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ÖNSÖZ 

 

Eğitimin en temel ilkelerinden biri; insanları, zihni ve bedeni 
yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmektir. Sağlıklı bir toplum 
yetiştirebilmenin yolu ise okullaşmadır. Okul spor organizasyonları, 

öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda beceri ve 
yeteneklerinin artmasını sağlayacağı gibi kendilerine düzenli ve 
programlı çalışma alışkanlığı da kazandırır. Bu bilincin kazanılması 

topluma faydalı bireyler yetiştirilebilmesini beden eğitimi ve ders dışı 
sportif faaliyetlerle desteklenebilir. Bu araştırma ile de öğrencilerin 

ders dışı sportif faaliyetlerine katılma ve katılmama nedenlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın tamamlanmasında 
katkısı bulunan aşağıda yer alan herkese teşekkürlerimi sunarım. 

Yüksek lisans tezimi hazırlarken katkılarını, görüşlerini ve sonsuz 
sabrını benden esirgemeyen çok değerli danışmanım Ankara 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi 

Yrd.Doç.Dr. Nevin GÜNDÜZ’e teşekkür ederim. Tüm Yüksek Lisans 
eğitimim süresince  gelişimime katkıda bulunan, fikirleriyle destek 

olan Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
Öğretim Üyelerine teşekkürlerimi sunarım. 

Bütün hayatım boyunca her koşulda beni destekleyen, yanımda olan, 

sevgi ve hoşgörülerini her şartta gösteren ve başarımın gizli 
kahramanı olan sevgili babam İbrahim KONUK, her zaman beni 

cesaretlendiren ve elini her zaman omzumda hissettiren sevgili 
annem Selmin KONUK, biricik kardeşim İrem KONUK ve her zaman 
bana inanarak her koşulda gerek bilgi ve donanımlarıyla gerekse 

maneviyatıyla her zaman büyük bir özveri ile yanımda olan ve yardım 
eden sevgili eşim Cem TAHMAZOĞLU’ na sonsuz teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim yıllar boyu eğitimciler, araştırmacılar ve otoriteler tarafından 

farklı boyutlarına değinilerek değişik ifadelerle tanımlansa da, 

tanımların hepsinde ortak olan noktalar bulunmaktadır. Bununla 

beraber sporun getirdiği disiplin ve anlayış okul içinde verildiği gibi, 

ders dışı sportif faaliyetlere gereken önem verilmeden, bütün imkan 

ve destekler sağlanmadan sporun sağlam ve kaliteli bir yapıya 

kavuşması imkansızdır (Kırçık ve Pepe, 2008). 

Ders dışı sportif faaliyetler eğitimin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır (Binbaşıoğlu, 2001). Bu faaliyetlerin akademik, 

pratik uygulama ve yaşamsal bir değere sahip olduğu, doğal bir 

çalışmaya fırsat verdiği, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi ön plana 

çıkardığı (Kristene, D. 2009), kısa dönemde çocuk veya gencin fiziksel 

aktivite seviyesini artırdığı (Kanters, M.,2013 ) saptanmıştır. Bunun 

için de bu tarz etkinliklere okullarda önem verilmesi gerekmektedir. 

Beden eğitimi öğretmenlerine ülke ve topluma yönelik bu 

etkinliklerle, yetenek seçimi, ders dışı sportif etkinlikler ve ayrıca 

spora başlama çağındaki öğrencileri yeteneklerine göre yönlendirmesi 

açısından önemli görevler düşmektedir (Karaküçük, 1995). 

1.1 Eğitim 

İnsanın doğumundan itibaren büyüyüp gelişmesi, kendisine, ailesine 

yaşadığı toplum ve ülkesine hatta tüm insanlığa faydalı olabilmesi, 

gelişen teknoloji ve bilimden faydalanabilmesi, üretime katkıda 

bulunabilmesi, tüketici durumundayken de, kıt kaynakları en 

ekonomik şekilde kullanılabilmesi, yaşamında birçok etkinlik ve 

faaliyette bulunabilmesi kişilerin eğitimini gerektirmektedir. Eğitimin 

tanımı birçok eğitimci ve bilim insanı tarafından yapılmıştır. Tüm bu 

tanımlar, yaşanılan dönemlerin felsefi görüşlerini yansıtmakla birlikte 

bazı temel faktörlerde de birliktelik sağlanmıştır.  
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Eğitim, “Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı 

olarak istendik değişmeyi meydana getirme sürecidir.” (Ertürk, 1975) 

şeklinde tanımlanmaktadır. Ardahan ve Yerlisu (2010), bu süreçte 

elde edilecek her pozitif davranışın bireyi mutluluğa ve başarıya 

ulaştıracağını ileri sürmüşlerdir. 

Eğitim, “İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi ve kişilik 

nitelikleri yönünde belirli gelişmeler sağlamak amacıyla yürütülen 

etkinlikler sistemidir.” (Binbaşıoğlu, 1991., Özmen, 1983). Çoban ve 

Turan (2006), eğitimi çeşitli değişkenlerin etkileşimi ve bir araya 

gelmesiyle oluşan bir süreç olarak tanımlamışlardır. Öcalan ve 

Erdoğdu (2009) ise değişik bir bakış açısı ile eğitimi, amacı ve aracı 

olan karmaşık bir oluşum olarak ifade etmişler ve düşünce kaynağını 

felsefeden, doğruluğunu bilimden ve düzenini de toplumdan alan bir 

insan yaratma sanatı olarak tanımlamışlardır. 

Yapılan tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak eğitimin sadece eğitim 

kurumlarında derslerle sınırlı kalamayacağı sonucuna varılabilir. Bu 

anlamda çağdaş bir eğitim programının dinamik bir yapıya sahip 

olup, sadece okulla ve dolayısı ile derslerle sınırlı tutulmayıp, eğitimin 

genel amaçları doğrultusunda ders dışında da devam ettirilmesi 

gereken ve bir dizi etkinlikle beraber sonunda da değerlendirmeyi 

içeren bir süreç olarak ifade edilmesi yanlış olmaz (Akt: Ekici ve ark, 

2009). 

Eğitimin amacı nitelikli insan yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü de, 

bedenen, ruhen, zihnen ve sosyal anlamda sağlıklı ve yeterli olmayı 

gerektirir. Nitelikli insan yetiştirmenin en önemli aracı da beden 

eğitimi ve spordur. Beden eğitimi ve spor genel eğitimin çok önemli 

bir parçasıdır. İnsanın mükemmel hale gelmesinde en büyük katkıyı 

beden eğitimi ve spor sağlar. Çünkü beden eğitimi ve spor insanın 

tüm yönlerini etkiler. 
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Eğitim her toplum için milli olma özelliğine sahip olmalıdır. Her 

toplum kendi yöresinin insanlarını kültürüne göre yetiştirecek eğitim 

politikalarını öncelikli olarak tespit eder (Yetim, 2000, s.130). 

Bu nedenle eğitim sürecinde, kişileri topluma kazandırmayı 

hedefleyen, kişinin kendine olan öz güvenini, becerisini ve kişiliğini 

geliştiren eğitim programlarında beden eğitimi ve spor önemli bir yer 

tutar. 

Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan sporun geniş kitlelere yayılması ve 

kitlelerin bilinçli olarak spor yapabilmesi için devletin örgün ve yaygın 

spor politikasına destek olma yönünde üniversitelere, mahalli 

idarelere, iş çevrelerine ve kitle iletişim araçlarına büyük görev ve 

sorumluluk düşmektedir (Yolcu, 1992, s.69-72). 

1.2 Beden Eğitimi 

Beden eğitimi, insanların sosyalleşmesinde ve kişiliğini bulup doğru 

bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar. Milli eğitimin temel 

ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini de 

sağlar. 

Günümüzde çocukların hareket alanları son derece sınırlıdır. 

Apartman dairelerinde yaşayan, okula servisle giden, televizyon ve 

bilgisayar karşısında vakit geçiren çocuk, çarpık kentleşme nedeni ile 

oyun alanı ve parklara da hasret kalmıştır. Bu nedenle çocukların 

enerjisini boşaltacak ders dışı sportif etkinlikler ve beden eğitimi 

dersleri giderek önem kazanmıştır (Başal, 2007). Bu görüşe paralel 

olarak Ha ve ark. (2003), gelişen teknoloji ve zamanla beraber 

çocuklardan beklentilerin arttığını, çocukların dünyasında oyunların 

önemli bir yeri olduğunu belirtmişler ve bu anlamda birçok eğitsel 

oyunu bünyesinde barındıran beden eğitimi derslerinin çocukların 

gelişim ve eğitiminde bir zorunluluk haline geldiğini savunmuşlardır. 

Bu bağlamda çocuğun gelişim temposunun olumlu yönde ve sistemli 
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olmasında oyun ve beden eğitiminin önemini vurgulamışlardır. Sunay 

ve Sönmez’e (2004) göre ise beden eğitimi; kişinin kalıtımsal 

özelliklerinin, fiziki güç ve yeteneklerinin, ruhsal ve toplumsal 

kişiliğinin eğitimidir. 

Beden eğitimi, bireyin büyüme, gelişme ve davranışlarını sağlayan 

güçlü bir eğitim alanı olup beden ve ruh sağlığının gelişmesi için 

yaptığı hareketlerin bütünüdür. Kısaca beden eğitimi bireyin beden 

ve ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde 

çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen 

esnek kurallara dayalı oyun, jimnastik ve spora dönük alıştırma ve 

çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir. 

“Beden eğitimi, kişinin fiziksel hareketlere katılmak suretiyle 

davranışlarında kasıtlı olarak ve beden eğitiminin amaçlarına uygun 

değişim meydana getirme sürecidir. Beden eğitiminde eğitimin diğer 

alanlardan farklı olarak 'hareket öğrenme ve hareket yoluyla 

öğrenme' esas alınmaktadır” (Tamer, Pulur, 2001). 

Beden eğitiminde beden bir araç olup, asıl amaç tüm kişiliğin 

eğitimidir (D.T.P., 1983). Beden eğitimi, eğitim için bir araçken derste 

kullanılan etkinlikler de kişinin bedensel, zihinsel ve ruhsal 

gelişimine katkı sağlayan araçlardır. Akandere ve arkadaşları da 

(2010), beden eğitiminin gelişime bu çok yönlü faydalarını dikkate 

alarak beden eğitimini motor becerilerin ve sağlık gelişiminin 

ilerlemesini sağlayan okul müfredatının tek alanı olarak 

nitelendirmişler ve başka hiç bir alanın, psiko-motor alanındaki 

gelişmeye bu derecede katkı sağlayamadığını belirtmişlerdir. Beden 

eğitimi dersinin söz konusu bu işlevleri yerine getirebilmesi için üç 

temel öğenin; öğrenci, öğretmen ve programın olması gerekmektedir. 

Bu üç öğe beden eğitimi dersini yönlendiren en önemli olgulardır. 

İlköğretim okullarında beden eğitimi dersinin daha etkin ve yaygın 

duruma getirilebilmesi ve çocukların bir bütün olarak gelişmesi, bu 
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öğeler arasındaki ilişkinin sağlıklı ve uyumlu olmasına bağlı 

görünmektedir (Yaylacı, 1988). Tüm bunların yanında gelişen toplum 

ve hızla ilerleyen teknoloji ile birlikte yenilenen ihtiyaçlara bağlı 

olarak beden eğitimi programlarının yenilenmesi gerekliliği 

kaçınılmazdır. 

Beden eğitimi programları yalnızca okulda çalışmayı değil, aynı 

zamanda içinde yaşanılan toplumla uyum içinde yaşama ve öğrenme 

koşullarını geliştirmeyi, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

gelişimine katkı amacına yönelik etkinliklerde bulunulmasını da 

sağlamaktadır (Akt: Öçalan ve Erdoğdu, 2009). 

1.2.1 Beden Eğitiminin Amaçları 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersleri, genel 

eğitimin bir parçası olarak okutulmaktadır. Bu alanda milli eğitim 

bakanlığının ilköğretim, orta-lise ve dengi okullarda beden eğitimi 

öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı çalışmaları talimatı ile beden 

eğitimi derslerinin genel amaçları aşağıda belirtildiği şekilde 

açıklanmıştır. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, anayasa, milli eğitim temel kanunu ve 

Türk milli eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin 

gelişim özellikleri göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal 

yönde sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, 

yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın 

temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaç 

(M.E.B., O.B.S.İ.D.B; 1998) olarak belirlenmiştir. 

 Atatürk'ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda 

söyledikleri sözleri açıklayabilme 

 Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak 

güçlendirebilme ve geliştirebilme 
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 Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme 

 İyi duruş alışkanlığı edinebilme 

 Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve 

alışkanlıklar edinebilme 

 Ritim ve hareket eşitliğinde hareket yapabilme 

 Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme 

 Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamı ve önemini 

kavrayabilme 

 Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş 

zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirme 

 Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve 

alışkanlıkları edinebilme 

 Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten yararlanabilme 

 İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranış alışkanlığı edinebilme 

 Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme 

 Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme 

 Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi 

kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme 

Yukarıda belirtilen beden eğitimi, spor hizmet ve faaliyetlerinin genel 

amaçlarının önemi, özellikle ilköğretimden orta öğretim sonuna kadar 

yani insan hayatında en çok değişiklik ve gelişimin gözlendiği okul 

döneminde daha da artmaktadır. 

Ülkemizde son yılların değişen koşullarına uyum sağlama amacı ile 
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eğitim alanında da yapılan çalışmalar sonucunda yapılandırmacı 

öğretim yaklaşımı gündeme gelmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım ya da 

yapılandırmacılık şeklinde kullanılan öğrenme kuramı son yıllarda 

eğitim anlayışımızı oldukça etkilemiş görünmektedir. 2006 yılı 

itibariyle, ilköğretim okullarından başlamak üzere kademeli olarak 

uygulamaya konulduğu söylenen "Beden Eğitimi Dersi Öğretim 

Programı" ile "Seçmeli Spor Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı" söz 

konusu öğrenme kuramının izlerini taşımaktadır. Bu yeni yaklaşıma 

göre öğrenciler, kendi becerilerini geliştirirler. Geliştirilen yeni 

beceriler yaşanmışlıklarla ilintilidir.  Her birey birbirinden farklı ve 

kendine özgü olduğundan öğrenme ve beceri yolları da buna göre 

farklılık göstermektedir. 

Beden eğitiminin temel amaçlarından biri çocukların kişisel 

özelliklerine bağlı olarak becerilerinin en üst seviyeye ulaştırılmasının 

sağlanmasıdır. Kaya ve arkadaşları da (2010), bu kapsamda 

okullardaki beden eğitimi ders programlarının fiziksel aktivitelerle 

öğrenci gelişimine, bilgisine, öğrenmeye ilişkin tutumlarına katkı 

sağlayacak şekilde hazırlanmasının önemini vurgulamışlardır. 

Milli eğitimin temel ilkelerinde de yer alan bedenen, ruhen ve fikren 

sağlıklı olma ilkesinin gerçekleşmesinde katkısı ve payı olan ve bu 

rolü ile genel eğitimin bir parçası olan beden eğitimi ve spor, 

öğrecilerin aynı zamanda kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine 

yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde Sunay ve Sönmez de (2004) beden 

eğitiminin, öğrencilerin gelişim özelliklerini göz önünde tutarak 

onların fert ve toplum önünde sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli 

kişiler olmalarını sağladığını vurgulamışlardır. 

Şirinkan ve arkadaşları (2008), beden eğitimi derslerinde bireysel 

gelişimin dikkate alınması gerektiğini öne çıkararak beden eğitimi ve 

spor derslerinde amacın her çocuğun aynı seviyede gelişim 

göstermesi değil her birinin kendi beceri ve yeteneklerine göre gelişim 
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göstermesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Beden eğitimi ve spor için ortaya konan bu amaçların gerçekleşmesi, 

kuşkusuz ortaöğretim gibi spor alışkanlığı kazanma ya da sporda 

gelişim yaşı hatta bazı spor dalları için performans yaşı olarak kabul 

edilebilecek bir çağda daha da önem kazanmaktadır. Bu dönem 

sonunda üniversite eğitimine geçerek mesleki eğitim alacak bir 

gencin, gelişim özelliklerini sağlıklı bir biçimde kazanması bu önemi 

daha da arttırmaktadır. 

Günümüzde beden eğitimi ve spor dersi ile bireyin okul öncesi 

eğitiminden başlayarak hayat boyu sürecek spor yapma 

alışkanlığının kazandırılması ve topluma yararlı bireyler 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

1.2.2 Beden Eğitimi Öğretmeninin Rolü 

Milli eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için kişiyi en üst düzeyde 

yetiştirmek, milletimize ve insanlığa yararlı, iyi ve verimli yurttaşlar 

haline getirmenin öğretmenlerin milli görevi olduğu bilinen bir 

gerçektir (Yalçın, 1995). 

Okulları diğer kurumlardan ayıran özellik “insan üzerine çalışması ve 

farklılaştırma yeteneğini öğretmen yoluyla gerçekleştirmesidir” 

(Küçükahmet,1999). Okulların insan kaynakları; yöneticiler, 

öğretmenler, öğrenciler ve eğitici olmayan personeldir. Yetişen 

kuşaklarını ülkelerine bağlı, bilgili, becerikli, uyanık kişiler olarak 

kazanabilmesi, öğretmenlerin sosyal statüleri ve nitelikleriyle 

mümkündür (Kaya, 1989). 

Öğretmen, öğrenci gelişimi boyutunda öğrenciyi tanıyabilme 

becerisine sahip olmalı, bireysel farklılıkları görebilmeli, öğrenci 

gelişimi ile öğrenmesi arasında bağ kurabilmeli, öğrenciyi güdüleyici 

etkinliklerde bulunabilmeli, sempatik olmalı, öğrencinin 
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problemlerinin çözülmesinde yardımcı olabilmeli, fiziksel ve zihinsel 

yönden farklılığı olan öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam 

edebilecekleri tedbirleri ve çevresini olumlu yönde etkilemesini 

sağlayıcı tedbirleri alabilmelidir (MEB, 2001). 

Demirhan (2002), beden eğitimi öğretmenlerinde bulunması gereken 

özellikler ve bu özelliklerin önemine değinerek öğretmenliğe başlarken 

doğrudan ya da seçimle atama yapıldığını, son yıllarda seçim 

eğiliminin arttığını, seçim eğiliminin artmasının öğretmen niteliklerini 

yüksek düzeyde kazanmış bireylerin sisteme dahil edilmek 

istenmesinden kaynaklandığını belirtmiştir. 

Bir ülkede, yeni nesillerin ve ülkenin gereksinimi olan insan gücünün 

yetişmesinden eğitim sisteminin en önemli öğesi olan öğretmenler 

sorumludur. Öğretmen bir programa veya hangi dersin öğretimini 

yapacaksa o alana ait bilgilere sahiptir. Ancak öğretmen sınıf 

atmosferinde bir taraftan öğrencilerini gerekli bilgi ve becerilerle 

donatmaya çalışırken diğer yandan da onları etkilemektedir. 

“Beden eğitimi ve spor öğretmeninin nitelikleri arasında; konu alanı 

bilgisine sahip olma, sporun bilimsel ve felsefi temellerini bilme, 

hareket analizi yapabilme, organizasyon ve iletişim becerisine sahip, 

istekli, karşılıklı ilişkide saygıyı benimseyen, mesleki dürüstlük ve 

etik davranışa, motivasyon yeteneğine ve sağlıklı yaşam biçimine 

sahip, bireyin gelişim özelliklerini analiz edebilme, öğretme öğrenme 

sürecini örgütleyebilme de sayılmalıdır” (Demirhan, 2006). 

Beden eğitimi öğretmeni, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bilen, 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Türk Milli Eğitim sistemine uygun 

ders veren, siyasi propaganda yapmayan, insan haklarına saygılı, 

fanatik düşünceleri olmayan, bunun yanında özgür düşünen ve 

konuşan, doğru ve dürüst davranan kişidir (Tamer, K., Pulur A., 

2001). 
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Beden eğitimi öğretmenleri, yarışmalar sonunda karşılaşabilecekleri 

hayal kırıklıklarına karşı sakin ve kendinden emin bir tavır 

sergileyebilmelidir. Okul takımları ile ilgili yönetim ve toplum 

baskıları beden eğitimi öğretimini ihmal edecek kadar güçlü duruma 

gelmemeli ya da kişisel ilgi tüm öğrencilere verilmesi gereken ilginin 

yerini almamalıdır. Öğrenciler daima güler yüzlü, eleştiriye açık, 

hoşgörülü, gerektiğinde espri yapabilen, adil, dengeli, tarafsız, 

dürüst, yardımsever, sevecen, önyargılı olmayan özelliklere sahip 

öğretmen görmek isterler (Nebioğlu, 2004). 

Demirhan (2006),  beden eğitimi öğretmenliğinin dünyadaki 

gelişimini ve bugünkü durumunu incelediği çalışmasında, 

okullardaki beden eğitimi derslerinin hedefleri, etkinlikler, beden 

eğitimi öğretmenlerinde bulunması gereken nitelikler ve değişik 

ülkelerdeki beden eğitimi öğretmeni yetiştirme programları yer 

almıştır. Ayrıca beden eğitimi programlarının sürekli yenilenmesi ve 

geleceğe ışık tutmasının gerekliliği dünyanın neresinde yetiştirilirse 

yetiştirilsin beden eğitimi öğretmenlerinin kazanmaları gereken 

niteliklerin, hizmet sunacakları kitlenin ulaşması gereken hedeflerle 

tutarlı olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Buna göre; Demirhan ve ark. (2001)  tarafından beden eğitimi 

öğretmeninde bulunması gereken nitelikler ise aşağıdaki gibidir: 

 Mesleki bilgi ve becerilerde yeterli olma, 

 Kendini kontrol etme, 

 Ders işlerken sportmen olma, 

 İyi bir görüntüye sahip olma, 

 Öğrencileri her konuda anlama, 

 İnsani ilişkilerde iyi olma, 
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 Eleştiriye açık olma, 

 Sabırlı olma, 

 Espri anlayışına sahip olma, 

 Kendine güveni olma, 

 İyi görgüye ve alışkanlıklara sahip olma, 

 Spor yapmaya istek uyandırma, 

 Ders işlerken bütün öğrencilerle ilgilenme, 

 Özgür düşünce geliştirme ve buna teşvik etme, 

 Öğrenci performansını değerlendirirken objektif davranma, 

 Dersi ilginç hale getirme, 

 İyi bir disiplin anlayışına sahip olma, 

 Öğrenci görüşlerine açık olma, 

 Doğaçlama yeteneğine sahip olma, 

 Geniş bakış açısına sahip olma, 

 Ders işlerken öğrenci ilgi ve isteklerine de yer verme, 

 Becerileri iyi yapanları ödüllendirme, 

 Öğrencilerin derse yeterince katılmalarını sağlama, 

 Öğrenci düzeyine uygun ders işleme. 

Etkili bir öğretim için sınıf atmosferinin tüm iletişimlere açık olması 

gerekir. Öğretmen-öğretmen, öğretmen-öğrenci etkileşimi yanında 

öğrenci-öğrenci etkileşimine de imkan hazırlanmalıdır (Küçükahmet, 
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2001). 

Öğretimde planlı ve yöntemli çalışılmazsa, bütün etkinlikler 

rastlantıya bırakılmış olur. Bu bakımdan öğretimde yöntem 

gereklidir. Öğretimde yöntemi, yerinde ve zamanında en iyi ve 

ustalıkla kullanabilecek öğretmendir. Gerçek öğretmen, iyi yöntem 

bilen ve uygulayabilen öğretmendir (Kemertaş,1999). 

Bir konu öğretilmeye çalışılırken bu bilgilerin öğrenciye nasıl ve hangi 

yöntemler kullanılarak aktarılacağı çok önemlidir. Çünkü eğer doğru 

yöntem kullanılmadan anlatılırsa konu ne olursa olsun öğretilmek 

istenenin öğrenciye tam olarak öğretilmesi mümkün olmayacaktır. 

Lucio bu konuda bir konuşması sırasında “Bir kursta verilen konu ne 

hakkında olursa olsun, o konunun aktarımında kullanılan yöntem 

kadar önemli olamaz” demiştir (Lucio, 1963). Eğitimde asıl üretici 

öğretmendir. Öğretmenin kendi iradesiyle öğrencilerin zihinlerini 

etkilemedeki becerisi öğrencilerin görev, emir ve standartları kendi 

istekleriyle koydukları zaman hissedilmeye başlar (Suhomlinski, 

1995).  Öğretim yöntem ve stratejileri boyutunda çağdaş bir 

öğretmen, öğreteceği konunun özelliklerine göre öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanabilmeli, eğitim ortamını daha verimli hale 

getirebilmek için kendine özgü taktikler geliştirebilmeli ve bilgi 

iletişim teknolojisinden yararlanabilmelidir (MEB, 2001). 

Tüm bunların doğrultusunda, ülkemizde sınırlı ders saatleri ve 

kalabalık sınıflar düşünüldüğünde beden eğitimi derslerini ve sporu 

sevdirerek daha fazla sayıda öğrenciyi ders dışı etkinliklere ve spor 

kulüplerine yönlendirerek aynı zamanda ülke sporuna katkıda 

bulunmak da beden eğitimi öğretmenlerinin çabası ile mümkün 

olabilir.  Beden eğitimi öğretmenlerinin tutum ve davranışlarının 

örnek teşkil edecek şekilde olması gerekmektedir. 
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1.3 Ders Dışı Sportif Etkinlikler 

Bireyin fiziksel, zihinsel gelişiminde beden eğitimi ders içi 

etkinliklerin etkisi  kadar ders dışı sportif faaliyetlerin de bir o kadar 

etkisi bulunmaktadır. Sınıf içindeki öğretimde yapay olarak, çocuğu 

disipline etme gereği vardır. Zaman içinde, ele avuca sığmayan yıkıcı 

enerjiye sahip çocuk; bıkkınlık gösterebilir. Çocuğun bu enerjisini 

daha özgür bir ortamda, eğitim amaçları doğrultusunda üretim 

sürecine yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşebileceği 

alanlar, ders sisteminden daha çok ders dışı sportif faaliyetleridir 

(Binbaşıoğlu, 2001). 

Ders dışı etkinlikler, öğrencilerin zorunlu olarak katıldıkları ve 

önceden belirlenmiş müfredatları içeren derslerin dışında, tamamen 

kendi arzu ve tercihleri istikametinde katıldıkları her türlü spor, 

müzik, resim, tiyatro, edebiyat gibi faaliyetleri kapsamaktadır 

(Karaküçük ve Yetim, 1999). 

Günümüz okullarında ders dışı spor etkinlikleri; okul spor kolu 

yönetmenliği doğrultusunda yürütülmekte ve beden eğitimi 

öğretmenleri sorumlu tutulmaktadır. Küçük yaşta spora başlama, 

yetenek seçimi ve geliştirilmesinin yanı sıra, beden eğitimi derslerinde 

kendini ifade etme olanağı bulamayan yetili ve yetisiz çocuğa ders dışı 

spor etkinlikleri yoluyla bu olanak verilmektedir. Aynı zamanda 

uygulanan öğretim programının hedeflerinin gerçekleşmesine de 

yardımcı olması amaçlanmaktadır. 

Ancak ders dışı spor etkinlikleri; okul içinde sınıflar arası ve okullar 

arası değişik spor yarışmaları düzenleme biçiminde yürütülmesi ve 

okul spor takımlarını yarışmaya hazırlama biçiminde dönüşmüş 

olması, bu etkinliğin yapılış amacından saptığının bir işaretidir 

(Pehlivan, 1995, s.38). 

Ders dışı etkinliklerin gençlerin hayatına pozitif etkileri olduğu 
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noktasında aynı görüşü savunan Pehlivan ve Selçuk (2005) bunu 

okulun görevleri ile ilişkilendirerek; öğrencilerin kendilerini 

anlayabilme yeteneklerini geliştirip toplum yararına kullanabilme, 

planlı çalışma alışkanlıkları kazanma, toplumsal ilişkilerde ölçülü 

olabilme, kendini yönetme, kültürel değerleri benimseme, demokratik 

tutum kazanma, toplumsallaşma, okulu benimseme ve bağlanma gibi 

kimi davranışlar kazandırmanın okulun görevleri arasında olduğunu 

ve bu davranışların ders dışı eğitsel etkinliklerle de öğrencilere 

kazandırılabileceğini savunmuşlardır. Aynı şekilde Aybek (2007), ders 

dışı etkinliklerin, öğrencilerin serbest zamanlarını faydalı bir biçimde 

geçirmelerine olanak sağlaması rekreatif faaliyetlere yönlendirilmesi 

açısından bireylerin gelişimine katkıda bulunduğu görüşündedir. 

Ardahan ve Yerlisu (2010) ise, okullarda rekreasyon etkinliğine 

katılmanın yararlarını şöyle sıralamışlardır; bu tür aktivitelere katılan 

öğrencilerin akademik çalışmalara olan ilgileri artmakta, öğrencilerde 

başarıya yönelme, sorumluluk elde etme ve fiziksel güç kazanma 

gerçekleşmekte, öğrenciler katıldıkları rekreatif etkinliklerle okul 

içinde ve dışında önemli bir sosyal hareketlilik yaşamakta, 

saygınlıkları artmakta ve takdir kazanmaktadırlar. Motivasyon, kişiyi 

belirli bir eyleme doğru yönlendiren içsel ve dışsal uyarımlardır 

(Altıntaş, 2010). Dışsal uyarımlar; bireyin dışında olan ve görevin 

yerine getirilmesi durumunda elde edilecek fayda ve ödüllerdir. İçsel 

uyarımlar ise; bireyin içinde olan ve bir göreve duyulan ilgi veya 

alınan keyiftir (Wann, 1997). Özetle ders dışı etkinlikler öğrencilerin 

motivasyonunu artırmakta ve olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Ders dışı etkinliklerin eğitimin önemli bir parçası olması sebebiyle 

birçok ülkede, eğitiminde kaliteyi artırmak için ders dışı etkinliklere 

katılım zorunlu tutulmuştur. 

Sporun gerektirdiği disiplin ve anlayış okul içinde verildiği gibi, ders 

dışı spor faaliyetlerine gereken önem verilmeden bütün imkan ve 
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destekler sağlanmadan sporun sağlam ve kaliteli yapıya kavuşması 

imkansızdır (Kırçık ve Pepe, 2008). 

Ders dışı sportif etkinlikler haftalık öğretim programı içerisinde yer 

alan derslerin dışında kalan zaman içinde belirli öğrencilerin sportif 

etkinlikler yolu ile eğitilmesidir (MEB, 1983). 

Ders dışı okul spor etkinliklerine katılım çocuğun aktif bir yaşam 

sürmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Ha ve Johns 1999). Yapılan 

araştırmalarda; ders dışı spor etkinliklerine katılan ergenlerde 

kendini algılama, kendine güven duyma, ruh sağlığı ve yaşam boyu 

spor alışkanlığı edinme yönünden olumlu gelişmeler sağlandığı 

saptanmıştır (Daley ve Leahy, 2003). Ders dışı eğitsel etkinlikler 

çocukların; toplumsal değerlerle ilgili beceri ve alışkanlıklar 

kazanmalarına, ilgi duydukları bir alanda kendi kendilerine ya da 

grup halinde çalışabilme alışkanlıkları kazanmalarına, sorumluluk 

duygusu edinmelerine ve geliştirmelerine, seçme-seçilme, denetleme 

bilinci, hak severlik ve ödev duygusu geliştirmelerine, beden ve ruh 

sağlığının gereği gibi gelişmesine, bir işi sonuçlandırmaktan ve bunu 

topluma sunmaktan zevk almalarına, var olan ilgi ve yeteneklerinin 

gelişmesine ve çocukların bir mesleğe yönelmelerine, kendilerini 

tanımalarına, kendilerine güven duygusu geliştirmelerine yardımcı 

olur (Pehlivan ve arkadaşları, 2005). 

1.3.1 Ders Dışı Etkinliklerle İlgili Yasal Düzenlemeler 

Milli Eğitim Bakanlığı, ders dışı eğitsel etkinliklere yönelik hazırladığı 

yönetmeliğinde derslerde yeteri kadar çalışma ve kendini geliştirme 

olanağı bulamayan öğrencilerin kendilerini ders dışı etkinliklere 

katılarak geliştirmelerine olanak sağlama yönünde düzenlemeler 

yapmış ve bu etkinliklerin düzenlenmesinde, yönetilmesinde ve 

yürütülmesinde okul yöneticilerini ve öğretmenleri sorumlu 

tutmuştur (Resmi Gazete, 1989). 
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Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tebliğler Dergisinin (2010) İlköğretim 

Kurumları- Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesinin 

6.Madde A şıkkında belirtildiği gibi, öğrencilerin yalnız beden eğitimi 

dersleri ile beden eğitimi ve sporun amaçlarına uygun yeterli gelişme 

ve eğitime ulaşmaları imkansızdır. Bu nedenle okul içinde ders dışı 

spor faaliyetlerine büyük önem verilerek bu çalışmalar tüm 

öğrencilerin katılımına imkan verecek biçimde düzenlenir ve 

yürütülür. 

Okullarda ders dışı spor etkinlikleri; Okul Spor Kolu Yönetmeliği 

doğrultusunda yürütülmekte ve beden eğitimi öğretmenleri sorumlu 

tutulmaktadır (Resmi Gazete, 1991). 

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uygulanacak ders dışı etkinlik 

çalışmalarını Sosyal Etkinlik Yönetmeliği adı altında yasallaştırmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığının 19.08.2010 tarihli “Ders Dışı Eğitim 

Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu genelgesine göre; okullarda 

beden eğitimi dersi egzersiz çalışmaları, beden eğitimi öğretmenleri 

tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya 

yetersiz olması halinde yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek 

etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen 

kurslara katılarak belge alan veya ulusal veya uluslararası düzeydeki 

yarışmalara sporcu, antrenör veya hakem olarak katıldıklarını 

belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. 

(MEB, Genelge, 2010) 

1.3.2 Ders Dışı Etkinliklerde Karşılaşılan Sorunlar 

Okulda derslerinden beklediği ve hedeflediği sonucu alamayan 

öğrencinin ilgi alanının değişmesi ve okuldan uzaklaşması 

mümkündür. Okulun zorunlu tutulduğu günümüz eğitim 

anlayışında, öğrencinin merkez alınmadığı eğitim sisteminde 

öğrencinin okuldan uzaklaşması kaçınılmazdır. Bu durumdan dolayı 
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beden eğitimi dersi ve ders dışı etkinliklerin önemi bir kat daha önem 

kazanmıştır. 

Günümüzde orta öğretim kurumlarında beden eğitimi derslerinin 

amacına uygun bir şekilde işlendiği söylenememektedir. 

Öğretmenlerin sayıca yetersiz oluşu, yeterli materyal ve ortamın 

olmaması önemli rol oynayabilmektedir (Dalkıran ve ark. 2004). 

Yapılan çalışmalar, ders dışı etkinlikler sırasında öğretmenlerin çeşitli 

sorunlarla karşılaştıklarını göstermiştir. Pepe ve Can (2003) yaptıkları 

çalışmada okullarda rekreaktif çalışmalara katılımı zorlaştıran 

nedenlerden birincisinin tesis ve malzeme yetersizliğinin olduğunu 

belirtirken, bunu öğrencilerin boş zamanlarının olmayışı ve mali 

kaynak sıkıntısının izlediğini, en son sırada ise öğrencilerin 

isteksizliğinin olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan okul yönetiminin 

ders dışı etkinlikleri yeterince desteklemediği de bu çalışmada 

vurgulanmış, katılımcılar açısından sportif faaliyetlerde önemli 

olanın, çok sayıda öğrencinin spor faaliyetlerine katılımının olduğu 

belirtilmiştir. 

Bir başka çalışmada, Taşmektepligil ve arkadaşları (2006), haftalık 

beden eğitimi ders süresinin, dersle ilgili genel ve özel amaçlara 

ulaşabilmek için yeterli olmadığını, öğretmelerin planları hazırlarken 

müfredatın tamamına değil daha çok bildikleri konulara öncelik 

verdiklerini, okullarda yeterli tesis ve malzeme bulunmadığını ve 

sportif faaliyetlere okul idarelerinin yeterli desteği vermediğini 

belirlemişlerdir. Aynı zamanda, beden eğitimi dersinin 

fonksiyonelliğini mevcut durumdan daha ileriye taşımak için 

okulların müşterek kullanabileceği spor tesislerinin yapılmasının ve 

beden eğitimi ders formatının seçmeli spor dersi şekline 

dönüştürülerek bunlara ihtisas sahibi beden eğitimi öğretmenlerinin 

görevlendirilmesinin uygun olacağı görüşünü bildirmişlerdir. 

Polonya’da okullardaki beden eğitimi ders dışı etkinlikleri rekreasyon 
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veya yaşam boyu spor kültürünü yerleştirmeye yönelik etkinliklerden 

çok, okul takımlarını oluşturma ağırlıklı düzenlenmektedir. Bütçe 

problemleri ve ders saati ile ilgili problemler yaşanmaktadır. 

Öğretmenlerin çoğunluğu toplum hizmeti çerçevesinde görev 

yaparken azınlığı ücretli olarak çalışmaktadır (Warchol, 2010).  

İtalya’da ise öğrencilerin %71.1’inin futbol, dans, aerobik, jimnastik, 

voleybol, yüzme ağırlıklı ders dışı etkinliklere katıldıkları belirtilirken, 

katılımın çoğunlukla eğitim seviyesi yüksek veya fiziksel aktivite 

içinde bulunan ebeveynlerin çocuklarıyla olduğunu tespit etmişlerdir 

(La Torre ve ark., 2006). Tanyeri (2000), ilköğretim kurumlarında 

verilen beden eğitimi dersi sırasında çocuğun temel ihtiyacı olan oyun 

eğitiminin ne oranda karşılanıp karşılanmadığını araştırmak için 

1998-1999 öğretim yılında Aksaray, Denizli, Erzurum ve Mersin 

illerinde rastgele seçilmiş 34 ilköğretim okulunda görev yapan 68 

yönetici ve 218 öğretmene anket uygulamıştır. 

1.4 Aile Kavramı 

Büyük Larousse, aileyi aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve 

çocuklar olarak tanımlamaktadır. Türkçe sözlükler içinde ise aile, 

kadın ve erkeğin çocuklarıyla oluşturdukları iş bölümüne dayalı, 

küçük ve büyük ya da dar ve geniş aile gibi türleri olan toplumsal ve 

ekonomik birlik şeklinde tanımlanmaktadır. 

Günümüzde sadece fikir eğitiminden sorumlu bir öğretim ve eğitim 

sistemi artık geçerli değildir. İnsanın en az zihni kadar eğitilmeye 

gereksinimi olan bir vücudu ve ruhsal durumu vardır. Bunu sağlayan 

en etkili yolun beden eğitimi ve spor etkinlikleri olduğu anlaşıldıktan 

sonradır ki; bütün ileri ve uygar ülkeler bu uğurda hiçbir 

fedakarlıktan kaçınmamışlar, büyük emekler, paralar harcamışlar ve 

bu yönde çabalarını artırmaya devam etmişlerdir. 

Aile, biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan, 
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toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli 

kurallara bağlandığı o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve 

manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, 

ekonomik, toplumsal, hukuksal ve benzeri yönleri bulunan toplumsal 

kurumdur (Doğan, 2000). 

Aile çocukluk, ergenlik ve hatta gençlik yıllarında, kişi üzerinde en 

etkili çevredir. Çocukluktan gençliğe doğru gittikçe etkisi biraz 

azalabilmektedir. Bunun sebebi, ailenin çocuklarına gösterdiği ilginin 

azalması değildir. Ergenlik ve gençlik dönemlerinde birey ailenin 

dışında çevreye yönelmektedir. Bilakis, anne kucağından inerek 

yürümeye başlayan, büyüyen yetişen toplumun bu küçük üyesinin 

karakterlerinin oluşmasında kalıtım, yetenek ve eğilimlerinin 

yönlenmesinde, çevreye uyumunun sağlanmasında ve eğitiminde 

ailenin etkisi tartışılmayacak derecede büyüktür (Kılcıgil, 1998). 

Aile, sosyal dünyayı ve spor dünyasını görmeyi sağlayan ilk birimdir. 

Ailenin sosyalizasyon üzerindeki ilk ve güçlü etkisi çocuğun spora 

katılıp, katılmayacağını ve katılıyorsa nasıl spor yapacağını 

belirlemesidir. Aileler tarafından spora pozitif değer biçme, nesiller 

arasında spora ilgiyi artırır. Bundan başka, aileler de spora katılıyor 

ya da geçmişte sporla ilgilenmişlerse, spor yapmaya devam ediyor ya 

da düzenli olarak spor programlarını seyrediyorlarsa, çocuklarını 

seyrediyorlarsa, çocuklarının sporda başarılı olmalarını ümit 

ediyorlarsa ya da amaçlıyorlarsa, spora aktif katılım genel konu ise 

çocuklar sporla daha fazla ilgilenebilir ve katılımda bulunabilirler 

(Morris, 1978). 

Aile yeteneğin oluşmasında ve gelişmesinde en etkili faktördür. 

Ailenin bir takım beklentileri vardır. Çocuğun sportif başarısı onlara 

tarifsiz hazlar verecektir. Bu doğrultuda aile, yetenek seçimi 

çalışmalarında bulunan araştırmacıların ve eğitimcilerin en çok 

dikkat etmeleri gereken kesimdir. Belli bir noktadan sonra mantıklı 
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düşünmek ve bilgilendirmek gerekir (Adır, 1998). Spor yapma ve 

spora başlama üzerinde ailenin etkisi, en önemli faktör olarak 

gösterilmesine rağmen Türkiye’de yapılan çalışmalar daha çok 

meslek, gelir, yaş ve cinsiyet değişkenleri ile spor yapma alışkanlığı 

arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında, 

ana-babaların çocuklarının beden eğitimi ve spor aktivitelerine 

katılımına yönelik tutumlarının tespit edilmesinin önemi de ortaya 

çıkmaktadır. Küntay’a (1991) göre ailenin sosyalizasyon üzerindeki 

ilk ve güçlü etkisi, çocuğun spora katılıp katılmayacağını ve 

katılıyorsa da nasıl spor yapacağını belirlemektedir. Ayrıca ailelerin 

dikkat etmesi gereken nokta çocuklarına karar verme noktasında 

teklif sunma ama baskı kurmama olmalıdır. Spor eğlence olmalı 

baskı unsuru olarak kullanılmamalıdır (Adır, 1998). Ülkemizde henüz 

bilimsel anlamda branş belirlemesinden çok çocukların, ailelerin ya 

da kendilerinin branş seçmeleri söz konusudur. Ayrıca çocuğun ve 

ailesinin yer aldığı toplumsal tabakanın sahip olduğu ekonomik, 

kültürel ve toplumsal yapı çocukların ya da ailelerin branş seçmedeki 

tercihlerinde de etkili olmaktadır (Adır, 1998). 

1.4.1 Ailenin Ders Dışı Etkinliklerdeki Rolü 

Aile yapısı, nicelikleri, anne ve babanın eğitim seviyesi ile anne-baba-

çocuk ilişkilerinin yapısı ve çocuk yetiştirme anlayışı; gencin boş 

zaman faaliyetlerini aile kurumu aracılığı ile öğrenmesini ve katılımını 

sağlar (M.E.G.S.B, 1988). 

Aile, çocuğun gelişmesinde etkili olduğu kadar, ona ilk gelişim ve 

deneyim fırsatlarını hazırlaması açısından okul başarısında da etkili 

olan önemli bir kurumdur. İlk eğitim gibi spor sevgisi de çocuğa 

ailede verilmelidir. Anne ve baba okul yaşından önce çocuğun elinden 

tutup gerek yarışmalara gerekse etkinliklere götürmelidir. Çocuklar 

önce izleyici olarak bu havayı solumalı ve motive olmalıdırlar. Çocuk, 

küçük yaşta spora yönlendirilmeli ve sportif faaliyetleri okul 
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döneminde de devam ettirmelidir. Aileler çocuklarının derslerinden 

geri kalacağı düşüncesiyle spordan uzaklaştıracaklarına, onların 

günlük hayatlarını iyi organize etmeyi, zamanlarını israf etmeden 

faydalı amaçlarla kullanmayı öğretmelidirler. Böylece ders, spor, 

dinlenmek, eğlenmek için zamanını iyi ayarlayan çocuk ve gençler 

hem derslerinde, hem de spor faaliyetlerinde başarılı olabileceklerdir. 

Dolayısıyla ailenin spora bakış açısı da daha olumlu olabilecektir 

(Hergüner, H., 1991). 

1.4.2 Öğrenci-Aile İlişkisi 

Öğrencinin sosyo-ekonomik durumunu incelerken ailenin gelir 

düzeyi, anne babanın öğrenim ve meslek durumları, oturduğu evin 

bulunduğu yer, içinde kaç kişi yaşadığı gibi değişkenler geniş 

anlamıyla sosyal sınıfı ifade etmektedir (Poyraz, 1999). Toplum içinde 

sosyal sınıf farklılıkları olmadığı kuramsal olarak ifade ediliyorsa da 

kişinin ait olduğu sosyal sınıf kişiye sağladığı kolaylıklar ya da 

engellemeler de çok çeşitli biçimlerde varlığını göstermektedir. Bunlar 

çocuk yetiştirme ve kişilik gelişimi gibi süreçlerin bireyi etkilediği, bir 

başka deyişle, kişinin kültür eseri olduğunu öne sürmektedir. 

Ekonomik durum, yetiştirilme tarzları, eğitim şansı, eğlenme ve 

dinlenme olanakları kişinin gelişiminde rol oynar. 

Ailenin gelir düzeyi başarıda önemli bir etkendir. Öğrencinin rahat bir 

ortamda yetişmesi, istediği maddi imkanlara sahip olmasıyla doğru 

orantılıdır. Bu da mutlak başarıyı doğrudan etkilemektedir. Hepimiz 

biliriz ki insan güzel şeyler giydiği zaman kendini daha iyi hisseder, 

kendine daha çok güvenir, her zamankinden daha aktif olur. Beden 

eğitimi dersine gelen daha iyi motive olur ve dersten daha zevk alır. 

Aileler, günlük hayatlarını devam ettirirken, çocukların eğitimini 

ikinci plana atmak gibi bir düşünceleri olmamalıdır. Günlük hayatın 

sorunlarıyla uğraşan aileler çocuklarının ihtiyaçlarıyla, gelişimleriyle 

ve eğilimleriyle de ilgilenmek durumundadırlar (Muratlı, 1997, s.13). 
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Tüm gelişim basamaklarında çocuk, ailesi ile girdiği ilişkilerin 

etkisinde kalarak mutlu veya mutsuz; doyumlu veya doyumsuz; 

uyumlu veya uyumsuz olur. Annenin çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı 

olması, davranışlarını ve zamanını çocuğun ihtiyaçlarına göre 

belirlemesi gerekir. İlgili anne sadece çocuğu doğrultusunda yaşamak 

yerine kendisi için yeni şeylerle ilgilenip kendisi için de bir şeyler 

yapıyorsa çocuk da kendi adımlarıyla gelişip öğrenmeyi başaracaktır. 

Kendi ilgilerini geliştirmeye devam eden anneler çocuklarında da 

benzer girişimi destekler (Yavuzer, 2004, s.129). Ailenin sosyal 

yönden gelişmesinde en etkili birey olarak kadının eğitilmesinden söz 

edilebilir. "Bir erkeği eğitirsen bir bireyi, bir kadını eğitirsen bir aileyi 

eğitmiş olursun" sözü kadının aile içindeki önemini yansıtmaktadır 

(Has İpek, 1990, s.365). Yaşadığı yer ve imkanları ne olursa olsun 

baba ailenin reisidir. Babanın eğitim durumu, kişilik yapısı, tavırları, 

davranışları ve ailesiyle ilgilenmesi çocukların eğitiminde etkilidir 

(Aziz, 2001, s.14). 

Baba, çocuk için hem bir sevgi nesnesi hem de örnek alınacak kişidir. 

Baba ile yaşanan ilişki ileriki yıllarda erkek ve kız çocukların cinsel 

kimliklerinde olumlu bir tutum kazanmalarında da önemli bir 

etkendir (Yavuzer, 2004, s.130). Ailenin sosyo-ekonomik statüsünün 

göstergesi olarak kabul edilen babanın mesleği ile çocuğun okuldaki 

başarısı arasında önemli bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. Babanın 

mesleği vasıfsız, el işine dayanan ve düşük kazanç getiren bir faaliyet 

olduğu takdirde, çocuğun aile çevresinden olumlu etkilenme imkanı 

azalmaktadır (Kurttan, 1977,s.97). Ailede kardeşlerin rolü son derece 

önemlidir. Kardeşi olmayan ailede tek çocuk olarak yetişen çocuklar, 

sosyal yönden eksik yetişirler. Arkadaşlık duyguları zayıftır, bencil 

olurlar. Toplumda görülen bazı şımarık tipler, genellikle aile 

hayatında kardeş münasebetleri iyi düzenlenmemiş veya tek çocuk 

olarak yetişmiş kimselerdir. Ana-babaların çocuklarını birbirleriyle 

kıyaslamaları kıskançlık duygularının daha da pekişmesine neden 
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olmaktadır. Çocukları birbiriyle kıyaslamak onların düşmanca 

duygular geliştirmelerine sebep olmaktadır. Kıyaslamalar kardeşleri 

teşvik edici olmaktan çok, çocuğa yetersizlik ve eksiklik duygusu 

aşılayacak niteliktedir (Canovalı, 1999, s.62). 

Çocuk, saygı duyulması gereken ahlaki kuralları büyük oranda 

yetişkinlerden, bir başka deyişle doğup büyüdüğü toplumdan hazır 

olarak alır. Bu nedenle ailelerin, öğretmenlerin kısaca çocuğun sosyal 

çevresinde bulunan bireylerin bu konuda örnek davranışlar 

sergilemesi gerekir (Mercin, 2005). Toplumlar çatışmasız ve ahenkli 

davranışların sürekliliğini sağlamak amacıyla çeşitli kurallar 

geliştirmişlerdir. Bu kurallar ise insanlara değişik kurumlar 

aracılığıyla öğretilir. Bu kurumların başında aile ve okul gelmektedir 

(Aydın, 1998). 

1.4.3 Çevre Kavramı 

Çevre sözcüğü, bugün artık çok geniş anlamlarda kullanılmaktadır. 

Her sistem bir parça olarak düşünüldüğünde, sistem dışındaki her 

şey çevre olarak tanımlanmaktadır. Örneğin evimiz yaşamımızda 

önemli bir mekandır. Bu mekan sistemin yani yaşamın bir parçası ise 

evimiz dışındaki komşularımız, mahallemiz, tanıdık ve akrabalarımız 

hep sosyal çevre bünyesindedir (Kılcıgil, 1998). 

Çevre sözcüğü, bizleri etkileyen tüm doğal nesne ve koşullarla, insan 

yapısı ve koşulları kapsayan, alt ve üst kurumlarıyla, toplumsal 

örgütlenmeyi içerir (Özmen, 1999). 

Sosyal çevre, insanları belli amaçları doğrultusunda bir arada toplar 

ve diğerlerinden ayırır. Bir okulun öğretmenleri o okulun sosyal 

çevresi içinde, aynı branş öğretmenleri de her bir grubun kendi 

sosyal çevresi içinde bir araya gelirler. Sosyal çevreler hareket 

kabiliyetleri bakımından serbesttir (Onat,1982). 
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İnsanlar doğal çevrenin üyesidirler ve bu çevrenin doğal verilerine 

muhtaçtırlar. Yaşamlarını devam ettiren insanlar arası davranışlar 

bağı symbiotic (ortak yaşam) ilişki gibidir. İnsan toplumu, bireylerin 

birikmesinden, tıpkı bitkiler, hayvanlar gibi sınırları belli olan doğal 

çevrede birlikte yaşamalarından ve toplumun bir sosyal çevre içinde 

oturmuş olmalarından meydana gelir (Özmen, 1999). 

Çevre faktörü diğer insanlara oranla gençler için daha ayrıcalıklı bir 

özellik taşır. Gencin ailesiyle birlikte veya algıladığı tüm durumlar, 

çevreden ve çevrenin etkileriyle şekillenir ve biçimlenir. Genç bu 

biçimlere göre değişimleri bazen kıyaslayarak bazen de kendi 

varsayımlarıyla özdeşleştirmeye çaba gösterir. Uyum var ise 

kabullenir, yoksa çatışır. Yani tavrını koyar ve kendi varlığını önce 

kendisine kabul ettirmeye çalışır (Kılcıgil, 1998). 

Bu bilgiler doğrultusunda, gençleri spora iten faktörlerin incelendiği 

birçok çalışmaya karşılık son 20 yılda çocukların fiziksel aktiviteye 

katılımında azalma olduğunu destekleyen çalışmalar da mevcuttur 

(Pehlivan, 2009). Bu çalışmalarda çocukların fiziksel aktiviteye 

katılımını engelleyen faktörler incelendiğinde liseye ve üniversiteye 

giriş sınavı hazırlıkları, yetişkin rol modellerinin azlığı, sakatlanma ve 

incinme kaygısı, TV izleme, bilgisayar ve video oyunları, okulların 

fiziki koşullarının azlığı gibi nedenler sayılabilir. 

Bu çerçevede araştırmanın amacı, ilköğretim okulu ikinci kademe 

öğrencilerinin ders dışı sportif faaliyetlere ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi ve aynı zamanda görüşleri; 

- Cinsiyete, 

- Çevreye, 

- Devam edilen okul türüne, 

- Ailenin eğitim durumuna göre değişmekte midir? 

gibi sorulara cevap aramaktır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1 Araştırma Modeli 

İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin ders dışı sportif faaliyetlere 

katılım durumları ve nedenlerini, anket sorularına verdikleri 

cevaplarla belirlemeye yönelik olan bu araştırma, tarama modelinde 

bir araştırmadır. 

2.2 Çalışma Grubu (Evren ve Örneklem) 

Araştırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerinden Çankaya’dan 36 

özel ve 48 devlet okulu, Yenimahalle ilçesinden ise 26 özel ve 89 

devlet okulu olmak üzere toplam 199 okul oluşturmaktadır. 

Örneklemini ise Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden 10’ar okul ( 5 

devlet ve 5 özel) ve bu okullarda okuyan 442 yedinci sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır.  

2.3 Sınırlılıklar 

1- Araştırma, 2012-2013 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

2- Araştırma, Ankara ili Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde 

uygulanmıştır. 

3- Bu ilçelerdeki devlet ve özel okullarda uygulanmıştır. 

4- Araştırma, 7.sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 

5- Araştırma hem kız hem de erkek öğrencilere uygulanmıştır. 

2.4 Verilerin Toplanması 

İlköğretim öğrencilerinin ders dışı faaliyetlere katılım düzeyinin 

demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğini ölçmek 

amacı ile Satı Akgül tarafından geliştirilen anket kullanılmış olup bu 

anket Ankara ilinde ikamet eden 7.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 
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(Akgül S.,ve Ark.,2012). Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm; araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini, ikinci 

bölüm ise öğrencilerin ders dışı sportif faaliyetlere katılımlarını 

belirleyen görüşlerini içermektedir. 5’li Likert tipi anket kullanılmıştır 

(1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 

4:Katılıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum). Satı Akgül ve arkadaşlarının 

2012 yılında yapmış olduğu çalışmada geliştirilen anketin geçerlik ve 

güvenirlik katsayısı .72 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada da 

anketin güvenirlik çalışması yapılarak .82 bulunmuştur.   

Kullanılan anketin derece aralıklarının değerleri aşağıda belirtilmiştir; 

Derece Aralıkları Değerler 

1. Kesinlikle Katılmıyorum 1.00 - 1.80 

2. Katılmıyorum 1.81 - 2.60 

3. Kararsızım 2.61 - 3.40 

4. Katılıyorum 3.41 -  4.20 

5. Tamamen Katılıyorum 4.21 -  5.00 

 

Araştırmada anket yapılacak okulları belirleyebilmek amacıyla okul 

sayıları belirlenerek ayrı ayrı özel ve devlet okulları içlerinden basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 10’ar okul seçilmiş ve bu 

okullarda öğrenim gören 7.sınıflardan toplam 442 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin büyük kısmı demografik bilgilerde bulunan 

7.soruya cevap vermedikleri için soru değerlendirmeye alınmamıştır.  

Araştırmada kullanılan anket (Ek-1), araştırmaya katılan 

öğrencilerden alınan onam formu (Ek-2), Ankara Üniversitesi Etik 

Kurul Kararı (Ek-3) ve M.E.B izin yazısı (Ek-4) ekte verilmiştir. 
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2.5 Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programında 

hesaplanmıştır. Araştırmada ilk olarak değişkenlere ve alt boyutlara 

ait betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve 

yüzdelerle açıklanmış ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

Öğrencilerin demografik bilgileri anket görüşleri ile karşılaştırılarak t-

testi ve varyans analizi (One Way Anova) yapılmıştır. 

Karşılaştırmalarda p<0,05 düzeyi esas alınmıştır.  
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3. BULGULAR 

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin ders dışı faaliyetlere katılım 

düzeyinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmaya ait bulgular aşağıda 

belirtilmiştir. 

Çizelge 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri 

 n % 

Cinsiyet 

Kız 233 52,6 

Erkek 209 47,2 

Total 442 99,8 

Okul türü 

Özel okul 179 40,4 

Devlet okulu 263 59,4 

Total 442 99,8 

İkamet Edilen 

Çevre 

Çankaya 198 44,7 

Yenimahalle 244 55,1 

Total 442 99,8 

 

Katılımcıların cinsiyetleri incelendiğinde %52,6 sının kadın, % 47,2 

sinin ise erkek olduğu görülmektedir. Okul türü dağılımı 

incelendiğinde ise %40,4 ünün özel okul , %59,4 ünün ise devlet 

okulunda okuduğu görülmektedir. İkamet edilen çevre 

incelendiğinde %55,1 ile Yenimahalle, %44,7 ile Çankaya da ikamet 

edildiği görülmektedir.  
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Çizelge 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Eğitim ve 

Meslek Durumları 

 n % 

Anne Meslek 

Ev hanımı 192 43,3 

Özel sektör 174 39,3 

Kamu 76 17,2 

Total 442 99,8 

Baba Meslek 

Özel sektör 156 35,2 

Kamu 286 64,6 

Total 442 99,8 

Anne eğitim 

Ortaokul 199 45 

Lise 113 25,5 

Üniversite 130 29,4 

Total 442 96,9 

Baba Eğitim 

Ortaokul 137 30,9 

Lise 133 30 

Üniversite 172 38,9 

Total 442 98,9 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %43,3 ünün anne mesleği ev 

hanımı, %39,3 ü özel sektörde, %17,2 sinin ise kamuda istihdam 

edildiği görülmektedir. Baba meslekleri incelendiğinde ise %35,2 

sinin özel sektör, %64,6 sının ise kamuda istihdam edildiği 

görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim 

durumları incelendiğinde %29,4’ü üniversite, %25,5’i lise ve %45 

ortaokul mezunudur. Baba eğitim düzeyleri incelendiğinde 

ise %38,9’u üniversite, %30’u lise ve %30,9’u ortaokul mezunudur. 
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Çizelge 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ders Dışı Faaliyetlere 

Katılımları ile İlgili Görüşleri 

 Maddeler 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Tamamen 

Katılıyorum Ortalama 
Std. 

Sapma 

n % n % n % n % n % 

Ders dışı sportif 

çalışmaların yararlı 
olduğunu 

düşünüyorum. 

38 8,6% 14 3,2% 25 5,7% 132 29,9% 233 52,7% 4,15 1,21 

Spor yaparak 

okuldaki idareci ve 

öğretmenlerle 
ilişkilerimin 

artacağını 

düşünüyorum. 

40 9,0% 59 13,3% 111 25,1% 123 27,8% 109 24,7% 3,46 1,25 

Sportif faaliyetlere 
katılarak boş 

zamanlarımı en iyi 

şekilde 
değerlendiriyorum. 

35 7,9% 27 6,1% 61 13,8% 144 32,6% 175 39,6% 3,9 1,22 

Okulumda kapalı 

spor salonu olması 

sportif çalışmaları 
olumlu etkiler. 

36 8,1% 17 3,8% 32 7,2% 120 27,1% 237 53,6% 4,14 1,22 

Çalışmaların 

dışardan gelen 

antrenörler 
tarafından yapılması 

çalışmalara 

katılmamda etkilidir. 

45 10,2% 44 10,0% 130 29,4% 109 24,7% 114 25,8% 3,46 1,26 

Medyadaki 
programlar spora 

yönlenmemde etkili 

olur. 

42 9,5% 78 17,6% 103 23,3% 139 31,4% 80 18,1% 3,31 1,23 

Diğer ders 

öğretmenlerinden 

destek görememem 

sportif çalışmalara 
katılmamamda 

etkendir. 

98 22,2% 77 17,4% 104 23,5% 102 23,1% 61 13,8% 2,89 1,35 

Okulumda soyunma 
odalarının olmaması 

sportif çalışmalara 

katılmamamda 

etkilidir. 

123 27,8% 73 16,5% 71 16,1% 90 20,4% 85 19,2% 2,87 1,5 

Çalışmaların 

düzensiz yapılması 

sportif çalışmalara 
katılmamamda 

etkilidir. 

68 15,4% 80 18,1% 92 20,8% 107 24,2% 95 21,5% 3,18 1,37 

Sağlık sorunlarımın 

olması sportif 
çalışmalara 

katılmamamda 

etkilidir. 

124 28,1% 56 12,7% 55 12,4% 95 21,5% 112 25,3% 3,03 1,58 

İstediğim branşa 
yönelik faaliyetlerin 

yapılmaması sportif 

çalışmalara 
katılmamamda 

etkilidir. 

56 12,7% 62 14,0% 86 19,5% 113 25,6% 125 28,3% 3,43 1,36 

İstediğim branşa ait 

tesis ve araç gereç 
olmaması sportif 

çalışmalara 

katılmamamda 
etkilidir. 

77 17,4% 61 13,8% 65 14,7% 112 25,3% 127 28,7% 3,34 1,46 

Boş vaktimin 

olmaması spor 
yapmamı engeller. 

111 25,1% 83 18,8% 65 14,7% 78 17,6% 105 23,8% 2,96 1,52 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ders dışı sportif faaliyetlere katılım 

ile ilgili görüşlerinde en çok katıldıkları maddenin “Ders dışı sportif 

çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” (x=4,15) ve en az 

katıldıkları maddenin ise “Okulumda soyunma odalarının olmaması 
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sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” (x=2,89) olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Çizelge 4: Okul Türüne Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırması 

Maddeler 
Okul Türü N Ort Std. Sapma t P 

Ders dışı sportif çalışmaların yararlı 

olduğunu düşünüyorum. 

Özel Okul 179 4,18 1,26 

,495 ,621 

Devlet Okulu 263 4,12 1,17 

Spor yaparak okuldaki idareci ve 
öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum. 

Özel Okul 179 3,66 1,19 

2,943 ,003* 

Devlet Okulu 263 3,31 1,26 

Sportif faaliyetlere katılarak boş 
zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum. 

Özel Okul 179 3,92 1,25 

,415 ,678 

Devlet Okulu 263 3,87 1,19 

Okulumda kapalı spor salonu olması 
sportif çalışmaları olumlu etkiler. 

Özel Okul 179 4,17 1,19 

,437 ,662 

Devlet Okulu 263 4,12 1,23 

Çalışmaların dışardan gelen antrenörler 

tarafından yapılması çalışmalara 
katılmamda etkilidir 

Özel Okul 179 3,48 1,29 

,290 ,772 

Devlet Okulu 263 3,44 1,23 

Medyadaki programlar spora 

yönlenmemde etkili olur. 

Özel Okul 179 3,31 1,32 

,117 ,907 

Devlet Okulu 263 3,30 1,15 

Diğer ders öğretmenlerinden destek 
görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir. 

Özel Okul 179 3,02 1,34 

1,785 ,075 

Devlet Okulu 263 2,79 1,35 

Okulumda soyunma odalarının olmaması 

sportif çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Özel Okul 179 2,93 1,51 

,766 ,444 

Devlet Okulu 263 2,82 1,48 

Çalışmaların düzensiz yapılması sportif 

çalışmalara katılmamamda etkilidir. 

Özel Okul 179 3,15 1,37 

-,340 ,734 

Devlet Okulu 263 3,20 1,36 

Sağlık sorunlarımın olması sportif 

çalışmalara katılmamamda etkilidir. 

Özel Okul 179 2,96 1,59 

-,804 ,422 

Devlet Okulu 263 3,08 1,56 

İstediğim branşa yönelik faaliyetlerin 
yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Özel Okul 179 3,44 1,39 

,244 ,807 

Devlet Okulu 263 3,41 1,34 

İstediğim branşa ait tesis ve araç gereç 

olmaması sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Özel Okul 179 3,27 1,48 

-,741 ,459 

Devlet Okulu 263 3,38 1,44 

Boş vaktimin olmaması spor yapmamı 

engeller. 

Özel Okul 179 3,12 1,55 

1,829 ,068 

Devlet Okulu 263 2,85 1,49 
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*p<0.05 

Okul türüne göre öğrencilerin ders dışı sportif Etkinliklere Katılım 

Düzeyinin Karşılaştırması sonucunda öğrencilerin “Spor yaparak 

okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine verdikleri yanıtlar arasında yapılan t-testi 

sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

[t(440)=2,943; p<0,05)]. Özel okulları öğrencilerinin puanlarının 

ortalaması (x=3,66) düzeyinde, devlet okulu öğrencilerinin (x=3,31) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel okuldaki öğrenciler bu maddeye daha 

fazla katılmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “Ders dışı 

sportif çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,495; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “Sportif 

faaliyetlere katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum.” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

çıkmamıştır [t(440)=,415; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda 

“Okulumda kapalı spor salonu olması sportif çalışmaları olumlu 

etkiler.” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,437; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda 

“Çalışmaların dışardan gelen antrenörler tarafından yapılması 

çalışmalara katılmamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,290; p>0,05]. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda 

“Medyadaki programlar spora yönlenmemde etkili olur.” maddesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,117; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “Diğer ders 

öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=1,785; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda 

“Okulumda soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=,766; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne, “Çalışmaların düzensiz 

yapılması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesine 

ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

çıkmamıştır [t(440)=,340; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “Sağlık 

sorunlarımın olması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” 

maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,804; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “İstediğim 

branşa yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=,244; p>0,05].  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “İstediğim 

branşa ait tesis ve araç gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=,741; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “Boş 

vakimin olmaması spor yapmamı engeller” maddesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=1,829; p>0,05]. 

Çizelge 5: Cinsiyete Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif Etkinliklere 

Katılım Düzeyinin Karşılaştırması 

Maddeler Cinsiyet N Ort Std. Sapma t P 

Ders dışı sportif çalışmaların yararlı 
olduğunu düşünüyorum. 

Kız 233 4,33 ,95 

3,44 ,001* 

Erkek 209 3,94 1,41 

Spor yaparak okuldaki idareci ve 
öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 
düşünüyorum. 

Kız 233 3,48 1,15 

,493 ,622 

Erkek 209 3,42 1,34 

Sportif faaliyetlere katılarak boş 

zamanlarımı en iyi şekilde 
değerlendiriyorum. 

Kız 233 4,00 1,09 

1,919 ,056 

Erkek 209 3,77 1,33 

Okulumda kapalı spor salonu olması 

sportif çalışmaları olumlu etkiler. 

Kız 233 4,30 1,01 

3,019 ,003* 

Erkek 209 3,95 1,38 

Çalışmaların dışardan gelen 
antrenörler tarafından yapılması 
çalışmalara katılmamda etkilidir 

Kız 233 3,4979 1,17 

,676 ,499 

Erkek 209 3,4163 1,34 

Medyadaki programlar spora 
yönlenmemde etkili olur. 

Kız 233 3,2876 1,09 

-,401 ,689 

Erkek 209 3,3349 1,35 

Diğer ders öğretmenlerinden destek 

görememem sportif çalışmalara 
katılmamamda etkendir. 

Kız 233 2,80 1,31 

-1,349 ,178 

Erkek 209 2,98 1,39 

Okulumda soyunma odalarının 
olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Kız 233 2,87 1,43 

,070 ,944 

Erkek 209 2,86 1,56 

Çalışmaların düzensiz yapılması 
sportif çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Kız 233 3,27 1,33 

1,487 ,138 

Erkek 209 3,08 1,40 
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Maddeler Cinsiyet N Ort Std. Sapma t P 

Sağlık sorunlarımın olması sportif 
çalışmalara katılmamamda etkilidir. 

Kız 233 3,15 1,54 

1,764 ,078 

Erkek 209 2,89 1,60 

İstediğim branşa yönelik faaliyetlerin 

yapılmaması sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Kız 233 3,47 1,30 

,791 ,429 

Erkek 209 3,37 1,42 

İstediğim branşa ait tesis ve araç 
gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Kız 233 3,37 1,39 

,546 ,586 

Erkek 209 3,30 1,53 

Boş vaktimin olmaması spor 
yapmamı engeller. 

Kız 233 2,97 1,46 

,184 ,854 

Erkek 209 2,94 1,59 

*p<0.05 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Ders dışı sportif 

çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine verdikleri 

yanıtlar arasında yapılan t-testi sonucunda istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur [t(440)=3,442; p<0,05)]. Kız öğrencilerin 

puanlarının ortalaması (x= 4,33), erkek öğrencilerin (x=3,94) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre bu 

maddeye daha fazla katılmaktadır.  

Cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere katılım 

düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Okulumda kapalı spor salonu 

olması sportif çalışmaları olumlu etkiler” maddesine verilen yanıtlar 

arasında erkek ve kız öğrencilerin görüşleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur [t(440)=3,019; p<0,05)]. Kız 

öğrencilerin puanlarının ortalaması (x= 4,30), erkek öğrencilerin 

(x=3,95) düzeyinde gerçekleşmiştir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere 

göre bu maddeye daha fazla katılmaktadır. 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Spor yaparak okuldaki 

idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını” maddesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,493; p>0,05]. 
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Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Sportif faaliyetlere 

katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde değerlendiriyorum.” 

maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=1,919; p>0,05]. 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Çalışmaların dışardan 

gelen antrenörler tarafından yapılması çalışmalara katılmamda 

etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,676; p>0,05]. 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Medyadaki programlar 

spora yönlenmemde etkili olur.” maddesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,401;p>0,05]. 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Diğer ders 

öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=1,349;p=,178; p>0,05]. 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Okulumda soyunma 

odalarının olmaması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” 

maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,070; p>0,05]. 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Çalışmaların düzensiz 

yapılması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=1,487; 

p>0,05].  
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Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Sağlık sorunlarımın 

olması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=1,764; 

p>0,05].  

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “İstediğim branşa 

yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,791; p>0,05].  

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “İstediğim branşa ait 

tesis ve araç gereç olmaması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,546; p>0,05].  

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Boş vakimin olmaması 

spor yapmamı engeller” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=,184; p>0,05]. 

Çizelge 6: İkamet Edilen Çevreye Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırılması 

Maddeler İkamet edilen çevre N Ort. Std. Sapma t P 

Ders dışı sportif çalışmaların 

yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 

Çankaya 198 4,15 1,25 

,034 ,973 

Yenimahalle 244 4,14 1,17 

Spor yaparak okuldaki 
idareci ve öğretmenlerle 
ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum. 

Çankaya 198 3,60 1,25 

2,191 ,029* 
Yenimahalle 244 3,34 1,22 

Sportif faaliyetlere katılarak 
boş zamanlarımı en iyi 

şekilde değerlendiriyorum. 

Çankaya 198 3,97 1,25 

1,270 ,205 

Yenimahalle 244 3,83 1,19 
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Maddeler İkamet edilen çevre N Ort. Std. Sapma t P 

Okulumda kapalı spor salonu 
olması sportif çalışmaları 
olumlu etkiler. 

Çankaya 198 4,10 1,29 

-,646 ,518 

Yenimahalle 244 4,17 1,15 

Maddeler İkamet edilen çevre N Ort. Std. Sapma t P 

Çalışmaların dışardan gelen 
antrenörler tarafından 
yapılması çalışmalara 

katılmamda etkilidir 

Çankaya 198 3,57 1,24 

1,684 ,093 
Yenimahalle 244 3,36 1,25 

Medyadaki programlar spora 

yönlenmemde etkili olur. 

Çankaya 198 3,31 1,30 

,125 ,900 

Yenimahalle 244 3,30 1,15 

Diğer ders öğretmenlerinden 

destek görememem sportif 
çalışmalara katılmamamda 
etkendir. 

Çankaya 198 2,98 1,41 

1,339 ,181 
Yenimahalle 244 2,81 1,29 

Okulumda soyunma 
odalarının olmaması sportif 

çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Çankaya 198 2,94 1,53 

1,051 ,294 

Yenimahalle 244 2,79 1,46 

Çalışmaların düzensiz 
yapılması sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Çankaya 198 3,19 1,46 

,118 ,906 

Yenimahalle 244 3,17 1,28 

Sağlık sorunlarımın olması 

sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Çankaya 198 3,20 1,57 

2,028 ,043* 

Yenimahalle 244 2,89 1,56 

İstediğim branşa yönelik 

faaliyetlerin yapılmaması 
sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Çankaya 198 3,48 1,39 

,796 ,427 
Yenimahalle 244 3,38 1,33 

İstediğim branşa ait tesis ve 

araç gereç olmaması sportif 
çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Çankaya 198 3,24 1,46 

-1,222 ,222 
Yenimahalle 244 3,41 1,45 

Boş vaktimin olmaması spor 
yapmamı engeller. 

Çankaya 198 2,90 1,54 

-,714 ,476 

Yenimahalle 244 3,00 1,50 

*p<0.05 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Spor 

yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine verdikleri cevaplar arasında yapılan t-testi 

sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

[t(440)=2,191; p<0,05)]. Çankaya ilçesinde ikamet eden öğrencilerin 

puanlarının ortalaması (x= 3,60), Yenimahalle’de (x= 3,34) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Çankaya ilçesinde ikamet eden öğrenciler bu 



39 

 

maddeye Yenimahalle de ikamet eden öğrencilere göre daha çok 

katılmaktadır. 

İkamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Sağlık sorunlarımın 

olması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesine 

verdikleri cevaplar arasında yapılan t-testi sonucunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur [t(440)=2,191; p<0,05)]. 

Çankaya ilçesinde ikamet eden öğrenciler bu maddeye Yenimahalle 

de ikamet eden öğrencilere göre daha çok katılmaktadır. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Ders dışı 

sportif faaliyetlerin yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,034; p>0,05]. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Sportif 

faaliyetlere katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum.” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

çıkmamıştır [t(440)=1,270; p>0,05]. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Okulumda 

kapalı spor salonu olması sportif çalışmaları olumlu etkiler” 

maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,646; p>0,05]. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda 

“Çalışmaların dışardan gelen antrenörler tarafından yapılması 

çalışmalara katılmamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=1,684; p>0,05]. 
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Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Medyadaki 

programlar spora yönlenmemde etkili olur.” maddesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,125; p>0,05]. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Diğer ders 

öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=1,339; p>0,05]. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Okulumda 

soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=1,051; p>0,05]. 

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda 

“Çalışmaların düzensiz yapılması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

[t(440)=,118; p>0,05].  

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “İstediğim 

branşa yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=,796; p>0,05].  

Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “İstediğim 

branşa ait tesis ve araç gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark çıkmamıştır [t(440)=1,222; p>0,05].  
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Araştırmada ikamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Boş 

vakimin olmaması spor yapmamı engeller” maddesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır [t(440)=,714;p>0,05]. 

Çizelge 7: Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırması 

Maddeler Eğitim Düzeyi N Ort. Std. Sapma F P  

Ders dışı sportif çalışmaların 
yararlı olduğunu düşünüyorum. 

Ortaokul 199 4,03 1,26 

2,214 ,111 

 

Lise 113 4,16 1,25 

Üniversite  130 4,31 1,06  

Total 442 4,14 1,21  

Spor yaparak okuldaki idareci ve 
öğretmenlerle ilişkilerimin 
artacağını düşünüyorum. 

Ortaokul 199 3,41 1,25 

2,401 ,092 

 

Lise 113 3,30 1,28  

Üniversite  130 3,64 1,18  

Total 442 3,45 1,24  

Sportif faaliyetlere katılarak boş 

zamanlarımı en iyi şekilde 
değerlendiriyorum. 

Ortaokul 199 3,80 1,28 

1,095 ,335 

 

Lise 113 3,92 1,16  

Üniversite  130 4,00 1,15  

Total 442 3,89 1,21  

Okulumda kapalı spor salonu 
olması sportif çalışmaları olumlu 

etkiler. 

Ortaokul 199 4,10 1,22 

,180 ,835 

 

Lise 113 4,15 1,23  

Üniversite  130 4,18 1,19  

Total 442 4,14 1,21  

Çalışmaların dışardan gelen 
antrenörler tarafından yapılması 
çalışmalara katılmamda etkilidir 

Ortaokul 199 3,55 1,17 

2,003 ,136 

 

Lise 113 3,50 1,38  

Üniversite  130 3,27 1,25  

Total 442 3,45 1,25  

Medyadaki programlar spora 
yönlenmemde etkili olur. 

Ortaokul 199 3,23 1,19 

,937 ,393 

 

Lise 113 3,43 1,16  

Üniversite  130 3,31 1,31  

Total 442 3,31 1,22  
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Maddeler Eğitim Düzeyi N Ort. Std. Sapma F P  

Diğer ders öğretmenlerinden 
destek görememem sportif 

çalışmalara katılmamamda 
etkendir. 

Ortaokul 199 2,90 1,39 

,042 ,959 

 

Lise 113 2,85 1,30  

Üniversite  130 2,89 1,34  

Total 442 2,88 1,35  

Okulumda soyunma odalarının 
olmaması sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 199 2,87 1,46 

,034 ,967 

 

Lise 113 2,88 1,56  

Üniversite  130 2,83 1,49  

Total 
442 2,86 1,49 

 

Çalışmaların düzensiz yapılması 
sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 
199 3,21 1,36 

,488 ,614 

 

Lise 
113 3,23 1,29  

Üniversite  
130 3,08 1,43 

 

Total 
442 3,18 1,36 

 

Sağlık sorunlarımın olması 
sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 
199 3,22 1,53 

3,288 ,038* 

 

Lise 
113 3,00 1,53 

 

Üniversite  
130 2,76 1,64 

 

Total 
442 3,03 1,57  

İstediğim branşa yönelik 

faaliyetlerin yapılmaması sportif 
çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Ortaokul 
199 3,44 1,33 

,626 ,535 

 

Lise 
113 3,51 1,31 

 

Üniversite  
130 3,32 1,44  

Total 
442 3,42 1,36 

 

İstediğim branşa ait tesis ve araç 
gereç olmaması sportif 

çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Ortaokul 
199 3,41 1,44 

5,463 ,005* 

 

Lise 
113 3,59 1,35  

Üniversite  
130 3,00 1,51 

 

Total 
442 3,34 1,45 

 

Boş vaktimin olmaması spor 
yapmamı engeller. 

Ortaokul 
199 3,08 1,54 

2,140 ,119 

 

Lise 
113 2,71 1,51 

 

Üniversite  
130 2,98 1,48 

 

Total 
442 2,96 1,52  

*p<0.05 

Anne eğitim düzeyine göre ders dışı sportif etkinliklere katılımda 

öğrencilerin “Sağlık Sorunlarımın Olması Sportif Çalışmalara 

Katılmamamda Etkilidir” maddesine ilişkin puanların üzerinde 
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(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda ortalamalar arasında fark olduğu saptanmıştır 

[F(2,441)=3,288; p<0,05]. Ortalamalar dikkate alındığında “Sağlık 

Sorunlarımın Olması Sportif Çalışmalara Katılmamamda Etkilidir” 

maddesine katılım anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin 

(x=2,76), anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin (x=3,00), anne 

eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin (x=3,22) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için yapılan Tukey Testi 

sonucuna göre, anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrenciler anne 

eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilere göre bu maddeye daha çok 

katılmaktadır.  

Anne eğitim düzeyine göre ders dışı sportif etkinliklere katılımda 

öğrencilerin “İstediğim Branşa Ait Tesis ve Araç Gereç Olmaması 

Sportif Çalışmalara Katılmamamda Etkilidir” maddesine ilişkin 

puanların üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında fark 

olduğu saptanmıştır [F(2,441)=5,463; p<0,05]. Anne eğitim düzeyi 

üniversite olan öğrencilerin (x=3,00), anne eğitim düzeyi lise olan 

öğrencilerin (x=3,59), anne eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin 

(x=3,41) düzeyinde gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için 

yapılan Tukey Testi sonucuna göre, anne eğitim düzeyi lise olan 

öğrenciler anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilere göre bu 

maddeye daha çok katılmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre “Ders dışı 

sportif çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine 

ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441)=2,214; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre “Spor 

yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 
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düşünüyorum” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır F(2,441)=2,401; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre “Sportif 

faaliyetlere katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=1,095; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

“Okulumda kapalı spor salonu olması sportif çalışmaları olumlu 

etkiler” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır F(2,441)=,180; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

“Çalışmaların dışardan gelen antrenörler tarafından yapılması 

çalışmalara katılmamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans 

analizi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=2,003;p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

“Medyadaki programlar spora yönlenmemde etkili olur” maddesine 

ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,937; 

p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre “Diğer 

ders öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,042; p>0,05].  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

“Okulumda soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,034; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

“Çalışmaların düzensiz yapılması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır F(2,441)=,488; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre “İstediğim 

branşa yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,626; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre “Boş 

vaktimin olmaması spor yapmamı engeller” maddesine ilişkin yapılan 

varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=2,140; p>0,05].  
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Çizelge 8: Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırması (Tukey Testi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukey HSD 
      

Maddeler 
(I) Anne 

Eğitim 

(J) Anne 

Eğitim 

Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Sağlık sorunlarımın 

olması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 

Lise ,21226 ,18461 ,484 -,2219 ,6464 

Üniversite ,45187
*
 ,17674 ,029* ,0362 ,8675 

Lise 

Ortaokul -,21226 ,18461 ,484 -,6464 ,2219 

Üniversite ,23962 ,20158 ,461 -,2344 ,7137 

Üniversite 

Ortaokul -,45187
*
 ,17674 ,029* -,8675 -,0362 

Lise -,23962 ,20158 ,461 -,7137 ,2344 

İstediğim branşa ait tesis 

ve araç gereç olmaması 

sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 

Lise -,17583 ,17002 ,556 -,5757 ,2240 

Üniversite ,40939
*
 ,16278 ,033* ,0266 ,7922 

Lise 

Ortaokul ,17583 ,17002 ,556 -,2240 ,5757 

Üniversite ,58523
*
 ,18565 ,005* ,1486 1,0218 

Üniversite 

Ortaokul -,40939
*
 ,16278 ,033* -,7922 -,0266 

lise -,58523
*
 ,18565 ,005* -1,0218 -,1486 

*p<0.05 
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Çizelge 9: Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyi Karşılaştırması 

Maddeler 
Baba Eğitim  

Düzeyi N Ortalama Std. Sapma F P 

Ders dışı sportif çalışmaların 
yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 

Ortaokul 137 4,05 1,29 

,925 ,397 

Lise 133 4,13 1,23 

Üniversite 172 4,23 1,12 

Total 442 4,14 1,21 

Spor yaparak okuldaki idareci 
ve öğretmenlerle ilişkilerimin 

artacağını düşünüyorum. 

Ortaokul 137 3,43 1,23 

,698 ,498 

Lise 133 3,37 1,24 

Üniversite 172 3,54 1,26 

Total 442 3,45 1,24 

Sportif faaliyetlere katılarak 
boş zamanlarımı en iyi şekilde 
değerlendiriyorum. 

Ortaokul 137 3,78 1,24 

,919 ,400 

Lise 133 3,94 1,20 

Üniversite 172 3,95 1,20 

Total 442 3,89 1,21 

Okulumda kapalı spor salonu 
olması sportif çalışmaları 
olumlu etkiler. 

Ortaokul 137 4,13 1,25 

,616 ,540 

Lise 133 4,06 1,18 

Üniversite 172 4,21 1,20 

Total 442 4,14 1,21 

 
Çalışmaların dışardan gelen 

antrenörler tarafından 
yapılması çalışmalara 
katılmamda etkilidir 

Ortaokul 137 3,56 1,19 

1,280 ,279 

Lise 133 3,50 1,27 

Üniversite 172 3,34 1,28 

Total 442 3,45 1,25 

 
Medyadaki programlar spora 
yönlenmemde etkili olur. 

Ortaokul 137 3,24 1,22 

,315 ,730 

Lise 133 3,33 1,13 

Üniversite 172 3,34 1,294 

Total 442 3,31 1,22 

 
Diğer ders öğretmenlerinden destek 
görememem sportif çalışmalara katılmamamda 

etkendir. 

Ortaokul 137 2,83 1,39 ,195 ,823 

Lise 133 2,93 1,38   

Üniversite 172 2,90 1,30 
  

Total 442 2,88 1,35 
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Maddeler 
Baba Eğitim  

Düzeyi N Ortalama Std. Sapma F P 

 
Okulumda soyunma odalarının 
olmaması sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 137 2,81 1,45 

,674 ,510 
Lise 133 2,99 1,47 

Üniversite 172 2,81 1,54 

Total 442 2,86 1,49 

 
Çalışmaların düzensiz 
yapılması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 137 3,25 1,37 

1,074 ,343 
Lise 133 3,26 1,33 

Üniversite 172 3,06 1,38 

Total 442 3,18 1,36 

 
Sağlık sorunlarımın olması 
sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 137 3,20 1,55 

3,251 ,040* 
Lise 133 3,16 1,53 

Üniversite 172 2,79 1,60 

Total 442 3,03 1,57 

 
İstediğim branşa yönelik 
faaliyetlerin yapılmaması 
sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ortaokul 137 3,40 1,35 

1,058 ,348 
Lise 133 3,56 1,25 

Üniversite 172 3,33 1,43 

Total 442 3,42 1,36 

 
İstediğim branşa ait tesis ve 
araç gereç olmaması sportif 

çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Ortaokul 137 3,43 1,41 

,766 ,465 
Lise 133 3,37 1,42 

Üniversite 172 3,23 1,51 

Total 442 3,34 1,45 

 
Boş vaktimin olmaması spor 
yapmamı engeller. 

Ortaokul 137 3,03 1,55 

,329 ,720 
Lise 133 2,96 1,51 

Üniversite 172 2,89 1,51 

Total 442 2,96 1,52 

*p<0.05 

Baba eğitim düzeyine göre ders dışı sportif etkinliklere katılımda 

öğrencilerin “Sağlık Sorunlarımın Olması Sportif Çalışmalara 

Katılmamamda Etkilidir” maddesine ilişkin puanların üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda ortalamalar arasında fark olduğu saptanmıştır 

[F(2,441)=3,251; p<0,05]. Ortalamalar dikkate alındığında “Sağlık 
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Sorunlarımın Olması Sportif Çalışmalara Katılmamamda Etkilidir” 

maddesine katılım baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin 

(x=2,79), baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin (x=3,16), baba 

eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin (x=3,20) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için yapılan LSD Testi 

sonucuna göre, baba eğitim düzeyi lise olan öğrenciler baba eğitim 

düzeyi üniversite olan öğrencilere göre bu maddeye daha çok 

katılmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “Ders dışı 

sportif çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine 

ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,925; 

p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “Spor 

yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır F(2,441)=,698; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “Sportif 

faaliyetlere katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,919; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre 

“Okulumda kapalı spor salonu olması sportif çalışmaları olumlu 

etkiler” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır F(2,441)=,616; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre 
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“Çalışmaların dışardan gelen antrenörler tarafından yapılması 

çalışmalara katılmamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans 

analizi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=1,280; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre 

“Medyadaki programlar spora yönlenmemde etkili olur” maddesine 

ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,315; 

p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “Diğer 

ders öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,195; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre 

“Okulumda soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,674; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre 

“Çalışmaların düzensiz yapılması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır F(2,441)=1,074; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “İstediğim 

branşa yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=1,058; p>0,05].  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “İstediğim 

branşa ait tesis ve araç gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,766; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre “Boş 

vaktimin olmaması spor yapmamı engeller” maddesine ilişkin yapılan 

varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıştır F(2,441)=,329; p>0,05]. 

Çizelge 10: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılımında Baba Eğitim Düzeyine Göre Katılım Düzeyi 

Karşılaştırması (LSD TESTİ) 

Sağlık sorunlarımın olması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir. 
LSD 

(I) Baba Eğitim 
(J) Baba 

Eğitim 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Ortaokul 

Lise ,03897 ,19080 ,838 -,3360 ,4140 

Üniversite ,40787
*
 ,17949 ,024* ,0551 ,7606 

Lise 
Ortaokul -,03897 ,19080 ,838 -,4140 ,3360 

Üniversite ,36890
*
 ,18098 ,042* ,0132 ,7246 

Üniversite 
Ortaokul -,40787

*
 ,17949 ,024* -,7606 -,0551 

Lise -,36890
*
 ,18098 ,042 -,7246 -,0132 

*p<0.05   
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Çizelge 11: Anne Mesleğine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırması 

Maddeler Anne Mesleği N Ort Std. Deviation F P 

Ders dışı sportif 
çalışmaların yararlı 
olduğunu düşünüyorum. 

Ev Hanımı 192 4,12 1,23 

,683 ,506 

Özel Sektör 174 4,22 1,13 

Kamu 76 4,03 1,30 

Total 442 4,14 1,21 

Spor yaparak okuldaki 
idareci ve öğretmenlerle 

ilişkilerimin artacağını 
düşünüyorum. 

Ev Hanımı 192 3,46 1,24 

,114 ,892 

Özel Sektör 174 3,47 1,22 

Kamu 76 3,39 1,30 

Total 442 3,45 1,24 

Sportif faaliyetlere katılarak 
boş zamanlarımı en iyi 
şekilde değerlendiriyorum. 

Ev Hanımı 192 3,80 1,25 

1,153 ,317 

Özel Sektör 174 3,99 1,17 

Kamu 76 3,92 1,20 

Total 442 3,89 1,21 

Okulumda kapalı spor 
salonu olması sportif 
çalışmaları olumlu etkiler. 

Ev Hanımı 192 4,12 1,23 

,788 ,455 

Özel Sektör 174 4,21 1,15 

Kamu 76 4,01 1,29 

Total 442 4,14 1,21 

Çalışmaların dışardan gelen 
antrenörler tarafından 
yapılması çalışmalara 
katılmamda etkilidir 

Ev Hanımı 192 3,47 1,27 

,741 ,477 

Özel Sektör 174 3,38 1,24 

Kamu 76 3,59 1,23 

Total 442 3,45 1,25 

Medyadaki programlar 
spora yönlenmemde etkili 
olur. 

Ev Hanımı 192 3,34 1,21 

1,292 ,276 
Özel Sektör 174 3,36 1,22 

Kamu 76 3,10 1,24 

Total 442 3,31 1,22 

Diğer ders 
öğretmenlerinden destek 
görememem sportif 
çalışmalara katılmamamda 
etkendir. 

Ev Hanımı 192 2,91 1,33 

1,075 ,342 
Özel Sektör 174 2,94 1,36 

Kamu 76 2,68 1,36 

Total 442 2,88 1,35 
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Maddeler Anne Mesleği N Ort Std. Deviation F P 

Okulumda soyunma 
odalarının olmaması sportif 
çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Ev Hanımı 192 2,87 1,46 

,758 ,469 
Özel Sektör 174 2,93 1,54 

Kamu 76 2,68 1,46 

Total 442 2,86 1,49 

Çalışmaların düzensiz 
yapılması sportif 
çalışmalara katılmamamda 

etkilidir. 

Ev Hanımı 192 3,19 1,33 

,043 ,958 
Özel Sektör 174 3,16 1,38 

Kamu 76 3,21 1,43 

Total 442 3,18 1,36 

Sağlık sorunlarımın olması 
sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ev Hanımı 192 2,97 1,51 

,559 ,572 
Özel Sektör 174 3,13 1,63 

Kamu 76 2,96 1,60 

Total 442 3,03 1,57 

İstediğim branşa yönelik 
faaliyetlerin yapılmaması 
sportif çalışmalara 
katılmamamda etkilidir. 

Ev Hanımı 192 3,32 1,34 

,914 ,402 
Özel Sektör 174 3,51 1,40 

Kamu 76 3,48 1,32 

Total 442 3,42 1,36 

İstediğim branşa ait tesis ve 
araç gereç olmaması sportif 
çalışmalara katılmamamda 
etkilidir. 

Ev Hanımı 192 3,35 1,43 

,677 ,509 
Özel Sektör 174 3,40 1,45 

Kamu 76 3,17 1,50 

Total 442 3,34 1,45 

Boş vaktimin olmaması 
spor yapmamı engeller. 

Ev Hanımı 192 2,94 1,54 

1,526 ,219 
Özel Sektör 174 3,08 1,52 

Kamu 76 2,72 1,44 

Total 442 2,96 1,52 

*p<0,05 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre ders dışı 

etkinliklere katılım düzeyi tek yönlü varyans analizi (One Way 

ANOVA) yapılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Ders dışı 

sportif çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine 
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ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=,683; 

p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Spor yaparak 

okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [F(2,441)=,114; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Sportif 

faaliyetlere katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=1,153; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Okulumda 

kapalı spor salonu olması sportif çalışmaları olumlu etkiler” 

maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441)=,788; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Çalışmaların 

dışardan gelen antrenörler tarafından yapılması çalışmalara 

katılmamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=,741; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Medyadaki 

programlar spora yönlenmemde etkili olur” maddesine ilişkin yapılan 

varyans analizi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıştır [ F(2,441)=1,292; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Diğer ders 
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öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=1,075; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Okulumda 

soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [F(2,441)=,758; p>0,05].  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Çalışmaların 

düzensiz yapılması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” 

maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441)=,043; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Sağlık 

sorunlarımın olması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” 

maddesine ilişkin yapılan varyans analizi sonucunda ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441)=,559; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “İstediğim 

branşa yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=,914; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “İstediğim 

branşa ait tesis ve araç gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan varyans analizi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=,677; p>0,05].  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleğine göre “Boş vaktimin 

olmaması spor yapmamı engeller” maddesine ilişkin yapılan varyans 

analizi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=1,526; p>0,05]. 

Çizelge 12: Baba Mesleğine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırması 

Maddeler Baba Mesleği N Ort Std. Sapma t P 

Ders dışı sportif çalışmaların yararlı 

olduğunu düşünüyorum. 

Özel sektör 156 4,15 1,19 

,058 ,954 
Kamu 286 4,14 1,21 

Spor yaparak okuldaki idareci ve 

öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum. 

Özel sektör 156 3,45 1,33 

-,023 ,982 
Kamu 286 3,45 1,20 

Sportif faaliyetlere katılarak boş 

zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum. 

Özel sektör 156 3,94 1,22 

,644 ,520 
Kamu 286 3,87 1,21 

Okulumda kapalı spor salonu olması 

sportif çalışmaları olumlu etkiler. 

Özel sektör 156 4,35 1,03 
2,970 ,003* 

Kamu 286 4,02 1,29 

Çalışmaların dışardan gelen 

antrenörler tarafından yapılması 

çalışmalara katılmamda etkilidir 

Özel sektör 156 3,45 1,26 

-,051 ,959 
Kamu 286 3,46 1,25 

Medyadaki programlar spora 

yönlenmemde etkili olur. 

Özel sektör 156 3,21 1,23 -1,166 ,244 

Kamu 286 3,36 1,22   

Diğer ders öğretmenlerinden destek 

görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir. 

Özel sektör 156 2,92 1,42 

,389 ,698 
Kamu 286 2,87 1,31 

Okulumda soyunma odalarının 

olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Özel sektör 156 2,76 1,52 

-1,076 ,282 
Kamu 286 2,92 1,48 

Çalışmaların düzensiz yapılması 

sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir. 

Özel sektör 156 3,10 1,37 

-,843 ,399 
Kamu 286 3,22 1,36 

Sağlık sorunlarımın olması sportif 

çalışmalara katılmamamda etkilidir. 

Özel sektör 156 2,91 1,61 
-1,220 ,223 

Kamu 286 3,10 1,55 
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Maddeler Baba Mesleği N Ort Std. Sapma t P 

İstediğim branşa yönelik faaliyetlerin 

yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir. 

Özel sektör 156 3,37 1,39 

-,563 ,574 
Kamu 286 3,45 1,34 

İstediğim branşa ait tesis ve araç 

gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir 

Özel sektör 156 3,26 1,49 

-,839 ,402 
Kamu 286 3,38 1,44 

Boş vaktimin olmaması spor 

yapmamı engeller. 

Özel sektör 156 3,01 1,46 
,587 ,557 

Kamu 286 2,93 1,55 

*p<0,05 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Spor 

yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine verdikleri cevaplar arasında yapılan t-testi 

sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

[t(440)=2,970; p<0,05)]. Babası özel sektörde çalışan öğrenciler bu 

maddeye babası kamu sektöründe çalışan öğrencilere göre daha çok 

katılmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Ders dışı 

sportif çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine 

ilişkin yapılan t-testi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır [t(440)=,058; p>0,05)]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Spor 

yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [t(440)=,023; p>0,05)]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Sportif 
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faaliyetlere katılarak boş zamanlarımı en iyi şekilde 

değerlendiriyorum” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [t(440)=,644; p>0,05)]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda 

“Çalışmaların dışardan gelen antrenörler tarafından yapılması 

çalışmalara katılmamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan t-testi 

sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır [t(440)=,051; p>0,05)]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Medyadaki 

programlar spora yönlenmemde etkili olur” maddesine ilişkin yapılan 

t-testi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıştır [t(440)=1,166; p>0,05)]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Diğer ders 

öğretmenlerinden destek görememem sportif çalışmalara 

katılmamamda etkendir” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [t(440)=,389; p>0,05)]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Okulumda 

soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441=1,076; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda 
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“Çalışmaların düzensiz yapılması sportif çalışmalara katılmamamda 

etkilidir” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441)=,843; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Sağlık 

sorunlarımın olması sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” 

maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 

[F(2,441)=1,220; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “İstediğim 

branşa yönelik faaliyetlerin yapılmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [F(2,441)=,563; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “İstediğim 

branşa ait tesis ve araç gereç olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin yapılan t-testi sonucunda 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır [F(2,441)=,839; p>0,05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleğine göre ders dışı sportif 

etkinliklere katılım düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Boş 

vaktimin olmaması spor yapmamı engeller” maddesine ilişkin yapılan 

t-testi sonucunda ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıştır [F(2,441)=,587; p>0,05]. 
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4. TARTIŞMA 

 

Türk sporunun temel kaynağını oluşturan okul sporlarını 

çeşitlendirerek geliştirmek, gençlerde yaygınlaştırıp yaşatabilmek için 

ilköğretim kurumlarında, okul içi ve okullar arası spor 

organizasyonlarının genel eğitimin amaçlarına uygun, verimli ve daha 

etkili yapılabilmesi, katılımın arttırılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu araştırmada ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin ders dışı sportif 

faaliyetlere katılım düzeyini etkileyen etkenler araştırılmıştır.  

Bu araştırmada uygulanan anket sonucunda araştırmaya katılan 

toplam 442 öğrencinin 233’ünün kız, 209’unun erkek öğrenci olduğu 

dolayısıyla katılımcı kız öğrencilerin sayılarının erkek öğrencilerden 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı 

sportif etkinliklere katılım düzeyi karşılaştırılmış olup, “Ders dışı 

sportif çalışmaların yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine 

verdikleri yanıtlar arasında yapılan t- testi sonucunda kız öğrenciler 

puanlarının ortalaması (x=4,33), erkek öğrencilerin puanlarının 

ortalaması (x=3,94) düzeyinde çıkmıştır. Koca (2006) Türk 

toplumunda erkek çocuklar, erkekliklerini geliştirebilmeleri için 

aileler tarafından spora teşvik edilirken, kız çocuklarının ise 

bedenlerini ve kadınsı özelliklerini korumaları için özellikle kuvvet 

gerektiren ağır yarışma sporlarından uzak tutulduklarını, bu yüzden 

kızların spora katılımının erkeklerden daha düşük olduğunu 

belirtmiştir. Bu anlamda bu araştırmanın sonucu bu görüşü 

desteklememektedir. 

Uygulanan anket sonucunda kız ve erkeklerin beraber 

değerlendirdikleri soruların alt boyutları puanlarına ait betimsel 

istatistiklere bakıldığında, öğrencilerin katıldıkları görüşler genel 

olarak örtüşmektedir. 

Cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere katılım düzeyi 
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karşılaştırılmış olup, “Okulumda kapalı spor salonu olması sportif 

çalışmaları olumlu etkiler” maddesine verdikleri yanıtlar arasında 

yapılan t-testi sonucunda kız öğrencilerin puanlarının ortalaması 

(x=4,30), erkek öğrencilerin puanlarının ortalaması (x=3,95) düzeyine 

çıkmıştır. Öğrencilerin ders dışı sportif faaliyetlere katılımını 

engelleyen en önemli faktörler sırasıyla; diğer derslerdeki başarılarını 

olumsuz etkileyeceği endişesi, okullarda yeterli malzeme ve fiziki 

şartların olmaması, hazırlanmaları gereken bir üst eğitim öğretim 

kurumu imtihanlarının olması nedeni ile vakitlerinin olmayışı, sportif 

etkinliklerinin düzenli yapılmaması ve tercih ettikleri branşlara göre 

etkinlik olmaması, ailelerinden yeteri kadar destek alamadıkları 

ortaya çıkmıştır. Okul türüne göre farkın anlamlı çıkması çalışmamızı 

desteklemektedir. 

Demirhan ve Altay (2001), bir çalışmalarında beden eğitimi dersini 

seçmeyen kız öğrencilerin %95,2’si diğer derslerin kariyerleri için 

daha önemli olduğunu, %57,3’ü programlarına uymadığını, %39.8’i 

okul dışında yaptıkları egzersizleri yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

Bu tür öğrenci tercihlerinde okul tesis imkanları ile organizasyon 

yeterlilik durumlarının etkili olacağı göz ardı edilmemelidir.  

Gökmen ve Schnitger (1981), yaptıkları bir çalışmada, öğrencilerin 

spor araç-gereçlerinden faydalanamama oranının %73,8 gibi olumsuz 

bir tablo olarak tespit etmişlerdir. Öğrencilerin başka aktiviteye 

katılma isteklerinde pek çok sebeple birlikte az da olsa sınıf 

mevcutlarının kalabalık olması ile ders araç-gereçlerinin yetersizliği 

etkili olabilir. Bu araştırmada uygulanan anket sonucunda 

araştırmaya katılan toplam 442 öğrencinin 179’unun özel okul, 

263’ünün devlet okulunda okuduğu, dolayısıyla devlet okulu 

öğrencilerinin özel okul öğrencilerinden fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Özel okulda okuyan öğrencilerin ortalaması (x=40,4), devlet okulunda 

okuyan öğrencilerin ortalaması (x=59,4) olarak tespit edilmiştir. Okul 
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türüne göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere katılım düzeyi 

karşılaştırması sonucunda öğrencilerin “Spor yaparak okuldaki 

idareci ve öğretmenlerle ilişkilerinin artacağını düşünüyorum.” 

maddesine verdikleri yanıtlar arasında yapılan t-testi sonucunda özel 

okul öğrencilerinin puanlarının ortalaması (x=3,66), devlet okulu 

öğrencilerinin (x=3,31) düzeyinde gerçekleşmiştir. Dalkıran ve 

arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları bir çalışma sonucuna göre 

beden eğitimi öğretmenlerinin; ders dışı etkinliklerinin süresi, amaca 

uygun yapılması, spor kültürünü kazandırmaya yönelik olması ve 

etkinliklerin yarışmalara yönelik yapılması ile ilgili görüşleri; cinsiyet 

okul türü (resmi-özel) ve hizmet yılları arasındaki farkın anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Okul türüne göre farkın anlamlı 

çıkması çalışmamızı desteklemektedir. 

 Öğrencilerin ikamet edilen çevreye göre ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyleri karşılaştırılmış olup, öğrencilerin 198’inin Çankaya, 

244’ünün Yenimahalle ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiştir. “Spor 

yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerinin artacağını 

düşünüyorum.” ve “Sağlık sorunlarımın olması sportif çalışmalara 

katılmamda etkilidir.” maddelerine verilen cevaplar sonucunda 

Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde özel ve devlet okulunda okuyan  

öğrencilerin görüşlerinde fark çıkmıştır. Bu durumda okulların 

bulunduğu çevre ile ikamet edilen çevre aynı olmadığı için okulun 

bulunduğu çevreye göre spora katılımın farklılık gösterebileceğini 

söyleyebiliriz. 

Taşmektepgil ve arkadaşları çalışmasında (2006); spora yönelimde 

beden eğitimi dersinin etkisini oransal olarak %51,3, sportif 

yeteneğin ortaya çıkma durumunu ise %65 olarak bulmuştur. 

Yapılan bir başka çalışmada, öğrencilerin beden eğitimi dersleriyle bir 

spor branşına yönlendirilme beklentisi %86,7 oranındadır. Ancak, 

öğrencilerin %46,4’ü bu beklentilerini hiç gerçekleştiremediklerini 
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belirtmişlerdir. Bu çerçevede yapılan çalışmalara göre beden eğitimi 

öğretmenlerinin yetenekli öğrencileri uygun spor branşına 

yönlendirilmede etkin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Aybek ve 

arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışma sonucunda öğrencileri ders dışı  

aktivitelere en çok yönlendiren etken %42,4 ile çevre, %21,7 ile aile 

ve %12,6 ile de beden eğitimi öğretmenidir. Köse (2003) öğrencilerin 

ders dışı aktivitelere katılımlarının nasıl gerçekleştirdiği konulu 

araştırmasında, ders dışı aktivitelere kendi isteğiyle katılan 

öğrencilerin %51, ailelerin yönlendirmesiyle katılanların %26,1 ve 

beden eğitimi öğretmeni ya da diğer öğretmenlerin yönlendirmesiyle 

katılanların oranının %22,7 olduğunu belirtmiştir. Buradan okul 

beden eğitimi ve diğer öğretmenlerin, ders dışı etkinliklere gereken 

önemi vermedikleri sonucunu çıkarabiliriz. Bu oranın artmasında 

ailenin de önemli rolü olduğu unutulmamalıdır. Çalışmamızın 

sonuçlarına göre anne ve babanın eğitim düzeyi çocuğun spora 

katılımını önemli ölçüde etkilemektedir. Yapılan bir araştırma 

sonucunda ana-babaların, çocuklarının beden eğitimi dersine 

katılımına yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının 

yüksek olduğu dolayısıyla tutumlarının da genelde olumlu olduğu 

görüşünü elde etmişler ve anne babanın çocuklarının beden eğitimi 

dersine katılımına yönelik tutumları ile çocuklarının cinsiyeti ile 

farklılığın olmadığını göstermektedir. Sonuçların bu şekilde 

oluşmasına, başlıca etken olarak geçmiş yıllara kıyasla 

toplumumuzda spor yapan birey sayısındaki artışın neden olduğu 

söylenebilir. Tutumların ve katılımın olumlu yönde olmasında bir 

başka etken olarak da kitle-iletişim araçlarının etkinliği gösterilebilir. 

Zamanın büyük bir bölümünü televizyon karşısında geçiren bir 

toplum olduğumuz düşünüldüğünde bu durumun ne kadar önemli 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada da öğrencilerin medyadaki 

programların etkisi ile katılım sağladıkları görüşüne katıldıkları 

sonucu ortaya çıkmıştır.  
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Sullivian (2003), bir çalışmasında 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin fiziksel 

aktivitelere katılım sıklığını incelemiş ve sınıflar arasında anlamlı 

farklılıklar bulmuştur. Bir başka araştırmacı ise yaptığı çalışmada, 

fiziksel aktiviteye yönelik tutumların sınıf seviyesinin yükselmesiyle 

azalmaya başladığı yönünde bulgular elde etmiştir (Ewy, 1993). Sınıf 

seviyeleri yükseldikçe ailenin desteğinin değişmesinde akademik 

kaygıların etkili olduğu varsayılabilir. Bu çalışmada ise eğitim 

seviyesi üniversite düzeyinde olan ailelerin ders dışı sportif 

etkinliklere katılımı desteklediği sonucu elde edilmiştir. Anne ve baba 

eğitim düzeyi üniversite derecesinde olan öğrencilerin ders dışı 

etkinliklere katılımında “Sağlık sorunlarının olması sportif 

çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesine ilişkin görüşleri anne 

ve baba eğitim düzeyi lise ve ortaokul derecesinde olan öğrenci 

görüşlerine göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Eğitim seviyesi 

arttıkça spora katılımın da arttığı sonucu desteklenmektedir. Aile 

yapısı, nicelikleri, anne ve babanın eğitim seviyeleri ile anne-baba-

çocuk ilişkilerinin yapısı ve çocuk yetiştirme anlayışı; öğrencilerin boş 

zaman faaliyetlerini aile kurumu aracılığıyla öğrenmesini ve katılımını 

sağlar (M.E.S.G.B., 1998). Aile, çocuğun gelişmesinde etkili olduğu 

kadar ona ilk gelişim ve deneyim fırsatlarını hazırlaması açısından 

okul başarısında da etkili olan önemli bir kurumdur (Yavuzer, 1983).  

Yapılan bir başka araştırmada da aile ve çocuğun fiziksel aktivite 

tercihleri incelenmiş ve sonucunda ebeveynlerin fiziksel aktiviteye 

katılım nedenleri olarak sağlıklı yaşam, kendine güven, sosyalleşme, 

enerjik ve kendini iyi hissetme gibi faktörler ortaya çıkmış ve 

çocukların da aile katılımı ışığında şekillendiği sonucuna ulaşılmıştır 

(Macdonald,D. ve ark., 2010). Yaptığımız çalışma sonucunda ailenin 

eğitim düzeyine göre katılımın değişiklik gösterdiği sonucu ile bu 

çalışmayı desteklemektedir. Ebeveynin spora katılımı hangi 

orandaysa çocuğun da aynı oranda katılım sağlayacağı ve büyüdükçe 

sporu yaşam biçimi olarak benimseyeceğini söyleyebiliriz. 
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Bu çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya katılan 7.sınıf 

öğrencilerinin verdiği cevaplara göre özel okulda okuyan öğrencilerin 

devlet okullarına göre ders dışı etkinliklere katılımında fark 

olduğudur. Elde edilen bu sonuç literatürde yer alan bazı 

çalışmalarla örtüşmektedir. Macdonal,D. ve arkadaşlarının (2010) 

yaptığı bir çalışmada bazı ailelerin her ne kadar ders dışı etkinliklere 

katılımı desteklese de ekonomik güçlüklerden ve fiziki şartların 

uygun olmayışından dolayı katılım sağlanamadığı sonucuna 

varmıştır. Aynı şekilde bir başka çalışmada erkek öğrencilerin fiziksel 

aktiviteye katılım nedenlerini araştırdıkları çalışma sonucunda 

katılım nedeni olarak bazı öğrencilerin eğlence ve sosyalleşme olarak 

ortaya çıkarken bazısının katılım nedeni olarak rekabet duygusu ve 

yarışma olarak ortaya çıkmıştır. Fakat ailelerin etkinlik alanına 

ulaşım sağlayamamaları ve hava karardığında güvenli olmadıklarını 

düşünmeleri sebebi ile katılımda azalma olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yine aynı araştırma sonucuna göre akademik başarı faktörünün 

daha önemli olduğunu düşünen aileler fiziksel aktivite sıklığının ders 

sorumluluklarının dışında kalan zaman ile sınırlı kaldığı ortaya 

çıkmıştır. 

Cheung (2010), ailenin çocuğun fiziksel aktiviteye katılımına etkisi 

üzerine yaptığı araştırma sonuçlarına göre aile desteğinin spora 

katılımı önemli derecede etkilediği ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi 

olarak çocuğun aile desteği ile kendini daha güvende ve güvenli 

hissettiğini söyleyebiliriz. Bu araştırmanın sonuçları bizim 

çalışmamız ile örtüşmektedir.  

Diğer yandan Cheung (2010)’un yaptığı aynı çalışmanın diğer bir 

sonucu olarak Çin’de erkek çocukların kültürel olarak aile soyadını 

sürekli taşıyacakları için daha önemli görüldükleri, kız çocuk ile 

kıyaslandıkları ve bu sebeple spora katılımda daha çok destek 

gördükleri sonucu cinsiyet farkını öne çıkarmıştır. Bizim 
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çalışmamızda cinsiyetler arasında ders dışı etkinliklere katılımda 

anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0,05).  

Claudia, K. ve arkadaşları (2008) kız ve erkek öğrencilerin ders dışı 

etkinlik ve takım sporuna katılımı üzerine yaptıkları bir araştırma 

sonucunda erkek öğrencilerin takım sporuna daha katılımcı olduğu, 

kız öğrencilerin ise önceliklerinin akademik başarı endişesi olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ortaokul öğrencilerinin spor programlarına 

katılımındaki motivasyonel faktörleri inceledikleri çalışmada,  7 ve 8. 

sınıf öğrencileriyle çalışmışlar ve erkek öğrencilerin yarışma sporlarını 

tercih ederken, kız öğrencilerin daha çok sporun getirdiği sosyal 

fırsatlar nedeniyle spora katıldıkları sonucuna varmışlardır. Yılmaz ve 

arkadaşları (2010), çocukların spora katılım nedenlerini inceledikleri 

araştırmalarında 8-14 yaş aralığındaki sporcuların cinsiyetlerine ve 

spor türlerine göre katılım motivasyonlarında anlamlı farklar 

bulmuşlardır. Takım ruhu ve hareketli olma alt boyutlarının takım 

sporlarına katılan sporcularda, bireysel sporlara katılanlara göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yılmaz ve arkadaşları ayrıca 

takım ruhu, fiziksel uygunluk, eğlence, arkadaşlık, yarışma alt 

boyutlarının erkeklerin spora katılımında kadın sporculara göre daha 

önemli olduğunu  tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Daley ve O’Gara 

(1998), okullardaki ders dışı fiziksel aktivitelere katılan 7-10 yaş 

aralığındaki 145 öğrencinin katılım motivasyonları ile yaş ve cinsiyet 

ilişkilerini inceledikleri araştırmalarında öğrencilerin ders dışı 

etkinliklere katılım sebeplerinin birbirlerinden farklı olduğunu, kızlar 

ve erkeklerin katılım sebeplerinde farklılık gösterdiklerini ortaya 

koymuşlardır. Acar ve Gündüz (2012), öğrencilerin spora katılım 

motivasyonlarında cinsiyet farklılığını test etmiş, kız ve erkek 

öğrenciler arasında “eğlence”, “başarı/statü” ve  “hareket/aktif olma” 

alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Kız öğrencilerin “başarı/statü” ve “eğlence” faktörüne 

erkeklerden daha çok önem verdiği sonucuna varılmıştır. 
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Buna karşılık Zhang, T. (2011) yılında yaptığı araştırma sonucunda 

beden eğitimi öğretmeninin önemini ortaya koymuştur. Barber ve 

arkadaşlarının (1999) genç sporcuların spora katılım 

motivasyonlarında aile ve antrenörlerin etkilerini inceledikleri 

çalışmalarında 9-14 yaş grubundaki sporcuların spora katılımında 

erkeklerin başarı ve statüye kızlardan daha çok önem verdikleri 

sonucuna ulaşmışlar. Beden eğitimi öğretmeninin aile ile birlikte 

etkin bir model olmasının önemi bu araştırmada olduğu gibi bu 

çalışmayı da desteklemektedir. Buna karşılık yapılan başka bir 

çalışmada farklı branşlarda okul takımlarında yer alan ortaöğretim 

öğrencilerinin spora katılım motivasyonlarını inceledikleri 

çalışmalarında, kız sporcuların spora katılımlarındaki en önemli 

nedenin takım üyeliği olduğunu, erkek sporcuların ise beceri gelişimi 

olduğu ortaya konulmuştur. 

Akgül ve arkadaşlarının (2012) yaptığı çalışma sonucunda, eğitim-

öğretim çalışmaları sebebiyle öğrencilerin okul içi ve okul dışı sportif 

aktivitelere fazla zaman ayıramadıkları, okul içinde ya da toplu spor 

merkezlerinde imkanlar olsa bile müfredat programı sebebiyle spora 

ilginin az olduğu sonucu çıkmıştır. 

Çocuğun gelişiminde ailenin rol-model olduğunu kabul edersek, 

spora katılım için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Sporu sadece 

televizyondan takip eden ailelerin çocuklarının aktif katılımcı olma 

olasılığı çok düşüktür. Katılımın en önemli faktörlerinden birinin de 

okulun fiziki uygunluğu ve araç-gereç donanımı olduğu sonucu özel 

okul ve devlet okulu arasındaki farktan ortaya çıkmıştır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere katılım 

durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan bu çalışmanın sonuçları 

maddeler halinde aşağıda sunulmuştur: 

1- Ders dışı sportif faaliyetlere katılım ile ilgili görüşlerinde en çok 

katıldıkları maddenin “Ders dışı sportif çalışmaların yararlı 

olduğunu düşünüyorum” (x=4,15) olduğu tespit edilmiştir. 

2- Ders dışı sportif faaliyetlere katılım ile ilgili görüşlerinde en az 

katıldıkları maddenin “Okulumda soyunma odalarının olmaması 

sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” (x=2,89) olduğu tespit 

edilmiştir. 

3- Okul türüne göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere katılım 

düzeyinin karşılaştırması sonucunda öğrencilerin “Spor yaparak 

okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine verdikleri yanıtlar arasında özel okul 

öğrencilerinin puanlarının ortalamasının (x=3,66), devlet okulu 

öğrencilerinin (x=3,31) düzeyinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Özel okul öğrencileri ile devlet okulu öğrencilerin verdikleri 

cevaplar arasında istatistiksel olarak fark olduğu tespit edilmiştir. 

4- Cinsiyete göre öğrencilerin katılım düzeyi karşılaştırıldığında 

“Okulumda kapalı spor salonu olması sportif çalışmaları olumlu 

etkiler ve ders dışı sportif çalışmaların yararlı olduğunu 

düşünüyorum” maddelerine ilişkin görüşlerde kız öğrenciler 

arasında fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

5- İkamet edilen çevreye göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinin karşılaştırılması sonucunda “Spor yaparak 

okuldaki idareci ve öğretmenlerle ilişkilerimin artacağını 

düşünüyorum” maddesine verilen yanıtlar arasında Çankaya ve 
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Yenimahalle ilçelerinde ikamet eden öğrencilerin arasında fark 

bulunmuştur. 

6- Araştırmaya katılan öğrencilerin “Sağlık sorunlarımın olması 

sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesine katılım, 

anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin (x=2,76), anne 

eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin (x=3,00), anne eğitim düzeyi 

ortaokul olan öğrencilerin (x=3,22) düzeyinde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Anne eğitim düzeyine göre verilen cevaplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. 

7- Araştırmaya katılan öğrencilerin “Sağlık sorunlarımın olması 

sportif çalışmalara katılmamamda etkilidir” maddesine katılım 

baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin (x=2,79), baba 

eğitim düzeyi lise öğrencilerin (x=3,16) baba eğitim düzeyi ortaokul 

olan öğrencilerin (x=3,20) düzeyinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

8- Anne mesleğine göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere 

katılım düzeyinde fark bulunmamıştır (p>0,05). 

9- Araştırmaya katılan öğrencilerin “Okulumda kapalı spor salonu 

olması sportif çalışmaları olumlu etkiler” maddesine katılımın 

baba mesleği özel sektörde olan öğrencilerin (x=4,35), baba 

mesleği kamu olan öğrencilerden (x=4,02) daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Baba mesleği özel sektör olan öğrencilerin verdikleri 

cevaplar ile kamu olan öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. 

Bu araştırmada ders dışı sportif faaliyetlere katılımda çeşitli 

değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgular ışığında beden eğitimi öğretmenlerine, ailelere ve 

bundan sonra yapılacak çalışmalara yardımcı olması amacıyla 

aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 
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1. Özel ve devlet okullarında ders dışı sportif etkinliklere katılımda 

spor salonu ve araç-gerecin önemi ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 

M.E.B.’ in bu faaliyetlerin etkin uygulanabilmesi için gereksinimi 

karşılaması beklenmektedir. 

2. Beden eğitimi öğretmenleri, beden eğitimi dersi ve ders dışı 

etkinliklerin çocuğun fiziksel, ruhsal ve bedensel gelişimi üzerine 

etkilerini aileler ile bire bir görüşme yaparak bilinçlendirmeli, 

katılım sağlanmalıdır. 

3. Beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut fiziksel koşullarda, 

çocukların yaş ve seviyelerine uygun ders dışı etkinlik 

planlayarak, bu etkinliklere katılımı motivasyon sağlayarak 

gerçekleştirmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. 

4. Beden eğitimi öğretmenleri çeşitli materyaller kullanarak beden 

eğitimi ve ders dışı sportif faaliyetleri daha eğlenceli hale getirerek 

öğrencilerin aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik 

faaliyetler uygulayarak katılımı arttırmalıdır. 

5. Bu çalışma iki merkez ilçede gerçekleştirilmiştir. Diğer ilçelerde de 

uygulanarak Ankara ili genel durumu belirlenerek uygun plan ve 

uygulamalarla spora katılım arttırılabilir. 

6. Aile, çocuğun gelişmesinde etkili olduğu kadar ona ilk gelişim ve 

deneyim fırsatlarını hazırlaması açısından okul başarısında da 

etkilidir. İlk eğitim gibi spor sevgisi de çocuğa ailede verilmelidir. 

Aile çocuklarını önce izleyici olarak spora motive etmeli, spor 

yapan akran grupları izletilerek kendilerinin de sportif çalışma 

yapabileceği konusunda cesaret vermelidir. 
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ÖZET 

İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif 

Faaliyetlere İlişkin Görüşleri 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders 

dışı sportif faaliyetlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.  

Bu araştırmaya, Ankara ili Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde 

bulunan özel ve devlet okullarında 7.sınıfta okuyan 442 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmada anket yapılacak okulları belirleyebilmek 

amacı ile okul sayıları belirlenmiştir. Özel ve devlet okulları 

içerisinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış, her iki 

ilden 10 ar okul olmak üzere (5 özel, 5 devlet okulu) toplam 20 okul 

seçilmiş ve bu okullardaki öğrencilere anket uygulanmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin ders dışı sportif faaliyetlere katılım düzeyini 

belirleyen Satı Akgül ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen,  

geçerlilik ve güvenirlilik katsayısı .72  bulunan 5’li Likert tipi anket 

kullanılmıştır (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 

3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum). Anket iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; öğrencilerin demografik 

bilgilerini (7soru), ikinci bölüm ise; öğrencilerin ders dışı sportif 

faaliyetlere katılımlarını belirleyen maddeleri içermektedir (13 

Madde). Araştırmada uygulanan bu anketin ayrıca güvenirlik 

çalışması yapılmış ve .82 bulunmuştur.   

Araştırmanın istatistiksel analizinde; anket görüşleri frekans ve 

yüzdelerle tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Öğrencilerin demografik 

bilgileri ile anket görüşleri karşılaştırılarak t-testi ve varyans analizi 

(One Way Anova) yapılmıştır. p<0.05 anlamlılık düzeyi esas 

alınmıştır. Anlamlı çıkan sonuçlarda farkın nereden kaynaklandığının 

belirlenebilmesi için Tukey ve LSD testi uygulanmıştır. 
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Bu araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin ders dışı 

sportif faaliyetlere katılım ile ilgili görüşlerinde en çok katıldıkları 

maddenin “Ders dışı sportif çalışmaların yararlı olduğunu 

düşünüyorum” (x=4,15) ve en az katıldıkları maddenin ise 

“Okulumda soyunma odalarının olmaması sportif çalışmalara 

katılmamamda etkilidir” (x=2,89) olduğu ortaya çıkmıştır.  

Cinsiyete göre öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere katılım 

düzeyinin karşılaştırması sonucunda “Ders dışı sportif çalışmaların 

yararlı olduğunu düşünüyorum” maddesine verdikleri yanıtlar 

arasında yapılan t-testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur [t(440)=3,442; p<0,05)]. Fark kız öğrencilerinin 

lehine çıkmıştır. Okul türüne göre öğrencilerin ders dışı sportif 

Etkinliklere Katılım Düzeyinin Karşılaştırması sonucunda 

öğrencilerin “Spor yaparak okuldaki idareci ve öğretmenlerle 

ilişkilerimin artacağını düşünüyorum” maddesine verdikleri yanıtlar 

arasında yapılan t-testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur [t(440)=2,943; p<0,05)]. Fark özel okul lehine 

çıkmıştır.  

Anne ve baba eğitim düzeyine göre ders dışı sportif etkinliklere 

katılımda öğrencilerin “Sağlık Sorunlarımın Olması Sportif 

Çalışmalara Katılmamamda Etkilidir” ve baba eğitim düzeyine göre  

“İstediğim Branşa Ait Tesis ve Araç Gereç Olmaması Sportif 

Çalışmalara Katılmamamda Etkilidir”  maddesine ilişkin görüşlerin 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmıştır [F(2,441)=3,288; 

p<0,05]. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Beden Eğitimi Öğretmeni, Ders Dışı Sportif 

Faaliyet, İlköğretim 
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ABSTRACT 

Primary School Second Stage Students’ Opinions about 

Extracurricular Sport Activities 

 

The aim of this study is to determine primary school second stage 

students’ opinions about extracurricular sport activities. 

442 students who are at 7th grade at primary and state schools in 

Yenimahalle and Çankaya towns in Ankara attended this research. 

Number of school was determined to decide the schools where the 

questionnaire would be carried out. The method of simple random 

sampling was used for private and state schools; total 20 schools, 10 

for each town (5 of them are private, 5 are state schools), were chosen 

and the questionnaire is applied to the students in these schools.  

In this research, 5 point Likert Scale which determines the 

participation level of students in extracurricular sport activities, 

whose validity and reliability coefficient was found as .72 and was 

developed by Satı Akgül and et al.(2012) was used. (1: strongly 

disagree, 2: disagree, 3: neutral, 4: agree, 5: strongly agree). The 

questionnaire consists of two parts. First part includes students’ 

demographic information (7 questions), second parts includes articles 

determining the participation of students in extracurricular sport 

activities (Article 13). In addition the reliability study of the 

questionnaire applied in this research has been done and it was 

found as .82.  

 

In the statistical analysis of the research, opinions from 

questionnaire have been interpreted by tabulating them with 

frequencies and percentages. t-test and analysis of variance (One 

Way ANOVA) was performed by comparing students’ demographic 

information and opinions in the questionnaire.  

p <0.05 significance level is based on. The Tukey and LSD test was 
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applied in order to determine what has caused the difference in 

significant results.  

As a result of this study, it has been revealed that the article which 

students participating in the research agree the most with their 

opinions about participating in extracurricular sport activities is “I 

think extracurricular sport activities are useful.” (x= 4.15) and the 

article which they agree the least is ‘the absence of locker rooms in 

my school has an effect on not participating in sports activities. (x = 

2.89). 

As a result of comparing participation level of students in 

extracurricular sport activities in terms of gender, it was found that 

there is a statistical significant difference [t (440) = 3.442; p <0.05)] 

as a result of t-test done for answers for the article “I think 

extracurricular sports activities are useful.’” Difference is in favor of 

girls. As a result of comparing participation level of students in 

extracurricular sport activities in terms of school type, it was found 

that there is a statistical significant difference [t(440)=2,943; p<0,05)] 

as a result of t-test done for answers for the article “I think my 

relationship with teachers and directors in the school will develop”. 

Difference is in favor of private school.  

It was found that about the participating extracurricular sport 

activities there is a statistical significant difference between students’ 

opinions, in terms of education level of the mother and father, about 

the article “That I have health problems has an effect on not 

attending sport activities.” and in terms of education level of the 

father, about the article “That there is not facility or equipments for 

the branch of sports that I want has an effect on not attending sport 

activities.”.  

 

Key Words: Family, Physical Education Teacher, Extracurricular 

Sport Activities, Primary School.  
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EK-1 

T.C 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

      Bu anket, ilköğretim 2. kademedeki öğrencilerin okul içi ve okul dışı sportif faaliyetlere 
katılımını tespit ederek sporu kitlelere yaygınlaştırmak, ülke sporuna katkıda bulunmak 
amacıyla sporun temel kaynağı olan okul ve öğrencilerin, sportif faaliyetlere katılımını 
arttırmaya yönelik, bilimsel bir çalımada kullanmak üzere hazırlanmıştır. 

                  

      Planlanan bu çalışmadan, sağlık sonuç alabilmek için sorulara vereceğiniz samimi ve 
doğru cevaplarınız, çalışmanın güvenirliğini arttıracaktır. 

                  

      İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür eder, yaşamınızda sağlık ve başarılar dilerim. 

                  

               Saygılarımla, 

               Araştırmacı 

               Gizem KONUK 

ANKET FORMU 

Bölüm I: Kişisel Bilgi 
Formu              

1. Cinsiyetiniz:   (   ) Kadın  (   ) Erkek      

2. 
Devam ettiğiniz okul 
türü  (   ) 

Özel 
Okul  (   ) Devlet Okulu     

3. İkamet ettiğiniz çevre                      

4. 
Annenizin ve babanızın öğretim 
düzeyi;            

      Annezin  Babanız        

 - Ortaokul   (   )  (   )        

 - Lise   (   )  (   )        

 - Üniversite   (   )  (   )        
5. Annenizin 

mesleği                       

6. Babanızın 
mesleği                       

7. Ailenizin aylık gelir 
düzeyi                      
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EK-3 

 
Katılımcının beyanı: 

 Eğitimin içeriği; ders dışı sportif faaliyetlere katılıma beden eğitimi 

öğretmeninin ve ailenin etkisini belirleyecek şekilde araştırmacı Gizem 
Konuk tarafından, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden 
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu 
araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra 
böyle bir araştırmaya katılımcı olarak davet edildim. Eğer bu araştırmaya 
katılırsam araştırmacı ile aramızda kalması gereken bilgilerin gizliliğine bu 
araştırma sırasında da büyük bir özen ve saygı ile yaklaşılacağına 
inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı 
sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli 
güven verildi. Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir neden 
göstermeden araştırmadan çekilebilirim. Ancak araştırmacıyı zor durumda 
bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden bildirmemin uygun 
olacağının bilincindeyim. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili 
herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da ayrı bir ödeme 
yapılmayacaktır. Araştırma sırasında araştırma ile ilgili bir sorun ile 
karşılaştığımda herhangi bir saatte araştırmacı Gizem Konuk’a hangi telefon 
ve adresten ulaşabileceğimi biliyorum. 

 Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. 
Araştırmaya katılamam konusunda zorlayıcı bir davranış ile karşılaşmış 
değilim. Bana yapılmış tüm açıklamaları anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırmada katılımcı 
olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 
memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

 İmzalı bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir. 

Katılımcı: 

Adı, Soyadı: 

Adresi: 

Tel: 

İmza: 

Görüşme Tanığı: 

Adı, Soyadı: 

Adresi: 

Tel: 

İmza: 

Katılımcı ile Görüşen Araştırmacı: 

Adı, Soyadı: 

Adresi: 

Tel: 

İmza: 
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