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Abstract
Volleyball course takes place on secondary and high school curriculums. It also takes place on physical education
teacher education undergraduate programs. Physical education teacher education students are supposed to have
volleyball content knowledge before graduating teacher education programs. This study aims to examine physical
education teacher education students’ volleyball content knowledge level after they newly completed volleyball
course. Participants were 15 female and 23 male, totally 38 students. Data were collected with volleyball common
content knowledge test and content map. Paired sample t-test and descriptive statistics were utilized for statistical
calculations. Results showed that while participants reached expected common content knowledge level (70% and
over), their specialized content knowledge levels were lower than expected (3.0 or over). As a conclusion, common
content knowledge focused course increased physical education teacher education students’ common content
knowledge level. Specialized content knowledge which directly affects physical education teacher education
students’ quality can be obtained by content and applications focusing on it.
Key Words: Content knowledge, Volleyball, Physical education teacher education

Öz
Voleybol, ortaokul ve lise beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının yanı sıra beden eğitimi öğretmeni
yetiştiren kurumların lisans programlarında da yer almaktadır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen
yetiştiren kurumlardan mezun olmadan önce yeterli voleybol alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu
çalışmanın amacı, voleybol dersini yeni tamamlamış beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
voleybol alan bilgisi düzeyinin incelenmesidir. Çalışmaya 15 kadın ve 23 erkek, toplam 38 beden eğitimi ve spor
öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak voleybol genel alan bilgisi testi ve içerik haritası kullanılmıştır.
Toplanan veriler bağımlı örneklem t-testi ve tanımlayıcı istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre
katılımcıların genel alan bilgisi istendik düzeye ulaşırken (% 75 ve üzeri), özelleşmiş alan bilgisi değerleri beklenen
düzeyin (3.0 ve üzeri) oldukça altında bulunmuştur. Sonuç olarak, genel alan bilgisi odaklı bir ders sonrası öğretmen
adaylarının genel alan bilgisi düzeyleri de anlamlı olarak artmıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim
kalitesini doğrudan etkileyen özelleşmiş alan bilgisi de ancak ona odaklanan içerik ve uygulamalarla
kazandırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Alan bilgisi, Voleybol, Beden eğitimi öğretmen eğitimi

Giriş
Voleybol, sınırlı alanda ve düşük maliyetli malzeme ile oynanabilen popüler takım sporlarından biridir
(Aslan, 1979; Yerlisu & Çelenk, 2008). Türkiye’de ortaokul ve lise beden eğitimi ve spor dersi öğretim
programının yanı sıra beden eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumların lisans programlarında da yer
almaktadır. Voleybolun popülerliğinin nedenleri arasında lisanslı sporcu ve hakem sayısı en çok olan
spor dalı olması (Spor Genel Müdürlüğü, 2018) ve materyal açısından okul beden eğitimi derslerinde
öğretiminin kolaylığı gösterilebilir. Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin
dersleri, yakın zamanda güncellenen Yükseköğretim Kurumu beden eğitimi ve spor öğretmenliği
lisans programına bağlı olarak yürütülmektedir (YÖK, 2018). Voleybolun önceki lisans programında
zorunlu ders olarak öğretilmesi gerekirken, yeni müfredatta seçmeli takım sporları içinde yer
almaktadır. Voleybol branşının yaygınlığı ve okullarda öğretilmeye uygun olması nedeniyle, beden
eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olmadan önce yeterli voleybol
alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.
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Bir beden eğitimi öğretmeninin voleybolda bir beceriyi ya da bir başka öğretmenin farklı bir konuyu
öğretebilmek için ihtiyaç duyduğu bilgi alan bilgisi olarak adlandırılmaktadır (Grossman, 1990;
Shulman, 1986). Çalışmalara göre alan bilgisi öğretmenler ve öğretmen adayları için gerekli bilgilerin
başında gelmektedir (Hastie & Vlaisavljevic, 1999; 
Siedentop, 2002). Alan bilgisi, matematik (Ball,
Thames, & Phelps, 2008) ve beden eğitimi (Ward, 2009) alanlarında genel alan bilgisi (GAB) ve
özelleşmiş alan bilgisi (ÖAB) olarak ikiye ayrılmaktadır. GAB bir öğretmenin ne öğreteceğini bilmesi;
ÖAB ise nasıl öğretileceğini bilmektedir.
Çalışmalar ÖAB geliştirilen beden eğitimi öğretmenlerinin ve beden eğitimi öğretmen adaylarının
pedagojik alan bilgilerinin (PAB) de geliştiğini göstermektedir (
Iserbyt, Ward, & Martens, 2015; Kim,
Ward, Sinelnikov, Ko, Iserbyt, Li, & Curtner-Smith, 2018; Sinelnikov, Kim, Ward, Curtner-Smith, & Li,
2016; Ward, Kim, Ko, & Li, 2015). PAB, öğretmenin belirli bir konu alanını öğrencilerine aktarırken
kullandığı kolaylaştırıcı öğretim tasarımları planlaması ve kullanması olarak açıklanmaktadır (Shulman,
1986; 1987). PAB öğrencilerin öğrenme düzeyinin istenen seviyeye ulaştırılması için bir öğretmenin
sahip olması gereken bilgidir ve etkili öğretim için vazgeçilmezdir (Shulman, 1986; 1987; Ward &
Ayvazo, 2016). Kavramsal açıdan karıştırılan ÖAB ve PAB arasındaki fark bir örnekle açıklanabilir. Bir
beden eğitimi öğretmeninin hentbolda temel pasın öğretim basamaklamasını basitten karmaşığa
küçük adımlarla başlangıcından bitişine kadar bilmesi, o öğretmenin ÖAB olarak açıklanır. Aynı
öğretmen temel pası 7. sınıflara öğretirken kullandığı öğretim tasarımlarını, 11. sınıflara uygularken
çeşitli uyarlamalar ve uygulamalarla farklılaştırabiliyor olması, o öğretmenin PAB olarak tanımlanır.
Yeterli ve derin ÖAB’ne sahip olmak bu nedenle önemlidir.
Beden eğitimi öğretmenleri okul beden eğitimi derslerinde fiziksel aktivite ve spor derslerini
öğretebilmesi için yeterli alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yeterli alan bilgisine sahip
olmadan fiziksel aktivite ve spor dersini öğreten öğretmen, çoğunlukla aynı becerileri ya da teknikleri
tekrar etmekte dolayısıyla öğrencilerin öğrenme düzeyi düşük kalmaktadır (Siedentop, 2002). Yeterli
alan bilgisine sahip olmak için GAB ve ÖAB alt boyutlarının ikisinin de yeterli olması beklenmektedir.
Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite ve spor derslerindeki alan bilgisini üniversitelerin
beden eğitimi öğretmen yetiştiren kurumlarda elde ettikleri düşünüldüğünde, beden eğitimi
öğretmen yetiştiren kurumlardaki derslerin önemi ortaya çıkmaktadır (Ward vd., 2015). Bu çalışmanın
amacı, voleybol dersini yeni tamamlamış beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
voleybol alan bilgisi düzeyinin incelenmesidir.

Yöntem
Çalışma için araştırmanın yapıldığı devlet üniversitesinden etik kurul onayı alınmıştır. Ayrıca katılımcılar
bireysel olarak gönüllü katılım belgesini imzalamıştır.
Araştırmanın Katılımcıları
Çalışmaya Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 44 beden eğitimi ve spor
öğretmenliği bölümü öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar 3. sınıf öğrencisidir ve voleybol dersini zorunlu
takım sporları dersi olarak takip etmişlerdir. Devamsızlık, sakatlık, kayıt sildirme gibi nedenlerle 6
öğrenci dersi tamamlayamamış ve çalışma 38 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar 15
kadın (X̄yaş= 21.58, SS=1. 65) ve 23 erkek (X̄yaş= 23.71, SS= 2.33) öğrenciden oluşmaktadır.
Katılımcıların geçmiş voleybol bilgileri sorulduğunda, 14 öğrencinin önceden lisanslı olarak voleybol
oynadığı ve 6 öğrencinin lisanslı olarak olmasa da okul takımlarında voleybol sporu ile ilgilendiği
belirlenmiştir.
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Araştırma Tasarımı
Bu çalışmada tek grup ön ve son test deneysel tasarımı kullanılmıştır. Bu tasarım deneysel tasarımlar
arasında zayıf olarak kabul edilmesine rağmen kontrol grubunun varlığının söz konusu olmadığı ve
neden-sonuç ilişkisinin test edildiği durumlarda kullanılması önerilmektedir (Creswell, 2012). Çalışma
grubumuzdan dönemin ilk dersinin başında ön test verileri toplanmış, katılımcılar 14 haftalık voleybol
dersini tamamlamış ve dersin sonunda katılımcılardan son test verileri toplanmıştır.
Ders Öğretim Elemanı
Voleybol dersini öğreten öğretim elemanı 52 yaşında ve yüksek lisans mezunudur. Beden eğitimi ve
spor öğretmenliği bölümünde yaklaşık 20 yıldır voleybol derslerini vermektedir. Ayrıca voleybol
üzerine iki adet kitabı bulunmaktadır. Dersin öğretim elemanından dersi takip etme, veri toplama ve
ders müfredatını temin etme konularında izin alınmıştır.

Veri Toplama Süreci
Genel Alan Bilgisi
Katılımcıların GAB düzeyini belirlemek için Devrilmez, Dervent ve Yoruç Çotuk (2019) tarafında
geliştirilen 20 soruluk voleybol GAB testi kullanılmıştır. Test çoktan seçmeli 7 kural, 8 teknik ve 5 taktik
sorusundan oluşmaktadır. Tek bir doğru cevabın olduğu soruların uyum indeksi yüksek bulunmuştur.
Katılımcıların testten başarılı olabilmeleri için toplam soruların en az %70’ini doğru olarak
cevaplamaları gerekmektedir (Castelli & Williams, 2007).

Özelleşmiş Alan Bilgisi
İçerik Haritası
Öğrencilerin ÖAB düzeyini test etmek için Ward ve arkadaşları (2017) tarafından geçerliği ve
güvenirliği sağlanan içerik haritası kullanılmıştır. İçerik haritası boş bir kâğıt üzerine öğretilmek istenen
beceri/tekniklerin derslerde kullanılması planlanan basamaklamaları içerir. Katılımcılar, içerik
haritasını aldıklarında voleybol ile ilgili öğretmeyi planladıkları teknikleri boş kâğıdın en altına soldan
sağa olacak şekilde yazar. Sonrasında her teknik için yukarı doğru öğretimde kullanmayı planladığı
basamakları belirtir. Son olarak da öğretim sırasında birbirleriyle ilişkili olduğunu düşündüğü ve
öğretim de kullanmayı planladığı teknikleri birbiriyle eşleştirir. İçerik haritalarında tek bir doğru yoktur
ve istenildiği sayı da teknik ve eşleştirme yazılabilir. Tamamlanan içerik haritaları dolduran katılımcının
ÖAB düzeyini gösterir (Ward vd., 2017).
Öğretim Tasarımı Geliştirme Kategorileri
İçerik haritalarında yer alan öğretim tasarımları, katılımcının ÖAB düzeyini belirlemekte kullanılır (Ward
vd., 2017). Öğretim tasarımı geliştirme kategorileri yedi kategoriden oluşmaktadır (Ward vd., 2017); 1)
Bilgilendirme (Bİ): Dersin başlangıcında kullanılan ilk teknik ya da beceri. 2) Basamaklama (BA): Derste
öğretilen beceri ya da tekniğin zorluk derecesinin arttırılması ya da azaltılması. 3) İyileştirme (İY):
Derste kullanılan beceri ya da tekniğin uygulama kalitesinin arttırılması. 4) Maç/oyun uygulaması
(MU): Maç ya da oyun performansının uygulanması. 5) Uygulamada değerlendirme (UD): Maç ya da
oyun olmaksızın kişinin kendi ya da arkadaşının performansını değerlendirmesi. 6) Uygulamada
basamaklama (UB): Oyun ya da maç performansı sırasında uygulanan öğretim tasarımının
zorlaştırılması ya da kolaylaştırılması. 7) Uygulamada iyileştirme (Uİ) : Maç/oyun sırasında öğretim
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tasarımlarının performans kalitesinin arttırılması. Belirtilen kategoriler içerik haritalarındaki öğretim
tasarımı geliştirme kategorilerinin kodlanmasında ve ÖAB düzeyini belirlemek için kullanılan formülde
yer almaktadırlar.
Öğretim Tasarımı Geliştirme Formülü
Katılımcıların öğretim tasarımı geliştirme derinliği, alan yazındaki çalışmaların (Dervent, Devrilmez,
İnce, & Ward, 2018; Tsuda, Devrilmez, Dervent, & Ward, 2017; Ward vd., 2017) geçerli ve güvenilir
olduğunu gösterdiği formülü ile hesaplanmaktadır. Formülde bilgilendirme kategorisi paydada yer
alırken, diğer kategoriler payda yer almaktadır. Formüle göre içerik haritasını dolduran kişi
bilgilendirme kategorisi dışında ne kadar çok diğer kategorileri kullanırsa, öğretim tasarımı geliştirme
derinliği o kadar fazla olmaktadır. Çalışmamızda yer alan katılımcıların ÖAB düzeylerinin yeterli kabul
edilebilmesi için yukarıda belirtilen formülden 3.0 ve üzeri skora sahip olunması kriter olarak
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar belirlenen kriterin ÖAB düzeyinin tespit edilmesinde ve güçlü ve
zayıf ÖAB’nin belirlenmesinde kullanılabilir olduğunu göstermiştir (Dervent vd., 2018; Ward, Tsuda,
Dervent, & Devrilmez, 2018).
Kodlayıcılar Eğitimi ve Gözlemci Tutarlılığı
Toplanan verilerin kodlanmasında üç kodlayıcıdan destek alınmıştır. Kodlayıcılar Dervent, 
Tsuda,
Devrilmez ve Ward (2016) tarafından belirtilen üç aşamalı eğitim prosedürünü takip etmişlerdir.
Aşamalardan birinde başarısız olduklarında tekrar başa dönmüş ve prosedürü tamamlayana kadar
eğitime devam etmişlerdir. Kodlayıcılar arası tutarlılığı test etmek için toplam içerik haritalarının %33’ü
(N= 38/3= 13) kodlayıcılar tarafından kodlanmış ve tutarlılık .96 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen
tutarlılık değeri yüksek bulunmuştur (Van der Mars, 1989).
Voleybol Ders Müfredatı
Çalışmamızda yer alan voleybol dersinin ders müfredatının uygunluğu test edilmiştir. Toplam 14 hafta
devam eden dersin % 80’i bu çalışmanın ilk yazarı tarafından takip edilmiştir. İlk değerlendirme,
müfredat ve uygulamaların kontrolü ile ilgilidir. Ders müfredatı dersin öğretim elemanından temin
edilmiş ve hafta hafta müfredat ile ders uygulamaları arasındaki tutarlılık kontrol edilmiştir. Öğretim
elemanının ders müfredatında yer alan konuları gerçek ders uygulamalarına tutarlı şekilde aktardığı
tespit edilmiştir. İkinci değerlendirme, ders müfredatında alan bilgisinin hangi alt boyutuna (GAB ya da
ÖAB) vurgu yapıldığı ve bu alt boyutun uygulamalara yansımasının kontrol edilmesidir. Ders
müfredatının GAB odaklı olduğunu görülmüştür. Öğretim elemanı ile yapılan görüşmeler ve ders
uygulamaları, voleybol dersinin GAB odaklı işlendiğini ve tamamlandığını göstermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinden önce varsayımlar kontrol edilmiştir. Grupların normal dağılım sağladıkları
basıklık-çarpıklık değerleri ve p-p plotlar ile kontrol edilmiş ve normal dağılım sağladıkları tespit
edilmiştir. Varsayımlara göre bu çalışmada parametrik testlerden ve bağımlı örneklem t-testi ve
tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır.

Bulgular
Tanımlayıcı istatistik bulgularına göre katılımcıların GAB ön test ortalamaları 2.93 (SS=1.59, %14.65) ve
ÖAB ön test ortalamaları 0.24 (SS=.11, %0.55) olarak belirlenmiştir. Voleybol dersi sonrası toplanan
verilerde GAB ortalamasının 16.59 (SS= 2.47, % 82.95) ve ÖAB ortalamasının 0.87 (SS=1.12, % 4.35)
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olduğu tespit edilmiştir. Bulgular, katılımcıların yeterli alan bilgisi düzeyi için gerekli kriteri (%70 ve
üzeri doğru cevap) sağladıkları ancak ÖAB için gerekli değeri (3.0 ve üzeri) yakalayamadıklarını
göstermektedir.
Tablo 1.Katılımcıların Genel ve Özelleşmiş Alan Bilgisi Ortalamaları
Ön Test

Genel alan bilgisi
Özelleşmiş alan bilgisi

Son Test

̄
X

SS

̄
X

SS

2.93

1.59

16.59

2.47

.24

.11

.87

1.12

Bağımlı örneklem t-testi sonuçları tablo 2’de gösterilmektedir. Bulgulara göre katılımcıların GAB ön ve
son testleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (
t(28)= 23.31, p<.05). Özelleşmiş alan bilgisi son test
değerleri ön test değerlerine göre anlamlı düzeyde yükselmiştir (
t(28)= 4.19, p<.05).
Tablo 2.Bağımlı Örneklem T-Testi Tablosu
̄
X

SS

t

df

p

GAB ön ve son test

13.66

3.15

23.31

28

.00

ÖAB ön ve son test

.87

1.12

4.19

28

.00

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmanın amacı voleybol dersini yeni tamamlamış beden eğitimi öğretmenliği bölümü
öğrencilerinin voleybol alan bilgisi düzeyinin incelenmesidir. Katılımcıların 14 haftalık voleybol dersi
sonrasında genel alan bilgisi ortalaması 16.59 (% 82.95) olarak bulunmuştur. Bu değer, yapılan
çalışmalara göre bilgi testlerinden başarılı olabilme kriterini (%70 ve üzeri doğru cevap) sağlamıştır
(Castelli & Williams, 2007; South Carolina Department of Education [SDE], 2000). Benzer bulgular alan
yazında görülmektedir. Devrilmez (2016) yaptığı çalışmada 10 haftalık badminton dersi sonrasında
öğrencilerin GAB düzeyi beklendik seviyenin üzerine çıkmıştır. Çalışmamızda yer alan katılımcıların
yarısından fazlasının (N=20) dersi almadan önce voleybol branşı ile ilgili antrenörlük ya da sporculuk
deneyimine sahip olmalarına rağmen ön test bulguları oldukça düşük (%14.65) bulunmuştur. Bu
durum beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü voleybol dersine kadar geçen öğretim sürecinin
katılımcıların voleybol GAB’ne katkı sağlamadığını göstermektedir. Katılımcıların 14 haftalık GAB odaklı
voleybol dersi ile istenen GAB düzeyine ulaşmış olmaları, uygulanan dersin GAB gelişimine katkı
konusunda etkili olduğunu göstermektedir.
Çalışmamızdan elde edilen yeterli GAB düzeyi, alan yazındaki çalışmalarda farklılık göstermektedir
(Capel & Katene, 2000; Dervent vd., 2018; İnce & Hunuk, 2013; Santiago, Disch, & Morales, 2012).
Beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk alan bilgisi düzeyi incelenmiştir.
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Çalışmalar beden eğitimi öğretmenlerinin (İnce & Hunuk, 2013) ve ilkokul öğretmenlerinin (Santigo vd.,
2012) sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk alan bilgisi düzeyini beklenen düzeyin altında bulmuştur. Beden
eğitimi alanında ise spor ve fiziki etkinlikler derslerindeki alan bilgisi düzeyi incelenmiştir (Dervent vd.,
2018; Devrilmez, 2016). Futbol dersini yeni tamamlayan beden eğitimi öğretmen adaylarının futbol
GAB düzeyleri incelenmiştir. Katılımcılar 30 soruluk futbol bilgi testinde ortalama 16.07 (%53.56)
soruya doğru cevap vermiş olsalar da beklenen skora ulaşamamışlardır (Dervent vd., 2018).
Araştırmamızın ÖAB bulgularına göre beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin son testler
değerleri ön test değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Bununla birlikte,
katılımcıların elde ettikleri son test ortalaması 0.87 ile derin ÖAB düzeyi (3.0 ve üzeri) için yeterli
değildir. Düşük ÖAB düzeyi yakın zamanda yapılan çalışmalarda görülmektedir (Iserbyt & Coolkens,
2018; He, Ward, Wang, & Li, 2017; Ward vd., 2018). He ve arkadaşları (2017) 384 Çinli beden eğitimi
öğretmeninin futbol ÖAB düzeylerini incelemiştir. Çalışmanın bulgularına göre öğretmenlerin
çoğunluğu (% 78.2) düşük ÖAB düzeyine sahiptirler.
Beden eğitimi öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olmadan önce fiziksel
aktivite ve spor dersleri için yeterli ve derin ÖAB’ne sahip olmaları beklenmektedir (Siedentop, 2002).
Özellikle ÖAB düzeyi arttırılan öğretmenlerin PAB düzeylerinin artması (Kim; 2016; 
Kim vd., 2018;
Sinelnikov vd., 2016), ÖAB’nin önemi de arttırmaktadır. Çalışmamızda yer alan beden eğitimi öğretmen
adaylarının düşük ÖAB düzeyi nedeniyle gerçek okul beden eğitimi derslerinde voleybol öğretiminde
zorlanmaları beklenebilir.
Sonuç olarak, araştırmamıza katılan beden eğitimi öğretmen adaylarının voleybol GAB düzeyleri
istendik seviyededir. Bu seviye beden eğitimi öğretmen adaylarının voleybol branşında ne
öğretileceğini ve nasıl performans gösterileceğini bildiklerini belirtmektedir. Katılımcıların GAB alt
boyutundaki başarısı ne yazık ki ÖAB düzeyinde tespit edilememiştir. Düşük ÖAB’ne sahip olan beden
eğitimi öğretmen adaylarının voleybol branşının nasıl öğretileceği konusunda yeterli olmadıklarını
göstermektedir. Bu durumun okul beden eğitimi derslerinde voleybol öğrenen öğrencilerin öğrenme
düzeyini de olumsuz etkilemesi beklenebilir. GAB odaklı bir ders sonrası öğretmen adaylarının GAB
düzeyleri de anlamlı olarak artmıştır. Bu bulgu, öğretim programına ait içerik ve uygulama odağının
öğrenme çıktılarına doğrudan etkisinin olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla beden eğitimi öğretmen
adaylarının öğretim kalitesini doğrudan etkileyen ÖAB de ancak ona odaklanan içerik ve
uygulamalarla kazandırılabilir. Bu nedenle beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programında yer
alan fiziksel aktivite ve spor derslerinin uygulamada da ÖAB odaklı olarak öğretilmesi önerilmektedir.
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