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ÖZET
ikinci kademe öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin spor yapıp yap~
belirlenmesidir. Katılımcılarm atılganilk düzeyleri cinsiyetIerine, sporcu veya sedanter
olmalarına, takıın ve bireysel sporlara katılımlan bakımıanndan karşılaştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak
(Rathus, 1973) "Rathus Atılganlık Envanteri" uygulanmıştır. Araştırmada ilköğretim II. Kadernede öğrenim
gören (379'n bayan, 396'SI erkek) 775 ilköğretim öğrencisinc anket uygulanmıştır.
Katılııncılann attlganlık düzeylerinde cinsiyetier. sporcu erkek ve bayanlar, bayan sporeu ve sedanterler,
takım sporu ile uğraşan bayan ve erkckler arasında istatistıkselolarakanlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş
tir (P<O.05). Bu karşılaştınnalarda bayanların erkeklere göre, sporcu bayanlann sporcu erkeklere göre, sporcu
bayanların sedanter bayarılara göre, takım sporu ile uğraşan bayanlann takun sporu ile uğraşan erkeklere göre
atılganlık düzeyi daha yüksek bulunmuştur.
Bu

mama

araştınnanm amacı, ilköğretim

durumlarına göre

Anahtar kelimeler; Atılganlık, İlköğretim, Spor, Sedanter

THE DETERMINE OF LEVEL OF ASSERTIVENESS OF SECOND
GRADE PIDMARY SCHOOL STVDENTS ACCORDING TO
WHETHER THEY EXERCISE SPORTS.
AB8TRACT
The aim of this research is to detennıne the leveI of assertiveness of second grade primary school students
according to whetlıer they exereise sports. The levels of assertıveness panieipants were eompared as regards
their sex, being sportsman or sedemary and their partieipation in team and individual sports. "&ıthus Assertiveness lnventory" (1973) was used as data colleetion means. Questionnaire was given to 775 (379 female, 396
mak) second grade primary school stildents.
LI. sıatistical differenee was found between the partıcipants' sex, between sporting males and females, between sporting and sedentary females and between males females involved in team sports in the level of assertiveness (P<0.05). In thesc comparisons, the level of assertiveness of females was higher than of males, that of
sportiug females was higher than of sporting males. And the leve! of assertiveness of spoı1ing males was higher
than sedentary malcs, and thaı offema1cs involved in team sports was hıgher than that of males involved in team
sports.
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sunulmuştur.

GİRİş

ve
değerli

"Çocuk bir toplumun en
lığı

ve

geleceğinin teminatıdır. Çocuklarına

önem veren,

onların gelişmelerini sağlıklı

şekilde tamamlamaları

bir

var-

için gerekli ted-

şekilde alınış

birleri etkili bir

lar, kendi geleceklerini

olan toplum-

teıninat altına almış
dolayıdır

olurlar" (DPT, 200 I). Bundan
"eğitimin başta

gelen amaçlanndan birisi,

değişik koşullara

bireyleri

ki,

uyabilecek, es-

düşünebilecek

nek ve kritik

yetiştinnektir" (Tokean,

"Bireyleri

fıziksel,

yeteneklerle

değişimin

geldiğini

meydana

söyleyebiliriz. Bu dö-

nemde birey bedensel, ruhsal, zihinsel ve
sosyal

açılardan kazanması

likleri

kazandığı

gereken özel-

gibi toplumsal

toplumda yer edinim becerilerini
Ergenlik döneminin
biçimde

sağlıklı

geliştirilmesi

selolduğu

kadar toplumsalolarak da önem

gelişimler

1990).

kadar, toplumsal yaralanmalara da yol aç-

zihinsel, duygusal

maktadır.

ErgenIik döneminde

sosyaııeşme

rinden" (Erkal ve ark. 1998)

sayılamakta

önem arz etmektedir. Ergenler

beklentilerin

gerçekleşebil

mesi, bireyin bir bütün olarak ele

katkıda

ne

bulunmakla paralellik arz etilköğretim okullarında

yürütülmekte olan beden

eğitimi

nesillerin temel

eğitimi

ve spor
kaynağı

amaç edinen ve genel
ve de

ayrılmaz

kn bilinçli ve
ve

Yetiın

Çünkü

yetişmekte

olan

insanın

sel, zihinsel, sosyal ve duygusal

cısı

ve spor

alttırmaktadır.

derslerinin önemini
"Beden

alınması

açıdan sağlıklı yetişmesİ

mektedir. Bu durum

olan
fizik-

gelişimini

eğitimin tamamlayı

faaliyetler"

(Yıldıran

1996) bü1ünü olarak kabul edil-

farklı

İnsan sürekli olarak bir değişim ve

içerisinde

yaşamını 'sürdü-

rür. Bu süreç içerisinde en önemli

gelişim

kazanılması

ve

oldukça

sosyaUeşme

sosyal beceriler edinebil-

mektedider. Bu durumu ( Deniz, 1997)
"toplumdaki bireylerin bir
gen. bir
ise.

kısmının

kısmının saldırgan,

atılgan

bir

çekin-

kısmının

sosyal beceriye sahip olabile-

cekleri" şeklinde yorumlamaktadır. İnsanın
her zaman

aynı

tipte

yemeyiz. Bazen

davranmasmı

saldırgan

bekle-

bir biçimde ba-

zense çekingen bir biçimde davranan bireyden beklenen genel

davranış.

atılgan

davranış şeklidir.
"Atılganlık" sözcüğünün

rışll11t

dilde

olabilir. Ancak
anlamı kısaca

mek' olarak

mektedir.

gelişim ~üreci

becerilerin

sürecinde

bir parçası olarak görü-

planlı

verdiği

bireyin kendine zarar

sosyal

na ve bireyin her

geliştirir.

ve geçirilmesi birey-

temel ilkele-

dır. Eğitimden

da

ve istendik bir

eğitimin

modern

açıdan

arz etmektedir. Çünkü istenmedik sosyal

ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak
yetiştinnek

ergenlik dönemi içerisinde

ve

Kısaç.

birçok

atılganlığın

çağ

bilimsel

"kendini ifade edebil-

tanımlanmıştır

(Yesilyaprak

1999; Ayaz. 2002). Sosyal bir

beceri olarak kabul edilen ve ilk kez 'vVolpe
ve Lazarus

tarafından (anımlanan atılgan-
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lık; "başkalarını

küçük görmeden,

haklarını yadsımadan,
rını

bir

bireyin kendi hakla-

koruyabilme, duygu ve

açıkça

onların

düşüncelerini
geliştirilen,

anlatabilme yolu olarak

çeşit ilişkiler biçiıni

olarak" (Kamaraj,

değer

eğitimi

katılımLarı

Liyetlerine
ruh ve

ve spor faa-

sonucunda "beden,

kişilik yapısını ge1iştinne,

kılma,

güçlü

iradeyi

çalışmasını kolaylaştır

grup

nıa, karşılıklı dayanışmayı sağlama,
geliştirıne,

verme"

özgübaş

kendini kontrol etme,

olarak

güvenme ve

bildinnektedir

(Akt.:Görüş, 1999).

bu yorumlamalardan hare-

ketle, erken ergenhk ve ergenlik dönemi
içerisinde bulunan
öğrencilerinin,

me

biçimde

ilköğretim

açıdan sağlıklı

her

yetiştirilmesi,

duygusal ve toplumsal

fiziksel, zihinsel,

eğitimi

beden

spor faaliyetlerinin önemi

sağladığı

sosyal beceriLerin

kazanılmasında

yaşanılan

yapılan

atılgan

roloynadığı yönünde
maktadır"

1993).

bulgular ortaya kon-

(Su'leren,

Dolayısıyla

lan bireylerin

olmalarında

bireyler

Kapıkıran,

1991;

sportif faaliyetlere

atılganlık

katı

düzeylerinin spor

aile,

tim okulu ikinci kademe

ceği düşünülebilir. Çünkü atılgan özellikle-

ve

katılan

özelliklerle, sportif faaliyetlere
reylerin

gösterıniş

benzerliği

oldukları

özelliklerin

bağııusız

olarak

geldiği

iş

atılgan

cadele etmekten zevk

"başkaların

yapabilme,

yaşamaktan

katılma; doğrudan

tercih etme, kendi
sezgilerini,

9

açık

ve

ve mü-

etkinlikler
ilköğre

öğrencilerinin

düzeylerinin belirlenmesi

çeşitli değişkenLer açısından karşılaştırı
katılanlar

larak spor faaliyetlerine

tılmayanlar arasındaki farkın

rılması

ile ka-

ortaya

çıka

önem arz etmektedir.

ve

hayatın

Bu

araştırmanın amacı,

ilköğretim

okulu ikinci kademe (6, 7 ve 8. sınıf) öğ
renciLerinin
yapıp

atı1ganlık

yapmama

düzey lerinin spor

durumlarına

göre belir-

lenmesidir. Öğrencilerin atdganlık düzeyleri; cinsiyetIerine, sporcu, sedanter, takım

her

sporcusu ve ferdi sporcu olma durumlauna

açık iletişimi

sorunla'rını, duygularını,

hırslarım

okul,

ve

alına. başkalanna

kendilerine cesaret verebi Ime,
yönüne

"atılganhk"

bireylerin

gibi davranabilme. iyim-

ser ve esnek olabilme,

Olumlu

AMAÇ

gösterebilecekleri özellikleri,

içlerinden

bi-

söz konusudur.

(Humpreys, 1998)

dan

oldukları

ve

olumlu sosyal bir beceri olarak kabul ediLen

göstermiş

çevre ve

açıktır.

büyük öneme sahiptir. Bu nedenle

yapmayan bireylere oranla yüksek olabile-

re sahip bireylerin

bir

açılardan gelişimle

sağlanabilmesinde

rinin

ikinci kade-

kaLarına saygıyı öğrenmede önemli katkılar

ve

oLabil-

sağlık sorunları

nın bulunmaması, kendilerine

Yapılan

Bireylerin beden

karşı hoşgörülü

me, fizikseL olarak önemli

aktarı Lmaktadır.

2004)

ven

ilgili ve aksiliklere

sahiprenme, çevreyle

göre

faklılaşmakta mıdır')
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MATERYAL
ı.

METOD

Ye

vanterin alfa

Model
Bu

araştınnada,
biıi

betimsel

r=0.92

bulmuştur.

olarak

maddeden

oluşmaktadır. Alınan

kullanıl-

90 ile +90

arasında değişnıektedir.

ınodeli,

var olan bir duru-

genliğe doğru

uzanan uç -90'a,

mu, var

olduğu şekliyle tanımlamayı amaç-

doğru

layan

araştırma

çenekler -3 i le +3

yaklaşımıdır

(Karasar,

2005).

2.

Envanter 30

olan genel tarama mo-

deli .ve betimsel istatistik modeli
Tarama

araştııma

uzanan uç +90'a

puanlar -

atılganlığa

ulaşmaktadır.

arasında oynamaktadır.

eği

grubunu, 2007-2008

"+3" olarak

işaretlenmişse, puanlamada

tim- öğretim yılında, Aukara İli, Elmadağ

maddelerin

İlçesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne

al1ı puanların ayrı ayrı toplanıp,

bağlı

den

ve

Elmadağ

altı ilköğretim

Cumhuriyet,
Kemal ve

ilçe merkezinde bulunan

okulunda ( Atatürk, Barut,

Gümüş

Pala,

alan)-yapmayan
(6, 7 ve 8.

takımında

ilköğretim

396'sı

(Rathus, 1973)

toplama

aracı

olarak

tarafından hazırlanmış

öğrencilerin atılganlık düzeyleriıii

leyici 30 maddeden

oluşan

olan

belir-

"Rathus Atli-

ganltk Envanteri" uygulanmıştır. Ergen ve
yetişkinlere

uygulanabilen toplam 30 mad-

delik bu envanter, (Voltan, 1980)

tarafın

dan Türkçeye uyarlanarak geçerlilik güvenil'lilik

+IO'un

altında

çalışması yapılmıştır.

puanını

alanlar çekingen, +IO'un
atılgan

olarak kabul

4. Verilerin Analizi
Veri lerin analizinde "istatistikseL" ve
"betimsel yöntem"

kullanılmıştır.

Verilerin

değerlendirilmesinde ve hesaplanmış
ğerlerin bulunmasında SPSS

Aracı

birbiriu-

verir. En vanterden toplam puan olarak

edilir (Voltan 1980).

379'u

bu

tersine döner. Eksi ve

envanterin toplam

görev

erkek olmak üzere toplam

Toplama

çıkarılması

üzerinde alanlar ise

ilköğretim öğrencisi oluştunnuştur.

Verİ

değerleri

gören,

ikinci kademe

sınıf) öğrencilerinden

Araştırmada veri

ve

Kurtuluş, Namık

Yaşar Doğu) öğrenim

spor yapan (okul spor

3.

Se-

23, 24, 26 ve 3ü'uncu maddeler "-3" veya

Grubu

Araştırma

775

Çekin-

1,2,4,5,9,11,12,13,14,15,16,17,19,

Araştırma

bayan,

r=0.70

güvenirliliğini

olarak ve test-tekrar test

yöntemlerinden

mıştır.

tutarlılık katsayısını

paket program

de-

13,0 istatistik

kullanılmıştır. Veıi ler

orta-

lama ve standart sapma verilerek özetlenmiştir. Nonnaııik sınamasına göre,

nonparametı-ik testlerden

testi

kuJlanılmıştır.

zeyi 0.05 olarak
zinde

kullanılan

Bu

Mann vVithney-U

çalışmada hata

alınmıştır.

dü-

Verilerin anali-

bu teknikler berimsel ista-

tİstik kapsamındadır

(Büyüköztürk, 2006)
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BULGULAR
Tablo 1 KatLluııcılsrııı :'\tılg8lılık DÜLeylerinin Cinsiyet, Sporcu Olup Olmama Durumu, Sedsnter, Sporcu,
Erkek Ve 8ay,lnlar Eskımından Karşı i aştlrJ i nıasl.
"Ia~nler

D

\"apnıa

ı

J2,65

14.RR

4,15

3,314

0,001"

Bayan
Sporcu

379
ılS

116.79
i 15.80

17.21
15.93

ı,91

i,682

0,920

Erkek

457
196

113,89
i i 1,82

l6;33
14.39

3,64

1.836

0,066

~yab

261

Erkek

200

115;,45
113.46

17,59
1532

6.30

3,606

0,000*

;:;~ayan,'

Durumu

'::;~a(ltl"T'

Sporc'ı

!
i

i

:p

396

Sedanter

ıi

':;' :Z,

Std. Sapma

Erkek

Cinsi) et
Spor

o rtalam.a

N

16;ı:i

Sporcu

i IS.
200

:Uq;~6:·

Erkek

113,46

15,32

1.64

0.704

0,48 ı

Bayan

.Sedanter
Sporcu

196,
118

111,82
119,76

14,39
16,22

4,31

2,6l7

0,009*

t61

0$.,45

70

117,09

17,50
16,72

1,65

0.771

0.441

1:5,72
16.49

0,95

0,223

0,824

17,50
14,87

7,81

4,074

0.000*

S~danter

Ferdı sporlar

Brllnş

T<f,kımspor1a:f1

Takım

;;)1'4.8-,,; ,,' H$,4~
46

1ı6,76

.Bayan.

24

iJt1;71

Erkek

154

Ail ~h

,;94:·,:

Erkek

Ferdi Spor Yapanlar

Sporu Yapanlar

ı

12,47

*P<O.05
Katılımcıların atılganlık

celendiğinde

düzeyleri in-

Buna

bayan ve erkekler

arasında,

arasında,

sporcu olan erkek ve bayanlar

arasında,

sında,

bayan sporcu ve sedanterler
kım

sporu ile

uğraşan

Bu

tespit

ta-

bayan ve erkekler

arasmda istatistikselolarak
farklılık olduğu

arasında,

anlamlı

edilmiştir

bir

(P<O.OS)

karşılaştıOlıalarda bayanların

er-

keklere göre, sporcu

bayanların

sporcu

erkeklere göre, sporcu

bayanların

sporcu

erkek sporcu ve sedanterler

ferdi ve

takım sporları arasında,

yapan bayan ve erkekler
olarak
miştir

anlamlı

atılganlık

bayanlar

daha yüksek

ii

buıunmuşıur.

düzeyi

farkıııık

düzeyleri

sporu

atılganlık

arasında

istatiksel

tespit edilme-

Araştmnamıza katılan katılımcılann

uğraşan bayanların takım

erkeklere göre

ferdi spor

TARTIŞMA

ve erkekler

uğraşan

bir

arasında,

(P>O.05) (Tablo I).

takım

ile

sporcu ve sedanterler

sedanter erkek ve bayanlar ara-

olmayan (sedanter) bayanlara göre.
sporu ile

karşın

incelendiğinde;

arasında,

bayan

sporcu olan erkek ve

arasmda,

bayan

sporcu

ve

sedanterler arasında, takım sponı ile uğra
şan

bayan ve erkekler

arasında ıstatistiksel

Hü<eyin KI RIMOULl ve Ar~

olarak

anlamlı

edilmiştir

Bu

bir

farklılı k olduğu

tespit

(P<O.OS).

nin

kızlardan

daha yüksek

olduğu

belide-

mişlerdir.

karşılaştııTIıalarda bayanların

er-

keklere göre, sporcu bayanlann sporcu
bayanların

erkeklere göre, sporcu

sporcu

atılganlık

Yine cinsiyetlere göre
zey[erinin mukayesesinde bir

başka

ulaşılmış

İnceoğlu

çalışmalarda

dü-

sonuca
&

olınayan

(sedanter) bayanlara göre,

takım

Ayatar, 1987; Becet, 1989; Tegin, 1990;

sporu ile

uğraşan bayanların takım

sporu

Ayd1l1, 1991;

ile

uğraşan

atılganiık düzeyi

erkeklere göre

daha yüksek

bulunmuştur.

ıse;

sporcu

ve

arasında,

sedanterler

sedanter erkek ve bayanlar

arasında,

arasında.

sporcu ve sedanterler
takım sporları arasında,

bayan ve erkekler

bir bulgu

nin

ferdi ve

dir.

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Araştınnamızda

atılganIık

bayan

düzeylerinin erkek

atılganlık

ulusal ve uluslar

olan birçok

yapılmış

çalışmada cinsiyetler açısından

çeşitli farklılıkların

ve

paralelolan

lışmalarda, bayanların atılganlık

erkeklerden

daha

durum
zıtfık

bazı

ça-

düzeyleri-

yüksek

olduğu

ı 989;

(Stebbins & ark. 1977; Becet,
Menteş,

Bal,

2007) tespit edilirken, bu

bazı farklı araştırma sonuçlarıyla

yaşları,

atılganlık

düzeyi-

sonuçların

tespit

sporda elitlik seviyeleri,
arası

(OraL.

1986;

Arı,

1989;

Ashford & Biddle & Goudas. 1993; Bözkurt, 1989) erkeklerin

atılganlık

düzeyleri·

katı

müsabakalara

sosyokültüreL, sos-

farklılıklar

yoekonomik

gibi etkenlerden

kaynaklanmış olabileceği şeklinde

yorum-

lanabilir.
Araştınnaımza katılan

sporu yapan
ri

katılımcılar

sporcuların atılganIık

arasında anlamlı

edilmemiştir.

takım

düzeyle-

farklılık

derecede

kim

(Menteş,

atılganlık

2007)'in "lise

bazı

Nite-

öğrencilerinin

düzeylerine sporun etkisi"
Doğan. 2002)'ın

ve spor yüksekokulu
ganlık

tespit

Bu durum literatürdeki

çalışma sonuçlarıyla çeliş111ektedir.

(Ersan &

göstennektedir.
Nitekim

2006;

dan ferdi spor yapan sporcularla,

Araştınnamıza

2006;

spor

!ımlanndaki çeşitlilik,

sonuçların olduğunu

söyleyebiliriz.

nın

Bal,

araştlıTIıalara katılan katıhmcıla

öğrencilerin

düzeyinin belirlenmesine yönelik

olarak

açısından farklı

yet/er

rın

olduğu

2005;

Farklı araş1mna sonuçlarında cmsı

öğrencilerin

düzeylerinden yüksek

1996;

farklılık göstennediğini tespit etmişler

edilmesi;

edilmiş olmasına rağmen, atılganlık

tespit

Koı;:,

&

değişkenine bağlı

erkek

istatikselolarak

Uğur,

Bayraktutan, 2006; Tataker, 2003 ) cinsiyet

ferdi spor yapan

arasında

1993;

1996; Kaya. 2001; Güler &

Saruhan,
Aydost

Araştınnamızdaki başka

Kapıkıran,

ve

eğitimi

öğrencilerinde

saldırganlık

sosyodemografik

"beden

ve

atll-

düzeylerinin

özeııiklerle

ilişkisinin
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yaptığı çalışma

incdenmesi,. üzerine
nuçlarında; "takım
ganlık

span!

yapanlara göre yüksek
miştir.

yapanların atıl

puanlarının

düzeyi

bireysel spor

olduğu"

tespit edil-

çalışma sonuçlarıyla

Bu

lışma sonuçlarımızda

so-

yer alan

çalışmalara

takım

uğraşan

sporu ile
iık

puan düzeylerinin

erkeklere oranla

Araştınnada

atılgan

olmasıdır.

öğrenciler arasında anlamlı

sedanter

zeyde bir fark tespit

edilmemiştir.

dü-

Oysa

(Güler, Aydos & Koç, 200S)'un

değişik

sosyo-ekonomik düzeydeki devlet

ilköğre

tim

okullarının

nin,

eğitim

lere

düzeylerinin ve sportif faaliyet-

katılımlarımn

atılganlıklarına

incelendiği

etkisinin

sınıf öğrencileri

6,7 ve 8.

"sportif faaliyetlere
atılgan davranışların
vurgulanmaktadır.

teşkil

ederken,

başka

bir bulgumuzu destek-

lemektedir. Nitekim

araştırınamıza katılan

taraftan

sporcu

bayanların

atılganlık

olduğu tespit edilmiştir.

ilköğretim
atılganlık

sedanter bayanlara göre

puan düzeylerinin manidar dü-

zeyde yüksek

n.

spora

katılımları

b<tkımından karşılaştırılması 'amacıyla
pılan

l3

bu

çalışma

sonucunda; bayan

ya-

öğrcn-

sporu yaolduğu;

yüksek

atılganlık

olduğu;

bayan

puan düzey-

Ferdi sporlarla ta-

yapan sporcular

arasında

ve

arasında atılganlık

puan düzeyleri arasmda manidar bir farlun
olmadığı

tespit

edilmiştir.

ÖNERİLER

Spor yapan
lerinin

ilköğretim

atılganlık

okulu

öğrenci

beceri

düzeyleri

sedamerlere oranla yüksek

olduğundan

sedanter öğrenciler spora yönlendirilebiliL
Okullarda spor kulüplerinin fonksiyonları arttınlarak

spor faaliyetinde

her

öğrencinin en

az bir

görevalması sağlanabilir.

Okullarda halen haftada bir saat olarak yürütülen Beden

Eğitimi

ve Spor ders-

lerinin Avrupa ülkelerindeki gibi haftada
üç saate

çıkarılabilir.

Sportif ve sosyal etkinlikler
öğretim yıh

içerisinde

nitelik ve nicelik
lerek

kademe öğrencilerinin

düzeyleıinin

kım sporları

takım

öğrencilerin

bayan

lerinin yüksek

geliştiği"

Bu bulgu bir taraftan

bizim bulgumuzla tezat
diğer

çocuklarda

daha fazla

yapan

sedanterlere oranla

olan

çal ışma sonucunda;
katılan

spor

öğrencilerin atll-

öğrencilerden

pan erkek

sporcularla sedanterler

öğrencilerle,

sporcu

tırmalarda çeşitli farklılıkların bulunduğu;

ganlık

bir

ancak litera-

türde cinsiyetler açısından yapılan karşılaş

başka

benzer olan bu buIguya

düzeyinin daha yüksek

olduğu,

sporu yapan bayan

uğraşan bayanların, takım

sporu ile

yüksek

takım

araştınnamıza katılan katılımcılardan

göre;

öğrencilerden

puan düzeylerinin erkek

bizim ça-

bulgu birbirini destekler mahiyettedir. Söz
konusu

atılganlık

cderin

öğrencilerin

edinmesine

eğitim

yaygınlaştırılarak,

açılarından zenginleştiri

olumlu sosyal beceriler

katkı sağlanabilir.
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