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ÖZET 

Araştırmanın amacı Milli Eğitim müfredatı dahilinde 8 yıllık eğitimde 6., 7. ve 8. 

sınıflarda uygulanan beden eğitimi derslerinin ne derecede verimli olduğunu, yeterli olup 

olmadığını,fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden ne gibi etkileri olduğunu araştırmak ve 

değerlendirmektir. 

Araştırmamızda öğrencilerin yaş, cinsiyet, aile durumları, sosyal yaşamları, sporla 

uğraşmaları, öğrenim görmekte olan okulların spor ile ilişkisi, spor tesisleri ve spor kulüpleri, 

beden eğitimi dersinin önemi, beden eğitimi ders saatleri, ders dışı spor faaliyetleri, 

öğrencilerin fiziksel ve zihinsel durumları gibi bilgiler öğrencilere uygulanan ankette soru 

cevap yöntemi ile toplanmıştır. 

Beden eğitimi dersleri öğretmenler ve öğrenciler tarafından son derece önemli 

olmasına ve sevilmesine rağmen, okulların fiziki yapısı, bölgenin coğrafi iklim şartları, araç 

gereç yetersizliği, spor tesisi ve spor kulüplerinin yetersiz kalması, öğrenci ailelerinin spora 

bakış açısı gibi sebeplerden tam olarak verim alınamamaktadır.  

Anket formları MS Windows SPSS 13.0 programa girilmiş,  analiz edilmiş,ve  

güvenirlilik testinden sonra SPSS istatistik paket programında Ki-Kare testi, Cross Tabulation 

ve frekans ve yüzdelik dağılımları yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler:Kütahya,beden eğitimi, verimlilik,değerlendirme. 

 

 

 

 



PRIMARY SCHOOLS’ (6, 7 and 8 Grades) STUDENTS’ EVALUATIONS 
OF PHYSICAL EDUCATION and SPORTS LESSONS IN KÜTAHYA IN 

TERMS OF PRODUCTIVITY. 
 

Aim of the study is to research and evaluate fuitfulness of physical education and 

sports lessons in 6, 7 and 8 grades within Ministry of Education details and in what degree 

they are productive on account of physical, psychological and social. 

In our study, data related to students’ age, gender, family backgrounds, social lives, 

their interest to sports, relations of schools with sports at which they study, sports 

establishments, sports clubs, importance and timing of physical education and sports lessons, 

sports activities   out of class, mental and physical situations of students were collected with 

ask and answer method in questionnaire directed to students.  

Even though physical education and sports lesson is so much important for and liked 

by students and teacher, the lessons cannot be much productive as desired beause of the 

reasons such as physical situation of schools, geographic climate state of the region,  

insufficiency of lesson materials, sports foundation and clubs, viewpoints of students’ 

families. 

Questionnaire forms MS Windows SPSS 13.0 are applied, analysed and afterwards 

test of reliability, Ki-Kare test, Cross Tabulation, frequency and percentage distribution are 

done in SPSS statistic packet programme. 

Key words: Kütahya, physical education and sports, productivity, evaluation. 

GİRİŞ 
Tarihi açıdan en eski ve yaygın olarak kabul edilen Aristo felsefesinden günümüze 

kadar çeşitli felsefi akımlar ve ekoller içinde, Beden Eğitimi isim olarak geçmese bile, 

kavram, amaç ve içerik bakımından felsefi görüşlerin bir parçası olarak yer almıştır. 

Bunlar içinde mutlak gerçeği sadece ruhi melekelerde arayan ve insanın sadece ruhsal 

bir varlık olduğunu savunan idealizmde, Beden Eğitimi bir kavram olarak temelde ruh ve 

beden beraber düşünülmüştür. İdealistler karakter ve kişilik eğitimini en yüksek seviyeye 

çıkaracak faktörlere ve öğretimlere değer vermişlerdir. Ancak bunun yanında, yaratıcılık, 

sportmenlik, ruh sağlığı ile ilgili duyuşsal davranışlar üzerinde de durmuşlardır (Açak, Ilgın, 

Erhan,1997). 

Hedeflerinin hemen hemen tamamını eğitimin öğrencide sosyal yeterliliğin 

geliştirilmesine yönelten pragmatizmin önde gelen temsilcisi John Dewey, öğrencilerin 

yaşamındaki problemleri çözebilmeleri ve toplumda daha etkili olabilmeleri için onların, 



bilimsel yöntemleri uygulayan geniş bir faaliyet çeşitliliği içinde denemelere yer veren 

programlara ihtiyaçları olduğunu savunmuştur. Bu programlarda yer alan bedeni etkinlikler, 

sayısız problemlerin çözümüne imkan sağlamakta, iş bölümü, iş birliği, liderlik gibi toplumsal 

yaşamın geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Fidan, Erden, 1987). 

Bütün değerlerin doğanın kendisinden kaynaklandığını, doğanın, doğa düzeni içinde 

yaratılmış olan şeylerine inanan naturalistlerin(doğacı realistlerin) önde gelen 18’inci yüzyıl 

filozoflarından Jean Jacques Rousseau, beden ve akıl eğitiminin beraber yürütülmesini, 

bedeni geliştirmenin ruhi, ahlaki ve sosyal becerilerin geliştirilmesine hazırlık olduğunu 

söylemiştir. Naturalistlere göre, birey beden faaliyetleri ile bir bütün olarak gelişir. Yarışma 

amacı ile olmayan grup etkinlikleri, bireysel aktiviteler öğrencinin bedeni, duyuşsal ve sosyal 

gelişmelerine yardım eder (Çörer,1992).  

İlk insanın doğuşuyla başlayan bedensel hareketler, insanın hayatı boyunca devam 

etmiştir. Zamanla insanlar cemiyet halinde yaşama ihtiyacı duymuş, cemiyet içinde 

yaşamanın getirdiği sorumluluklar sebebiyle fiziksel aktivitelerini çok yönlü olarak 

yetiştirmek zorunda kalmıştır (Tarcan,1932). 

Spor insanlığın var oluşundan günümüze kadar gelen bir olgudur. Çeşitli zamanlarda, 

çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. İnsanlığın doğuşu yani hareketin var olmasıyla birlikte 

ortaya çıkan spor, hareket etmek, eğlenmek, boş zamanları değerlendirmek, avlanmak, askeri 

eğitim, savaş için hazırlık, eğitim ve ülkelerin yönetilmesi gibi çeşitli amaçlarla çeşitli 

alanlara hizmet etmiştir. Bu amaçlar için kullanılan spor olgusunun amaçlara yönelik olarak 

çok çeşitli tanımları bulunmaktadır. Spor; günümüz dünyasında bir bilim alanı olarak 

tanımlanmaktadır. Bunun yanında eğlence ve ticaret sektöründe de önemli bir yer tutmaktadır. 

İnsanlar sağlıklı yaşamak içinde spor yapmaktadırlar. Fakat bu amaçlarından en önemlisi 

Beden Eğitimi ve Spor adı altında sporun eğitim amaçlı kullanılmasıdır (Akyüz,1981). 

Modern eğitim anlayışı çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gençlerin zihni 

gelişmesinin olduğu kadar bedeni ve ruhi gelişimlerinin de sağlanması ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır(Milli eğitim dergisi, 2004). 

Bedeninin en verimli ve etkili biçimde nasıl kullanılabileceğini, öğretilmekte doğru 

hareket etmesini, zihinsel ve duygusal açıdan olumlu gelişimine katkıda bulunmaktadır 

(Başaran, 1989). 

Genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi, aynı 

zamanda kişiliğin eğitimidir. Başka bir deyişle, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde 

tutularak onların, fert ve toplum önünde sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik 



olmalarını sağlar. Beden eğitimi derslerinde kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri, tavır ve 

alışkanlıkların tamamının değerlendirilmesi gerekir (Tamer, 1987). 

Türkiye ‘de beden eğitim ve spora gereken ilgi gösterilmemektedir. Bu ilgisizlik derse 

gereken önemin verilmemesine neden olmuştur. Maalesef okullarımızda öğretmen eksikliği, 

tesis, salon, malzeme eksikliği, okul yöneticileri ve öğrenci velilerinin derse karşı 

yaklaşımları, ders saatlerinin yetersiz olması, öğrenci sayılarındaki fazlalık, dersin 

uygulanmasını ve etkinliği olumsuz yönde etkilemektedir (Çöker,1991). 

İlköğretim okullarının beden eğitimi programları teorik açıdan; I. kademede beden 

eğitimi ağırlıklı olup, II. kademede beden eğitiminin yanı sıra spora daha fazla yer 

verilmektedir. İlköğretim programlarının uygulamalarına baktığımızda; hem birinci hem de 

ikinci kademede beden eğitimi ve sporun birlikte ele alındığı görülmektedir. Eğitimciler de 

beden eğitim ve spor olgusunu bir bütün olarak düşünmektedirler. 

Bu iki kavram birlikte ele alındığında beden eğitimi ve spor; İlhan ve Yavaş’a göre, 

Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh, fikir gelişimini sağlamaktır. 

Oyun, jimnastik, sportif çalışmaların bütünü ile kişinin bedence sağlam, fikirce uyanık ve 

ruhen sağlıklı olmasının aracı olarak görmektedirler. Bu kavramları ve aralarındaki ilişkiyi 

kurmaya çalışırken, aralarındaki güçlü bağları yok etmeden, beden eğitimi mi, spor mu gibi 

bir ikileme girmeden beden eğitimi ve spor kavramları birlikte düşünülmelidir (Erdem,1995). 

Genel eğitimin önemli bir parçası olan beden eğitimi ve sporun temel amacı, 

çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini sağlayarak her öğrencinin 

hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda çocukların 

fiziksel, zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda 

bulunmaktır (Afyon kocatepe üniversitesi,1998). 

Bu araştırma fiziksel etkinlikler yolu ile ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ve zihinsel 

gelişimlerini sağlayarak en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Beden Eğitimi derslerinin 

verimliliğini daha çok arttırmak için hazırlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 
Bu araştırmanın temel amacı Milli Eğitim müfredatı dahilinde 8 yıllık zorunlu 

eğitimde 6., 7. ve 8. sınıflarda haftada iki ders saati olarak uygulanan beden eğitimi 
derslerinin ne derecede verimli olduğunu, bu derslerin yeterli olup olmadığını, öğrenciler 
üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden ne gibi etkileri olduğunu araştırmak ve 
değerlendirmektir. 

Araştırmamızda öğrencilerin yaş, cinsiyet, aile durumları, sosyal yaşamları, sporla 
uğraşmaları, öğrenim görmekte olan okulların spor ile ilişkisi, spor tesisleri ve spor kulüpleri, 
beden eğitimi dersinin önemi, beden eğitimi ders saatleri, ders dışı spor faaliyetleri, 



öğrencilerin fiziksel ve zihinsel durumları gibi bilgiler öğrencilere uygulanan ankette soru 
cevap yöntemi ile toplanmıştır. 

Bu bilgiler ışığında söz konusu öğelerden hareketle; ilköğretim okullarının ikinci 
kademesinde(6., 7. ve 8. sınıflar) okutulan beden eğitimi derslerinin verimliliği incelenmiştir. 
Beden eğitimi programlarından birinci derecede, beden eğitimi ve spor yapan öğrenci ve 
beden eğitimi dersine giren öğretmen etkilenmektedir. İlköğretim okullarının beden eğitimi 
programı bütün alanlarda pozitif duyguların gelişimini arttırmaya çalışarak, yaşam boyu 
öğrenme aracılığıyla, çocukların programdaki hedefleri başarmalarına yardım etmesi 
beklenmektedir. 

BULGULAR 

  Tablo1. Öğrencilerin Yaş, Cinsiyet ve Doğum Yerleri Durumları 
 Yaş Sayı Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

9-10 10 0,9 0,9 
11-12 392 34,8 35,7 
13-14 662 58,8 94,5 
15-16 60 5,3 99,8 
Diğer 2 0,2 100,0 
Kız 541 48,0 48,0 

Erkek 585 52,0 100,0 
Doğum Yeri  
Köy 114 10,1 10,1 
İlçe 334 29,7 39,8 
İl 612 54,4 94,1 
Büyük Şehir 58 5,2 99,3 
Diğer 8 0,7 100,0 
Toplam 1126 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ankete katılan öğrencilerimizin %58,8’i 13-14, %34,8’i 11-12, %5,3’ü 15-16, %0,9’u 

9-10 ve %0,2’si de diğer yaş grubundadır. Ankete katılan öğrencilerin %48’i kız(541) ve 
%52’si de erkek(585) dir. Öğrencilerin doğum yeri olarak %54,4’ü il, %29,7’si ilçe, %10,1 
köy, %5,2’si büyük şehir, %0,7’si diğer olarak görülmüştür. 

Anketimizde kız ve erkek öğrenci sayılarını  eşit tutmaya çalıştık.Ayrıca yaş  gurupları 
da  ilköğretimin 6.7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturan 11-14 yaşlar arasında 
tutulmaya çalışılmıştır. 

 
Tablo2. Öğrencilerin Aile Gelir Düzeyi 
AileGelirDüz. Sayı Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 
0-200 ytl 156 13,9 13,9 
200-400ytl 259 23,0 36,9 
400-600ytl 302 26,8 63,7 
600-800ytl 202 17,9 81,6 
800ytl ve üstü 207 18,4 100,0 
Toplam 1126 100,0  
Öğrencilerin aylık aile gelir düzeylerinin %26,8’i 400-600 ytl arası, %23’ü 200-40 ytl 

arası, %18,4’ü 800 ytl ve üstü, %17,9’u 600-800 ytl arası ve %13,9’u 0-200 ytl olarak 
görülmüştür. 



Tablo3. Ailelerinde  Aktif Spor Yapan Bireyler 
  Yok Baba Anne Kardeş Yakın Akraba Toplam 

Sayı 310 62 29 76 64 541 
Kız 

Cinsiyet İçindeki Yüzde 27,50% 5,50% 2,60% 6,70% 5,70% 48,00% 

Sayı 312 91 20 93 69 585 
Erkek 

Cinsiyet İçindeki Yüzde 27,70% 8,10% 1,80% 8,30% 6,10% 52,00% 

Sayı 622 153 49 169 133 1126 
Toplam 

Cinsiyet İçindeki Yüzde 55,2% 13,60% 4,40% 15,00% 11,80% 100,00% 

 
Ailelerde aktif olarak spor yapan bireyler şüphesiz çocukları spora yönlendirmede çok 

önemli bir rol teşkil etmektedirler. Çocukların taklit yeteneklerinin çok büyük olması ve 
görsel zekaları annesi, babası, ablası ya da yakın akrabası vs. spor yapan çocuğu spora 
yönlendirmekte ve sporu sevdirmektedir. 

 
Tablo4. Ailelerin Çocuklarını Spor Yapmaya Teşvik Etmesi 

 

Evet Her 
Zaman 

Boş 
Zamanlar 
ve Tatilde

Boşa Zaman 
Harcıyorsun Diye 

Etmiyor 

Derslerimden Geri 
Kalıyorum Diye 

Etmiyor 

Maddi Sorunlar 
Yüzünden 
Etmiyor 

Toplam 

Sayı 163 261 28 71 18 541  
Kız Cinsiyet 

İçindeki Yüzde 14,50% 23,20% 2,50% 6,30% 1,60% 48,00% 

Sayı 194 267 44 61 19 585  
Erkek Cinsiyet 

İçindeki Yüzde 17,20% 23,70% 3,90% 5,40% 1,70% 52,00% 

Sayı 357 528 72 132 37 1126 

Toplam 
Cinsiyet 

İçindeki Yüzde 31,70% 46,90% 6,40% 11,70% 3,30% 100,00%

 
Çocukların aile ebeveynlerine bağlı kalması kendi istediklerini yapamaması spor 

yapan çocukların sayısında önemli faktörlerden birisidir. Maalesef ülkemizde spor yapmanın 
ya da Beden Eğitimi derslerinin hep ikinci planda tutulması hatta bazı kesimlerce gereksiz 
bile görülmesi, okullardaki ders yükünün ağır olması, zor sınav şartları aileleri çocuklarını boş 
zamanlarında spora yönlendirmekte, ya da çocuklarını tamamen spordan alıkoymaktadır. 
 

Tablo 5. Öğrencilerin Boş Zaman Değerlendirmesi 

 
Kitap 

Okuyarak
Tv 

Seyrederek
Müzik 

Dinleyerek
Ders 

Çalışarak 
Spor 

Yaparak Toplam
Sayı 173 91 73 160 44 541 Kız 
Cinsiyet İçindeki Yüzde 15,4% 8,1% 6,5% 14,2% 3,9% 48,0% 
Sayı 140 114 45 158 128 585 

Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 12,4% 10,1% 4,0% 14,0% 11,4% 52,0% 
Sayı 313 205 118 318 172 1126 

Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 27,8% 18,2% 10,5% 28,2% 15,3% 100,0% 
 

Boş zamanlarını spor yaparak değerlendiren öğrenci sayısının azlığı öğrencilerinin 
özellikle 6. 7. ve 8. sınıf lise sınavlarına hazırlanması zamanlarının büyük bir bölümünü ders 
çalışarak ve kitap okuyarak geçirmesidir. Bunun yanında Kütahya ilinde bulunan spor 
alanlarının yetersizliği ve özellikle Kütahya ilinin coğrafi yapısı kışların sert, soğuk ve uzun 
geçmesi kapalı spor mekanlarının azlığı öğrencilerin spor yapmasını engellemektedir 
 

 



Tablo6. Öğrenciler İçin Beden Eğitimi Dersinin Önemi 
Beden Eğitimi Dersinin Önemi 

 
Çok  
Önemli Önemli Önemsiz 

Yeterince 
Önemsiz 

Fikrim  
Yok Toplam 

Sayı 222 237 23 9 50 541 
Kız Cinsiyet İçindeki Yüzde 19,7% 21,0% 2,0% 0,8% 4,4% 48,0% 

Sayı 248 223 34 11 69 585 
Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 22,0% 19,8% 3,0% 1,0% 6,1% 52,0% 

Sayı 470 460 57 20 119 1126 
Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 41,7% 40,9% 5,1% 1,8% 10,6% 100,0% 
 

Diğer derslerin yapısının birbirleri ile bezer nitelikte ve yapıda olması beden eğitimi 
dersini diğer derslerden ayıran önemli bir özellik olmuştur. Öğrencilerin kapalı sınıf 
ortamından kurtulup salon veya açık havada derslere katılmaları, rahat hareket edebilecekleri 
kıyafetler giymeleri, harekete ihtiyaç duyma yaşlarında olmaları ve buna benzer birçok 
özellikler bu dersi öğrenciler  için önemli kılmaktadır. 

 
Tablo7. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Hazırlıklı Gelmesi 

Beden Eğitimi Dersine Hazırlıklı Gelme 

 
Evet Her 
Zaman 

Çoğu
 Zaman

Ara 
Sıra 

Hayır  
Gelmiyorum

Hayır Gerek 
Duymuyorum Toplam 

Sayı 240 114 125 30 32 541 
Kız Cinsiyet İçindeki Yüzde 21,3% 10,1% 11,1% 2,7% 2,8% 48,0% 

Sayı 331 127 78 13 36 585 
Erkek  Cinsiyet İçindeki Yüzde 29,4% 11,3% 6,9% 1,2% 3,2% 52,0% 

Sayı 571 241 203 43 68 1126 
Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 50,7% 21,4% 18,0% 3,8% 6,0% 100,0% 
 

Tablo 11. İncelendiğinde öğrencileri büyük bir bölümünün Beden Eğitimi derslerine 
her zaman ve çoğu zaman hazırlıklı geldiği görülmüştür. Çıkan sonuçlara göre Kız ve Erkek 
öğrencilerin büyük bir bölümünün beden eğitimi derslerine hazırlıklı geldikleri söylenebilir 
 

Tablo8. Beden Eğitimi Dersini Sevme 
Beden Eğitimi Dersini Sevme 

 Çok 
Seviyorum Seviyorum 

Bazen  
Seviyorum Sevmiyorum 

Hiç 
Sevmiyorum Toplam 

Sayı 254 170 84 8 25 541 
Kız  Cinsiyet İçindeki Yüzde 22,6% 15,1% 7,5% 0,7% 2,2% 48,0% 

Sayı 345 157 59 7 17 585 
Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 30,6% 13,9% 5,2% 0,6% 1,5% 52,0% 

Sayı 599 327 143 15 42 1126 
Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 53,2% 29,0% 12,7% 1,3% 3,7% 100,0% 
 

Beden Eğitimi dersi  gerek ilköğretimin 1.kademe (1.,2.,3.,4. ve 5.sınıf) gerek 
2.kademe (6.,7. ve 8.sınıf) ve gerekse lise  öğrencileri  tarafından her  zaman sevilen bir ders 
olmuştur.Bunun en büyük sebeplerin den birisi  ağır olan ilk ve orta öğretim ders 
müfredatlarından sıkılan öğrencilerin sınıf  ortamından uzaklaşması ,dersin harekete dayalı ve 
açık hava ,geniş alan (salon ) gibi yerlerde işlenmesi ve en önemlisi de  öğrencilerin harekete 



en çok ihtiyaç duydukları gelişim çağında olmaları, beden eğitimi derslerini kız ve erkek 
öğrenciler tarafından cazip kılan unsurlar olarak düşünülebilir 
 

Tablo9. Beden Eğitimi Derslerinin Bedensel ve Ruhsal Faydası 
Beden Eğitimi Derslerinin Bedensel ve Ruhsal Faydası 

 Yeterince
 Gördüm Gördüm 

Kısmen 
Gördüm Görmedim

Hiç 
Görmedim Toplam 

Sayı 97 272 92 52 28 541 
Kız Cinsiyet İçindeki Yüzde 8,6% 24,2% 8,2% 4,6% 2,5% 48,0% 

Sayı 134 277 87 50 37 585  
Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 11,9% 24,6% 7,7% 4,4% 3,3% 52,0% 

Sayı 231 549 179 102 65 1126 
Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 20,5% 48,8% 15,9% 9,1% 5,8% 100,0% 
 

Beden eğitimi ve spor fiziksel olduğu kadar öğrencilerin zihinsel gelişimlerini de 
geliştirmektedir. İlköğretim çağındaki öğrencilerin bedensel ve zihinsel olarak hızlı gelişim 
gösterdiği bu çağ beden eğitimi derslerinin önemini arttırmaktadır. 
 

Tablo10. Okullarda Ders Dışı Spor Faaliyetlerine Katılım 
Ders Dışı Spor Faaliyetlerine Katılım 

 Her 
Zaman Sıklıkla 

Ara 
Sıra Bazen 

Hiçbir 
Zaman Toplam 

Sayı 87 53 147 120 134 541 
Kız Cinsiyet İçindeki Yüzde 7,7% 4,7% 13,1% 10,7% 11,9% 48,0% 

Sayı 134 92 160 110 89 585 
Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 11,9% 8,2% 14,2% 9,8% 7,9% 52,0% 

Sayı 221 145 307 230 223 1126 
Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 19,6% 12,9% 27,3% 20,4% 19,8% 100,0% 
 

Okullarımızda ders dışı spor faaliyetlerine katılım anket incelendiğinde erkek 
öğrencilerde daha fazla olduğu görülmekte ve verilen cevapların birbirlerine eşit olduğu 
görülmektedir. 
 

Tablo11. Okullarda Beden Eğitimi Derslerinin Nasıl Geçtiği 
Beden Eğitimi Derslerinin Nasıl Geçtiği 

 Çok  
Zevkli İyi Orta Sıkıcı Çok  

Sıkıcı Toplam 

Sayı 279 161 56 26 19 541 
Kız Cinsiyet İçindeki Yüzde 24,8% 14,3% 5,0% 2,3% 1,7% 48,0% 

Sayı 325 160 63 14 23 585 
Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 28,9% 14,2% 5,6% 1,2% 2,0% 52,0% 

Sayı 604 321 119 40 42 1126 
Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 53,6% 28,5% 10,6% 3,6% 3,7% 100,0% 

 
Anketimizde Beden eğitimi dersini çok zevkli ve iyi bulan öğrenci sayısı %80’nin 

üzerindedir. Çok az bir kesim (%8) beden eğitimi derslerini  sıkıcı yada  çok sıkıcı 
bulmaktadır. Bu sonuçta beden eğitimi derslerinin öğrenciler tarafından sevildiğini bizlere 
göstermektedir. 

 
 
 
 
 



Tablo12. Beden Eğitimi Dersleri ile Zihinsel Yorgunluğu Atabilme 
Zihinsel Yorgunluğu Atabilme  

Her Zaman Sıklıkla Ara Sıra Bazen Hiçbir Zaman Toplam 
Sayı 208 94 101 108 30 541 

Kız Cinsiyet İçindeki Yüzde 18,5% 8,3% 9,0% 9,6% 2,7% 48,0% 
Sayı 263 109 102 80 31 585 

Erkek Cinsiyet İçindeki Yüzde 23,4% 9,7% 9,1% 7,1% 2,8% 52,0% 
Sayı 471 203 203 188 61 1126 

Toplam Cinsiyet İçindeki Yüzde 41,8% 18,0% 18,0% 16,7% 5,4% 100,0% 
 

Beden Eğitimi derslerinin harekete yönelik olması öğrencileri kapalı ortamdan 
uzaklaştırması, rahat hareket edebilecek kıyafetlerle yapılması öğrencilerin gelişim çağında 
bulunmaları, eğitsel oyunlara dayanması ağır ders ortamında olan öğrencileri tekdüzelikten 
kurtarmakta ve zihinsel yorgunluklarını üzerlerinden atabilmelerinde ne derece önemli 
olduğunu bizlere göstermektedir. 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada, eğitimi bütünlüğü içinde Kütahya ilköğretim okullarında(6.,7.,8. sınıf) 

okutulan beden eğitimi derslerinin verimliliğine ilişkin öğrenci görüşleri tespit edilmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin 13-14,11-12 yaş grubundadır. İlköğretim okullarında 

öğrencilere uygulanan anketimizde kız ve erkek öğrenci sayılarını eşit tutmaya çalıştık. Türk 

milli eğitiminde kız ve erkek öğrencilerle birlikte karma eğitim verilmektedir. Kız ve erkek 

öğrencilerin beden eğitimi ve spora bakış açısı şüphesiz farklı olacaktır. Aile öğrencilerin 

eğitimi için en önemli unsurdur, ilk eğitimin aileden başlaması ve okul dönemine kadar da 

devam etmesi çocuklar için aileyi vazgeçilmez kılmıştır. Çocukların oluk hayatına 

başlamasıyla birlikte okul-aile-öğretmen dediğimiz üçgenin en önemli parçası aile olmuştur. 

Bu da her konuda olduğu gibi çocukların beden eğitimi ve spora yönlendirilmesinde önemli 

bir etkendir (Unat,1964).  

  Okullarımızın spor alanlarının yetersizliği beden eğitimi derslerinin verimini özellikle 

kış aylarında oldukça azaltmaktadır. Milli Eğitime bağlı resmi okullarımızda özellikle spor 

salonları eksikliği beden eğitimi öğretmenleri için ve öğrencileri için önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. İlköğretim okullarında bu sorun daha da artmaktadır. Okullarımız yapılırken spor 

salonları hep geri plana itilmiş sebep olarak ta maddi olanaksızlıklar ileri sürülmüştür. Bu 

sorunla karşılaşan beden eğitimi öğretmenleri derslerini havanın elverişli olduğu durumlarda 

okul bahçesinde yapmaktadır. Yalnız ülkemizin coğrafi ve fiziksel yapısı karasal iklim 

ağırlıklı olduğundan çoğu bölgelerimizde(iç Anadolu, doğu Anadolu, güney doğu Anadolu 

bölgelerimizin tamamında, Marmara, Ege, Akdeniz, ve Karadeniz bölgelerimizin iç 

kesimlerinde) kış mevsimleri soğuk ve sert geçmektedir. Bu sebepten dolayı beden eğitimi 

öğretmenleri beden eğitimi derslerini okulun çeşitli kapalı alanlarında işlemektedir.  



Kütahya ilimizde Ege bölgesinde olmasına rağmen karasal iklim özelliğindedir. Kışlar 

sert, uzun ve soğuk geçmektedir. Bu da kışın beden eğitimi derslerinin büyük bir bölümünün 

spor yapmaya elverişsiz olan sınıf, okulun giriş katı, koridor araları vs. gibi yerlerde 

yapılmasına sebep olmaktadır. Bu da beden eğitimi derslerinin verimliliğini önemli ölçüde 

azaltmaktadır. 

Öğrencilerin beden eğitimi ve spora yönlendirilmesi açısından spor kulüpleri de 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Spor kulübünde aktif olarak sporla ilgilenen öğrencilerin 

beden eğitimi derslerinin verimliliğini arttıracağı düşünülmektedir. Spor kulüplerimizin bu 

günkü mevzuat yapısı ve işleyiş biçimleri yeniden değerlendirilerek, acilen daha fazla sayıda 

spor ve kültür çalışmalarına aktif olarak katılmasına olanak hazırlayıcı kuruluşlar haline 

getirilmeleri mutlaka teşvik edilmelidir. Ayrıca okullarımızda zorunlu derslerin yanında 

eğitimi öğretim saatleri haricinde yapabilen ders dışı eğitimi(egzersiz) faaliyetleri de 

öğrencilerin beden eğitimi ve spora yönlendirilmesi ve dersin verimliliğinin arttırılması 

yönünde önemlidir. Beden eğitimi derslerinin yapıldığı saatlerde dersin verimi açısından 

önemlidir. Beden eğitimi derslerinin, sağlık bakımından yemekten önceki ve sonraki saatlerde 

konmamasına özen gösterilmelidir. Ama ders programlarının yoğunluğu, öğretmen 

yetersizliği vb. sebeplerden ve ders programı hazırlanırken okul yöneticilerinin dikkatsizliği 

yüzünden ders dağılımına dikkat edilmemektedir. Ayrıca beden eğitimi derslerinin üst üste 

blok olarak değil de ayrı ayrı değişik saatlerde yapılması da önemli bir husustur.  

Beden eğitimi derslerini cazip hale getiren önemli hususlardan biriside diğer derslerin 

tümünde okul kıyafeti yada okul elbisesi giyen öğrencilerin beden eğitimi derslerine girerken 

rahat hareket edebilecekleri eşofman, şort, vb. giysiler, ile derse katılmalıdırlar. Derslerin 

verimli geçmesi açısından bu kaçınılmaz bir durumdur. Beden eğitimi öğretmenliği öğrenciler 

tarafından her zaman sevilen bir meslek olmuştur. Bunun birçok nedeni vardır. Derslerin 

sporun getirdiği oyun, eğlenceye dayalı olması, insan doğasına yaşayışına uygun olması, 

mücadele, kazanma, çalışma, daha yükseğe ulaşabilme ve tüm bunları yaparken de barışçı 

duygularla karşısındakini incitmeden yapabilmesi, yenme ve yenilmeyi kabullenmesi beden 

eğitimi derslerini, beden eğitimi mesleğini ve sporcu olmayı öğrenciler tarafından cazip hale 

getirmiştir. Beden eğitimi derslerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin bunun üzerinde büyük 

önemi vardır.  

Araştırmada ilköğretim okullarında öğrencilere uygulanan ankete 541 kız ve 585 erkek 

toplam 1126 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne ve babasının eğitim 

durumu incelendiğinde üniversite mezunu anne ve babaların sayısı158, lise mezunu anne ve 

babaların sayısı 377, ortaokul mezunu anne ve babaların sayısı 567, ilkokul mezunu anne ve 



babaların sayısı 1118 dir. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin büyük bir çoğunluğu boş 

zamanlarını kitap okuyarak ve ders çalışarak, erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu da boş 

zamanlarını kitap okuyarak, ders çalışarak ve spor yaparak değerlendirdiklerinin belirtmiştir. 

Kız ve erkek öğrencilerin 867’si herhangi bir spor kulübünde yada okulda lisanslı sporcu 

olarak görev yapmamaktadır. Kız ve erkek öğrenciler arasında sporcu sayısı 259’dur. Ankete 

katılan okullarımızda 943 kız ve erkek öğrenci okullarının kendi bünyesinde spor 

müsabakaları yaptıklarını belirmişlerdir. Beden eğitimi dersinde kız ve erkek öğrencilerin 

büyük bölümü derste kullanılan araç ve gereçleri yeterli bulmuşlardır. Beden eğitimi dersi kız 

ve erkek öğrenciler tarafından çok fazla sevilmekte ve önemsenmektedir. Kız ve erkek 

öğrencilerin büyük çoğunluğu beden eğitimi dersine hazırlıklı gelmektedir. Ankete katılan kız 

ve erkek öğrencilerin büyük bir bölümü beden eğitimi dersinden bedensel ve ruhsal fayda 

gördüklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan okullarımızda kız ve erkek öğrencilerin büyük 

çoğunluğu (953) beden eğitimi derslerine her zaman spor malzemeleri ile katıldıklarını 

belirtmişleridir. Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu (1065) üzerlerinde 

oluşan zihinsel yorgunluğu üzerlerinden attıklarını belirtmişleridir. 

Ülkemizde beden eğitimi ve spor ayrılmaz iki kavramdır. Beden eğitimi ve sporun 

gelişmesi için ilköğretim okullarında beden eğitimi dersinin, ders dışı spor faaliyetlerinin 

önemi çok büyüktür. Son zamanlarda ülkemizi yurt dışında büyük bir gururla temsil eden 

sporcuların büyük bölümü ilköğretim okullarımızdan çıkmaktadır. Bunun için başta M.E.B., 

G.S.G.M., öğrenci velileri, okul idareleri ve öğretmenlerimizin beden eğitimi ve spora yeterli 

ilgiyi göstermeleri gerekmektedir. Özellikle M.E.B.’in beden eğitimi derslerini 1 saate 

indirmesi bir çok beden eğitimi öğretmeni ve öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. 

Beden eğitimi ders saatlerinin yeniden attırılması 2 saatten de fazla olması beden eğitimi 

derslerinden tam performans(verimlilik) alınmasına ve yeni sporcuların ülkemize 

kazandırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Beden eğitimi ve diğer derslerin verimliliği 

açısından beden eğitimi dersleri sabah saatlerine konmalı, ayrıca blok olarak değil, ayrı ayrı 

saatlerde işlenmelidir. Beden eğitimi derslerinde öğrenciler yeteri kadar araç ve gereçten 

faydalanmalıdır. Bu dersin verimliliği açısından önemli bir faktördür. Öğrenciler beden 

eğitimi derslerine spor malzemeleri ile katılmaları beden eğitimi öğretmenleri tarafından 

sağlanmalıdır. Beden eğitimi dersinin harekete dayandığı okul kıyafetleri ile dersin 

yapılamayacağı öğrencilere kavratılmalıdır. 
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