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Öz: Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-
yeterliklerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma 
grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üç devlet ortaokulunda öğrenim gören 820’si kız, 837’si erkek 
1657 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği’ kulla-
nılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntemler olarak; betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma ve Pearson Correlation testleri kullanılmıştır. Araştır-
madan elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının orta 
seviyenin üzerinde, öz-yeterliklerinin ise yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin 
beden eğitimi dersine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermezken, 
öz-yeterlikleri ise anlamlı olarak değişmektedir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik tutum ve öz-yeterliklerinin sınıf düzeyi ve beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenlerine göre 
anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan araştırma sonuçları, ortaokul öğrencilerinin 
beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir 
ilişki olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, ergen, öz-yeterlik, tutum  
 

ATTITUDES AND SELF-EFFICACY OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS TOWARD 
PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Abstract: The purpose of this study was to analyze perceived levels of attitudes and self-efficacy of 
middle school students toward physical education classes according to some demographic variables, and to 
determine the relationship between attitudes and self-efficacy. The sample of the study consists of 1657 (820 
female and 837 male) students studying at three state middle schools. “The Physical Education Predisposi-
tion Scale” was used to collect data. Descriptive statistical methods, t-test, ANOVA, Tukey’s multiple com-
parison and Pearson Correlation tests were used in the data analysis. The results of analysis indicated that 
attitudes of middle school students toward physical education classes were above middle level and self-
efficacy perceptions of the students toward physical education classes were high level. While there were no 
significant differences between attitudes of the participants toward physical education classes according to 
gender, there were significant differences between self-efficacy according to gender. Also, it is found that 
attitudes and self-efficacy of students differed significantly according to grade level and gender of physical 
education teachers. On the other hand, results of the study showed a positive correlations at mid-level be-
tween attitudes and self-efficacy of middle school students. 
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GİRİŞ 
Tarih boyunca insanoğlunun yaşamını sür-

dürebilmesi için gerekli olan fiziksel aktivite, 
günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte insan-
ların çalışma hayatı, ulaşım ve serbest zaman 
aktiviteleri içinde daha az yer almaya başlamıştır. 
Bu değişimle birlikte insanların yaşamı kolayla-
şırken toplum sağlığı ise olumsuz yönde etkilen-
mektedir. Nitekim kronik hastalıkların oluşma-
sında genetik, çevresel ve biyolojik risklerin 
dışında en önemli faktörler arasında hareketsizlik 
ve beslenmenin yer aldığı bilinmektedir. Diğer 
taraftan sağlık üzerindeki etkisi yalnızca kilo 
kontrolü ile kısıtlı olmayan fiziksel aktivite veya 
hareketin, kas iskelet sistemi, kardiyovasküler 
sistem, nöromusküler sistem ve psikososyal geli-
şim için yararlı etkilerinin olduğu pek çok araş-
tırmada belirtilmiştir (Saygın ve ark., 2005; Bal-
tacı ve Düzgün, 2008; Tekin ve ark., 2009; Rid-
gers, 2012). Bu nedenle hareketin arttırılması, 
hareketsizliğin de azaltılması, gerek çocukluk 
dönemi için gerekse temelleri çocuklukta atılan 
pek çok hastalığın önlenmesi için temel stratejile-
rin arasında yer almalıdır (Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, 2014a). Çocuk ve ergenlerde sağlıklı 
yaşam için önemli olan fiziksel aktiviteye düzenli 
katılımın (McKenzie ve ark., 2000) bireye sağlık 
açısından faydaları olduğu düşünülmektedir 
(Strong ve ark., 2005). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılı rapo-
runda, dünya genelinde 15 yaş ve üzeri yetişkin-
lerin %31’inin yeterince hareketli olmadığı belir-
tilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011’de 
yapılan Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araş-
tırması’na göre de Türkiye genelinde kadınların 
%87’si, erkeklerin %77’sinin yeterli ölçüde fizik-
sel aktivite yapmadığı belirlenmiştir. Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre 6-11 yaş 
grubu çocuklarımızın %58.4’ü düzenli olarak 
egzersiz yapmamaktadır (Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, 2014b). Mevcut araştırma sonuçlarına 
bakıldığında, beden eğitimi dersinin gençlerin 
fiziksel aktiviteye teşvik edilmesinde önemli bir 
etken olduğu açıkça görülmektedir (Goudas ve 
ark., 1995; Tappe ve Burgeson, 2004). Diğer 
yandan düzenli fiziksel aktiviteye katılımın ço-
cuklar ve ergenler için sağlık açısından faydaları-
nın yanında olumlu psikolojik etkilerinin de ol-
duğu bilinmesine rağmen (Bunker, 1998; Ekelund 

ve ark., 2007) birçok genç bireyin yeteri kadar 
fiziksel aktiviteye ktılmadığı ileri sürülmektedir 
(Hilland ve ark., 2009). Fiziksel aktiviteye katı-
lım eksikliğinin ve bazı gençlerde görünen sedan-
ter yaşam tarzının giderilmesi için çeşitli strateji-
ler ve müdahaleler gerekli görülmüştür (Van 
Sluijs ve ark., 2007). Bu bağlamda gençlerde 
fiziksel aktiviteye katılımın güçlendirilmesi ve bu 
öğelerin uygulanmasının kolaylaştırılması için 
Welk (1999) tarafından ‘’Gençlerde Fiziksel 
Aktivite Geliştirme Modeli’’ geliştirilmiştir. Bu 
model kapsamında fiziksel aktiviteye katılım; 
yatkınlık, sosyal destek, kolaylaştırıcılar ve de-
mografik bilgiler olmak üzere dört kategoriye 
ayrılan faktörlerin birlirleriyle etkileşimi sonucu 
belirlenmektedir (Welk, 1999). Bu modele göre 
Yatkınlık faktörü gencin fiziksel aktiviteye katıl-
ma olasılığını arttırmaktadır (Rowe ve ark., 
2007). Fiziksel aktivite davranışı hakkındaki 
kararlar gençlerin kendilerine sorabilecekleri iki 
temel soruyla belirlenir: ‘Yeterli miyim?’ ve 
‘Buna değer mi?’. İlk soru fiziksel aktiviteye 
katılımın avantaj-fayda değerlendirmelerini ve 
tutumun iki öğesini kapsar. Bunlar bilişsel (fizik-
sel aktivite ile ilgili inançlar) ve duyuşsal (fiziksel 
aktiviteye yönelik duygusal çekim veya duygula-
rın derecesi) bileşenlerdir (Subramaniam ve Sil-
verman, 2000). İkinci soru algılanan yetkinlik, 
öz-yeterlik ve fiziksel öz-değer dâhil olmak üzere 
gencin kendini algılaması ile ilgili değişkenleri 
kapsar (Welk, 1999). Her iki soruya da ‘evet’ 
cevabını veren gençlerin daha aktif yaşam biçi-
mine ve düzenli fiziksel aktiviteye katılıma yatkın 
oldukları kabul edilmektedir (Rowe ve ark., 2007; 
Welk, 1999). 

Tutum kavramı, yaşantı ve deneyimler so-
nucu oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumla-
ra karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici 
ya da dinamik bir etkileme gücüne sahip duygu-
sal ve zihinsel hazırlık durumu olarak tanımlan-
mıştır (Allport, 1967). Beden eğitimi ve spor 
dersi, diğer derslerden farklı yapısı nedeniyle 
birçok tutum araştırmasına konu olmuştur 
(Matthys ve Lantz, 1998; Yıldırım, 2006; Öncü, 
2007; Zeng ve ark., 2011; Karadağ, 2012; Zen-
gin, 2013). Öğrenciler herhangi bir derse olduğu 
kadar beden eğitimi dersine ilişkin de olumlu 
veya olumsuz tutum geliştirebilirler. Beden eği-
timi dersine ilişkin olumlu tutum gösteren öğren-
ciler, beden eğitimi ders etkinliklerine istekli ve 



Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ve Öz-Yeterlikleri 95

coşkulu katılabilirler, bu da ders etkinliklerinin 
verimli işlenmesini sağlayıp dersin özel ve genel 
amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırabilir veya öğ-
rencilerin gelecekteki çeşitli fiziksel aktivitelere 
gönüllü katılımlarını sağlayabilir (Chung ve Phil-
lips, 2002; Silverman ve Scrabis, 2004). Bu du-
rumun tersine, beden eğitimi dersine ilişkin tu-
tumları olumsuz olan öğrenciler; ders etkinlikle-
rine isteksiz ve gönülsüz olarak katılabilir, dersin 
verimini düşürebilir, derse önem vermeyebilir 
veya dersin işlenişinde çeşitli sorunlar çıkartabi-
lirler. Bu tutumları onların ileriki hayatlarında 
fiziksel aktivitelere karşı da olumsuz tutum geliş-
tirmelerine sebep olabilir (Chung ve Phillips, 
2002; Ekici ve ark., 2011). Diğer yandan spor ve 
motor performans alanında öz-yeterlik üzerine 
çalışmalar da yer almaktadır (Moritz ve ark., 
2000). 

Spor psikolojisi literatüründe bir bireyin be-
lirli bir seviyede performansı sergileyebilmek için 
algıladığı yeterliği olarak ifade edilen öz-yeterlik 
kavramı (Feltz ve Öncü, 2014), ilk olarak Bandu-
ra (1977) tarafından tanımlanmıştır. Bu tanıma 
göre öz-yeterlik algısı; bireylerin çeşitli durum-
larda performanslarını ortaya koyma yeterlikleri-
ne ilişkin inançları, belirlenen amaçlara erişmek 
için eylemleri gerçekleştirme ve düzenleme yeter-
liklerine ilişkin kişisel yargılarıdır (Bandura, 
1994). Öz-yeterlik algısının, bireyin güdülenme 
düzeyini ve kişisel başarılarının temelini oluştur-
duğu (Sharp ve ark., 2002) ve yüksek öz-yeterlik 
algısına sahip sporcuların zorlu hedefleri takip 
etmekten korkmadığı, acı ile başa çıkabildiği ve 
aksiliklere sabırla karşı koyabildiği; düşük öz-
yeterlik düzeyine sahip sporcuların ise zor hedef-
lerden kaçındığı, olası yaralanmalardan endişe 
duyduğu ve başarısızlık karşısında pes ettiği 
belirtilmektedir (Feltz ve ark., 2008). Benzer 
şekilde çocuklara beden eğitimi ve spor etkinlik-
leri içinde bulunurken verilen olumlu geribildi-
rimlerin onların öz-yeterlik algılarını arttıracağı, 
olumsuz geribildirimlerin öz-yeterlik algılarını 
düşüreceği düşünülmektedir (Feltz, 1988; Bandu-
ra, 1994). Bu bağlamda başarısızlık durumunda 
cesaretlendiren, çocuğun gelişimi konusunda 
yardımcı olan, bilgi veren ve geribildirimde bulu-
nan antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin, 
çocukların öz-yeterlik algısını olumlu yönde 
etkilediği düşünülmektedir (Armstrong ve ark., 
2007’den aktaran: Çakıcı, 2010).  

Konu ile ilgili yapılan literatür taramasında, 
beden eğitimi dersine yönelik tutum (Silverman 
ve Subramaniam, 1999; Demirhan ve Altay, 
2001; Öncü, 2007; Al-Liheibi, 2008;  Liu ve ark., 
2008; Erhan, 2009; Akandere ve ark., 2010; Ku-
martaşlı, 2010; Bernstein ve ark., 2011; Chatter-
jee ve ark., 2012; Erbaş, 2012; Gürbüz ve Özkan, 
2012; Aras, 2013) ve öz-yeterlik kavramlarının 
(Çetin, 2009; Afacan, 2010; Kocaekşi, 
2010;Lavasani ve ark., 2011; Eyüboğlu, 2012; 
Aktürk ve Aylaz, 2013; Orhan, 2013; Piercey, 
2013; Aksoy, 2014) ayrı ayrı araştırma konusu 
yapıldığı görülmüş, fakat iki kavramın birlikte ele 
alındığı oldukça sınırlı sayıda çalışmaya (Balyan, 
2009; Hilland ve ark., 2009; Kamtsios, 2010; 
Balyan ve ark., 2012; Ridgers, 2012) rastlanmış-
tır. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçek daha önce 
ulusal bir araştırmada kullanılmamıştır. Türkçe 
literatürde beden eğitimine özgü öz-yeterlik ölçe-
ğine rastlanılmamış, yapılan çalışmalarda kullanı-
lan ölçeklerin ise tutum için ayrı genel öz-yeterlik 
için ayrı olduğu, daha fazla sayıda maddeden 
oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle araştırmadan 
elde edilen sonuçların ortaokul öğrencilerinin 
beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-
yeterlik düzeylerinin tespit edilmesi, ayrıca bu 
değişkenlerin birbirleri ile ilişkisinin ortaya ko-
nulması noktasında literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Buradan hareketle, bu araştır-
manın amacı; ortaokul öğrencilerinin beden eği-
timi dersine yönelik tutum ve öz-yeterliklerini 
bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki 
ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 
1. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi-

ne yönelik tutum ve öz-yeterlikleri ne dü-
zeydedir? 

2. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi-
ne yönelik tutum ve öz-yeterlikleri cinsiyet, 
sınıf ve beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gös-
termekte midir? 

3. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi-
ne yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri ara-
sında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

 
MATERYAL VE METOT 

Araştırma Modeli: Araştırmada, bir konuya 
ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya 
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da ilgi, beceri, yetenek ve tutum gibi özellikleri-
nin belirlendiği tarama (Fraenkel ve Wallen, 
2006’dan aktaran: Büyüköztürk ve ark., 2012) ve 
ilişkisel araştırma korelasyon yöntemi kullanıl-
mıştır (Büyüköztürk ve ark., 2012). Amacı geç-
mişte ya da halen var olan durumu var olduğu 
şekliyle betimlemek olan (Kuzu, 2013) bu yön-
temde önemli olan, araştırmaya konu olan olayı, 
bireyi ya da nesneyi kendi koşulları içinde olduğu 
gibi tanımlayabilmek ve mevcut durumu değiş-
tirmeye kalkmadan gözleyebilmektir (Karasar, 
2012). Çalışmada veri toplama tekniği olarak da 
tarama yöntemi içerisinde sıklıkla yararlanılan 

anket tekniği kullanılmıştır (Nachmias ve Nach-
mias, 1996). 

Araştırma Grubu: Çalışmanın araştırma 
grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üç 
farklı ortaokulda öğrenim gören 820’si kız, 837’si 
erkek 1657 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma kap-
samındaki öğrencilerden 496’sı altıncı sınıfta, 
551’i yedinci sınıfta ve 610’u sekizinci sınıfta 
öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 240’ının be-
den eğitimi dersleri kadın öğretmenler, 
1417’sinin ise erkek beden eğitimi öğretmenleri 
tarafından yürütülmektedir (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Öğrencilere ait demografik bilgilerin dağılımı 

Değişken Kategori n Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kız 820 49,5 

Erkek 837 50,5 

Sınıf 
6.Sınıf 496 29,9 
7.Sınıf 551 33,3 
8.Sınıf 610 36,8 

Beden Eğitimi Öğretmeninin 
Cinsiyeti 

Kadın 240 14,5 
Erkek 1417 85,5 

 
Veri Toplama Araçları:  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından 
geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’; cinsiyet, sınıf 
ve beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti gibi 
bağımsız değişkenler ile ilgili sorulardan oluş-
maktadır. 

Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği (BEYÖ): 
Öğrencilerin, beden eğitimine yönelik tutum ve 
öz-yeterliklerini saptamada, Hilland ve ark. 
(2009) tarafından geliştirilen, Öncü ve ark. (2015) 
tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Beden Eğitimi 
Yatkınlık Ölçeği’ kullanılmıştır. 11 maddeden 
oluşan ölçek, 2 faktörlü bir yapıya sahiptir. Fak-
törler, ‘Tutum’ (6 madde) ve ‘Öz-Yeterlik’ (5 
madde) şeklinde isimlendirilmiştir. Ölçekte yer 
alan olumsuz maddeler tersten puanlanmaktadır. 
Ölçek maddeleri “5’li Likert Tipi Ölçek” for-
mundadır. Seçenekler; “Hiç Katılmıyorum (1)”, 
“Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyo-
rum (4)” ve “Tamamen Katılıyorum (5)” şeklinde 
sıralanmış ve puanlama da buna göre yapılmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 11 ve en 
yüksek puan ise 55’tir. Ölçeğin ‘Tutum’ boyutun-

dan alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar 
sırasıyla 6 ve 30 iken, ‘Öz-yeterlik’ boyutundan 
en düşük 5, en yüksek 25 puan alınabilmektedir. 
Ölçeğin orijinal formunda iç tutarlık katsayısı 
‘Tutum’ boyutu için 0,91, ‘Öz-Yeterlik’ boyutu 
için 0,89 olarak hesaplanmıştır (Hilland ve ark., 
2009). Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasında, 
ölçeğin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi 
(χ2=250,05; sd=43; p<0,01, CFI=0,94, GFI=0,95, 
IFI=0,94, TLI=0.93, SRMR=0.05 ve 
RMSEA=0.07), güvenirliği ise test-tekrar test 
korelasyonu (rTutum=0,81, p<0,01; rÖz-Yeterlik=0,85, 
p<0,01 ) ve Cronbach Alpha (αTutum=0,81, αÖz-

Yeterlik=0,84) iç tutarlık katsayıları hesaplanarak 
incelenmiştir. Bu çalışma sonucu elde edilen 
bulgular ölçeğin iki faktörlü yapısının doğrulan-
dığını göstermiştir (Öncü ve ark., 2015). Bu araş-
tırma kapsamında toplanan veriler üzerinde de 
ölçeğin geçerlik ve güvenirliği, araştırmacılar 
tarafından yeniden incelenmiştir. Cronbach Alpha 
iç tutarlık katsayıları ‘Tutum’ boyutu için 0.84, 
‘Öz-Yeterlik’ boyutu için 0,85 olarak hesaplanır-
ken ölçeğin faktör yapısı ise AMOS 18 programı 
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi ile test 
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edilmiş ve uyum indeksi değerleri (χ2=409,58; 
sd=43; p<0,01, CFI=0,95, GFI=0,96, IFI=0,95, 
TLI=0,94, SRMR=0,05 ve RMSEA=0,07), ölçe-
ğin iki faktörlü yapısının bu çalışma grubu için 
doğrulandığını göstermiştir.  

Veri Toplama Süreci: Araştırmada kullanı-
lan veri toplama araçları, Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasını 
takiben çalışma grubunu oluşturan ortaokul öğ-
rencilerinin öğrenim gördükleri okullarda okul 
yöneticilerinin bilgisi ve rehberliğinde katılımcı-
lara uygulanmıştır. Veri toplama aracı, katılımcı-
lara araştırmacı tarafından sınıf ortamında uygu-
lanmış ve uygulama yaklaşık 10 dakika sürmüş-
tür. Araştırmacı tarafından toplanan anket formla-
rı kontrol edilerek eksik veya yanlış doldurulanlar 
araştırma dışında tutulmuştur. Daha sonra öğren-
cilere uygulanan anketlerin geçerli ve kabul edi-
lebilir nitelikte olanları, değerlendirilmek üzere 
kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Verilerin Analizi: Araştırma kapsamında 
yapılan istatistiksel analizler, SPSS 20 istatistik 
paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem 
olarak; betimsel istatistikler (frekans, aritmetik 
ortalama, standart sapma); t, tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma ve 
Pearson Correlation testleri kullanılmıştır. Verile-
rin parametrik testlerin ön şartlarını sağlayıp 
sağlamadığına Skewness ve Kurtosis (verilerin 
normal dağılım durumu) değerleri, normal dağı-
lım eğrisi ve Levene (varyansların eşitliği) testi 
sonuçları incelenerek karar verilmiştir (Büyüköz-
türk, 2012). Ölçeklerin güvenirliklerini belirle-
mek için de Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları 
hesaplanmıştır. 

 
BULGULAR 

Katılımcıların, BEYÖ’nin‘Tutum’ boyutun-
dan aldıkları toplam puanların aritmetik ortala-
ması 21.84 ve standart sapması 5.45’tir. Çalışma 
kapsamındaki öğrencilerin ‘Tutum’ boyutundan 
aldıkları en düşük puan 6 iken en yüksek puan ise 
30’dur. Öğrencilerin, BEYÖ’nin‘Öz-yeterlik’ 
boyutundan aldıkları toplam puanların aritmetik 
ortalaması 20.31 ve standart sapması 3.78’dir. 
Katılımcıların ‘Öz-yeterlik’ boyutundan aldıkları 
en düşük puan 5 iken en yüksek puan ise 25’tir. 
Ölçekten alınan puanların çarpıklık ve basıklık 
değerleri incelendiğinde verilerin normal bir 
dağılım gösterdiği görülmektedir (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Ölçek puanlarının dağılımı 

Faktör Madde 
Sayısı n Ort. Ss Çarpıklık Basıklık Minimum Maksimum 

Tutum 6 1657 21,84 5,45 -0,67 0,02 6,00 30,00 

Öz-Yeterlik 5 1657 20,31 3,78 -0,90 0,88 5,00 25,00 
 

Tablo 3’te öğrencilerin ‘Tutum’ ve ‘Öz-
Yeterlik’boyutlarından aldıkları puanların cinsiyet 
değişkenine göre t-testi sonuçları sunulmuştur. 
Analizler sonucunda, cinsiyet değişkenine göre 
‘Tutum’ puanlarının anlamlı bir şekilde farklılık 
göstermediği; ancak ‘Öz-yeterlik’ puanlarının 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir 
(t=3,24, p<0,01). Bu bulguya göre, erkek öğrenci-
lerin ortalama puanları (20.61), kız öğrencilerin 
ortalama puanlarından (20.01) yüksektir. Diğer 
bir deyişle, erkek öğrencilerin beden eğitimi dersi 
öz-yeterlikleri daha yüksektir. 

 
Tablo 3. Cinsiyete göre t-testi sonuçları 

 Kız 
(n=820) 

Erkek 
(n=837)   

Faktör Ort. Ss Ort. Ss t p 

Tutum 22,02 5,25 21,68 5,65 1,28 0,20 

Öz-Yeterlik 20,01 3,80 20,61 3,74 3,24 0,00 
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Tablo 4’te öğrencilerin ‘Tutum’ ve ‘Öz-
Yeterlik’ boyutlarından aldıkları puanların sınıf 
değişkenine göre ANOVA sonuçları sunulmuştur. 
Analizler, sınıf değişkenine göre ‘Tutum’ puanla-
rının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermek-
tedir (F2,1654=41,66, p<0,01). ‘Tutum’ boyutu 
puanları incelendiğinde 6. sınıfta öğrenim gören 
katılımcıların puanlarının 7 ve 8.sınıfta öğrenim 
gören katılımcıların puanlarından daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine göre 
‘Öz-yeterlik’ boyutu puanlarının da anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir 
(F2,1654=10,38, p<0,01). ‘Öz-yeterlik’ boyutu 
puanları incelendiğinde 6.sınıfta öğrenim gören 
katılımcıların puanlarının 8. sınıfta öğrenim gören 
katılımcıların puanlarından, 7. sınıfta öğrenim 
gören katılımcıların puanlarının da 8. sınıfta öğ-
renim gören katılımcıların puanlarından daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, 
sınıf seviyesi yükseldikçe beden eğitimine yöne-
lik tutum ve öz-yeterlik puanları azalmaktadır. 

 
Tablo 4. Sınıfa göre ANOVA sonuçları 

 6. Sınıf 
(n=496) 

7. Sınıf 
(n=551) 

8. Sınıf 
(n=610)   

Faktör Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p 

Tutum 23,66 4,96 21,23 6,36 20,92 4,52 41,66 0,00 

Öz-Yeterlik 20,69 3,33 20,58 4,17 19,77 3,70 10,38 0,00 

 
Tablo 5’te öğrencilerin ‘Tutum’ ve ‘Öz-

yeterlik’ boyutlarından aldıkları puanların beden 
eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenine göre t-
testi sonuçları sunulmuştur. Analizler, beden 
eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenine göre 
‘Tutum’ puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaş-
tığını göstermektedir (t=4,44, p<0,01). Beden 
eğitimi dersleri kadın beden eğitimi öğretmenleri 
tarafından yürütülen katılımcıların ortalama puan-
larının (23,20), beden eğitimi dersleri erkek be-
den eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülen 

katılımcıların ortalama puanlarından (21,61) daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, 
araştırma sonuçları beden eğitimi öğretmeninin 
cinsiyeti değişkenine göre ‘Öz-yeterlik’ puanları-
nın anlamlı bir şekilde farklılaştığını da göster-
mektedir (t=2,84, p<0,05). Beden eğitimi dersleri 
kadın beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürü-
tülen katılımcıların ortalama puanlarının (20,95), 
beden eğitimi dersleri erkek beden eğitimi öğret-
menleri tarafından yürütülen katılımcıların orta-
lama puanlarından (20,21) daha yüksektir. 

 
Tablo 5. Beden eğitimi öğretmeninin cinsiyetine göre t-testi sonuçları 

 Kadın 
(n=240) 

Erkek 
(n=1417)   

Faktör Ort. Ss Ort. Ss t p 
Tutum 23,20 5,06 21,61 5,49 4,44 0,00 
Öz-Yeterlik 20,95 3,45 20,21 3,83 2,84 0,01 

Katılımcıların tutum ve öz-yeterlik boyutla-
rından aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi belir-
lemek amacıyla yapılan korelasyon testi sonuçla-
rı, tutum ve öz-yeterlik puanları arasında pozitif 

yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu 
göstermektedir (r=0,33, p<0,01). 

 
Tablo 6. Tutum ve öz-yeterlik puanları arasındaki korelasyon sonuçları 

 Öz-Yeterlik 
 n r p 
Tutum 1657 0,33 0,00 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bulgular, ortaokul öğrencilerinin beden eği-

timi dersine yönelik tutumlarının orta seviyenin 
üzerinde olduğunu göstermektedir. Bazı araştır-
malarda katılımcıların beden eğitimi dersine 
yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu 
belirtilirken (Hünük ve Demirhan, 2003; Kangal-
gil ve ark., 2006;Erhan ve Tamer, 2009 Kannan, 
2015); Balyan (2009), Ramsey (2012) ve Jaure-
guy (2013)’ın yaptığı çalışmalarda ise katılımcı-
ların beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının 
düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
Şişko ve Demirhan (2002), Güllü (2007), Aybek 
ve ark. (2011), Çelik Kayapınar ve ark. (2011), 
Philips (2011), Colquit ve ark. (2012), Moham-
med ve Mohammed (2012), Aras (2013), Chatter-
jee (2013), Yaldız (2013) tarafından yapılan ça-
lışmalarda katılımcıların tutumlarının olumlu 
olduğu, Gürbüz ve Özkan (2012) tarafından yapı-
lan çalışmanın sonucunda ise ortaokul öğrencile-
rinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının 
olumsuz olduğu belirlenmiştir. Tannehill ve Zak-
rajsek (1993)’e göre öğrencilerin, eğlenceli oldu-
ğu için beden eğitimi dersini sevdikleri ve bunun 
yanında sosyal ve kültürel farklılıkların da beden 
eğitimi dersine ilişkin tutumları etkilediği düşü-
nülmektedir. Ayrıca çalışmada kullanılan ölçeğin 
Tutum boyutunda dersin niteliği, öğretilenlerin 
ilgi çekiciliği gibi beden eğitimi dersi programına 
ilişkin ifadeler yer almaktadır. Bu noktada öğren-
cilerin tutum düzeylerini dersin işlenişine göre 
değerlendirmek gerekirse, öğrencilerin bu derse 
ilişkin olumlu tutum göstermeleri ders öğretmen-
leri ve programı açısından istenilen bir durumdur. 
Yaylacı (2012) yaptığı bir araştırmada, öğrencile-
rin beden eğitimi dersiyle ilgili çoğunlukla; dersin 
niteliği, öğretmenlerin kalitesi, ilgi ve ihtiyaçları-
nın dikkate alınması, ders saatinin yetersizliği 
gibi sorunlarının olduğunu tespit etmiştir. Bazı 
çalışma sonuçları da beden eğitimi öğretmenleri-
nin ve öğretim programının öğrenci tutumları 
üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir 
(Figley, 1985; Chung ve Phillips, 2002; Hicks, 
2004; Balyan ve ark., 2012; Jaureguy, 2013). 
Buna göre araştırmamızdan elde edilen bu bulgu-
nun, ölçeğin öğretim programına yönelik değer-
lendirme yapılmasını sağlamasından ve beden 
eğitimi öğretmenlerinin etkisinden kaynaklandığı 
düşünülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi-
ne yönelik öz-yeterlik düzeyleri yüksek bulun-
muştur. Öz-yeterlik ve fiziksel aktiviteye katılım, 
daha önce yapılmış çalışmalarda ele alınmış ve 
aralarında güçlü ilişkiler tespit edilmiştir (Sallis 
ve ark., 2000; Öztürk ve Koparan Şahin, 2007; 
Efe ve ark., 2008; Eyüboğlu, 2012; Ridgers, 
2012). Diğer yandan Reigal, Videra ve Gil (2014) 
tarafından yapılan çalışmada fiziksel olarak aktif 
olan öğrencilerin daha yüksek tutum düzeyine 
sahip olduğu saptanmıştır. Ancak öz-yeterlik, 
beden eğitimine katılımla daha az sıklıkla açık-
lanmıştır. Bunun nedeni muhtemelen beden eği-
timine özgü öz-yeterlik ölçeklerinin olmaması 
olabilir (Hilland ve ark., 2009). Bazı araştırma-
larda beden eğitimi dersi alan öğrencilerin genel 
öz-yeterliklerinin olumlu olduğu gözlenmiştir 
(Balyan, 2009; Balyan ve ark., 2012). Araştırma 
grubunu Trabzon ilinden katılımcıların oluştur-
masının kültürel bağlamda bu bulguyu etkilediği 
düşünülebilir. Genel olarak spora ve özellikle 
futbola yönelik yoğun ilgi ve taraftar coşkusuna 
sahip ildeki pek çok ailenin olumlu ilgi ve yeter-
liklere sahip olduğu ve bunun çocukların da ilgi 
ve öz-yeterliklerine yansımış olabileceği düşü-
nülmektedir. 

Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların tu-
tum puanları incelendiğinde, anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. Bu sonuç literatürdeki bazı araş-
tırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Val-
dez, 1997; Alenezi, 2005; Alpaslan, 2008; Phil-
lips, 2011; Gürbüz ve Özkan, 2012; Chatterjee, 
2013; Siegel, 2013; Diaz, 2015; Gosset, 2015). 
Diğer taraftan bazı çalışma sonuçları ise erkek 
öğrencilerin daha yüksek tutum puanına sahip 
olduğunu göstermektedir (Smoll ve Schutz, 1980; 
Chung ve Phillips, 2002; Şişko ve Demirhan, 
2002; Koca ve ark., 2005; Hünük, 2006; Kangal-
gil ve ark., 2006; Güllü, 2007; Arabacı, 2009; 
Balyan, 2009; Hilland ve ark., 2009; Kamtsios, 
2010; Aybek ve ark., 2011; Çelik ve Pulur, 2011; 
Ekici ve ark., 2011; Ghofrani ve Golsanamlou, 
2012; Lazarevic ve ark., 2015). Kız öğrencilerin 
beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının, aynı 
cinsiyete sahip öğretmenlerinin yaklaşımından 
etkilendiği ve araştırmada kullanılan ölçekteki 
tutum ifadelerinin beden eğitimi dersinin öğretim 
programına yönelik olmasından kaynaklandığı da 
söylenebilir. 
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Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğren-
cilerinin beden eğitimi dersine yönelik öz-
yeterlikleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Bu sonuca göre erkek 
öğrencilerin ortalama puanları kız öğrencilerin 
puanlarından daha yüksektir. Bu bulgu literatürde 
bazı araştırma sonuçlarıyla da benzerlik göster-
mektedir (Galpin ve ark., 2003; Hilland ve ark., 
2009; Kamtsios, 2010; Joet ve ark., 2011). Liu ve 
ark. (2008) yaptıkları bir araştırmada, erkeklerin 
riskli hareketlerden kızlara göre daha fazla zevk 
aldıkları, kızların ise estetik hareketler içeren 
fiziksel aktivitelerden erkeklere göre daha fazla 
zevk aldıklarısonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca bu 
farklılığın beden eğitimi dersinde öğretmenin geri 
bildirimlerindeki farklılıklardan kaynaklandığı da 
düşünülebilir (Duffy ve ark., 2001). Eyüboğlu 
(2012)’nun yaptığı araştırmada, spor yapan kız 
ergenlerin öz-yeterliği, spor yapan erkek ergenle-
rin öz-yeterliğinden daha yüksek bulunmuştur. 
Bu tür cinsiyet farklılıklarının kaynağının, erkek 
ve kızların farklı eğlence, yeterlik ve başarı algı-
larına sahip olmalarıyla ilgili olduğu söylenebilir 
(Subramaniam ve Silverman, 2007). 

Araştırma sonucunda ortaokul öğrencileri-
nin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile 
öğrenim gördükleri sınıf değişkeni arasında an-
lamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sınıf seviyesi 
yükseldikçe öğrencilerin tutum puanları azalmak-
tadır. Benzer şekilde, bazı araştırmalar (Stewart 
ve ark., 1991; Alenezi, 2005; Güllü, 2007; AL-
Liheibi,2008; Alpaslan, 2008; Hilland ve ark., 
2009; Özyalvaç, 2010; Phillips, 2011; Ghofrani 
ve Golsanamlou, 2012;Siegel, 2013; Lazarevic ve 
ark., 2015; Marttinen, 2015) beden eğitimi dersi-
ne yönelik tutumların sınıf değişkeni açısından 
anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. 
Holoğlu (2006), Gürbüz ve Özkan (2012) ve 
Gosset (2015)tarafından yapılan araştırmalarda 
ise sınıf değişkeni ile beden eğitimi dersine yöne-
lik tutum puanları arasında anlamlı ilişki bulun-
mamıştır. Bu durumun, öğrencilerin öğrenimleri-
nin son yıllarında liseye giriş sınavlarına hazır-
lanmaları, sınav kaygısı yaşıyor olmaları, ayrıca 
bu sınavda beden eğitiminden sorumlu olmamala-
rı gibi nedenlerden kaynakladığı düşünülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi-
ne yönelik öz-yeterlik puanları, öğrenim gördük-
leri sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklı-
laşmaktadır. Benzer şekilde, bazı araştırmalar 

sonucunda da (Cardon ve ark., 2005; Balyan, 
2009; Hilland ve ark., 2009; Piercey, 2013) katı-
lımcıların sınıf seviyesi yükseldikçe beden eğiti-
mi dersine yönelik öz-yeterliğin azaldığı sonucu-
na ulaşılmıştır. Ergenlik dönemindeki birey, güç-
lü ve zayıf yönlerini keşfederken buna göre etkin-
lik alanını sınırlandırmaya başlar ve etkinliklere 
katılma veya etkinliklerden kaçınma eğilimi gös-
terebilir (Özer, 2009). Seviye büyüdükçe beceri-
nin doğru bir şekilde yapılması önem kazandığın-
dan bireyin kendini daha az yeterli hissetmesi 
beklenebilir. Bireyin ilgilerinin zamanla değişebi-
leceği ve çevrenin de bu değişen ilgi doğrultu-
sunda yeniden düzenlenmesi gerektiği dolayısıyla 
beden eğitimi ders müfredatının da bu dönemdeki 
bireylerin ilgisini ve dikkatini çekecek içeriğe 
sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerek-
tiği söylenebilir. 

Beden eğitimi dersleri, kadın beden eğitimi 
öğretmenleri tarafından yürütülen katılımcıların 
tutum ortalama puanları, beden eğitimi dersleri 
erkek beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürü-
tülen katılımcıların ortalama puanlarından daha 
yüksekbulunmuştur. Sullivan (2003) da ortaokul 
öğrencileri üzerinde yaptığı bir çalışmada, beden 
eğitimi öğretmeni kadın olan öğrencilerin lehine 
bazı sonuçlara ulaşmıştır. ‘Öğretmenim beni 
motive eder’ ifadesine, öğretmeni erkek olan 
katılımcılar %49 oranında katıldıklarını belirtir-
lerken, beden eğitimi öğretmeni kadın olanlar 
%87,6 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Hünük (2006) ve Holoğlu (2006) tarafından yapı-
lan araştırmalarda, beden eğitimi öğretmeni cin-
siyetine göre ortaokul öğrencilerinin tutum puan-
larında anlamlı bir fark bulunmazken; Phillips 
(2011)’in yaptığı çalışma sonucunda beden eği-
timi öğretmenlerinin öğrencilerin dersi sevme ve 
dersten zevk alma düzeylerini etkilediği belirtil-
miştir. Güllü (2007)’nün yaptığı araştırmanın 
sonucunda ise beden eğitimi öğretmenlerinin 
kişisel ve mesleki özelliklerinin öğrencilerin 
beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının yönüne 
ve yoğunluğuna olumlu veya olumsuz yönde 
yansıdığı tespit edilmiştir. Öncü (2007)’ye göre 
kadınların genel ve yapısal olarak erkeklere göre 
daha duygusal yapıda olmalarının sonuçları ola-
rak daha şefkatli ve daha güler yüzlü olmaları, 
otorite ve disiplin açısından çok katı olmamaları, 
not verme konusunda daha cömert olmaları ve 
özellikle kız öğrencilerin derslerde kendilerini 
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daha rahat hissetmelerinin bu sonuçların oluşma-
sında etkili olduğu söylenebilir. 

Beden eğitimi dersleri kadın beden eğitimi 
öğretmenleri tarafından yürütülen katılımcıların 
öz-yeterlik ortalama puanları, beden eğitimi ders-
leri erkek beden eğitimi öğretmenleri tarafından 
yürütülen katılımcıların ortalama puanlarından 
daha yüksek bulunmuştur. Sullivan (2003)’ın 
yaptığı çalışmada ‘Öğretmenimle konuşmak ko-
laydır’ ifadesine beden eğitimi öğretmeni erkek 
olanlar %26, beden eğitimi öğretmeni kadın olan-
lar ise %83,8 oranında katıldıklarını belirtmişler-
dir. Bu farklılığın kadın öğretmenlerin öğrencile-
re yönelik yaklaşımlarının annelik içgüdüsüyle 
ilgili olabileceği ve beden eğitimi dersinde öğ-
retmenin geri bildirimlerindeki farklılıklardan 
kaynaklanabileceği söylenebilir (Duffy ve ark., 
2001; Sullivan, 2003). 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre or-
taokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yöne-
lik tutum ve öz-yeterlik puanları arasında pozitif 
yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. Bu bulgu, literatürde bazı çalışmalarla 
paralellik göstermektedir (Brustad, 1993; Hagger 
ve ark., 2001; Balyan, 2009). Hilland ve ark. 
(2009)’nın yaptıkları araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre ise beden eğitimine yönelik tutum 
ve öz-yeterlik arasında pozitif yönde güçlü bir 
ilişki bulunmuştur. Hilland ve ark. (2009)’na göre 
eğer beden eğitimi dersi eğlenceli ve keyifli ise, 
çocukların algılanan yetkinlik ve öz-
yeterliklerinin gelişmesi beklenmektedir. Benzer 
şekilde beden eğitimi dersi algılanan yetkinlik ve 
öz-yeterliğin gelişmesi için fırsatlar sağladıkça, 
çocukların da deneyimlerinden zevk alma ve 
motivasyonlarını sürdürme olasılığının artacağı 
söylenebilir. 

Araştırma sonucunda araştırma kapsamın-
daki öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 
tutumlarının orta seviyenin üzerinde, öz-
yeterliklerinin ise yüksek seviyede olduğu görül-
mektedir. Öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik tutumlarının cinsiyete göre değişmediği 
ancak erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik öz-yeterliklerinin daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Sınıf seviyesi yükseldikçe beden 
eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterliğin 
azaldığı; ayrıca öğrencilerin beden eğitimine 
yönelik tutum ve öz-yeterlikleri arasında pozitif 

yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüş-
tür. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlarla litera-
türdeki sonuçların bazı değişkenler açısından 
farklılık göstermesi, bu konular üzerine araştırm-
ların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Diğer yandan araştırma grubunun aynı ildeki üç 
devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerden 
oluşması araştırmanın sınırlılığı olarak değerlen-
dirilebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 
daha geniş ve farklı örneklem gruplarına ihtiyaç 
duyulduğu düşünülmektedir. Ayrıca kız ortaokul 
öğrencilerinin beden eğitimine yönelik öz-
yeterlik algılarının daha düşük çıkma sebeplerini 
konu edinen çalışmalar planlamanın, beden eği-
timinde öz-yeterliğin öneminin vurgulanması 
noktasında literatüre katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. Öte yandan öğrencilerin sınıf seviyesi 
yükseldikçe beden eğitimine yönelik tutum ve öz-
yeterlik düzeylerinin azalması, onların yaşam 
boyu düzenli fiziksel aktiviteye katılımlarını 
etkileyeceğinden tutum ve öz-yeterlik düzeylerini 
yükseltici çalışmalar planlanmalıdır. Son olarak, 
araştırmada kullanılan ölçeğin programa ve der-
sin içeriğine yönelik ifadeler içermesi, öğretmen 
ve araştırmacılara öğretim yöntemlerinin değer-
lendirilmesi noktasında faydalı olabileceği düşü-
nülmektedir. 
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