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Spor Bilimleri Dergisi’nde görgül araştırmalar ve derleme 
türü yazılara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde içeren 
yazılar, meta analiz çalışmaları, model önerileri, olgu su-
numları ve tartışmaları v.b.) yer verilmektedir. Tüm yazılar 
aşağıda verilen yazım kurallarına ve web sayfamızda verilen 
makale şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Genel Kurallar
1. Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumlu-

dur.
2. SBD’de yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterile-

rek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıt-
malardan alıntı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluş-
lar yasalar karşısında sorumludur.

3. Yayına kabul edilen çalışmaların yazar(lar)ından, her bi-
rinin ıslak imzasının olduğu Yayım Hakkı Formu’nu pos-
ta yoluyla Yayın Koordinatörlüğüne göndermeleri iste-
nir.

4. Yayın kurulu, yazıda gerekli gördüğü kelimeleri değişti-
rebilir.

5. Makale Şablonuna uygun hazırlanmayan çalışmalar de-
ğerlendirmeye alınmaz ve genel kurallara uymayan ya-
zılar yayımlanmaz.

6. SBD’de yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret öden-
mez.

7. Yayımlanan her araştırma verisinin beş yıl süre ile araş-
tırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın 
politikamız, gerekse uluslararası yayın kuruluşlarının 
kuralları gereğince çalışmaların verileri ve analiz prog-
ramları gerekli görüldüğünde yazarlardan istenebilir.

8. Makalenin yayımlandığı sayı, makaledeki her yazar için 
iki adet olacak şekilde, yazışma adresinde adı geçen ya-
zara posta yoluyla gönderilir.

9. Yazılara verilecek kabul ya da ret yanıtı bilimsel danış-
ma kurulunun inceleme süresine göre değişebilir.

10. Yazar(lar), çalışmanın orijinal olduğunu, başka bir der-
giye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce 
yayımlanmamış olduğunu, Helsinki Bildirge’sinde insan 
ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu, 
kullanılan ölçek, anket, envanter, test vb. ölçüm araçla-
rının kullanımı için sahibinden izin alma konusunda tüm 
sorumluluğu aldıklarını ve yazılarda ifade edilen düşün-
celerden kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmekte 
ve çalışmanın yayım haklarını Spor Bilimleri Dergisine 
vermektedirler.

Dergiye gönderilecek çalışmalar, A4 (özel boyut: 
19,5x27,5 mm) sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar tek sütun ha-
linde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 
cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri “Times New Roman” 
olmalı ve yazılar 12 punto büyüklüğünde 1.5 satır aralığı kul-
lanılarak iki yana yaslanmış formatta (justify) düzenlenmelidir. 
Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada olmalıdır. Sayfa 
Üst bilgi (header) ve alt bilgi (footer) olmamalıdır. Başlıklar ara-
sında iki satır aralığı bulunmalıdır. Tablolar 9-11 punto ve tek 
satır aralığında olmalıdır.

Metin uzunluğu 25 sayfayı geçmemelidir. Çalışmalarda 
olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Çalışmalar; öz, 
anahtar kelimeler, ana metin, yazar notları, yazışma adresi ve 
kaynaklar bölümlerini içermelidir.

I. Başlık: Makalenin başlığı 14 punto büyüklüğünde, bü-
yük harf ve sola yaslı biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkın-
da bilgi verici olmalıdır. Türkçe başlığın uzunluğu 20 kelime-
yi geçmemelidir. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın 
altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın 
altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Yazar(lar)’ın açık adı kü-
çük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve sola yaslı olarak ve-
rilmelidir. Yazar(lar)’ın çalıştığı kurumun açık adı belirtilmelidir.  

II. Öz ve anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere her iki dilde‚ Öz‘ ve Abstract‘ başlıkları altında 250 ke-
limeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf halinde, iki yana yaslı 
olarak yazılmalıdır. Türkçe özün altında ‚Anahtar Kelimeler‘ 
ve İngilizce özün altında ‚Key Words‘ başlığı altında 3-5 anah-
tar kelime bulunmalıdır. Öz bölümünde, amaç, denekler ya da 
araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin 
analizi, kısaca bulgular ve kısa bir sonuca ilişkin bilgiler yer al-
malıdır.

III. Ana metin: Araştırma makalelerinde metin, sırası ile 
giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar, 
varsa ekler bölümlerini içermelidir. Derleme türü makalelerde, 
makalenin içeriğine göre bu sıra izlenmeyebilir.

· Giriş: Yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yak-
laşım ve bulgular ile araştırmanın amacını kapsamalıdır.

· Yöntem: Denekler, araştırma grubu ya da örneklem, veri 
toplama araçları, işlem yolu ve verilerin analizi başlıkla-
rını içerecek şekilde dört başlık altında toplanmalıdır.

· Bulgular: Araştırma denencelerini test etmede ya da 
problem/lerin istatistik analizlerinde kullanılan değerle-
re (ortalama, standart sapma vb.) her değişkene göre 
ayrı ayrı yer verilmelidir. Tablo ve şekiller metin içinde 
verilmelidir.

· Tartışma: Araştırma bulgularının literatür ışığında açık-
lanmasını ve tartışılmasını içermelidir.

· Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen sonuçlar 
ve geleceğe dönük öneriler kısaca verilmelidir.

· Yazar notları: Eğer araştırma bir tez çalışmasının öze-
ti ise ya da araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise 
bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının araş-
tırmaya katkıları nedeni ile teşekkür etmek istediği kişi-
ler de bu sayfada belirtilmelidir.

· Yazışma adresi: Yazar(lar) ile bağlantı kurulabilecek 
adres, telefon numarası, e-mail adresi ve varsa faks nu-
marası bu bölümde yer almalıdır.

· Kaynaklar: Kaynak gösterimi ile ilgili, Spor Bilimleri 
Dergisi web sayfasından yazım kuralları incelenerek de-
taylı bilgi edinilebilir.

· Ekler: Yazar tarafından uygun görüldüğünde, araştır-
mada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerebilir.

· Tablolar: Tablolar, metin akışı içinde olmalıdır. Tablo ya-
zısı ve tablo numarası, tablonun üstünde ve sola daya-
lı olarak verilmeli, tablo başlığı tablo numarasının yanın-
dan itibaren yazılmalıdır. Tablo başlığında, yalnızca bi-
rinci kelimenin ilk harfi büyük olmalı, diğer kelimeler kü-
çük harfle başlamalı ve devam etmelidir. Tablolar word 
programında hazırlanmalı, tablolarda dikey çizgiler ol-
mamalı ve yatay çizgilerin nerelerde olması gerektiği 
konusunda web sayfasında bulunan makale şablonuna 
bakılmalıdır. Tablo, içeriğine göre 9-11 punto olarak ha-
zırlanabilir. Tablo içeriğinde satır aralarına boşluk veril-
memelidir.

· Şekil ve Grafikler: Şekil başlıkları ve şekiller, metin akışı 
içinde olmalıdır. Şekil numaraları ve başlıkları şekillerin al-
tında yer almalıdır. Şekil başlıklarında yalnızca ilk kelime-
nin baş harfi büyük olmalı diğer kelimeler tamamen küçük 
harf olmalıdır.

· “Makale Şablonu” web sitemizden indirilip, çalışmanız 
makale şablonuna göre düzenlenmelidir.

Detaylı bilgiye yayın koordinatörlüğü ile iletişime geçilerek 
(sbdmaster@hacettepe.edu.tr) ya da web sitemizden (http://
www.sbd.hacettepe.edu.tr) ulaşılabilir.

SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI
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Değerli Okuyucular,

Olimpiyat Oyunları tamamlandı ve sıralamada iyi 

bir yer edinemedik. Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında 

durumumuz daha iyi idi ama genel olarak baktığımızda 

ölçüt madalya sayısı ise, başarıyı etkileyecek olan diğer 

paydaşlar gibi spor bilimciler olarak bizler de sınıfta kaldık. 

Bu nedenle, çuvaldızı kendimize nasıl batıracağımız 

konusunda derin düşünmemiz gerekir çünkü özellikle 

spor bilimlerinin performans sporunun geliştirilmesi 

ile doğrudan ilgilenen çalışma gruplarının daha fazla 

sayıda ve etkili çalışmalar yapıp önerilerde bulunmaları 

gerekmektedir. Bu da ulaşılacak hedef/lere yönelik yoğun 

bir çalışma temposu gerektirecektir. Bu yapıldığında eğer 

6-8 yıl sonra madalya sayımızda belirgin artış olur ve 

dünyanın her yerinden organizasyonlar, antrenörler ve 

spor bilimcilerin gelip “Bunu nasıl başardınız? Bizimle de 

paylaşır mısınız?” dedikleri an kendimizi hedefe ulaşılmış 

ve başarılı olmuş sayarız. Yoksa artı eksi dört-beş madalya 

değişimi evrenselde çok fazla iz bırakmayacaktır.

Sözü edilenleri başarmak için sanırım öncelikle 

ülkemizdeki Spor Yüksekokulları’ndan yeterliğe sahip 

olanların fakülteye dönüştürülüp yeniden yapılandırılması 

ve belli bölgelerde Spor Bilimleri Enstitüleri’nin kurularak 

sorun odaklı derinlikli araştırmaların yapılması ve 

araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması gerekir. Bu 

bağlamda ayrıca, spor federasyonlarının; kendi özel 

alanlarına uygun antrenörleri seçip bütün masraflarını 

karşılayarak var olan anabilim dalları ve kurulacak olan 

enstitülerde tezsiz ve tezli yüksek lisans yapmaları 

sağlanabilir. Bu yaklaşım, gelecek için ülkemiz adına 

önemli bir çığır açabilir.  

Diğer yandan, araştırma sonuçlarının pratiğe 

aktarılması ile birlikte araştırma sonuçlarının 

dönüştürülmesi de gerekir. Çünkü, araştırma yapmanın 

amaçlarından birisi onları bilim dünyası ve toplumla 

paylaşmaktır. Kabul edelim ki spor bilimleri camiası olarak 

yazı yazma konusunda biraz üşengeç davranmaktayız. 

Nedenini bilemem ama kongre kitaplarını incelediğimizde 

her yıl ortalama 500-600 bildirinin sunulduğunu 

görüyoruz ancak bunların büyük bir bölümü makaleye 

dönüştürülmüyor. Oysa, kongrede elde edilen geri 

bildirimlerle birlikte sunumların geliştirilip alanımızdaki 

dergilere gönderilmesi gerekir. 

Bu sayıda dört farklı makale bulacaksınız. 

Bunlar: “Futbol Yetilerine İlişkin Dereceleme Ölçeğinin 

Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramına ve Klasik 

Test Kuramına Dayalı Olarak Karşılaştırılması, Sporda 

İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular için Uyarlanması, 

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Katılımlarına 

Göre Algılanan Özgürlük, Sağlıklı Büyüme için Okul Öncesi 

Dönemdeki Çocuklarda Hareket ve Fiziksel Aktivite”dir. 

Spor Bilimlerinin çoklu çalışma alanlarına sahip olması 

farklı alt alanlardan makalelerin bir arada yayımlanması 

kaçınılmaz olmaktadır. Umarız ki zaman içerisinde 

ülkemizde de alt alan dergileri yayımlanarak sadece o 

alana ait makaleler üretilir.  

 

 Gıyasettin DEMİRHAN

  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

EDİTÖRDEN





Araştırma Makalesi

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, benzer düzeylerde uygulanan 

iş yüklerinde, farklı kasılma hızlarının (40 – 80 rpm) 

fizyolojik parametrelere olan etkilerinin incelenmesidir. 

Çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencisi olan 13 erkek gönüllü yer almıştır. Üç farklı 

laboratuar oturumundan oluşan bu çalışmada, ilk önce 

gönüllülerin maksimal oksijen tüketim kapasiteleri 

(makVO
2
) ölçülmüştür. Gönüllülerin tespit edilen 

makVO
2
 değerlerinin 55–60% düzeyine denk gelen 

iş yükleri hesaplanmıştır. Tespit edilen iş yükü, diğer 

iki submaksimal testlemede uygulanan 40 ve 80 rpm 

pedal frekanslarındaki egzersizlerde sabit tutulmuştur. 

40 ve 80 rpm testlemeler 3 dakika ısınma bölümü, 20 

dakikalık ana bölüm ve bunu takip eden 5 dakikalık pasif 

toparlanma bölümü olarak uygulanmıştır. İstatistiksel 

analiz sonuçlarına göre iki farklı pedal frekansı ve 

A B S T R AC T

The purpose of this study was to investigate the 

effects of different rates of muscle contractions 

(40 rpm – 80 rpm) on physiological parameters in 

a giving speed of cycling. Thirteen male students 

from Celal Bayar University were used as subjects. 

Measurements were taken in three different 

days. First, oxygen consumption (maxVO
2
) of the 

participants was measured. Then, the work load 

which equal to 55-60% of VO
2max

 of each participant 

was determined and used as a constant load during 

two different measurements at 40 and 80 rpm. The 

test protocols at 40 rpm and 80 rpm included 3 

minute warm up, 20 minute main period and 5 minute 

cool down periods. Results of the statistical analyses 

showed that there was a significant differences in 

respiratory frequency, minute ventilation, oxygen 
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78 Kayıtken, Bereket Yücel, Dinç

GİRİŞ
Değişik egzersiz model, tip ve şiddetlerinde, 

farklı tipte kas katılım modelleri gözlemlenir 

(Gandevia, 2001; Neptune ve Hull, 1999; Neptu-

ne ve diğ., 1997; Sarre ve diğ., 2003). Submaksi-

mal ve maksimal şiddetlerde yürüyüş yada koşu 

sırasında farklı adım frekansını ve uzunluğunun 

ölçülen fizyolojik parametrelere özellikle oksi-

jen tüketimi ve kan laktat düzeyine olan etkileri 

yıllar boyunca araştırmacıların ilgisini çekmiştir 

(Bereket, 2005; Holt ve diğ., 1991; Minettti ve 

diğ., 1995; Zarrugh ve diğ., 1974). Bu çalışma 

sonuçları ile sabit yürüme ya da koşu hızlarında 

adım sıklığı ve/veya uzunluğu değiştirilerek eg-

zersizin şiddeti ile birlikte sağlık ve performans 

ilişkili parametreler artırılmaya çalışılmıştır.

Kan laktat konsantrasyonları (KLK), oksijen tü-

ketimi (VO
2
), kalp atım sayısı (KAS), solunum hac-

minin tüketilen oksijene olan oranı (VE/VO
2
), solu-

num hacminin üretilen karbondiokside olan oranı 

(VE/VCO
2
), solunum değişim oranı (RER) ve algıla-

nan yorgunluk düzeyi (RPE) birer antrenman şid-

deti belirleme yöntemidir. Bisiklet ergometresinde 

absolüt antenman şiddeti sabit tutulduğunda, de-

ğiştirilen hareket frekansının yukarıda sayılan KLK, 

KAS, VO
2
 ve RPE değerlerinde farklılıklar yaratdığı 

düşünülmektedir. Bisikletçiler ya da bunun dışında 

kalan diğer branş sporcuları tarafından genel fizik-

sel hazırlık süresince kullanıldığında, uygulanacak 

farklı hareket frekanslarının psikolojik ve fizyolojik 

süreçlere olan etkilerinin bilinmesi önemli olacak-

tır. Bu etkilerin saptanması, bisiklet ergometresini 

antrenman aracı olarak kullanan tüm sporcular 

için önemlidir. Bisiklet ergometresideki farklı eg-

zersiz şiddetlerinin fizyolojik parametrelere olan 

etkisi ile ilgili makaleler incelendiğinde yürüyüş ve 

koşu egzersizlerinde gözlenen sonuç birlikteliğine 

rastlanamamaktadır. Londree ve diğ. (1997) iş yü-

künü sabit tuttukları çalışmalarında 90 rpm pedal 

frekansında tüketilen oksijen değerlerinin, 50 rpm 

pedal frekansındaki değerlerden anlamlı düzey-

de yüksek olduğunu ve tüketilen O
2 

nin
 
doğrusal 

olmayan artışını açıklarken, Kang ve diğ. (2004) 

farklı pedal frekanslarında doğrusal VO
2
 artışını 

desteklemektedir.

Farklı frekanslarda yapılan devamlı yüklen-

melerde motor ünitelerin merkezinde yoğun ola-

rak bulunan, mekaniksel, histokimyasal ve termik 

değişime ileri derecede duyarlı Grup III ve IV kü-

çük çaplı affarent sinirlerinin ateşleme frekansları, 

5–10 dakika civarında zirve değerlere ulaştığı dü-

şünülmektedir (Gandevia, 2001). Refleks inhibitör 

mekanizmalardan da sorumlu olduğu düşünülen 

farklı zaman aralıkları arasında, solunum sıklığı, dakika 

solunumu, oksijen tüketimi, kan laktat konsantrasyonu, 

üretilen karbondioksid miktarı, solunum değişim oranı 

ve algılanan yorgunluk değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir, p≤0.05. Diğer 

taraftan, iki faktörlü ilişki analizlerinde ulaşılan kalp 

atım sayısı istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verirken, 

farklı zaman aralıklarında iki farklı kadansta yapılan basit 

etki analizlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca 

ulaşılamamıştır p≥0.05. Sonuç olarak benzer iş yüklerinin 

kullanılmasına rağmen, artan kadanslardaki farklı kas 

katılım modelleri, egzersizin şiddetini belirleyen fizyolojik 

parametrelerde doğrusal artışlara sebeb olmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Pedal frekansı, Farklı kas katılım modelleri, Oksijen 

tüketimi, Algılanan yorgunluk düzeyi, Kan laktat 

konsantrasyonu

consumption, blood lactate concentration, expired 

carbon dioxide respiratory exchange ratio and rate 

of perceived exertion during two different testing at 

40 rpm and 80 rpm, p≤0.05. On the other hand, even 

though there is significant interaction among cadence 

and different time periods in terms of heart rate, no 

significant differences were found in simple effect 

analyses, p≥0.05. As a conclusion in a giving exercise 

loads, the intensity of exercise which was measured 

by physiological parameters was increase linearly 

along with the cadence of the cycling.

Key Words

Pedal frequency, Different muscle models, Oxygen 

consumption, Rate of perceived exertion, Blood lactate 

concentration
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bu sinirler başlıca; sodyum iyonları, laktat, hista-

min, araşidonik asit ve bradikinin kimyasallarına 

duyarlıdırlar. Bu durum, submaksimal yüklenme-

lerde kas katılım modeli bazında bir “değişim eşik 

noktası” olabileceğini işaret ettiği düşünülmekte-

dir. Bu nedenle farklı frekanslarda ulaşılan kas ka-

tılım modelleri ile diğer fizyolojik değişkenler olan 

KLK, VO
2
, KAS, VE/VO

2
, VE/VCO

2
, RER ve RPE ara-

sınada ilişki kurulabilir. Bu nedenle bu çalışmanın 

amacı benzer düzeylerde uygulanan iş yüklerinde, 

farklı kasılma hızlarının (40 – 80 rpm) fizyolojik pa-

rametrelere olan etkilerinin incelenmesidir.

YÖNTEM
Araştırma Grubu: Bu çalışmaya Manisa, Ce-

lal Bayar Üniversitesi (CBÜ), Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu öğrencisi, rasgele seçilmiş 

çalışmanın amacını, risklerini anlatan izin bildir-

gesini imzalamış. Maksimal oksijen tüketim ka-

pasitesi 36 ml.kg-1.dk-1 ve üzerinde tespit edilmiş, 

alkol ve tütün benzeri maddeler kullanmayan, 

21.15±2.60 yaş ortalamasında 13 erkek gönüllü 

katılmıştır. Çalışma CBÜ Tıp Fakültesi etik kurulu 

tarafıdan onaylanmıştır.

Verilerin Toplanması: Çalışmanın başlangı-

cında katılımcıların vücut ağırlığı ve bioelektrik 

impedans yöntemine dayalı vücut yağ yüzdesi 

analizi, Tanita Bioelektrik İmpedans cihazı (Tanita 

300 MA, Tanita C.O., Tokyo–Japan) ile yapılmıştır.

MaxVO
2
 ölçümleri: EKG ölçümleri yapılan ve 

kardiolog trafından herhangi bir risk taşımadıkları 

saptanan gönüllüler, vücut ağırlıklarının kilogramı 

başına uygulanan, 1/2 watt iş yükünde, 5 dakika bo-

yunca 60 rpm pedal frekansında pedal çevirmiş-

ler ve 5 dakika sonrasında, araştırmacı eşliğinde 

5-7 dakika gerdirme egzersizleri yapmışlardır. Bu 

uygulama ile tüm gönüllüler tarafından aynı ger-

dirme egzersizleri, egzersiz sıralaması ve gerdir-

me süreleri uygulanmıştır. Gönüllülerin, gerdirme 

egzersizlerinin bitiminden sonraki 5 dakika içinde 

makVO
2
 ölçümünün yapılacağı test protokolüne 

başlamaları sağlanmıştır. MakVO
2
 ölçümleri Mo-

nark bisiklet ergometresinde (Monark, Ergome-

dics 834 E, Sweden) yapılmıştır. Maksimal oksijen 

tüketim kapasitesi testi süresince 60rpm pedal 

frekansı sabit tutulmuştur. İlk iş yükü olarak 25 

watt iş yükü uygulanmıştır. İş yüklerine 3 dakikalık 

adaptasyon fazı uygulanmıştır. Birinci adaptasyon 

fazı bitiminde, uygulanan iş yükü 50 watt düzeyine 

çıkartılmış ve bu iş yükünde 2 dakika 60 rpm pe-

dal frekansında ikinci adaptasyon fazı uygulanmış-

tır. Uygulanan ikinci adaptasyon fazındaki iş yükü 

(50 watt) tır. Bu aşamadan sonra, 60 rpm pedal 

frekansı sürdürülebildiği sürece her 1 dakikada 25 

watt arttırılmıştır. Iş yüklerinin arttırıldığı aşama-

lar arasında ara verilmemiş ve iş yükü artışlarını 

içeren aşamalar ardı ardına devamlı tarzda uygu-

lanmıştır. 60 rpm pedal frekansının devamlılığının 

sağlanabilmesi için, sözlü motivasyon sağlanmış 

ve performans düzeyi, devir kadranından gönüllü-

ler tarafından görsel olarak izlenmiştir. MakVO
2
’ye 

ulaşma kriteri olarak kullanılan kıstaslar; İş yükü 

artışına rağmen VO
2
 değerlerindeki artışın, uygu-

lanan iki iş yükü arasında 150 ml.dk-1.kg-1 ve daha 

düşük olması, Borg’un orijinal skalasında, algıla-

nan yorgunluk düzeyinin 17 ve üzerinde işaret edil-

mesi, RER değerinin 1.15 ve üzerinde olması, Kan 

laktat konsantrasyonlarının, toparlanmanın ilk 5 

dakikası içinde, 8 mmol.L-1 ve üzerinde olması, Kalp 

atım sayısının, maksimal kalp atım sayısının % 85 

ve üzerinde olması, Artan iş yüküne rağmen kalp 

atım sayısında artış gözlemlenmemesidir. Bu kri-

terlerinden 3 tanesinin aynı anda gözlemlenmesi, 

maksimal oksijen tüketim kapasitesine ulaşıldığı-

nın göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Gaz analizleri, K4b2 (K4b2 breath by breath 

portable spirometer, Ergomedics, Italy) ile analiz 

edilmiş ve kalp atım sayısı polar marka kalp atım 

monitörü (Polar Sport Tester, E-400, Norway) ile 

ölçülmüştür. Gaz analizlerinde direkt olarak ölçü-

len solunum dakika hacmi (V
E
), VO

2
 ve karbondiok-

sit üretimi (VCO
2
) değerlerine ek olarak, elde edi-

len V
E
, VO

2
 ve VCO

2
 değerlerinden indirekt olarak, 

RER, V
E
/VO

2
 ve V

E
/VCO

2 
hesaplanmıştır. Hesap-

lamalar, K4b2 portable spirometer (Ergomedics-

Italy) yazılımında bulunan programlar kullanılarak, 

ölçümler ile eş zamanlı yapılmıştır. Gaz analizi tüm 

test süresince devam etmiştir. Gaz analizlerinde, 

ölçümlerin yapılacağı her hafta başında K4b2 için-

de %16 O
2
 ve %5 CO

2
 bulunan kalibrasyon tüpü 

ile kalibrasyon ayarı yapılmıştır. ayrıca her ölçüm 

öncesinde K4b2 otomatik olarak ortamdaki gaz 
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hacimlerini ve nem miktarını ölçerek kendini ka-

libre etmektedir. Kalp atım sayısı her aşamanın 

son 10 saniyesi içerisinde araştırmacı tarafından, 

telemetrik monitörden (Polar Sport Tester, E-400, 

Norway) gözlenmiştir. MakVO
2
 ölçümü boyunca, 

gönüllülerin algılanan yorgunluk düzeyleri (RPE), 

Borg’un orjinal 6-20 skalası (1982) kullanılarak 

ölçülmüştür. Her aşamanın son 30 saniyesi içinde 

gönüllülerden skaladaki yorgunluk düzeylerini be-

lirten aşamayı işaret etmeleri istenmiştir.

40 ve 80 rpm Testlemeleri: Egzersiz şiddeti 

belirleme yöntemi olarak, makVO
2
’nin yüzdelerine 

denk gelen iş yüklerini karşılayan güç çıktısı düzey-

leri kullanılmıştır. Testlemeler Monark bisiklet ergo-

metresinde (Monark, Ergomedics 834 E, Sweden) 

yapılmıştır. 40 rpm egzersizlerinde elde edilen fiz-

yolojik değerler 80 rpm egzersizlerinde elde edilen 

değerler ile karşılaştırılmıştır.

MakVO
2
 ölçümlerinde elde edilen VO

2
 düzeyi-

nin, 55%-60% aralığına denk gelen iş yükü, watt 

cinsinden tespit edilmiştir. Tespit edilen iş yükü; 

“güç = kuvvet x yol / zaman” eşitliğine entegre 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar vücut ağırlığına 

bölünmüş ve vücut ağırlığının kilogramı başına 

düşen direnç düzeyi watt cinsinden hesap edilmiş 

ve kullanılması gereken ağırlık gram cinsinden he-

saplanmıştır. 40 rpm ve 80 rpm egzersizleri kefeli 

bisiklet ergometresinde gerçekleştirilmiş ve vücut 

kilogramı başına elde edilen iş yükü değeri, tüm 

egzersizlerde (40 ve 80 rpm) sabit tutulmuştur.

MakVO
2
 testlemelerinden sonra 2-3 gün ara 

verilmiş ve gönüllüler rasgele olarak 40 ve 80 rpm 

gruplarına ayrılmışlardır. İki gruba ayrılan gönüllü-

lerin 40/80 rpm testlemeleri yapıldıktan sonra 1 

gün ara verilmiş ve daha sonraki test oturumunda 

bir önceki oturumda 40 rpm çalışmış gönüllülerin 

80 rpm ve 80 rpm çalışmış gönüllülerin 40 rpm 

testlemeleri yapılmıştır.

40 ve 80 rpm pedal frekansında uygulanan 

tüm egzersiz testlemeleri 20 dakika sürmüştür. 

20 dakikalık ana bölümün öncesinde, uygulanan iş 

yükünün % 50’sine denk gelen direnç ve ilgili otu-

rumda uygulanan pedal frekansında, 3 dakikalık 

ısınma periodu uygulanmıştır. Isınmadan sonra hiç 

ara verilmeden, ısınma periodunda uygulanan iş 

yükü test için hesaplanan değerlerine yükseltilmiş 

ve 20 dakikalık ana bölümün bitişine kadar sabit 

tutulmuştur. Ana bölümün bitişi ile birlikte gönüllü-

ler 5 dakika boyunca bisiklet ergometresi üzerinde 

pasif olarak oturmaya devam etmişlerdir. Bağımsız 

değişkenler başlangıçta, 3. dak., 8. dak., 13. dak., 18. 

dak., 23. dak., ve 28. dakikalarda ölçülmüştür.

Kan alımı ve biyokimyasal analizler: Egzersiz 

testinin başlamasından 3 dakika öncesinde, ısınma 

bölümünün başlangıcında ve sonunda, egzersiz 

ana iş yükünün uygulandığı bölümün ısınma süresi 

dahil 8., 13., 18., 23. dakikalarında ve egzersiz son-

rası bisiklet ergometresi üzerinde devam eden pa-

sif toparlanma bölümünün 5. dakikasında, parmak 

ucundan alınan 2–5 ml kapiller arteryel kandan, 

YSI 1500-S laktat analiz cihazı (Yellow Springs OH, 

USA) ile hemolize tam kan laktat analizi yapılmıştır. 

Kan laktat analizleri, kan alımını takip eden 2 daki-

ka içinde tamamlanmıştır.

Verilerin Analizi: Çalışmaya katılan toplam 

katılımcı sayısı, çalışma grubu oluşturulduğunda 

16 iken, daha sonra çalışmanın başlangıcında bu 

sayı 14 katılımcıya düşmüştür. İki katılımcı, kardi-

olog tarafından yapılan tetkiklerde, maksimal test-

lerin yapılması için uygun olmadığı saptandığı için 

çalışma dışı bırakılmıştır. Bu iki gönüllü gerekli ek 

tetkiklerin yapılması için, ilgili sağlık birimlerine 

yönlendirilmiştir. Çalışma başlangıcında, testle-

melere başlayan gönüllü sayısı 14 iken, çalışma so-

nunda bu sayı 13 gönüllüye düşmüştür. Bu sebeple 

çalışmanın, istatistiksel analizlerinde kullanılan ka-

tılımcı sayısı 13 dür. Bu çalışmanın istatistiksel ana-

lizlerini yapmak için Windows XP, altında çalışan 

SPSS 11, paket programı kullanılmıştır. İki farklı ka-

dans süresince ölçülen iş yükünün karşılaştırılma-

sında ise eşleştirilmiş “t test” kullanılmıştır. Daha 

sonra bisiklet ergometresinde uygulanan, farklı 

iki egzersiz şiddetinde ve farklı egzersiz zamanları 

süresince ölçülen bağımsız değişkenler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olma-

dığı “İki Faktör Tekrarlı Varyans Analizi” yöntemi 

ile yapılmıştır. ANOVA sonuçlarında istatistiksel bir 

farka rastlandığında ise bu farkın kaynağının araş-

tırılmasında “eşleştirilmiş t test” istatistiksel analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Tüm çalışma süresince kul-

lanılan anlamlılık sınırı 0.05’ tir.
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BULGULAR
Tüm testlemeler boyunca devam eden katılım-

cıların tanımlayıcı yaş, fiziksel parametreleri ve 

maksimal oksijen tüketimi, minimum, maksimal, 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’ 

de gösterilmiştir.

Eşleştirilmiş t testi sonuçları: İki farklı ka-

dansta (40 rpm ve 80 rpm) verilen yüklemelerin 

benzer olup olmadığı çalışmanın bel kemiğini oluş-

turmaktadır. Bu nedenle farklı kadanslarda ulaşı-

lan iş yükleri t testi ile karşılaştırılmış ve sonuç-

ta istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0.30, p≥0.05).

İki faktör tekrarlı varyans analizi sonuçları: 

Benzer egzersiz şiddetlerinde iki farklı kadansta 

(40 rpm ve 80 rpm) bisiklet ergometresinde ölçü-

len iş yükü, VO
2
, V

E
, Rf, KLK, KAS ve RPE değer-

lerinin karşılaştırılmasında kullanılan İki Faktör 

Tekrarlı Varyans Analizi sonuçlarında bağımlı de-

ğişkenler başlangıçta, 3. dak., 8. dak., 13. dak., 18. 

dak., 23. dak., ve 28. dakikalarda ölçülmüştür. İsta-

tistiksel olarak anlamlı çıkan fizyolojik paramete-

relerin Post Hoc testleri, eşleştirilmiş t test analiz 

yöntemi ile yapılmıştır.

Oksijen tüketimi: İki farklı kadansda (40 rpm 

ve 80 rpm) bisiklet ergometresinde yapılan eg-

zersizlerin başlangıçta, 3. dak., 8. dak., 13. dak., 18. 

dak., 23. dak. ve 28. dakikalarda ölçülen VO
2
 de-

ğerlerine olan etkisi araştırılmıştır. İki Faktör Tek-

rarlı ANOVA analizlerine göre farklı zaman aralık-

larında, benzer egzersiz şiddetlerindeki 40 rpm ve 

80 rpm’lik kadanslarda oksijen tüketimi değerleri-

nin arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur, F
(6, 144)

=9.39 p≤0.05.

Post Hoc analizlerinde kadanslar arası VO
2
 de-

ğerleri arasındaki ayrılığı hangi dakikalardaki fark-

lılığın getirdiği test edilmektedir. Şekil 1’ de verilen 

analiz sonuçlarına göre Benzer şiddet düzeylerin-

deki egzersizlerde bisiklet ergometresinin kadan-

sı 40 rpm de iken ölçülen VO
2
 ortalama değerleri 

başlangıç hariç diğer tüm safhalarda 80 rpm de 

ölçülen değerlerden istatistiksel olarak düşüktür, 

p≤0.05.

Bu çalışmada tüketilen oksijen düzeyi, 40 ve 

80 rpm egzersizlerin başlangıç ortalama değeri 

olan 5.39 ml/kg-1/dk-1 düzeyinden, egzersiz bitimi 

olan 23. dakikanın sonunda 40 rpm egzersizlerde 

5.2 kat artış göstererek 28.06 ml/kg-1/dk-1, 80 rpm 

egzersizlerde ise 6.5 kat artış gösterip 34.98 ml/

kg-1/dk-1 düzeyine ulaşmıştır.

Üretilen karbondioksit miktarı: İki farklı ka-

dansda (40 rpm ve 80 rpm) yapılan bisiklet ergo-

metresi ölçümlerinin başlangıçta, 3. dak, 8. dak, 13. 

dak, 18. dak, 23. dak, ve 28. dakikalarda ölçülen 

VCO
2
 değerlerine olan etkisi araştırıldığında, is-

tatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur,  

F
(6, 144)

=14.17, p≤0.05.

Yedi farklı egzersiz safhası süresince ölçülen 

VCO
2
 değerlerinin 40 rpm ve 80 rpm arasındaki 

farklılıklarında sebep olan süreçlerin ortaya kon-

ması için yapılan Post Hoc karşılaştırmalarında 

alınan ortalama sonuçlar VO
2
 ve V

E
 ölçümelerin-

de olduğu gibi farklı zaman periyodlarının değişik 

rpm’lerdeki ölçümlerinin tümü başlangıç seviyesi 

hariç 80 rpm’de, 40 rpm ölçümlerinde elde edilen-

lerden istatistiksel olarak daha yüksek olduğunu 

göstermektedir, p≤0.05 (Şekil 1).

Kan laktat miktarı: İki Faktör Tekrarlı ANO-

VA analizlerine göre benzer egzersiz şiddetlerin-

deki 40 rpm ve 80 rpm’lik kadanslarda kan laktat 

değerlerinin arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur, F
(6,144)

=8.84, p≤0.05.

Post Hoc analiz sonuçlarına göre başlanğıç-

taki laktik asit değerleri beklendiği üzere iki farklı 

grup arasında farklılıklar göstermemiştir. Bunun 

dışındaki tüm dakikalarda iki farklı kadans aralık-

Tablo 1. Katılımcıların yaş, fiziksel ve fizyolojik değerleri

N Minimum Maximum Ss

Yaş 13 17 26 21.15 2.60

Vücut Ağ. (kg) 13 61 115 81.38 8.34

Boy (cm) 13 163 190 177.31 8.52

BMI 13 20 33 25.70 4.38

MaxVO
2
 (ml/kg/dk) 13 36 56 45.38 6.17
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ları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılklar 

vardır, p≤0.05. Başlangıç seviyesinden başlayarak 

3., 8., 13., 18., 23. ve 28. dakikalardaki farklı ka-

danslardaki KLK ortalamaları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1’de de görüldüğü üzere benzer şiddet 

düzeylerindeki egzersizlerde bisiklet ergometresi-

nin kadansı 40 rpm düzeyindeyken ölçülen laktik 

asit ortalama değerleri başlangıç hariç diğer tüm 

safhalarda 80 rpm testlemelerinde ölçülen değer-

lerden istatistiksel olarak düşüktür, p≤0.05.

Kan laktat konsantrasyonları, 40 rpm ve 80 

rpm egzersizlerin başlangıç ortalama değeri olan 

1.33 mmol/L-1 düzeyinden, egzersiz bitimi olan 23. 

dakikanın sonunda 40 rpm egzersizlerde 1.7 kat 

artış göstererek 2.58 mmol/L-1, 80 rpm egzersiz-

lerde ise 3.6 kat artış gösterip 5.03 mmol/L-1 orta-

lama düzeylerine ulaşmıştır.

Dakika solunumu değerleri: Benzer egzersiz 

şiddelerinde 40 rpm ve 80 rpm kadanslarda ya-

pılan iki farklı testlemede katılımcıların yedi farklı 

safhada değerlendirilen dakika solunumları ara-

sında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulun-

muştur, F
(6,144)

=27.46, p≤0.05.

Şekil 1. de gösteridiği üzere farklı safhalarda 

ve kadanslarda ölçülen V
E
 değerlerinin karşılaştı-

rılmasında başlangıçta alınan değerler hariç, diğer 

tüm ölçümlerde; 3., 8., 13., 18., 23 ve 28. dakikalar-

da 80 rpm de elde edilen V
E
 değerleri 40 rpm öl-

çümlerinden istatistiksel olarak yüksektir, p≤0.05. 

Bu sonuçlar diğer fizyolojik parametreler ile uyum 

göstermektedir. Başlangıçta iki kadans arasındaki 

ölçümlerde farklı olamayan V
E
 değerleri, egzersi-

zin şiddetinin artışı ile birlikte farklılaşmış, egzersiz 

bitirildikten kısa bir süre sonra tekrar istatistiksel 

olarak farksız haline geri dönmüştür. 40 ve 80 

rpm egzersizlerinin V
E
 başlangıç ortalaması 13.28 

lt/dk düzeyinden, 40 rpm egzersizlerin 23. dakika-

sında 4.4 kat artış göstererek 58.44 lt/dk düzeyi-

ne ve 80 rpm egzersizlerin 23. dakikasında 6.5 kat 

artış göstererek 87.30 lt/dk düzeylerine ulaşmıştır.

Solunum sıklığı: Benzer egzersiz şiddelerin-

de 40 rpm ve 80 rpm kadanslarda yapılan iki farklı 

testlemede katılımcıların yedi farklı safhada değer-

lendirilen solunum sıklıkları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur, F
(6,144)

=5.61, 

p≤0.05. Farklı kadanslarda ölçülen solunum sıklıkla-

Şekil 1. Farklı kadans ve dakikalardaki VCO
2
, VE, LA ve 

VO2 değişim eğrileri
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rı arasındaki istatistiksel farklılıklar Şekil 1’ de veril-

miştir. Şekil 2’ de görüldüğü üzere başlanğıç değeri 

hariç iki farklık kadans süresince 3. dak., 8. dak., 13. 

dak., 18. dak., 23. dak., ve 28. dakikalarda ölçülen 

solunum sıklığı değerlerinden 80 rpm de ölçülenler, 

40 rpm de ölçülenlerden istatistiksel olarak daha 

büyük ortalamaya sahiptir, p≤0.05.

Solunum değişim oranı: İki farklı kadansda 

(40 rpm ve 80 rpm) yapılan bisiklet ergometresi 

maksimal testlemelerinin başlangıçta, 3., 8., 13., 

18., 23., ve 28. dakikalarında ölçülen RER değer-

lerine olan etkisi araştırılmıştır. İki Faktör Tekrarlı 

ANOVA analizlerine göre benzer egzersiz şiddet-

lerindeki 40 rpm ve 80 rpm lik kadanslarda RER 

değerlerinin arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur, F
(6,144)

=3.36, p≤0.05.

Yedi farklı egzersiz safhası süresince ölçülen 

RER değerlerinin 40 rpm ve 80 rpm arasındaki 

farklılıklarında sebep olan süreçlerin ortaya kon-

ması için yapılan Post Hoc karşılaştırmalarında 

alınan ortalama sonuçları Şekil 2’de gösterilmek-

tedir. Diğer tüm fizyolojik parametrelerden farklı 

olarak, yedi farklı maksimal egzersiz testlemesi 

süresince farklı kadanslarda ölçülen RER değer-

lerinin sadece 3. dakikada ölçülenlerinin ortalama 

değerleri istatistiksel olarak farklıdır, p≤0.05. Bu-

nun dışında ölçülen diğer tüm safhalarda farklı ka-

danslarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

ulaşılamamıştır.

Kalp atım sayısı: Farklı kadanslarda ancak 

benzer iş yüklerinde uygulanan egzersizlere, vü-

cudun verdiği tepki olarak ilk akla gelen parametre 

kalp atım sayısıdır. İstatistiksel analiz sonuçlarına 

göre farklı egzersiz kadanslarında ulaşılan kalp 

atım sayısı değerleri, 40 rpm ile 80 rpm egzersiz-

lerde, farklı zaman aralıklarında yapılan analizler-

de istatistiksel olarak farklı değerlere ulaşmakta-

dır, F
(6,144)

=3.53, p≤0.05.

Bununla birlikte faktör analizlerine göre fark-

lı egzersiz kadanslarında ulaşılan kalp atım sayısı 

değerleri, 40 rpm ile 80 rpm egzersizlerde, şaşır-

tıcı bir şekilde istatistiksel olarak birbirinden farklı 

değerlere ulaşmamaktadır, p≥0.05. Bununla bir-

likte tüm grup (40rpm ve 80 rpm) birlikte 0 dan 

28.dk kadar birlikte değerlendirildiğinde ölçülen 

KA değerleri birbirinden
Şekil 2. Farklı kadans ve dakikalardaki RF, RER, RPE ve 

KA değişim eğrileri
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istatistiksel olarak farklıdır, p≤0.05. Kadans 

ve zaman dilimlerinin birlikte incelendiği analiz-

lerde oluşan istatistiksel olarak anlamlı farkın tüm 

grubun değerlerinin değişik zamanlarda ölçülen 

değerleri arasındaki istatistiksel farktan kaynak-

landığı düşünülmektedir.

Algılanan yorgunluk miktarı: Bisiklet ergo-

metresinde, benzer şiddet düzeylerinde uygula-

nan, 40 rpm ve 80 rpm egzersiz testlemelerinin 

7 farklı zaman dilimi süresince, katılımcıların al-

gıladıkları yorgunluk miktarları arasında ista-

tistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur,  

F
(6,144)

=2.57, p≤0.05.

Şekil 2’ de verilen iki farklı kadans da ölçülen 

yorgunluk miktarı algılarının başlangıç ve 8.dk 

hariç istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğu 

ortaya konmuştur. Katılımcıların 40 rpm de algı-

ladıkları RPE lerin 80 rpm de algılandıklarından 

başlangıç ve 8.dk lar hariç istatistiksel olarak dü-

şüktür, p≤0.05.

Tartışma
Bu çalışmada elde edilen sonuçlarda, yükselti-

len pedal frekansına bağlı artış gösteren VO
2
 dü-

zeyinin doğrusal olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

1). Bu bulgular, Londree ve diğ. (1997) iş yükünü 

sabit tutatarak, 90 rpm pedal frekansında ölç-

tükleri oksijen değerlerinin, 50 rpm pedal fre-

kansındaki egzersizde tüketilen oksijen mikta-

rından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göste-

ren saptamalarını destekler niteliktedir. Ayrıca, 

sonuçlar Kang ve diğ. (2004) çalışmasında üst 

ekstremitede, 40 ve 80 rpm pedal frekansların-

da saptanan VO
2
 kinetikleriylede örtüşürken alt 

ekstremite bulgularıyla tezat oluşturmaktadır.

Çalışma sonuçları VO
2
 tüketiminde gözlem-

lediğimiz artışın, kan laktat birikimi dışında diğer 

başka faktörlerle de ilişkisi olabileceğini açık bir 

şekilde göstermektedir. Bu saptama, bazı çalış-

malarda elde edilen bulgular tarafından da des-

teklenmektedir (Demirie ve diğ., 2001; Freud ve 

diğ., 1979; Grifi ve diğ., 2003). Bunlar genel olarak 

laktat’ın metabolize edilmesi ile tetiklenen, artan 

solunum ritminin gerektirdiği ek kassal iş için ihti-

yaç duyulan oksijen gereksinimi, artan merkezcil 

ısı (Q
10

 etkisi), katekolaminlerin metabolik etkileri 

ve kas pH değişimi olarak sıralanabilir (Demirie ve 

diğ., 2001; Freud ve diğ., 1979; Whipp, 1994). Tüm 

bu parametrelere ek diğer bir değişken ise pedal 

frekansı artışlarına yanıt olarak oluşan daha fazla 

FT motor ünitenin dereye girmesidir. Bu bulguları 

destekler nitelikteki benzer sonuçlar, laktat ve ka-

tekolamin enjeksiyonlarından sonra da saptanmış-

tır (Demirie ve diğ., 2001). Bu çalışmada merkezcil 

ısı değişimlerinin ölçülmemesine rağmen, ana iş 

yükü olarak mak VO
2
’nin % 50 – 55 aralığına denk 

gelen iş yüklerinin kullanıldığı 20 dakikalık süreçte 

merkezcil ısı artışının olacağını düşünmek mantık-

lı gözükmektedir. Bunun yanında Londree ve diğ. 

(1997) egzersiz esnasında merkezcil ısıda gözlem-

lenen ufak değişimlerin oksijen tüketimine anlamlı 

düzeyde etkilerde bulunmayacağını saptamışlar-

dır. Whipp (1994) ise artan hareket hızlarına bağlı 

gözlemlenen hareket ekonomisindeki bozulmanın 

ve bununla ilişkili olarak oksijen tüketiminde göz-

lemlenen doğrusal olmayan artışın, giderek daha 

fazla sayıda devreye giren FT fibrilleri ile ilişkili ol-

duğunu saptamıştır. Bu çalışmada saptanan, kan 

laktat konsantrasyonlarındaki ve egzersiz oksijen 

tüketimi düzeylerinde gözlemlenen artışlar, bu 

teoriyi destekler niteliktedir. Ancak bu saptama, 

VO
2
 yavaş komponentin açıklanmasında kullanılan 

teoriyi desteklemek olarak anlaşılmamalıdır. Bu-

rada bahsedilen, kan laktat konsantrasyonlarının, 

evrensel olarak destek gördüğü şekliyle, FT fibril 

katılımının bir indeksi olarak tanımlanabileceği 

teorisi üzerinedir. Çünkü yapılan çok sayıdaki ça-

lışmada, VO
2
 yavaş komponentin, egzersizin ileri 

bölümlerinde koordinasyonun bozulması ve yor-

gunluğa bağlı artmış ek sinerjik kassal katılım, bi-

siklet ergometresinde üst gövdenin stabilitesi için 

artan ek kassal doku ve şiddeti artmış izometrik 

kasılmalar ile ilişkili olabileceği saptanmıştır (Car-

ter ve diğ., 2000; Jones ve McConnel, 1999; Özye-

ner ve diğ., 1999).

Rf kinetiklerinde bu araştırmadaki gözlemle-

nen artışlar, üretilen güç çıktısı düzeyi benzerlik 

gösterip, VE kinetiği ile örtüşmektedir. 80 rpm 

egzersizlerdeki artış daha yüksek olmakla birlik-

te, her iki egzersiz kadansında da dakika solunu-

munda gözlemlenen artış, solunum frekansında 

gözlemlenen artıştan matematiksel yüzde bakı-



Farklı Kas Katılım Modelleri ve Fizyolojik Etkileri 85

mından daha fazladır. Egzersiz sonunda, V
E
’de, 

başlangıç değerlerine göre gözlenen artış, Rf ile 

karşılaştırıldığında, 40 rpm egzersizlerde 2.64 kat 

ve 80 rpm egzersizlerde ise 2.95 kat daha yük-

sektir. Bu solunum derinliğinin arttığını gösterir. 

Sonuç olarak hem solunum derinliğinin hem de 

frekansının artması, solunum fonksiyonu için har-

canan enerji miktarını arttırır. Her iki parametre-

de gözlemlenen artışın, 80 rpm egzersizlerde 40 

rpm egzersizlere nazaran istatistiksel olarak daha 

yüksek olması yüksek hareket hızlarında yapılan 

egzersizlerde solunum fonksiyonu için harcanan 

enerjinin arttığının açık bir göstergesidir. Bu çalış-

mada elde edilen bulgular, Kang ve diğ. (2004), 40 

ve 80 rpm pedal frekanslarında saptadığı bulgu-

larla örtüşmektedir.

Bu araştırmada Rf ve V
E
 ölçülüp solunum 

derinliğininin ölçülmemiş olmasına rağmen V
E
’de 

oluşacak, solunum frekansına linear olmayan 

artış, kısmen solunum derinliğindeki artışların 

göstergesi olarak incelenmiştir. Solunum derinli-

ği ve frekansında oluşan artış, solunum işinden 

sorumlu kaslardaki ve ekstremitelerdeki algıla-

nan yorgunluk düzeylerini arttırır. Ancak bu ar-

tış organizmanın merkezi işlem sürecinde birbi-

rinden iki farklı algı olarak değil, organizmanın 

algıladığı subjektif efor algısı olarak tanımlanır. 

Egzersiz süresi ilerledikçe artan O
2
 tüketiminin, 

gerek ventiletör gerekse ekstremi kasları tarafın-

dan gönderilen, inhibitor uyaranların artışına se-

bep olduğunu saptamıştır (Harm ve diğ., 2000). 

Bu inhibitor algılar, algılanan yorgunluk düzeyini 

arttırmaktadır. Londree ve diğ. (1997), solunum 

freknsı arttıkça, solunum işi için harcanan O
2
 mik-

tarının arttığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada 

elde edilen bulgular, yüksek pedal frekanslarında 

Rf, V
E
, VO

2
 ve RPE parametrelerinde, düşük ka-

danslara nazaran istatistiksel olarak anlamlı fark-

lar olduğunu ortaya koymuştur ve bu bulguların 

daha önce yukarıda bahsedildiği gibi, Kang ve diğ. 

(2004), 40 ve 80 rpm pedal frekanslarında elde 

ettikleri bulguları desteklemektedir. Elde ettiği-

miz bulgular 40 rpm egzersizlerin mak VO
2
’nin 

62%’sinde ve 80 rpm egzersizlerin mak VO
2
’nin 

77%’sinde tamamlandığını göstermektedir. Bu 

fark istatistiksel olarak da anlamlıdır.

Dayanıklılık sporlarında, antrenmanlarda kul-

lanılacak yüklerin tespit edilmesi çoğunlukla KA 

değerlerine göre yapılmaktadır. Günümüzde ge-

rek bireysel sporlarda gerekse takım oyunlarında, 

mak VO
2
 düzeylerindeki şiddetlerinde içermekte 

olan pek çok farklı antrenman yükü, KA değerle-

rine bağlı olarak uygulanmaktadır. Buna ek olarak 

güvenilir telemetrik monitörlerin kullanımı ile, or-

ganizmanın maruz kaldığı yükün onun hangi adap-

tasyon sınırı içinde olduğunun belirlenmesi ama-

cıyla antrenman esnasında izlenmekte ve kayıtları 

alınıp antrenman sonrasında daha sonraki aşama-

ların planlanmasında temel kriterlerden biri olarak 

incelenmektedir. Antrenman yüklerinin, kalp atım 

sayısına bağlı tespit edilmesi, daha önce labaratu-

var koşullarında yapılan testlemeler de elde edilen 

bilgilere dayanmaktadır. Bu laboratuvar testleme-

lerinde, KA; laktat eşiği, solunum eşiği, RPE, pH, 

vb, diğer fizyolojik parametreler ile birlikte değer-

lendirilir (Lucia ve diğ., 2002). Farklı kadansların 

zaman ile etkileşiminde bulunan istatistiksel ola-

rak anlamlı değerler ile yapmış olduğumuz çalış-

ma yukarıda verilen bilgileri destekler niteliktedir.

Bu çalışmada elde edilen bulgularda da göz-

lemlendiği şekilde, benzer iş yüklerinin kullanılma-

sına rağmen, farklı kas katılım modelleri, tüketilen 

oksijen düzeyinde linear veya doğrusal olan artış-

lara sebeb olup, bazı durumlarda VO
2
 yavaş kom-

ponent fenomeninin gelişimine sebep olmaktadır. 

Bu farklılaşmaların açıklanmasında kullanılan ve 

literatürde en kuvvetli desteği gören teori, ST kas 

fibrillerine nazaran daha yüksek oranda laktat üre-

ten FT kas fibrillrinin aşamalı olarak artan katılımı-

dır (Demirie ve diğ., 2001). Artan FT fibril katılımı-

na bağlı artan laktat üretimi ve dolayısıyla kan lak-

tat konsantrasyonlarının artması, doku ve kan pH 

azalmalarını beraberinde getirir (Saunders ve diğ., 

2000). Doku ve kan pH düzeyinde oluşan azalma, 

hemoglobin için O
2
 (Sa %) eğrisini sağ tarafa doğ-

ru kaydırır. Bu, egzersiz esnasında O
2
 dağılımını 

(salınımını) arttırır (Maehera ve diğ., 1997; Roston 

ve diğ., 1987; Stringer ve diğ., 1994; Zolads ve diğ., 

1998). Metabolik asidozun bir rolü olarak, kas de-

oksijenasyonundaki artış, kan laktat konsantras-

yonundaki artış ile ilişkilidir. Bu, kapillerden mita-

kondriye, O
2
 taşınımı için gerekli parsiyel basıncın 
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korunumu için oxyhemoglobin disasosiasyonunu 

fasilite eder (Herman ve diğ., 2003; Saks ve diğ., 

2000). Buna ek olarak, örneğin (H+) iyonlarının bi-

rikiminin artması gibi, metabolik asidoz’un arttığı 

durumlarda Lohman reaksiyonunun dengesi (PCr 

+ ADP + H+ → ATP + Cr) sağa doğru kayar. Sonuç 

olarak artmış serbest kreatim konsantrasyonu 

mitakondriel respirasyonu stimüle eder (Saks ve 

diğ., 2000). Yukarıda bahsedilen serbest kreatin 

kaynaklı artmış mitakondriel respirasyon, Kang ve 

diğ. (2004), çalışmasında açıklandığı gibi, hemog-

lobin disasosiasyon eğrisinin sağa kayarak “a-VO
2
 

farklılığı” düzeyini arttırmasıyla kompanse ediliyor 

olabilir. Kalp atım sayısının farklı kadanslarda her 

bir zaman aralığı değerlerinin karşılaştırılmasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılkların gözlenme-

mesi, matematiksel farklılıkların olabileceğini an-

cak bu farkların, kardiak çıktıda istatistiksel olarak 

fark oluşturmaya yetmeyeceğini göstermektedir. 

Bu durumda “a-VO
2
 farklılığı” düzeyini arttırması, 

farklı kadans ve zaman aralığında kalp atım sayı-

sı değerlerinde gözlenmeyen istatistiksel artışın 

açıklanmasında kuvvetli bir teori olarak göze çarp-

maktadır. Bu durumda, kardiodinamik değişimler 

ile bire bir ilişkili RPE düzeylerinin çalışmamızda 

gözlenen RPE ve KA analizlerinin benzerliğini açık-

lanabilir hale getirmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Farklı pedal frekanslarının fizyolojik paramet-

relere olan etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda 

elde edilen bulgular bazı durumlarda birbirle-

rinden farklılık göstermektedir. Bulgularda göz-

lemlenen bu farklılıklar, çalışmalarda kullanılan 

denek guruplarının tecrübe ve/veya hazır olu-

nuşluk düzeyi bakımından birbirlerinden olduk-

ça değişik olmalarına bağlıymış gibi gözükebilir. 

Lucia ve diğ. (2004), dünya klasmanının üst 

sıralarında bulunan bisikletçiler üzerinde yap-

mış oldukları çalışmada; benzer iş yüklerinin 

uygulandığı, 100 rpm pedal frekansında yapılan 

egzersizlerde elde edilen VO
2
, KAS, RPE değer-

leri ve kan laktat konsantrasyonlarının, 60 rpm 

pedal frekansında yapılan egzersizlerden daha 

düşük olduğunu saptamışlardır. Bu bulgular di-

ğer önemli araştırmacılar olan ve elde ettikleri 

bulgular diğer birçok araştırmacının (Londree 

ve diğ., 1997; Carter ve diğ., 2004; Poole ve 

diğ., 1991; Barstrow ve diğ., 1996; Borani ve 

diğ., 2001; Chuang ve diğ., 2002; Hermann ve 

diğ., 2003; Perry ve diğ., 2001; Pringle ve diğ., 

2003) bulgularıyla örtüşmekte olan, Carter ve 

diğ. (2000), Özyener ve diğ. (1999) ve Jones ve 

McConnel (1999), yapmış oldukları çalışmalarda 

elde ettikleri bulgular ile tezat oluşturmaktadır. 

Benzer şekilde, çalışmalara katılan bisikletçile-

rin yaş aralıklarındaki farklar kadansın fizyolojik 

parametereler üzerindeki etkisini değiştirmek-

tedir. Sacchetti ve diğ. (2010) çalışmalarında 

farklı kadanslarda yaşlı bisikletcilerde ölçülen 

VO
2 

ve
 
genel verimlilik düzeylerinin genç bisik-

letçilerde ölçülen değerlerden istatistiksel ola-

rak daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Çalışma-

larda bulunan katılımcılar ile bir diğer ayrıntı ise 

bisiklet ergometresinde yapılan ölçümlerde kul-

lanılan katılımcıların üst düzey sporcu yada yük-

sek mak VO
2 

sahip olsalar bile çalışma sonuçla-

rının elit bisikletçilere uygulanabilirliğinin düşük 

olmasıdır Ronnestad ve diğ. (2012) çalışmalara 

katılan denek grubunun rekreasyonel veya elit 

bisikletçilerden oluşmasının, yada kuvvet fark-

lılıklarının serbest seçilen bisiklet kadansındaki 

koşu ekonomisini istatistiksel olarak farklı et-

kilediği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmalar da 

önemle vurgulanan “antrenmanlı”, “antrenman-

lı üst düzey bisikletçi”, “antrenmanlı amatör bi-

sikletçi”, “rekreasyonel düzeyde aktif bisikletçi” 

ve “deneyimli” sınıflandırmaları evrensel olarak 

kabul görmüş ve açıkça ayrıştırılmış kriterlere 

bağlı değildir. Bu nedenle elde edilen bulguların, 

katılımcıların hazır olunuşluk düzeylerine, dene-

yim durumlarına yada biri baskın olmak suretiy-

le her ikisine de mi bağlı değiştiğini saptamak 

zordur.
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Araştırma Makalesi

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen 

adaylarının çokkültürlülük farkındalıklarını belirlemektir. 

Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Ankara 

ilinde yer alan üç üniversitede gerçekleştirilmiştir. 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, 

veriler üç kadın ve altı erkek beden eğitimi öğretmen 

adayı ile yapılan bireysel görüşmeler yoluyla 

toplanmıştır. İçerik analizi sonucunda elde edilen 

bulgular, iki tema altında sınıflandırılmıştır: (1) 

çokkültürlülük kavramı hakkında farkındalık ve (2) 

beden eğitimi ders ortamında farklı kimliklerin varlığı. 

Elde edilen bulgular, katılımcıların çokkültürlülük ve 

ilgili kavramlar hakkında ayrıntılı bir farkındalığa sahip 

olmadıklarını; çokkültürlülük anlayışlarının daha çok 

sosyo-ekonomik yapı, etnisite ve farklı kültürler başlığı 

ile sınırlı olduğunu; farklı kimliklere sahip öğrencilere 

A B S T R AC T

The purpose of this study is to determine the 

preservice physical education teachers’ awareness 

of multiculturalism. This study was conducted at 

three different universities in Ankara, in 2010-2011. 

In this qualitative researh, data were collected 

through individual interviews with three female and 

six male pre-service physical education teachers. 

The findings were analysed by content analysis 

and the findings were sorted into two themes: (1) 

awareness of multiculturalism and (2) existence of 

diverse identities in physical education class. The 

qualitative findings indicated that the participants 

do not have a detailed awareness regarding 

multiculturalism and related concepts, that their 

understanding of multiculturalism is limited with the 

topics of socio-economic structure, ethnicity and 
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GİRİŞ
Hızla gelişen ve küreselleşen 2000’li yılların 

dünyasında, sınırların giderek şeffaflaşması, 

devletlerin birbiri ile olan ilişkilerinin artmasına 

ve dolayısıyla da toplumların ve toplumdaki bi-

reylerin, farklı kültürlerle/kimliklerle iletişim ve 

etkileşim içerisine girmesine neden olmaktadır. 

Demokrasi temelindeki toplumların, bünyesinde 

barındırdığı ve kendi varlığının dışındaki farklı 

kimliklere saygı göstermesi ve eşitlik etiği içeri-

sinde yaklaşması, demokrasi anlayışının bir ge-

rekliliğidir.

Bireylerin sahip olduğu din, cinsel yönelim, 

engellilik, toplumsal cinsiyet, etnisite vb. özellikle-

rin hepsi, bireylerin farklı kimliklerini oluşturduğu 

düşünülürse, toplum içerisindeki her bir bireyin 

etnisite, din, cinsel yönelim, fiziksel yetenek ve 

engellilik gibi farklı kimlik özelliklerine saygı göste-

rilmesi ve “norm”lar ile kıyaslanarak değersizleşti-

rilmemesi ya da ötekileştirilmemesi, hem toplum 

içerisindeki insanlar arası hem de kültürler arası 

sağlıklı ve anlayış temelli bir iletişim için önemlidir. 

Bu sebeple din, etnisite, toplumsal cinsiyet, sosyo-

ekonomik düzey gibi yönlerden farklılığı olan birey-

lerin, toplum içerisinde eşit yaşam haklarına sahip 

olabilmeleri ve azınlık-çoğunluk anlayışından do-

ğan baskın kültürlerin oluşturduğu haksız eşitsizlik 

ortamının birey özgürlüklerini kısıtlamaması için 

çokkültürlülük anlayışı önemli bir rol oynamakta-

dır. Özellikle eğitim alanında, çokkültürlülük artan 

bir öneme sahip olmaktadır; çokkültürlülük eğitim 

programlarına dahil edilmekte, çeşitli stratejiler ve 

politikalar geliştirilmekte ve araştırmalar gerçek-

leştirilmektedir. Bu önem doğrultusunda bu araş-

tırmada, beden eğitimi ders ortamında çokkültür-

lülük konusu beden eğitimi öğretmen adaylarının 

görüşleri bağlamında incelenmiştir.

Kavramsal Çerçeve
Bu araştırmada, çokkültürlülük kavramları ola-

rak sosyoekonomik düzey, engellilik, toplumsal 

cinsiyet, dil, din, cinsel yönelim ve etnisite ele 

alınmıştır. Bu kavramların tek tek tanımından zi-

yade, bu araştırma bağlamında her bir kavramın 

bireylerin farklı bir kimliğini oluşturduğu düşün-

cesiyle, farklı kimliklerin birlikteliğine gönder-

mede bulunan çokkültürlülük ile ilgili bazı kav-

ramların tanımları sunulmuştur.

Çokkültürlülüğün temelinde kimlik kavramı 

yatmaktadır. Kimlik kavramı, antropolojide, kişi-

lerin ve çeşitli büyüklük ve nitelikteki toplumsal 

grupların “kimsiniz, kimlerdensiniz” sorusuna ver-

dikleri cevaptır şeklinde tanımlanmıştır (Emiroğlu 

ve Aydın, 2003). Diğer bir deyişle kimlik; bir birey 

veya gurubun, kendini diğer birey ve guruplardan 

ayırt edici özelliklerinin bütünü olarak tanımlana-

bilir (Bilgin, 2003). Dolayısıyla farklılıklarımızı im-

leyen toplumsal cinsiyet, engellilik birer kimliktir. 

Çokkültürlülük ise, bireylerin sahip olduğu ırk, et-

nisite, dil, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, yaş, 

engellilik, sosyal sınıf, eğitim, dinsel/inanış yöneli-

mi ve diğer kültürel boyutların farkına varılmasıdır 

(Amerikan Psikoloji Derneği, 2002).

Cırık (2008)’a göre eğitim sistemi, bireylerin 

içinde yaşadıkları toplumun etkili ve verimli birer 

üyesi olabilmeleri ve toplumun diğer üyeleriyle 

uyum içerisinde yaşayabilmeleri için, içinde yaşa-

sınıf içinde nasıl yaklaşmaları konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarını ve sonuç olarak çokkültürlülük 

farkındalıklarının yetersiz olduğunu göstermiştir. Beden 

eğitimi öğretmen adaylarının bu durumu, Türkiye’de 

çokkültürlülük kavramının yeni olması ve öğretmen 

yetiştirme programlarında çokkültürlülük eğitiminin yer 

almaması bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kimlik, Kültür, Farklılık, Eğitim

different cultures, that they do not possess sufficient 

knowledge about how they can approach to students 

with different identities in class, and as a result that 

they are insufficient in terms of multiculturalism 

awareness. These results were discussed around the 

facts that, in Turkey, multiculturalism is a new concept 

and that there is the absence of a multiculturalism 

education in the curriculum for teacher education.

Key Words

Identity, Culture, Diversity, Education
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dıkları toplumun kültürünü tanımalarına ve o kül-

türe yenilikler katabilmelerine yardımcı olmalıdır. 

Farklı kültürleri içerisinde barındıran toplumlar, 

bireylerin gelişimine destek olabilmek ve onların 

çoklu bakış açıları kazanabilmelerini sağlamak 

için çokkültürlü eğitim uygulamalarına gereksinim 

duymaktadır. Çokkültürlü eğitim, çokkültürlülük 

politikalarının eğitimde yer almasını savunan dü-

şünce ve yaklaşımları ifade eder ve dayanağını 

çeşitli demokratik ve epistemik temellerden alır 

(Yazıcı ve diğ., 2009).

Çokkültürlü eğitim; Amerika Birleşik Dev-

letleri Bağımsızlık Bildirgesi, Güney Afrika ve 

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Bir-

leşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi gibi çeşitli belgeler-

de kabul edilen, özgürlük, adalet, eşitlik, hak ve 

insan şerefi ülküsü üzerine inşa edilmiş felsefi 

bir kavramdır. Çokkültürlü eğitimde, demokratik 

ve eşitlikçi bir toplum için gerekli değerlerin ve 

tutumların geliştirilmesinde okulların oynayabi-

leceği roller tanımlanarak, kültürel farklılıkların 

değerli görülmesi ve okul içerisindeki her çeşit 

ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedeflenmek-

tedir. Bir süreç olarak çokkültürlü eğitimde, tüm 

öğrencilerin akademik başarılarının en üst dü-

zeyde olmasının sağlanması amacıyla, okul pra-

tiklerinin, politikalarının ve organizasyonlarının 

hedef doğrultusunda düzenlenmesi söz konusu-

dur. Örneğin, eğitim programları doğrudan ırkçı-

lık, cinsiyetçilik, heteroseksizm, dini tolerans ve 

yabancı düşmanlığı gibi konuları içerebilmekte-

dir (www.nameorg.org).

Çokkültürlülük konusunda önemli olan bir di-

ğer kavram kültürdür. Porter ve Samovar (1991)’a 

göre kültür ne hakkında konuştuğumuzu, nasıl ko-

nuştuğumuzu, neleri gördüğümüzü, nelere kulak 

verdiğimizi, neleri göz ardı ettiğimizi ve ne hak-

kında nasıl düşündüğümüzü etkiler (Gay, 2002a, 

s. 110’da belirtildiği gibi). Bu bağlamda kültürün 

kişilerin öğrenme biçiminden iletişim biçimine, 

algılama biçiminden ifade biçimine kadar birçok 

yönde baskın bir belirleyici olduğu bir gerçektir 

ve Columna ve diğ., (2010)’ne göre, beden eğitimi 

sınıfındaki öğrenciler arasındaki farklılıklar ve bu 

farklılıkların algılama biçimleri, öğrencilerin öğren-

me çıktılarını etkilemektedir. Kültür, öğrenme biçi-

mi, iletişim, problem çözme gibi birçok şeyi etkile-

diğine göre, eğitim ve öğretime doğrudan etkileri 

olan öğretmenlerin, kültürel özellikler hakkında 

bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (Gay, 2002a). 

Örneğin, bir öğretmen derslere eşit katılımı sağla-

yabilmek için toplumsal cinsiyetin kız ve erkek öğ-

rencilerin deneyimleri üzerindeki etkisini bilmelidir. 

Toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle erkeklerle bir-

likte bir fiziksel aktiviteye katılmayı tercih etmeyen 

bir kız öğrencinin davranışlarını uygunsuz olarak 

değerlendirmek yerine, toplumsal cinsiyet duyar-

lı bir yaklaşımla kızın derse katılımını arttırmanın 

yollarını aramalıdır.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngil-

tere’deki bazı üniversitelerdeki öğretmen yetiştir-

me programları, çokkültürlülük ve farklılık konu-

larını içerecek şekilde düzenlenmektedir (Ligget 

ve Finley, 2009). Yapılan araştırmalar öğrencile-

rin, öğretmen yetiştirme programlarına çoğun-

lukla, kültürel farklılıklarla ilgili fikirleri ve ilgileri 

olmadan ve her bir bireyin çok farklı olduğu fik-

rini benimsemeden başladıklarını göstermektedir 

(Milner, 2006). Öğrenciler, öğretmenlerin kültü-

rel özelliklerinden oldukça farklı bir özellik ser-

giledikleri zaman, kültürel ve dil bakımdan farklı 

geçmişe sahip öğretmenler için eğitim-öğretim 

oldukça zorlaşmaktadır (Brown, 2007). Finley ve 

Adams (2003)’a göre, öğretmen yetiştirme prog-

ramlarının yetiştirdiği öğretmenlerin, toplumsal 

eşitlik anlayışını tam olarak anlayabilmeleri ve 

gerekliliklerini yerine getirebilmeleri için, çokkül-

türlülük hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları 

gerekmektedir (Ligget ve Finley, 2009, s. 33). Bu 

doğrultuda birçok eğitim programı, öğretmenlik 

programının tamamlanması için en az bir tane 

çokkültürlülük eğitimi kursunun alınmasını şart 

koşmaktadır (Harrison ve diğ., 2010). Fakat Vil-

legas ve Lucas (2002)’a göre eğitim program-

larına dahil edilen çokkültürlülük konulu kurslar, 

öğretmen adaylarını hazırlamada önemli bir rol 

oynasa da, genellikle seçmeli olduğu için, çok ileri 

gitmemektedir ve öğrenciler farklılıklar mesele-

si hakkında herhangi bir hazırlık almadan eğitim 

programlarını tamamlamaktadırlar (Kea ve diğ., 

2006, s. 5).
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Öğretmen yetiştirme programlarında kültüre-

duyarlı öğretmen yetiştirmek, çokkültürlü eğitimin 

en önemli basamağıdır. Villegas ve Lucas (2002) 

tarafından kültüre-duyarlı öğretmenin özellikleri 

altı başlık altında toplanmıştır: (1) sosyo-kültürel 

bilince sahip olmak; ırk, etnik köken, sosyal sınıf 

ve dil gibi özelliklerin insanların düşünme ve dav-

ranış biçimlerini etkilediğini kabul etmek, (2) fark-

lı kültürel geçmişe sahip öğrencilere karşı doğru 

bir davranış sergilemek; kültürel farklılıklara saygı 

duymak ve eğitimin içeriğine öğrencilerin kültür-

lerini de yansıtan boyutlar eklemek, (3) değişimin 

bir elemanı olmak; değişime karşı engellerle yüzle-

şerek, okulların daha eşit şartlara sahip olmasına 

hizmet etmek, (4) yapıcı bakış açısına sahip olmak; 

tüm öğrencilerin öğrenmeye yetenekli olduklarını 

bilmek ve onların bildikleri ile bilmeye ihtiyaç duy-

dukları arasında köprü kurmak, (5) öğrencilerin 

geçmiş deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak; 

öğrencilerin aileleri ve ait oldukları çevre hakkın-

da bilgi sahibi olmak, (6) kültüre duyarlı öğretmen 

stratejileri belirlemek; öğretmenlerin, bilgileri öğ-

rencilerin bireysel ve kültürel yapıları üzerine inşa 

etmesi demektir (Kea ve diğ., 2006, s. 5).

Genel eğitim ve beden eğitimi alanında 

çokkültürlülük konulu araştırmaların büyük bir 

çoğunluğu nicel araştırma yöntemiyle gerçek-

leştirilmiş, öğretmenlerin ve öğretmen adayla-

rının çokkültürlülüğe, kültürel çeşitliliğe ve çok-

kültürlü eğitime yönelik tutumları ve yeterlikleri 

analiz edilmiştir (Columna ve diğ., 2010; Kea ve 

diğ., 2002; Middleton, 2002; Weisman ve Gar-

za, 2002). Bu araştırmaların sonucunda, kadın 

ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin kültürel 

çeşitliliğe değer verdikleri, ama kültüre duyarlı 

pedagojiyi uygulamada sıkıntıları oldukları or-

taya çıkmıştır. Örneğin, Burden ve diğ. (2004), 

kültüre duyarlı pedagojik yaklaşımın tersine, 

beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen 

adaylarının, farklı etnik ve kültürel yapıdan öğ-

rencilerin fiziksel aktivite tercihlerini/geçmişle-

rini önemsemeyerek kendilerinin rahat oldukları 

öğretime odaklandıklarını belirtmişlerdir. Yani 

öğretmenler ve öğretmen adayları, kendi kişisel 

tarihlerinde bulunan spor ağırlıklı aktiviteleri 

öğretmektedirler (Columna ve diğ., 2010).

Ülkemizde var olan çalışmalar, kuramsal yazı-

larla birlikte çokkültürlülüğe ve çokkültürlü eğiti-

me yönelik tutum ölçen ölçeklerin Türkiye uyarla-

maları ve ölçek geliştirme boyutlarındadır (Başbay 

ve Kağnıcı, 2011; Cırık, 2008; Yavuz ve Anıl, 2010; 

Yazıcı ve diğ., 2009). Bu çalışmaların sonucunda, 

öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çokkültür-

lülük tutumları olumlu düzeyde bulunmuştur. Ayrı-

ca, Yazıcı ve diğ. (2009)’nin çalışmasında, cinsiyet 

değişkenine göre çokkültürlü eğitime yönelik öğ-

retmen tutumlarında farklılaşma olmadığı, diğer 

yandan öğretmenlerin mezun oldukları fakülte, 

mesleki kıdem, çalıştıkları ilköğretim kademesine 

ve çalıştıkları okulun il ya da ilçede olmasına göre 

çokkültürlülük eğitimine bakışlarında farklılık oldu-

ğu bulunmuştur.

Yazılı kaynaklar incelendiğinde, yurtdışında 

çokkültürlük ve çokkültürlü eğitimin gerek politi-

kalar gerek bilimsel çalışmalar boyutunda artan 

bir öneme sahip olduğu fakat ülkemizde bir kaç 

ölçek çalışması dışında çok az ele alınan bir konu 

olduğu görülmektedir. Kültüre ve politikaya bağlı 

bir konu olan çokkültürlülüğün, özellikle farklı kül-

türlerde ve farklı eğitim alanlarında araştırılması, 

genel literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 

doğrultuda bu çalışmada beden eğitimi öğretmen 

adaylarının çokkültürlülük farkındalıkları araştırıl-

maktadır. Bu araştırmada çokkültürlülük farkında-

lığı, sosyo-ekonomik düzey, toplumsal cinsiyet ve 

dil gibi kimliği imleyen kavramlar ile çokkültürlülük, 

çokkültürlü eğitim ve kültüre duyarlı öğretmen 

kavramları ve bunların eğitim ortamına yansıma-

larının varlığı hakkında bilgi düzeyini belirtmek için 

kullanılmaktadır.

YÖNTEM
Araştırma Grubu: Araştırma gurubunu, 

Ankara’da üç farklı üniversitenin 2010-2011 

eğitim-öğretim döneminde beden eğitimi öğ-

retmenliği programlarında okuyan son sınıf 

öğrencisi üç kadın ve altı erkek beden eğitimi 

öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcı sayı-

sı nitel bir araştırma için yeterli olmakla birlik-

te, araştırmanın konusu ve özellikle bazı kadın 

beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşme 

yapılmasını reddetmeleri nedeniyle hedeflenen 
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katılımcı sayısına ulaşmada zorluklar yaşanmış-

tır. Araştırma kapsamında değerlendirmeye alı-

nacak katılımcı bilgileri cinsiyet ve sınıf olduğu 

için ayrıntılı bir sosyo-demografik bilgi sorulma-

makla birlikte bu tür bilgiler görüşmelerden elde 

edilmiştir.

Veri Toplama Araçları: Araştırmada beden 

eğitimi öğretmen adaylarının çokkültürlülük far-

kındalıklarını, yaşanan deneyimlerden yola çı-

karak konunun farklı boyutlarını bütünlüklü bir 

şekilde anlamanın en etkili yolu olarak nitel araş-

tırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma verileri 

bireysel görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bireysel 

görüşme, bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, 

görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve inanç-

larına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir 

yöntem (Yıldırım ve Şimşek, 2003) olması nede-

niyle tercih edilmiştir. Bu çalışmada, çokkültürlü 

eğitim, öğrencilerin farklı kültürel gruplardan ola-

bileceklerinin farkında olunması, farklılıklara saygı 

gösterilmesi ve farklılıkların dikkate alındığı bir çe-

şitlilikte eğitimin sağlanması olarak tanımlandığı 

için, görüşmelerde her bir kavrama ait soruların 

bulundurulmasına dikkat edilmiştir. Genel bir çok-

kültürlülük bağlamında oluşturulacak soruların, 

kavramın ve konunun, ülkemizde yeterli düzeyde 

bilinmemesi nedeniyle öğretmen adaylarının gö-

rüşlerinin alınmasını zorlaştıracağı düşünülmüş-

tür. Bu doğrultuda, bireysel görüşmelerde kulla-

nılan görüşme formu Saraç ve Koca (2007)’nin 

araştırmasında kullanılan forma dayalı olarak 

oluşturulmuştur. Saraç ve Koca’nın araştırmasın-

da kullanılan görüşme formunun geliştirilmesinde 

sosyal antropoloji ve beden eğitimi alanlarından 

iki akademisyenin görüşlerinden faydalanılmıştır. 

Formda, çokkültürlülük kavramları olarak sosyo-

ekonomik düzey, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, 

dil, din, cinsel yönelim, etnisite ve ırk kavramlarına 

yer verilmiştir. Genel kavramlara ilişkin soruların 

sonrasında, her bir kavrama ait standart sorular 

oluşturulmuştur. Örnek: sosyo-ekonomik düzey: 

1) Sınıfınızda farklı sosyo-ekonomik düzeyden öğ-

rencileriniz olacağını düşünüyor musunuz? Hangi 

düzeyler?, 2) Farklı sosyo-ekonomik düzeyden öğ-

rencilerinizin olmasının beden eğitimi ders orta-

mını etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Olumlu/

Olumsuz etkiler? Kavramlara ait standart sorula-

rın dışında, öğretmen adaylarının beden eğitimi 

öğretmen yetiştirme programlarında çokkültürlü 

eğitimin yer alması konusundaki görüşlerini alma-

yı hedefleyen sorulara da yer verilmiştir.

Pilot çalışma olarak; altışar beden eğitimi öğ-

retmen adayından oluşan bir kız ve bir erkek odak 

grup görüşmeleri ve bir kadın ve bir erkek beden 

eğitimi öğretmen adayı ile iki bireysel görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonrasında ça-

lışmada kullanılacak görüşme formuna son şekli 

verilmiştir.

Verilerin Toplanması: Ankara ilinde yer alan 

üç üniversitenin ilgili bölümlerinde okuyan beden 

eğitimi öğretmen adaylarına çalışmanın amacı, 

içeriği ve yöntemi konusunda gerekli bilgiler veril-

miş ve araştırma için gönüllü olan katılımcılar araş-

tırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan kişilerin sayısı dokuzdur. Araştırma-

ya katılması için daha fazla katılımcıya ulaşılmıştır 

ama katılımcılar zaman, sınavlar, ses kaydı gibi se-

beplerden dolayı araştırmaya katılmak istememiş-

lerdir. Araştırmacı katılımcılara ulaşabilmek için 

katılımcıların evine, okullarına ve dershanelerine 

gitmiştir. Görüşmeler makalenin birinci yazarı ta-

rafından gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme ön-

cesinde çalışmanın içeriği katılımcılara açıklanmış, 

çalışmadan elde edilecek bulguların sadece bu 

çalışma kapsamında kullanılacağı konusunda ka-

tılımcılar bilgilendirilmişlerdir. Katılımcılardan izin 

alınarak ses kayıt cihazı kullanılmıştır ve katılımcı-

ların her birinin Bilgilendirme ve Onay Formu’nu 

imzalamaları istenmiştir. Görüşmelerin süresi or-

talama 25 dakika sürmüştür. Özellikle bazı görüş-

melerde katılımcıların çok kültürlülük konusuna ve 

ilgili kavramlara yabancı olmaları dolayısıyla görüş 

bildirimleri sınırlı olmuştur.

Verilerin Analizi: Bireysel görüşmelerin ses 

kayıtlarının tamamı bilgisayar ortamına aktarılmış 

ve elde edilen verilerin tamamı içerik analizi ile 

analiz edilmiştir. İçerik analizinde temelde yapılan 

işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar 

ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde or-

ganize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek 

2003). Bu araştırmada içerik analizi iki aşamada 
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gerçekleştirilmiştir: Açık kodlamada, elde edilen 

verilerle beraber araştırmanın kuramsal çerçeve-

si ve bu çerçeve bağlamında sorulan sorular da 

dikkate alınarak bir kod listesi oluşturulmuştur. Te-

matik kodlamada, kodlanma sonucu ortaya çıkan 

kavramlar anlamlı bir tema altında toplanmaya 

çalışılırken, aynı kodlama sürecinde olduğu gibi 

hem çalışmanın kuramsal çerçevesi hem de veriler 

doğrultusunda temalar belirlenmiştir.

İçerik analizi, iki araştırmacı tarafından bağım-

sız olarak dokuz görüşme için gerçekleştirilmiştir. 

Her bir kişi için kodlama yapılmış ve olası temalar 

üzerinde çalışılmıştır. Daha sonra iki araştırmacı 

ve bir spor sosyoloğu tarafından ortak temalar 

oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde 

başka araştırmacıların kullanılması ve elde edilen 

sonuçların teyit edilmesi, verilerin güvenirliği ko-

nusunda uygulanan stratejilerden birisidir.

Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular, 

iki ana tema altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; (1) 

çokkültürlülük kavramları farkındalığı ve (2) beden 

eğitimi dersinde farklı kimliklerin varlığıdır.

BULGULAR
Tema 1: Çokkültürlülük Kavramları 
Farkındalığı
Yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarına 

“çokkültürlülük”, “eğitimde çokkültürlülük”, “kül-

türe duyarlı öğretmen” kavramları hakkında bil-

gilerini ve görüşlerini öğrenmeye yönelik soru-

lar sorulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda, 

dokuz öğretmen adayının yedisi çokkültürlülük 

kavramını, bir toplum içerisinde farklı kültürler-

den, uluslardan, bölgelerden, sosyo-ekonomik 

düzeylerden gelen ve farklı yaşam tarzları olan 

insanların bir arada yaşaması olarak tanımla-

mışlardır. Örneğin,

“Farklı ulustan insanların, farklı kültürden 

insanların bir arada yaşaması. Çok farklı ülke-

lerden farklı kültürlere sahip insanların bir ara-

ya gelip, ortak bir yaşam alanında yaşamlarını 

devam ettirmeleri.” (Yavuz).

“Birden fazla farklı yaşam tarzının yaşam 

kültürlerinin bir arada olması. Bir gecekondu 

kültürü, bina kültürü ya da zengin ailelerin 

farklı kültürlerinin olması.” (Yusuf).

“Erasmusa gittiğinde de böyle bir sürü in-

san geldiği için ve hepsinin farklı kültürü ile iç 

içe yaşamak zorunda kaldığın için çok kültür-

lülüğün en güzel şeyini orada yaşayabiliyor-

sun.” (Ayşen).

Bunun yanı sıra bir öğretmen adayı, çok-

kültürlülüğü, okumuşluk ve çok gezmişlik ola-

rak tanımlamıştır: “Okumuşluk, çok gezmişlik, 

bir konu hakkında geniş bir bilgiye sahip ol-

mak.” (Salih).

Eğitimde çokkültürlülük hakkında ise dokuz 

öğretmen adayının üçü bu kavramı, farklı kültür-

lerden, uluslardan, etnik kökenlerden, dinlerden 

insanların aynı okul ortamında, farklılıkların yargı-

lanmadan var olabilmesi ve aynı eğitimi alabilme-

leri olarak tanımlamışlardır:

“Uluslararası öğrenci, farklı etnik köken-

lerden, dinlerden gelen insanların bir anlamda 

aynı sınıf ortamında eğitim almaları.” (Yavuz).

“Farklı yerlerde yaşayan, farklı yerlerde 

büyüyen öğrencilerin bir şekilde aynı okulda 

birleşmeleri, yani farklı kültürlerden olmala-

rına rağmen aynı okullarda aynı bilgiye aynı 

beceriye ulaşmalarıdır.” (Yusuf).

“Bir bilgiyi bir beceriyi aktarırken, kendi yo-

rumun dışında karşında bulunan öğrencilerin 

daha farklı şeylere sahip olması karşısında, senin 

gayet doğal ve normal davranman, onları yargı-

lamaman, eleştirel gözle bakmandır.” (Ayşen).

Ayrıca, aşağıda alıntıları sunulan Cemil, eği-

timde çokkültürlülüğün olduğunu düşünmediğini 

belirtirken, Salih, eğitimde çokkültürlülüğü bilgi 

birikimi ve akademik kariyer olarak dile getirmiştir.

“Her semtin kendi okulları olduğu için ya 

da her bölgenin okulu artık farklı farklı oldu-

ğu için çokkültürlü okul olduğunu düşünmü-

yorum. İnsanların üç aşağı beş yukarı gelir 

seviyesi olsun, ailelerin yaşam tarzları olsun 

birbirine yakın.” (Cemil).

“Belli dallarda bilgi birikimi olması, bu bil-

giyi yenilemek, bu bilgi üzerinden belli şeylere 

ulaşmak, akademik kariyer.” (Salih).

Aşağıda sunulan örnek alıntılarda görüldüğü 

gibi, katılımcılar, kültüre duyarlılık kavramını; farklı 

kültürlerin varlığını bilmek, saygı göstermek ve du-

yarlı olabilmek olarak değerlendirmişlerdir:
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“Farklı etnik kökenlere sahip insanların 

olabileceğini, farklı gelir düzeyine sahip, farklı 

yerlerde büyümüş, daha küçük yerlerde büyü-

müş büyük şehre gelmiş, büyük şehirde büyü-

müş küçük şehre gitmiş insanların olabileceği-

ni toplum olarak bilmeliyiz.” (Cemil).

“İnsanların birbirlerinin etnik yapısına, kül-

tür yapısına saygılı olması, görüşlerine kültür-

lerine saygılı davranması.” (Yavuz).

Beden eğitimi öğretmen adaylarının yarısı 

kültüre duyarlı öğretmen tanımlamaları da benzer 

içeriktedir:

“Atandığımda, Doğu’ya gittiğimde onların 

yaşayış tarzını öğrenip ona göre anlatabiliyor-

sam bu benim kültüre duyarlı öğretmen oldu-

ğumu gösterir.” (Murat).

“Farklı kültürlere sahip bireyler aynı sınıf 

ortamında eğitim alıyorsa öğretmenin de bun-

ları dikkate alarak saygılı davranması.” (Yavuz).

Farklı olarak, Yusuf ve Mert kültüre duyarlı öğ-

retmeni, öğretmenin kendi kültürü doğrultusunda 

eğitim-öğretim sürecini şekillendirmesi olarak de-

ğerlendirirken, Selma da çok çeşitliliğe önem ver-

meyip, tek bir kültür doğrultusunda eğitim veren 

öğretmen olarak tanımlamıştır:

“İnsanların kendi yaşam biçimlerine, kendi 

kültürlerine olan özen. Kendi kültürünü en iyi şe-

kilde çocuklara aktarmaya çalışması...” (Yusuf).

“Karadeniz bölgesinden bir eğitimcinin 

bir sınıf içerisinde ders anlatışı ya da verdiği 

bir eğitimde kendi kültürlerini örnek vermesi. 

Kendi kültürünü ön plana atar.”(Mert).

“Eleştirel yaklaşım ya da çok çeşitliliğe 

önem vermeden, direk kültürü benimseyip 

kültür sınırlandırması içerisinde eğitim veren 

öğretmen.” (Selma).

Özet olarak, görüşme yapılan öğretmen aday-

larının büyük çoğunluğu (yedi kişi) çokkültürlülük 

kavramının farklı kimliklerin bir arada yaşayabil-

meleri olduğu konusunda görüş bildirirlerken, yo-

ğunluklu olarak kültür, ulus, bölge, sosyo-ekono-

mik düzey, din ve yaşam tarzı farklılıklarına işaret 

etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çokkültürlülük 

kavramının eğitime yansımaları olan çokkültür-

lü eğitim ve kültüre duyarlı öğretmen kavramları 

hakkındaki görüşlerine bakıldığında farklı görüş-

lerin varlığı belirginleşmiştir. Çokkültürlülük aka-

demik kariyer ve bilgi sahibi olmak bağlamında 

değerlendiren bir öğrencinin yanı sıra, özellikle 

kültüre duyarlı öğretmen ile ilgili kendi kültürü 

dayatmaktan öğrenci kültürüne duyarlı olmaya 

kadar farklı/zıt görüşler yer almaktadır.

Tema 2: Beden Eğitimi Dersinde Farklı 
Kimliklerin Varlığı
Görüşme yapılan öğretmen adaylarının, çokkül-

türlülük kavramları bağlamında farklı kimlikleri 

olan öğrencilerin sınıf ortamında varlığı konu-

sunda görüşlerini almaya yönelik sorulara ver-

dikleri cevaplar, farklı kimliklere göre değişiklik 

göstermiştir. Bu nedenle bulgular her bir kimliğe 

özel sunulmuştur.

İlk temada sunulan, öğretmen adaylarının 

çokkültürlülük kavramında en fazla vurguladıkları 

farklılıklarla paralel olarak farklı sosyo-ekonomik 

düzeyden öğrencilerin sınıfta var olabileceği bü-

tün beden eğitimi öğretmen adayları tarafından 

düşünülmektedir. Türkiye’de yaşayan insanların 

ekonomik düzeylerinin farklılık gösterebileceği, 

örneğin Doğu illerinde insanların ekonomik düzey-

lerinin daha düşük olduğu ifade edilmiştir. Selma, 

ilkokul öğrencisi olarak yaşadığı bir deneyim yo-

luyla sınıfta farklılıkların olabildiğini fakat öğret-

menin yaklaşımının olumlu olmadığını belirtmiştir: 

“Çok yüksek gelirli ailelerden gelen öğrenciler de 

vardı düşük gelirliler de. Veli toplantısı yapılmıştı. 

Okula verilen paraların hesabı sorulduğunda, öğ-

retmen gelir düzeyi benim ailemden yüksek olan 

bir öğrencinin velisine ayrıntılı olarak hesap verir-

ken –afişleri, faturaları gösteriyor- benim anneme 

sadece toplamamız gerekiyordu diyebiliyordu.”

Öğretmen adayları sosyo-ekonomik farklılığın, 

beden eğitiminde özellikle spor kıyafetleri bağla-

mında tezahür edebileceğini ve bunun öğrenciler 

arasında bazı problemlere yol açabileceğini fakat 

öğretmen olarak bu problemleri çözebileceklerini 

belirtmektedirler (örneğin Selma ve Cemil). Diğer 

taraftan Yavuz’a göre sporun birleştirici özelliği bu 

farklılığın yaratabileceği problemleri önleyebilecektir.

“Evet, bir kesim çok marka olan eşofman-

larla geliyorken bir kesim belki eşofman bula-

mayacak ve bu dersimde bir takım aksaklık-
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lara neden olacak. Benim dersimin yanında 

psikolojik bir takım destek vermem gerekecek 

öğrencilerim olacak. Kendi aralarında oluşa-

cak bir takım kavgalar ya da sözlü atışmalar 

olmasını engellemek durumunda kalacağım.” 

(Selma).

“Belki ben biraz duygusal bir insanım ona 

(sosyo-ekonomik düzeyi düşük) pozitif bir ay-

rımcılık yapabilirim.” (Cemil).

“Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Spor işin 

içine girdiği zaman artık insanlar sosyal durum-

larını, etkin kökenlerini bir kenara bırakıyorlar ve 

spor ön plana çıkıyor. Olumlu anlamda, sporun 

yakınlaştırıcılığı, kaynaştırmasından dolayı beden 

eğitimi dersinde daha bir kaynaşabilirler.” (Yavuz).

Görüşmelerde, beden eğitimi öğretmen aday-

larının bilgi düzeylerinin en yüksek olduğu fakat 

zorlandıkları boyutun engellilik olduğu ortaya çık-

mıştır. Kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamaya 

yönelik verilen örnekler, öğretmen adaylarının al-

dıkları eğitimin niteliği hakkında ipuçları sunmak-

tadır. Öğretmen adaylarının beşi derslerini zihinsel, 

fiziksel ya da duyuşsal yetisinde farklılığı olan bir 

öğrenciye göre değiştirebileceklerini fakat aynı 

zamanda zorlanacaklarını belirtmişlerdir. Örneğin;

“Derslerimi onların da yapabileceği gibi 

modifiye ederim. Bir hakem yapmaya çalışı-

rım ya da arkadaşlarına yardımcı olması için 

bir yardımcı rol bile olsa bir rol vermeye çalı-

şırım.” (Yusuf).

“Ben o öğrencinin farkında olduğum için 

ona özel dersler, ona özel programlar, ona 

özel bir ders programı, dersler yapmak zo-

rundayım. Kaynaştırma adına. Onu sınıftan 

soyutlamadan, arkadaşları ile kaynaştırarak 

arkadaşlarına dahil edebilirim.” (Selma).

Diğer taraftan engelli öğrencilerin ders düze-

nini aksatacağını, topluluk halinde çalışmanın zor 

olacağını, fiziksel aktivitenin üst düzeyde olduğu 

bir derste o tür öğrencileri derse katmak için ders 

içeriği değiştirilse bile bunun zor olacağını ve do-

layısı ile derslerini olumsuz anlamda etkileyeceğini 

dile getiren katılımcılar (dört kişi) de olmuştur. Bu 

öğretmen adayları, engeli olan öğrencinin dersten 

muaf tutularak, o öğrenciye sadece teorik bilginin 

verilebileceğini söylemişlerdir:

“Olumsuz etkiler. Fiziksel aktivitenin üst 

düzeyde gerçekleştiği, fiziksel özelliklerin ön 

plana çıktığı bir ders. Fiziksel engeli olan bir 

öğrencinin o derse katılımını sağlamak ve onu 

aktif derse katmak biraz zor olacak, o yüzden 

dersi modifiye etmek ve tekrar değiştirip ona 

göre ayarlamak gerekecek, bu da sıkıntı yani.” 

(Yavuz).

“Olumsuz anlamda sadece beni zorlar. 

Ders anlamında, bir yanda sürekli hareket 

eden, dediğimi anlayan birlileri varken, bir de 

engeli olan bireylere bir şeyler anlatmak var, 

çift anlatmam gerekebilir ve bu beni bayağı 

yorar.” (Ayşen).

“Topluluk halinde onu çalıştırmak imkan-

sız. Çünkü normal bir düzeye sahip öğrenciler-

le onu bir tutarak bir çalışma içerisine sokmak 

çok güç. Ona ayrı biçimde bir çalışma progra-

mı uygulamak ya da onu o derslerden muaf 

tutmak. Bunlara sadece teorik olarak bu ders-

ler anlatılabilir. Uygulamaya geçirildiği zaman 

güçlük olur.” (Mert).

Öğretmen adaylarından Selma’nın, staj yaptı-

ğı bir okulda yaşadığı deneyim, Mert’in engelli öğ-

rencinin dersten muaf tutulması görüşünü doğru 

bulmadığını göstermektedir: “Yüzde yetmiş gör-

me engelli ve Anadolu Lisesinde okuyan zeki bir 

kız öğrencim oldu. Beden eğitimi dersine girdiğim-

de, görme engelli olduğunu ve derslere katılmadı-

ğını söyledi. Ben de şaşırmıştım yani onun görme 

engelli olması derslere katılamayacağı anlamına 

gelmez. Hep böyle olduğunu öğrendim. Ben onu 

derse dahil ettim. Maalesef ayrımcılık var, izole 

ediliyorlar...”

Çokkültürlülük kavramlarından toplumsal 

cinsiyet boyutunda, öğretmen adaylarının görüş-

lerinin, ağırlıklı olarak karma ve tek cinsiyetli sınıf-

lara yoğunlaştığı görülmektedir. Bütün öğretmen 

adayları, karma eğitimin ders ortamlarına çeşitlilik 

ve çok yönlülük getireceğini ve bu sayede öğren-

cilerin farklı cinsiyetlere nasıl davranacaklarını de-

neyim edebileceklerini söylemiştir:

“Bence olması gereken karma eğitim. Bu-

nun kesinlikle olumsuz bir etkisi olacağını 

düşünmüyorum. Biz toplum içerisinde ayrıştı-

rılmış olarak yaşamıyoruz. Eğer ben insanları 
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hayata hazırlıyorsam, insanların hayatta kar-

şılaşacakları şeyleri ders ortamından esirge-

mek benim iyi bir eğitimci olmadığımı göste-

rir.” (Selma).

“Derse çeşitlilik kazandırır. Derse tek yön-

lülük değil çok yönlülük getirir, farklı düşünce-

ler gelir, sürekli tek düze değil.” (Ayşen).

Ayrıca, tek cinsiyetli sınıflarda kendilerinin 

zorluk yaşayacağını düşünen üç beden eğitimi 

öğretmen adayı bulunmaktadır. Örneğin, bir er-

kek öğretmen adayı, erkek öğrencilere karşı rahat 

olabileceğini ama kız öğrencilerle sıkıntı yaşaya-

bileceğini söylerken, benzer bir biçimde bir kadın 

öğretmen adayı karşı cinsten öğrencilerin kendisi-

ni zorlayabileceğini dile getirmiştir. Öğretmenlerin 

yorumları, toplumsal cinsiyetin beden eğitimi der-

sinin işlenmesinde olumsuzluklara yol açabilecek 

bir faktör olduğunu, öğretmen adaylarının karşı 

cinsten öğrencilerle iletişimde bir takım endişeleri 

olduğunu göstermektedir:

“Şimdi sadece erkek grubu olsa, kız gru-

bunda olduğum kadar, olduğumdan daha ra-

hat olurum. Mesela argo konuşma... Erkekler 

olduğu zaman argo ağzımdan çıkar çünkü 

erkekler olduğu için kendime karşı şeyim olur. 

Ama kızlarda hani o kadar fazla bir rahatlık 

olamaz. Ya da ne biliyim kızların böyle fiziksel 

aktivitelerinde onlara karşı bir fiziksel yardım-

da bulunma, öyle çok içli dışlı bir yardımda bu-

lunamam. Çünkü hani ailelerinden ya da ken-

dilerinden bir yanlış anlaşılma ya da herhangi 

bir şey düşünebilirler diye.” (Mert-Erkek).

“Sadece kızlara, imam hatip gibi, ne gibi 

etkinlik yaptırırım ya da nasıl ders işlerim tam 

bilmiyorum.” (Cemil-Erkek).

“Doğru bulmuyorum, ama zorunda kaldı-

ğım zaman ders vermemeyi tercih ediyorum. 

Erkeklerle bir jimnastik dersine girdiğimi dü-

şünüyorum, onlar hemcinslerini karşılarında 

bulamayınca benim gösterdiğim hareketleri 

algılamaktan çok, bedenimin daha çok ön 

planda olabileceğine ya da konuşmalarımın, 

bakışlarımın ya da imalarımın daha farklı yön-

lere çekilebileceğini düşünüyorum. Yani bu 

tarz bir cinsiyet ayrımının, eğitimin önüne ge-

çeceğini düşünüyorum.” (Selma).

Farklı dillerden öğrencilerin sınıflarında 

var olabileceği bütün öğretmen adayları ta-

rafından dile getirilmiştir: Doğu’ya atandık-

ları zaman veya Doğu’dan gelen öğrencileri 

olduğu zaman Kürtçe, Arapça, Lazca, Azeri-

ce, Zazaca, Mardin çevresinde Süryanice ve 

yurt dışından gelen öğrencileri olduğu zaman 

da İngilizce, Almanca, Fransızca. Farklı diller-

den öğrencilerin sınıfta bulunması, öğretmen 

adaylarının çoğunun zorlandıkları bir konu-

dur: “İlişki kurmakta zorlanırsınız. Öğrenci sizi 

iyi anlayamayabilir.” (Yavuz), “Derdimi anlata-

mam. Ona aktarmak istediğimi aktaramam.” 

(Ayşen), “Derste benim verimli olamamama 

neden olur. Bir öğrenciye Türkçe açıklama ya-

pacağım, diğer öğrenciye İngilizce yapacağım, 

diğer öğrenciye Kürtçe yapacağım. Hem süre 

hem de verimlilik anlamında zorlanabilirim.” 

(Selma).

Dokuz öğretmen adayının üçü, öğrencilerin 

farklı dil özelliklerinin ders ortamlarını etkilemeye-

ceğini, anlaşamasalar da bir şekilde onlarla iletişim 

kurabileceklerini ve sporun ortak bir dil olduğunu 

dile getirmişlerdir:

“Hiçbir sorun yaşamam. Sadece anlaya-

mayabilirim, bir şekilde anlaşmak için orta 

yolu bulurum.” (Salih).

“Elimden geldiği kadar benim dersimle il-

gili temel beceriler için söylenebilecek temel 

cümleleri, kelimeleri öğrenmeye çalışırım. Ben 

de onlara o temel kelimeleri Türkçe öğretme-

ye çalışırım. Olumsuz bir durumu olumlu bir 

duruma çevirmeye çalışırım.” (Yusuf).

“Hayır, etkilemez sporun ortak bir dil oldu-

ğunu düşünüyorum. Futbol dünyanın her ye-

rinde futbol, basketbol dünyanın her yerinde 

basketboldur.” (Cemil).

Ayrıca, katılımcılardan üçü, Ankara’ya oku-

mak için geldiklerinde kendilerinin de dillerinden 

kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

Örneğin, Uşak’lı olan Murat şivesinin “İstanbul 

Türkçesi” ile konuşan arkadaşları tarafından güle-

rek karşılandığını söylerken, memleketinde Arap-

ça konuşan Ayşen, okulunda Türkçe konuşmakta 

zorlandığını ve arkadaşlarının yanında konuşama-

maktan dolayı içerlediğini söylemiştir.
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Türkiye’nin %98’inin müslüman olduğunu 

belirten Salih hariç, bütün öğretmen adayları, 

Türkiye’de farklı dini inançlara sahip insanların 

var olduğunu belirtmekle birlikte, dinin sınıf or-

tamında olası etkilerinin ancak dinin çok fazla ön 

plana çıkarılması durumunda söz konusu olabi-

leceğini düşünmektedirler. Örneğin, Murat, dini 

inancın ders dışında tutulması gerektiğini belir-

tirken, Yusuf, farklı algılanabilen bir dini inancın 

öğrencilerin derse katılımını olumsuz etkileye-

ceğini ve bunun çözümünün ailelerin değiştiril-

mesi olduğunu söylemiştir.

“Ders ortamımı etkilemez, çünkü din ve 

ders çok ayrı bir konu. Din, ders dışında yaşa-

nacak bir şey.” (Murat).

“Toplumumuzun belirli yerlerinde, insanlar 

müslümanlığı biraz farklı algılıyorlar, belki ora-

da sıkıntı yaşayabilirim. Mesela kız çocuklarını 

beden eğitimi dersine çıkartmamaları, erkek 

çocuklarına açık kıyafet giydirmemeleri... Me-

sela bayan voleybol takımı kursam belki be-

nim öğrencilerle derse girmemi bile istemeye-

cekler. O konuda zorlanabilirim. Ben ılımlı olan 

ailelere bir şeyler vermeye çalışırım belki onlar 

aracılığı ile diğer anne babalar da değiştirebi-

lirler. Genelde ailelerin baskısı oluyor, ailelerin 

yaşam biçimleri, dini düşünceleri çok fazla etki 

ediyor çocuklara. O yüzden önce ailenin bir şe-

kilde değiştirilebilmesi...” (Yusuf).

Beden eğitimi öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğunun verdiği cevaplar, onların dini fark-

lılığın olabileceğini kabul ederlerken, bu farklılık-

ların ders ortamına olası yansımaları konusunda 

yeterince düşünmediklerini, din ve dersin ayrı ol-

duğuna yönelik bir genel kabule sahip olduklarını 

ortaya koymaktadır.

Beden eğitimi öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğu, sınıflarında farklı cinsel yönelimlere 

sahip öğrencilerin olma olasılığını çok düşük gör-

mektedirler. Üç öğretmen adayı, bu tür bir farklı-

lığın öğrenciler arasında sorun çıkartabileceğini, 

sınıftakilerin bazı önyargıları olabileceğini ama 

bunu engellemek için ellerinden geleni yapmaya 

çalışacaklarını söylemişlerdir. Ayrıca Salih oluşabi-

lecek önyargının ya da tepkinin bölgelere ve illere 

göre değişebileceğini dile getirmiştir:

“Bu normal bir şey. Fizyolojik ya da hormo-

nal bir şey ya da tamamen tercih. Belki sınıf 

arkadaşlarının biraz ön yargısı olabilir. Ders 

sırasında onların önyargılarını tamamen kal-

dırmaya çalışırım. Ders sırasında o insanların 

cinsel tercihlerine göre yargılanmamaları için 

elimden gelen her şeyi yaparım.” (Yusuf).

“Sınıfın havasında huzursuz bir hava yara-

tabilir. Bence bunun da bölgelerle, illerle ala-

kası var. Ben öğretmen olarak elimden geleni 

bir şekilde yapmaya çalışırım.” (Salih).

Yukarıda alıntısı sunulan Yusuf’a göre eşcin-

sellik kabul edilmesi gereken bir cinsel yönelim 

olmakla birlikte toplumda önyargılarla değerlen-

dirilmektedir. Yusuf, eşcinsel bir sınıf arkadaşının, 

diğer erkekler tarafından dışlandığını, onu farklı 

diye ortamlarına almak istemediklerini söylemiştir. 

Aşağıda alıntıları sunulan iki beden eğitimi öğret-

men adayına göre de, eşcinsellik normal bir cinsel 

tercih olmadığı için eşcinsel öğrenciler normalin 

dışında, sağlıksız görülmektedir. Farklı cinsel yöne-

limleri olan öğrencilerin ders ortamlarını olumsuz 

etkileyeceğini, kavgalar çıkabileceğini, standart-

lara uygun olmayacağını ve “normal öğrencileri” 

etkileyeceğini ve derste onlara karşı nasıl davran-

maları gerektiğini bilmediklerini söylemişlerdir:

“O öğrenciye gerekli açıklamaları yaparım. 

Şöyle bir laf var ya: ağaç yaşken eğilir diye. Ai-

lesi onu bilgilendirmediyse, yaşı büyüdükten 

sonra, sen ne kadar bir şey yapsan da artık 

kanına girmiş bir şeydir.”(Mert).

“Bir yanda her şeyi normal, standartlara 

uygun bir birey varken diğer yanda diğer bi-

reylerin olması sağlıklı olanları etkiler. Yani 

normal olanları. Örneğin, ders gereği bir grup-

landırma yapmam gerekiyor, sınıf biraz daha 

heterojen olsun diye kızlı erkekli yapacağım, 

bir baktım bir eşcinsel var ben bunu kiminle 

eşleştireceğim diye. Bu beni zorlar.” (Ayşen).

Etnisite kavramı, öğretmen adaylarının bil-

medikleri ve araştırmacının açıklama yapmasına 

gereksinim duydukları bir kavram olmuştur. Bir 

öğretmen adayı dışında hepsi sınıflarında farklı et-

nik kökenlerden (örn., Kürt, Çerkez, Arap, Bektaşi, 

Alevi, Azeri, Uygur Türkü, Laz, Ermeni, Rum, Arna-

vut, Bulgar) öğrencilerin olabileceğini söylemişler-
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dir. Dört öğretmen adayı, şu anki okullarında farklı 

etnik kökenlere sahip öğrencilerin bazı sorunlar 

yaşadıklarını, birisi de bir arkadaşının bu nedenle 

okulu bırakmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. 

Fakat etnisitenin beden eğitimi ders ortamına yan-

sımaları konusunda görüş bildiren bir beden eğiti-

mi öğretmen adayı olmamıştır.

Katılımcılara, çokkültürlülük kavramları ile 

ilgili sorular dışında, çokkültürlü eğitime yönelik 

görüşlerini almayı hedefleyen sorular da sorul-

muştur. Örneğin, mevcut eğitim sistemini çokkül-

türlülük boyutuyla değerlendirmeleri istendiğinde, 

katılımcılardan sekizi mevcut eğitim sisteminin 

çokkültürlü bir özellik taşımadığını da belirtmişler-

dir. Aşağıda sunulan iki alıntıdan birincisinde Yu-

suf düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin 

eğitim olanaklarının yetersiz olmasını vurgularken, 

ana dili Arapça olan Ayşen’in kendisi gibi aynı dili 

konuşan öğrencilere karşı öğretmeninin olumsuz 

davranışlarını belirtmiştir:

“Dün Sincan’da bir okuldaydım projem için. 

Oradakilerin ekonomik düzeyleri düşük. Ço-

cuklar ezile büzüle beden eğitimi öğretmeni-

nin odasına gelip top istiyorlar. Öğretmen “top 

yok size, ne haliniz varsa görün, zaten sizin sı-

nıf spor parasını vermedi” dedi.” (Yusuf).

“Eski üniversitemde bunu çok sık yaşadım. 

Arapların çoğunlukta olduğu bir yerdi ve ho-

caların çoğu bizden değildi. Aynı dili konuşmu-

yorduk. Hoca da bizi mimlemişti “sen Arapsın, 

sen Sünnisin” diye. Kendinden olan öğrenciye 

iyi davranırken bizi neredeyse laflarla taşlıyor-

du.” (Ayşen).

Öğretmen adaylarına, öğretmen yetiştirme 

programlarında olabilecek çokkültürlülük eğitimi-

nin faydası sorulduğunda, bir katılımcı hariç hepsi, 

öğrencilerle daha iyi bir iletişim kurmak, daha bi-

linçli bireyler yetiştirmek, farklılıklara açık olmak, 

birlikte yaşadığımız insanları daha iyi anlayarak 

onlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için çokkültürlülük 

eğitiminin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Aşağı-

da sunulan Yavuz ve Ayşe’nin alıntıları bu görüşle-

re örnektir:

“Daha sağlıklı ve verimli bir eğitim olması 

için gerekli. Farklı dil, din ve etnik kökene sa-

hip insan çok fazla. Bu (çokkültürlülük eğitimi) 

onlarla birlikte yaşamamızı kolaylaştıracaktır.” 

(Yavuz).

“Öğretmene sabit fikirli değil de açık fikirli 

olma, yeniliklere açık olma özelliği kazandırır.” 

(Ayşen).

Beden eğitimi öğretmen adaylarına, çokkül-

türlü eğitimin beden eğitimi öğretmen yetiştirme 

programlarında olmasının gerekli olup olmadığı 

konusundaki görüşleri sorulduğunda, sadece Ce-

mil, sporun tek bir dili olduğunu belirterek buna 

gerek olmadığını belirtmiştir. Diğer katılımcılar, 

öğretmen olarak farklı kültürel özellikleri olan böl-

gelere atanabileceklerini, öğrencilerin farklı ilgi ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ve onlarla iyi 

bir iletişim kurabilmek için bu farklılıklar hakkında 

bilgi sahibi olmalarının önemini dile getirmişlerdir.

“Ben bir kültürle doğup büyüyorum. O yüz-

den farklılığı görmem gerekiyor. Görmeliyim 

ki farklılıklarla karşılaştığımda, karşımdakilere 

daha iyi aktarımda bulunayım.” (Ayşen).

“Engelli ya da ekonomik düzeyi düşük bir 

öğrenciye nasıl yaklaşmamız gerektiğini, ne 

tür önlemler alıp onlarla nasıl bir iletişime geç-

memiz gerektiğini bilmeliyiz.” (Selma).

“Öğretmenlik, farklılıklarla en fazla karşıla-

şılabilecek meslek dallarından biri.” (Salih).

TARTIŞMA
Bu çalışmada, beden eğitimi öğretmen adayları-

nın çokkültürlülük farkındalıkları farklı kimlikler 

bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Çalışma-

da, analiz sonucu elde edilen birinci tema çok-

kültürlülük kavramlarının farkındalığı olmuştur. 

Katılımcılar, çokkültürlülük kavramını genellik-

le kültürel, bölgesel, etnik ve sosyo-ekonomik 

özellikler çerçevesinde tanımlarken, bir kişi çok-

kültürlülüğü bilgi birikimi olarak tanımlamıştır. 

Beden eğitimi öğretmen adaylarının hiçbiri, çok-

kültürlülük kavramının yapısında bulundurduğu, 

din, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, engellilik, 

yaş ve dil gibi farklı kimliklere değinmemişlerdir. 

Öğretmen adayları, eğitimde çokkültürlülüğü de 

aynı boyutlar etrafında tanımlamışlardır. Bazı-

ları çokkültürlü eğitimi, farklı ulus, etnik ve böl-

gelerden gelen insanların bir arada eşit eğitim 

alması ve farklı kültürler hakkında bilgi sahibi 
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olunması olarak tanımlarken bazıları her bölge-

deki yaşam tarzlarının aşağı yukarı aynı olması 

nedeniyle okulların çokkültürlü bir özellik gös-

termediğini belirtmişlerdir. Çokkültürlülük kav-

ramının en önemli basamağı olan kültüre duyarlı 

eğitim ve öğretmen konusunda; bazı öğretmen 

adayları kültüre duyarlılığı, farklı kültür ve de-

ğerlere saygı ve hoşgörü olarak yorumlarken, 

bazıları öğretmenin kendi kültürü ve ya tek bir 

kültür doğrultusunda eğitim vermesi şeklinde 

yorumlamıştır.

Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitimde 

çokkültürlülük hakkındaki görüşlerinin kendi dene-

yimleri ile sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Deneyimleri doğrultusunda katılımcıların konu ile 

ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz oluşu, ülkemizde 

bu kavramların yeni olmasına ve çok fazla tartışıl-

mamasına bağlanabilir. Ülkemizde, hizmet içi sınıf 

öğretmenlerinin çokkültürlülük tutumlarını belirle-

mek amacıyla gerçekleştirilen bir araştırma, bazı 

sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerin kültürel farklı-

lıklarının bilincinde olmadığını göstermiştir (Yazı-

cı ve diğ., 2009). Ayrıca, beden eğitimi öğretmen 

adaylarının, çokkültürlülüğün barındırdığı toplum-

sal cinsiyet, cinsel yönelim, din, ırk ve etnisite gibi 

çok da yeni olmayan kavramlar konusundaki bilgi 

düzeylerinin yetersiz oluşu, Milner (2006)’ın, öğ-

retmen adaylarının, yetiştirme programlarına ço-

ğunlukla, kültürel ve ırksal farklılıklarla ilgili fikir-

leri ve ilgileri olmadan ve her bir bireyin çok farklı 

olduğu fikrini benimsemeden girdikleri görüşünü 

desteklemektedir. Ülkemizde beden eğitimi öğret-

men yetiştirme programlarında okuyan öğretmen 

adayları, farklılıklar ve farklı kimlikler––engelliler 

hariç- ile ilgili özel bir ders almamaktadırlar. Eği-

tim programında sadece engelliler ve beden eği-

timi konulu bir ders yer almaktadır. Dolayısıyla, 

öğretmen adayları Villegas ve Lucas (2002)’ın 

dediği gibi, farklılıklar ve farklı kimlikler hakkında 

herhangi bir hazırlık almadan eğitim programları-

nı tamamlamaktadır (Kea ve diğ., 2006, s. 5’ de 

belirtildiği gibi). Bu yüzden beden eğitimi öğret-

men yetiştirme programlarında doğrudan çokkül-

türlülük konulu bir ders olmasa da diğer mesleki 

alan bilgisi derslerinde bu konulara yer verilebilir. 

Ayrıca beden eğitimi öğretmeni yetiştiren okullar-

da görev yapan öğretim üyelerinin de, bu konuda 

öğretmen adaylarına rol model olması son derece 

önemlidir.

Bu çalışmada elde edilen ikinci tema eğitimde 

ve beden eğitimi ders ortamında farklı kimliklerin 

varlığıdır. Katılımcıların, farklı kimliklerin beden 

eğitimi ders ortamına yansımaları konusundaki 

görüşleri de kimliklere göre değişiklik göstermiş-

tir. Örneğin, katılımcılar, beden eğitimi ders orta-

mında sosyo-ekonomik farklılıkların olmasına ke-

sin gözle bakarken, engellilik, toplumsal cinsiyet, 

din ve dil gibi farklılıkların olmasına o kadar kesin 

gözle bakmamaktadırlar. Cinsel yönelim ise katı-

lımcıların, eğitim ve beden eğitimi ders ortamında 

varlığına düşük ihtimal verdikleri bir diğer kimlik 

olmuştur. Engelli öğrencilerin beden eğitimi der-

sinde varlığı konusunda, konu ile ilgili ders aldığı 

anlaşılan beden eğitimi öğretmen adayları, ders-

lerinin içeriğini değiştirerek engelli öğrencilerini 

derse dahil edebileceklerini söylerken, engellilik 

konusu ile ilgili herhangi bir ders almayan öğret-

men adayları, engelli öğrencilerin zorluk çıkara-

cağını ve derslerini olumsuz etkileyeceğini ve bu 

yüzden onları dersten muaf tutabileceklerini dile 

getirmişlerdir.

Çokkültürlülük kavramının toplumsal cinsi-

yet boyutunda, öğretmen adaylarının görüşleri-

nin, karma ve tek cinsiyetli sınıflara yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bütün öğretmen adayları, karma 

eğitimin ders ortamına çeşitlilik ve çok yönlülük 

getireceğini ve bu sayede öğrencilerin farklı cinsi-

yetlere nasıl davranacaklarını öğrenebileceklerini 

söylemiştir. Fakat bazı beden eğitimi öğretmen 

adaylarının yorumları, toplumsal cinsiyetin beden 

eğitimi dersinin işlenmesinde olumsuzluklara yol 

açabilecek bir faktör olduğunu, öğretmen adayla-

rının karşı cinsten öğrencilerle iletişimde bir takım 

endişeleri olduğunu göstermektedir. Beden eğiti-

mi dersinde toplumsal cinsiyet konusunun görü-

nür olduğuna işaret eden bu yorumlar, toplumsal 

cinsiyet ve beden eğitimi konulu araştırmalarda 

beden eğitimi alanının, toplumsal cinsiyetten ba-

ğımsız düşünülemeyeceğini göstermektedir (At-

tencio ve Koca, 2010; Koca ve Demirhan, 2005).

Katılımcılardan bazıları dil farklılığı konusun-

da, kendi deneyimlerinden yola çıkarak ana dili 
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farklı olan öğrencilerin, kendilerini zorlayacağını 

söylerken, bazıları ise bunun beden eğitimi ders 

ortamında önemli olmadığını çünkü sporun ortak 

bir dil olduğunu belirtmişlerdir.

Dinin, beden eğitimi ders ortamında ön plana 

çıkartılmasının problem sebebi olacağını ve öğren-

cilerin derse katılımını olumsuz etkileyebileceğini 

söyleyen beden eğitimi öğretmen adayları olmuş-

tur. Katılımcıların din konusunu sadece “dinin öne 

çıkartılması” boyutunda düşünülmesi gereken 

bir kimlik olarak değerlendirmeleri, dinin gerekli-

liklerine göre yaşamayı tercih eden öğrencilerin 

dersteki varlıkları konusunda endişeli oldukları-

nı ortaya koymaktadır. Ülkemizde beden eğitimi 

alanında çok fazla incelenmemiş bir konu olmakla 

birlikte, Batı ülkelerinde yaşayan bazı Müslüman 

gençlerin beden eğitimi derslerinde kıyafet seçimi, 

karma eğitim ve Ramazan dönemi egzersiz yapıl-

ması konularında bazı zorluklar yaşadıklarını belir-

ten araştırmalar bulunmaktadır (Benn ve Dagkas, 

2006; Dagkas ve diğ., 2011).

Görüşülen beden eğitimi öğretmen adayları-

nın hemen hepsi, beden eğitimi ders ortamında 

farklı cinsel yönelimlere sahip öğrencilerin olma 

olasılığını düşük görmektedirler. Bazı katılımcılar, 

eşcinsel öğrencilere yönelik olası önyargılara kar-

şı, ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, bazı 

öğretmen adayları eşcinselliği “normal”in dışın-

da değerlendirdiklerini belirterek bu öğrencilerin 

ders ortamlarını olumsuz etkileyeceğini ve onlara 

karşı nasıl davranmaları gerektiğini bilmediklerini 

belirtmişlerdir. Türkiye’de eşcinsellik ile ilgili çalış-

malar, Türk toplumunda ataerkilliğin ve gelenek-

sel toplumsal cinsiyet rollerinin toplumda hakim 

olduğunu ve bu rolleri benimseyenlerin (üniversite 

öğrencilerinin) eşcinselliğe yönelik olumsuz inanç-

larının olduğunu göstermektedir (Gelbal ve Duyan, 

2006; Sakallı, 2002).

Elde edilen veriler, beden eğitimi öğretmen 

adaylarının çokkültürlülük kavramının eğitime 

yansımaları konusunda yeterli düzeyde bilgiye ve 

farkındalığa sahip olmadıklarını ve bazı kimlikler 

hakkında olumsuz görüşleri olduğunu göstermek-

tedir. Örneğin, farklı kimliklerin varlığını kabul et-

memek, farklı kimlikleri “normal”in dışında değer-

lendirmek gibi. Öğretmenlerin farklı öğrencilerle 

birlikte çalışabilmelerinin ortak temelini, farklı 

kimliklerin olduğunun kabulü oluşturmaktadır. Bu 

kabul, öğretmen adaylarının kendi deneyimleriyle 

olduğu kadar öğretmen yetiştirme programların-

da alacakları eğitim ile mümkün olabilmektedir. 

Çünkü öğretmen adaylarının, farklı yaşam tarz-

larının, inanışların, kültürlerin ve bakış açılarının 

olduğunu anlamalarına ve bunu kabul etmelerine 

yardımcı olamadığımız zaman, bu kabullenmeme 

hem devam edecektir hem de kalıp yargılar yeni-

den üretilecektir. Yani kendi kültürünün çerçevesi 

içerisinde hapis kalan öğrenciler, değerlerdeki, 

inançlardaki, yaşam biçimlerindeki ve dünya gö-

rüşlerindeki çeşitliliğin, insan olmanın ayrılmaz bir 

parçası olduğunu kabul edemeyecektir (Parekh, 

2002).

Beden eğitimi öğretmen adaylarının çokkül-

türlülük farkındalıklarını belirlemek amacıyla ya-

pılan bu çalışmada bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. 

Ankara’da üç farklı üniversitenin beden eğitimi 

öğretmenliği programlarında okuyan son sınıf öğ-

rencilerinin katıldığı çalışmanın, farklı okullardaki 

beden eğitimi öğretmen adaylarını temsil etmesi 

hem konu itibariyle hem de araştırma yöntemi 

bakımından söz konusu değildir. Görüşme süre-

lerinin, çokkültürlülük gibi geniş bir kavram göz 

önüne alındığında, kısa olması bu araştırmanın 

başka bir sınırlılığı sayılabilir. Görüşme sürelerinin 

görece kısa olmasının nedeninin, çokkültürlülük 

kavramının ülkemizde yeni olmasından ve bilin-

memesinden kaynaklı olduğu söylenebilir. Çün-

kü çokkültürlülük ve altında barındırdığı etnisite, 

cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet gibi kavramlar 

hakkında bilgi sahibi olunmaması, ilgili kavramlar 

etrafında yorum yapılmasını ve fikir yürütülmesini 

zorlaştırmış olabilir. Ancak araştırmacılar, bu araş-

tırma kapsamında, katılımcıların çokkültürlülük 

ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını anlayabilmek için 

yeterli veriyi sağlamıştır. Katılımcıların çokkültür-

lülük konulu sorulara verdikleri cevapların, kendi 

deneyimleri doğrultusunda olduğu dikkate alındı-

ğında, çalışmanın verilerinin sadece bu çalışmanın 

katılımcıları için geçerli olduğu söylenebilir. Dolayı-

sıyla, ileride yapılacak çalışmalarda araştırma gru-

bunun daha fazla çeşitlilik göstermesi açısından 

farklı şehir ve bölgelerdeki üniversitelerde eğitim 
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gören beden eğitimi öğretmen adaylarını kapsa-

ması, öğrencilerin farkındalık düzeyleri ile eğitim 

görülen okul, okulun bulunduğu bölge, yaş, sosyo-

ekonomik düzey ve cinsiyet arasında bir ilişki olup 

olmadığına bakılması bu konu hakkında daha ge-

niş tabanda bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.
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Araştırma Makalesi

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Bruininks-Oseretsky Motor 

Yeterlik Testi’nin 5-6 yaş grubu Türk çocuklar için 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. 

Araştırmanın örneklem grubunu Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı Ankara il merkezinde bulunan iki bağımsız 

anaokulundan seçilen beş–altı yaş grubu 69 kız ve 59 

erkek olmak üzere toplam 128 çocuk oluşturmaktadır. 

Veri toplama araçları olarak Bruininks-Oseretsky 

Motor Yeterlik Testi (BOMYT) ve Okul Öncesi 

Çocukların Motor Performanslarını Değerlendirme 

Testi (MPDT) kullanılmıştır. Bruininks-Oseretsky 

Motor Yeterlik Testi geçerlik çalışması kapsamında 

uzman görüşü alınmış, madde-toplam test korelasyonu 

yapılmış, öğretmen değerlendirmelerine göre iyi 

ve zayıf olarak iki gruba ayrılan çocukların BOMYT 

puanlarına t-test uygulanmış ve BOMYT ile MPDT 

A B S T R AC T

The aim of this research was to investigate the 

validity and reliability of Bruininks-Oseretsky Test 

of Motor Proficiency for 5-6 years old Turkish 

children. The sampling of this study constituted 

of 69 girls and 59 boys total of 128 children aged 

between 5 to 6 attending two kindergarten in 

Ankara that are associated with Ministry of National 

Education. “Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency (BOTMP)” and Test of Performance 

Evaluation of Preschool Children (TPEPC) were used 

to get data from children. For the validity of BOTMP 

expert opinion, item total test correlation, t-test 

between teacher evaluation scores and correlation 

analysis between the scores of BOTMP and Test 

of Performance Evaluation of Preschool Children 

were conducted. For the reliability analysis, t-test of 
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GİRİŞ
Motor gelişim fiziksel büyüme ve merkezi sinir 

sisteminin gelişimine paralel olarak organizma-

nın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak 

ifade edilmekte (San-Bayhan ve Artan, 2004) ve 

çocuğun çevresini tanıması ve yönetmesi bağım-

sızlığını kazanması, sosyal uyumu ve sosyal faa-

liyetlere katılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Motor gelişim, fizyolojik ve biyolojik değişimler 

doğrultusunda hareket becerilerini içermesinin 

yanı sıra diğer gelişim alanları ile de etkileşim 

içerisindedir (Haywood ve Getchell, 2005). Okul 

öncesi dönemde çocuklara sunulan motor uya-

ranlar motor, sosyal ve bireysel gelişimi önemli 

ölçüde etkilemektedir. Düzensiz beslenme, ge-

leneksel oyunlar yerine bilgisayar karşısında 

oynanan oyunlar, oyun alanlarının sınırlı olması 

ve anne-babaların aşırı koruyucu tutumları gibi 

nedenler çocukların motor gelişimlerini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Sağlıklı ve normal 

gelişim aşamalarını izleyen çocuklar yetiştirebil-

mek için çocuğun motor gelişim düzeyi bilinmeli, 

çocuğa tüm gelişim alanlarını destekleyebilecek 

fiziksel aktiviteler sunulmalı ve hareket etmele-

rine imkân sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır 

(Gallahue ve Ozmun, 2006; Özer ve Özer, 2002).

Özellikle temel hareketlerin doğru olarak öğ-

renilmesi gereken okul öncesi dönemde; çocukla-

rın gelişim düzeylerini belirlemek, yetersizliklerin 

erkenden tespit edilerek gerekli müdahalenin ya-

pılması açısından gereklidir. Okul öncesi ve okul 

çağı çocukları ile gençlerin motor gelişimlerini 

değerlendirmek için çok çeşitli testler kullanılmak-

tadır. Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi 

(Bruininks 1978), Temel Hareket Modelleri Değer-

lendirme Ölçeği (Gallahue ve Cleland-Donnelly, 

2003), Temel Motor Becerilerinin Gelişimsel Sıra 

Envanteri (Pane ve Isaacs, 2005), Kaba Motor Ge-

lişim Testi (Ulrich, 2000) gibi testler motor gelişim 

düzeyini tespit etmek amacıyla kullanılan başlıca 

testler arasında yer almaktadır.

Bu testler içerisinde en detaylı ölçüm yapılabi-

len testlerden biri olan Bruininks-Oseretsky Motor 

Yeterlik Testi, dört buçuk – ondört buçuk yaş gru-

bundaki çocukların motor fonksiyonlarını ölçmek 

için geliştirilmiştir. 8 alt test ve toplam 46 madde-

den oluşan bu test,kaba ve ince motor becerileri öl-

çen detaylı bir ölçüm aracıdır. Bruininks-Oseretsky 

Motor Yeterlik Testi, 1973-1978 yılları arasında Bru-

ininks tarafından geliştirmiş, Amerikan toplumu 

için standardizasyon ve norm çalışması ile birlikte 

korelasyon analizleri yapılmıştır. BOMYT’i güvenirlik 

çalışması kapsamında üst ve alt %27’lik grupların t-testi, 

iç tutarlık, iki yarı test korelasyonu, test – tekrar test ve 

bağımsız değerlendiriciler arası korelasyon analizleri 

yapılmıştır. BOMYT puanına göre iyi ve zayıf grupta yer 

alan çocukların BOMYT puanlarında anlamlı bir şekilde 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<.001). Ölçüt geçerliği 

için çocukların BOMYT ve MPDT’inden aldıkları toplam 

puanlar arasında hesaplanan korelasyonun .67 (p < .01) 

olduğu tespit edilmiştir. BOMYT toplam puanına göre iç 

tutarlık alfa katsayısı alt testler için .50 ve .71 arasında 

değişirken toplam puan için .87’dir. Test toplam puanı için 

test tekrar-test güvenirliğinin .89 olduğu belirlenmiştir. 

BOMYT bağımsız değerlendiriciler arası uyuma ilişkin 

güvenirlik korelasyon katsayısının ise .80 ile .98 arasında 

değiştiği görülmüştür. BOMYT’nin beş–altı yaş grubu 

çocuklar için geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi çocuklar, Bruininks-Oseretsky Motor 

Yeterlik Testi, Geçerlik ve Güvenirlik

upper 27% – lower 27% groups, internal consistency, 

split-half test correlation, test – retest correlation and 

interrater correlation analysis alpha coefficient were 

used. There was a statically significant differences of 

t-test score BOTMP points between the children that 

have higher and lower psychomotor level according 

to teacher evaluation (p<.001). Correlation scores 

of BOTMP and TPEPC were .67 (p < .01). Internal-

consistency coefficient of total score of BOTMP was 

.87 and for sub-scales between 50 and .71. Test –retest 

correlation coefficient of total score of BOTMP was 

.89. Interrater correlation alpha coefficient were 

changed between .80 and .98. It can be concluded 

that “Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency” 

is reliable and valid for 5-6 year old children.

Key Words

Preschool children, Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency, Validity and Reliability .
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geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Geçerlik 

güvenirlik çalışması kapsamında Amerikan toplu-

munu yansıtan (beyaz, siyah ve diğer ırklar) dört 

buçuk – ondört buçuk yaşları arasında 379 erkek 

ve 386 kız olmak üzere toplam 765 çocuk çalışma-

ya dâhil edilmiştir. BOMYT geçerlik çalışması kap-

samında testin içeriği, araştırmalarda kullanılan 

diğer motor gelişim testleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Daha sonra test puanlarının, kronolojik yaş ile olan 

ilişkisinin.57 ile .86 arasında değiştiği ve maddele-

rin tüm test toplam puanı ile korelasyonunun ise 

.05 ile .88 arasında yer aldığı belirlenmiştir. Geçer-

lik çalışması kapsamında,her karşılaştırma (farklı 

tür ve düzeyde gelişim geriliği gösteren çocuklar) 

grubunda normal gelişim gösteren çocuklar lehi-

ne anlamlı derecede farklılık olduğu bulunmuş-

tur. BOMYT test tekrar test güvenirlik katsayıları 

alt testler ve toplam puanlar arasında, .56 ile .87 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Uygulayıcılar ara-

sındaki güvenirlik katsayısı 63 ve .97 arasında bu-

lunmuştur. Bu testin 46 madde içerisinden tüm alt 

testleri temsil edecek şekilde seçilen 14 maddelik 

kısa formu da oluşturulmuştur. Yapılan geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları sonucu, BOMYT’inin dört bu-

çuk-ondört buçuk yaş grubu çocuklarda kullanıla-

bileceği ileri sürülmüştür (Bruininks 1978).

Ziviani ve diğ. (1982) BOMYT ve Güney Ka-

liforniya Duyusal Bütünleme Testinin korelasyo-

nunu test etmek amacıyla öğrenme güçlüğü olan 

dört-oniki yaş arası 32 erkek ve 17 kız olmak üze-

re toplam 49 çocuk üzerinde yürüttükleri çalışma 

sonucunda testler arasında yüksek düzeyde an-

lamlı bir korelasyon olduğunu ortaya koymuşlar ve 

BOMYT’nin klinik çalışmalarda da kullanabileceğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca, Steffens ve diğ.(1987) üç ve 

onaltı yaşları arasında 142 kız ve 139 erkek çocuk 

üzerinde yürüttükleri çalışmada nitel ve nicel olarak 

çocukların motor gelişim düzeylerini karşılaştırmış-

lardır. Çocuklara BOMYT ve yeni geliştirilen “Motor 

Beceri Envanterini” uygulamışlar ve bu iki test ara-

sındaki .70 ile .83 arasında değişen oldukça yüksek 

korelasyon değerleri olduğunu saptamışlardır.

Yapılan diğer bir çalışmada King ve Dunn 

(1989) öncelikle birinci, ikinci ve dördüncü sınıfa 

devam eden çocukların motor performanslarını 

düşük veya yüksek olarak değerlendirebilmek için 

öğretmengözlem formlarını kullanmışlardır. Çalış-

ma sonucunda öğretmenler tarafından, yüksek ve 

düşük motor performans olarak değerlendirilen 

çocukların BOMYT puanlarında anlamlı derece 

farklılık olduğu saptanmıştır (p<.05). Tabatabania 

ve diğ. (1995) ise dört buçuk ve beş buçuk yaş gru-

bundaki 24 kız ve 26 erkek olmak üzere toplam 40 

çocuğa BOMYT ve Peabody Motor Gelişim Ölçe-

ğini uygulayarak yapı geçerliğini test etmişlerdir. 

Çalışma sonucunda iki test içinde bir tane güçlü 

faktör olduğunu belirlemişler ve bu faktörü “genel 

motor yeterlik” olarak adlandırmışlardır.

Alan yazında BOMYT kısa formu ile yapılan 

daha fazla sayıda çalışma yer almaktadır (Beitel 

ve Mead, 1980; Hassan, 2001; Kambas ve Agge-

loussis, 2006; Venetsanou ve diğ., 2009). Beitel 

ve Mead (1980) tarafından yapılan çalışmada, üç, 

dört ve beş yaş grupları için BOMYT’nin kısa for-

munun güvenirliği .96 olarak bulunmuştur. Has-

san (2001) ise Birleşik Arap Emirliklerinde BOMYT 

kısa formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmek 

için altı-onbir yaşları arasında 96 erkek ve 98 kız 

olmak üzere toplam 194 çocuk ile yaptığı çalışma-

da ayrı ayrı maddelerin toplam puan ile korelasyo-

nuna göre ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Kambas ve 

Aggeloussis (2006) BOMYT-kısa formunun Yunan 

5-8 yaş grubu çocuklar için geçerlik ve güvenirlik 

çalışması sonucunda tercih edilen el ile çember 

kopyalama maddesi dışındaki maddelerin toplam 

puan ile anlamlı derecede ilişkili olduğu bulunmuş-

tur. Bunun yanında Venetsanou ve diğ. (2009) 

yaptıkları çalışmada 4-6 yaş grubu çocuklarda 

BOMYT-kısa formunun yaşlara göre anlamlı dere-

ce farklılık gösterdiğini, fakat geçerli sonuçlar elde 

edebilmek için testin revize edilmesi gerektiğini 

önermişlerdir.

Yurt dışında çocukların motor gelişim düzey-

lerini belirlemek amacıyla çeşitli ölçüm araçları 

geliştirilmiş olmasına rağmen (Bruininks, 1978; 

Gabbord, 1996; Gallahue ve Ozmun, 2006; Ulrich, 

2000), Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik ça-

lışması yapılmış yeterli sayıda ölçüm aracı bulun-

madığı dikkati çekmektedir. Türkiye’de Bruininks-

Oseretsky Motor Yeterlik Testi kullanılarak bazı 

çalışmalar yapılmış, ancak geçerlik güvenirlik ça-

lışması yapılmamıştır. Bu gereksinimden hareketle 
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bu çalışmada Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik 

Testi’nin beş-altı yaş grubu Türk çocukları üzerin-

de geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması 

amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Örneklem: Araştırmanın örneklemini, Ankara il 

merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2005 

yılında 25 tane bağımsız anaokullu içerisinden-

basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 

2 bağımsız anaokuluna tam gün sınıflarına de-

vam eden çocuklar oluşturmaktadır. Ortalama 

200 çocuk arasından 5-6 yaşları arasında basit 

tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 69 kız 

ve 59 erkek olmak üzere toplam 128 çocuk oluş-

turmaktadır. Örneklem grubunun cinsiyete göre 

yaş ortalamaları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Örneklem grubunun cinsiyete göre yaş ortala-

maları

N Ay Olarak Yaş Ortalama

X SS

Kız 69 61.59 6.27

Erkek 59 61.14 6.63

Toplam 128 61.38 6.41

Veri Toplama Araçları: Araştırmada çocukla-

rın motor gelişim düzeylerini ölçmek için 46 mad-

deden oluşanBruininks-Oseretsky Motor Yeterlik 

Testi (Bruininks, 1978) ve Hirst, Hawkes ve Larsen 

tarafından 1986 yılında geliştirilen Okul Öncesi Ço-

cukların Motor Performanslarını Değerlendirme 

Testi (MPDT) (Müniroğlu, 1995, s. 29’da belirtildiği 

gibi) kullanılmıştır

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik 
Testi (BOMYT)
Dört buçuk – ondört buçuk yaş grubundaki ço-

cukların motor fonksiyonlarını ölçmek için geliş-

tirilen BOMYT çocuklara bireysel olarak uygu-

lanmaktadır. Sekiz alt test ve toplam 46 madde-

den oluşan test materyalleri kapsamlı bir motor 

yeterlik göstergesidir ve hem kaba hem de ince 

motor becerileri ölçmektedir.

BOMYT materyalleri çocukların ilgisini çeke-

cek, tek tip uygulama imkânı sağlayacak, uygula-

mayı ve değerlendirmeyi kolaylaştıracak şekilde 

tasarlanmıştır. 46 maddelik tüm test materyalleri-

nin bir çocuğa uygulaması 45–60 dakika sürmek-

tedir ve bu testten alınabilecek en yüksek puan 

243’dür (Bruininks, 1978).

BOMYT’nin tüm alt testleri, maddelerinin 

açıklaması, hangi maddelerin kısa formda yer 

aldığı ve madde maksimum puanları Tablo 2’de 

gösterilmiştir.

BOMYT Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bruininks (1978) geçerlik ve güvenirlik çalışması 

ile birlikte norm çalışmasını 4.5-14.5 yaşları ara-

sındaki farklı etnik grup (beyaz, siyah ve diğer ırk-

lar) ve sosyo-ekonomik düzeydeki 379 erkek ve 

386 kız olmak üzere toplam 765 çocuk üzerinde 

gerçekleştirmiştir. Yaş gruplarına göre çocukların 

dağılımlarının, 5 yaş 68, 6 yaş 82, 7 yaş 90, 8 yaş 

82, 9 yaş 87, 10 yaş 97, 11 yaş 80, 12 yaş 87, 13 yaş 

57 ve 14 yaş 35 şeklinde olduğu görülmüştür.

BOMYT geçerlik çalışması üç aşamada ta-

mamlanmıştır. Birinci aşama olarak testin içeriği 

ile motor gelişim alanında yapılan çalışmaların 

içeriği karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 6 motor 

gelişim testi ile yapılan karşılaştırma sonucunda 

BOMYT’nin motor gelişimin bütün alanlarını içer-

diği saptanmıştır. Geçerlik çalışmasının ikinci aşa-

masında ise istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu 

aşamada 3 farklı analiz yapılmıştır. İlk olarak test 

puanları ile kronolojik yaşın korelasyonuna bakıl-

mış ve bütün grup için ilişkinin alt testler ve toplam 

puan da .57 ve .86 arasında değiştiği belirlenmiş-

tir. İkinci olarak maddelerin alt test toplam puan ve 

test toplam puan ile arasındaki korelasyonuna ba-

kılmıştır. Maddelerin bağlı oldukları alt test toplam 

puanları arasındaki korelasyon .40 ile .92 arasında 

değişirken, maddelerin toplam puan ile olan kore-

lasyon ise .05 ile .88 arasında değiştiği belirlen-

miştir. Maddelerin toplam test korelasyonundaki 

düşük puanların alt testlerin heterojen dağılımdan 

kaynaklandığı ileri sürülmüştür. İstatistiksel ana-

lizlerin üçüncü bölümünde ise faktör analizi yapıl-

mıştır. Faktör analizi sonucunda BOMYT’nin yapısı 

Şekil 1’deki gibi oluşmuştur.
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Tablo 2.Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi alt test ve madde açıklamaları

Alt Test Alt Test Maddeleri Puan

Alt Test 1 Koşu hızı ve çeviklik (1 Madde)KF (Toplam Puanı 15) 15

Alt Test 2
Denge
(8 Madde)
(Toplam Puanı 32)

Yerde tercih edilen ayağın üzerinde durma 4

Denge aleti üzerinde tercih edilen ayak üzerinde durmaKF 6

Denge aleti üzerinde tercih edilen ayak üzerinde durma–Gözler kapalı 7

Yürüyüş çizgisi üzerinde ileri doğru yürüme 3

Denge aletinde üzerinde ileri doğru yürüme 4

Yürüyüş çizgisi üzerinde aldım-verdim (topuk – başparmak) yürüyüşü 3

Denge aleti üzerinde aldım-verdim (topuk – başparmak) yürüyüşü KF 4

Denge aleti üzerinde yürürken tepki hızı çubuğunun üzerinden geçme 1

Alt Test 3
İki yönlü 
koordinasyon
(8 Madde)
(Toplam Puanı 20)

Parmaklarla daireler çizerken ayakları sırayla (bir sağ bir sol) yere vurma KF 1

Vurma–Aynı yönde eş zamanlı ayak ve el parmakları 1

Vurma–Farklı yönde eş zamanlı ayak ve el parmakları 1

Yerinde zıplama- Aynı yönde eş zamanlı bacak ve kol 1

Yerinde zıplama- Farklı yönde eş zamanlı bacak ve kol 1

Yerinde sıçrama ve el çırpma KF 5

Yerinde sıçrama ve elleri topuklara değdirme 1

Aynı anda dik çizgiler ve artı işaretleri çizme 9

Alt Test 4
Dayanma gücü
(3 madde)
(Toplam Puanı 42)

Durarak uzun atlama KF 16

Mekik çekme 10

3. a. Diz üstünde şınav çekme (8 yaşının altındaki erkekler ve tüm kızlar için)
3. b. Tam şınav çekme (8 yaşından büyük erkekler için)

16

Alt Test 5
Kol – el 
koordinasyonu
(9 madde)
(Toplam Puanı 21)

Topu yerde zıplatma ve iki elle yakalama (0–3 puan) 3

Topu yerde zıplatma ve tercih edilen elle yakalama 3

Havaya atılan bir topu iki elle yakalama KF 3

Havaya atılan bir topu tercih edilen elle yakalama 3

Topu hedefe tercih edilen elle atma KF 3

Sallanan bir topa tercih edilen elle dokunma 3

İşaret parmaklarıyla burna dokunma – Gözler kapalı 1

Başparmağı diğer parmak uçlarına değdirme – Gözler kapalı 1

Baş parmak ve işaret parmağını eksen üzerinde hareket ettirme 1

Alt Test 6 Tepki hızı (1 madde) KF (Toplam Puanı 17) 17

Alt Test 7
Görsel – motor 
kontrol
(8 madde)
(Toplam Puanı 24)

Tercih edilen elle daire şeklini kesme 4

Tercih edilen elle bükümlü bir yolun içinde çizgi çizme 4

Tercih edilen elle düz bir yol içinde çizgi çizme KF 4

Tercih edilen elle kavisli bir yol üzerinde çizgi çizme 4

Tercih edilen elle bir daireyi kopyalama KF 2

Tercih edilen elle bir üçgeni kopyalama 2

Tercih edilen elle bir yatay eşkenar dörtgeni kopyalama 2

Tercih edilen elle üst üste gelen kurşun kalemleri kopyalama KF 2

Alt Test 8
Kol hızı ve el becerisi
(8 madde)
(Toplam Puanı 72)

Tercih edilen elle bozuk paraları bir kutuya koyma (0–8 puan) 8

Bozuk paraları iki elle iki ayrı kutuya koyma (0–10 puan) 10

Tercih edilen elle şekilli kartları ayırma (0–10 puan) KF 10

Tercih edilen elle boncuk dizme (0–7 puan) 7

Tercih edilen elle tahta çivilerin yerini değiştirme (0–8 puan) 8

Tercih edilen elle dik çizgiler çizme (0–9 puan) 9

Tercih edilen elle daire içine nokta koyma (0–10 puan) KF 10

Tercih edilen elle nokta koyma (0–10 puan) 10

Toplam 46 Madde 243 puan
KF: Kısa formda yer alan maddeler.
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BOMYT geçerlik çalışmasının üçüncü aşama-

sında ise, farklı gruplar ile normal gelişim gösteren 

çocukların BOMYT puanları arasındaki farka bakıl-

mıştır. Ayrı ayrı düşük düzeyde gelişim geriliğine, 

orta-ağır derecede gelişim geriliğine ve öğrenme 

güçlüğüne sahip olan çocuklar ile normal gelişim 

gösteren çocukların BOMYT puanları karşılaş-

tırıldığında normal gelişim gösteren çocukların 

anlamlı derecede daha iyi BOMYT puanına sahip 

olduğu belirlenmiştir.

BOMYT güvenirlik çalışması da üç aşamada 

tamamlanmıştır. Birinci aşama olarak test-tekrar 

test güvenirliği test edilmiştir. BOMYT 63 ikinci 

sınıf ve 63 altıncı sınıf öğrencisine 7-12 gün ara 

ile uygulanmış ve alt testler ve toplam puan gü-

venirlik katsayısının .56 ve .87 arasında değiştiği 

belirlenmiştir.

İkinci aşamada ise uygulayıcılar arası güve-

nirlik incelenmiştir. 7. ve 8. alt testler yönergeler 

doğrultusunda değerlendirilmektedir. Uygulayıcı-

lar arasındaki güvenirliği test etmek için 7. ve 8. alt 

test değerlendirme yönergeleri ile ilgili olarak özel 

bir eğitime tabi tutulan 3 uygulayıcı ve herhangi 

bir eğitim sürecinden geçmeden sadece yöner-

geleri okumak suretiyle bilgi edinen 5 uygulayıcı 

tarafından değerlendirilmiştir. Eğitim almayan 5 

kişinin güvenirlikleri .79 ile .97 arasında değişir-

ken, eğitim alan grubun güvenirliklerinin .63 ile 

.97 arasında değiştiği ve uygulayıcıların eğitim sü-

recinden geçmeseler de güvenirliklerinin tatmin 

edici olduğu bulunmuştur. Üçüncü aşamada ise 

alt testler arasındaki iç korelasyona bakılmıştır. 

Alt testlerin birbirleri ile, toplam puanlar ile, top-

lam puanların birbirleri ile yapılan korelasyonları 

.06’dan .91’e kadar farklı aralıklarda sıralanmıştır.

Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları so-

nucu BOMYT’nin dört buçuk-on dört buçuk yaş 

grubu çocuklarda kullanılabileceği ortaya koyul-

muştur (Bruininks 1978).

Okul Öncesi Çocukların Motor 
Performanslarını Değerlendirme Testi 
(MPDT)
Hirst, Hawkes ve Larsen tarafından 1986 yılında 

geliştirilen bu test durarak uzun atlama, dinamik 

denge, statik denge ve koşu olmak üzere dört 

alt testlerinden oluşmaktadır. Durarak uzun at-

lama alt testi sıçrama hattının önüne düşecek 

biçimde iki ayakla sıçrama ve tekrar iki ayakla 

yere basmayı içermektedir. Çocuktan başlangıç 

çizgisine ayak uçları değecek biçimde durması 

ve olabildiğince uzağa atlaması istenir. Başlan-

BOMYT Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bruininks (1978) geçerlik ve güvenirlik çalışması ile birlikte norm çalışmasını 4.5-

14.5 yaşları arasındaki farklı etnik grup (beyaz, siyah ve diğer ırklar) ve sosyo-ekonomik 

düzeydeki 379 erkek ve 386 kız olmak üzere toplam 765 çocuk üzerinde gerçekleştirmiştir. 

Yaş gruplarına göre çocukların dağılımlarının, 5 yaş 68, 6 yaş 82, 7 yaş 90, 8 yaş 82, 9 yaş 87, 

10 yaş 97, 11 yaş 80, 12 yaş 87, 13 yaş 57 ve 14 yaş 35 şeklinde olduğu görülmüştür. 

BOMYT geçerlik çalışması üç aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşama olarak testin 

içeriği ile motor gelişim alanında yapılan çalışmaların içeriği karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 

6 motor gelişim testi ile yapılan karşılaştırma sonucunda BOMYT’nin motor gelişimin bütün 

alanlarını içerdiği saptanmıştır. Geçerlik çalışmasının ikinci aşamasında ise istatistiksel 

analizler yapılmıştır. Bu aşamada 3 farklı analiz yapılmıştır. İlk olarak test puanları ile 

kronolojik yaşın korelasyonuna bakılmış ve bütün grup için ilişkinin alt testler ve toplam puan 

da .57 ve .86 arasında değiştiği belirlenmiştir. İkinci olarak maddelerin alt test toplam puan ve 

test toplam puan ile arasındaki korelasyonuna bakılmıştır. Maddelerin bağlı oldukları alt test 

toplam puanları arasındaki korelasyon .40 ile .92 arasında değişirken, maddelerin toplam puan 

ile olan korelasyon ise .05 ile .88 arasında değiştiği belirlenmiştir. Maddelerin toplam test 

korelasyonundaki düşük puanların alt testlerin heterojen dağılımdan kaynaklandığı ileri 

sürülmüştür. İstatistiksel analizlerin üçüncü bölümünde ise faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi sonucunda BOMYT’nin yapısı şekil 1’deki gibi oluşmuştur. 

Şekil 1. Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi alt testleri

Kaba Motor Becerisi

ALTTEST 1
Koşma Hızı ve Çeviklik

ALTTEST 2
Denge

ALTTEST 3
İki Yönlü Koordinasyon

ALTTEST 4
Güç

Kaba ve İnce Motor Becerisi

ALTTEST 5
Kol ve El Koordinasyonu

İnce Motor Becerisi

ALTTEST 6
Tepki Hızı

ALTTEST 7
Görsel Motor Kontrol

ALTTEST 8
Kol ve El Hızı ve El Becerisi

KABA MOTOR BİLEŞİK 
PUANI

(En fazla 109 puan)

İNCE MOTOR BİLEŞİK 
PUANI

(En fazla 113 puan)

TOPLAM BİLEŞİK PUAN
(En fazla 243 puan)

Şekil 1. Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi alt testleri
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gıç noktasına en yakın topuğun bulunduğu yere 

işaret konulur. Daha sonra ikinci deneme yapı-

lır. En uzak mesafe ölçülür ve “cm” olarak kayıt 

edilir. Dinamik denge vücudun yerden tek ayak 

üzerinden havalanarak aynı ayakla yere basma 

serisidir. Çocuğa 18 inch’lik (47.72 cm) bir kare 

içinde olabildiğince çok olmak üzere her iki aya-

ğı üstünde sırayla sıçraması talimatı verilir. Her 

iki ayak üzerinde tek tek sıçraması sayılır ve hep 

birlikte toplam puan olarak kaydedilir. Statik 

denge ise çocuğun tek ayakla dengede durabil-

me süresini ölçmektedir. Çocuğa tek ayak üze-

rinde olabildiğince uzun süre dengede durması 

talimatı verilir ve üzerinde durduğu ayak hare-

ket edene kadar süre tutulur. Her iki ayak için 

tutulan süreler hep birlikte toplam skora eklenir.

Çabukluk alt testi çocuğun yukarı ve ileri doğru 

hareket etmesini, hareketin düzeyini ve yönünü 

değiştirmesini ölçen bir testtir. Çocuğa sırt üstü 

yatar pozisyondan ayak topuklarını kullanarak, 

başlangıç çizgisinin gerisinden ve olabildiğince 

çabuk kalkması, daha sonra 5 feet (1.5240 m) 

uzaktaki koninin çevresinde koşması ve başlan-

gıç yerine geri dönerek yatar pozisyona geçmesi 

talimatı verilmektedir. Çocuğa iki deneme hakkı 

verilir ve en iyi süre kayıt edilir (Müniroğlu, 1995, 

s. 29’da belirtildiği gibi).

Verilerin Toplanması: Araştırmanın örneklemi 

için öncelikle Ankara il merkezinde bulunan Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları 

belirlenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli 

izinler alınmıştır.

BOMYT Geçerlik Çalışması
BOMYT’nin geçerlik çalışmaları kapsamında kul-

lanma kılavuzu, değerlendirme tabloları ve kişi-

sel kayıt formunun 3 İngiliz dil uzmanı tarafın-

dan İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. 

Kullanma kılavuzu kapsam geçerliği için dört ço-

cuk gelişimi ve bir beden eğitimi ve spor alanın-

da çalışmakta olan toplam beş uzman görüşüne 

sunulmuştur. Uzmanlardan, testte yer alan mad-

delerin her biri için beş-altı yaş grubu çocukla-

ra ait ölçülmek istenen özelliklerin ve ifadelerin 

yaş grubuna uygunluğunu üçlü derecelendirme 

ölçeği üzerinde (hiç uygun değil, kısmen uygun, 

tamamen uygun) değerlendirmeleri ve gerekli 

gördükleri durumlarda maddelerin düzeltilmesi 

ile ilgili görüş ve eleştirilerini “Açıklama” sütu-

nuna veya ölçeğin ilgili bölümüne yazmaları is-

tenmiştir.

Veriler toplanmadan önce pilot çalışma yapıla-

rak test uygulama deneyimi elde edilmiştir. Araş-

tırmacı, çocuklarla öğretmenleri aracılığı ile tanış-

mış ve onlarla sohbet ederek kaygılarını giderme-

ye çalışmıştır. Uygulama fiziksel şartların uygun 

olduğu oyun odasında gerçekleştirilmiştir. Test 

çocuklara bireysel olarak uygulanmış, çocukların 

performans değerleri değerlendirme formlarına 

araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Çocukların 

ölçümlerden önce, test maddelerini anlamaları 

için deneme yapmalarına olanak sağlanmıştır.

BOMYT’nin ölçüt geçerliğini test etmek için 

altı sınıf öğretmeninin kaba ve ince motor beceri 

ve toplam motor beceri yönünden değerlendire-

rek en iyi ve en zayıf beş öğrenciyi tespit etmeleri 

istenmiştir.

Ölçüt geçerliğini test etmek için 80 çocuğa 

BOMYT’nın yanı sıra MPDT uygulanmıştır.

BOMYT Güvenirlik Çalışması
Üst %27 ve alt %27 test puanına göre oluştu-

rulan gruplar arasındaki farkı, iç tutarlılık ve 

iki yarı test korelasyonunu test edebilmek için 

BOMYT bütün örneklem grubuna uygulanmıştır.

Daha sonra 42 çocuktan oluşan ikinci örneklem 

grubuna test tekrar test güvenirliği içinBOMYT 

üç hafta ara ile tekrar uygulanmıştır.

Bağımsız uygulayıcılar arasındaki uyum güve-

nirliğinin test edilmesi amacıyla örneklem grubun-

dan rastgele seçilen 20 öğrencinin BOMYT 7. alt 

testinin tamamı ve 8. alt testin üç maddesi iki ayrı 

uzman tarafından değerlendirilmiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi ve İstatistiksel 
Analizi: BOMYT değerlendirilmesi ve verilerin 

istatistiksel analizi ile ilgili detaylı açıklamalar 

aşağıda verilmiştir.

Test uygulamaları sırasında çocukların perfor-

mansları, o maddeler için çocukların ham puan-

larıdır. Daha sonra bu ham puanlar, nokta puan-
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larına daha sonra da norm puanına dönüştürülür. 

BOMYT’nin henüz Türk çocukları üzerinde yapıl-

mış bir norm çalışması bulunmadığından, bu çalış-

mada analizler nokta puanlar üzerinden yapılmış-

tır. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre çocukların 

motor beceri düzeyindeki ilerleme çok az da olsa 

bu ilerlemenin gözlemlenebilmesi için norm de-

ğerleri yerine nokta puanların kullanılması öneril-

mektedir (Wilson ve diğ., 1995; Yoon ve diğ., 2006).

Ham puanları nokta puanlarına dönüş-

türme: Her madde için, Kişisel Kayıt Formu’nda 

(KKF) verilmiş olan dönüşüm ölçek cetveli kulla-

nılmıştır. Birden fazla uygulaması olan maddeler 

için, en iyi performans seçilmiştir. Örneğin; koşu 

hızı çeviklik alt testinde 9 sn’de koşan çocuk bu 

performansının karşılığında 5 puan almaktadır. 

KKF’na her maddenin nokta puanı kaydedilir. Bir-

den fazla maddesi olan her alt test için, alt tes-

tin toplam nokta puanını bulmak için maddelerin 

nokta puanları toplanır. KKF’nin ön bölümünde 

yer alan Test Puan Özeti’ne her alt testin nokta 

puanı aktarılır ve kaba motor bileşik puanı, ince 

motor bileşik puanı ve toplam motor bileşik puanı 

hesaplanır (Bruininks, 1978).

7. alt testin tamamı ve 8. alt testin üç maddesi 

için çocukların performansı uygulama yönergesi-

ne göre değerlendirilerek puanlanmaktadır. Ör-

neğin; tercih edilen el ile düz yol içerisinden çizgi 

çizme maddesinde çocuğun her çizgi dışına çıkma-

sı “1” hata olarak sayılır. 3 hata yapan bir çocuğun 

alacağı puan 2’dir. Bütün bu maddeler bir değer-

lendirici tarafından değerlendirildikten sonra ham 

puanlar ortaya çıkar ve ham puan karşılığındaki 

nokta puan işaretlenir(Bruininks, 1978).

Verilerin İstatistiksel Analizi: BOMYT 

kullanılarak yapılan bu araştırmaya ait verilerin 

analizinde; yüzde, aritmetik ortalama gibi 

betimsel istatistiklerin yanı sıra, bazı parametrik 

istatistik analizleri de kullanılmıştır.

BOMYT geçerlik çalışmaları, BOMYT kullanma 

kılavuzu, değerlendirme tabloları ve kişisel kayıt 

formunun Türkçe’ye uyarlama çalışmaları kap-

sam geçerliği sırasında uzmanlardan alınan de-

ğerlendirme formlarındaki puanlarının bilgisayar 

ortamında aritmetik ortalamaları ve standart sap-

maları hesaplanmıştır. Bruininks-Oseretsky Motor 

Yeterlik Testinin madde-toplam korelasyonları 

hesaplanarak maddelerin geçerliği test edilmiştir. 

Bunun yanında BOMYT ölçüt geçerliği için öğret-

men değerlendirmelerine göre iyi ve zayıf olmak 

üzere iki gruba ayrılan çocukların BOMYT puanla-

rı ilişkisiz örneklem t-testi ve BOMYT puanları ile 

MPDT puanları arasındaki ilişki Pearson Çarpım 

Momentler Korelasyon Analizi ile test edilmiştir.

BOMYT güvenirlik çalışması kapsamında tes-

tin toplam puanlarına göre oluşturulan alt %27 

ve üst %27’lik grupların madde ortalama puan-

ları arasındaki fark, ilişkisiz örneklemler için t-test 

analizi kullanılarak sınanmıştır. Bununla birlikte iç 

tutarlılık testi ve iki yarı test korelasyonu istatis-

tiksel analizleri yapılmıştır. 42 çocuk üzerinde üç 

hafta ara ile uygulanan BOMYT’nin test tekrar test 

güvenirlik analizi yapılmıştır. Bunların yanı sıra ba-

ğımsız değerlendiriciler arası uyum (inter-rater) 

güvenirliğinin test edilmesi amacıyla BOMYT’nde 

iki bağımsız uygulayıcının değerlendirdiği 7. alt 

testin tamamı ve 8. alt testin üç maddesinin puan-

lamalarının korelasyonları test edilmiştir.

BULGULAR
Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinin 

geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular iki ayrı 

başlık altında sunulmuştur.

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik 
Testi Geçerlik Bulguları
Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi kap-

sam geçerliği için ilk olarak BOMYT kullanma 

kılavuzu, değerlendirme tabloları ve kişisel kayıt 

formu Türkçe’ye çevrilmiş ve beş uzman görüşü-

ne sunulmuştur. Türkçe kılavuz ve formlarda yer 

alan maddelerin amaca uygunluğunu belirlemek 

için her bir maddeye verilen 1 ile 3 arasındaki pu-

anların aritmetik ortalamaları ve standart sap-

maları hesaplanarak değerlendirmeye alınmıştır.

Aritmetik ortalaması ( X ) 2.5 ve yukarı değer-

de olan, standart sapması ise 1 ve aşağı değerde 

olan maddelerin uygun maddeler olacağı temel 

alınarak maddeler değerlendirilmiş, tüm mad-

delerin X ≥ 2.6 (S ≤ 0.89) ve üzerinde olduğu 

belirlenmiştir.
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Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinin 

madde-toplam korelâsyonlarını kullanarak test 

maddelerinin geçerliği hesaplanmıştır. Bunun için 

yapılan Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi 

madde toplam test korelasyonları ve alfa katsayısı 

analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3’de BOMYT’de yer alan 47 maddenin 

madde toplam korelasyonu .26 ile .58 arasında 

değişmektedir. 9 maddenin ise .20’nin altında-

dır. Bütün maddeler için maddeler çıkarıldıktan 

sonra alfa değerinin .86 ile .87 arasında olduğu, 

maddeler çıkarılmadan alfa değerinin .87 oldu-

ğu görülmüştür.

Öğretmenlerin değerlendirmelerine göre iyi 

ve zayıf olan çocukların Bruininks-Oseretsky Mo-

tor Yeterlik Testi puanlarıyla karşılaştırılmasına 

ilişkin t-testi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin de-

ğerlendirmelerine göre kaba motor gelişim, ince 

motor gelişim ve toplam motor gelişim bakımın-

dan üst düzeyde görülen çocukların BOMYT kaba 

motor gelişim, ince motor gelişim ve toplam motor 

gelişim puanları, zayıf olan gruba göre anlamlı bir 

şekilde (p<.001) daha yüksektir.

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi’nin 

ölçüt geçerliği için kullanılan, Okul Öncesi Çocukla-

Tablo 4. Öğretmenlerin değerlendirmelerine göre iyi ve zayıf olan çocukların Bruininks-Oseretsky motor yeterlik 

testi puanlarıyla karşılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçları

Grup N X Ss sd t

Kaba motor gelişim
İyi 29 37.79 9.28 55 4.04***

Zayıf 28 27.93 9.17

İnce motor gelişim
İyi 30 36.70 7.23 55 4.19***

Zayıf 27 28.33 7.84

Toplam Motor gelişim
İyi 28 82.14 17.98 56 4.31***

Zayıf 30 61.93 17.75

***p<.001

Tablo 3. Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi madde toplam test korelasyonları ve alfa katsayısı analiz sonuçları 

(n= 128)

Alt Test X Ss
Düzeltilmiş
Madde-Test 
Korelasyonu

Madde
Çıkarılınca α

Koşu Hızı ve Çeviklik 4.08 2.02 .42 .87

Denge .37 – 3.00 .33 – 1.91 .12–.50 .86 – .87

İki Yönlü Koordinasyon .02 – 1.45 .15–.96 .14–.52 .86 – .87

Güç 2.03 – 4.02 1.40 – 1.79 .35 – .58 .86 – .87

Kol – El Koordinasyonu .13 – 1.59 .33 – .90 .16 – .47 .86 – .87

Tepki Hızı 3.63 1.47 .35 .87

Görsel-motor kontrol .42–2.46 .61–1.55 .04–.51 .86 – .87

Kol-el hızı ve el becerisi .86–5.80 .34–2.35 .15–.48 .86 – .87
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rın Motor Performanslarını Değerlendirme Testin-

den aldıkları toplam puanlar arasında hesaplanan 

korelasyon .67’dir (p<.01). Her iki testin birbiri ile 

uyuşan alt testleriyle olan korelasyon ise koşu hızı 

ve çeviklik alt testi için .57 (p<.01), denge alt testi 

için .59 (p<.01) ve güç alt testi için .53’dür (p<.01).

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik 
Testi Güvenirlik Bulguları
BOMYT’nin toplam test puanına göre oluşturu-

lan üst ve alt %27’lik grup test puanlarının kar-

şılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir.

Tablo 5’te BOMYT’nde yer alan tüm alt test-

ler için toplam test puanlarına göre oluşturulan 

üst %27’lik grup ve alt %27’lik grubun alt testler 

için ortalama puanlarına bakıldığı zaman tüm alt 

testlerde üst grupta yer alan çocukların alt grup-

taki çocuklardan daha yüksek alt test puan orta-

lamalarına sahip olduğu saptanmıştır. BOMYT’de 

yer alan tüm alt testler için toplam test puanlarına 

göre oluşturulan üst %27’lik grubun ortalama pu-

anlarının alt %27’lik grubun puanlarından anlamlı 

bir şekilde (p<.001) yüksek olduğu görülmektedir.

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi’nin 

iç tutarlık (α kat sayısı), iki yarı test güvenirliği ve 

test-tekrar test güvenirlik analiz sonuçları Tablo 

6’da verilmiştir.

Tablo 6’da da görüldüğü gibi BOMYT toplam 

puanına göre alfa katsayısı alt testler için .50 ve 

Tablo 5.Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi toplam test puanına göre oluşturulan üst ve alt %27 lik grup test 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçları

Alt Test Grup N X Ss sd t

Koşu Hızı ve Çeviklik Alt % 27 35 2.91 1.89 68 .12***

Üst % 27 35 5.43 1.65

Denge Alt % 27 35 10.91 3.99 68 .21***

Üst % 27 35 19.69 3.86

İki Yönlü Koordinasyon Alt % 27 35 2.51 1.58 68 2.11***

Üst % 27 35 6.51 1.27

Güç Alt % 27 35 6.03 2.67 68 2.36***

Üst % 27 35 11.63 3.41

Kol – El Koordinasyonu Alt % 27 35 4.71 2.18 68 .94***

Üst % 27 35 10.80 2.46

Tepki Hızı Alt % 27 35 2.77 1.21 68 .05***

Üst % 27 35 4.31 1.32

Görsel-motor kontrol Alt % 27 35 6.40 2.48 68 8.59***

Üst % 27 35 13.80 4.50

Kol-el hızı ve el becerisi Alt % 27 35 14.77 3.40 68 .09***

Üst % 27 35 22.03 3.84

Toplam Alt % 27 35 51.03 8.66 68 1.01***

Üst % 27 35 94.20 10.04

***p<.001
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.71 arasında değişirken toplam puan için .87’dir. 

Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ise 

alt testler için .38 ile .71 arasında değişirken 

toplam puan için .74 dür. Test-tekrar test güve-

nirliği tepki hızı alt testi hariç tüm alt test ve 

toplam puanda .62 ve .89 arasında değişmek-

tedir. Tepki Hızı alt testi test-tekrar test güve-

nirliği olarak .31 saptanmıştır. Test toplam puanı 

için test tekrar-test güvenirliği ise .89 olarak 

belirlenmiştir.

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi 7. 

ve 8. alttestlerin bağımsız değerlendiriciler arası 

uyuma ilişkin korelasyon katsayısı sonuçları Tablo 

7’de verilmiştir.

Tablo 7 incelendiğinde iki araştırmacı tarafın-

dan ayrı ayrı değerlendirilen 7. alt testin tamamı 

ve 8. altestin üç maddesi açısından bağımsız de-

ğerlendiriciler (inter-rater) arasındaki güvenirlik 

korelasyon katsayısının .80 ile .98 arasında değiş-

tiği görülmektedir.

TARTIŞMA
Bu araştırma Bruininks-Oseretsky Motor Ye-

terlik Testi’nin beş-altı yaş grubu çocuklar için 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasını 

amaçlamaktadır. Bu bölümde geçerlik ve güve-

nirlik bulguları iki başlık altında tartışılmıştır.

BOMYT Geçerlik Çalışması

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinde 47 

maddenin madde toplam korelasyonu .26 ile .58 

arasında değişirken, 9 maddenin madde toplam 

Tablo 6. Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi’nin iç tutarlık (α kat sayısı), iki yarı test güvenirliği ve test-tekrar 

test güvenirlik analiz sonuçları

BOMYT Alt Testleri ve 
Toplam 

İç Tutarlık 
Katsayısı 
(N=128)

İki Yarı Test 
Korelasyonu

(N=128)

Test-Tekrar Test Güvenirliği
(N=42)

Ön-Test Son-Test

α X SS X SS R

Koşu Hızı ve Çeviklik 4.21 2.03 4.43 2.18 .81**

Denge .71 .71 15.45 5.33 15.76 4.53 .74**

İki Yönlü Koordinasyon .58 .61 3.69 1.99 5.33 2.25 .70**

Güç .50 .38 8.50 3.51 9.05 3.50 .69**

Kol – El Koordinasyonu .71 .55 7.57 3.58 9.17 3.70 .88**

Tepki Hızı 3.29 1.50 3.62 1.72 .31**

Görsel-motor kontrol .68 .61 9.19 4.50 10.24 5.12 .81**

Kol-el hızı ve el 
becerisi

.60 .56 19.83 4.91 19.24 5.01 .62**

Toplam .87 .74 71.74 20.76 76.83 21.80 .89**

**p < .01
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korelasyonunun .20’nin altında olduğu görül-

müştür. Bütün maddeler için maddeler çıkarıl-

dıktan sonra alfa değerinin .86 ile .87 arasında 

olduğu, maddeler çıkarılmadan alfa değerinin 

.87 olduğu görülmüştür. Bu maddeler çıkarılınca 

geçerlik katsayılarında önemli bir değişiklik ol-

madığı saptanmıştır.

Bruininks (1978) çalışmasında maddelerin 

tüm test puanı ile korelasyonunun .04 ile .88 ara-

sında değiştiğini saptamıştır. Bruininks (1978)’in 

BOMYT geliştirme aşamasında yaptığı çalışmada 

bu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Özgün formda yer alan maddelerin daha büyük 

gruplarda çalışılmasıyla tekrar gözden geçirilme-

sine de olanak sağlama açısından tüm maddelerin 

ölçüm aracında kalmasının uygun olduğuna karar 

verilmiştir.Alanyazında madde toplam test kore-

lasyonunun, test maddelerinden alınan puanlar 

ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıkladığı 

ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2003). BOMYT 

maddelerinin madde toplam test korelasyonunda-

ki farklılıkların ve bazı düşük korelasyon katsayıla-

rının, testin toplam puanını oluşturan alt testlerin 

farklı motor gelişim özelliklerini ölçmesinden kay-

naklandığı düşünülebilir.

Öğretmenlerin değerlendirmelerine göre 

kaba motor gelişim, ince motor gelişim ve toplam 

motor gelişim bakımından üst düzeyde görülen 

çocukların aynı motor gelişim alanlarında zayıf 

olan gruba göre BOMYT puanlarının anlamlı bir 

şekilde (p<.001) farklılaştığı görülmüştür. Bu bul-

gu öğretmenlerin gözlemleri sonucunda yapmış 

oldukları sınıflandırma sonuçlarına BOMYT’yi kul-

lanarak da ulaşılabildiğini göstermiştir. Bu sonuç 

test puanlarının geçerliğinin bir kanıtı olarak de-

ğerlendirilmektedir.

Bu çalışmanın sonuçları ile paralel olarak Bru-

ininks (1978) yaptığı çalışmada, farklı tür ve dü-

zeyde gelişim geriliği gösteren ve normal gelişim 

düzeyindeki çocukların BOMYT puanları arasında-

ki farkın normal gelişim gösteren çocuklar lehine 

anlamlı derecede farklı olduğu sonucunu elde et-

miştir. Aynı şekilde başka bir çalışmada öğretmen 

gözlem formları ile elde edilen verilere göre düşük 

ve yüksek motor performans gösteren çocukların 

BOMYT puanlarında yüksek performans gösteren 

çocuklar lehine anlamlı derece farklılık olduğu sap-

tanmıştır (p<.05) (King ve Dunn, 1989).

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi’nin 

ölçüt geçerliği için kullanılan, Okul Öncesi Çocukla-

Tablo 7. Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testi 7. ve 8. alttestlerin bağımsız değerlendiriciler arası uyuma ilişkin 

korelasyon katsayısı sonuçları

Alt Test 7 r

1. Tercih edilen elle daire şeklini kesme .96

2. Tercih edilen elle bükümlü bir yolun içinde çizgi çizme .89

3. Tercih edilen elle düz bir yol içinde çizgi çizme .91

4. Tercih edilen elle kavisli bir yol üzerinde çizgi çizme .98

5. Tercih edilen elle bir daireyi kopyalama .93

6. Tercih edilen elle bir üçgeni kopyalama .93

7. Tercih edilen elle bir yatay eşkenar dörtgeni kopyalama .96

8. Tercih edilen elle üst üste gelen kurşun kalemleri kopyalama .96

Alt Test 8 r

6. Tercih edilen elle dik çizgiler çizme .95

7. Tercih edilen elle daire İçine nokta koyma .86

8. Tercih edilen elle nokta koyma .80
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rın Motor Performanslarını Değerlendirme Testin-

den aldıkları toplam puan ve birbiri ile uyuşan alt 

testlerden alınan toplam puanların korelasyonları 

.67 (p<.01) ile .53 (p<.01) arasında değişmektedir. 

BOMYT ve Güney Kalifornia Duyusal Bütünleşme 

Testi arasındaki ilişkinin test edildiği çalışma, test-

ler arasında yüksek düzeyde anlamlı bir korelasyo-

nu ortaya koyulmuştur (Ziviani ve diğ., 1982). Ço-

cukların nitel ve nicel olarak motor gelişimlerinin 

karşılaştırıldığı çalışma sonucunda BOMYT ve Mo-

tor Beceri Envanteri arasında .70 ile .83 arasında 

değişen oldukça yüksek korelasyon değerleri ol-

duğunu saptamışlardır (Steffens ve diğ., 1987). Bu 

çalışmanın sonuçlarını destekleyen alanyazındaki 

bu bulgular BOMYT’nin ilgili alt testleri için ölçüt 

geçerliğinin bir başka kanıtı olarak kabul edilmiştir.

BOMYT Güvenirlik Çalışması
BOMYT’de yer alan tüm alt testler için toplam 

test puanlarına göre oluşturulan üst %27’lik 

grup ve alt %27’lik grubun alt testler için ortala-

ma puanlarına bakıldığı zaman tüm alt testlerde 

üst grupta yer alan çocukların alt gruptaki ço-

cuklardan daha yüksek alt test puan ortalama-

larına sahip olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, alt 

testlerin ölçülen özellik bakımından çocukları 

motor beceri düzeylerine göre ayırt ettiğinin bir 

kanıtı olarak kabul edilmiştir. Gözlenen farkların 

gruplar arasında istendik yönde anlamlı çıkması, 

testin iç tutarlığının bir göstergesi olarak değer-

lendirilmektedir (Büyüköztürk, 2003).

BOMYT toplam puanına göre alfa katsayısı alt 

testler için .50 ve .71 arasında değişirken toplam 

puan için .87’dir. Spearman Brown iki yarı test ko-

relasyonu ise alt testler için .38 ile .71 arasında de-

ğişirken toplam puan için .74 dür. Test-tekrar test 

güvenirliği tepki hızı alt testi hariç tüm alt test ve 

toplam puanda .62 ve .89 arasında değişmekte-

dir. Tepki Hızı alt testi test-tekrar test güvenirliği 

olarak .31 saptanmıştır. Test toplam puanı için test 

tekrar-test güvenirliği ise .89 olarak belirlenmiştir. 

Bruininks (1978) tarafından yapılan çalışmada da 

alt testlerin iç tutarlığı .57 ile .86 arasında değişir-

ken, sekiz yaş grubu çocukların test tekrar test gü-

venirliği .58 ile .89 arasında olduğu saptanmıştır. 

En düşük güvenirlik ise .58 ile tepki hızı alt testin-

de bulunmuştur. Toplam test puanı test tekrar-test 

güvenirliği .89 ile bu çalışmanın sonuçlarını des-

teklemektedir.

Beitel ve Mead (1980) yaptıkları çalışmada 

BOMYT kısa formunun üç-beş yaş grubu çocuklar 

için güvenirliğini .96 olarak belirlemişlerdir. Clark 

ve diğ. (1981) (Moore ve diğ.’nde belirtildiği gibi) 

ise BOMYT kısa formu ile yapmış olduğu çalışma-

da güvenirlik katsayısını .97 bulurken, test tekrar 

test güvenirlik katsayısının ise .92 ile .25 arasında 

değiştiğini saptamıştır. Moore ve diğ. (1986) çalış-

masında bir hafta ara ile BOMYT kısa formunu beş 

yaş grubundaki çocuklara iki defa uygulamış ve ça-

lışma sonucunda test tekrar-test güvenirlik katsa-

yısının .00 ile .76 arasında değiştiğini, kısa formun 

korelasyonunun .76 olduğunu ortaya koymuştur. 

Çalışma bulguları bu çalışmanın sonuçları ile ben-

zeşmek ile birlikte, bu çalışmadaki en düşük kore-

lasyon olan 0.31, Beitel ve Mead (1980)’in çalışma-

sının en düşük korelasyonundan daha yüksektir.

Alanyazında korelasyon katsayılarının dü-

şük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılabilmesi 

için çeşitli değerler verilmektedir. Bir kaynakta 

0.70–0.99 yüksek, 0.69 – 0.30 orta ve 0.29-0.01 

düşük olarak değerlendirilirken (Büyüköztürk ve 

diğ., 2010), diğer bir kaynakta 0.80-1.00 arası yük-

sek güvenirlik, 0.60-0.80 arası oldukça güvenilir 

0.40-0.60 arası düşük güvenirlik ve 0.00-0.40 

arası güvenilir değil olarak sınıflandırılmaktadır 

(Alpar, 2003). Bu çalışmanın sonucu tepki-hızı alt 

testi hariç yüksek ve oldukça güvenilir olarak sınıf-

landırılabilir. Tepki hızı alt testinin düşük güvenirlik 

katsayısı bu maddenin ölçülme şeklinden kaynak-

landığı düşülmektedir. Tepki hızı alt testi sadece 

tepki hızı ile ilgili beceriyi değil aynı zamanda ince 

motor beceriyi de kapsamaktadır.

BOMYT bağımsız değerlendiriciler (inter-ra-

ter) arasındaki güvenirlik korelasyon katsayısının 

.80 ile .98 arasında değiştiği görülmektedir. Alan-

yazında göre bu güvenirlik katsayısı oldukça yük-

sek bir güvenirlik göstergesidir (Alpar, 2003; Bü-

yüköztürk ve diğ., 2010). Bruininks (1978) orijinal 

çalışmasında uygulayıcılar arasındaki güvenirliği 

özel bir eğitim almamış beş kişi tarafından ve eği-

tim almış üç kişi tarafından tekrar değerlendirerek 

test etmiştir. Eğitim almayan beş kişinin güvenirlik-
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Araştırma Makalesi

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Jowett ve Ntoumanis (2004) 

tarafından geliştirilen “Antrenör-Sporcu İlişkisi 

Envanteri”’nin Türkçe versiyonunun psikometrik 

özelliklerinin test edilmesidir. Çalışmaya, 71 

antrenör (
yaş

=35.75±10.71) ve 151 sporcu  

(
yaş

=15.66±1.87) gönüllü olarak katılmıştır. 

Envanterin yapı geçerliğini değerlendirmek için 

doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yapı 

geçerliğine ilişkin bulgular, orijinal envanterin üç 

faktör yapısı ile tutarlıdır. Uyum indeks değerleri 

antrenörler için RMSEA=0.09, SRMR=0.07, NFI=0.92, 

NNFI=0.96 ve CFI=0.97 olarak bulunurken; sporcular 

için ise RMSEA=0.08, SRMR=0.05, NFI=0.98, 

NNFI=0.98 ve CFI=0.99 olarak belirlenmiştir. 

Envanterin sporcu formu için iç tutarlık değerleri 

0.82 ile 0.90 arasında değişirken, antrenör formu 

A B S T R AC T

The aim of this study was to examine the psychometric 

properties of Turkish version of Coach–Athlete 

Relationship Questionnaire (CART-Q) which has 

been developed by Jowett and Ntoumanis (2004). 

Seventy one coaches (M
age

=35.75±10.71) and 151 

athletes (M
age

=15.66±1.87) voluntarily participated 

in this study. Confirmatory factor analysis was 

used to evaluate the construct validity of the 

questionnaire. Findings regarding the construct 

validity of the questionnaire were consistent with 

the original questionnaire’s three-factor structure. 

The indices of fit were, RMSEA=0.09, SRMR=0.07, 

NFI=0.92, NNFI=0.96 and CFI=0.97 for coaches, and 

RMSEA=0.08, SRMR=0.05, NFI=0.98, NNFI=0.98 

and CFI=0.99 for athletes. The reliability of the 

questionnaire was determined by Cronbach 
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GİRİŞ
İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinin temel 

belirleyicisi aralarındaki iletişimdir. Literatürde 

çok farklı anlamlarda kullanılan iletişim 

kavramının tek ve geçerli bir tanımını yapmak 

oldukça güç olmakla birlikte iletişimi, “iki kişinin 

duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini 

anlaması ile ilgili bir süreç” olarak tanımlayabili-

riz (Püsküllüoğlu, 1995). Bir süreç olarak iletişim, 

bireyin bir başka bireye yaptığı herhangi bir etki 

olmasının ötesinde, bir paylaşma eylemidir. Do-

layısıyla iletişim tek yönlü olmayıp, iki yönlü bir 

süreçtir (Gürgen, 1997). İnsan yaşamında önem-

li bir yer tutan bu süreç, aynı zamanda spor or-

tamında da büyük bir role sahiptir.

Spor ortamında, sporcu ve antrenör arasın-

daki ilişki sporcuların gerek psikososyal gerekse 

fiziksel gelişimleri açısından önemlidir (Jowett ve 

Cockerill, 2003). Olumlu iletişim süreçlerinin geç-

tiği, olumlu ilişkilerin kurulduğu ortamda oluşan 

olumlu bir antrenör-sporcu ilişkisi, sporcu moti-

vasyonunu, sporcu doyumunu artırmakla birlikte 

sporculara becerilerini geliştirmek için de uygun 

ortam sağlamaktadır.

Yazılı kaynaklar incelendiğinde, sporcu antre-

nör arasındaki bu dinamik sürecin araştırmalarda 

daha çok liderlik kavramı çerçevesinde ele alın-

dığı görülmektedir (Chelladurai, 1993; Chelladu-

rai ve Riemer, 1998). Ancak, Hinde (1997) liderlik 

çalışmalarının kişilerarası ilişkileri tam anlamıyla 

açıklamadığını öne sürerek, antrenör sporcu iliş-

kisinin daha iyi tanımlanabilmesi için farklı ölçüm 

araçlarına ve çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile 

getirmiştir. Bu noktada, antrenör sporcu ilişkisinin 

değerlendirilmesi için farklı modeller ve yaklaşım-

lar geliştirilmeye başlanmıştır (Conroy ve Coats-

worth, 2004; Jowett ve Ntoumanis, 2001, 2004; 

Mageau ve Vallerand, 2003). Örneğin Wylleman 

(2000) geliştirmiş olduğu modelde antrenör spor-

cu ilişkisinde davranışların belirleyici olduğunu ve 

bu davranışların da “Kabullenme-Red, Baskınlık-

Boyun Eğme ve Sosyallik-Duygusallık” yapıların-

dan oluştuğunu ileri sürmüştür. Başka bir model-

de ise, LaVoi (2004) antrenör sporcu ilişkisinde 

“Güvenirlik, Birliktelik, Yetki, Çatışma ve Farklılığı 

Çözme Becerisi” kavramlarının önemli olduğunu 

dile getirmiştir. Antrenör sporcu ilişkisine yöne-

lik Jowett ve Ntoumanis (2001, 2004) tarafından 

geliştirilen kavramsal model ise bu çalışmanın te-

melini oluşturmaktadır. Jowett (2005)’e göre, son 

yıllarda farklı şekillerde ele alınan antrenör sporcu 

ilişkisi, hem antrenörün hem de sporcunun birbiri-

ne bağlı ve birbiriyle bağlantılı duygu, düşünce ve 

davranışlarına dayanmaktadır. Jowett ve Ntouma-

nis (2001, 2004) bu nitelikleri yakınlık (closeness), 

birlikte yönelim (co-orientation), bağlılık (commit-

ment) ve tamamlayıcılık (complementary) yapıları 

ile açıklamışlardır. İlk olarak Jowett ve Ntoumanis 

2001 yılında, antrenör sporcu ilişkisini değerlen-

dirmek amacıyla “yakınlık (closeness), birlikte yö-

nelim (co-orientation), bağlılık (commitment) ve 

tamamlayıcılık (complementary)” alt boyutların-

dan oluşan 23 maddelik “Antrenör-Sporcu İlişkisi 

Envanteri”ni (Coach-Athlete Relationship Ques-

tionnaire, CART-Q) geliştirmişlerdir. Ancak daha 

sonra bu envanteri revize ederek, hem antrenör 

hem de sporcu açısından antrenör sporcu ilişkisini 

değerlendirmek için “yakınlık (duygusal), bağlılık 

(bilişsel) ve tamamlayıcılık (davranışsal)” alt bo-

yutlarından oluşan 11 maddelik “Antrenör-Sporcu 

İlişkisi Envanteri”ni (Coach-Athlete Relationship 

için 0.69 ile 0.78 arasında değişmektedir. Sonuç 

olarak, “Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri”’nin hem 

antrenörler hem de sporcular için geçerli ve güvenilir 

bir ölçüm aracı olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler

Antrenör, Sporcu, İlişki, Geçerlik, Güvenirlik .

alpha. Internal consistency coefficients ranged 

from 0.82 to 0.90 for athletes; ranged from 0.69 to 

0.78 for coaches. In conclusion, The Coach–Athlete 

Relationship Questionnaire-CART-Q can be used 

to determine coach-athlete relationship in Turkish 

coaches and athletes.
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Questionnaire, CART-Q) oluşturmuşlardır (Jowett, 

2007; Jowett ve Ntoumanis, 2004). Envanterde 

yer alan bu üç yapı ele alındığında; duygusal bir du-

rum olarak yakınlık, antrenör ve sporcu arasındaki 

etkili bağ, birbirlerine karşı duyulan yüksek güven 

ve saygı, karşılıklı değer vermek gibi kavramları 

içermektedir. Karşılık beklemeden bağlılık göster-

mek, devamlılık, ilişkiye duyulan istek ve niyet gibi 

kavramlar bağlılığı tanımlarken; sorumluluk alma, 

birlikte kazanma isteği, arkadaşça yaklaşma gibi 

antrenör sporcu arasındaki davranışsal ilişkiler ise 

tamamlayıcılık alt boyutunu açıklamaktadır (Adie 

ve Jowett, 2010).

Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından 

ortaya konulan bu üç yapının, diğer bir deyişle 

“Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri”nin (Coach-

Athlete Relationship Questionnaire, CART-Q) ge-

çerliği ve güvenirliği, İsviçre (Philippe ve Seiler, 

2006), Macaristan (Trzaskoma-Bicserdy, Bognar, 

Revesz ve Geczi, 2007), Yunanistan (Jowett ve 

Meek, 2000; Jowett ve Ntoumanis, 2003), Gü-

ney Kıbrıs Rum Yönetimi (Jowett ve Timson-

Katchis, 2005) gibi pek çok farklı kültürde ele 

alınmıştır. Literatürde envanterin psikometrik 

özelliklerinin değerlendirilmesi ile birlikte, spor-

cu antrenör ilişkisi farklı boyutları ile irdelenme-

ye başlanmıştır. Örneğin, Adie ve Jowett, (2010), 

antrenör sporcu ilişkisinde yakınlık, bağlılık ve 

tamamlayıcılık özelliklerinin yüksek olması duru-

munda spor ortamının sporcular tarafından us-

talık iklimi (göreve odaklanma, antrenman yap-

mayı sevme, daha fazla çaba sarf etme), düşük 

olduğunda ise performans iklimi (daha az çaba 

ile rakibini yenme, üstün yeteneği kanıtlama 

üzerinde yoğunlaşma, antrenmanlarda daha az 

çaba sarf etme) olarak algılandığını bulmuşlardır. 

Başka bir çalışmada da, Jowett ve Meek (2000) 

yakınlık, birliktelik ve tamamlayıcılık kavramla-

rının yoksunluğunun kişilerarası çatışma ile iliş-

kili olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan diğer 

çalışmalar da, antrenör-sporcu ilişkisinin spor-

cuların spor kariyerlerinde elde ettikleri başarı, 

gelişim, benlik saygısı, memnuniyet ve spordan 

aldıkları doyum için oldukça gerekli olduğunu 

göstermiştir (Jowett ve Cockerill, 2003; Jowett, 

2005; Vealey, diğ., 1998).

Sporcunun yüksek performans elde edebilme-

si için önemli bir yer tutan antrenör sporcu ilişkisi-

nin, son zamanlarda popüler olan konular arasın-

da yer alması, özellikle ülkemizde bu çalışmaların 

yetersiz kalması ve yapılacak çalışmalar sonrasın-

da antrenör sporcu ilişkilerinin düzeyleri ile ilgili 

gerekli bilgilere ulaşabilme isteği bu çalışmaya 

yön vermiştir. Bunun yanı sıra, hem gözlemlene-

bilir hem de algılanan antrenör davranışlarının bir 

şekilde sporcu performansına etki ettiği düşünü-

lürse, antrenör-sporcu ilişkilerinin algılanan dav-

ranışlar yönünden incelenmesi başarılı yada etkili 

antrenörlük için önemli bilgiler sunabilecektir. Bu 

bağlamda, bu çalışmanın amacı, Jowett ve Nto-

umanis (2004) tarafından geliştirilen “Antrenör-

Sporcu İlişkisi Envanteri”’nin Türkçe versiyonunun 

Antrenör ve Sporcu formunun psikometrik özellik-

lerinin test edilmesidir.

YÖNTEM
Örneklem: Çalışmaya, 71 antrenör ( X yaş 

=35.75±10.71) ve 70’i takım sporu ve 81’i bi-

reysel spor ile uğraşan toplam 151 sporcu ( X
yaş=15.66±1.87) gönüllü olarak katılmıştır. Ça-

lışmaya katılan antrenörlerin 30’u kadın ve 41’i 

erkektir. 71 antrenörün mesleki deneyimlerinin 

ortalaması 10.90±8.70 yıl olarak bulunmuştur. 

Bunun yanı sıra, 62’si kız ve 89’u erkek toplam 

151 sporcunun sportif deneyimleri ortalaması 

3.66±2.26 ve haftada yaptıkları antrenman gün 

ortalaması ise 2.29±0.81’dir.

Veri Toplama Araçları:
Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formu, katılım-

cıların yaş, cinsiyet gibi özelliklerinin yanı sıra 

sporcuların uğraştığı spor dalı, sportif deneyimi 

ve haftada kaç gün antrenman yaptıklarını belir-

lemek amacıyla araştırmacılar tarafından oluş-

turulmuştur.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri/The 

Coach-Athlete Relationship Questionnaire-

CART-Q): Envanter, Jowett ve Ntoumanis 

(2004) tarafından antrenör ve sporcu ilişkisinin 

doğasını değerlendirmek için geliştirilmiş bir öz-

değerlendirme aracıdır. Envanterin hem sporcu 

hem de antrenör için 11’er maddeden oluşan iki 
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formu bulunmaktadır. Envanter, yargıların 7 de-

ğerlendirme basamağına göre yapıldığı (1:Ke-

sinlikle katılmıyorum–7: Kesinlikle katılıyorum) 11 

maddeden oluşmakla birlikte, Yakınlık (4 madde), 

Bağlılık (3 madde) ve Tamamlayıcılık (4 madde) 

olarak tanımlanan üç alt boyutu içermektedir. Üç 

alt boyuta ait tanımlamalar ve madde örnekleri 

aşağıda verilmiştir.

Yakınlık (Closeness): Antrenör ve sporcu ara-

sındaki etkili bağ, birbirlerine karşı duyulan yüksek 

güven ve saygı, karşılıklı değer vermek.

“Antrenörüme yakınımdır.” / “Sporcuma 

yakınımdır.”

Bağlılık (Commitment): Karşılık bekleme-

den bağlılık göstermek, devamlılık, ilişkiye du-

yulan istek ve olumlu niyette bulunmak.

“Antrenörüme bağlıyımdır.” / “Sporcuma 

bağlıyımdır.”

Tamamlayıcılık (Complementary): Sorum-

luluk almak, birlikte kazanma isteği, arkadaş-

ça yaklaşmak.

“Antrenmanda sporcuma arkadaşça yak-

laşırım.” / “Antrenmanda antrenörüme arka-

daşça yaklaşırım.”

Verilerin Toplanması: Antrenör-Sporcu İlişki-

si Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının 

yapılabilmesi için ilk önce çeviri çalışması yapılmış-

tır. Envanterin çevrilme sürecinde Brislin (1986) ta-

rafından önerilen standart çeviri-geri çeviri yönte-

mi kullanılmıştır. Envanterin İngilizce aslı; İngilizce 

bilen egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışan 

üç kişi tarafından bağımsız olarak Türkçe’ye çev-

rilmiştir. Elde edilen üç Türkçe envanterdeki mad-

deler karşılaştırılmış ve aynı çeviriye sahip madde-

ler belirlenmiştir. Aynı çeviriye sahip maddeler ve 

farklı çeviriye sahip maddelerin her bir çeviri şekli 

yeniden uzmana verilerek tekrar İngilizce’ye çev-

rilmiştir. Geri çevrilen form orijinali ile anlam ve 

biçim yönünden karşılaştırılarak çevirinin uygun-

luğunun değerlendirilmesinin ardından da envan-

tere son hali verilmiştir. Türkçe’ye çevrilmesi süre-

cinde yeni bir ifade geliştirilmemiş, envanterin asıl 

biçimine bütünüyle bağlı kalınmıştır. Bu aşamadan 

sonra uygulama aşamasına geçilmiş ve katılımcıla-

ra “Kişisel Bilgi Formu” ile “Antrenör-Sporcu İlişki-

si Envanteri” uygulanmıştır.

Verilerin Analizi: Elde edilen veriler, ilk ola-

rak her madde için aritmetik ortalama, standart 

sapma, çarpıklık ve basıklık değerlerini içeren 

betimsel istatistikler aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Uygun analiz metodunu belirleyebilmek ama-

cıyla veri setinin çok değişkenli normallik var-

sayımına uyup uymadığı hesaplanmıştır.  Daha 

sonra ileri sürülen Antrenör-Sporcu İlişkisi 

Envanteri’nin üç faktör yapısı doğrulayıcı faktör 

analizi ile değerlendirilmiştir. Doğrulayıcı faktör 

analizinde, normal dağılım göstermeyen verile-

ri analiz etmek için kullanılan Güçlü maksimum 

olasılık (Robust maximum likelihood) metodu 

uygulanmıştır. Faktör analizinde, Satorra-Bentler 

ölçeklendirilmiş ki-kare değeri (S-B χ2), Ortalama 

hata karekök yaklaşımı (RMSEA; Steiger ve Lind, 

1980), Standardize edilmiş ortalama hataların ka-

rekökü (SRMR; Hu ve Bentler, 1999), Karşılaştır-

malı uyum indeksi (CFI; Bentler, 1990), Normlaştı-

rılmış uyum indeksi (NFI; Bentler ve Bonett, 1980) 

ve Normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI; Tucker 

ve Lewis, 1973) esas alınmıştır. RMSEA ve SRMR 

değerlerinin 0-0.05 aralığı iyi uyumu, 0.05-0.10 

kabul edilebilir uyumu; NNFI ve CFI değerlerinin 

0.97-1.00 aralığı iyi uyumu, 0.95-0.97 kabul edi-

lebilir uyumu; NFI değerinin 0.95-1.00 aralığı iyi 

uyumu, 0.90-0.95 kabul edilebilir uyumu işaret 

ettiği belirtilmektedir (Schermelleh-Engel ve Mo-

osbrugger, 2003). Buna ek olarak analizlerde, alt 

boyutlar arası korelasyon katsayıları ve iç tutarlı-

ğı değerlendirmek için düzeltilmiş madde toplam 

korelasyonları ve Cronbach alfa değerleri hesap-

lanmıştır.

BULGULAR
Betimsel İstatistikler
Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’ne ait tüm 

maddelere ait aritmetik ortalama, standart sap-

ma, çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 1’de su-

nulmuştur. Envanterin faktör yapısını test etmek 

için doğrulayıcı faktör analizini gerçekleştirme-

den önce, her madde için çarpıklık ve basıklık 

ile verinin çok değişkenli normallik varsayımı-

na uyup uymadığı değerlendirilmiştir. Buna göre 

veri setinin çok değişkenli normallik varsayımını 

sağlamadığı belirlenmiştir (sporcu formu çarpık-
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lık için z = 25.63; p < 0.001; basıklık için z = 12.95; 

p < 0.001; antrenör formu çarpıklık için z = 9.42; 

p < 0.001; basıklık için z = 5.07; p < 0.001). Bun-

dan dolayı, doğrulayıcı faktör analizinde Güçlü 

maksimum olasılık (Robust maximum likelihood) 

metodu kullanılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi
Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından gelişti-

rilen 11 maddelik ve 3 alt boyuttan oluşan Ant-

renör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin yapı geçerliği 

doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. 

Envanterin hem sporcu formu hem de antrenör 

formu için analizler ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

Envanterin her iki formuna ilişkin ölçüm mo-

dellerinde 11 hata, 11 faktör yükü, 3 tane de fak-

törler arası hata varyansı olmak üzere toplam 

25 parametre incelenmiş, genel olarak gözlenen 

değişkenler ve örtük değişken arasında tek yönlü 

doğrusal ilişkiyi ifade eden parametrelerin istatis-

tiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 

2). Her bir gözlenen değişkende örtük değişkeni 

tarafından açıklanan varyans değerleri incelen-

diğinde; sporcu formu için varyans değerlerinin 

0.39 ile 0.86; Lambda değerlerinin ise 0.62 ile 

0.93 arasında değiştiği; antrenör formunda ise 

açıklanan varyans değerlerinin 0.27 ile 0.71; 

Lambda değerlerinin ise 0.52 ile 0.84 arasında 

değiştiği saptanmıştır.

Model uyumu için parametre tahminleri-

nin ardından model uyum indekslerine bakıldı-

ğında, sporcu formu için öne sürülen modelin 

uygunluğu için χ² / sd= 77.45/38 = 2.04 

olarak hesaplanmıştır. χ² değerinin serbestlik 

derecesine oranının 3’den küçük olması 

mükemmel uyumu göstermektedir (Hair ve diğ. 

2006). Diğer uyum iyiliği indeks değerleri ise 

RMSEA = 0.08, SRMR = 0.05, NFI = 0.98, NNFI 

= 0.98, CFI = 0.99 olarak bulunmuştur. Antre-

nör formu için öne sürülen modelin uygunluğu 

için ise; χ² / sd= 64.84/41 = 1.58 olarak hesap-

lanmıştır. Diğer uyum iyiliği indeks değerleri ise, 

RMSEA = 0.09, SRMR = 0.07, NFI = 0.92, NNFI = 

0.96, CFI = 0.97 olarak belirlenmiştir.

Tablo 1. Aritmetik ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri

ALT BOYUT/
MADDE

Sporcu Formu Antrenör Formu

Ss Çarpıklık Basıklık Ss Çarpıklık Basıklık

YAKINLIK

3 5.73 1.33 -0.83 0.07 5.78 1.30 -1.17 1.18

5 5.86 1.31 -1.19 1.19 5.66 1.22 -0.83 0.16

8 6.01 1.29 -1.38 1.46 5.86 1.30 -1.17 0.94

9 5.80 1.27 -0.72 -0.51 5.82 1.31 -1.33 1.82

BAĞLILIK

1 5.45 1.54 -0.67 -0.49 5.59 1.53 -0.89 0.12

2 5.58 1.43 -0.79 -1.18 5.59 1.46 -1.26 1.53

6 5.94 1.14 -0.79 -0.31 5.62 1.53 -1.16 0.62

TAMAMLAYICILIK

4 5.66 1.37 -0.65 -0.79 5.97 1.12 -1.32 1.85

7 5.93 1.15 -0.92 0.23 5.83 1.16 -0.79 0.18

10 5.93 1.26 -1.11 0.71 6.24 1.13 -1.79 3.12

11 5.66 1.61 -1.11 0.58 5.59 1.68 -1.09 0.54
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Alt boyutlar arasındaki ilişki
Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin Yakınlık, 

Bağlılık ve Tamamlayıcılık alt boyutlarının birbir-

leri ile olan ilişkisi değerlendirildiğinde (Tablo 4), 

hem sporcu formu hem de antrenör formu için alt 

boyutların birbirleriyle istatistiksel olarak pozitif 

ve anlamlı ilişki gösterdiği belirlenmiştir (p < 0.01).

Envanterin iç tutarlığına ilişkin bulgular
İç tutarlık, test maddelerindeki performans 

değişimini değerlendirmek için kullanılan bir 

güvenirlik ölçüsüdür (Devitt ve diğ., 1998). 

İç tutarlılık için düzeltilmiş madde toplam 

korelasyonları (madde analizi) ve Cronbach Alfa 

hesaplanmıştır. Madde analizinde, bir madde 

ile bu madde dışındaki diğer maddeler toplamı 

(bütün) arasındaki düzeltilmiş madde korelas-

yonları incelendiğinde, korelasyonların 0.48 ile 

0.90 arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 5). 

Maddeler arasındaki ikili (pairwise) korelasyona 

dayalı bir istatistik olan Cronbach alfa katsayısı, 

maddeler arasında pozitif korelasyon gösterme 

derecesini belirtir ve 0.70’in üstündeki iç tutar-

lık değerleri yeterli kabul edilir (Bench ve diğ., 

Tablo 3. Hipotez edilen modeller için uyum indeks değerleri

MODEL 

İNDEKSLER

aSB-χ2 sd
RMSEA (% CI)

(90 % CI)
SRMR NFI NNFI CFI

ÜÇ-FAKTÖR MODELİ

 SPORCU FORMU 77.45 38
0.08 (0.06-

0.11)
0.05 0.98 0.98 0.99

 ANTRENÖR FORMU 62.84 41
0.09 (0.05-

0.13)
0.07 0.92 0.96 0.97

Not. aSatorra-Bentler ölçeklendirilmiş ki-kare değeri.

Tablo 2. Üç faktör Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’ne ait parametre tahminleri

MADDE
Sporcu Formu Antrenör Formu

Lambda- R2 t Lambda- R2 t

1 0.86 0.74 16.71 0.84 0.71 7.62

2 0.89 0.79 16.03 0.79 0.63 7.35

3 0.93 0.86 15.55 0.81 0.65 6.24

4 0.89 0.79 17.90 0.74 0.55 5.02

5 0.87 0.76 13.24 0.67 0.45 7.41

6 0.81 0.66 12.19 0.64 0.41 5.25

7 0.78 0.61 10.89 0.53 0.28 5.57

8 0.74 0.54 9.68 0.56 0.31 4.14

9 0.73 0.53 11.30 0.52 0.27 3.84

10 0.62 0.39 8.37 0.59 0.34 3.15

11 0.63 0.40 8.50 0.56 0.31 3.88
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1993). Bu çalışmada, envanterin sporcu formu 

için iç tutarlık değerleri Yakınlık ve Bağlılık alt 

boyutları için 0.90, Tamamlayıcılık için 0.82 ola-

rak hesaplanmıştır (Tablo 4). Envanterin antre-

nör formu için iç tutarlık değerleri ise, Yakınlık 

için 0.74, Bağlılık için 0.78 ve Tamamlayıcılık 

için 0.69 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu de-

ğerlerin envanterin güvenirliği için yeterli kanıt 

oluşturduğu düşünülmektedir.

TARTIŞMA
Bu çalışma, Jowett ve Ntoumanis (2004) ta-

rafından geliştirilen “Antrenör-Sporcu İlişkisi 

Envanteri”’nin Türkçe versiyonunun psikomet-

rik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmış-

tır. Envanterin faktör yapısını test etmek için 

doğrulayıcı faktör analizinde Güçlü maksimum 

olasılık (Robust maximum likelihood) metodu 

kullanılmıştır. Envanterin yapı geçerliğini test 

etmek üzere hem sporcu hem de antrenör for-

mu için ayrı ayrı yapılan doğrulayıcı faktör analiz 

sonuçları, 3 alt boyutlu toplam 11 maddeden olu-

şan envantere ait uyum indekslerinin iyi uyum 

veya kabul edilebilir uyum indeks değerleri ile 

karşılaştırıldığında (Schermelleh-Engel ve diğ., 

2003), kabul edilebilir düzeyde olduğunu gös-

termiştir. Bir başka deyişle, her faktör kendisini 

oluşturan soruları doğru biçimde temsil etmek-

Tablo 4. Alt boyutlar arası korelasyon ve iç tutarlık katsayıları

1 2

SPORCU FORMU

1. Yakınlık -

2. Bağlılık 0.88** -

3. Tamamlayıcılık 0.88** 0.84**

ANTRENÖR
FORMU

1. Yakınlık -

2. Bağlılık 0.72** -

3. Tamamlayıcılık 0.79** 0.78**

**p < 0.01.

Tablo 5. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları

Sporcu Antrenör

ALT BOYUT/MADDE
Yakınlık

rjx
Bağlılık

rjx
Tamamlayıcılık

rjx
Yakınlık

rjx
Bağlılık

rjx
Tamamlayıcılık

rjx

3 0.81 0.58

5 0.82 0.59

8 0.76 0.50

9 0.71 0.51

1 0.83 0.74

2 0.90 0.64

6 0.70 0.50

4 0.74 0.50

7 0.67 0.50

10 0.60 0.49

11 0.61 0.48
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tedir. Ölçme modeline ilişkin uyum indeksleri ve 

temel parametre tahminleri modelin verilerle 

uyum içerisinde olduğunu göstermektedir. En-

vantere ait elde edilen uyum indeks değerleri, 

Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından 80 ant-

renör ve 134 sporcu üzerinde yapılan çalışma-

da elde edilen uyum indeks değerlerine benzer 

bulunmuştur. Bununla birlikte, çalışma sonuç-

ları, Jowett ve Ntoumanis (2003)’in envanterin 

13 maddelik formunu kullandıkları çalışma so-

nucunda elde ettikleri bulgular ile de paralellik 

göstermektedir. Yang ve Jowett (2012) tarafın-

dan yapılan İngiltere, Çin, Belçika, Yunanistan, 

İspanya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 

yer aldığı kültürler arası çalışmada elde edilen 

bulgular ile bu çalışmanın bulguları da benzerlik 

göstermektedir.

“Antrenör-Sporcu İlişki Envanteri”’nin Yakınlık, 

Bağlılık ve Tamamlayıcılık alt boyutlarının birbirle-

ri ile olan ilişkisi, 3 alt boyutun ölçülmek istenen 

yapıyı temsil eden yapılar olduğunu ortaya koy-

maktadır. Madde-toplam korelasyonunun yorum-

lanmasında 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin, 

bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede 

ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004) göz önüne 

alındığında, Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin 

her iki formunun madde-toplam korelasyonlarının 

yeterli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, madde-

toplam korelasyonu sonuçları, envanterin madde 

ayırt edicilik gücünün yeterli olduğunu kanıtla-

mıştır. Bunun yanında envantere ait alt boyutlara 

ilişkin Cronbach alfa değerlerinin Alpar (2001) ta-

rafından mükemmel olarak ifade edilen 0.80-1.00 

değerleri arasında olduğu belirlenmiştir. Jowett ve 

Ntoumanis, (2004) yaptıkları çalışmada ise Cron-

bachalfa değerlerini Yakınlık için 0.89, Bağlılık için 

0.82, Tamamlayıcılık için ise 0.89 olarak bulmuş-

lardır. Olympiou, Jowett ve Duda (2008)’nın 591 

sporcu ile yaptıkları çalışmada envanterin iç tutar-

lık değerleri, Yakınlık için 0.89, Bağlılık için 0.80 ve 

Tamamlayıcılık için ise 0.85 olarak tespit edilmiştir. 

Balduck ve Jowett (2010)’in 144 antrenör ile yap-

tıkları çalışma bulgularında ise, iç tutarlık değer-

lerinin 0.77 ile 0.82 arasında değiştiği görülmek-

tedir. Yapılan diğer çalışmaların sonuçları ile bu 

çalışmada elde edilen bulgular karşılaştırıldığında, 

özellikle sporcu formu için elde edilen değerlerin 

benzer olduğu görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sporcu antrenör ilişkisinin değerlendirilme-

si için geliştirilen “Antrenör-Sporcu İlişkisi 

Envanteri”’nin Türkçe versiyonunun geçerliği-

ni ve güvenirliğini test etmek üzere yapılan bu 

çalışmanın sonucunda, envanterin hem spor-

cular hem de antrenörler için kullanılabilir bir 

ölçüm aracı olduğunu söyleyebiliriz. Antrenör 

sporcu ilişkisinde hem gözlemlenebilir hem de 

algılanan antrenör davranışlarının bir şekilde 

sporcu performansına etki ettiği düşünülürse, 

antrenör-sporcu ilişkilerinin algılanan davranış-

lar yönünden incelenmesinin başarılı ya da etkili 

antrenörlük için önemli bilgiler sunacağını söy-

lenebilir.

Bu çalışma, spor psikolojisi alanında antre-

nör ve sporcu ilişkilerinin araştırılmasında kul-

lanılacak yeni bir envanterin Türkçe literatüre 

kazandırılması açısından öneme sahip olmasıyla 

birlikte, bazı sınırlılıklar içermektedir. Sonuçlar 

bu örneklem grubu için yeterli psikometrik özel-

likler ortaya koymuş olsa da, farklı örneklem ve 

yaş gruplarına yönelik çalışmaların yapılmasına 

gereksinim vardır. İleriki çalışmalarda örneklem 

genişliğinin gerek antrenör gerekse sporcu 

açısından yüksek tutulması daha sağlıklı bilgi-

ler sağlayacaktır. Bununla birlikte, hem takım 

sporlarında hem de bireysel sporlarda antre-

nör sporcu ilişkisinin farklı yaş gruplarında ele 

alınmasının literatüre katkısı olacaktır. Antrenör 

sporcu ilişkisi ile etkileşimde olan pek çok kavra-

mın (güdülenme, kaygı, stres, benlik saygısı) di-

ğer çalışmalarda ele alınması gerek antrenörler 

gerekse sporcular için önemli bilgiler sunacaktır.
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Araştırma Makalesi

ÖZ

Bu çalışma, başarılı ve başarısız takımların Grup sar-

gınlığı, Kaygı, Güdülenme düzeyi ve Yeterlik düzey-

lerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya 

2004-2005 yılında Türkiye Hentbol Erkekler Birinci 

Liginde ilk iki ve son iki sırada yer alan 4 takımdan 

toplam 51 oyuncu katılmıştır. Verilerin toplanmasında 

Grup Sargınlığı Envanteri, Yarışma Durumluk Kaygı 

Envanteri-2, Yarışma Kaygı Testi, Sporda Güdülenme 

Ölçeği, Öz-yeterlik Ölçeği ve Kolektif Yeterlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçümler liginin ilk ve ikinci yarısında 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel is-

tatistikler ve tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Birinci ve ikinci devre 

ölçümleri incelendiğinde; görev çekiciliği, sosyal çe-

kicilik, görev bütünlüğü, bilişsel kaygı, öz-yeterlik ve 

kolektif yeterlik, içsel motivasyon ve dışsal motivas-

A B S T R AC T

The purpose of this study was to investigate the com-

parison of group cohesion, anxiety, motivation, and 

efficacy levels between successful and unsuccess-

ful teams. The total of 51 players from teams in the 

Turkish Men’s Handball First League in 2004-2005 

participated in the study. Group Environment Qu-

estionnaire, Competitive State Anxiety Inventory-2, 

Sport Competition Anxiety Test-A, Sport Motivation 

Scale, Self Efficacy Scale, Collective Efficacy Scale 

inventories were used to collect the data. The me-

asurements were carry out in the first and second 

season of the league. Data were analyzed by desc-

riptive statistics and repeated measure analysis in 

two factor of variance (ANOVA). While examined the 

first and second measurements revealed dimension 

of significant differences attraction to task, attracti-
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GİRİŞ
Günümüzde pekçok spor branşında özellikle 

takım sporlarında sporcuların performansla-

rını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan 

bazıları ve bu çalışma kapsamında değerlendi-

rilecek olanlar ise sargınlık, yeterlik, kaygı ve 

motivasyon kavramlarıdır. Takım sporu yapan 

sporcular takım sargınlığının derecesinin fark-

lı olduğunu bilirler. Sargınlığın yüksek olduğu 

takımlarda oyuncular arasında kuvvetli duygu-

sal yakınlıktan ve oyuncuların birbirlerine karşı 

olan yakınlığın yüksek derecede olduğundan 

söz edilmektedir bu durumun aksine sargın-

lığın yüksek olmadığı takımlarda bu birlik ve 

yakınlık duygusunun eksikliğinden bahsedil-

mektedir. Bazı takımların neden daha sargın 

bazılarının neden sargın olmadığını araştırmak 

için araştırmacılar takım sargınlığının oluşumu 

ve gelişimini içeren etmenleri tanımlamaya ça-

lışmışlardır (Wann, 1997). Grup sargınlığı, sos-

yal psikolojide grupla ilgili süreçler içerisinde 

en sık incelenen özelliklerden birisidir. Grup 

sargınlığı ile ilgili olarak pek çok araştırma ve 

çalışma yapılmıştır (ör: Carron ve diğ, 1998; 

Carron ve Hausenblas, 1998; Carron ve Prapa-

essis, 1997; Gill, 1986). Grup sargınlığı kavramı 

1940 ve 1950’li yıllarda grup süreçleri ile ilgi-

li deneysel, sosyal ve psikolojik çalışmalardan 

doğmuştur (Hogg, 1992). Sargınlık kavramı ilk 

kez Moreno ve Jenning tarafından “bireyle-

rin üyesi oldukları grupların içinde kalmalarını 

sağlayan güçler” olarak tanımlanmıştır (Mud-

rack ve Peter, 1991). Literatür incelendiği za-

man en sık kullanılan tanımın Festinger ve diğ. 

(1950)’nin “üyelerin grup içinde kalmalarını 

sağlayan güçlerin toplamı” şeklindeki tanımları 

olduğu görülmektedir. Daha sonra çağdaş sar-

gınlık tanımları yapılmış olsa da sargınlık genel 

olarak, üyelerin birbirlerini ve grubu çekici bul-

ma derecesi olarak kavramsallaştırılmıştır.

Performansı bozucu faktörlerden olan ve 

sporcuların yarışma ortamında hissettiği ger-

ginlik ve huzursuzluk gibi duygusal durumlar ya-

rışma kaygısı olarak tanımlanır. Yarışma kaygısı, 

yarışma ortamının yarattığı özel bir kaygı çeşidi-

dir. Yarışma kaygısı da durumluk sürekli kaygı ve 

sürekli kaygı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Sürekli 

yarışma kaygısı her yarışma ortamında yaşanan 

gerginlik ve endişe duygusu olarak tanımlanır-

ken, durumluk yarışma kaygısı bu duyguların bazı 

yarışma ortamlarında yaşanması olarak tanımla-

nabilir (Martens ve diğ., 1990). Tüm bu aktarılan 

olası etmenlerin de grup sargınlığını artırma ya 

da azaltma olasılığı bulunmaktadır.

Grupların performans düzeyleri ile ilgili olarak 

son yıllarda üzerinde durulmaya başlanan değiş-

kenlerden bir tanesi de yeterlik algısıdır. Yeterlik 

kavramı bilişsel, sosyal ve davranışsal alt beceri-

lerden oluşan bir kapasite olarak tanımlanmakla 

birlikte öz-yeterlik ve kolektif yeterlik olarak iki 

farklı yapıda ele alınmaktadır. Genel anlamıyla ele 

yon boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, sosyal bütünlük, 

bedensel kaygı, kendine güven ve amotivasyon boyut-

larında birinci ve ikinci ölçümler arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. Başarılı ve başarısız hentbol takımla-

rının birinci ölçümden ikinci ölçüme kadar Sosyal çeki-

cilik, Görev bütünlüğü, Sosyal bütünlük, Bilişsel kaygı, 

Kendine güven, Sürekli yarışma kaygısı, Kolektif ye-

terlik puanlarında meydana gelen değişim ise anlamlı 

bulunmuştur. Sonuç olarak, takımların lig sıralamasın-

daki yerine ve zamana göre de sargınlık, kaygı, yeterlik 

ve motivasyon düzeyleri değişebilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sargınlık, Kaygı, Yeterlik, Motivasyon, Başarı

on to social, integration to task, cognitive anxiety, self 

efficacy and collective efficacy, intrinsic motivation 

and extrinsic motivation. Whereas there were no sig-

nificant differences dimension of integration to social, 

somatic anxiety, self confidence and competitive trait 

anxiety and amotivation. Group x Time Interactions 

were significant for attraction to social, integration 

to task, integration to social, cognitive anxiety, self 

confidence, competitive state anxiety, collective ef-

ficacy. In conclusion; cohesiveness, anxiety, efficacy 

and motivation levels can change due to the rankings 

of teams in league.
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Cohesion, Anxiety, Efficacy, Motivation, Success
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alındığında öz-yeterlik bireyin kendisinin, kolektif 

yeterlik ise üyesi olduğu grubun belli bir işi yapa-

bilme kapasitesine ilişkin algısını ifade etmektedir 

(Öcel, 2002).

Çalışmada değerlendirilen bir diğer kavram 

olan motivasyon insan hayatının pek çok yerinde 

olduğu gibi sporda ve takım sporlarında önemli bir 

etkiye sahiptir. Motive teriminin Türkçe karşılığı 

güdü, saik veya harekete geçirici olarak belirlene-

bilir. Kısaca güdüleme, bir insanı belirli bir amaç 

için harekete geçiren güç demektir. Şu halde moti-

ve, harekete geçirici, hareketi devam ettirici (ya da 

sürdürücü) ve olumlu yöne yöneltici üç temel özel-

liğe sahip bir güçtür. Motive temel kavramından 

türetilen motivasyon ise, bir veya birden çok insanı 

belli bir yöne (gaye ve amaca) doğru devamlı şekil-

de harekete geçirmek için yapılan çabaların topla-

mıdır (Eren, 2001).

Sporda önemli olan ve sportif performan-

sı etkilediği düşünülen kaygı yeterlik, sargınlık 

gibi değişkenlerin başarılı ve başarısız takım-

larda karşılaştırılmasının yapılması ile özellikle 

uygulama alanında çalışanlar için başarıyı ya-

kalamak adına bu psikolojik süreçlerin üzerinde 

daha önemle durulacağı varsayılmaktadır. Lite-

ratür ışığında (Carron, 2002; Slatter, 1994; Spink, 

1990; Williams ve Widmeyer, 1991) yapılan çalış-

malarla önemli olduğu ortaya çıkan bu değişken-

lerin akademik anlamda da bu konular üzerinde 

çalışan bilim insanları için farklı bir bakış açısı su-

nacağı ve yeni çalışma alanları ve konuları oluş-

turabileceği düşünülmektedir.

YÖNTEM
Araştırma Grubu: Başarılı ve başarısız takım-

larda, Grup Sargınlığı, Yarışma Kaygısı, Sürekli 

Yarışma Kaygısı, Motivasyonel düzeyleri, Öz-

Yeterlik ve Kolektif Yeterlik düzeyleri karşılaştır-

mayı amaçlayan bu çalışmaya, Türkiye Hentbol 

Erkekler Birinci Liginde ilk iki ve son iki sırada 

yer alan 4 takımdan toplam 51 oyuncu katılmış-

tır. Başarılı olarak nitelendirilen takımlarda ki 

oyuncu sayısı 29 iken (birlikte oynama süreleri 

Ort: 3.51±2.39) başarısız olarak nitelendirilen 

takımlarda ki oyuncuların sayısı 22’dir (birlikte 

oynama süreleri Ort: 4.36±3.41).

Veri Toplama Araçları
Grup Sargınlığı Envanteri (The Group En-

vironment Questionnaire): Carron ve diğ., 

(1998) tarafından geliştirilen ölçekte sargınlık 

modelinden hareketle dört sargınlık boyutunu 

içeren toplam 18 madde vardır. Ölçek grubun 

görevde bütünleşmesi (5 madde), grubun sos-

yalde bütünleşmesi (4 madde), grubun sosyal 

açıdan çekici olma düzeyi (5 madde), grubun 

yaptığı görevi çekici bulma düzeyi (4 madde) alt 

ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçeğin maddeleri-

nin bir kısmı tersten puanlanmaktadır. Dört alt 

ölçek puanlarının yanında birde genel sargınlık 

puanı elde edilmektedir. Türkçe’ye uyarlama-

sı Öcel (2002) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 

Cronbach Alfa iç tutarlık Katsayısı alt ölçekle-

rine göre 0.64 ile 0.75 arasında değişmektedir. 

Yapılan faktör analiz çalışmasında 27 madde 18 

maddeye indirgenmiş ve dört alt boyutta fak-

tör yığımı yaptığı belirlenmiştir. Ölçeğin, Chron-

bach Alfa iç tutarlık Katsaysı grubun görevde 

bütünleşme alt ölçeği için 0.59, grubun sosyal 

bütünleşmesi için 0.67, grubun sosyal çekiciliği 

için 0.50, grubun görev çekiciliği için 0.65 ve 

toplam sargınlık olarak da 0.64 bulunmuştur. 

Orjinal ölçekteki 1. madde Türkçe formda görev-

de bütünleşme boyutu altında, 3. madde görev 

çekiciliği, 14. Madde grubun sosyal bütünleşme-

si, 8. madde grubun görevde bütünleşmesi, 18. 

madde de grubun sosyal çekiciliği boyutu ara-

sında yer almıştır.

Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri-2 

(Competitive State Anxiety Inventory-2): 

Martens ve diğ. (1990) tarafından bilişsel kaygı, 

bedensel kaygı ve kendine güveni ölçmek için 

geliştirilen envanter, Koruç (1998) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Envanter 15 madde ve üç 

alt ölçekten oluşmaktadır: Bilişsel kaygı, bedense 

kaygı ve kendine güven. Koruç (1998) tarafından 

faktör yapısı incelendiğinde, envanterin üç fak-

törde toplandığı ve üç faktörün toplam varyansın 

%78’ini açıkladığı bulunmuştur. Cronbach Alfa 

iç tutarlık katsayısı alt ölçekler için 0.74 ile 0.89 

arasında değiştiği gözlenmiştir.

Yarışma Kaygı Testi (Sport Competition An-

xiety Test): Martens (1977) tarafından geliştirilen 
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SCAT-A’da 15 soru maddesi bulunmaktadır. Tüm 

maddeler üçlü likert tipinde cevaplandırılmaktadır. 

Testteki 10 madde yarışma sürekli kaygısı ile ilgili 

bireysel farkları ortaya koyarken 5 madde ise de-

ğerlendirmeye alınmayan dolgu sorulardan oluş-

maktadır. Ölçeğin uyarlama çalışması Koruç ve 

diğ. (1998) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin faktör 

analizi sonuçları, üç alt faktörün toplam varyan-

sın % 78,7’sini açıkladığı belirlenmiştir. CSAI-2’nin 

test tekrar test güvenirliği bilişsel kaygı için 0.96, 

bedensel kaygı için 0.93 ve kendine güven için 

0.95 olarak bulunmuştur. Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayılarının ise, bilişsel kaygı için 0.88, bedensel 

kaygı 0.75 ve kendine güven için 0.84 olduğu ifa-

de edilmiştir (Koruç, 1998).

Sporda Güdülenme Ölçeği (Sport Motivation 

Scale): Pelletier ve diğ. (1995) tarafından geliştiri-

len ve Türkçe uyarlaması Kazak (2004) tarafından 

gerçekleştirilmiş Sporda Güdülenme Ölçeği, 28 

maddeden oluşmakta ve 6 alt faktörü içermekte-

dir: İçsel güdülenmenin alt faktörleri olan (1) Bil-

mek ve başarmak için içsel güdülenme, (2) uyaran 

yaşamak için içsel güdülenme, dışsal güdülenme-

nin alt faktörleri olan (3) özdeşim, (4) içeatım ve 

(5) dışsal düzenlenme ve (6) güdülenmeme. Kazak 

(2004) tarafından gerçekleştirilen temel bileşen-

ler faktör analizi sonuçlarında, alt faktörlerin top-

lam varyansın %60.48’ini açıkladığı bulunmuştur. 

Alt faktörlerin iç tutarlık katsayılarının ise, 0.70 

(güdülenmeme) ile 0.88 (bilmek ve başarmak için 

içsel güdülenme) arasında değiştiği belirlenmiştir 

(Kazak, 2004).

Öz Yeterlik Ölçeği (Self Efficacy Scale): Öz-

Yeterlik Ölçeği (Self-Efficacy Scale): Öz-Yeterlik öl-

çeği Riggs ve diğ. (1994) tarafından bireylerin ken-

di kapasitelerine duydukları inancı ölçmek ama-

cıyla geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması Öcel 

(2002) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek 10 

maddeden oluşmakta ve beşli likert tipi bir ölçek 

ile değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyar-

lama çalışmasında gerçekleştirilen faktör analizi 

sonucunda, maddelerin 0.32 ile 0.85 aralığında 

faktör yükü gösterdiği belirlenmiş ve tek yapı al-

tında toplandığı görülmüştür. Ölçeğin Cronbach 

Alfa iç tutarlık katsayısı 0.61 olarak bulunmuştur 

(Öcel, 2002).

Kolektif Yeterlik Ölçeği (Collective Effi-

cacy Scale): Kolektif Yeterlik Ölçeği, Riggs ve diğ. 

(1994) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyar-

laması Öcel (2002) tarafından yapılmıştır. Ölçek 7 

maddeden oluşmakta ve beşli likert tipi bir ölçek 

ile değerlendirilmektedir. Yapılan faktör analizi 

çalışmasında faktör yükünün 0.30 olan maddeler 

alınmış ve madde faktör yüklerinin 0.65 ile 0.87 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin Cron-

bach Alfa iç tutarlık katsayısı 0.70 olarak hesap-

lanmıştır (Öcel, 2002).

Verilerin Toplanması: Ölçekler batarya şekli-

ne araştırmacı tarafından o sezon ligde yer alan 

tüm takımlara ve takımlarda yer alan sporculara 

toplu şekilde Hentbol Erkekler Birinci Liginin ilk ya-

rısında bir kez ve ikinci yarısında da bir kez olmak 

üzere tüm sezon boyunca toplam iki kez uygulan-

mıştır. Ölçümler her iki devrenin sonuna doğru 4 

ya da 2 hafta kala alınmıştır. Ölçümlerin sezonun 

ilk yarısında ve ikinci yarısında uygulanmasının se-

bebi, takımların lig fikstüründe iki yarıdaki yerleri-

nin başarı ve başarısızlık için bir kriter olabileceği 

ve bu durumun yukarıda sayılan değişkenleri ve 

takım sargınlığını etkileyebileceği düşünülmüştür.

Verilerin Analizi: Elde edilen verilerin analizin-

de ilk olarak betimsel istatistiklere bakılmış, daha 

sonra başarılı ve başarısız takımlar arasındaki fark-

lılıklar 2 x 2 (Grup: Başarılı/Başarısız x Ölçüm: İlk 

Devre/İkinci Devre) tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü 

varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Araştır-

manın hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Tablo 1, 2, 3 ve 4’te Grup Sargınlığı alt boyut pu-

anlarına ilişkin Betimsel İstatistikleri ve Tekrarlı 

Ölçümlerde ANOVA sonuçları verilmiştir.

Görev Çekiciliği boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri arasında fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=.083; p= .77; η2 = .00, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

görev çekicilik alt boyutundaki değişimleri anlamlı 

bulunmamıştır F(1, 49)=.81; p= .37; η2 = .01

Sosyal Çekicilik boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri arasında fark bu-

lunmuştur F(1, 49)=4.25; p=.04; η2 = .80, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 
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Tablo 1. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre görev çekiciliği puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Gör Çek
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29

14.41 2.97 Ölçüm
.92 1 .92 .083 .77 .00

2. Devre, n = 29 15.20 2.96
Ölçüm

x
Grup 

9.04 1 9.04 .81 .37 .01

Başarısız
1. Devre, n = 22

13.63 3.36 Hata
544.03 49 11.10

2. Devre, n = 22 13.22 3.35

Tablo 2. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre sosyal çekicilik puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Sos Çek
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29

17.31 3.04 Ölçüm
42.85 1 42.85 4.25 .04 .80

2. Devre, n = 29 17.96 2.48
Ölçüm

x
Grup

96.50 1 96.50 9.58 .00 .16

Başarısız
1. Devre, n = 22

18.72 3.16 Hata
493.45 49 10.07

2. Devre, n = 22 15.45 3.03

Tablo 3. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre görev bütünlüğü puanlarının tekrarlı ölçümlerde ANOVA so-

nuçları

Gör Çek
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29

17.65 3.40 Ölçüm
22.75 1 22.75 3.05 .08 .59

2. Devre, n = 29 19.79 2.33
Ölçüm

x
Grup

239.15 1 239.15 32.08 .00 .39

Başarısız
1. Devre, n = 22

17.95 3.76 Hata
365.20 49 7.45

2. Devre, n = 22 13.90 2.63
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sosyal çekicilik alt boyutundaki değişimleri anlamlı 

bulunmuştur F(1, 49)=9.58; p= .00; η2 = .16

Görev Bütünlüğü boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri arasında fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=3.05; p=.08; η2 = .59, Ölçüm x 

Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde gö-

rev bütünlüğü alt boyutundaki değişimleri anlamlı 

bulunmuştur F(1, 49)= 32.08; p= .00; η2 = .39

Sosyal Bütünlük boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=1.80; p=.18; η2 = .03, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

sosyal bütünlük alt boyutundaki değişimleri an-

lamlı bulunmuştur F(1, 49)= 5.86; p= .01; η2 = .10

Tablo 5, 6, 7 ve 8’de Birinci ve İkinci Devre Öl-

çüm Sonuçlarına Göre Başarılı ve Başarısız Takım-

ların Durumluk ve Sürekli Yarışma Kaygısı Puanla-

rının Betimsel İstatistikleri ve Tekrarlı Ölçümlerde 

ANOVA sonuçları verilmiştir.

Bilişsel Kaygı boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark 

bulunmamıştır F(1, 49)=2.36; p=.13; η2 = .04, 

Ölçüm x Grup etkileşimi için grupların zaman 

içerisinde bilişsel kaygı alt boyutundaki değişim-

leri anlamlı bulunmuştur F(1, 49)= 4.93; p= .03;  
η2 = .09

Bedensel Kaygı boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=.51; p=.47; η2 = .01, Ölçüm x 

Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde be-

densel kaygı alt boyutundaki değişimleri anlamlı 

bulunmamıştır F(1, 49)= 1.10; p= .29; η2 = .02

Tablo 5. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre bilişsel kaygı puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Bilişsel Kaygı
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 19.65 2.60

Ölçüm
18.32 1 18.32 2.36 .13 .04

2. Devre, n = 29
19.27 2.85

Ölçüm
x

Grup
38.16 1 38.16 4.93 .03 .09

Başarısız
1. Devre, n = 22 19.22 3.25

Hata
379.32 49 7.74

2. Devre, n = 22 21.31 3.28

Tablo 4. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre sosyal bütünlük puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Sos Büt
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29

11.89 2.62
Ölçüm

13.31 1 13.31 1.80 .18 .03

2. Devre, n = 29 12.48 3.03
Ölçüm

x
Grup

43.31 1 43.31 5.86 .01 .10

Başarısız
1. Devre, n = 22

14.18 2.50
Hata

361.99 49 7.38

2. Devre, n = 22 12.13 3.31
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Tablo 6. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre bedensel kaygı puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Bedensel Kaygı
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 17.55 3.05

Ölçüm
6.00 1 6.00 .51 .47 .01

2. Devre, n = 29
16.34 3.52

Ölçüm
x

Grup
12.86 1 12.86 1.10 .29 .02

Başarısız
1. Devre, n = 22 17.27 4.28

Hata
570.31 49 11.63

2. Devre, n = 22 17.50 3.80

Tablo 7. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre kendine güven puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Kendine Güven
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 27.00 4.59

Ölçüm
8.94 1 8.94 .43 .51 .00

2. Devre, n = 29
28.75 4.54

Ölçüm
x

Grup
138.94 1 138.94 6.72 .01 .12

Başarısız
1. Devre, n = 22 29.31 4.95

Hata
1012.1 49 20.65

2. Devre, n = 22 26.36 4.19

Tablo 8. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre yarışma sürekli kaygı puanlarının betimsel istatistikleri ve 

tekrarlı ölçümlerde ANOVA sonuçları

S Yar Kayg
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 16.79 3.27

Ölçüm
8.07 1 8.07 .78 .38 .01

2. Devre, n = 29
15.79 2.87

Ölçüm
x

Grup
61.52 1 61.52 5.96 .01 .10

Başarısız
1. Devre, n = 22 15.59 4.01

Hata
505.29 49 10.31

2. Devre, n = 22 17.72 4.04
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Kendine Güven boyutu açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=.43; p=.51; η2 = .00, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

kendine güven alt boyutundaki değişimleri anlamlı 

bulunmuştur F(1, 49)= 6.72; p= .01; η2 = .12

Sürekli Yarışma Kaygısı açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=.78; p=.38; η2 = .01, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

sürekli yarışma kaygısı değişimleri anlamlı bulun-

muştur F(1, 49)= 5.96; p= .01; η2 = .10

Tablo 9 ve 10’da birinci ve ikinci devre ölçüm 

sonuçlarına göre başarılı ve başarısız takımların 

Öz Yeterlik ve Kolektif Yeterlik Puanlarının Tekrarlı 

Ölçümlerde ANOVA Sonuçları verilmiştir.

Öz Yeterlik puanları açısından takımların bi-

rinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=1.39; p=.24; η2 = .02, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

öz yeterlik değişimleri anlamlı bulunmamıştır F(1, 

49)= .45; p= .50; η2 = .00

Kolektif Yeterlik puanları açısından takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark bu-

lunmamıştır F(1, 49)=.06; p=.80; η2 = .00, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

kolektif yeterlik değişimleri anlamlı bulunmuştur 

F(1, 49)= 3.76; p= .05; η2 = .07

Tablo 9. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre öz yeterlik puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı ölçüm-

lerde ANOVA sonuçları

Öz Yeterlik
X Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29

36.79 4.93 Ölçüm 33.88 1 33.88 1.39 .24 .02

2. Devre, n = 29 38.62 4.58
Ölçüm

x
Grup

11.02 1 11.02 .45 .50 .00

Başarısız
1. Devre, n = 22 32.72 4.45

Hata 1190.81 49 24.30

2. Devre, n = 22 33.22 6.63

Tablo 10. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre kolektif yeterlik puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

Kol Yeterlik
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29

27.20 3.84 Ölçüm
.65 1 .65 .06 .80 .00

2. Devre, n = 29 28.62 2.76
Ölçüm

x
Grup

39.24 1 39.24 3.76 .05 .07

Başarısız
1. Devre, n = 22 22.40 3.56

Hata
510.42 49 10.41

2. Devre, n = 22 21.31 3.68
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Tablo 11, 12 ve 13’de birinci ve ikinci devre öl-

çüm sonuçlarına göre başarılı ve başarısız takım-

ların motivasyon alt boyut puanlarının Tekrarlı Öl-

çümlerde ANOVA Sonuçları verilmiştir.

İçsel Motivasyon puanları açısından takımla-

rın birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark 

bulunmamıştır F(1, 49)=.11; p=.73; η2 = .00 Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

Tablo 12. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre dışsal motivasyon puanlarının betimsel istatistikleri ve tek-

rarlı ölçümlerde ANOVA sonuçları

Dışsal Motiv
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 4.96 1.08

Ölçüm
.11 1 .11 .10 .74 .00

2. Devre, n = 29
4.94 .95

Ölçüm
x

Grup
.20 1 .20 .18 .66 .00

Başarısız
1. Devre, n = 22 4.70 1.07

Hata
52.64 49 1.07

2. Devre, n = 22 4.85 1.10

Tablo 13. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre motivasyonsuzluk puanlarının betimsel istatistikleri ve tek-

rarlı ölçümlerde ANOVA sonuçları

Motivasyonsuz
X  Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 2.37 1.06

Ölçüm
.28 1 .28 .22 .63 .00

2. Devre, n = 29
2.22 .93

Ölçüm
x

Grup
3.81 1 3.81 .03 .86 .00

Başarısız
1. Devre, n = 22 3.73 1.58

Hata
63.16 49 1.28

2. Devre, n = 22 3.67 1.57

Tablo 11. Birinci ve ikinci devre ölçüm sonuçlarına göre içsel motivasyon puanlarının betimsel istatistikleri ve tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA sonuçları

İçsel Motiv
X Ss

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p η2

Başarılı
1. Devre, n = 29 4.89 1.19

Ölçüm
.16 1 .16 .11 .73 .00

2. Devre, n = 29 5.00 1.18
Ölçüm

x
Grup

1.85 1 1.85 .01 .90 .00

Başarısız
1. Devre, n = 22 4.88 1.27

Hata
67.65 49 1.38

2. Devre, n = 22 4.93 .87
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içsel motivasyon alt boyutundaki değişimleri an-

lamlı bulunmamıştır F(1, 49)= .01; p= .90; η2 = .00

Dışsal Motivasyon puanları açısından takımla-

rın birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark 

bulunmamıştır F(1, 49)=.10; p=.74; η2 = .00, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

dışsal motivasyon alt boyutundaki değişimleri an-

lamlı bulunmamıştır F(1, 49)= .18; p= .66; η2 = .00

Motivasyonsuzluk puanları açısından takımla-

rın birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark 

bulunmamıştır F(1, 49)=.22; p=.63; η2 = .00, Ölçüm 

x Grup etkileşimi için grupların zaman içerisinde 

motivasyonsuzluk alt boyutundaki değişimleri an-

lamlı bulunmamıştır F(1, 49)= .03; p= .86; η2 = .00

TARTIŞMA
Görev çekiciliği boyutu açısından başarılı ve ba-

şarısız takımların birinci ve ikinci devre ölçüm-

leri arasında fark yoktur. Carron ve diğ. (2002) 

basketbol ve futbol takımları ile yaptıkları çalış-

mada grubun görev çekiciliği ile başarı arasın-

daki ilişkinin grubun görev bütünlüğü arasındaki 

ilişkiden daha fazla olduğunu bulmuştur. Mullen 

ve Copper (1994) yapmış oldukları meta-analiz 

çalışmasında sargınlıkla ilgili 49 araştırmayı in-

celemişler ve sargınlığın sadece görev çekiciliği 

olarak tanımlandığı çalışmalarda sargınlık ile 

performans arasında ilişki olduğunu, ancak sar-

gınlığın üyeler arasındaki çekicilik olarak tanım-

landığı çalışmalarda ise bu iki değişken arasında 

bir ilişki olmadığından söz etmişlerdir. Buna kar-

şın, Carron ve diğ. (2002)’nin yapmış oldukları 

bir başka meta-analiz çalışmasında sargınlıkla 

ilgili 46 yayınlanmamış araştırmanın sonuçla-

rını incelemişler ve beklenilenin aksine grubun 

görev çekiciliğinden çok sosyal çekicilik ile per-

formans arasında bir ilişki olduğunu ifade etmiş-

lerdir. Bu araştırmada da sargınlık sadece görev 

çekiciliği olarak tanımlanmamıştır. Bu çalışmada 

sargınlık hem çekicilik (görev-sosyal) hem de 

bütünlük (görev-sosyal) olarak ele alınmıştır. Bu 

doğrultuda bulgular Mullen ve Copper (1994)’in 

sonuçlarını desteklerken Carron ve diğ. (2002) 

yılındaki bulgularıyla örtüşmemektedir. Yapılan 

bu araştırmada görev çekiciliği açısından fark 

çıkması etkileşimsel sporlardaki yüksek koordi-

nasyon ve işbirliği ihtiyacı bu tür sporlarda sar-

gınlık duygusunu artırmakta bunun sonucunda 

üyeler arasında koordinasyonu artırmaktadır 

(Williams ve Widmeyer, 1991) şeklinde yorumla-

nabilir. Sosyal çekicilik boyutu açısından başarı-

lı ve başarısız takımların birinci ve ikinci devre 

ölçümleri arasında fark vardır. Bu araştırmadan 

elde edilen bulgular Carron ve diğ. (2002)’nin 

sosyal çekicilikle sargınlık arasında ilişki oldu-

ğunu belirtikleri çalışmanın bulgularıyla paralel-

lik göstermektedir. Lenk (1969) yılında Alman 

kürek milli takım ile yapmış olduğu çalışma 

sonucunda grup içinde bir karışıklık ve bunun 

sonucu olarak sargınlık oluşmamasına rağmen 

takımın yüksek bir performans ortaya koyduğu-

nu belirtmiştir (Akt. Carron ve diğ., 2002).

Araştırma takım sporlarında yapıldığı için olası 

bir başarı durumunda takımın dolayısıyla takımda 

yer alan tek-tek sporcuların toplumda farklı bir yer 

edinmeleri kaçınılmazdır. Bu sadece takım sporla-

rı için değil tüm sporlara özgü olarak söylenebilir. 

Bu arzular sporcuları takım sporlarında başarı için 

birlikte hareket etmeye yönlendirebilir. Böylece 

sargınlık ile performans arasında bir ilişkinin bu-

lunması söz konusu olabilir. Çünkü Steiner’ a göre 

tümlemeli görev yapan gruplarda, yani başarılı 

olma büyük ölçüde üyelerin grubun hedeflerini 

bireysel hedeflerinin üstünde tutmalarını 

gerektirdiği durumlarda başarı üyeler için “biz” 

duygusun gelişmesine ve “ben” duygusundan 

daha önemli hale gelmesine bağlı olabilir (Sin-

ger ve diğ., 1993). Görev bütünlüğü boyutu 

açısından başarılı ve başarısız takımların birinci 

ve ikinci devre ölçümleri arasında anlamlı fark 

çıkmamıştır. Grup Sargınlığı ölçeği kullanılarak 

yapılan çalışmalarda, grubun görevde bütünleşme 

boyutunun performansı en iyi açıklayan değişken 

olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Davids 

ve Nutter, 1998; Williams ve Widmeyer, 1991). Wid-

meyer ve diğ. (1991), takım başarısıyla takım sar-

gınlığı alt boyutlarından doğrudan ilişkili olanın 

görev bütünlüğü boyutu olduğunu ileri sürmüştür. 

Sargınlık performans arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bazı araştırmacılar (Carron ve diğ., 2002) bu çalış-

malardan elde edilen bulgular arasında bir tutar-

lığın olmaması nedeniyle sargınlığın performans 
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üzerindeki etkisi konusunda bir karara varmanın 

mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Fakat yakın 

zamanlarda yapılan iki meta-analiz çalışması ile 

sargınlığın performans üzerinde olumlu bir etkisi 

olacağına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir (Carron 

ve diğ., 2002; Mullen ve Copper, 1994). Matheson 

ve Mathes (1997) tarafından yapılan iki ayrı ça-

lışmada sosyal sargınlık ile performans arasında 

ilişki olmadığını buna karşın görev sargınlığının 

performans üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 

gösteren sonuçlara ulaşmışlardır. Sosyal bütünlük 

boyutu açısından başarılı ve başarısız takımların 

birinci ve ikinci devre ölçümleri açısından fark 

yoktıur. Landers ve Luschen (1974) ile Lenk (1969), 

performans ve sosyal bütünlük arasında pozitif bir 

ilişki olduğunu bulmuşlardır (Akt. Carron ve diğ., 

2002). Widmeyer ve Williams (1991) takım hedef-

lerine ulaşmanın iletişim ve motivasyon ile anlamlı 

bir ilişki içinde olduğunu belirtmişlerdir. Davids ve 

Nutter (1988) ile Matheson ve Mathes (1997) ta-

rafından yapılan iki ayrı çalışmada sosyal sargınlık 

ve performans arasında ilişki olmadığını buna kar-

şın görev sargınlığının performans üzerinde olum-

lu bir etkisi olduğunu gösteren sonuçlara ulaşmış-

lardır. Bu araştırmanın bulguları ilgili çalışmaları 

destekler görünmektedir. Takım sargınlığı ile ta-

kım başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma-

lardan farklı sonuçlar çıkmasının iki sebebi olabilir. 

Bunlardan ilki yapılan bazı çalışmalarda (Shanghi 

ve Carron, 1987; Slater ve Sewell, 1994) kullanılan 

örneklem grubunun çok küçük oluşudur. Bu ista-

tistiksel destek açısından bir sıkıntı yaratmaktadır. 

İkinci olarak sargınlık ile ilgili olarak pek çok takım 

incelenmiştir fakat bu takımlar çalışma için oluştu-

rulmuş ya da geliştirilmiştir yani deneysel ortam 

için hazırlanmış takımlardır (Grieve ve diğ., 2000; 

Widmeyer ve diğerleri, 1990) gerçek spor takımları 

değildir. Oysaki Mullen ve Coper (1994) yaptıkları 

çalışmada sargınlık–performans arasındaki ilişki-

nin gerçek dünyadaki, gerçek gruplar içinde daha 

sağlam ve daha güçlü oluğunu söylemişlerdir, 

yani laboratuarlarda yapılan çalışmalardan çıkan 

sargınlık ve başarı arasındaki ilişkiye ait bulgula-

rın çok doğruyu yansıtmadığını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca bu meta-analiz çalışmasından elde edilen 

sonuçlara göre sargınlık ile performans arasında 

çok kuvvetli olmamakla birlikte anlamlı düzeyde 

pozitif bir ilişkinin olduğunu söylemişlerdir. Mullen 

ve Copper (1994) yaptıkları çalışmadan çıkan bazı 

sonuçları da şu şekilde özetlemişlerdir; İlk olarak 

Sargınlığı, görev çekiciliği olarak tanımlayan 

çalışmalarda sargınlık ile performans arasında 

pozitif bir ilişkiden bahsedilirken sargınlığı, üye-

ler arası çekicilik olarak tanımlayan çalışmalarda 

ise bu ilişkiden bahsedilmemektedir. İkinci olarak 

sargınlık ile performans arasında sözü edilen po-

zitif ilişki gerçek gruplarda, araştırma amacıyla 

oluşturulan gruplara göre daha kuvvetlidir. Üçün-

cü olarak sargınlık-performans arasındaki ilişkinin 

en kuvvetli olduğu gerçek gruplar spor gruplarıdır. 

Dördüncü olarak ise görevin türü, sargınlık ile per-

formans arasındaki ilişkiyi belirleyen bir ara değiş-

ken gibi görünmektedir. Howel ve Dipboye (1986) 

sargınlık-performans ilişkisini inceleyen çalışma-

lardan elde edilen sonuçların tutarsız olmasının 

kısmen grupların performans kriterlerinin farklı ol-

masından kaynaklanabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Sargın gruplarda, grup üyeleri grup normlarına 

daha fazla uyma eğilimi gösterirlerken sargın ol-

mayan gruplarda böyle bir yapı yoktur. Eğer grup 

normları daha fazla performans öngörüyorsa 

sargın gruplar daha iyi performans gösterecektir 

sargın olmayan gruplarda böyle bir öngörü yoksa 

fark olmayacak ya da daha kötü performans gös-

tereceklerdir. Sargınlığın bu dört boyutu arasında 

çıkan farklı ilişkiler iki nedenden kaynaklanmış ola-

bilir. İlki sargınlık dört boyuttan oluşan bir yapıdır 

ve yapılan çalışmalarda bu yapının genellikle 

farklı boyutları kullanılmıştır. Örneğin; Carron 

ve diğ. (2002) sargınlığın sadece görev bütünlüğü 

ile başarı arasındaki ilişkisine bakmışlardır. İkinci 

olarak Mullen ve Copper (1994) yaptıkları meta-

analiz çalışmasında istatistiksel özetleme yoluna 

giderek sargınlığın ölçümü için uygun olmayan bir 

psikometrik yöntem kullanmış olmalarıdır (Akt. 

Carron ve diğ., 2002).

Bilişsel kaygı, bedensel kaygı, kendine güven 

boyutları ile yarışma sürekli kaygı puanları açı-

sından başarılı ve başarısız takımların birinci ve 

ikinci devre ölçümleri açısından fark bulunmamış-

tır. Martens ve diğ. (1990), bireysel spor yapan-

ların, takım sporu yapanlara göre daha yüksek 
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bilişsel ve bedensel kaygıya sahip olduklarını ve 

daha düşük öz güven sergilediklerini bildirmişler-

dir. Carron ve Prapavessis (1997) bireylerin grup 

içinde veya en iyi arkadaşlarıyla birlikteyken yalnız 

oldukları zamanlara göre daha az kaygılı oldukla-

rını bulmuşlardır. Martin ve Hall (1997) yaptıkları 

çalışmada, buz patencilerin bilişsel ve bedensel 

kaygı düzeylerinin takım sporu yapan bireylere 

göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca Ho-

well ve Dipboye (1986) görevin niteliği açısından 

üyelerin aşırı kaygılı olduğu zamanlarda sargın 

olan grupların, sargın olmayan gruplara göre daha 

başarılı bir performans gösterdiklerini belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular bu çalışmaları 

destekler nitelikte görünmemektedir. Yaşamımı-

zın her anında olduğu gibi spor ile ilgili olanlarda 

da verilen görevleri yerine getirebilmek ve enerji-

mizi harekete geçirebilmek için optimal bir uyarıl-

mışlık düzeyine gereksinim duyulmaktadır (Za-

ichowsky ve Baltzell, 2001). Vücudun uyarılmışlık 

düzeyi ile bilişsel kaygı düzeyi arasında olumlu 

bir ilişki bulunmakta ve sporcularda uyarılmışlık 

arttıkça, bilişsel kaygı düzeyleri de artmaktadır. 

Uyarılmışlık ve bilişsel kaygı düzeylerindeki artış 

belirli bir noktadan sonra sporcuların performans-

larını olumsuz yönde etkilemektedir (Collins, 1995). 

Lig sıralamasının ilk yarının sonlarına doğru şekil-

lenmesi ve lig sonuna kadar değişmemiş olması 

sporcuların uyarılmışlık ve kaygı düzeylerinde çok 

bir farka yol açmamış olabilir.

Öz yeterlik ve kolektif yeterlik puanları açısın-

dan, başarılı ve başarısız takımların birinci ve ikinci 

devre ölçümleri açısından fark yoktur. Vander ve 

Velden, liseli basketbol oyuncuları ile yaptığı bir ça-

lışma sonrasında sargınlığın grup etkinliği ile pozi-

tif bir ilişkisi içinde olduğunu söylemiştir (Singer ve 

diğ., 1993). Paskevich ve diğ. (1995), yapmış olduk-

ları çalışmada bu savı incelemiş ve sezon başında 

görev sargınlığı yüksek olan takımların kolektif 

yeterlik inançlarının da sezon sonuna göre daha 

yüksek olduğunu böylece bu savı destekler 

kanıtlar sunmuştur. Feltz ve Lirgg (1998) hokey 

oyucuları ile yaptıkları çalışma sonrasında, takım-

ların sezon süresince kazanma ve kaybetmeler 

analiz edildiğinde kazanılan maçlardan sonra ta-

kım yeterliği anlamlı şekilde artarken kaybedilen 

maçların sonrasında anlamlı şekilde azalmalar ol-

muştur fakat oyuncuların yeterliği etkilenmemiştir. 

Spink (1990) elit spor takımları ile yaptığı çalışma-

sında takım sargınlığı ile takım yeterliği arasındaki 

ilişkiyi destekleyen sonuçlar elde etmiştir. Onun 

hipotezine göre takımlarda yüksek kolektif yeterlik 

inancı yüksek takım sargınlığı sağlarken düşük ko-

lektif yeterlik inancı olduğunda, takım sargınlığın-

da da azalma olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca Spink 

(1990) özellikle grubun görev çekiciliği ve grubun 

sosyal çekiciliğinin kolektif yeterliği yüksek olan ta-

kımlarda farklı olduğunu bildirmiştir. Zander (1971), 

kolektif yeterliğin performans ile pozitif bir ilişki 

içinde olduğu daha yüksek skorlara ulaşan takım-

ların kolektif yeterliğinin de daha yüksek olacağını 

iddia etmiştir (Akt. Spink, 1990). Johnston (1967) 

öz yeterlik ile takım performansı arasındaki ilişki-

yi inceleyen çok fazla çalışma olmamasına neden 

olarak takım üyelerinin her birinin takım başarısına 

ne kadar katkısının olduğunu değerlendirmek yeri-

ne, takım performansını bütün olarak değerlendir-

menin daha kolay olacağını belirtmiştir. Kozup ve 

McDonnel, rugby oyuncuları ile yaptıkları çalışma-

da, grup sargınlığının kolektif yeterlik inancı puan-

larında görülen varyansın %32’sini açıkladığını ve 

görev sargınlığının kolektif yeterlik inancını sosyal 

sargınlıktan daha iyi yordadığını bulmuştur. Spink 

(1990) rekreasyonel amaçlı oluşturulan takımlar-

da sargınlıkla düşük veya yüksek yeterlik inancı 

arasında bir fark olmadığını, elit gruplarda ise 

yüksek yeterlik olgusunun yüksek sargınlıkla iliş-

kili olduğuna dair bazı destekler sunmuştur. Ban-

dura (1977)’ya göre, öz yeterlik bireysel düzeyde 

yaşanan bir olgudur. Bunun aksine kolektif yeterlik 

grup düzeyinde ele alınan ve var olan bir kavram 

olmasına rağmen söz edilen iki değişken ve grup 

sargınlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sa-

yısı sınırlı olduğu için yeterlik ve sargınlık arasında 

bir ilişki olduğu yargısına varmak oldukça güç bir 

durum gibi görünmektedir. Elit düzeydeki takım-

larda yer alan oyuncular takımın temel hedefinin 

kazanmaktır ve bunun sonucunda gelecek olan 

ödülün para olduğunu düşünebilirler ve sadece 

bu sebeple spor yapabilirler. Spor ortamında bu 

olgu Spink ve Maehr’in yapmış oldukları çalışma-

nın sonuçları tarafından desteklenmektedir (Spink, 



Hentbol’de Grup Sargınlığı ve Etki Eden Değişkenler 141

1990). Araştırmacılar herkesin birlikte katıldığı bir 

turnuvaya giden insanların daha çok dışsal ödüller 

sebebiyle buralarda yer aldıklarını iddia etmişlerdir. 

Bu bulgular yapılan araştırmanın bulgularıyla öz 

yeterlik ve kolektif yeterlik ile sargınlık arasında 

bir ilişki bulunmamasını destekler niteliktedir. Çün-

kü spor ortamında her zaman için bireylerin aynı 

hedef doğrultusunda hareket ettiği anlamına gel-

mez aslında hedef aynıdır “kazanmak”. Ancak bu 

hedefe ulaşabilmek için takım içinde bir birlik duy-

gusunun veya takıma ilişkin bir yeterlik duygusu-

nun olması gerektiğinden bahsedilemez. Bireyin 

kendine olan yeterlik inancı tam iken takımı adına 

ya da içinde yer aldığı grubun yeterlik inancı adına 

aynı duyguyu paylaşmıyor olabilir. Bu yüzden hem 

öz yeterlik hem de kolektfi yeterlik açısından başa-

rılı ve başarısız olarak değerlendirilen takımlar ara-

sında fark çıkması kazandıkça yeterlik duygusun-

daki artıştan dolayı doğal görünmektedir. Ancak 

bizim çalışmamızdaki gibi başarılı ve başarısız ola-

rak bir değerlendirme yaparak bir arştırma deseni 

oluşturmak yeterlik inancının iki boyutunda da fark 

çıkmamasını destekleyebilir. Çünkü başarılıl takım-

lar kendine başarısız takımlar da kendilerine göre 

bir yeterlik değerlendirmesi içerisnmde olabilirler.

İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon ve 

motivasyonsuzluk puanları açısından başarılı ve 

başarısız takımların birinci ve ikinci devre ölçüm-

leri açısından fark bulunamamıştır. Widmeyer 

ve Williams (1991) takım hedeflerine ulaşmanın 

iletişim ve motivasyon ile anlamlı bir ilişki içinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Pelletier ve diğ. (1995) 

içsel olarak motive olduğunu belirten sporcula-

rı, dışsal olarak kendilerini değerlendirdiklerini 

söyleyenlere göre, uygulama süresince yük-

sek konsantrasyon düzeyi ve olumlu duygulara 

sahip olduklarını saptamışlardır. Yine Pelleti-

er ve diğ. (1995) yüzücüler ve antrenörleri ile 

yaptıkları 18 aylık bir çalışmada antrenörlerin 

etkileşim biçimlerini düzenleyerek antrenörleri 

daha düşük kontrollü, daha fazla özerklik ve 

destek konusunda eğittiklerinde, sporcuların 

öğrenmelerinde daha aktif olduklarını ve 

yüksek düzeyde özerklik içine girdiklerini rapor 

etmişlerdir. Bunun sonucunda; Yüzücüler 

antrenörlerini daha fazla özerkliği destekleyen 

ve daha düşük kontrollü olarak algılamışlardır. 

Yüzücülerin algıladıkları yetkinlik, özerklik ve 

içsel motivasyon yükselmiştir ve sporu bırakma 

oranı düşmüştür. Elit düzeydeki takımlarda 

yer alan sporcuların motivasyonel düzeyleri 

açısından bir kısım farklar görülebilir. Bazı 

sporcular yaptıkları spordan keyif aldıkları 

için o spora devam ederler ve bu onların 

içsel olarak motive olduğunu gösterir. Bazı 

sporcular ise sporu sadece kazama olarak 

algılar ve her başarıdan sonra bir ödül 

beklentisi içinde olabilir ve bu ödüller genelde 

dışsal ödüllerdir (para kazanma, toplumda 

farklı bir yer edinme vb.), bazı sporcular ise mo-

tivasyonel yönelimlerin diğer bir boyutu olan 

motivasyonsuzluk olgusunu yaşayabilirler. Bu 

olgu Deci ve Ryan (1985) tarafından insan davra-

nışını tümüyle anlamak için düşünülmesi önemli 

olan bir motivasyonel yapı olarak önerilmiştir. Bi-

reyler, sonuçlar ve kendi eylemleri arasındaki ih-

timalleri algılamadıklarında motivasyonsuz hale 

gelirler. Ne dışsal ne de içsel olarak motivedirler 

yani motivasyonsuz hale gelmişlerdir. Bu araştır-

maya katılan takımlarda yer alan sporcularında 

böyle bir durumu yaşamış olmaları söz konusu 

olmuş olabilir. Çünkü hentbol yapan bireyler ge-

nelde, hayatlarını devam ettirmek amacıyla bu 

sporu yaptıkları için motivlerinin genelde dışsal 

olması ya da spor hayatlarında ileriye dönük bir 

belirsizlik yaşamaları durumunda ise motivasyon-

suzlaştıkları söylenebilir. Bu sayılan sebeplerle 

içsel ve dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk 

boyut puanları açısından fark çıkmaması normal 

sayılabilir. Ayrıca bu çalışmanın gerçekleştirildiği 

sezonda lig fikstürünün erken şekillenmesi kimin 

şampiyon olacağı kimin düşeceği durumun biraz 

daha belirginleşmiş olması sebebiyle başarılı ve 

başarısız takımlar açısından motivasyonun bu üç 

boyutunda bir fark ortaya çıkması beklenirken 

hiçbir boyutta anlamlı bir fark oluşmamıştır.

Sonuç olarak sargınlık, kaygı, yeterlik ve mo-

tivasyon gibi önemli psikoloji süreçlerin hem bu 

çalışmada hem de genel literatürde önemli oldu-

ğuortaya çıkmıştır. Bu çalışmada da elde edilen 

sonuç başarı ve başarısızlığın bu değişkenler 

doğrultusunda farklılaştığı yönündedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Hentbol takımlarında başarı veya başarısızlık 

spor psikolojisinde önemli olan grup sargınlığı, 

kaygı, yeterlik ve motivasyon düzeyleri gibi sü-

reçlere göre değişim gösterebilir ve bu süreçleri 

hem etkileyebilir hem de bu süreçlerden etkile-

nebilir. Ayrıca takımların lig sıralamasındaki ye-

rine ve zamana göre de sargınlık, kaygı, yeterlik 

ve motivasyon düzeyleri değişebilmektedir. Bu 

konular ile ilgili yapılacak araştırmalarda özel-

likle bu değişkenler arasında ilişki aranabilir, her 

ne kadar literatürde demografik özelliklere göre 

yapılan çalışmalar zayıf görülsede yine de bu 

özelliklerin önemli olduğu göz önüne alınarak 

araştırmalar planlanabilir.

Yazar Notu: Bu çalışma “Başarılı Ve Başarısız 

Hentbol Takımlarında Grup Sargınlığı Ve Etki 

Eden Değişkenler İle Başarı Arasındaki İlişkinin 

Belirlenmesi”, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

2005’de yapılan çalışmanın özetidir.
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Araştırma Makalesi

ÖZ

Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ders ortamında is-

tenmeyen öğrenci davranışlarının neler olduğu, isten-

meyen öğrenci davranışları karşısında beden eğitimi 

öğretmenlerinin sözlü dönüt verme biçimleri, bu sözlü 

dönüt verme biçimlerinin okul düzeyi ve öğretmen yaşı-

na göre farklılık gösterip göstermediği, öğretmenlerin 

sözlü dönüt verirken kullandıkları söylem biçimleri ve 

olumlu ve olumsuz dönüt alan öğrencilerin başarı güdü-

leri arasında fark olup olmadığının araştırılmasıdır. Be-

timsel modelde ve yarı yapılandırılmış türde planlanan 

bu çalışmaya 24 beden eğitimi öğretmenin sınıfından 

255 öğrenci katılmıştır (Erkek n= 122, Kız n= 133). Ka-

tılanların yaş ortalaması X= 14.37 ve standart sapması 

Ss=1.79 yıldır. Betimsel veriler, geliştirilen anket for-

mu ile, başarı güdüsüne ilişkin veriler ise Ellez (2004) 

tarafından beşli Likert tipi biçiminde geliştirilen “Ba-

A B S T R AC T

The aim of this study is to describe the undesirable 

student behaviours in physical education classes, 

oral feedback types of teachers and correlation 

between the oral feedback types and point of 

success motivation. It was conducted as a descriptive 

model and semi-constructed type and attended by 

255 students from 24 physical education teachers’ 

classes (N Male= 122; N Female= 133). Mean age 

of participants are X= 14.37 and SD= 1.79 year. 

Descriptive data were collected via survey form, 

data related to success motive were collected via 5 

point Likert type “Success Motive Scale” developed 

by Ellez (2004). All data were analyzed by using 

frequency distribution (f), percentage (%) value, Chi-

square test (X2) and t-test for independent groups 

and one-way ANOVA statistical techniques. Margin 
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GİRİŞ
Öğrenmenin amacı nitelikli yaşamak için 

çevreye uyum sağlamak, benliği bulma ve kişiliği 

geliştirmektir (Başaran, 2005, s.405). Okulun 

görevlerinden birisi de nitelikli yaşam için çocu-

ğa gerekli davranışları kazandırmaktır. Sınıf or-

tamında istendik davranışların kazandırılmasın-

da etkili sınıf yönetimi, uygun öğrenme-öğretme 

ortamı yaratmada iş görmektedir (Ergin ve Birol, 

2000). Etkili sınıf yönetimi beraberinde etkili 

öğretim ve kalıcı öğrenmenin yanı sıra sınıf or-

tamındaki öğrencilerin, kaynakların ve zamanın 

eğitsel amaçlar doğrultusunda eşgüdümlenerek 

sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesini 

gerektirir (Lemlech, 1998, s.3). 

Nitelikli öğrenmenin gerçekleşme düzeyinin 

önemli bir göstergesi de öğrenci davranışlarındaki 

değişmedir. Davranış yönetimi, sınıf yönetiminin 

başarısını ve eğitsel çabaları doğrudan etkiler 

(Girmen ve diğ., 2006). Sınıf ortamında 

istenmeyen öğrenci davranışları öğrenme-

öğretme sürecini olumsuz etkilemektedir. Okulda; 

sınıf düzenini, eğitsel amaçların gerçekleşmesini 

ve sınıf üyelerini olumsuz etkileyen davranışlar 

istenmeyen davranışlar olarak adlandırılmaktadır 

(Aydın, 1998; Başar, 1996). 

Charles, sınıf ortamında dersin akışını bo-

zan öğrenci davranışlarını beş kategoride topla-

mıştır. Bunlar; saldırganlık (öğretmen veya diğer 

öğrencilere fiziksel veya sözlü saldırı); ahlaksızlık 

(kopya çekmek, yalan söylemek, hırsızlık); otori-

teye karşı gelme (öğretmenlerin kendilerinden 

yapmalarını istedikleri şeylere itiraz etme); dersin 

akışını bozma (yüksek sesle konuşma, tuhaf dav-

ranışlar sergileme, sınıfta dolaşma) ve aylaklık 

(verilen görevi yerine getirmeme, dersle ilgilen-

meme, ders dışı işlerle ilgilenme) (Açıkgöz, 1996, 

s. 116). Finn ve diğ. (2008), istenmeyen öğrenci 

davranışları ile bunların sonuçlarını tanımlamış-

lardır. Bu davranışlar; dersi bölme-geç gelme, 

derste sürekli konuşma, görevleri tamamlama 

ve yönergeleri takip etmede başarısızlık/zayıflık, 

öğretmene yalan söyleme, sınıf ortamını bozma, 

kavga etme, okulda belaya karışma, alkol kullanı-

mı ve çete üyeliğidir.

Ünlü ve Aydos (2008) da araştırmalarında, 

beden eğitimi derslerinde en çok karşılaşılan di-

siplin sorunlarının olumsuz öğrenci davranışları 

olduğunu; bunların da aktiviteyi bırakmak, aktivi-

teye katılmamak, saldırganlık, öğrencilerin uygun 

olmayan kıyafetlerle beden eğitimi dersine katıl-

şarı Güdüsü Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, frekans (f) 

dağılımı ve yüzde (%) değerlerin yanı sıra, Ki-kare testi 

(X2), bağımsız gruplar için t-testi ve One-Way ANOVA is-

tatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Hata payı 

0.05 düzeyinde alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 

beden eğitimi öğretmenleri ders ortamında birinci sırada 

“öğrencilerin derse uygun olmayan kıyafetle gelmeleri-

ni” istenmeyen öğrenci davranışı olarak görüp olumsuz 

tepki vermektedirler. Öğrencilerin % 20’si istenmeyen 

davranışlar karşısında öğretmenlerin olumsuz dönüt ver-

diklerini, öğretmenler sözlü dönüt verirken en fazla “geri 

zekalı, salak, dengesiz, özürlü, soytarı, serseri” biçimin-

de ifadeler kullandıkları ifade edilmiştir. Öğretmenlerin 

istenmeyen öğrenci davranışları karşısında verdikleri dö-

nüt biçimleri ile başarı güdüsü puanı arasında anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler

İstenmeyen öğrenci davranışları, Sözlü dönüt biçimi, 

Başarı güdüsü

of error was accepted as p<0.05. According to results, 

teachers consider “participating in physical education 

classes with unsuitable outfits” as undesirable student 

behavior and it was stated by students that 20% 

of teachers give negative oral feedback by using 

expressions such as “idiot, stupid, brainsick, moon-calf, 

clown, dawdler”. A significant difference was found 

between the oral feedback types of teachers against 

undesirable student behavior and success motivation 

(p<0.05).

Key Words

Undesirable student behaviours, Oral feedback types of 

teachers, Success motivation .
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maları, izin istemeden konuşma, ders akışını boza-

cak davranışlarda bulunma, aşırı ve rahatsız edici 

biçimde konuşma olarak belirtmişlerdir. Diğer ta-

raftan, Finn ve diğ. (2008) tarafından yapılan ça-

lışmada, istenmeyen öğrenci davranışlarının daha 

çok lise döneminde ortaya çıktığını; ayrıca akade-

mik başarısı düşük öğrenciler ve okulu bırakan öğ-

rencilerde istenmeyen davranışların ortaya çıkma 

olasılığının arttığını belirtmişlerdir. Cothran ve Ku-

linna (2007), beden eğitimi dersinde istenmeyen 

öğrenci davranışlarını araştırdıkları çalışmaların-

da, istenmeyen öğrenci davranışlarının cinsiyet, 

sınıf düzeyi ve etnik kökene göre farklılaştığını or-

taya koymuşlardır. 

Bu durum karşısında öğretmenler, istenme-

yen öğrenci davranışlarıyla başa çıkmada ve etkili 

bir sınıf yönetiminde; sorunu anlamaya çalışmak, 

görmezden gelmek, göz teması kurmak, yanına 

yaklaşmak, dokunmak, derste değişiklik yapmak, 

sorumluluk vermek, sessizce uyarmak, soru sor-

mak, sesle uyarmak, görüşmeye çağırmak, azar-

lamak, sınıfa/tan almamak-atmak, disipline gön-

dermek, fiziksel ceza uygulamak gibi tepkilerden 

birini göstermektedir (Elrod ve Terrel, 1991, s.192). 

Anguiano (2001), istenmeyen öğrenci davranışla-

rını azaltmak için, aktivitesi bol öğrenme çevrele-

rinin başarılı olmada anahtar rol oynadığını, tüm 

öğretmenlerin, öğrenci davranışları ile ilgili olan 

geçmiş olayların farkında olmaları gerektiğini 

ve bunların öğretmenleri etkileyebileceğini 

belirtmiştir. Bu olaylar; beklentiler, tutumlar ve 

çevresel şartlardır ki bular, öğrenci tepkisinden 

daha önce sınıf ortamında bulunmaktadır. Etkili 

öğretim, uygun yönetme şekli, ders öncesi 

hazırlık ve fiziksel çevre, istenmeyen davranışları 

önlemede etkili ve güvenilir yollar olarak ortaya 

konulmuştur. 

Martin ve diğ. (1999) sınıflarındaki istenme-

yen davranışlar hakkında öğretmenlerin nasıl çö-

zümler bulduğunu araştırdıkları çalışmalarında; 

öğretmenlerin kendine güvenleri ile istenemeyen 

öğrenci davranışları arasında negatif; istenmeyen 

davranışları çözme ile okul odaklı destek, fiziksel 

olmayan cezalandırma ve diğer okul personelin-

den yardım alma ile pozitif ilişkili olduğu bulun-

muştur. Ayrıca öğretmenin kendine olan güveni 

de istenmeyen davranışlar ile okulun diğer perso-

neli arasındaki ilişkide ise arabulucu olduğu tespit 

edilmiştir. Supaporn ve diğ. (2003), beden eğitimi 

dersinde istenmeyen öğrenci davranışlarını anla-

mak için yapılan çalışmada; öğretmenin zayıf yö-

netme sistemi, anlaşılmayan ve tamamlanmayan 

öğretme görevlerinin istenmeyen öğrenci dav-

ranışını ortaya çıkarmada anahtar rol oynadığını 

belirtmişlerdir. 

Korkmaz ve diğ. (2007) tarafından yapılan ça-

lışmada; beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme 

ortamını bozan davranışlara karşı geliştirdikleri 

davranış stratejileri araştırılmıştır. Bu araştırmada 

öğrencilerin; izin istemeden aşırı ve rahatsız edici 

bicimde konuşmak ve ders akışını bozacak davra-

nışlarda bulunmak biçiminde bulgular elde edil-

miştir. Bunların nedenlerini ise; aile içi problemler, 

televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarında ser-

gilenen şiddet olaylarının etkisi, ailelerin çocukla-

rın eğitimine olan ilgisizliği olarak belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin öğrenme ortamını bozan davra-

nışlarla karşılaştıklarında, samimi bir sınıf ortamı 

oluşturma, bu tür davranış gösterenleri olumlu 

davranış gösteren öğrenciler ile diyalog kurmasını 

sağlama, gözlerinin içine bakma şeklindeki stra-

tejilerle bu sorunu çözme yolunu benimsedikleri 

ortaya konulmuştur.

Ünlü ve Aydos (2008) beden eğitimi 

sınıflarında istenmeyen öğrenci davranışlarını 

önlemede tavsiyelerde bulunarak, dikkati en çok 

öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesine çekmişlerdir. 

Beden eğitimi dersinde öğretim etkinliklerinin 

amacına ulaşabilmesi, öğrencilerde istenilen 

davranış değişikliklerinin meydana getirilebilmesi, 

istenmeyen öğrenci davranışlarının ve disiplin 

problemlerinin en düşük düzeyde olduğu olumlu 

bir sınıf ortamının önemi üzerinde durulmuştur. 

Öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende 

hissedebilecekleri ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

bir ortamın oluşturulmasının çok önemli olduğu-

nu ve beden eğitimi derslerinin yapıldığı alanlarda 

uyulması gereken kuralların ders yılı başında öğ-

rencilerle birlikte belirlenip, öğrencilere bu kural-

ların benimsetilmesi gerektiğini ve beden eğitimi 

dersinin yapıldığı alanlara da bu kuralların asılması 

gerektiği vurgulanmıştır. 
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Dönüt Verme
Eğitim ve öğretim sürecinde dönüt verme önem-

li bir yere sahiptir (Mory, 1992). Öğrenme-öğ-

retme sürecinde “dönüt”, bireyin sahip olduğu 

bilgiyi korumasına, yeniden yapılandırmasına 

ve kullandığı bilişsel stratejisinin geçerliği konu-

sunda bilgilenmesine yardım eder. Başka bir an-

latımla dönüt, öğrenciye öğrenmelerinin doğru-

luğu ya da yanlışlığı hakkında verilen mesajların 

bütünüdür (Senemoğlu, 2000, s.460). Olumlu 

dönüt, bireyin hedefe tam olarak ulaştığı ve kul-

landığı bilişsel stratejilerin uygun olduğuna işa-

ret ederken, olumsuz dönüt, öğrenciyi uyarmak-

ta ve kullandığı bilişsel stratejileri düzeltmeye 

yönlendirmektedir (Senemoğlu, 2000, s.395). 

Her iki dönüt biçimi de istenmeyen davranışla-

rı ortadan kaldırmanın yanında (Ergin ve Birol, 

2000, s.161) istendik davranışların tekrarlanma-

sı ve derse karşı öğrencileri güdülemeye yönelik 

bir işlevi bulunmaktadır (Mory, 1992). Dönüt söz-

lü olabileceği gibi sözsüz olarak da verilmektedir 

(Kangalgil ve Demirhan, 2009).

Schimmel, dönütü fonksiyonu bakımından beş 

kategoriye ayırmıştır: Bunlar; öğrenciye öğrenme 

sonuçları hakkında bilgi veren “teyit edici dönüt”; 

teyit edici dönütle birlikte doğru cevabın ne olduğu 

da verildiği “düzeltici dönüt”; öğrencinin öğrenme 

sonuçları hakkında bilgi verildiği gibi, yanlış 

cevabın neden yanlış, doğru cevabın neden doğru 

olduğunu açıklayan “açıklayıcı dönüt”; öğrencinin 

yanlış cevabı düzeltmesi için neleri çalışması, nasıl 

çalışması gerektiğine ilişkin verilen “teşhis edici 

dönüt” ve öğrencinin var olan bilgisini genişletme-

sini sağlayan “eklemlemeye dönük dönüt” olarak 

sınıflandırmıştır (Senemoğlu, 2000, s. 396). 

Güdü/Güdülenme ve Başarı Güdüsü
İnsan ve hayvan davranışlarının temelinde 

güdüler yatmaktadır (Cüceloğlu, 1996, s.229). 

Sosyal yaşamda olduğu gibi okul başarısında da 

güdülenme önemli rol oynamaktadır. Okula baş-

layan çocukların yüksek bir ilgi ve merakla okula 

devamları sürerken, birden bire bu istekte azal-

ma ve başarısızlık meydana geldiği görülmekte-

dir. Bu başarısızlık güdülenmedeki azalmadan 

kaynaklanmaktadır (Ellez, 2004, s.30). Güdü 

istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve il-

gileri kapsayan bir kavramdır. Fizyolojik kökenli 

güdülere dürtü, insanlara özgü başarma isteği 

gibi yüksek dürtülere de gereksinme (ihtiyaç) 

denmektedir. Güdüler organizmayı uyarır, faali-

yete geçirir ve belli bir amaca yönlendirir (Cüce-

loğlu, 1996, s.229). 

Öğrenme ortamında, öğrenmeye güdülenme, 

öğrenmenin temel ilkesidir. Öğrenmeye 

güdülenme, öğretmenin etkisi altında kalmadan, 

çocuğun kendiliğinden öğrenme isteği duyması 

içten güdülenme olarak adlandırılır. Fakat dıştan 

gelen baskı, ödül, ceza v.b. biçimindeki etkiler de 

öğrenmeye güdüleyebilir. Bu tür güdülenme ise 

dışsal güdülenme olarak tanımlanmaktadır (Başa-

ran, 2005, s.410).

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü’ne göre güdü; “ki-

şinin bilinçli olarak davranışlarının dayanağı diye 

gösterdiği güç; güdüleme ise, “bir güdüğü hare-

kete geçirerek canlıyı eyleme itme; güdülenme ise, 

(1) kişinin eyleminin yönünü, gücünü ve öncelik 

sırasını belirleyen iç ya da dış bir dürtücünün et-

kisi ile eyleme geçmesi; (2) canlıda eyleme ya da 

öğrenmeye geçme isteği olarak tanımlanır (Enç, 

1990, s.75, 76).

Davranışı yapmaya güdülenmemiş bir öğrenci 

“gizli davranış” olarak adlandırılan yeterliğini kul-

lanarak eyleme geçemez (Ormrod, 2008, s.179). 

Okulda çocuk, beklentileri karşılandığı ölçüde 

öğrenmeğe güdülenmektedir. Öğretilenlerin ve 

öğrenme ortamının çocuğun gereksinmelerini 

karşılama düzeyi okul veya o dersten beklentile-

ri gerçekleştirme ile yakından ilişkilidir. Okul, ön-

ceden saptanmış amaçlar doğrultusunda, doğal 

öğrenme yerine yapay öğrenme ortamı oluştur-

maktadır. Böyle bir ortamda öğrenmeye güdülen-

mek zorlaşmaktadır (Başaran, 2005, s.405,406). 

Zor olan bu durumu kolaylaştırmak, doğal öğren-

me ortamı oluşturmak, öğrenme istek ve arzusu 

yaratmak ise öğretmenin öğretmenlik yeterliği-

ne, uygulamalarına ve iletişim kurma becerisine 

bağlıdır. Şöyle ki; bilişsel öğrenme kuramlarına 

göre planlı bir öğretim sürecinde etkili bir öğretim 

için yapılması gerekenlerden birisi de öğrencinin 

öğrenmeye güdülenmesi için öğrenme sürecinin 

her aşamasında öğrencinin cesaretlendirilmesidir 
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(Bloom, 1976).

Güdülenmeyi etkileyen faktörler bulunmak-

tadır. Bunlardan birisi öğretmenin kılavuzluğu, 

cesaretlendirmesi, ödüllendirme ve cezalandırma 

olasılığıdır (Woolfork, 1998, s.406). Diğer yandan, 

Gagne’a göre, öğrenme sırasında ve öğrenmenin 

sonunda öğrencilerin öğrenme eylemlerine iliş-

kin dönüt bilgilerinin, anında ve etkili verilmesi de 

öğrencilerin güdülenmelerine yardım etmektedir 

(Başaran, 2005, s. 410).

Basarı güdüsüne ilişkin yapılan araştırmalar; 

yüksek başarı güdüsüne sahip bireylerin bireysel 

gelişime önem verdiklerini, yüksek düzeyde kişisel 

sorumluluk aldıklarını, orta derecede risklere gir-

meyi istediklerini, sonuçları kolay alınabilecek işle-

re daha yatkın olduklarını, çoğunlukla kendilerini 

işlerine adadıklarını, amaçlarına erişmek için geniş 

kapsamlı planlar düzenlediklerini, gönüllü olarak 

sorumluluk üstlendiklerini ve zorluklar karşısında 

yılmadıklarını, işlerin gidiş yönü hakkında da geri 

bildirim istediklerini göstermiştir (Ames, 1992; Ge-

lona, 2011; Kaya ve Selçuk, 2007; Tanaka ve diğ., 

2002).

Sosyal bilişsel bir kuram olan başarı güdüsü, 

özünde bir beklenti-değer kuramıdır ve bireyin 

beklentileriyle, çevresel faktörlerin (özendiricile-

rin) taşıdığı değerler gibi temel kavramlara dayan-

makta, kişiler hoş duygular ve durumlar aramakta, 

hoş olmayan duygu ve durumlardan ise kaçınmak-

tadırlar (McClelland, 1965).

Basari güdüsü kuramı son 30–40 yıla yakin bir 

suredir pek çok araştırmacının katkısıyla gelişmiş 

bir kuramdır (Onaran, 1981, s.201) Başarı güdüsü, 

Murray’ın gereksinim sınıflaması ile dikkati çekmiş, 

daha sonra Atkinson ve Feather tarafından sis-

tematize edilerek sınıflandırılmıştır (Gok ve Silay, 

2009, s. 14). Bu kuram, güdülerin doğuştan değil 

sonradan öğrenme ile oluştuğuna vurgu yapar ve 

bir işi ustaca yapma, mükemmel olarak başarma, 

zorluklarla başedebilme, bir isin üstesinden gelme 

ve bir isi başkalarından daha iyi yapma olarak ta-

nımlanmıştır (Cury ve diğ., 2006). 

Atkinson ve Raynor (1974)’un çalışmalarıyla 

farklı boyutlar kazanan başarı güdüsü kuramı, ba-

şarı elde etme eğilimine göre davranışın gerçek-

leşme durumunun farklılaştığını savunmaktadır. 

Bu kurama göre; (1) başarı umudu ve başarısızlık 

korkusu arasındaki çatışmanın sonucu, başarma 

ve başarısızlıktan kaçınma gereksiniminin gücüne 

bağlıdır; (2) yüksek düzeyde güdülenmiş başarılı 

kişi karmaşık bilişsel stratejiler kullanır; (3) dürtü-

lerimiz, olası sonuçların bizim için ne kadar çekici 

olduğuna bağlıdır. Diğer yandan, bir işi başarmaya 

yönelmeyi veya ondan kaçınmayı; bireyin güdü-

leri, işi başarma olasılığı, basari ve başarısızlığın 

birey için değeri gibi değişkenlerin etkilediği ileri 

sürülmektedir (Atkinson ve Raynor, 1974; Onaran, 

1981, s.202; Zenzen, 2002). Başarı umudunun 

yüksek, başarısızlık korkusunun düşük olduğu du-

rumlarda, kişinin başarı güdüsü oldukça yüksektir. 

Bu iki duygu gücünün eşit (ikisi de yüksek ya da 

ikisi de düşük) olduğu durumlarda başarı güdüsü 

orta; başarısızlık korkusunun daha yüksek olduğu 

durumlarda ise düşük düzeydedir (Anoermaln ve 

Andermane, 1999; Atkinson, 1966; Atkinson ve 

Raynor, 1974; Onaran, 1981).

Chaturvedi (2009) ergenlerde başarı güdüsü 

ve akademik başarı üzerinde farklı değişkenlerin 

etkisini incelediği bir çalışmada; okuldaki ortamın, 

hem başarı güdüsü hem de akademik başarı üze-

rinde pozitif yönde anlamlı bir rol oynadığını tespit 

etmiştir. Yine, Diseth ve Kobbeltvedt (2010), ba-

şarı güdüsü, hedef yaklaşımı, öğrenme stratejileri 

ve akademik basari üzerine yaptığı çalışmasında; 

akademik basarinin stratejik öğrenme stratejileri, 

performans hedef yaklaşımı ve ustalık yönelimi 

ile pozitif, performansa yönelik amaçtan kaçınma 

ve yüzeysel öğrenme stratejileri ile negatif bir ko-

relasyon bulunduğunu, basari-hedef yönelimi ise 

basari güdüsü ve öğrenme stratejileri arasında bir 

arabulucu rol oynadığını rapor etmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında bu çalış-

ma; öğrenme-öğretme surecinde ve öğrenci-öğ-

retmen etkileşiminde önemli bir işlevi bulunan dö-

nüt verme eyleminin, istenmeyen öğrenci davra-

nışları karşısında, beden eğitimi öğretmenlerinin 

kullandıkları ifade biçimlerinin bilinmesi, öğretmen 

eğitimi ve öğretim programının başarısı açısından 

önemlidir. Diğer yandan basari güdüsünün ve dö-

nüt verme bicimi arasındaki farkın anlamlılığının 

bilinmesi, nitelikli bir beden eğitimi öğretimi için 

önemli bulunmuştur. Buradan hareketle bu çalış-
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manın genel amacı; beden eğitimi ders ortamında 

istenmeyen öğrenci davranışlarının neler olduğu, 

istenmeyen öğrenci davranışları karşısında be-

den eğitimi öğretmenlerinin sözlü dönüt verme 

biçimleri, bu sözlü dönüt verme biçimlerinin okul 

düzeyi ve öğretmen yaşına göre farklılık gösterip 

göstermediği, öğretmenlerin sözlü dönüt verirken 

kullandıkları söylem biçimleri ve olumlu ve 

olumsuz dönüt alan öğrencilerin başarı güdüleri 

arasında fark olup olmadığının araştırılmasıdır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki soru-

lara yanıt aranmıştır;

1. Beden eğitimi öğretmenleri hangi öğrenci 

davranışlarına olumsuz tepki göstermekte-

dirler?

2. Beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında verdikleri 

sözlü dönüt bicimi okul düzeyi bakımından 

farklılaşmakta mıdır?

3. Beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında verdikleri 

sözlü dönüt biçimi, öğrenci tarafından algı-

lanan öğretmenin yaşı bakımından farklılaş-

makta mıdır?

4. Beden eğitimi öğretmenleri derslerinde is-

tenmeyen öğrenci davranışları karşısında 

sözlü dönüt verirken kullandıkları söylem 

biçimleri nelerdir?

5. İstenmeyen bir davranış karşısında olumlu 

ve olumsuz dönüt alan öğrencilerin başarı 

güdüleri arasında fark var mıdır?

YÖNTEM
Araştırma Modeli ve Katılanlar: Bu çalışma ta-

rama modelinde ve yarı-yapılandırılmış türde bir 

araştırmadır. Araştırmaya, 2009-2010 öğretim 

yılı bahar döneminde Mersin il merkezinde dev-

lete ait sekiz ilköğretim, beş ortaöğretim okulu 

olmak üzere toplam 13 okulda görev yapan (15 

ilköğretim, 9 ortaöğretim) toplam 24 beden eği-

timi öğretmeninin sınıfından 255 öğrenci katıl-

mıştır (Erkek n= 122, Kız n= 133). Katılanların % 

45.1’i ilköğretim (n= 115), % 54.9’u da ortaöğre-

tim (n= 140) öğrencileridir. Katılanların yaş or-

talaması X= 14.37 ve standart sapması Ss= 1.79  

(
Erkek

= 14.5 ve Ss=1.9; 
Kı

z= 14.3 ve Ss= 1.7) yıldır. 

Yaş aralığı ise 11–19 arasındadır. Katılanların cin-

siyet açısından sınıflara göre dağılımı Tablo 1’de 

verilmiştir.

Verilerin Toplanması: Veri toplama aracı dört 

bölümden oluşmaktadır. Üç bölümü araştırmacı 

tarafından geliştirilen veri toplama aracının, birin-

ci bölümünde betimsel bilgileri toplamaya yönelik 

altı soru; ikinci bölümde beden eğitimi dersinde 

istenmeyen bir davranış karşısında öğretmenin 

tepkisine yönelik bir soru ve istenmeyen davranış 

karşısında öğretmenin kullandığı sözel ifadelere 

Tablo 1. Katılanların cinsiyet açısından sınıflara göre dağılımı

Sınıf
Erkek Kız Toplam

n % n % n %

6. sınıf 26 21.3 26 19.5 52 20.4

7. sınıf 21 17.2 27 20.3 48 18.8

8. sınıf 25 20.5 19 14.3 44 17.3

9. sınıf 23 18.9 38 28.6 61 23.9

10. sınıf 6 4.9 7 5.3 13 5.1

11. sınıf 12 9.8 11 8.3 23 9.0

12. sınıf 9 7.4 5 3.8 14 5.5

Toplam 122 47.8 133 52.2 255 100.0
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yönelik; “Beden eğitimi dersi esnasında istenme-

yen öğrenci davranışları karşısında öğretmeniniz 

olumlu ve olumsuz sözlü tepkisini gösterirken 

bunu hangi sözcüklerle ifade eder?” biçiminde so-

rulmuş açık-uçlu bir soru bulunmaktadır. Üçüncü 

bölümde ise beden eğitimi öğretmeninin ders es-

nasında öğrencinin hangi tutum ve davranışlarına 

olumsuz tepki verdiğine yönelik yine araştırmacı 

tarafından geliştirilen 33 madde bulunmaktadır. 

İstenmeyen öğrenci davranışları ok fazla çeşitlilik 

göstermesi nedeniyle, katılımcılardan bu bölüm-

den 10 madde seçerek işaretlemeleri istenmiştir. 

Veri toplama aracının bu bolumun geliştirilmesin-

de literatür taramasının dışında üç beden eğitimi 

öğretmeni ile odak grup çalışması yapılmış ve ay-

rıca hazırlanan maddeler bir ilköğretim okulunun 7 

ve 8. sınıflarında okuyan 20 öğrenciye okutulmuş, 

ekleme-çıkarma veya düzeltme yapmaları isten-

miştir. Bu çalışma sonucunda aracın kullanılabi-

lirliğine karar verilmiştir. Dördüncü bölümde ise 

öğrencilerin beden eğitimi dersini dikkate alarak 

yanıtlamaları istenen “Başarı Güdüsü Ölçeği” uy-

gulanmıştır. Başarı Güdüsü Ölçeği öğrencilerin ba-

sarı güdüsü düzeylerini belirlemek amacıyla Ellez 

(2004) tarafından geliştirilmiştir. “Okulda basarı-

lıolunca kendimi iyi hissederim” ve “Derslerin dolu 

geçmesini isterim” gibi örnek maddeler içeren öl-

çek, 6-8. sınıf öğrencilerinden oluşan 712 katılımcı 

üzerinde geliştirilmiştir. Beşli Likert tipinde ve 23 

maddeden oluşan ölçeğe yanıtlar; (5) Çok uygun- 

(1) Hiç uygun değil seçenekleri arasında verilmek-

tedir. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 23–115 

arasında değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek 

puan bireyin başarı güdüsünün yüksekliğine işaret 

etmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik 

Katsayısı 0.76’dır. Bu çalışmada ise güvenirlik kat-

sayısı 0.75 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi: Veriler, frekans (f) dağılı-

mı ve yüzde (%) değerlerin yanı sıra, dönüt ver-

me biçimlerinin okul düzeyi ve öğretmenlerin yas 

grupları açısından dağılımları Ki-kare testi (X2), öğ-

rencilerin başarı güdüsü ölçeğinden aldıkları pu-

anların olumlu ve olumsuz dönüt alma durumuna 

göre farklılığını test etmek için One-Way ANOVA 

istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Varyan-

sın Homojenlik testi için Levene istatistik analizi 

yapılmış, varyansın kaynağını bulmak için homo-

jen olmayan gruplar için Post-Hoc Tamhane 2 testi 

kullanılmıştır. Açık-uçlu sorulara verilen yanıtlar 

ise içerik analizi tekniği yardımıyla benzer ifadeler 

bir araya getirilerek sayısal verilerle açıklanmıştır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Hata payı 0.05 düzeyi-

ne alınmıştır.

BULGULAR
Öğretmenlerin tepki gösterdiği istenmeyen öğ-

renci davranışlarının sıklığı ve oranları Tablo 

2’de verilmiştir.

Tablo 2’de, beden eğitimi öğretmenleri hangi 

öğrenci davranışlarına olumsuz tepki gösterdik-

lerine yönelik araştırma problemine (Problem 1) 

ilişkin veriler analiz edildiğinde, katılımcıların ifa-

delerine göre; beden eğitimi öğretmenleri ders 

ortamında ilk sıralarda “öğrencilerin derse uygun 

olmayan kıyafetle gelmelerine”, “öğretmen ko-

nuşurken dinlememe” ve  “derse geç kalma” gibi 

davranışlara aşırı tepki gösterirken; “yalan söyle-

me”, hırsızlık yapma”, “kötü alışkanlıklar edinme” 

ve “temizliğe özen göstermeme” gibi daha çok 

eğitimsel içerikli davranışlara ise daha az tepki 

gösterdiği anlaşılmaktadır.

İstenmeyen öğrenci davranışları karşısında 

öğretmenlerin dönüt verme biçimlenin okul 

düzeyine göre oransal dağılımlarına ilişkin X2 test 

sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin, istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında verdikleri sözlü dö-

nüt biçiminin okul düzeyine göre farklılaşıp farklı-

laşmadığına yönelik araştırma problemine (Prob-

lem 2) ilişkin Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin 

% 58’i öğretmenlerin istenmeyen bir davranış 

karşısında kendilerini ‘cesaretlendirici ve teşvik 

edici’ yönde dönüt verdikleri, % 20’si de ‘cesaret 

kırıcı’ yönde olumsuz dönüt aldıkları görülmekte-

dir. Öğrencilerin % 11.4’ü ise öğretmenlerin ‘ilgisiz 

kalarak’, %10.6’sı da istenmeyen öğrenci davranış-

ları karşısında duruma bağlı olarak hem olumlu ve 

hem de olumsuz dönüt verdikleri ifade etmişlerdir. 

Okul düzeyi açısından öğretmenlerin dönüt ver-

me biçimlerine göre frekans dağılımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0.05). Başka bir anlatımla, her iki okul düzeyin-
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Tablo 3. İstenmeyen öğrenci davranışları karşısında öğretmenlerin dönüt verme biçimlenin okul düzeyine göre da-

ğılımı.

Dönüt verme biçimi
İlköğretim Ortaöğretim Toplam

n % n % n %

Cesaretlendirici, teşvik edici 68 59.1 80 57.1 148 58.0

Cesaret kırıcı 28 24.3 23 16.4 51 20.0

Her ikisi birlikte 11 9.6 16 11.4 27 10.6

İlgisiz kalarak 8 7.0 21 15.0 29 11.4

Toplam 115 45.1 140 54.9 255 100.0

X2
(3)

= 5.822, p= 0.121, p>0.05

Tablo 2. Öğretmenlerin olumsuz tepki gösterdikleri istenmeyen öğrenci davranışları (ilk 20)

Sıra no Olumsuz tepki gösterilen davranışlar Sıklığı (f) %

1 Uygun olmayan kıyafetle derse gelme 191 75.0

2
Öğretmen konuşurken dinlememe, başka bir şeyle meşgul 
olma

160 62.7

3 Derse geç kalma 134 52.5

4
Ders malzemesini uygun olmayan bir amaç için kullanma (Ör. 
Voleybol topuyla futbol oynama v.b.)

126 49.4

5 Sıraya geçmeme; sırayı bozma 123 48.2

6 Dersten kaçma, izinsiz ders ortamından ayrılma 120 47.1

7 Derste argolu ve küfürlü konuşma 118 46.3

8 Öğretmenle alay etme, saygısız davranma 100 39.2

9 Spor kolu parasını zamanında veya hiç vermeme 99 38.8

10 Ders araç-gereçlerine zarar verme 98 38.4

11 Arkadaşlarına karşı saygısız ve saldırgan davranma 92 23.5

12 Kılık kıyafetine ve kişisel temizliğine özen göstermeme 68 17.3

13 Öğretmenin verdiği görevi/ödevi bırakma/yapmama 62 15.8

14 İzin almadan konuşma 64 16.3

15 Derse katılmamak için sürekli mazeret bildirme 60 15.3

16 Yalan söyleme 58 14.8

17 Hırsızlık yapma 57 14.5

18 Kötü alışkanlıklar edinme (sigara, alkol v.b) 54 13.8

19 Kılık-kıyafetine ve kişisel temizliğine özen göstermeme 45 11.5

20 Öğretmenin dersle ilgili isteklerine itiraz etme 44 11.2

Toplam 1269 --

Not. Birden fazla seçenek işaretlendiği için % değerler n=255 üzerinden alınmıştır.
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de de beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında benzer bicimde dö-

nütler verdiği anlaşılmaktadır.

İstenmeyen öğrenci davranışları karşısında 

öğretmenlerin dönüt verme biçimlerinin öğ-

retmenlerin öğrenci tarafından algılanan yas 

gruplarına göre dağılımına ilişkin analiz sonuçları 

Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4’te beden eğitimi öğretmenlerinin is-

tenmeyen öğrenci davranışları karşısında dönüt 

verme biçimlerinde, öğrenci tarafından algılanan 

öğretmenin yaşının etkili olup olmadığına ilişkin 

sonular incelenmiş (Problem 3) ve öğretmenlerin 

çoğunlukla, “cesaretlendirici ve teşvik edici” yön-

de dönütler verdiği bulunmuştur. Ancak öğretme-

nin algılanan yas gruplarına göre tablo incelendi-

ğinde; “genç” kategorisi yas grubunda olanların 

daha çok “cesaretlendirici ve teşvik edici” yönde 

dönütler verirken, daha yaşlı kategorisine giren 

öğretmenlerin ise “cesaret kırıcı” ve “ilgisiz kalma” 

biçiminde dönütler verdiği ifade edilmiştir. Dönüt 

verme biçimlerinin öğretmenlerin yaş kategorile-

rine göre frekans dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Başka 

bir ifadeyle, öğretmenlerin yaşları ilerledikçe, is-

tenmeyen öğrenci davranışları karşısında olumsuz 

dönüt verme düzeyleri artmaktadır.

Yapılan bu araştırmada, olumlu ve olumsuz 

dönüt vermede, beden eğitimi öğretmenlerinin 

kullandıkları söylem biçimleri ve frekans sıklığına 

yönelik dağılım Tablo 5’te verilmiştir.

Beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında dönüt verirken 

kullandıkları söylem biçimlerine yönelik araştırma 

problemine (Problem 4) ilişkin nitel türdeki veriler 

analiz edildiğinde (Tablo 5); öğrenciyi cesaretlen-

dirici ve güdülenmeyi artırıcı yönde olumlu verilen 

dönütlerin sıklığı (f=111), olumsuz yönde verilen 

dönütlerin sıklığından (f= 180) daha az olduğu gö-

rülmektedir. Diğer bir deyişle, istenmeyen öğrenci 

davranışları karşısında beden eğitimi öğretmenle-

ri, olumsuz içerikli ifadeleri daha fazla kullanmak-

tadırlar. Olumlu sözel dönüt vermede sıklık sırası-

na göre en yüksek “aferin, kendine güvenmeye de-

vam et, başarabilirsin (f= 57)” ve “iyisini yapabilir-

sin, yapacağına inanıyorum, güveniyorum (f= 23)” 

gibi sözel ifadeler kullanılırken; olumsuz yönde ise 

“geri zekalı, salak, dengesiz, özürlü, soytarı, serseri 

(f= 35)” ve “sus artık, kes sesini (f= 27)” gibi olum-

suz yönde en fazla tekrarlanan sözel dönütler ol-

duğu ifade edilmiştir.

Beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında dönüt verme biçi-

mi ile Başarı Güdüsü Ölçeği’ne yönelik ANOVA so-

nuçları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6’da istenmeyen bir davranış karşısında 

olumlu ve olumsuz dönüt alan öğrencilerin başarı 

güdüleri arasında bir fark olup olmadığına ilişkin 

araştırma problemine (Problem 5) yönelik veri-

ler analiz edildiğinde; öğretmenlerin istenmeyen 

öğrenci davranışları karşısında verdikleri dönüt 

biçimlerine göre öğrencilerin başarı güdü düzey-

Tablo 4. İstenmeyen öğrenci davranışları karşısında öğretmenlerin dönüt verme biçimlerinin öğretmenlerin öğrenci 

tarafından algılanan yaş gruplarına göre dağılımı.

Dönüt verme biçimi
Genç 

(20-30 yaş)
Orta 

(31-40 yaş)
Yaşlı 

(41-50 yaş)
Toplam

n % n % n % n %

Cesaretlendirici, teşvik edici 28 70.0 90 61.6 30 43.5 148 58.0

Cesaret kırıcı 8 20.0 24 16.4 19 27.5 51 20.0

Her ikisi birlikte 2 5.0 19 13.0 6 8.7 27 10.6

İlgisiz kalarak 2 5.0 19 8.9 14 20.3 29 11.4

Toplam 40 15.7 146 57.3 69 27.1 255 100.0

X2
(6)

= 15.978, p= 0.014, p<0.05
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Tablo 6. Dönüt verme biçimi ile Başarı Güdüsü Ölçeği’ne yönelik One-Way ANOVA sonuçları

Gruplar n Ort Ss df F p Tamhane2

1. Olumlu dönüt 148 3.92 .33

3, 251 9.012* 0.000
1-4
3-4

2. Olumsuz dönüt 51 3.75 .56

3. Her ikisi birlikte 27 3.91 .43

4. İlgisiz 29 3.48 .65

  *p<0.05

Tablo 5. Olumlu ve olumsuz dönüt vermede kullanılan söylem biçimleri ve sıklığı.

Dönüt türü Söylem biçimi (f) %

Olumlu dönüt

Aferin, kendine güvenmeye devam et, başarabilirsin! 57 51.4

İyisini yapabilirsin, yapacağına inanıyorum, güveniyorum! 23 20.7

Teşekkür ederim, aferin! 10 9.0

Bravo, güzel, iyi, doğru, evet, mükemmel! 9 8.1

Daha çok çalışmalısın, çalışırsan yaparsın! 7 6.3

Aslansın, kaplansın, yeteneklisin, kim tutar seni! 5 4.5

Toplam 111 100.0

Olumsuz dönüt

Geri zekalı, salak, dengesiz, özürlü, soytarı, serseri! 35 19.4

Sus artık, kes sesini! 27 15.0

Bir daha yapmazsan iyi olur! 16 8.9

Yok yazacağım, zayıf not vereceğim! 14 7.8

Kıyafetin nerede? 12 6.7

Beceriksiz, yeteneksiz, senden bir şey olmaz, kötüsün! 11 6.1

Yalancı, hayvan herif, terbiyesiz! 9 5.0

Düzgün sıra olsana, yavaş olsana, dikkat etsene! 8 4.4

Ne yaptığını sanıyorsun, düzgün yap, adam gibi dur! 8 4.4

Bu davranışını bir daha görmeyeceğim, bunu yapacaksın! 6 3.3

Uyuşuk, tam bir baltasın, manyak mısın?! 5 2.8

Yaramaz, ukala, anlama özürlü, seviyesiz! 5 2.8

Sınıfın şabanını bulduk, adam olamazsın, ne biçim öğrencisin, 
seni mahvederim!

5 2.8

Hiç çalışmıyorsun, ilgisizsin, biraz istekli ol! 5 2.8

Şu haline bir bak, ne biçim öğrencisin, yapsan şaşardım! 4 2.2

Kaç kere gösterdim sana, sende sorun var! 4 2.2

İnsan gibi yapsana, bu işi de beceremedin! 4 2.2

Yeniden soyun ve giyin! 2 1.1

Toplam 180 100.0
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leri anlamlı bicimde fark gösterdiği görülmektedir 

(F
(3,251)

= 9.012, p<0.05). Farklılığın kaynağını bul-

mak için yapılan Tamhane2 test sonuçlarına göre; 

olumlu (X=3.92, Ss= .33), hem olumlu ve hem de 

olumsuz dönütü birlikte alan öğrenciler (X= 3.91, 

Ss= .43), ilgisiz kalınarak verilen dönüt alan öğ-

rencilere oranla (X= 3.48, SS= .65) başarı güdüsü 

ölçeğinden anlamlı biçimde daha yüksek puan al-

mışlardır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Beden eğitimi ders ortamında istenmeyen öğ-

renci davranışları, istenmeyen öğrenci davra-

nışları karşısında beden eğitimi öğretmenlerinin 

sözlü dönüt verme biçimleri ve kullanılan sözel 

ifadelerin neler olduğu ve sözlü dönüt verme bi-

çimi ile okul düzeyi, öğretmenin algılanan yaşı 

ve başarı güdüsü arasındaki farkı araştırmak 

amacıyla planlanan bu çalışmada; öğrencilerin 

ifadelerine göre ilk beş sırada; “uygun olmayan 

kıyafetle derse gelme”, “öğretmen konuşurken 

dinlememe, başka bir şeyle meşgul olma”, “der-

se geç kalma”, “ders malzemesini uygun olma-

yan bir amaç için kullanma (Ör. voleybol topuyla 

futbol oynama v.b.)” ve “sıraya geçmeme; sırayı 

bozma” gibi davranışlara beden eğitimi öğret-

menlerinin tepki gösterdikleri belirtilmiştir (Tab-

lo 2). Frekans yoğunluğu açısından istenmeyen 

ve tepki gösterilen bu davranışların hiçbirisi 

doğrudan ders konularıyla ve öğretimle ilişkili 

olmayıp, disiplin ve sınıf ortamıyla ilişkili olduğu 

görülmektedir. Çalışkan Maya (2004)’nın mes-

leki-teknik lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada 

da benzer öğrenci davranışlarının gözlendiği, 

ancak bu davranışların arka sıralarda yer aldığı, 

beden eğitimi ders ortamında ise ön sıralarda 

gözlendiği anlaşılmaktadır. Ders ortamının uy-

gunsuzluğu ve disiplinsiz davranışlar öğretimi 

olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda, bir ders 

ortamında, ders süresinin büyük bir çoğunlu-

ğunu öğrenciden kaynaklanan sorunlarla başa 

çıkmak için harcanması eğitim ve öğretime har-

canan sürenin azalması anlamına geleceğinden 

(Gordon, 1993, s.34) etkili ve verimli bir ders sü-

recinin oluşmasını da olumsuz etkileyebileceği 

söylenebilir. Diğer yandan, doğrudan çocuğun 

eğitimini ilgilendiren “yalan söyleme”, “hırsızlık 

yapma”, madde kullanma” ve “öğretmenin oto-

ritesine karşı gelme” gibi davranışlara öğretme-

nin daha az tepki gösteriyor olması veya duyar-

sız kalması ise genel eğitim açısından önemli bir 

sorun gibi algılanabilir. Beden eğitimi ders orta-

mı da diğer ders ortamları gibi çocuğa uygun/

istendik davranışların kazandırılacağı ortamlar-

dır. Öğretmenlerin bu davranışları istenmeyen 

davranış olarak fazla önemsememeleri, genelde 

okulun ve özelde de öğretmenin eğitim faaliye-

tinden daha çok öğretim etkinliğini önemsediği 

biçiminde açıklanabilir.

Araştırmanın ikinci problemine yönelik, ka-

tılanların ifadelerine göre, öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu (% 58) istenmeyen bir davranış kar-

şısında öğretmenlerin kendilerini cesaretlendirici 

ve teşvik edici yönde sözlü dönüt veriyor olma-

ları (Tablo 3), eğitim-öğretimin niteliği acısından 

önemlidir. Ancak bu oranın daha yüksek olması 

beklenebilir. Eğitim-öğretim sürecinde olumlu dö-

nüt öğrencinin öğrenmeye karşı motivasyonunu 

artırmaktadır (Woolfolk, 1998:s.). İstenmeyen öğ-

renci davranışlarını ortadan kaldırmak ve istendik 

yönde davranışlar edinmesini sağlamada olumlu 

dönütlerin daha etkili olduğu Skinner’in Edimsel 

Koşullanma Kuramı’nın sonucu olarak da görmek 

gerekir. Diğer yandan, bu çalışmada olumsuz dö-

nütlerin ilköğretim okulu öğrencilerine (% 24.3) 

ortaöğretimdeki öğrencilerden (%16.4) daha 

fazla verildiği görülmektedir (Tablo 3). “Çocuktur 

anlamaz, önemsemez, erken unutur!” veya “tep-

ki göstermez!” gibi anlayışların bir sonucu olarak 

yapıldığı düşünülürse, bu durumda çocuğun kişilik 

gelişimi (Ormord, 2008, s.63) olumsuz etkilendi-

ği gibi; diğer yandan öğretmenlerin bu tutum ve 

davranışları okul fobisi oluşumuna, olumsuz benlik 

algısı edinmeye ve sonuçta da başarısızlığa neden 

olabilmektedir (Wolff, 1986, s.250). 

Üçüncü araştırma probleminde (Tablo 

4), katılanların algılamalarına göre “genç” 

kategorisine giren öğretmenlerin % 70’i, “orta 

yaş” grubundakilerin % 61.6’sı ve “yaşlı” 

kategorisindekilerin de % 43.5’i “cesaretlendirici 

ve teşvik edici” yönde dönütler vermesi ve bu 

dağılımın da istatistiki olarak anlamlı bulunması 
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(p<0.05); yaş ilerledikçe ders ortamında 

istenmeyen öğrenci davranışları karşısında 

öğretmenlerin daha sabırlı, hoşgörülü ve öğrenciyi 

derse güdüleyici davranışlar göstermede yetersiz 

kaldığı biçiminde açıklanabilir. Yaş ilerledikçe 

olumsuz dönüt vermedeki bu artış, öğretmenlerin 

mesleki tükenmişlik düzeyi ve fiziksel benlik 

algısıyla açıklanabilir. Şahin (2008) tarafından 

beden eğitimi öğretmenleri üzerinde yapılan 

çalışmada; yaş ile mesleki tükenmişlik arasında 

negatif korelasyon olduğu bulunmuştur. Bir başka 

araştırma sonuçlarına göre ise; beden eğitimi 

öğretmenlerinin yaş değişkeni ile fiziksel benlik 

algısı (Pehlivan, 2007) arasında da yine negatif 

korelasyon olduğu rapor edilmiştir. Diğer yandan, 

öğretmenlik mesleği sorunlu, hayal kırıklığı ile dolu, 

sabır, sevgi, bilgi ve beceri gerektiren bir meslek 

olarak düşünüldüğünde (Pehlivan, 2010), yüksek 

düzeyde duyuşsal özellik gerektirmektedir. Bu-

radan hareketle, fiziksel benlik algısı öğretmenin 

tutumlarını, tutumlar da öğretmenin dönüt verme 

davranışlarını ve öğrenci kazanımlarını etkileye-

bilmektedir (Kyriakides ve diğ., 2009). Araştırma 

sonuçları dikkate alındığında; katılanların %20’si 

ders ortamında istenmeyen davranışlar karşısın-

da öğretmenleri tarafından olumsuz dönüt veril-

diklerini belirtmiş olmaları; eğitim ve öğretimin ni-

teliği açısından düşündürücüdür. Ancak, eğitimde 

kazandırılmak istenen davranışlar, olumlu pekişti-

reçlerle alışkanlık haline dönüştürülebildiği gibi, is-

tenmeyen davranışlar da olumsuz pekiştireçlerle 

denetim altına alınabilmektedir (Başaran, 2005, 

s.415).

Diğer bir araştırma problemine ilişkin sonuç-

lardan birisi de; istenmeyen öğrenci davranışları 

karşısında öğretmenlerin ders ortamında dönüt 

vermede kullandıkları “geri zekalı!, salak!, den-

gesiz!, özürlü!, soytarı!, serseri!”, “sus artık!, kes 

sesini!”, “yok yazacağım!, zayıf not vereceğim!” 

biçimindeki hakaret, aşağılayıcı ve tehdit içeren 

ifadelere sıklıkla başvuruyor olmaları; istenme-

yen öğrenci davranışları karşısında sözel dönüt 

vermede kullanılan bu ifadelerin pedagojik bir 

değerinin olmadığı gibi, çocuğun ruh sağlığını 

olumsuz etkileyebilecek ifadeler olduğu bile söy-

lenebilir. Eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan 

sözel ifadeler dikkate alındığında; Skinner’e göre 

öğrenci üzerinde onu harekete geçirici bir etki 

uyandırdığı bilinmektedir (Rayn, 2009, s. 45). 

Aynı zamanda, Timothy ve diğerlerinin yaptıkları 

araştırmada; öğrencilerin “duyusal öğrenmeleri» 

ile öğretmenlerin yakınlığı ve kullandıkları sözel 

ve bedensel davranış teknikleri arasında olumlu 

bir ilişki bulunmuştur (Yılmaz ve Çimen, 2008, s. 

25). Ancak hakaret, aşağılayıcı ve tehdit içeren ve 

cezalandırmaya yönelik kullanılan sözel ifadeler, 

öğrencilerin istenemeyen davranış gösterme ola-

sılıklarını azaltma yerine, bu davranışların artma-

sına neden olduğu da ileri sürülmektedir (Pegue-

ro ve Shekarkhar, 2011).

Besinci araştırma problemine ilişkin öğret-

menler tarafından verilen dönüt biçimlerine göre 

öğrencilerin başarı güdüsü düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Olumlu dönüt 

alan öğrenciler ile hem olumlu ve hem de olumsuz 

dönütü birlikte alan öğrenciler, öğretmenin ilgisiz 

kalarak verdiği dönüt biçimine oranla başarı güdü-

sü ölçeğinden anlamlı biçimde daha yüksek puan 

almışlardır. Başka bir anlatımla, olumlu ve olumsuz 

dönüt alan öğrenciler başarı güdüsü ölçeğinden, 

ilgisiz kalınarak alınan dönüt biçimine oranla daha 

yüksek puanlar almış olmaları (Tablo 6) tartışma-

ya değer bir sonuçtur. Olumsuz dönütlerin de is-

tenmeyen öğrenci davranışlarını istendik yönde 

değiştirme etkisinin olmasına rağmen (Başaran, 

2005, s.415), öğretmenin ders ortamında öğren-

cinin davranışlarına yönelik ilgisiz kalması, başka 

bir anlatımla her hangi bir dönüt vermemesi, der-

se katılan öğrencinin öğrenme isteğinin kırılacağı 

sonucunu doğurabilecektir. Her öğrenci ders or-

tamında sergilediği tutum ve davranışlarının de-

netlenip onaylanmasını ister. Öğretmenin gerek is-

tendik ve gerekse istenmedik öğrenci davranışları 

karşısında ilgisiz kalması; öğrencinin kendisini sınıf 

ortamında değerli bir özne olarak görülmediği al-

gısı oluşmasına neden olabilecektir. Kendisine de-

ğer verilmeyen bir öğrencinin ise başarı güdüsü-

nün düşmesine, derse, öğretmene ve okula karşı 

olumsuz tutum geliştirmesine neden olabileceği 

söylenebilir. Diğer yandan, beden eğitimi ders or-

tamında olumlu güdüsel iklim yaratmada öğret-

menlerin etkili ve pozitif bir katkı sunabilmesi için, 
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öğrencinin yaşı ve olgunlaşma düzeyi, öğrencinin 

teknik becerisini nasıl en iyi biçimde gösterebile-

ceği bilgisine sahip olması, çocuğa görevi yerine 

getirebilecek uygun zaman verilmesi, açık ve anla-

şılır dönüt verilmesi, öğrencinin becerilerini maksi-

mum düzeye çıkarmalarına yardım edecek, uygun 

psikolojik bir iklimin yaratılması gibi sorumlulukları 

bulunmaktadır (Duda ve Balaguer, 2007, s.118).

Sonuç olarak, beden eğitimi ders ortamında 

istenmeyen öğrenci davranışları karşısında be-

den eğitimi öğretmenlerinin sözlü dönüt verme 

biçimleri, kullandıkları ifadeler ve başarı güdüsü 

arasındaki farkı araştırmak amacıyla planlanan bu 

çalışma sonuçları dikkate alındığında; beden eğiti-

mi ders ortamında eğitim programının hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için öğrenciyi derse katmak 

ve onu öğrenmeye yönelik güdülemek etkili sınıf 

yönetimine ve bu etkililiği yaratabilecek öğretme-

ne bağlıdır. Dönütün, öğrenme-öğretme sürecinde 

istendik davranışların kalıcılığını sağlamada, isten-

medik davranışların da istendik yönde değiştiril-

mesinde önemli rol oynamaktadır. Buna rağmen, 

dönüt vermede; belli bir oranda beden eğitimi 

öğretmeninin istenmedik öğrenci davranışlarına 

karşı duyarsız kalarak her hangi bir tepkide bulun-

madıkları gibi, öğrencinin güdülenmesini olumsuz 

yönde etkileyebilecek söylem biçimleri kullanılma-

sı da ayrıca üzerinde önemle durulması gereken 

bir konudur. Diğer yandan, ileri yastaki öğret-

menlerin, genç sayılabilecek öğretmenlere oranla 

daha çok ‘cesaret kırıcı’ yönde dönütler kullanıyor 

olmaları da yine kayda değerdir. Bir diğer sonuç 

ise sınıf ortamında başarı motivasyonunun artma-

sında öğretmen tarafından olumlu veya olumsuz 

bir dönütün verilmesinin gerekli olduğudur. Bura-

dan hareketle; 

•	 Beden eğitimi ders ortamında öğretmen-

lerin sadece sınıf disiplini sağlamaya iliş-

kin istenmeyen davranışların yanı sıra, 

çocuğun genel eğitimini yakından ilgilen-

diren tutum ve davranışlara da ayni ölçü-

de tepkide bulunmaları,

•	 Özellikle, ilköğretim okullarında görev 

yapan beden eğitimi öğretmenlerinin, 

istenmeyen öğrenci davranışları 

karşısında verdikleri dönüt biçimlerini 

saygı temeline dayandırmaları,

•	 İleri yastaki öğretmenlerin istenmeyen 

davranışlara yönelik dönüt vermede 

çocuğu cesaretlendirecek türde dönütleri 

daha çok tercih etmeleri,

•	 İstenmeyen öğrenci davranışları 

karşısında olumlu veya olumsuz dönüt 

alan öğrencilerin başarı güdü puanları 

anlamlı bicimde yüksek bulunmasından 

dolayı; öğretmenlerin sınıf ortamında, 

öğrencilerin istenmedik davranışlarına 

mutlaka tepkide bulunması, ilgisiz kal-

maması ve sınıf içinde değerli bir özne 

olduğu duygusunun yaratılması gerektiği 

önerilebilir.
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