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Bu galrymantn genel amaa; stntf 

^gretmenlerinin 
beden egitimi dersine ydnelik tutum ve g,rAglerini analiz

etmek ve gdzlm onerileri iretmektir.

Bu amag dogrultusunda ara€trmann tirneklemini Mersin il merkezinde L Kademede gorev yapan 225 ve Tokat
genelinde gorev yapan 285 olmak ilzere toplam 511 sntf 

^gretmeni 
olugturmugtur.

Aragtrrmada elde edilen veriler aragilrmacrlar tarafrndan geligtirilen 13 maddeden olupan anket formuyla
toplanmEilr. Elde edilen verilerin analizinde istatistik teknik olarak yilzde (o/"), ki-kare testi (X2), t testi teknikleri
kullantlmtgtrr.

Verilerin analiz edilmesi sonucunda; snl 1gretmenlerinin o/.48'i aldklan beden egitimi dersini yeterli bulmamakta,
%58, 2'si de beden elitimi dersini istedikleri bigimde yArAtemediklerini belirtmiglerdi. )Arenenler, beden elitimi
dersini istedikleri bigimde y1rAmelerini engelleyen fakt1rlerin bagtnda "yeterli arag-gereg, saha ve malzeme
eksikliQine" dayandtrmaktadrrlar. )Oretmenter dersin etkili ve verimli yilr1il)bbilmesi igin birinci srada bu dersin
"brang 6drctmenleri taraf t ndan yilrAfihesini" dnermektedirler.
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CIeSSROOM TEACHERS'IDEAS ON THE PHYSICAL
EDUCATION

ABSTRACT

The main purpose ol this study was to analyze the attitudes and ideas of classroom teachers on the physicat
education c/asses.

Forthis purpose of the study, 511 classroom teachers (225 working in Mersin, 285 working in Tokat) were cho-
sen as sample. Data were collected by means of a questionnaire which had 13 items. Chi-siquare (X2) and t-
test were used to analyse the data.

According to data analyzed, 48 % ol the classroom teachers didinT take adaquete phsical education classes
during theh college years. 58,2 % of them indicated that they coutdn't teach as they should have done. Accor-
ding to the teachers, the main factor which prevented them from befter teaching was the tack of teaching mate-
rials, training fields and sports equipments. ln order to teach effectively and to be prcductive in class, the teac-
hers suggested that the physical education lessons must be tought by the physical education teachers.

Key words: Physical Education Classes, Classroom Teachers, Primary Schoot.

clRl$

Ilkd$retim, egitim sisteminin temel tagrdrr. Bu elitim kademesinde bireylere toplum iginde
uyumlu yagamalan ve yagamlannr siirdiirmeleri igin gereldi olan temel bilgi ve beceriler kazandrnhr.

IlkOgretimde kazandrrrlan bilgi ve becerilerin bir yandan bireyin hayata ahldrlr zaman kendisi
ve toplum igin daha iiretken ve verimli olmasrnr sallarken, diger yandan, daha ileri egitim
kademelerindeki d$renmelerin temelini olugturur (s).

Milli Egitim Temel Kanunu'na g6re ilkdgretim kurumlarrntn amag ve gdrevleri 9u gekilde
ifade edilmigtirt'zlt.

1. Her Tiirk gocuguna iyi bir vatandag olmak iqin gerekli temel bilgi, beceri, davranrg ve
ahgkanhklar kazandrrmak, onu milli ahlak anlayrgrna uygun olarak yetigtirmek.

2. Her Ttirk qocu$unu ilgi, istidat ve kabiliyetleri ydniinde yetigtirerek hayata ve iist dgrenime
hazrrlamaktrr.

lnsan yagamrnda olgunlagma ve ogrenme itgilerle baQlantrhdrr. Qocuk b0ytiyup geligtiSinde

iligkileri de genigler ve de$igir. Qocuk ilgilerini vaganhlanyla geligtirmektedir. Bu da gocugun gewe
ile etkilegimi sonucu olugmaktadrr(2{). Buna bagh olarak, okula baglayan gocukta bagrmhhk
azalmrgttr. Krzlar ve erkekler biitiin g0n kendi aralannda kiimelegerek oynarlar. Yagrtlan ile hem
arkadaghk kurmak isterler hem de bir beceri ve yetenek tistiinliigii ile siwilmeye gahgrrlar. Oviilmeye
bayrlrrlar. Bu do$al durum, dilaenli spor yapmaya ydneligin 6nemli nedenlerinden birisidir(3).

Hareket, qocuk yagamrnrn odak noktasrdrr. Hareketler yoluyla gocuklar geweyle nasrl
etkilegimde ve tepkide bulunacaklannr dlrenirler. Beden egitimi dersleri kapsamtnda sunulan
hareket e$itiminin kendi amaglan olmasrna kargrn(6), genel egitimin bi.itirnlugii igerisinde beden
e$itimi dersi; konulan, uygulanan ydntemler ve kullanrlan arag-gereg bakrmrndan genel egitimin
bir aracr durumundadrr |d2'16'ter,

,.,52'''',:'.,..



Hareket becerilerinin ve tekniklerinin en hrzh kazandrnlabilecegi d6nem geligiminin en hrzh
oldu$u gocukluk ddnemi olarak bilinirtTl. Bireyin yagam boyu fiziksel ve psikolojik agrdan saghkh,
zinde ve dinamik olabilmesi okul ddneminde alacagr egitime baghdrr. lnsanlann genglik, yetiqkinlik
ve yaghltk ddnemlerinde zinde, dinamik ve verimli olabilmeleri, hareketsiz yagamt terk edip,
uygun hareketlili$i yakalamalanna ne kadar baSh ise; bu dzelliklerin kazandrnlmasr da gocukluk
d6neminden baglanarak uygulanacak hareket eSitimi programlna o kadar baghdrr p).

8-13 yaglan arasnda qocuk, bildigi hareket formlanm Eok gabuk di.izeltir, geligtirir ve yenilerini
gabuk kazanrr. Fiziksel performans bu yagta qok iyi tanrnabilecek dizeye ulagmrgtrr. Ozellikle
siirat, aerobik dayanrkhhk ve gabukluk bu ddnemde geligir (23'6). 12-74 yag doneminde gocugun

kaslarr hrzlr geligir. Bu ydnden, gocuklann agrk havada oynamalanna ve dizeyleine uygun spor
yapmalanna olanak saSlanmasr gerekir. Oyun ve spor yoluyla gocuklann fiziksel geligimlerinin
yanl stra, gocu$un sosyallegmesine, sorumluluk almasrna ve biligsel geligimine de katkr sunulmug
olur(s'22'r7). Bu nedenle ilkdlretime yeni baglayan gocuklann alacaklan diizenli bir hareket egiti-
mi onlarrn gelecegi agrsrndan 6nem tagrmaktadrr.

Sporun tabanr okullardrr. Ozellilde ilkdgretim okullandrr(r6). Her gocugun ilkogretim doneminde
beden e$itimi derslerinde gdsterecegi bagarrda, dgretmenlerin katkrsr 6nemlidir(1?'8). Kog ve

Qobanoglu (1993) tarafrndan Manisa il merkezinde 954 srnrf dgretmeninin katrhmryla yaprlan
gahgmada tror, stnlf d$retmenlerinin 7010'u beden elitimi dersini yurtitebildiklerini, 0/090'r ise

mezun olduklan kurumlarda beden elitimi dersi gormelerine kargrn bu dersi ytiriitemediklerini
bulmuglardrr. Dolayrsryla, akademik ve sistemli bir bilgiye sahip beden egitimi ogretmeni ile
yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan srnrf dgretmenlerinin yetigtirecegi dgrencilerin hareket
e!itimi ydn0nden farkhhklar gdsterecegi de bir gergektir.

llkdgretim okullarrnda uygulanan beden eSitimi dsretim programt psiko-motor, biligsel,
duyugsal ve sosyal geligimi ve iletigim kurma becerisini geligtirme dzelliginde olmasr beklenmektedir.
Program, gocu$u yagam boyu egzersiz yapmaya istekli krlacak, onu bigimlendirecek, onda
beceri geligtirecekve hareket yapmaya ddniik olumlu tutum kazandrracak bir kaliteye sahip
olmahdrr. Bu da ancak nitelikli ve gagdag bir programla yetigmig 6gretmenler aracrhsryla
gergeklegtirilebilecektir (2s' u).

llkdsretime yetiqtirilecek beden elitimi dgretmeninin yaratrcrhk yanrnrn geligmig olmasr
gerekir. Qi.lnkii d$retimde gerek dans veya egzersiz tiirti yaratmada ve gerekirse varolan materyali
farkh olarak kullanmada (eski goraplar, pet gigeler, patlak toplar, halkalar, su hortumlan, eski
bisiklet tekerlekleri, gazeteler, frizbi v.b.), yani gocuklarrn hoguna gidecek malzeme tiretme ve

kullanma ydn0nde istekli ve becerili yetigtirilmeleri gerekil tte'ro.nl.

Vang'rn (7994), "Bir d$retmenin her hangi bir alandaki olretim iglevini bagarr ile yerine
getirebilmesi, meslek yoniinden giigl0 bir egitimden geqmig olmasryla olanakhdrr. Ogretmen
adaylarrna kazandrnlmak istenilen bilgi, beceri ve davranrglar programlara konularak meslek
bilgisi dersleri ve etkinlikleri ile sa$lanmahdlr'r (24) gdriiqii dikkate ahndrlrnda; srnrf dsretmeni
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yetigtiren kurumlarda beden e$itimi dersine aynlan kredi oranrnln o/o 4.6 (26) olmasr bekleneni
kargrlamada yetersizkalmaktadrr. Mersin Universitesi Egitim Fakiiltesi'nin 2001 yrlnda diizenledigi"ogretmen Yeterliliklerini Geligtirme Toplantrlan I'Ue srnrf olretmeni yetigtiren 6gretim programl,
bir komisyon tarafrndan incelenmig; beden egitimi ders saatinin 8, bi.ittin dersler igerisindeki
a$rrlrfr da o/o 4'5 ve aynl zamanda da bu derslerin kuramsal agrrhkta oldugu belirtilmigtir.Bu sonuglara bakarak, 7-72 yag grubu gocuklarrn geligim 6zelliklerinden dolayr hareket
gereksinmelerinin kargrlanabilmesi igin srnrf 6gretmeninin beden egitimi ve oyun etkinliklerine
daha fazla zaman harcamasr gerektigi sonucuna vanlmrg ve gocugun Ezelliginden hareketle, beden
e$itimi derslerinin toplam ders saati igerisindeki agrrhgrnrn %10'a grkanlm-asr onerilmigtirr2o).

llkdlretim 1-5 srnlflarrnda beden e$itimi dersi gereken dizeydeiglenememektedir('a). Beden
eQitimi dersine ayrrlan siireler diler derslerle kargrlaghrrldrg,ndu b"a"n eSitimi dersinin yo 6.6
orantnda oldu$u g6r0liir (r3' r5). Snrf 6gretmeni diger derslere haarlanmaktan kendisini bedenelitimi dersine yeterince hazrrlayamamaktadrr. Ancak, planlarrnda beden egitimi dersini yapmrg
olarak gdsterme yoluna gittili de bir gergektirrr4). Kog ve eobanoglu (1993),nun yaptrkla'
galrgmada oot' srmf d$retmenlerinin 7o 46,2'snn beden egitimi dersinde Jyun oynatngr, zo 23,iinijn
di$er dersleri gahgtrrdrlr ve % 3f inin ise bagka etkinliklere yer verdikleri bulunmugtur. vne
bu gahgmada; srnrf d$retmenlerinin % 34'u salon ve arag€ereg eksikliginin giderilmesini, o/o 9g1
beden e$itimi derslerinin 6zel d$renim gdrmtig brang dgretmenleri tarafindan verilmesinin dahaiyi olaca$r inanctnda olduklarrnr belirlemiglerdir. Beydogan ve $irinkan,rn (199s) Erzurum il
merkezinde 150 srnrf dsretmenin kathmryla yaptrklan Fhgmad6or; srmf ogretmenlerinin % 3g,inin
beden e$itimi dersinin hedefine uygun dawanrg tanrmlamasr yapamadrkiJn, o/o 39,unun ise iglenig
krsmrnda zorlandrklannr tespit etmiglerdir. Aynr aragtrrmada beden egitimi dersinin uygulamalr
yaprlma dtizeyinin o/o 49' yapimama dtizeyinin % 51 oldugu ,uptunm,lhr. srmf 6sretmenlerinin,
tesis ve donantm eksiklifi, o$rencilerin beden egitimi dersi igin gerekli olan malzemeleri temin
edememeleri nedeniyle dsrencilerin aktif spora yonlendirilmelerini slflayamadrklan da bulunmugtur.Yine o$retmenlerin 7o 87'sinin beden egitimi dersinin amaclna uygun yaprlamadrgrnr ve
6$rencilerin ihtiyaglarrna cevap vermedigi gdrtig0nde olduklarrni rapor elmigrerdir.r,r.

Benzer biqimde, Kogyi$it ve Ozttirk (1991). Bursa il merkezinde yaptrklarr ga6gmada iseilkdsretim okullan, tesis, dgretici ve dgrenci dasrhmrarrru aragtrrmrghrjr. Aynca bu galgmada
ilkdlretimin 1-5' srnrflarrnda beden egitimi derslerinin amacrna uygun yiirutiilmedigini, saha ve
malzemenin yetersiz olduSunu bulmuglardrr. Srnrf o$retmenlerinin temel sportif eSitimini tam
olarak ytiriitemediklerini ve bu dersten gerekli yarann saglanamadr$l sonucuna ulagmrglardrr rrr).
Bu bulgulara benzer bulgular Kangalgil ve Donmez (2}}4:tarafrndan Sivas'ta yaprlan aragtrrma
sonuglanyla da drt0gmektedir rer.

Gerek literattir taramast ve gerekse yaprlan aragtrrma sonuglan dikkate alndr$rnda; hareketin,gocu$un genel e$itimi igin ne denli onemli oldugu, buna ragmen ilkcigretimin 1-5. srnrflannda
srnrf dsretmenleri tarafrndan yiiriit0len beden egitimi dersinin, gocugun ihtiyacrnr kargrlamaktan
uzak oldulu gergegi ortaya grkmaktadrr.
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Bu gahgmanrn amacr; Ilkdgretimdeki srruf dgretmenlerinin beden egitimi dersine ydnelik

tutum ve gdriiglerini cinsiyet ve 6lrenim durumlan degigkenlerine g6re analiz etmek ve goziim

onerileri tiretmektir.

Bu genel amag dognrltusunda; srnrf bgretmenlerinin hizmet yrh ortalamasr, hangi y0ksekogretim

kurumundan mezun olduklarr, mezun olduklan kuruma bagh olarak beden elitimi derslerini
ytiriitme bigimleri, beden egitimi dersi ahp almadrklarr, aldrklarr beden e$itimi dersini yeterli

gortip gdrmedikleri, beden egitimi ders saatinde hangi etkinliklerle dgrencileri meggul ettikleri,
kendilerini bu dersi yiirttmede yeterli gori.ip gormedikleri, dersin istendik biqimde ytiriitiilmesini
engelleyen faktorlerin neler oldu$u ve bu dersin amaca uygun ytiriitiilebilmesi igin nelerin yapilmasr

gerektigine y6nelik gdriig ve 6nerileri analiz edilmigtir.

YONTEM

6rneklem

Hizmet yth ortalamasr ve standart sapmasl 20,29 + 7,68 (Bayan N= 216 ve ortalama

19,76 x.8,15; Erkek N= 295 ve ortalama 20,83 x.7,22;p>0,05) olan betimsel t0rdeki bu

aragtrrmanrn drneklemini Mersin il merkezinden 225 ve Tokat il merkezinden de 285 olmak

i.izere toplam 511 srnrf 6lretmeni olugturmaktadrr.

Verilerin Toplanmasr ve Analizi

Aragtrrmada kullanrlan veriler, aragtrrmacrlar tarafrndan geligtirilen anket formuyla
toplanmrgtrr. Kullanrlan anket formunun giivenirlik ve gegerligini saptamak igin 6nce 10 srnrf

dlretmenine uygulanmrg; 6gretmen gdriiglerine gdre gerekli d0zeltmeler yaprldrktan sonra

uzman kanrsr da ahnmrgtrr. Bu gahgmalar gegerlilik ve giivenirlik igin yeterli bulunmugtur. 13

maddeden olugan anket formu, betimsel sorulann yan slra d$retmenlerin beden egitimi derslerine

ydnelik tutum ve gdrtiglerini aqr$a qrkartacak gekilde olugturulmugtur.

Anket formu ile elde edilen verilerin analizinde yizdeler (0/o) ki-kare testi (X'z), t testi,
aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (SS) teknikleri kullanrlmrgtrr. Hata payrna 0.05
dtizeyinde bakrlmrgtrr.

BULGULAR

Srnrf ogretmenlerinin beden egitimi derslerine ydnelik tutum ve goriiglerini analiz etmek
amactyla yaprlan bu gahgmada, aragtrrmaya katrlan dgretmenlerin dlretmen yetigtiren yiiksek
oSretim kurumlannda beden egitimi dersi ahp almadrklarrna ydnelik bulgular Tablo 1'de
verilmigtir.
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berirtmietir. Gruprar arasr frekans dagrrrmr a" o"ii,r, ";;i-;ff;il:,nrr"fiff:.,r11:
Tablo 2: Ald*lan A"a"n

Durumuna G6re Da!ilrmt

X'z'.41,57; df: 4; signf: 0,000; p<0,0S (6nemli)

Tablo 1'de srnrf dgretmenlertnino/o 52,9'u Elitim yiiraekokulu, o/o lg,2,side Egitim Faktiltesisrnrf ogretmenligi Bdriimii mezunu ve o/o 2,7'sldeFen-Ed. Fak ve Mrih.'Fak. Mezunu olduklarrgdriilmektedir' o$retmenlerin o/o78,8'i mezun olurken beden egitimi dersi atdrklan m, o/o 2l,2,side beden egitimi dersi armadan mezun ordukrur- b"tirt-i9r"rair. c*pil. uru' frnkans dasilrmristatistiki olarak da dnemli bulunmugtur (p<0,05).

srnrf osretmenlerinin dlretmen yetigtiren kurumda aldrklarr beden egitimi dersini yeterlibulup bulmadrklan Tablo 2'de incelenmtsii.. n, uurgulara g6re 6gretmenlerin o/o 2s,g,ialdrklan

i:ffi;i:'::*::::":",,.""11-l*:u:,1 y zi,o,,;u*^,;, i ql,i.,:;ln 'y"tn,,i,,, burdugunu

Otiranim llr
tsvet Hayrr Tnnlam

n n o/o NL Lg[rfit r uKseKoKulll 221 55,0 49

14

45,4 270 52,92. Editlm Fak. Srnrl t"txror
79 19,7 13,0 o2 18,2v! v,t L,_srrs, Lrsans tamaml, EEt. EnSt 63 15,7 25 23 1 88 17,34. Odretmen Okulu 37 9,2 8 7,4 45 8,8

raK. 2 0,5

78,8

'12 11.1 14 2,7Toplam
402 108 21,2 510 100,0

Yeterli Biraz Yetersiz Toplam

1. Egitim Y0ksekokutu
n

45

n n o/o N o/o

19,5 58 25,1 128 55,4 231 54,62. Edltlm FaL arn,t Ar-^r
26 31,3 18 21 ,7

39,1

39 47,0 83 19,6
16 25,0 25 23 35.9 64 15,1

5. Fen.Edebiyat ve M0h. Fak.

20 50,0 I 22,5 11 27,5 40

5

9,5

1.2
2 40,0

26,0

3 60,0roptam
109 25,8 110 204 48,2 423 100,0

X2:28,628; df: 8; signf: 0,000; p<0,0S (6nemli)
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Tablo 3: Beden E1itimi Dersinin Istenilen Bigimde Yiiriitiiliip YiiriitilImedifiine Y6nelik 0Etetmen
Gdrfiglerinin Cinsiyete Gdre DalrJtmt

Y[ir0tme Durumu Bayan Erkek Toplam

n n n o/o

Evet 20 9,3 46 15,8 66 13,0

Biraz 52 24,2 94 32,2 146 28,8

Hayrr 143 66,5 152 52,1 295 58,2

Toplam 215 42,4 292 57,6 507 100,0

X'z: 11 , l 62; dl: 2; sign{: 0,004; p<0,05 (onemli)

Tablo 3'de srnrf dgretmenlerinin yi.ir0ttiikleri beden eSitimi dersine yonelik gdriigleri yer

almaktadrr. Buna gore dlretmenlerin o/o 1.3'ii beden egitimi derslerinin "istenilen biqimde

yrirtitiildi.iQiinii",o/o28,8'i "biraz yi.iriitiildtigunii" veo/o58,2'si de "istenilen bigimde yiiriitiilmedigini"

bildirmiglerdir. Gruplar arasl frekans dalrhmr istatistiki olarak da onemli bulunmugtur (p<0,05).

Srnrf dgretmenlerinin beden egitimi derslerinin istenen bigimde yiiri.itiilmesini engelleyen

faktorlerin neler olduguna yonelik bulgular Tablo 4'de verilmigtir.

(-) Birden fazla yanrt verildigi iqin y0zdeler n:216 , n: 295, N: 511 0zerinden ahnmlgtrr.

Tablo 4'deki bulgulara gdre, srnrf ogretmenlerinin beden egitimi derslerini istenen bigimde

yiiriitmelerini engelleyen faktdrlerin bagrnda "yeterli saha, araggereg ve malzemenin olmamasi',

ikinci srrada "salonun olmamasi', iiE0nc0 srrada da "yeterli bilgiye sahip olmama" olarak srralandrgr

goriilmiigt0r.

TabloL: Beden E1itimi Dersinin Istenen Bigimde YiiriitilImesini Engelleyen Foktdrlet

Engelleyen Fakt<irler Bayan Erkek Toplam'

n o/o n n

1. Yeterli Saha, Arag-Gereg ve
Malzemenin Olmamasr

171 79,2 225 76,3 396 77,5

2. Yeterli Salon Olmamasr 123 56,9 123 41,7 246 48,1

3. Yeterli Bilgiye Sahip Olmama 94 43,5 78 26.4 172 33,7

4. Sa$lrgrm Uygun Delil 6 2.7 t1 3,7 17 3,3

5. Fiziksel Gdrtin0m0m Uygun Degil 6 2,7 4 1,3 10 1,9

5. B.E. Dersinin 6nemine inanmama 4 2,2 3 1,0 7 1,4

7. (Di$er).Srnflar Kalabahk,
Brang Ogretmeni Olmamasr v.b

9 4,1 21 7,1 30 5,9

TOPLAM 413 465 878
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Tablo 5'de beden e$itimi ders saatinde bu dersi yapmayan oSretmenlerin bunun yerine ilk
strada "stnrfta oyun oynatma", ikinci srada "diSer dersleri qahgtrrma" ve iig6ncii srrada da "kitap
okutma" gibi etkinliklere yer verdiklerini belirtmiglerdir. "DiQer" etkinlikler bdli.jmgnde ise "problem
gozme, sa$hk ve spor bilgisi verme, satrang ve halk oyunlari' gibi etkinliklere yer verdiklerini
belirtmiglerdir.

Etkinlik Tiir0 Bayan Erkek Toplam*

n o/o n o/o n o/o

1. Srnrlta oyun oynattyorum 93 43,1 111 37,3 204 39,9
2. Di!er dersleri galrgtrrryorum 55 25,5 56 20,3 111 21,7

3. Kitap okutuyorum 29 13,4 26 8,8 55 10,8

4. Srnrfta serbest brrakryorum 5 2,3 13 4,4 'tB 3,5

5. Resim dersi yaptrrryorum 4 1,6 3 1,0 7 1,4

6, T.V. izlettiriyorum 3 1.4 2 0,6 5 0,9

7. (Di!er) 12 5,6 5 1,7 17 3,3

Toplam 201 216 417

Tablo 5: Beden Elitimi Dersi Yerine Yapilan Diger Etkinliklerin Cinsiyete G6re Da!ilrmt

(.)Birdenfazlayanrtverildigi iginytizdelern=216, n=295 N=S11 0zerindenallnmrgttr.

Tablo 6'de beden e$itimi dersi yaprlmadrSrnda 6grencilerin nasrl bir tepki g6sterdiklerine
ydnelik gortiglere yer verilmigtir. Bu tabloya gdre 6sretmenler, birinci srrada dgrencilerin bu
durumdan "hoglanmadrklanni' belirtmiqlerdir. Ikinci srrada 6grencilerin "iizuldiigijnti" ve iigi.incii
srrada da "mutlaka dersin yaprlmasrnr istedikleri" bigiminde gcir09 belirtilmigtir.

Tablo 6: Beden Egitimi Dersi Yapilmamasr Durumunda dlrenci repkilerinin Da{ilrmt

(.) Birden fazla yanrt verildigi igin ytizdeler n: 216, n:29s, N: s11 0zerinden ahnmrgtrr.

Ogrencilerin Tepkilerl Bayan Erkek Toplam'

n o/o n o/o n o/o

1. Bu durumdan hoslanmryorlar 117 54,2 144 48,8 261 51, t

2. 0ziil0yorlar 116 53,7 130 44,0 246 51,7

3. Mutlaka dersin yaprlmastnt istiyorlar 106 49,1 136 46,1 242 47,4

4. Dersin drgarrda yaprlmasrnr istiyorlar 6t 31,0 110 37,3 177 34,6

5. Nedenini soruyorlar, sorguluyorlar 74 34,3 75 25,4 149 29,2

6. Bir sonraki derse ilgileri azahyor 12 5,5 19 6,4 31 6,1

7. Herhangi bir sorun yaganmtyor 12 5,5 5 1,7 17 3,3
8. Diger 3 1,0 3 0,6

Toplam 404 622 1026

.','".,58,."''*.



Tablo 7: Beden E1itimi Dersinin Amaca lJygun Yiiriltiilebilmesine lligkin Qnerilen

Oneriler Bayan Erkek Toplam'

n o/o n o/o n o/o

1. Beden egitimi dersini
brang <i!retmenleri y0nitsain

190 88,0 246 83,4 436 8s,3

2. 6gretmen egitiminde bu konuya
daha lazla iinem verilsin

69 31 ,9 133 45,1 202 39,5

3. Kaynak, malzeme ve hizmet igi
egitimle desteklenmeli

64 29,6 75 25,4 139 27,2

4. Srnrl 6$retmenleri dersi yiir0tecek
kigilerden segilsin

26 12,0 40 13,6 bb 12,9

5. Diger 5 2,3 20 6,8 25 4,9

Toplam 354 514 868

(.) Birden fazla yanrt verildigi igin y0zdeler n: 216, n: 295, N: 511 uzerinden alrnmrstrr.

Tablo 7'de aragttrmaya katrlan srnrf 6sretmenlerinin beden e$itimi derslerinin amaca uygun

bigimde yiiriitulebilmesine iligkin onerileri yer almaktadrr. Bu tabloya g6re; ilk srrada "beden

egitimi dersinin brang 6gretmenleri tarafrndan yiiriitiilmesini", ikinci strada "ogretmen e$itiminde

beden egitimi dersine daha fazla yer verilmesini" ve Ugiincii slrada da "kaynak, malzeme ve

hizmet igi egitimle 6gretmenlerin desteklenmesi" gerektigi bigiminde gdriig ileri s0rm0glerdir.

TARTT$MA, SONUQ VE 6NEdLER

Srnrf 6gretmenlerinin o/o 2l,2'sinin beden elitimi dersi almadan goreve baglamrg

olmalan (Tablo 2) qocugun harekete ve oyuna ydnelik dogal ilgi ve eliliminin uygun bigimde

yonlendirilememesi anlamrna gelmektedir. Diger taraftan eSitim fakiiltelerinin dtgrndan da srntf

dgretmeni olarak atamalarrn yaprlmrg olmasr (Tablo 2) bu s0rece olumsuz kath sa$ladr$r da

sdylenebilir.

Srnrf ogretmenlerinin o/058,2'si beden egitimi derslerini istenen bigimde yi.iri.itemediklerini

ifade etmig olmalan verimli ve tiretken bir egitimin yaprlamadr$r ve d$retim programrnda bulunan

bu dersin gegigtirildili bigiminde yorumlanabilir (Tablo 3). Bu bulgu Beydo$an ve $irinkan(1), ve

Koqyigit ve Qobanollu'nun 
(il) yaptrklan aragtrrma bulgularryla da desteklendi$i gortrlmi.isttir.

Beden egitimi derslerinin istenilen bigimde ytiriit0lmesini engelleyen faktdrlerin bagrnda

yeterli arag-gereg, malzeme ve salon eksikliginin gdsterilmig olmast; okullann ahm giici.ini.in d0gi.ik

oldugu ve okul yaprmlannda sadece dersliklerin inga edilip saha ve salonun dt-igi.lniilmedigi

anlamrna gelir ki bu da sporun tabana yayrlmasrnr olumsuz etkileyen bir faktor olarak

algrlanmahdrr (Tablo 4). Buna bagh olarak, brang 6ncesi ve branga y6nelik temel eSitimin yer

aldrlr ilkogretim okullannda geligim si.irecindeki gocuk fizyolojik, psikolojik ve zihinsel yonden
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yetigkinlik doneminin temel dzelliklerini almaktadrr. Koqyigit ve Oztitrk'un(ru tespitine gdre,
srnrf oSretmenlerinin b0y0k Eolunlulunun temel spor e$itimi almrg olsalar dahi beden elitimi
dersini verebilecek bilgi, beceri ve istekleri yoktur. Bu nedenle, beden egitimi dersine gereken
6nemi vermemektedirler.

Srmf dlretmenleri beden egitimi derslerinde dgrencileri agrk havaya Erkarmadan smrfta tutarak
srnrf igi oyunlar oynattrlr, di$er derslere gahgtrrdrklannr ilk srralarda belirtmiglerdir (Tablo 5). Bu
bulgunun tarttgtlmasrna ydnelik Qamhyer ve Qamhyer'in (2) gu g6r0glerine katrlmaktayrz;
"Qocuklar minyatiir bir yetigkin degildir. Qocugun ihtiyaqlarr, ilgileri, kapasitesi, yetenekleri
ana-baba ve diger yetigkinlerin gocukluk donemlerinden gok farkhdrr. Bu farkhhklar uygun bir
e$itimle kapatrlabilir ve normalleqtirilebilir. Bu siiregte beden egitiminin apayn bir yeri vardrr.
Bu nedenle llko$retim okullanmrzdaki beden egitimi dersleri birgok dgretmen ve ydneticinin de
dii90nd0$ii gibi sadece oyun oynayrp rahatlayabilecekleri bir ders olarak dugitnijlmemelidir. Bu
d0gtince yine bazr oSretmenlerin "zaten gocuk siirekli oyun oynuyor bu derste de mi oyun
oynataytm, o halde matematik, Ttirkqe gahgsrn daha iyi" diigi.incesine itmekte ve oyle de
davranrlmaktadrr. Bundan dolayr da ilkdgretim okullarr beden egitimi programlannda beden
e$itimi dersi sadece bir oyun saati olarak dUgiin0lmektedir. Bu ders kapsamrnda geligtirilmesi
gereken temel dawanrglar, ahgkanhklar ve beceriler 96z ardr edilmektedir. Oysa bilinmelidir ki
becerisi olan, becerisi geligtirilmig qocuk oyun oynayabilir ve oyunlannr yaratrcr bir gekilde
geligtirebilir. Bu dersler gocuklarrn kendi yeteneklerini tanryacaklan, bagkalannrnkini gdzleyip
kendisiyle kargrlagtrrabileceSi ve buna 96re hareketlerini ayarlamayr 6grenecekleri bir laboratuar
niteliginde olan derslerdir, ve 6yle de diigiin0lmelidir.

Beden eSitimi derslerinin istenen biEimde yiiriit0lebilmesi igin 6gretmenlerin agrrhkh olarak,
ilk srrada, bu dersin brang 6sretmenleri tarafrndan y0r0ttilmesinin daha yararh olacagr
bigimindedir (Tablo 7). Elde edilen bu bulgu Kog ve Qobanoglu'nun(ro, yaptrklarr gahgmayla da
desteklenmektedir. Sonugta, bulgulardan saglanan ipuglan ve tartrgmalardan hareketle; 6zel bir
yeienek ve qaba gerektiren beden egitimi dersinin yeterli egitim almamlg ve bu amaca y6nelik
segilerek e$itilmemig bir 6gretmen tarafindan bagarryla uygulanmasr da beklenmemelidir.

Bu bulgular rgr$rnda;

1. Beden eSitimi ve Spor Y0kekokullan biinyesinde ilkdgretime ydnelik olretmen yetigtirme
programlannrn agrlmasr,

2. llkogretimde gdrev yapan brang beden elitimi dgretmenlerinin L Kademede bulunan beden
egitimi derslerini y0rtitmekle gdrevlendirilmesi,

3. Ilkogretim I. Kademeye Milli Egitim Bakanhgr tarafrndan brang dgretmeni atanmasr
onerilebilir.
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