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ÖZET
Spora kat
n genel sa k üzerine etkileri bilinmektedir. Literatürde yer alan birçok çal mada, spora kat
n
fiziksel, metabolik, psikolojik ve ruhsal sa k üzerine olumlu etkileri oldu u tespit edilmi tir. spora kat
n söz
konusu sa kla ili kili faydalar n yan nda sosyal geli imin desteklenmesine de katk sa lad bilinmektedir. Bu
kapsamda toplumlar n sosyal geli im düzeyleri yüksek bireylerden olu mas nda beden e itimi ve spora kat
n
etkili olaca söylenebilir. Özellikle küçük ya gruplar ndaki çocuklar n spor etkinlikleri yolu ile sosyalle meleri
gelecek nesillerin sosyal aç dan daha uyumlu bireyler olmalar na katk sa layaca söylenebilir. lgili literatür
tarand zaman spor ve sosyalle me aras ndaki ili kiyi inceleyen ara rmalar n oldukça fazla oldu u, buna
kar k beden e itimi ve spor etkinliklerinin çocuklarda sosyal geli imi hangi düzeyde etkiledi ini ele alan
ara rmalar n s rl oldu u görülmü tür. Bu kapsamda yap lan bu ara rmada beden e itimi ve spor etkinliklerine
kat
n çocuklarda sosyal geli im üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm r.
Anahtar kelimeler: Beden e itimi ve spor, çocuk, sosyalle me

ABSTRACT
The effects of participation to sports on general health have been well known. Through various studies in literature,
it has been revealed that participation to sports has positive effects on physical, metabolic, psychological and
spiritual health. In addition to benefits in terms of health, participation to sports provides some benefits in terms
of social development as well. In this respect, in order to provide societies with socially developed individuals,
physical education and participation to sports can be said to have an utmost effect. Especially children at younger
ages are thought to be easy going and harmonious individuals in terms of social life provided that they are
participated in sports activities at early ages. Having reviewed the literature in the field, it was seen that the number
of studies focusing on the relationship between sports and socialization were plentiful, however, as to the number
of studies investigating how much physical education and participation to sports activities effected social
development in children, it was quite limited. In this framework, this study aimed to find out the effects of physical
education and participation to sports on social development in children.
Keywords: Physical education and sports, kids, socialization
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Baz etkile imler vas tas ile bireyin hem kendisinin ve hem de di er bireylerin duygu, dü ünce
ve davran lar anlama ve bu anlay lara uygun davran lar sergilemeleri sosyal beceri olarak
tan mlanmaktad r. Sosyal beceriler özellikle insanlar n ba kalar ile iyi ili kiler kurmas nda,
toplumsal baz kurallara uymas nda, sorumluluk duygusu yüklenebilmesinde, ba kalar na
yard mc olabilmesinde ve haklar
kullanabilmesinde oldukça önemlidir. Çünkü insan n
ya ad toplumun bir üyesi haline gelmesi, toplumun bir parças oldu unun fark na varmas ve
toplumsal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ancak sosyal becerilerinin geli mesi ile
mümkündür (Çubukçu & Gültekin, 2006).
Sosyalle me hem birey hem de toplum aç ndan önemli bir yer tutmakla beraber, toplum
açs ndan kültürün ku aklar aras nda aktar lmas ve bireyin, toplumsal yap içerisinde
belirlenmi normlara uymas
sa lamaktad r. Dolay yla sosyalle menin bireyin benlik ve
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ki ili ini olu turan temel unsurlardan oldu u söylenebilir (Küçük & Koç, 2004). Gelecekte
toplumsal ileti imin yüksek olmas nda sosyal yönleri kuvvetli olan insanlar n say
n
artmas n önemli katk lar olaca söylenebilir. Bu noktada sosyal beceri düzeyi yüksek
ki ilerin topluma kazand lmas için gerekli çal malar yap lmal r. Bacanl (2012), toplumda
sosyal beceri düzeyi yüksek insanlar n say lar n artt lmas için sosyal beceri konusunda
gerekli e itimin verilmesi gerekti ini vurgulam r. Çubukçu ve Gültekin (2006) taraf ndan
yap lan ara rmada da çocuklara verilen temel e itim hizmetlerinin amaçlar n içerisinde
çocuklar n sosyal becerilerinin artt lmas n da yer ald belirtilmi tir.
Sosyalle meyi etkileyen birçok unsur bulunmakla beraber, sosyal geli imin desteklenmesinde
spora kat
n ayr bir yeri vard r. Salar, Hekim & Tokgöz (2012) taraf ndan yap lan
ara rmada spora kat
n sadece fiziksel ve fizyolojik geli im üzerine de il, ayn zamanda
sosyal geli im üzerine de baz yararlar oldu u belirtilmi tir. Literatürde yer alan birçok
çal mada da spora kat
n ki isel ve sosyal geli im üzerine etkileri ele al nm r (Rhodes &
Smith, 2006; Bailey, 2005). Bunun temelinde üphesiz spor ve sosyalle me aras nda ba olmas
yatmaktad r.
Beden e itimi ve spor faaliyetleri çocuklarda kendine güven, ruhsal dayan kl k, ani kararlara
kar pratik dü ünebilme ve çözüm yollar bulabilme, cesaret ve atak olma gibi baz zihinsel
özelliklerin geli imini desteklemektedir (Açak, 2006). Bunun yan nda sportif aktiviteler
insanlar n çok de er verdikleri birtak m sosyal olgular n olu mas na ve söz konusu olgular n
sürekli hale gelmesine destek olmaktad r. Özellikle ki ilerin psiko-sosyal geli imlerinin
desteklenmesi sporun sa lad
sosyal yararlar n ba nda gelmektedir. Spor yolu ile sosyal
geli imin desteklenmesinin temelinde de insanlar n kendilerini ifade edecekleri bir alan spor
vas tas ile bulabilmeleri yatmaktad r (Küçük & Koç, 2004). Literatürde yer alan çe itli
ara rma bulgular da bu dü ünceyi desteklemektedir (Efe ve ark., 2008; Çetin & Kuru, 2009).
Çocuklarda sosyal beceri ve sosyal geli im düzeyinin dü ük olmas n beraberinde getirdi i
baz problemler bulunmaktad r. Bunlar n ba nda iddet e ilimi gösterme, kendine güven
konusunda s nt lar ya ama ve sürekli kayg içerisinde olma gibi davran problemleri
gelmektedir (Co kun & Samanc , 2012). Literatürde yer alan bilgiler
nda çocuklar n
sosyalle me düzeylerinin spor yolu ile artt lmas n söz konusu davran problemleri ba ta
olmak üzere birçok olumsuz sosyal davran ve dü üncenin ortadan kalkmas na katk
sa layaca görülmektedir. Yap lan bu ara rmada da beden e itimi ve spor aktivitelerine
kat
n çocuklar n sosyal geli imleri üzerine etkilerinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Beden E itimi Kavram
Toplumdaki kültürlenme sürecinin önemli bir parças olan e itim (Demirel & Kaya, 2007),
insan ö esinden ba lamak üzere toplumun her kesiminin geli mesini, yeti mesini, belli bir
amaç do rultusunda hareket etmesini sa layan yeti tirme, geli tirme ve etkileme etkinliklerinin
tamam olarak tan mlanmaktad r (Ba er, 2009).
Çocuklar n fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal ve motorsal becerilerinin geli mesini amaçlayan
beden e itimi dersleri e itim sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Alparslan (2008) beden
itimini ‘’ nsan n beden ve ruh sa
geli tirmek için insan organizmas n bütünlük
ilkesine dayal tüm ki ili in e itimidir’’ eklinde tan mlam r. Açak (2006) ise beden
itimini ‘’ nsanlar n ruhsal, fiziksel ve fikren geli melerine katk sa layan, en az yorgunlu a
kar k en çok fayda sa layan oyun, spor ve jimnastik etkinliklerini içeren ilimdir’’ eklinde
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tan mlam r. Literatürde yer alan bu bilgiler
nda, beden e itiminin rekabete dayal
olmadan çocuklar n çok yönlü geli imini destekleyen bir olgu oldu u söylenebilir.
Spor Kavram
Genel anlam ile spor, insanlar n, yar mak, mücadele etmek, e lenceli vakit geçirmek veya
sa kl bir ya ama sahip olmak için yapt klar hareketler bütünü olarak tan mlan r
(Ramazano lu ve ark., 2005).
Sportif etkinlikler ister bireysel olsun ister grup halinde olsun belli kurallar dâhilinde yap lan,
bunun yan nda belirli disiplin kurallar na ba
olarak gerçekle tirilen etkinliklerdir. Son
llarda spor etkinlikleri giderek daha çok ki i taraf ndan do rudan ya da dolayl olarak ilgi
görmeye ba lam , daha organize hale gelmi ve ülkelerin uluslar aras alanda kendilerini
gösterebilmek için büyük u ra verdikleri bir olgu halini alm r (Aytan, 2010). Bu kapsamda
ele al nd
zaman sporun toplumlar n vazgeçemeyece i evrensel bir olgu haline geldi i
söylenebilir (Bayraktar & Sunay, 2007).
Sporun sahip oldu u baz amaç ve fonksiyonlar bulunmaktad r. Sporun söz konusu amaçlar
‘’tüm fertlerin spor yapmas
sa lamak, sa kl , mutlu, çal kan, moral düzeyi yüksek,
dinamik ve ça da bir toplum olu turmak, toplumsal görev ve sorumluluklar bilen, ahlakl ,
erdemli ve fazilet örne i nesiller yeti tirmek ve toplumun tüm fertlerini dinamik, zinde, yüksek
moralli ve mutlu tutmakt r’’ eklinde s ralamak mümkündür (Küçük, 2012).
Çocuklarda Beden E itimi ve Sporun Sosyalle me Üzerine Etkileri
Toplum bilimi aç ndan ele al nd zaman sportif aktiviteler sadece bir yar ma ve fiziksel
üstünlük olarak de il, ayn zamanda sosyal karakteristikleri de olan bir yap ya sahiptir (Aytan,
2010). çünkü spor aktiviteleri farkl dü ünce ve kültür yap na sahip olan birçok ki iyi bir araya
getirmeyi ba armaktad r. Böyle bir ortamda da insanlar n kendilerini ifade etme konusunda
rahat hareket etmeleri ve sosyal yanlar geli tirmeleri do al bir sonuçtur (Küçük & Koç,
2004).
Bireyin ergenlik öncesi ve sonras düzenli olarak kat ld beden e itimi ve spor aktiviteleri
sa kl bir fiziki yap n geli mesine yard mc olman n yan nda, ruhsal geli imin
desteklenmesine de katk sa lamaktad r (Yazarer ve ark., 2004). Bunun yan nda çocuklarda
spora kat m rekabet edebilmeyi, cesaretli olmay , mücadele azmine sahip olmay , kazanma ve
kaybetmeyi kabullenmeyi, yard mla may , payla may , ba kalar na sayg göstermeyi ve sosyal
sorumluluk bilincine ula may ö retmektedir ( ahan, 2007).
Gezer (2010) taraf ndan yap lan bir çal mada, ya ortalamalar 14 ve üzerinde olan, bunun
yan nda tak m ve ferdi spor dallar ile ilgilenen bireylerin sosyal beceri düzeyleri baz
de kenlere göre incelenmi tir. Ara rman n sonunda spora kat
n sosyal geli imi
destekledi i, tak m veya ferdi spor dallar ile ilgilenen bireylerin sosyal beceri düzeylerinin baz
farkl klar gösterdi i belirlenmi tir. Y ld m (2011) taraf ndan yap lan benzer bir çal mada
da lisansl olarak spora kat lan bireylerin baz sosyal yönlerinin sedanter bireylerden daha
yüksek oldu u bulunmu tur. Öztürk, Efe & Koparan (2007) taraf ndan yap lan ara rmada,
çocuklara uygulanan hentbol antrenmanlar n sosyal geli imi destekledi i tespit edilmi tir.
Salar, Hekim & Tokgöz (2012) taraf ndan yap lan ara rmada da tak m sporlar na kat
n
bireylerin sosyalle me ve iyi ileti im kurma becerileri geli tirmelerine katk sa layaca
belirtilmi tir.
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Ya ortalamas 14-16 aras nda bulunan çocuklar üzerinde yap lan bir ara rmada, çocuklar n
sosyalle me düzeylerinin voleybol çal malar ile geli tirilmesi amaçlanm r. Ara rmaya
kat lan çocuklara dokuz ayl k voleybol antrenman program uygulanm , ara rman n sonunda
voleybol antrenmanlar n çocuklar n sosyal geli imlerini destekledi i tespit edilmi tir (Efe ve
ark., 2008). Ortaö retim ö rencileri üzerinde yap lan di er bir çal mada da beden e itimi
derslerinde i birlikli ö retim yönteminin kullan lmas n çocuklarda sosyal geli imi
destekledi i belirlenmi tir (Gülay, 2008).
SONUÇ
Literatürde yer alan ara rma bulgular de erlendirildi i zaman, çocuklarda sosyal geli imin
desteklenmesinde beden e itimi ve spora kat
n faydal olaca görülmektedir. Bu nedenle
özellikle gelecek nesillerin sosyal aç dan sa kl bireyler olmas için çocuklar n spora
kat mlar n artt lmas için birtak m önlemlerin al nmas oldukça önemlidir. lk olarak çocuk
sahibi ailelerin çocuklar spora yönlendirme konusunda te vik edilmeleri ve spora kat
n
çocuklar n sa
na yararlar konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Nitekim hem
serbest zaman hem de lisansl olarak çocuklar n spora yönlendirilmesinde en büyük sorumluluk
ailelere dü mektedir. Ülkemizde alt yap kulüplerine yap lacak olan te vik ve yard mlar n
artt lmas ve alt yap lara daha fazla sporcu kazand lmas da çocuklar n spora kat mlar ve
spor yolu ile sosyalle melerini artt racakt r. lkö retim kurumlar nda beden e itimi derslerine
gereken önemin verilmesinin, beden e itimi ders saatlerinin ve derslere kat
n artt lmas n
da çocuklarda spor yolu ile sosyalle menin artt lmas na katk sa layaca dü ünülebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
There are various factors that affect human health negatively. Especially the number of factors
affecting the psychological and spiritual health of people is increasing day by day. This situation
causes people to weaken psychologically, and not to be able to pursue some social roles in a
healthy way. As a result of all these factors, people who are isolated from society, unable to
manage their social roles, and who are alienated appear in society. This situation causes lack of
communication in terms of social relationships and alienation in society.
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In order to provide a unity and develop a healthy social network in society, socially strong
people are required. Some methods are used to increase socialization levels of people and
developing social communication. The primary one of these especially focuses on children and
it is leading children to activities that promote their social development. Physical education and
sports activities have an important role in these activities.
Today’s children need socializing through sports more than previous generations. Compared to
previous years, there are plenty of factors that leave children away from social life and make
them strangers in their own societies in modern world. For example, children used to play on
streets with their peers in the past; however, today they play computer games alone at home.
These kinds of factors affect development of social skills of children negatively, and they cause
the emergence of an alienated generation to society. From this point, today’s children need to
be leaded to sports more than ever before.
Although the effects of participation to sports on socialization have been known for a long time,
the studies on the effects of physical education and participation to sports on social development
in children remain limited in literature. In this respect, this study focused on the importance of
physical education and sports in socializing procedures of children in the light of related
literature.
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