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ÖZ 

Araştırmada beden eğitimi dersi alan mesleki ve teknik anadolu lisesi 

ile fen lisesi öğrencilerin ahlaki gelişim düzeylerinin ve değerlerinin 

bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

çalışma gurubunu Antalya il milli eğitim müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik anadolu liseden 98 ve fen liseden 202 kişi olmak üzere 165 

kız ve 135 erkek toplam 300 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu, 

“demografik bilgi formu” ile (Güler, 2006) tarafından spor alanına 

uyarlanan James R. Rest (1979) tarafından geliştirilmiş “Ahlaki 

Yargılar Envanteri” (Definingssues Test–DIT) kullanılmıştır. Veriler 

SPSS paket programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde 

edilen verilere frekans yüzde dağılımları ve bağımsız t test testleri 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi dersi alan mesleki ve 

teknik anadolu lisesi ile fen lisesi öğrencilerinin ahlaki gelişim ve 

değerlerinin farklı düzeylerde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Ahlak gelişimi, beden eğitimi, ortaöğretim 

 

Giriş 

Eğitim öğretim kurumlarında öğrencilerin ders programlarında 

bulunan beden eğitimi derslerinde öğretmenler, öğrencilerin sadece 

fiziksel, psikomotor, beceri gelişimi ve sosyal yönlerinin gelişimini ve 

desteklenmesinin yanı sıra ahlaki gelişimlerine ve desteklenmesine 

önem vermeleri gerektiği ileri sürülmektedir. Davranışların ahlaki 

temellere göre şekillendirilmesinde eğitim önemli bir araçtır.  

İyi denebilecek bir insan başkalarına zarar vermeyen, onların 

haklarına saygı gösteren, toplumun değerlerine, örf, adet ve 

geleneklerine göre hareket edebilendir. Bunun için de, iyi bir ahlaki 

terbiye şarttır. Ahlak terbiyesinde amaç kesin, dış tesirlerden uzak, 
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vicdanına uyarak karar veren ve hareket eden insanları yetiştirmektir 

(Semin, 1979; Plueddeman, 1989). Beden eğitimi, vücut ve yapısal 

fonksiyonu geliştirmeyi, eklem ve kasların kontrolü ve dengeli bir 

biçimde gelişmesini sağlamayı, okul çağı sonrası iş ve sosyal 

faaliyetlerin süresi içinde harcanan fiziki gücü en ekonomik şekilde 

kullanmayı, dolayısıyla organların kontrolü, metotlu bir şekilde 

hareket etmesini öğreten bir faaliyet sistemidir (Hay ood & 

Heymann, 1989). Genel eğitim içinde büyük öneme sahip olan beden 

eğitimi ve sporun temel amacı, çocukların fiziksel etkinlikler 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. Bu çerçevede beden eğitimi; okul 

beden eğitimi programlarında fiziksel aktiviteler ile öğrenci 

gelişimine, bilgisine, tutumlarına, motor ve davranışsal becerilerine 

eğlenceli katılım sağlamak amacıyla yapılan ve fiziksel devamlılık 

içeren aktif hayat şeklidir (Pate, Corbin ve Pangrazi, 1998; Kirk, 

2010) diye tanımlanmaktadır.  

Araştırma ile beden eğitimi dersi alan mesleki ve teknik anadolu lisesi 

ile fen lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersi alma durumuna bağlı 

olarak ahlaki gelişimlerinin etkilenme düzeyini belirlemek 

amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modelindedir. Tarama modelleri, geniş grupları 

içeren evrenden seçilmiş bir örneklem grup üzerinde yapılan geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle incelemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005). Antalya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 98 

ve Fen Lisesinden 202 kişi olarak, 165 kız  ve 135 erkek olmak üzere 

toplamda 300 öğrenciden oluşmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. 

Anket formu, öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren “demografik bilgi 

formu” ile (Güler, 2006) tarafından spor alanına uyarlanan James R. 

Rest (1979) tarafından geliştirilmiş “Ahlaki Yargılar Envanteri” 

(DefiningIssues Test-DIT) kullanılmıştır 
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İstatistiksel Analiz 

Araştırmada verilerin analizinde istatistik yöntemler olarak frekans 

(n), yüzde (%) dağılımları ve bağımsız gurup t-test testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Tablo 1. Lise öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre frekans yüzde 

dağılımı 

 

 

 

 

 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere, ortaöğretim öğrencilerinin demografik 

özelliklerinden cinsiyet değişkenine göre bayan 165’i (%55), erkek 

135’i (%45) şeklinde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Lise öğrencilerinin okul değişkenine göre frekans yüzde 

dağılımı 

  Okul  f % 

Teknik lisesi 98 32,7 

Fen lisesi 202 67,3 

Toplam 300 100,0 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, ortaöğretim öğrencilerinin demografik 

özelliklerinden teknik lise 98 (%32,7), fen lisesi 202 (%67,3) şeklinde 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Beden eğitimi ve spor dersi ahlaki değer ölçeği puanlarının 

okul türü değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

Test 
Okul 

türü 
N ±  

t testi 

t sd p 

Ahlaki Değer 

Ölçeği 

Teknik 

Anadolu 

Lisesi   

98 75,81 ± 16,564 
-

2,793 
298 ,006* 

Fen 

Lisesi 
202 80,38 ± 11,375 

*p<0.01 

Tablo 3‘de görüldüğü üzere öğrencilerin okul türü değişkeni ile 

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ahlaki Değer düzeyleri ortalamaları 

ölçek puanları arasında fen lisesi öğrencileri lehine .01 düzeyinde 

istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.01).  

x ss

Cinsiyet f % 

Kadın  165 55 

Erkek  135 45 

Toplam 300 100,0 
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Tablo 4. Beden eğitimi ve spor dersi ahlaki değer ölçeği puanlarının 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

Test Cinsiyet N ±  

t testi 

t sd p 

Ahlaki Değer 

Ölçeği 

Kadın  165 81,04±12,474 

3,106 298 ,002* 

Erkek  135 76,26±14,138 

*p<0.01 

Tablo 12‘de görüldüğü üzere Öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile 

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ahlaki Değer düzeyleri ortalamaları 

ölçek puanları arasında kadın öğrencilerin lehine .01 düzeyinde 

istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. (p<0.01).  

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç 

Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinin ahlaki değer düzeyi ölçeğine 

verdikleri cevaplara bakıldığında, cinsiyet değişkenine göre kadın 

öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu ve okul türü 

değişkenine göre ise fen lisesi öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Öneriler  
Araştırma ile; 

Eğitim kademelerine göre beden eğitimi programındaki ahlak ile ilgili 

kazanımların gözden geçirilmesi, 

Aileden başlayarak okul öncesinden itibaren ahlak eğitiminin 

programlarda yer alması, 

Öğretmenlere, ahlak eğitiminin nasıl verilebileceği ile ilgili 

olarak hizmet içi eğitimlerin verilmesi,  

Araştırmanın daha da genişletilerek daha çok eğitim kademesini 

ve türünü işin içine katarak genişletilebileceği önerilmektedir.  
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