiplin anlayışları açısından öğretmenler arasında farklılıklar vardır. Kimine göre 

disiplinsizlik olarak tanımlanan bir davranış, başka bir öğretmene göre disiplinsizlik olarak 

görülmemektedir. Her öğretmen disipline ilişkin kendi yöntemini geliştirir. Sınıf içi istenmeyen 

öğrenci davranışlarının önlenmesi ile ilgili olarak yapılan araştırmalara bağlı olarak bazı disiplin 

modelleri geliştirilse de söz konusu davranışların önlenmesi ile ilgili her ortamda etkili 

olabilecek tek bir modelden söz etmek mümkün olmamaktadır. Her öğretmen geliştirilen bu 

modellerden de yararlanarak kendi tarzını oluşturmaktadır (Pala, 2005). 

Redl ve Wattenberg Modeli: Öğretmen, dönemin başında öğrencilerinden beklentileri 

ve davranışlarının sonuçlarının ne olacağı konusunda öğrencilerini açıkça bilgilendirmelidir. 

Öğretmenler, öğrencinin ne hissettiklerini düşünerek ve kendilerini onların yerine koyarak 

düşündüklerinde, sınıflarında olumlu bir öğrenme ortamı yaratabilirler. İstenmeyen davranış 

ortaya çıktığı durumlarda öğretmenin, sınıf içi etkinlikler için ayrılan zamanın yeterliğini, 

öğrenci seviyesine uygunluğunu ve dikkat çekiciliğini gözden geçirmesi gerekir (Pala, 2005). 

Kounin Modeli: Öğretmen, bir öğrencinin istenmeyen davranışını düzelttiğinde, bu 

durum diğer öğrencilerin de davranışını etkileyerek dalga etkisi yaratır. Öğretmenin, uyanık 

olması ve sınıfta olup biten her şeyin farkında olduğunu öğrencilerine hissettirmesi gerekir. 

Öğretmen, farklı teknik ve materyaller kullanarak etkinliklerini çeşitlendirmelidir (Pala, 2005; 

İnandı, 2011:39). 

Yeni Skinner Modeli: Skinner modeline göre sistematik olarak ödüllendirilen davranış, 

öğrencilerin davranışlarını istenen yönde şekillendirir. Öğrencinin olumlu davranışı 

ödüllendirildiğinde, aynı davranışın tekrar edilme olasılığı artar.  Öğretmenler, öğrencilerinde 

olumlu davranışlar geliştirmek için ödül ve pekiştireçler kullanmalıdır. Ödüllendirilmeyen, 

görmezden gelinen ve ceza verilen davranışlar zayıflar ve söner. Cezanın öğrencilerde 

öğretmene karşı soğukluk, düşmanlık gibi olumsuz duygular yaratmaması için, öğretmenlerin 

kurallar ve davranışların sonuçları hakkında öğrencilere açık ve net olarak bilgi vermesi gerekir 

(Celep, 2004:177; Pala, 2005; İnandı, 2011:42). 

Ginott Modeli: Disiplini sağlamada en önemli faktör öğretmendir. Öğretmen, 

öğrencilerinde görmek istediği davranışlar için öncelikle kendisi iyi bir model olmalıdır. Öğrenci 

istenmeyen bir davranış sergilediğinde öğrencilere kötü ve aşağılayıcı kelimeler kullanmak 

yerine, doğrudan davranış üzerinde yoğunlaşarak durumla ilgili “ben dili” (hayal kırıklığına 

uğradım, çok kızgınım vb) kullanılmalıdır (Celep, 2004:229; Pala, 2005). 

Dreikurs Modeli: Öğretmen, istenmeyen davranışları fark etmeli ve bunlarla baş 

edebilmelidir. Bu model otokratik, serbest bırakıcı ve demokratik olmak üzere üç tip öğretmen 

modeli olduğunu ileri sürmektedir. Otokratik öğretmenler sınıf kontrolünün kendi elinde 
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olduğu mesajını vermeye çalışır. Demokratik olmayan bu yöntem istenmeyen davranışların 

oluşmasına neden olur. Serbest bırakıcı öğretmenler, olumsuz davranış sergileyen öğrencilere 

aldırış etmezler. Öğretmenin etkisiz olduğu bu ortamda bulunan öğrenciler, kurallara uyma 

gereğini ve kuralları çiğnemenin bir sonucu olduğunu öğrenemezler. Demokratik öğretmenler, 

öğrencileri önemsediğini gösteren sinyaller verir. İstenmeyen davranış sergileyen öğrencilere 

durumun farkında olduğunu belirten mesajlar verir. Sınıf kurallarını belirlerken öğrencilerin 

görüşlerini aldığı gibi, istenmeyen davranış sergilediklerinde de sonuçlarına katlanacaklarını 

belirtir (Celep, 2004:194; Pala, 2005).  

Jones Modeli: Disiplin modelinin temel kaynağı, öğrencilere kendilerini kontrol etme 

yönünde destek sağlamaktır.  Öğretmenin, sistematik olarak vücut dilini etkili kullanma, 

öğrenciyi cesaretlendirme ve bireysel yardımda bulunarak zaman kaybının önleyebileceğini 

savunmakta, öğrenciyi motive etmenin onları iyi davranmaya yönlendireceğini vurgulamaktadır 

(Pala, 2005; İnandı, 2011:41). 

Canter Modeli: Bu modelinin özü, öğrencilerin sorumlu davranışlar sergilemesi gereği 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sınıfta insancıl, psikolojik güvenlik ve yetenekleri genişletecek bir 

öğrenme ortamı sağlanmalıdır. Öğretmenler, disiplini sağlamak için ilk derste öğrenciden 

beklentilerini açık ve net olarak belirtmeli, sınıf kurallarını görünür bir yere asmalı, bu 

kuralların uygulamasında ısrarcı olmalı ve iyi davranışı olumlu özendirmelerle 

kuvvetlendirmelidir (Celep, 2004:183; Pala, 2005). 

Glasser Modeli: Kalite konusunda yoğunlaşan bu modelde, okullarda çok az sayıda 

öğrencinin yapabileceklerinin en iyisini yapabildiği, pek azının öğrenmek için çaba gösterdiği ve 

istekli davrandığı üzerinde durulmaktadır. Öğretimi iyileştirmek, nitelikli çalışmak ve kalitenin 

artması için öğretmenlerin öğretme yöntemlerini değiştirmeleri gerektiğini vurgulanmaktadır 

(Celep, 2004:240; Pala, 2005; İnandı, 2011:39). 

Spray (2002), beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinde disiplini sağlamak için 

kullandıkları stratejilerin öğrenciler tarafından nasıl algılandığını incelemiş ve algılanan 

disiplini dört kategoriye ayırmıştır. Bunlar; içsel nedenler, içe yansıtılmış nedenler, 

aldırmazlık/ilgisizlik ve dışsal nedenlerdir. 

İçsel nedenler: Öğretmenin dersi ilginç hale getirerek, öğrencinin dikkatini canlı 

tutarak disiplini sağladığı bir yöntemdir. Bu yöntemle öğrenciler dersi ilginç, eğlenceli 

buldukları ve özgürce faaliyet gösterdikleri için,  öğrenme konusunda içsel motivasyonları da 

yükselecek, bununla beraber zevk, yetki ve kontrol hissi de doyuma ulaşacaktır. İçsel 

motivasyon psikolojik iyilik, ilgi, zevk, eğlence ve verilen görevi sonuna kadar sürdürme ile 

ilişkilendirilir (Papaioannou, 1998; Spray, 2002; Zounhia ve diğ., 2003; Gutiérrez ve diğ., 2010). 

İçe yansıtılmış nedenler: Öğretmenin öğrencilerin derste nasıl geliştiğine dikkat 

çekerek dersi öğrettiği bir disiplini sağlama yöntemidir. İçe yansıtılmış nedenler, suçluluk ve 
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utanç gibi olumsuz öz değerlendirmeyi önlemek için harekete geçiren iç baskıları içerir 

(Papaioannou, 1998; Spray, 2002; Zounhia ve diğ., 2003; Gutiérrez ve diğ., 2010). 

Aldırmazlık / ilgisizlik: Öğretmenin derste disiplini sağlamak için hiçbir şey yapmadığı 

bir yöntemdir (Papaioannou, 1998; Spray, 2002; Zounhia ve diğ., 2003; Gutiérrez ve diğ., 2010). 

Dışsal nedenler: Derste disiplini sağlamak için öğretmenin öğrencilerini uygunsuz 

davrandıklarında cezalandırmakla korkuttuğu bir disiplin sağlama yöntemidir. Dışsal nedenler, 

kural uyumu veya korku tarafından şekillendirilen davranışları ifade eder. Bu bakımdan 

öğrenilmiş çaresizlik kavramına benzer. Negatif davranışları önlemek için suçluluk ve utanç gibi 

iç baskıları içermektedir. (Papaioannou, 1998; Spray, 2002; Zounhia ve diğ., 2003; Gutiérrez ve 

diğ., 2010). 

Sınıfta öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler arasında, öğrencilerin özellikleri ve 

gereksinimleri, okulun idari yapısı, öğretmenlerin sahip olduğu kişisel geçmişleri ve 

öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri davranışlara yön veren inançları yer alır. 

Eğitim ortamı ve ortamın disiplinine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer 

yöneliminin yüksek oranda ilişkisi olduğu düşünülmekte, bu nedenle beden eğitimi 

öğretmenlerinin değer yönelimlerinin eğitim ortamında kullandıkları disiplini sağlama 

yöntemlerinin de belirleyicisi olduğu düşünülmektedir. 

 

2. 6. 4 Disiplin Sağlama Stratejileri İle İlgili Çalışmalar 

 

Yapılan araştırmalar, öğrencilerin öğretmenin verdiği bilgilerden daha çok, gösterdiği tutum 

ve davranışlardan etkilendiğini ortaya çıkarmıştır. Öğretmenin uyguladığı disiplin sağlama 

yaklaşımları, geleceğin toplumunu oluşturacak öğrencilerin demokratik davranışlar 

geliştirmesinde çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerin disiplin sağlama 

davranışlarının geleceğin yetişkinlerinin davranışlarını belirlemede önemli rolü olduğu 

belirtilmiştir (80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/gozutok/dis_sag_ogr.htm). 

Öğrencinin öğrenmesini etkileyen en önemli faktör öğretmendir. Buna dayalı olarak 

eğitimi iyileştirmeye etki edebilecek hiçbir değişken öğretmen etkililiğini artırmaktan daha fazla 

katkı sağlayamayacaktır (Wright ve diğ., 1997). Brophy ve Evertson yaptıkları araştırmada, 

öğrencilerin öğrenmesi bakımından öğretmen başarısını belirleyen en önemli etkenin, onun 

sınıf yönetimi becerisi olduğunu ortaya çıkarmışlardır (Akt. Babaoğlan ve Yıldırım, 2011). 

Suppaporn ve diğ. (2003), beden eğitimi dersinde istenmeyen öğrenci davranışlarını anlamaya 

yönelik yaptıkları araştırmada; öğretmenin sınıf yönetiminde zayıf kalmasını, ayrıca öğrenci 

tarafından algılanması güç ve yetersiz öğretme teknikleri kullanmasını sınıfta istenmeyen 

öğrenci davranışlarını ortaya çıkartan kilit nokta olarak belirlemişlerdir. Munn ve diğ. (1992), 

öğrenmenin gerçekleşmesi için sınıfta disiplin sağlanmasının bir ön koşul olduğunu, etkili 
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öğrenmenin yeterli olmadığı durumlarda bile etkili disiplinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir 

(Kyriacou, 1997). 

   Ballinger (1993) yapmış olduğu araştırmasında, öğrencinin karşılaşabileceği ihtiyaçları 

karşılamanın gerekli olduğuna inanan, sıcak ve onaylayan bir öğrenme ortamı oluşturan 

öğretmenlerin, sınıf yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirdiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu 

nedenle, öğrencinin öncelikle güvenlik ve kabul görme gibi ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini 

belirtmiş, böylelikle öğrencinin öz-saygı veya kendini gerçekleştirme gibi üst düzey 

fonksiyonları gösterebileceğini, aksi takdirde derse karşı motivasyonlarının düşük olacağını ve 

verilen göreve odaklanamayacaklarını savunmuştur. Halstead ve Taylor’da (2000) öğretmenin 

çatışma çözme yollarını, disiplin kurallarını ve yönetim tarzlarını okulun değerler sistemi 

içerisinde tanımlamış ve eğitim-öğretim ortamının var olmasının temelindeki felsefeyi ve 

amaçları kapsadığını rapor etmişlerdir. 

Gutierrez ve arkadaşları (2010) yaptıkları araştırmada, öğretmen, onun öğretme stili, 

öğretme yaklaşımı ve sınıfta disiplini sağlamak için kullandığı farklı stratejilerin, beden eğitimi 

derslerinde öğrencilerin hür iradeleri üzerinde en büyük etkiye sahip faktörler olduğunu 

belirtmişlerdir. Aydın (2006), yapmış olduğu araştırma sonucunda; derste istenmeyen 

davranışların üstesinden gelmenin sınıf disiplininin oluşturulmasıyla mümkün olduğunu 

belirtmiştir.  Bu nedenle öğretmenin dönem boyunca uygulayabileceği disiplin sistemini 

önceden oluşturması ve bu sistemi geliştirirken de kurallar, sonuçlar, pekiştireçler, önleyici 

teknikler, destekleyici teknikler, düzeltici teknikler, beden dili, öğrenme etkinlikleri ve 

istenmeyen davranışları sergileyen öğrencilere yönelik teknikler gibi ölçütleri kullanması 

gerektiğini vurgulamıştır. 

Yapılan bazı araştırmalarda, öğretmenlerin sınıfta otoriteyi sağlamak için, sınıfı olması 

gerekenden daha sıkı bir şekilde kontrol altında tutmaya çalıştıkları, disiplin ile cezayı birbirine 

karıştırdıkları, problemlerin öğrenci gözünden nasıl algılandığı konusunda sorgulama 

yapmadıkları, ortaya çıkan problemlerin öğrenci tarafından nasıl algılandığını bilmedikleri, 

zaman zaman kişiliği zedeleyici uygulamalar yaptıkları ve fazla katı kurallar koydukları 

görülmüştür (Türnüklü ve Galton, 2001; Duman ve diğ., 2004). 

Yapılan çeşitli araştırmalarda, yönetimsel ve organizasyonel düzenlemeler sebebiyle 

öğrencilerin akademik öğrenme zamanlarına ilişkin olarak, çok az bir zaman dilimini 

öğrenmeye ayırabildikleri belirtilmiştir (Metzler, 1989; Luke, 1989; Saraç ve ark., 2003). Benzer 

şekilde Ünlü ve Aydos’ta (2008), beden eğitimi derslerinde disiplinin sağlanmasının öğretmenin 

sınıfa hakim olmasından ziyade, akademik öğrenme zamanının artırılması olarak ele alınmasını 

önermişlerdir. Kelly ve Melograno’ da (2004), etkili bir öğretim ve öğrenme için ortamın son 

derece önemli olduğunu ve beden eğitimi öğretmeninin olumlu bir öğrenme ortamı 

oluşturamadığı takdirde yaptığı tüm hazırlığın boşa gideceğini ifade etmişler, beden eğitimi 
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derslerinde emniyetli, destekleyici ve hoş bir sınıf ortamının düzenlenmesinin hem öğrenme 

kültürünün oluşmasını hem de riskli durumlar için emniyet sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu 

nedenle Ballinger (1993), sınıfta öğretim için kullanılacak zamanın gereksiz kullanımı ve 

meydana gelebilecek olası bölünmelere engel olmak için, derste izlenecek yol ve yöntemlerin 

önceden belirlenmesini ve gerekirse sınıfta belirlenen bir yere asılması gerektiğini 

önermektedir. 

Çiçek ve arkadaşları (2004), beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf kontrolünü ve 

disiplinini sağlama boyutundaki davranışlarına hizmet içi dönemde çok önem verdiklerini 

aktarmışlardır. Ancak, Ünlü ve Aydos’un (2010) beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

davranışlarını inceledikleri araştırmasından elde edilen sonuçlarda, beden eğitimi 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre sınıf yönetimi davranışları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Aynı çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin 

çalıştıkları okul düzeyine göre sınıf yönetimi davranışları arasında da anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır.  

  Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tecrübeleri ile sınıf yönetimine ilişkin yapılan 

çalışmalarda beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kıdemleri ile sınıf yönetimi davranışları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tagger, 2006; Ünlü ve Aydos, 2010). Beden eğitimi 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının cinsiyete göre değerlendirildiği araştırmalarda 

ise, kadın beden eğitimi öğretmenleri ile erkek beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde 

farklı davranış özelliklerine sahip oldukları tespit edilmiştir (Güven, 2004; Ünlü ve Aydos, 

2010). Ancak, öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışlarının 

cinsiyete göre değerlendirildiği farklı araştırmalarda da, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı belirtilmiştir (Doğan Burç, 2006; Özçakır, 2007).  
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3. YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, işlem ve verilerin 

analizi alt bölümleri yer almaktadır. 

 

3. 1. Araştırma Modeli 

 

Araştırma, beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimlerini ve ortaokul 6.,7. ve 8. sınıf 

öğrencilerinin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerini belirlemeye yönelik olduğu için tarama 

modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da şimdiki durumu, var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2003: 77). 

Tarama modelleri kendi içerisinde genel ve örnek olay taramaları olarak ayrılmaktadır. 

Genel tarama modelleri de kendi içerisinde tekil ve ilişkisel tarama olarak iki ayrı başlıkta 

incelenmektedir. Tekil tarama modelleri değişkenlerin tek tek, tür veya miktar olarak 

oluşumlarını incelemeye yöneliktir (Karasar, 2003:81). Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın 

bir tarama modeli olduğu ve bu tarama modelinin beden eğitimi öğretmenlerinin değer 

yönelimleri ve öğrencilerinin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerini belirleme aşamasıyla 

tekil tarama modelini barındırdığı söylenebilir. 

 

3. 2. Çalışma Grubu 

 

Evreni temsil için seçilen örneklem, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri arasından 

“kolayda örnekleme” ile belirlenmiştir. Bu yöntem maliyet ve zaman açısından diğer yöntemlere 

göre daha avantajlı  (Yıldırım ve Şimşek, 2013) olduğu için tercih edilmiştir. 

Çalışmaya Mersin iline bağlı Yenişehir, Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde öğrenim 

gören ortaokul 6.,7. ve 8. sınıf  öğrencileri ve bu sınıflarda ders veren beden eğitimi 

öğretmenleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracının geliştirilmesi başlığı altında detayları 

verilen ölçekler, 2016-2017 eğitim öğretim yılının Eylül-Ekim ve Kasım aylarında Mersin 

merkez ilçelere bağlı 56 ayrı ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve onların 

dersine girdikleri öğrencilerine uygulanmıştır. Ulaşılabilen 56 ayrı ortaokuldaki 208 beden 

eğitimi öğretmeni ve derslerine girdikleri 2020 öğrenci veri setini oluşturmuştur. Veri setinden 

uygun olmayan ve normal dağılımı bozan 6 öğretmen ve 213 öğrenci veri setinden silinmiştir. 

Normallik testi sonucunda 202 beden eğitimi öğretmeni ve derslerine girdikleri 1867 öğrenci 

değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş ortalaması  = 40.8 ve 

Standart Sapması SS= 6.5’dir. Araştırmaya katılanlara ilişkin ayrıntılı demografik bilgiler Tablo 

2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma kapsamında yer alan ilçelerde veri toplanan okulların öğretmen ve öğrenci 

dağılımı 

İLÇELER OKUL SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI 
Akdeniz 16 57 570 
Toroslar 21 65 650 
Yenişehir  12 53 530 
Mezitli 7 27 270 
Toplam 56 202 2020 
 

Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmen ve öğrencilerin demografik özellikleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3.3. Veri Toplama Araçları  

 

Beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer yönelimlerini incelemek için 

“Değer Yönelimi Envanteri-Kısa Form (VOI-SF)” kullanılmıştır.  Ölçek Chen, Ennis ve Loftus 

(1997) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 5 alt boyuttan ve her bir boyutta 10 madde olmak üzere 

toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Alt boyutlar, “alan uzmanlığı”, “öğrenme süreci”, “kendini 

gerçekleştirme”, “ekolojik entegrasyon” ve “sosyal sorumluluk” olarak düzenlenmiştir. 

Cevaplayıcıdan her bölümdeki maddelerin önem sırasına göre 5’den 1’e doğru sıralanması 

istenir. Ölçme aracının Türkçeye uyarlama çalışmaları İnce ve Ok (2003) tarafından yapılmıştır. 

Türkçe envanterin test-tekrar test güvenirliği alan uzmanlığı için r=0.77, öğrenme süreci için 

r=0.79, kendini gerçekleştirme için r=0.72, ekolojik entegrasyon için r=0.58, sosyal sorumluluk 

için ise r=0.88 olarak belirlenmiştir. Envantere ait alt boyutların iç tutarlılık katsayıları alan 

uzmanlığı için α=0.66, öğrenme süreci için α=0.61, kendini gerçekleştirme için α=0.54, ekolojik 

entegrasyon için α=0.36, sosyal sorumluluk için ise α=0.82’dir. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha 

Öğretmen Öğrenci 
Değişkenler Gruplar f % Değişkenler Gruplar f % 

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

118 
84 

58.4 
41.6 

Cinsiyet Erkek 
Kadın 

914 
953 

49.0 
51.0 

Kıdem 
1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-37 yıl 

40 
116 
46 

19.8 
57.4 
22.8 

Sınıf 6. sınıf 
7. sınıf 
8. sınıf 

499 
720 
648 

26.7 
38.6 
34.7 

Okul 
olanakları 

Yetersiz 
Yeterli 

154 
48 

76.2 
23.8 

 
 

 

Mesleği sevme 

Hiç sevmiyor 
Sevmiyor 
Kararsız 
Seviyor 
Çok seviyor 

1 
1 

16 
53 

131 

0.5 
0.5 
7.9 

26.2 
64.9 

Saygı görme 

Hiç saygı 
görmüyor 
Saygı görmüyor 
Kararsız 
Saygı görüyor 
Çok saygı görüyor 

20 
 

38 
69 
52 
23 

9.9 
 

18.8 
34.2 
25.7 
11.4 
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alan uzmanlığı için α=0.40, öğrenme süreci için α=0.33, kendini gerçekleştirme için α=0.34, 

ekolojik entegrasyon için α=0.21, sosyal sorumluluk için ise α=0.48’dir. 

 Gillespie (2011), öğretmenlerin değer yönelimi algılarının derslerinde kullandıkları 

öğretim stratejilerine etkisini belirlemeye yönelik yapmış olduğu araştırmasında öğretmenleri 

iki gruba ayırmış, alan uzmanlığı ve öğrenme süreci değer yönelimine sahip öğretmenlerin 

kendilerini daha çok bilgi dağıtıcılar rolünde gördüğünü ve “geleneksel” yöntemleri 

uyguladıklarını, ekolojik entegrasyon ve sosyal sorumluluk değer yönelimine sahip 

öğretmenlerin ise daha “çağdaş” ve öğrenci merkezli öğretim stratejilerini uyguladıklarını 

belirtmiştir (Gillespie, 2011).  

Bu çalışmada da alan uzmanlığı ve öğrenme süreci değer yönelimleri “geleneksel”, 

kendini gerçekleştirme, ekolojik entegrasyon ve sosyal sorumluluk değer yönelimleri ise 

“çağdaş” olarak gruplandırılmıştır. 

Öğrencilerin, beden eğitimi öğretmenlerinin uyguladığı disiplin sağlama stratejilerine 

yönelik algılarını belirlemek için ise Papaioannou (1998) tarafından geliştirilmiş olan “Disiplin 

Sağlama Stratejileri Ölçeği (DSSÖ) (Strategies to Maintain Discipline Scale-SSDS) kullanılmıştır. 

Orijinal ölçek 4 faktörlüdür. Bunlar, 1. Öğretmenlerin disiplini sağlamak için içsel nedenleri 

vurgulaması, 2. Öğretmenlerin disiplini sağlamak için içe yansıtılmış nedenleri vurgulaması, 3. 

Öğretmenlerin disiplini sağlamada aldırmaz/ilgisiz olması ve 4. Öğretmenlerin disiplini 

sağlamak için dışsal nedenleri vurgulamasıdır. Toplamda 26 maddeden oluşan ölçek maddeleri, 

“1. kesinlikle katılmıyorum, 2. katılmıyorum, 3. kararsızım, 4. katılıyorum ve 5. kesinlikle 

katılıyorum” seçeneklerinden oluşan 5’li Likert tipi olarak düzenlenmiştir. Ölçeğin Türkçeye 

uyarlama çalışmaları Pehlivan ve Ada (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine 

yönelik yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda ölçek 4 alt ölçekten oluşmaktadır. 

Bu alt ölçeklerden faktör 1’e ait maddeler “içsel”, faktör 2’ye ait maddeler 

“dışsal/sorumluluk”, faktör 3’e ait maddeler “içe yansıtma” ve faktör 4’e ait maddeler de 

“ilgisizlik/kayıtsızlık” alt boyutunu oluşturmuştur. Alt ölçeklerden alınan yüksek puanlar, o 

ölçeğe ait algı hakkında bilgi vermektedir.  Ölçeğin güvenirliliğine yönelik iç tutarlık katsayıları 

Cronbach Alpha faktör 1 için .92, faktör 2 için .84, faktör 3 için .65 ve faktör 4 için .71 olarak 

bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha  faktör 1 için α=0.84, faktör 2 için α=0.69, faktör 

3 için α=0.65,  faktör 4 için ise α=0.48’dir. Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği’nin geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir. 

 

3.4. İşlem 

 

Verilerin toplanmasından önce Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu ve 

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden uygulanmasına yönelik hiçbir sakınca olmadığına dair 
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izin alındıktan sonra, araştırma grubunu oluşturan okullara araştırmacı tarafından 

öğretmenlere ve öğrencilerine uygulanmıştır. Öğretmenlere ve öğrencilere ölçeğin 

uygulanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar tek tek açıklanmış ve ölçekteki bütün 

soruların cevaplandırılması istenmiştir. İstatistiksel analizler yapılmadan önce ölçeklerin doğru 

ve geçerli biçimde doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmiştir. Araştırmanın amacında yer 

alan alt problemlere uygun olarak toplanan veriler, kontrol edilmiş ve elektronik ortamda kayıt 

altına alınmıştır. Değer Yönelimi ve Disiplin Sağlam Stratejileri ölçeklerine ilişkin ortalama, 

standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerlerine yönelik analizler Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Ölçeklere ilişkin ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri 

DYE Alt Ölçekleri N   SS Skewness Kurtosis 

1.Alan uzmanlığı 

2.Öğrenme sureci 

3.Kendini gerçekleştirme 

 4.Ekolojik entegrasyon 

 5.Sosyal sorumluluk 

202 

202 

202 

202 

202 

3,30 

2,93 

2,93 

2,74 

3,11 

,55 

,51 

,52 

,48 

,56 

,11 

,04 

-,08 

,30 

-,01 

,36 

-,28 

-,52 

-,30 

-,11 

DSSÖ Alt Ölçekleri 

 1.İçsel nedenler 

2.Dışsal nedenler 

3.İçe yansıtılmış nedenler 

 4.Aldırmazlık/ilgisizlik 

N 

1867 

1867 

1867 

1867 

  

4,02 

4,18 

2,71 

1,70 

SS 

,70 

,67 

,82 

,77 

Skewness 

-,76 

-,87 

 ,21 

,94 

Kurtosis 

,25 

 ,34 

-,37 

-,10 

 
3.5. Verilerin Analizi 

 

Verilerin analizinde betimsel istatistiklere bakılmıştır. Değişkenlerin frekans tabloları 

yüzde değerleri ile birlikte verilmiştir. Değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermedikleri 

Levene Testi,  Shapiro-Wilk Testi ve saçılma diyagramı (Scatter Plot Matrix) matrisi ile 

incelenmiştir. Veri analizi için istatistiki teknik olarak bağımsız grupların ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlılığı için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi, tekrarlı 

ölçümlerde grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için ise ANOVA kullanılmıştır. 

Gruplar arasındaki farkın kaynağını belirlemek için Pos-Hoc test olarak Bonferroni ve Tukey 

kullanılmıştır. Gruplardaki frekans dağılımının yeterli olmadığı durumlarda da Kruskal Wallis 

testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir.  
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4. BULGULAR 

 

Alt Problem 1.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin en fazla önem verdikleri değer yönelimleri nelerdir? 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Değer Yönelimi Envanteri (DYE) alt ölçeklerine ilişkin puanlar 

arasındaki farkın anlamlılığına ilişkin tekrarlı ölçümlerde ANOVA analiz sonuçları (N= 202) 

DYE Alt Ölçekleri   SS df 
Wilks 

Lamda 
(λ) 

F P (ƞ2) Post Hoc 

1.Alan uzmanlığı 
2.Öğrenme sureci 
3.Kendini gerçekleştirme 

4.Ekolojik entegrasyon 
5.Sosyal sorumluluk 

3,30 
2,93 
2,93 
2,74 
3,11 

,55 
,51 
,52 
,48 
,56 

4 .670 24.34 0.000 .33 

1>2,3,4,5 
2>4 
5>2 
3>4 
5>3 
5>4 

 

Tablo 4’te tekrarlı ölçümlerde ANOVA analiz sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (Wilks Lamda (λ)= .670; F= 24.34; p= 0.000). Farkın kaynağını bulmak için 

yapılan Post Hoc (Bonferroni) testine göre ise değer yönelimi “alan uzmanlığı” yönünde tutuma 

sahip olan öğretmenler diğer alt ölçeklerden anlamlı biçimde daha yüksek puanlara sahiptirler. 

Değer yönelimi “sosyal sorumluluk” yönünde tutuma sahip olan öğretmenlerin puanları da 

öğrenme süreci, kendini gerçekleştirme ve ekolojik entegrasyon” tutumuna sahip olanların 

puanları istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur. 

 

Alt Problem 2.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimleri cinsiyet, kıdem yılı, okul olanaklarının ders 

açısından yeterliği,  mesleği sevme düzeyi ve mesleğin saygı görme düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

Tablo 5’te araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin Değer Yönelimi Envanteri 

alt ölçeklerinden aldıkları puanların cinsiyete göre t testi analiz sonuçları verilmiştir. Analiz 

sonuçları incelendiğinde; beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelim algılarının cinsiyete 

göre farklılaşmadığı gözlenmektedir (p>0.05). 
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Tablo 5. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre Değer Yönelimi Envanteri alt ölçeklere 

ilişkin t testi sonuçları 

DYE Alt Ölçekleri 
Cinsiyet 

N   SS 
t  

df P 

Alan uzmanlığı 
Erkek 
Kadın 

118 
84 

3.31 
3.29 

.57 

.53 
.208 200 .836 

Öğrenme süreci 
Erkek 
Kadın 

118 
84 

2.91 
2.94 

.50 

.54 
-.437 200 .662 

Kendini 
gerçekleştirme 

Erkek 
Kadın 

118 
84 

2.92 
2.93 

.55 

.48 
-.120 200 .905 

Ekolojik entegrasyon 
Erkek 
Kadın 

118 
84 

2.76 
2.71 

.50 

.47 
.623 200 .534 

Sosyal sorumluluk 
Erkek 
Kadın 

118 
84 

3.10 
3.12 

.54 

.60 
-.219 200 .827 

 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin mesleki kıdem yıllarına göre Değer Yönelimi Envanteri alt 

ölçeklere ilişkin F testi sonuçları 

DYE Alt Ölçekleri Kıdem N   SS Df F p 

Alan uzmanlığı 

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-37 yıl 

40 
116 
46 

3.30 
3.29 
3.35 

.55 

.51 

.66 
199 .24 .785 

Öğrenme süreci 

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-37 yıl 

40 
116 
46 

2.84 
2.98 
2.86 

.46 

.54 

.49 
199 1.57 .210 

Kendini 
gerçekleştirme 

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-37 yıl 

40 
116 
46 

2.81 
2.93 
3.02 

.57 

.50 

.51 
199 1.86 .158 

Ekolojik 
entegrasyon 

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-37 yıl 

40 
116 
46 

2.87 
2.72 
2.67 

.43 

.51 

.46 
199 2.15 .119 

Sosyal sorumluluk 

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-37 yıl 

40 
116 
46 

3.18 
3.09 
3.10 

.54 

.59 

.52 
199 .42 .659 

 

Tablo 6’da araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi envanteri 

alt ölçeklerden aldıkları puanların mesleki kıdemlerine yönelik yapılan Tek Yönlü Varyans 

Analizi sonuçlarına göre gruplar arasındaki puan farklılıkları istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 7. Öğretmenlerin okulun beden eğitimi dersine yönelik olanakların yeterliliği 

değişkenine göre Değer Yönelimi Envanteri alt ölçeklerine ilişkin t- testi sonuçları 

DYE Alt Ölçekleri Olanaklar N   SS t 
 

df 
P 

Alan uzmanlığı 
Yeterli 
Yetersiz 

48 
154 

3.32 
3.30 

.51 

.57 
-.29 200 .771 

Öğrenme süreci 
Yeterli 
Yetersiz 

48 
154 

2.92 
2.93 

.58 

.49 
.13 200 .895 

Kendini 
gerçekleştirme 

Yeterli 
Yetersiz 

48 
154 

2.84 
2.95 

.57 

.50 
1.38 200 .170 

Ekolojik entegrasyon 
Yeterli 
Yetersiz 

48 
154 

2.73 
2.74 

.42 

.50 
.06 200 .951 

Sosyal sorumluluk 
Yeterli 
Yetersiz 

48 
154 

3.19 
3.08 

.61 

.55 
-1.15 200 .251 

 

Tablo 7’de araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin çalıştıkları okulların 

beden eğitimi derslerine yönelik olanakların yeterliliği değişkeni bakımından gruplar arasındaki 

fark istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Başka bir anlatımla, okulların olanakları 

öğretmenlerin değer yönelimleri üzerinde etkili olmamıştır. 

 

Tablo 8. Öğretmenlerin mesleği sevme düzeylerine göre Değer Yönelimi Envanteri alt 

ölçeklerine ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları 

DYE Alt Ölçekleri Sevme 
Düzeyi 

N Mean Rank X2 df P 

Alan uzmanlığı Kararsız 
Seviyor 
Çok seviyor 

18 
53 

131 

120,83 
104,19 
97,76 

2,630 2 ,269 

Öğrenme süreci Kararsız 
Seviyor 
Çok seviyor 

18 
53 

131 

92,89 
100,50 
103,09 

,505 2 ,777 

Kendini 
gerçekleştirme 

Kararsız 
Seviyor 
Çok seviyor 

18 
53 

131 

114,06 
92,44 

103,44 
2,255 2 ,324 

Ekolojik 
entegrasyon 

Kararsız 
Seviyor 
Çok seviyor 

18 
53 

131 

88,31 
99,85 

103,98 
1,201 2 ,549 

Sosyal sorumluluk Kararsız 
Seviyor 
Çok seviyor 

18 
53 

131 

100,53 
107,76 
99,10 

,837 2 ,658 

 

Tablo 8’de araştırmaya katılanların mesleklerini sevme düzeyleri değişkenine göre 

Değer Yönelimi Envanteri alt ölçeklerine ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları görülmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda, öğretmenlerin mesleği sevme değişkeni açısından Değer Yönelimi 

Envanteri alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 9. Öğretmenlerin mesleğin saygı görme düzeylerine göre Değer Yönelimi 

Envanteri alt ölçeklere ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları 

DYE Alt Ölçekleri Saygı görme N Mean Rank X2 df 
 

P 

Alan uzmanlığı 

Hiç saygı görmüyor 
Saygı görmüyor 
Kararsızım 
Saygı görüyor 
Çok saygı görüyor 

 
20 
38 
69 
52 
23 

79,48 
96,92 

106,25 
100,91 
115,28 

4,833 4 ,305 

Öğrenme süreci 

Hiç saygı görmüyor 
Saygı görmüyor 
Kararsızım 
Saygı görüyor 
Çok saygı görüyor 

 
20 
38 
69 
52 
23 

93,25 
107,79 
92,38 

116,41 
91,93 

6,545 4 ,162 

Kendini 
gerçekleştirme 

Hiç saygı görmüyor 
Saygı görmüyor 
Kararsızım 
Saygı görüyor 
Çok saygı görüyor 

 
20 
38 
69 
52 
23 

117,65 
103,83 
104,92 
88,62 

102,48 

4,372 4 ,358 

Ekolojik 
entegrasyon 

Hiç saygı görmüyor 
Saygı görmüyor 
Kararsızım 
Saygı görüyor 
Çok saygı görüyor 

 
20 
38 
69 
52 
23 

107,15 
84,68 

104,11 
107,05 
104,00 

3,997 4 ,406 

Sosyal sorumluluk 

Hiç saygı görmüyor 
Saygı görmüyor 
Kararsızım 
Saygı görüyor 
Çok saygı görüyor 

 
20 
38 
69 
52 
23 

112,95 
111,01 
99,25 
96,06 
94,89 

2,629 4 ,622 

 

Tablo 9’da araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi envanteri 

alt ölçeklerden aldıkları puanların mesleğin saygı görme düzeylerine yönelik yapılan Kruskal 

Wallis H testi analizi sonuçlarına göre beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelim algılarının 

mesleğin saygı görme düzeylerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur (p>0,05). 
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Tablo 10. Öğrencilerin Disiplin Sağlama Stratejileri (DSS) alt ölçeklerine ilişkin puanlar 

arasındaki farkın anlamlılığına ilişkin tekrarlı ölçümlerde ANOVA analiz sonuçları (N= 1867) 

DSS Alt Ölçekleri   SS df 
Wilks 

Lamda 
(λ) 

F P (ƞ2) Post Hoc 

 
1.İçsel nedenler 
2.İçe yansıtılmış nedenler 
3.Aldırmazlık/ilgisizlik 

4.Dışsal nedenler 

 
3,98 
2,73 
1,80 
4,12 

 
,39 
,40 
,45 
,37 

5 .094 636.640 0.000 .87 

 
4>1 
1>2 
1>3 
4>2 

 

Tablo 10’da tekrarlı ölçümlerde ANOVA analiz sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (Wilks Lamda (λ)= .094; F= 636.640; p= 0.000). Farkın kaynağını bulmak için 

yapılan Post Hoc (Bonferroni) testine göre ise disiplin algısı “dışsal nedenler” yönünde olan 

öğrenciler diğer alt ölçeklerden anlamlı biçimde daha yüksek puanlara sahiptirler. Disiplin algısı 

“içsel nedenler” yönünde olan öğrencilerin puanları da “içe yansıtılmış nedenler ve 

aldırmazlık/ilgisizlik” algısına sahip olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı biçimde 

yüksek bulunmuştur. 

 

Alt Problem3. 

Öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama stratejileri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 11’de araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin algıladıkları disiplin sağlama 

stratejileri alt ölçeklerden aldıkları puanların cinsiyete göre t testi analiz sonuçları verilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre; ortaokul öğrencilerinin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerinin 

cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur (p>0,05). 
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Tablo 11. Öğrencilerin cinsiyete göre algıladıkları Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği alt 

ölçeklerine ilişkin t testi sonuçları 

DSSÖ Alt Ölçekleri Cinsiyet N   SS t 
 

df 
P 

İçsel nedenler 
Erkek 
Kadın 

914 
953 

4.04 
4.01 

.70 

.70 
1.049 1865 .294 

İçe yansıtılmış 
nedenler 

Erkek 
Kadın 

914 
953 

2.74 
2.68 

.81 

.82 
1.678 1865 .094 

Aldırmazlık/ilgisizlik 
Erkek 
Kadın 

914 
953 

1.70 
1.70 

.78 

.77 
-.056 1865 .955 

Dışsal nedenler 
Erkek 
Kadın 

914 
953 

4.19 
4.17 

.67 

.67 
.681 1865 .496 

 

 

Tablo 12. Öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre algıladıkları disiplin sağlama stratejileri alt 

ölçeklerine ilişkin F testi sonuçları 

 
DSSÖ Alt Ölçekleri 

 
Sınıf N   SS 

 
df 

 
F 

 
p 

Tukey 

İçsel nedenler 
6 
7 
8 

499 
720 
648 

4.16 
4.04 
3.90 

.66 

.68 

.73 

2 
1864 

19.15* .000 
6>7 ve 

8 

İçe yansıtılmış 
6 
7 
8 

499 
720 
648 

2.73 
2.73 
2.67 

.83 

.81 

.81 

2 
1864 

1.34 .261 - 

Aldırmazlık/ilgisizlik 
6 
7 
8 

499 
720 
648 

1.63 
1.69 
1.77 

.74 

.76 

.80 

2 
1864 

4.71* .009 6<8 

Dışsal nedenler 
6 
7 
8 

499 
720 
648 

4.32 
4.21 
4.04 

.62 

.67 

.69 

2 
1864 

26.41* .000 
6>7 ve 

8 

*p<0,05 

Tablo 12’de araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin algıladıkları Disiplin Sağlama 

Stratejileri alt ölçeklerinden aldıkları puanların sınıf düzeylerine göre varyans analiz 

sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; DSS Ölçeği’nin “içsel nedenler” alt ölçeğinde 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [F(2,1864)= 19.15; p= 0.000]. Farkın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre DSSÖ içsel nedenler alt 

ölçeğinde altıncı sınıfların puan ortalaması ( = 4.16; SS= .66) yedinci ( =4.04; SS= .68) ve 

sekizinci sınıfların puan ortalamalarından ( = 3.90; SS= .73) anlamlı biçimde yüksek 

bulunmuştur (p<0.05). DSS Ölçeği’nin “aldırmazlık/ilgisizlik” alt ölçeğinde de yine gruplar 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur [F(2,1864)= 4.71; p= 0.009]. Tukey testi sonucuna göre 

altıncı sınıfların aldırmazlık/ilgisizlik alt ölçeğindeki puan ortalamaları ( = 1.63; SS= .74) 



Güneş Özdamar, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

   46 

sekizinci sınıfların puan ortalamalarından ( = 1.77; SS= .80) anlamlı biçimde küçük olduğu 

gözlenmiştir (p<0.05). Yine Tablo 9 incelendiğinde; DSS Ölçeği’nin “dışsal nedenler” alt 

ölçeğinde de gruplar arasındaki fark anlamlıdır [F(2,1864)= 26.41; p= 0.000]. Farkın kaynağına 

ilişkin yapılan Tukey testi sonuçlarına göre; altıncı sınıfların “dışsal nedenler” alt ölçeğindeki 

puan ortalamaları ( = 4.32; SS= .62) yedinci ( = 4.21; SS= .67) ve sekizinci sınıfların puan 

ortalamalarından ( = 4.04; SS= .69) anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Alt Problem 4. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi algıları ile öğrencilerin algıladıkları disiplin 

sağlama stratejileri arasında bir ilişki var mıdır? 

 

Tablo 13. Öğretmenlerin değer yönelimi algıları ile disiplin sağlama stratejileri ölçeği 

arasındaki korelasyon tablosu (n=202). 

Değişkenler 
İçsel 

nedenler 

İçe 
yansıtılmış 

nedenler  
Aldırmazlık/ 

İlgisizlik Dışsal nedenler 
Alan uzmanlığı r -,035 ,029 -,021 ,014 

p ,620 ,684 ,770 ,845 
Öğrenme süreci r ,054 ,032 ,063 ,004 

p ,444 ,652 ,373 ,960 
Kendini 
gerceklestirme 

r ,030 ,051 -,078 ,056 
p ,674 ,467 ,270 ,429 

Ekolojik 
entegrasyon 

r -,013 -,029 -,003 -,056 
p ,856 ,679 ,964 ,432 

Sosyal 
sorumluluk 

r -,031 -,080 ,038 -,020 
p ,657 ,259 ,589 ,776 

 

 Tablo 13’de araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki değer yönelimi algıları ile 

öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama stratejileri arasındaki korelasyon testi sonuçları 

verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerin değer yönelimi algıları ile öğrencilerin 

algıladıkları disiplin sağlama stratejileri arasında herhangi anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Başka bir anlatımla öğretmenlerin değer yönelimi algılarının onların derslerinde nasıl bir 

disiplin stratejisi sağlayacağı konusunda etki yapmadığı söylenebilir. 

Alt Problem 5. 

Öğrenci merkezli eğitime önem veren beden eğitimi öğretmenleri ile geleneksel öğretim yapan 

öğretmenler arasında, derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejileri açısından fark var 

mıdır? 
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Tablo 14. Öğrencilerin algıladıkları Disiplin Sağlama Stratejileri alt ölçeklerinden aldıkları 

puanların öğretmenlerin geleneksel ve çağdaş değer yönelimi yaklaşımına ilişkin t testi 

sonuçları 

DSSÖ Alt Ölçekleri Grup N   SS t df p 

İçsel nedenler 
Geleneksel 
Çağdaş 

1118 
749 

4.04 
4.00 

.70 

.70 
.98 1865 .329 

İçe yansıtılmış 
nedenler 

Geleneksel 
Çağdaş 

1118 
749 

2.73 
2.67 

.81 

.83 
1.54 1865 .123 

Aldırmazlık/ilgisizlik 
Geleneksel 
Çağdaş 

1118 
749 

1.74 
1.65 

.78 

.77 
2.31* 1865 .021 

Dışsal nedenler 
Geleneksel 
Çağdaş 

1118 
749 

4.17 
4.19 

.68 

.66 -.43 1865 .667 

*p<0,05 

Tablo 14’te öğrencilerin algıladıkları Disiplin Sağlama Stratejileri alt ölçeklerinden aldıkları 

puanların öğretmenlerin geleneksel ve çağdaş değer yönelimi yaklaşımına göre t testi analiz 

sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; DSS Ölçeği’nin “aldırmazlık/ilgisizlik” alt 

ölçeğinde gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur ([t(1865)= 2.31; p= 0.021]. Grupların 

aldıkları puanlar incelendiğinde; aldırmazlık/ilgisizlik alt ölçeğinde geleneksel değer yönelimine 

sahip öğretmenlerin puanları ( = 1.74; SS= .78) çağdaş değer yönelimine sahip öğretmenlerin 

puanlarından ( = 1.65; SS= .77) istatistiki olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Başka bir 

anlatımla geleneksel anlamda değer yönelimine sahip öğretmenlerin disiplin sağlamada daha 

fazla aldırmaz ve ilgisiz davrandıkları ve bu yönde bir strateji sergiledikleri söylenebilir. 
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5.  TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen bulgulara göre ulaşılan sonuçlar açıklanarak, 

bu sonuçlarla ilgili araştırmalara değinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

  

5.1. TARTIŞMA 

 

 Araştırmanın bu bölümünde, beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer 

yönelimleri belirlenmiş, çeşitli değişkenler açısından öğretmenlerin değer yönelimleri 

karşılaştırılmış ve alt problemler halinde tartışılmıştır. 

Alt Problem 1 

  “Beden eğitimi öğretmenlerinin en fazla önem verdikleri değer yönelimleri nelerdir?” 

 Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimlerini belirlemeye yönelik yapılan analiz 

sonuçlarına göre,  öğretmenlerin en çok  “alan uzmanlığı”  değer yönelimine sahip oldukları 

görülmektedir. Öğretmenlerin ikinci olarak en çok tercih ettikleri değer yöneliminin “sosyal 

sorumluluk” olduğu tespit edilmiştir. Sosyal sorumluluk yönünde tutuma sahip olan 

öğretmenlerin puanları da “öğrenme süreci, kendini gerçekleştirme ve ekolojik entegrasyon” 

yönünde tutuma sahip olanların puanlarından anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur. 

Öğretmenlerin en az “ekolojik entegrasyon” değer yönelimine sahip oldukları belirlenmiştir 

(Tablo 4).  

Bulgular alan uzmanlığının en geleneksel değer yönelimi (Ennis, 1992a; Jewett ve 

ark.,1995) olarak belirlendiği diğer araştırmalarla tutarlılık göstermiştir. Dünyanın çeşitli 

yerlerinde beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimlerini belirlemeye yönelik yapılan 

araştırmalar her ne kadar çelişkili sonuçlar verse de, genel anlamda belirlenen güçlü değer 

yönelimi skorlarının en büyük yüzdesinin alan uzmanlığında olduğu belirtilmiştir (Ennis ve diğ., 

1990; Martin, 1992; Akt.Liu, 2001). 

Amerikan ve Çin kültürlerinde değer yönelimlerinin öncelik sırasına göre 

karşılaştırıldığı araştırmada (Chen, Lui ve Ennis, 1997),  Çinliler öğrenme süreci ve ekolojik 

entegrasyon, Amerikalılar ise sosyal sorumluluk ve alan uzmanlığı yönünde değer yönelimine 

sahip oldukları belirtilmektedir. Quebec ve Amerikan değer yönelimlerinin karşılaştırıldığı bir 

araştırmada da (Banville ve diğ., 2002), Quebec grubunda alan uzmanlığı ve öğrenme süreci en 

yüksek değeri alırken, Amerika grubunda en yüksek değer sosyal sorumluluk ve kendini 

gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada kültürleri aşan tek değer yönelimi alan 

uzmanlığıdır. Alan uzmanlığı değer yönelimi, iki kültür için de beden eğitimi öğretmenlerinin en 

benzer yüzdesi olarak belirlenmiştir (Quebec,% 38.7, Amerika,% 31.9).  
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Ennis, Ross ve Chen (1992), büyük bir metropoliten okul bölgesinden müfredat 

kararlarında değer yönelimlerinin oynadığı rolü araştırmak için 10 lise beden eğitimi öğretmeni 

ile yaptıkları araştırmada, beş öğretmenin alan uzmanlığı ve öğrenme süreci, diğer beş 

öğretmenin ise ekolojik entegrasyon ve sosyal sorumluluk yönelimlerine yüksek öncelik 

verdiklerini belirlemişlerdir. 

Ennis'in (1992b) üç beden eğitimi öğretmeni ile yaptığı başka bir araştırmada ise, değer 

yönelimlerinin müfredat kararlarına ne şekilde yansıdığına bakılmış ve her öğretmen farklı bir 

değer yönelimine sahip olduğu bulunmuştur. İlk öğretmen alan uzmanlığı, ikinci öğretmen 

kendini gerçekleştirme ve üçüncü öğretmen de ekolojik entegrasyon yönünde yüksek 

öncelikleri olduğunu belirtmişlerdir. 

Ennis (1994a; 1994b), beden eğitimi öğretmenleri üzerinde müfredat seçimi ve beden 

eğitimi programının amacını belirlemeye yönelik olarak yaptığı çalışmada; sosyal sorumluluk 

yöneliminin öğretmenler tarafından beden eğitimi için en temel hedef olarak tanımlandığını 

belirtmiştir (Laricchiuta, 1998). 

Curtner-Smith ve Meek'in (2000) İngiltere'nin güneybatısındaki 200 beden eğitimi 

öğretmenini kapsayan çalışmada, öğretmenlerin belirlenen değer yönelimlerinin en büyük 

yüzdesi, öğrenme süreci ve alan uzmanlığı yönündeydi. Geleneksel bir etkinlik geçmişi olan 

öğretmenlerin sosyal sorumluluğa daha çok öncelik verirken, geleneksel olmayan veya eklektik 

bir etkinlik geçmişine sahip öğretmenlerin de öğrenme sürecine daha yüksek öncelik verdikleri 

belirlendi (Capel, 2016). Curtner-Smith ve Meek' in sonuçları bu alanda yapılan diğer 

araştırmaların (Ennis ve Zhu, 1991; Ennis ve diğ., 1992; Ennis ve Chen, 1995) bulgularıyla 

benzerdi. Benzer şekilde bu araştırmalarda da alan uzmanlığı ve öğrenme sürecine yüksek 

öncelik veren öğretmenlerin kendini gerçekleştirme, ekolojik entegrasyon ve sosyal sorumluluk 

konularında düşük önceliğe sahip oldukları bulunmuştur. 

 Yine İngiltere’de yapılan başka bir araştırmada, beden eğitimi öğretmenlerinin değer 

yönelimlerinin tamamı için öğrenme süreci ve ekolojik entegrasyonun en yüksek önceliğe sahip 

olduğu bulundu. Erkek beden eğitimi öğretmenleri için öğrenme süreci ardından ekolojik 

entegrasyon en yüksek önceliğe sahipken, kadınlarda da bu oran en yüksek ekolojik 

entegrasyon, bunu takiben de kendini gerçekleştirme olarak tespit edildi. Bu bağlamda 

İngiltere’de yapılan her iki çalışmanın (Curtner-Smith ve Meek, 2000; Capel, 2016) bulguları 

birbirleri ile tutarlılık göstermiş, bu iki çalışmada da araştırmaya katılan beden eğitimi 

öğretmenleri öğrenme süreci değer yönelimine öncelik vermiştir. 

Değer Yönelimi Envanteri kullanılarak yapılan dünyadaki diğer araştırmalarda da farklı 

sonuçlar ortaya konmuştur.   Ha ve Xu (2001), Hong Kong ve Şangay beden eğitimi 

öğretmenlerinde en yüksek önceliğin alan uzmanlığı ve sosyal sorumluluk değer yönelimlerinde 

olduğunu tespit etmiştir. Liu (2001), Tayvanlı beden eğitimi öğretmenlerinin en yüksek 
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önceliklerinin öğrenme süreci ve kendini gerçekleştirme olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öte 

yandan, Behets ve Vergauwen (2004) tarafından Belçika'da yapılan bir çalışmada, değer 

yönelimindeki yüksek önceliğin en yüksek frekansı sosyal sorumluluk, en düşük frekansı ise 

alan uzmanlığı ve kendini gerçekleştirme olarak belirlenmiştir.  

Araştırmalarla genel olarak inanç ve değerlerin öğretmenlerin öğretim yöntemi, 

davranışları, uygulamaları ve müfredat seçimini etkilediğine yönelik bulgular elde edilse de, 

Kulinna ve Silverman (2000), öğretmenlerin inançlarıyla öğretim davranışları ve sistemleri 

yönünde herhangi bir ilişki bulamamıştır. Benzer şekilde Ennis (1994), etkinlik, alan, öğrenci 

sayısı ve mevcut donanım gibi değişkenlerin öğretmenlerin inanç sistemlerine aykırı 

eylemlerde bulunmasına neden olabileceğini öne sürmüştür. Bu da, öğretmenlerin inanç 

sistemleri ile eylemleri arasında karmaşık bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Alt Problem 2 

  “Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimleri cinsiyet, kıdem yılı, okul olanaklarının 

ders açısından yeterliği,  mesleği sevme düzeyi ve mesleğin saygı görme düzeyine göre 

farklılaşmakta mıdır?” 

Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelim algılarının cinsiyete, 

mesleki kıdem yılına, okullardaki ders olanaklarına, mesleği sevme ve mesleğin saygı görme 

düzeylerine göre farklılaşmadığı (p>0.05)  gözlenmiştir (Tablo 5, 6, 7, 8, 9). Benzer şekilde 

yapılan diğer araştırmalarda da cinsiyet, yaş ve deneyim yıllarına göre kadın ve erkek 

öğretmenler arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır (Ennis & Zhu, 1991; Ennis, 1992c; 

Curtner-Smith ve Meek, 2000). Araştırmamızın bu bulgusu da diğer araştırmalarla tutarlılık 

göstermektedir. Ancak Liu (2001), Tayvanlı beden eğitimi öğretmenleri arasında cinsiyet 

açısından önemli farklılıklar bulduğunu rapor etmiştir. Araştırmanın bulgularında erkek beden 

eğitimi öğretmenlerinin öğrenme sürecine öncelik verdiklerini, kadınların ise yüksek oranda 

sosyal sorumluluk değer yönelimine öncelik verdiği belirtilmektedir. Araştırmaya katılan beden 

eğitimi öğretmenlerinin değer yönelim algılarının cinsiyete, mesleki kıdem yılına, okullardaki 

ders olanaklarına, mesleği sevme ve mesleğin saygı görme düzeylerine göre bir farklılık 

göstermemesinin nedeni, her türlü değişken ve olumsuzluklara rağmen, öğretmenlik mesleğine 

yönelik aynı bakış açısına sahip olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 

Bu çalışmada farklı okul ortamlarının ders açısından yeterliği ile değer yönelimi 

arasında bir farklılığa rastlanmamıştır (Tablo 7). Bulgular Ennis ve arkadaşlarının (1995) 

kentsel ve kırsal okul ortamlarında öğretmenlerin değer yönelimlerini karşılaştırdıkları 

çalışmanın bulguları ile örtüşmemektedir. Ennis ve arkadaşlarının (1995) araştırmasında 

öğretmenlerin verdiği kararlarda ve beden eğitimi programlarında belirledikleri hedeflerde 

okul ortamının etkili olduğu ortaya çıkmış, kentsel öğretmenlerin sosyal sorumluluk ve kendini 

gerçekleştirme yönelimlerine, kırsal kesimdeki öğretmenler ise alan uzmanlığı ve öğrenme 



Güneş Özdamar, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

   51 

süreci yönelimlerine daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Araştırmamıza katılan 

öğretmenlerin değer yönelimlerinin okul olanaklarının ders açısından yeterliğine yönelik bir 

farklılık göstermemesinin nedeni, farklı okul olanaklarında görev yapsalar bile işbirliği, 

diğerlerine saygı, öz-verimlilik ve benlik kavramı gibi duygusal müfredat hedeflerine yüksek 

düzeyde önem vermiş olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Çalışmada mesleki deneyim açısından bir farklılığa rastlanmazken, Liu’nun (2001) 

araştırmasında daha deneyimli beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme sürecini, kıdem yılı 

daha düşük olan öğretmenlerin ise kendini gerçekleştirmeyi öncelikli değer yönelim olarak 

belirledikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuç aynı çalışmadaki cinsiyet değişkenine ait bulgularla 

paralellik göstermektedir. Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarında belirlenen farklılıklar, 

çeşitli ülkelerde, birbirinden çok farklı kültür ve popülasyonlarda araştırma yapılmasından 

kaynaklanmış olabilir. 

Alt Problem 3  

“Öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama stratejileri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre 

farklılaşmakta mıdır?” 

 Öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerini belirlemeye yönelik yapılan 

analiz sonuçlarına göre,  algılanan disiplin sağlama stratejilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı 

(p>0,05) tespit edilmiştir (Tablo 11). Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin algıladıkları 

disiplin sağlama stratejilerinin sınıf düzeylerine göre yapılan analiz sonuçlarına göre; DSSÖ’nin 

“içsel nedenler” alt ölçeğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmanın 

bulgularında DSSÖ içsel nedenler alt ölçeğinde altıncı sınıfların puan ortalaması yedinci ve 

sekizinci sınıfların puan ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

DSSÖ’nin “aldırmazlık/ilgisizlik” alt ölçeğinde de yine altıncı sınıfların aldırmazlık/ilgisizlik alt 

ölçeğindeki puan ortalamalarının sekizinci sınıfların puan ortalamalarından anlamlı biçimde 

küçük olduğu gözlenmiştir (p<0.05). DSSÖ’nin “dışsal nedenler” alt ölçeğinde de yine gruplar 

arasındaki fark anlamlıdır. Altıncı sınıfların “dışsal nedenler” alt ölçeğindeki puan ortalamaları 

yedinci ve sekizinci sınıfların puan ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur 

(Tablo 12).  

 Analiz sonuçları ortaokul öğrencilerinin disiplin sağlama stratejilerinin algılanmasına 

yönelik cinsiyet bakımından bir farklılık olmadığını ortaya çıkarmıştır. Sınıf düzeyinde 

belirlenen farklılıkların da altıncı sınıflar ile yedinci ve sekizinci sınıflar arasında olduğu 

gözlenmiştir. Altıncı sınıflarda “içsel nedenler” alt boyutu için öğrencilerin beden eğitimi dersini 

daha ilginç, eğlenceli ve zevkli buldukları, aynı zamanda dersin uygulanışı esnasında kendilerine 

verilen görevleri sonuna kadar sürdürdükleri anlamına gelmektedir. Başka bir açıdan 

bakıldığında öğretmenin de öğrencinin dikkatini ders boyunca canlı tutarak dersi ilginç hale 

getirdiği sonucuna ulaşılabilir. “Aldırmazlık/ilgisizlik” alt boyutunda altıncı sınıfların yedinci ve 
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sekizinci sınıflara göre öğretmenlerini daha az aldırmaz bulmaları, derse olan ilgilerinin üst 

sınıflarda daha yoğun olduğu yönünde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni yedinci ve 

sekizinci sınıflara göre yaşça daha küçük olan altıncı sınıfların henüz ergenlik döneminin etkisi 

altına girmeden daha çocuksu tavırlarla fiziksel etkinliklerin ve oyunların yoğun olduğu beden 

eğitimi dersine daha çok ilgi duymaları olabilir. Bununla birlikte öğrencinin derse karşı ilgisi 

öğretmenin motivasyonunu da yükselterek, dersteki akademik zamanı daha verimli 

kullanmasını ve çeşitli yöntemlerle dersi daha ilginç hale getirmesi sonucunu doğurmuş olabilir. 

“Dışsal nedenler” alt boyutunda da altıncı sınıfların yedinci ve sekizinci sınıflara göre ceza ve 

korku tarafından şekillendirilen davranışları daha çok algıladıkları tespit edilmiştir. Bunun 

nedeni derste daha konuşkan ve çocuksu tavırlarla daha hareketli olması beklenen altıncı 

sınıfların dersine giren öğretmenlerin, dersin kontrolünü sağlamak ve negatif davranışları 

önlemek için iç baskıları daha yoğun kullanarak cezalandırma korkusuyla disiplin sağlamaya 

çalıştıkları söylenebilir.  

Yedinci ve sekizinci sınıfların ergenliğe yönelik fiziksel değişimleri ve algıları uygulamalı 

olarak gerçekleştirilen beden eğitimi derslerine olan isteklerini azaltabilir. Ayrıca ülkemizde 

yedinci ve sekizinci sınıf ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavlarına hazırlık sürecinde özellikle 

uygulamalı derslere yönelik ilgisinin azaldığı ve bu derslerde uygulama yapmaktan çok sınava 

yönelik test çözme talebinde oldukları gözlemlenmektedir.  

Beden eğitimi öğretmenlerin derslerinde disiplini sağlamak için kullandıkları 

stratejilerin belirlenmesine yönelik yapılan çeşitli araştırmalarda (Papaioannou, 1998; Spray, 

2002; Zounhia ve diğ., 2003; Gutiérrez ve diğ., 2010) öğretmenlerin derslerinde kullandıkları 

disiplin sağlama stratejilerini ve öğrencilerin bunu nasıl algıladıklarına yönelik çalışmalar 

yapılmış ve bu araştırmalar ortaöğrenim düzeyindeki  12-14, 13-15 ve 13-17 yaş aralığındaki 

öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin cinsiyeti ve sınıf düzeyiyle, 

algıladıkları disiplin sağlama stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bilgilere yer 

verilmemiştir. Bu nedenle literatür taraması sonucu elde edilen bilgilerle, araştırmanın bu 

bulgusuna göre bir karşılaştırma yapılması mümkün görünmemektedir. Bu alanda yapılmış 

çalışmalarda öğrenciyle öğretmenin karşılaştırılması boyutuyla ilgi olarak herhangi bir sonuca 

ulaşılamaması, bu araştırmadan elde edilen bulguların literatüre önemli bir katkı sağlayacağını 

düşündürmektedir.  

Alt Problem 4 

“Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi algıları ile öğrencilerin algıladıkları disiplin 

sağlama stratejileri arasında bir ilişki var mıdır?” 

Beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer yönelimi ile öğrencilerinin algıladıkları 

disiplin sağlama stratejileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 13). Bu bulgu 
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doğrultusunda, öğretmenlerin sahip oldukları değer yöneliminin derslerinde kullandıkları 

disiplin sağlama stratejileri konusunda bir etki yaratmadığı söylenebilir.  

                Zounhia ve diğ. (2003), algılanan disiplini dersler bazında karşılaştırmışlardır. 

Bilgisayar bilimleri, beden eğitimi, matematik ve Yunan dili eğitimi alan öğrencilerin, yabancı 

dil, fizik ve din eğitimi alan öğrencilere göre öğretmenlerinin kendilerine daha iyi davrandıkları 

yönünde bir algı tespit etmişlerdir. Gutiérrez ve diğ. (2010), dersin motivasyonel iklimi ile 

disiplin sağlama stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve içsel nedenlere vurgu yapan 

öğretmenlerin öğrencilerinin beden eğitimi derslerinde daha pozitif olduklarını belirtmişlerdir. 

Literatür taramasında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değer yönelimi ile öğrencilerin 

algıladıkları disiplin sağlama stratejilerine yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 

elde edilen bilgilerle, araştırmanın bu bulgusuna göre bir karşılaştırma yapılması mümkün 

görünmemektedir.  Bu araştırmadan elde edilen bulguların literatüre önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Alt Problem 5 

“Öğrenci merkezli eğitime önem veren beden eğitimi öğretmenleri ile geleneksel öğretim yapan 

öğretmenler arasında, derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejileri açısından fark var 

mıdır?” 

Analiz sonuçlarına göre; DSSÖ’nin “aldırmazlık/ilgisizlik” alt ölçeğinde gruplar arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur (Tablo 14). Grupların aldıkları puanlar incelendiğinde 

aldırmazlık/ilgisizlik alt ölçeğinde geleneksel değer yönelimine sahip öğretmenlerin puanları 

çağdaş değer yönelimine sahip öğretmenlerin puanlarından istatistiki olarak daha yüksektir 

(p<0.05). Araştırmanın bu bulgusu geleneksel anlamda değer yönelimine sahip öğretmenlerin 

disiplin sağlamada daha fazla aldırmaz ve ilgisiz davrandıkları ve bu yönde bir strateji 

sergilediklerini göstermiştir.  

Witcher ve Travers (1999),  yaptıkları çalışmada öğretmenleri “aktarmacı” ve 

“ilerlemeci” olarak iki gruba ayırmış, ilerlemeci öğretmenlerin kendilerini kolaylaştırıcı, rehber 

ya da motive edici olarak gördüklerini,  aktarmacı öğretmenlerin ise geleneksel olarak bilgiyi 

öğrencilere aktarmak yönünde eğilimleri olduklarını belirtmişlerdir (Okut,2011). 

Gillespie (2011), çalışmasında alan uzmanlığı ve öğrenme süreci değer yönelimine sahip 

öğretmenleri “geleneksel”, ekolojik entegrasyon ve sosyal sorumluluk değer yönelimine sahip 

öğretmenleri ise “çağdaş” olarak iki gruba ayırmıştır. Geleneksel yapıdaki öğretmenlerin 

kendilerini daha çok bilgi dağıtıcılar yani aktarmacı olarak gördüğünü, çağdaş yapıdaki 

öğretmenlerin ise öğrenci merkezli öğretim stratejilerini tercih ettiklerini ve kendilerini rehber 

ve yol gösterici olarak gördüklerini belirtmiştir. 

Geleneksel eğitim-öğretim yöntemlerini benimseyen öğretmenlerin derste kullandıkları 

belirli öğretim tekniği, öğrencinin derse olan ilgisinde azalmaya neden olabileceğinden, bu 
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durum bir süre sonra öğretmen davranışında da ilgisizlik/aldırmazlık olarak kendini 

gösterebilir. Öğrenci merkezli, öğrencinin kendine olan güvenini artırmayı hedefleyen, topluma 

uyumu ve sosyal sorumlulukları ön planda tutan çağdaş değer yönelimine sahip öğretmenlerin 

derste daha çok keşfetme, cesaret, arkadaşlarıyla uyumlu şekilde hareket edebilen ve grup 

çalışması yapabilen öğrenci çıktıları hedefledikleri için farklı disiplin sağlama stratejileri 

kullanması normal olarak görülebilir.   

 

5.2. Sonuç 

 

Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimleri ile derslerinde sağladıkları disiplin 

sağlama stratejilerinin öğrencileri tarafından nasıl algılandığını belirlemeye yönelik yapılan bu 

çalışmada; öğretmenlerin en çok “alan uzmanlığı” ve “sosyal sorumluluk”, en az ise “ekolojik 

entegrasyon” değer yönelimine sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan beden eğitimi 

öğretmenlerinin değer yönelim algılarının cinsiyet, mesleki kıdem yılı, okullardaki ders 

olanakları, mesleği sevme ve mesleğin saygı görme düzeyi değişkenlerine göre farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları disiplin sağlama stratejilerinin cinsiyete göre 

farklılaşmadığı, ancak ölçeğin alt boyutlarında sınıf düzeylerine göre farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. Altıncı sınıfların “içsel nedenler” alt boyutu için yedinci ve sekizinci sınıflardan daha 

yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu tespit edilmiştir. “Aldırmazlık/ilgisizlik” alt 

boyutunda da altıncı sınıfların yedinci ve sekizinci sınıflara göre daha az puan ortalamalarına 

sahip olduğu görülmüştür.  “Dışsal nedenler” alt boyutunda da yine altıncı sınıfların yedinci ve 

sekizinci sınıflara göre yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimi algıları ile öğrencilerin algıladıkları 

disiplin sağlama stratejileri arasında herhangi anlamlı bir ilşki bulunmamıştır. Beden eğitimi 

öğretmenlerinin değer yönelimi algılarının onların derslerinde nasıl bir disiplin sağlayacağı 

konusunda etki yapmadığı tespit edilmiştir. 

Öğrenci merkezli eğitime önem veren beden eğitimi öğretmenleri ile geleneksel öğretim 

yapan öğretmenler arasında, derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejileri açısından 

farklılıklar bulunmuştur. “Aldırmazlık/ilgisizlik” alt ölçeğinde geleneksel değer yönelimine 

sahip öğretmenlerin, çağdaş değer yönelimine sahip öğretmenlerden daha yüksek puan 

aldıkları görülmüştür. 
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5.3. Öneriler  

 

Bu çalışma beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimleri ile derslerinde sağladıkları 

disiplin sağlama stratejilerinin öğrencileri tarafından nasıl algılandığını belirlemeye yöneliktir. 

Öğretmenlerin değer yönelimi algılarının belirlenmesinin, yeni içerik veya yeni öğretim 

stratejilerinin uygulanmasında en temel adım olduğu düşünülmektedir. Özellikle öğretmenlerin 

örneklem grubu bu çalışma için sınırlı genellemelerin yapılmasına neden olabilir. Bu nedenle; 

1. araştırmanın değişik illerde ve bölgelerde uygulanarak geliştirilmesi, farklı bakış 

açılarının da belirlenmesini sağlayacaktır.  

Bu ve benzeri çalışmalarda elde edilen bulgular müfredat geliştirme ve eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde öğretmenlerin sahip oldukları inanç ve yönelimlerinin ne kadar etkili olduğunu 

göz önüne sermektedir. Bu nedenle; 

2. eğitimde reform çalışmaları yapılırken ve müfredat programları hazırlanırken, bu 

farklılıklar göz önüne alınarak alternatif öğretim stratejilerinin de belirlenmesi gerektiği 

önerilmektedir.  

Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren yükseköğretim programlarında görev yapan öğretim 

elemanlarının inanç yapıları ve derslerinde kullandıkları yöntemler öğretmen adaylarını 

doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle; 

3. öğretmen yetiştiren bu öğretim elemanlarının küreselleşen dünyadaki yeni eğitim 

hedeflerine ve toplumsal normlara uygun olarak derslerini işlemeleri ve öğrencilerini dünya 

çapında uygulanan beden eğitimi öğretmen eğitimi programları doğrultusunda yetiştirmeleri 

gerekmektedir. Zor olsa da öğretmenlik uygulaması derslerindeki aday öğretmenlerin 

davranışlarının incelenmesi, bazı inanç ve davranışların değiştirilmesi açısından kritik bir 

dönemdir. 

Yapılan çeşitli araştırmalarda beden eğitimi öğretmenlerinin sınıftan farklı bir ortamda 

derslerini işlemelerinden kaynaklanan daha geniş sorumluluklar taşıdığı vurgulanmış, derste 

kullandıkları disiplin sağlama stratejilerinin de öğrencinin algıladığı motivasyon üzerinde 

büyük etki yarattığı belirtilmiştir. Bu nedenle; 

4. öğrencilerine daha fazla karar verme yeteneği kazandıran öğretim stratejilerini 

kullanan ve disiplin sağlamada içsel nedenlere vurgu yapan öğretmenlerin sınıf kontrolünü 

sağlamasının kolaylaşacağı ve beraberinde öğrencilerin de derse yönelik motivasyonlarının 

yükseleceği düşünülmektedir. 

5. Gelecekte yapılacak araştırmalarda,  

- özellikle öğretmen adayları ve hizmet içi dönemde görev alan öğretmenler 

üzerinde bu konuya yönelik araştırmaların yapılması,  

- araştırma sonuçlarına göre öğretmen eğitiminin şekillendirilmesi,   
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- müfredat programlarının bu doğrultuda hazırlanması eğitim kalitesi açısından 

büyük önem arz edecektir.  

6. Araştırmanın farklı bölgelerde ve kültürlerde yapılması önerilmektedir.  
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EK-1 

Cinsiyetiniz: (  ) E (  )  K       Yaşınız:……       Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? ………    

 

Değerli Beden Eğitimi öğretmeni, aşağıda mesleğinizle ilgili farklı faktörlere yapacağınız 

değerlendirmeler bulunmaktadır. Buna göre her bir soruyu boş bırakmadan cevaplamanız, bu 

çalışma için çok önemlidir. Lütfen her bir soruyu okuyup size uygun değeri daire içine alınız ve 

diğer bölüme geçiniz.  

KISIM 1: FAKTÖRLER 

 Lütfen Beden eğitimi dersi açısından okul olanaklarının yeterliğini belirtiniz. 
 

1  2  3  4  5 

 Çok yetersiz        Kararsızım    Çok yeterli 

 

 

 Lütfen bu mesleği sevme düzeyinizi belirtiniz. 
 

1  2  3  4  5 

Hiç sevmiyorum   Kararsızım   Çok seviyorum 

 

 

 Lütfen Beden eğitimi öğretmenliği mesleğinin,  sizin tarafınızdan algılanan saygı görme 

düzeyini belirtiniz. 

 

1  2  3  4  5 

Hiç saygı görmediğini                              Kararsızım                           Çok saygı gördüğünü 

Düşünüyorum                                                 Düşünüyorum 
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BEDEN EĞİTİMİ DEĞER YÖNELİMİ ENVANTERİ 

 

 Aşağıda beden eğitimi ders amaçlarını açıklayan ifadeler bulacaksınız. Ders süresindeki, 

araç gerekteki, programdaki ve benzer kısıtlamalar nedeniyle hangi ders amaçlarının bizim için 

daha önemli olduğu hakkında sıklıkla zor seçimler yapmak zorunda kalırız. Bu envanter sizin 

ders amaçlarındaki öncelikleriniz belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 Lütfen her setteki ifadeleri okuyunuz ve 5’ten (en önemli) 1’e (en az önemli) doğru 

sıralayınız. Değişik setlerdeki bazı ifadeler benzer gibi görünmekle birlikte, beden eğitimcilerin 

önemli olduğuna inandıkları değişik amaçları ifade etmektedirler. 

 

Yönerge 

 

1. Cevaplamadan önce her bir setteki bütün ifadeleri dikkatlice okuyunuz. 

2. Beden eğitimi dersi planlarken ya da öğrencilere öğretirken her ifadenin sizin için 

önemini düşününüz. 

3. Her ifadeyi 5 ile 1 arasında değerlendirerek öncelik sıranızı belirtiniz. 

4. Sizin plan ya da öğretiminizde set içinde en önemli ifadeye “5”, ikinci en önemli ifadeye 

“4” ve set içinde en az önemli ifadeye “1” gelecek şekilde 5’den 1’e doğru sıralayınız. 

 

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI: 

 

5. LÜTFEN HER MADDEYE, BAZEN BU ZOR OLSA DAHİ FARKLI BİR NUMARA (5-1) 

VERİNİZ. AYNI SET İÇİNDE VERİLEN AYNI RAKAMLAR PUANLAMAYA 

ALINAMAYACAKTIR.   
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KISIM 2: DEĞER YÖNELİMLERİ 

 

SET I: 

1._____ Öğrencilere, hoşlanacakları aktiviteler bulabilmeleri için denemeyi öğretirim 

 

2._____ Öğrenmenin önemli bileşenlerini vurgulayabilmek için öğrencilere hareketleri nasıl 

bölümlere ayırabileceklerini öğretirim 

 

3._____ Öğrencilere, sınıf problemlerini çözmek için birlikte çalışmayı öğretirim 

 

4._____ Öğrencilerin, derslerde becerileri, oyunları ve fiziksel uygunluk aktivitelerini 

rahatlıkla uygulayabilecekleri bir ders planı hazırlarım 

 

5._____ Öğrencilere, kendi davranışlarının sorumluluğunu almayı öğretirim 

 

LÜTFEN HER MADDEYE FARKLI BİR NUMARA (5-1) VERDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ 

SET II: 

 

6._____ Dersleri, sosyal etkileşim, bireysel başarı ve iyi performansa önem verildiğini 

yansıtacak şekilde planlarım 

 

7._____ Öğrencilere, kendi yeteneklerine uygun hedefler seçmeyi öğretirim 

 

8._____ Öğrencilere becerileri, uygun oyun ve egzersiz ortamlarında seçerek uygulamalarını 

öğretirim. 

 

9._____ Tüm öğrencilerin oyunda eşit şansa sahip olduğundan emin olmak için, öğrencilere 

kurallar hakkında dikkatli bir şekilde düşünmelerini öğretirim 

 

10._____ Öğrencilere, hareketleri başkalarıyla oyun, spor ve fiziksel uygunluk faaliyetlerine 

katılabilmeleri için öğretirim 
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SET III: 

 

  

12._____ Öğrencileri, kendileri hakkında yeni şeyler öğrenmeye özendiririm 

 

13._____ Öğrencilere, oyun spor ve fiziksel uygunluk etkinliklerini yaparken etkili bir 

performans göstermeleri için gerekli olan temel kavramları öğretirim 

 

14._____ Öğrencilerin, kendi becerileri kadar diğerlerinin de becerilerini öğrenebilecekleri 

şekilde eğitim programını dengelerim 

 

15._____ Öğrencilere, herkes için adil ve güvenli olan kuralları geliştirmelerini öğretirim 

 

 

SET IV: 

 

16._____ Öğrencilere, fiziksel uygunluğu geliştirmek için en uygun sıklık, şiddet ve sürede 

egzersiz yapabilecekleri bir program yaparım 

 

17._____ Konuları, her bir fiziksel etkinliğin öğrencilerin beceri ve fiziksel uygunluk 

performanslarına nasıl katkıda bulunduğunu anlayabileceği şekilde sıralarım 

 

18._____ Öğrencileri, daha önce hiç denemedikleri yeni etkinlikleri yapmaları için 

cesaretlendiririm 

 

19._____ Öğrencilere, kavga etmek yerine problemleri konuşarak çözmenin iyi bir sınıf ortamı 

yaratacağını öğretirim 

 

20._____ Dersleri, öğrencilerin değişik aktiviteler arasından kendileri için uygun olanları 

seçebilecekleri şekilde hazırlarım 
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LÜTFEN HER MADDEYE FARKLI BİR NUMARA (5-1) VERDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ 

SET V: 

 

21._____ Öğrencilere, temel hareketleri ve becerileri doğru olarak yapmayı öğretirim 

 

22._____ Öğrencilerin, kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissedecekleri bir sınıf 

ortamı yaratırım 

23._____ Öğrencilere, yeni bir becerinin daha önce öğrendiğimiz başka bir beceriyle olan 

benzerliklerini gösteririm 

 

24._____ Öğrencilere, kendi becerilerini daha iyi anlayabilmeleri için zor aktiviteleri denemeyi 

öğretirim 

 

25._____ Öğrencilere, sınıf içinde sorumluluk almaları için rehberlik ederim 

 

SET VI: 

 

26._____ Öğrencilere, sınıfta öğrenilen becerileri takımlarına yardım etmek için 

kullanmalarını öğretirim 

27._____ Öğrencileri, egzersizin vücuda olan olumlu etkileri hakkında bilgilendiririm  

 

28._____ Öğrencilere, yeni beceri veya stratejiyi öğrenmekte olan arkadaşlarına karşı sabırlı 

olmaları konusunda ısrar ederim 

 

29._____ Öğrencilere, hareket, beceri ve fiziksel uygunluk performanslarını geliştirebilmeleri 

için çeşitli geribildirim yöntemlerini kullanmayı öğretirim 

 

30._____ Başarısız olsa bile gayretli öğrencileri ödüllendiririm 
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LÜTFEN HER MADDEYE FARKLI BİR NUMARA (5-1) VERDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ 

 

SET VII: 

 

31._____ Öğrencilere, spor yaparken ve oyun oynarken zevk alacakları beceriler öğretirim 

 

32._____ Öğrencilere, farklı cinsiyetlerdeki ve farklı becerileri olan öğrencilerle uyumlu olarak 

çalışmayı öğretirim 

 

33._____ Öğrencilere, verilen durumların koşullarına göre beceri ve hareketleri uyarlayarak 

problemleri çözmelerini öğretirim 

 

34._____ Öğrencilere, kendi ihtiyaçlarıyla takımlarının ihtiyaçlarını dengelemeleri için en iyi 

tercih ya da stratejiyi seçmeyi öğretirim 

 

35._____ Sınıfımdaki öğrencilerin özel ilgi ve becerilerini içeren aktiviteleri programa dahil 

ederim 

 

 

SET VIII: 

 

36._____ Öğrencilere, geleceğe dönük olmayı ve okulu bitirdikten sonra katılabilecekleri 

aktiviteleri nasıl öğreneceklerini öğretirim 

 

37._____ Üniteleri, öğrencilerin yeni bilgi, beceri ve performanslarını daha önceki 

öğrendikleriyle birleştirebilecekleri şekilde planlarım 

 

38._____ Öğrencilere, sınıfımızı daha iyi bir yer haline getirmek için birlikte çalışmayı 

öğretirim 

 

39._____ Öğrencileri, beceri ve fiziksel uygunluk aktivitelerini yaparken zevk almaya 

özendiririm 

 

40._____ Öğrencileri, olabileceklerinin en iyisi olmaları için yüreklendiririm 
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SET IX: 

 

41._____ Öğrencilere, diğer öğrencilerle konuşurken olumlu ve destekleyici olmayı öğretirim 

 

42._____ Öğrencilere, etkinlik zorluğunu dereceli olarak arttırmanın performansta gelişmeye 

yol açacağını öğretirim 

 

43._____ Öğrencilere, özel hareket ve becerilerin uygulanmasında en etkili yolu öğretirim 

 

44._____ Öğrencilere, gelecekte öğrenmek istedikleri etkinlikler hakkında karar vermeyi 

öğretirim 

 

45._____ Öğrencilere, egzersizleri tamamlamak için bağımsız olarak çalışmayı öğretirim 

 

 

 

 

SET X: 

 

46._____ Öğrencilere, bireysel farklılıkları dikkate almalarını ve yardıma ihtiyacı olanlara 

yardımcı olmalarını öğretirim 

 

47._____ Öğrencilere, yaşam boyu katılımı teşvik edebilecek uygun aktiviteler öğretirim 

 

48._____ Öğrencilere, becerili ve zinde olmayı öğretirim 

 

49._____ Öğrencileri, kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri için çeşitli aktivitelere katılmaları 

konusunda cesaretlendiririm 

 

50._____ Öğrencilere, yeni becerilerin öğrenimindeki süreçleri öğretirim 
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EK-2 

DİSİPLİN SAĞLAMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ 

DSSÖ 

Beden eğitimi öğretmeni disiplini nasıl sağlar? 
Beden eğitimi dersinde, disiplini sağlamak için öğretmen… 

K
es

in
li

k
le

 
k

at
ıl

m
ıy

o
ru

m
 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

  
K
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ar

sı
zı

m
  

K
at

ıl
ıy

o
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m
  

K
es
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k
le

 
k

at
ıl

ıy
o

ru
m

 

1. Dersi ilginç hale getirerek dikkatimizi canlı tutar 1 2 3 4 5 

2. Eğer uygun davranmazsak, kendimizi kötü hissetmemize neden olur. 1 2 3 4 5 

3. Disiplini sağlamak için hiçbir şey yapmaz 1 2 3 4 5 

4. Uygunsuz davrandığımızda bizi cezalandırmakla korkutur. 1 2 3 4 5 
5. Yeni beceri ve oyunlar öğreterek dikkatimizi canlı tutar 1 2 3 4 5 

6. Uygun davranmadığımızda bizi utandırır 1 2 3 4 5 

7. Nasıl davrandığımızı umursamaz/aldırmaz 1 2 3 4 5 

8. Bize kurallara uygun davranmamız gerektiğini hatırlatır 1 2 3 4 5 

9. Nasıl geliştiğimize dikkatimizi çekerek dersi öğretir. 1 2 3 4 5 
10. Bize sadece uygun şekilde davrananların iyi öğrenci sayıldıklarını hatırlatır 1 2 3 4 5 

11. Ben beden eğitimi derslerinde gerçekten hiç bir disiplinin olmadığını 
düşünüyorum  

1 2 3 4 5 

12. Kaytaranlara/oyalananlara bağırır 1 2 3 4 5 

13. Beden eğitimi dersinde hareketleri iyi yapmanın önemli olduğuna bizi inandırır 1 2 3 4 5 

14. Düzgün davranmadığımızda kendimizi kötü hissetmemize neden olur. 1 2 3 4 5 

15. Bize okul kurallarını hatırlatır 1 2 3 4 5 

16. Becerilerimizi geliştirmek için çabalamamızı sağlayarak dikkatimizi canlı tutar 1 2 3 4 5 

17. Dersi eğlenceli hale getirir 1 2 3 4 5 

18. Beden eğitimi dersinden hoşlanmamızı sağlar 1 2 3 4 5 

19. Dersi heyecanlı/ilginç hale getirir 1 2 3 4 5 

20. Davranışlarımızdan sorumlu olmamıza yardım eder 1 2 3 4 5 

21. Dersin istediğimiz bir bölümünde sorumluluk almamıza yardım eder. 1 2 3 4 5 

22. Kendi gelişimimizden sorumlu olmamıza yardım eder 1 2 3 4 5 

23. Sorumluluk sahibi öğrenciler olmamıza yardım eder 1 2 3 4 5 

24. Beden eğitimi dersinde diğer öğrencilerin gelişimini anlamamıza yardım eder 1 2 3 4 5 

25. Öğrenciler arasında anlayışlı olma ve işbirliğini teşvik eder 1 2 3 4 5 

26. Öğrenmeye ve birbirimize yardımcı olmaya bizi teşvik eder 1 2 3 4 5 
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