
ÖZET: Araflt›rma, hentbolde s›çrayarak at›fl tekni¤inin ö¤retiminde görsel dönüt ve materyal kullan›m›n›n erifliye etkisini belirle-

mek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rmaya, Beytepe ‹lkö¤retim Okulu 8. s›n›f›nda ö¤renim gören 38 ö¤renci kat›lm›flt›r. Deney grubun-

da 19 ( 6 k›z, 13 erkek ), kontrol grubunda 19 ( 8 k›z, 11 erkek ), ö¤renci yer alm›flt›r. Deney grubu ile ders ifllerken görsel dönüt ve

materyal kullan›l›rken, kontrol grubunda görsel dönüt ve materyal kullan›lmam›flt›r. Ön test-son test deney deseni kullan›larak yap›-

lan araflt›rmada verilerinin toplanabilmesi için biliflsel alanda çoktan seçmeli test, deviniflsel alanda dereceleme ölçe¤i kullan›lm›flt›r.

Deviniflsel alan verilerinin puanlamas› video kay›tlar›ndan yararlan›larak yap›lm›flt›r. Verilerin analizinde gruplar aras› “t” testi, de-

receleme ölçekleri ile puanlama yapan uzmanlar›n güvenirli¤i için s›n›f içi korelasyon tekni¤i kullan›lm›fl, hata pay› 0.05 olarak al›n-

m›flt›r. Bulgulara göre, gruplar›n biliflsel ve deviniflsel alan erifli puanlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (p>0.05). Bu sonuç-

lara göre, görsel dönüt ve materyal kullan›m›n›n, hentbolde s›çrayarak at›fl tekni¤inin ö¤retiminde anlaml› bir etkiye sahip olmad›¤›

söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Görsel dönüt, görsel materyal, hentbolde s›çrayarak at›fl.

ABSTRACT: The aim of the study was to determine the effect of visual feedback and material use on achievement in the teac-

hing of the springing smatch technique in handball. A total of  38 students at the 8th grade in Beytepe Primary School took part in

the research. The experiment group included 19 students (6 girls and 13 boys) and the control group included 19 students (8 girls and

11 boys). A course was held on visual feedback and material use with the experiment group while visual feedback and material use

were just applied to the control group. In order to collect data for this study with test-retest experiment design, a multiple choice test

was used in the cognitive domain and grading scale was used in the psycho-motor domain. Audovisual recordings were used for sco-

ring the data for psycho-motor domain. In the data analysis intergroup “t” test, grading scales and in order to ensure the reliability of

the scoring specialists the classroom corelation technique were used (p>0.05). According to the findings, there was a significant dif-

ference between the achievement scores of cognitive and psycho-motor domains of the groups (p>0.05). In conclusion, visual feed-

back and mterial use do not have a significant role in the teaching of the springing smatch technique in handball.
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1. G‹R‹fi

Genel anlamda dönüt, yap›lan iflle ilgili bilgi edinmedir. Dönüt, ö¤retimde iki aç›dan önemli bu-
lunmaktad›r. Bunlardan birisi, ö¤rencinin amaca ulaflmak için gösterdi¤i çabalar› sonucunda, performans-
taki ilerlemesi ile ilgili bilgi edinmesi, ikincisi ise s›n›ftaki etkileflim ortam›nda ö¤retmenin, iletiflimin ne
düzeyde gerçekleflti¤ini anlamas›na yard›mc› olmas›d›r. Dönüt, ö¤rencinin neyi ne kadar yapabildi¤ini,
ne kadar yapamad›¤›n› anlamas›, kendini de¤erlendirmesi, ne yapmas› gerekti¤ine karar vermesi, geliflti-
rici hipotetik davran›fllar› düzene koymas› aç›s›ndan önemlidir (Ülgen, 1995). Senemo¤lu (1987)’na gö-
re ö¤retim aç›s›ndan dönüt, ö¤renciden kendi ö¤renmesiyle ilgili sa¤lanan iletiler bütünü fleklinde, ö¤ren-
me aç›s›ndan ise ö¤renciye ö¤renmelerinin sonucu (do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤›) hakk›nda verilen iletiler
bütünü fleklinde tan›mlanmaktad›r.
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Dönüt çeflitli flekillerde s›n›flanabilir. Yap›lan iflle ilgili bilgi edinmemizi sa¤layan dönüt içsel ve d›fl-
sal olmak üzere iki bafll›kta incelenmektedir. ‹çsel dönüt, yap›lan bir hareketin sonucunda ö¤renciye sa¤la-
nan bilgidir. Do¤rudan becerinin kendi yap›s›ndan gelen dönüttür. Kaslar, ba¤lar ve tendonlardaki hareket
al›c›lar› (proprioreseptörler) taraf›ndan içsel olarak alg›lanan ve becerinin do¤al çevresi yoluyla al›nan dö-
nüttür. Örne¤in; öne takla yaparken kafan›n yanl›fl yerlefltirilmesi sonucu hissedilen a¤r› veya ok at›fl›nda
tam hedefi vuramamak gibi. Burada duyu sistemi ö¤renme için içsel dönüt sa¤lamaktad›r. Buna, tenis topu-
na vururken kalça, omuz ve kol hareketlerinin hissedilmesi, raketin izledi¤i yolun görülmesi ve topa vurul-
du¤u an ç›kan sesin duyulmas› örnek verilebilir. Hareket özellikleri içsel görevlidir ve özel bir yöntem ya
da araç olmaks›z›n elde edilebilirler. Birçok durumda içsel dönüt hemen hiçbir uyar›c›ya ihtiyaç duymaz.
Buz üzerindeyken düflülebilece¤inin önceden hissedilmesi buna örnek verilebilir. Bu, d›flar›dan herhangi bir
etki oluflturmadan, kiflinin kendi kendine edindi¤i dönüttür. ‹çsel dönütün di¤er bir özelli¤i de kolayl›kla
fark edilemez oldu¤udur ve bireyin içsel dönütün bu yönünü gelifltirmeyi ö¤renmesi gerekir. D›flsal dönüt,
ölçülen performans veya yap›lan hareketin arkas›ndan elde edilen bilgilerden yola ç›k›larak kifliye aktar›lan
dönüttür. Bu flekilde ö¤retme-ö¤renme ortam›nda ö¤renene, ö¤retmen taraf›ndan verilen bilgiler d›flsal kay-
nakl› ve oldukça etkilidir. D›flsal dönüt, ö¤renenin kendisinin d›fl›nda, çevresinden gelen dönüttür. Örne¤in;
düzeltme yapan ö¤retmenin sesi, 100 m koflucusundan  sonraki kronometre sonucu, dalma hakeminin pu-
an›, oyun filmleri ve bu tip öznel anlamlar ile ö¤renen kifliye ölçülmüfl performans sunufllar›n› geri ileten bir
bilgi sisteminden oluflmaktad›r (Schmidt, 1991).

Di¤er bir s›n›flama ise d›flsal dönütün sunum flekli ile ilgilidir. Bu s›n›flama sözel ve görsel dönütler
fleklindedir. Sözel dönüt çeflitli flekillerde verilebilir. Bir hareket, bir dokunufl, bir materyal gösterimi bir ko-
nuflma yoluyla yap›labilir. Beden e¤itimi ve spor ö¤retiminde dört ayr› sözel dönüt sunma flekli vard›r
(Mosston ve Ashworth, 2000). Bunlar; düzeltici ifadeler, de¤er ifadeleri, yans›z ifadeler ve belirsiz ifadeler-
dir. Görsel dönütler ise ö¤reticinin kendisi, video-film ya da model yolu ile sunulabilir. En yo¤un ve etkili
kullan›lan video yolu ile olan›d›r. Video kay›tlar› hem ö¤retim sürecinde, becerinin ö¤renene gösterilmesin-
de hem de görüntünün kaydedilip dönüt sunmada ifle yarar. Fidan (1986)’da, foto¤raf, bant ve videolar›n,
beceri kay›tlar›n›n kritik olarak de¤erlendirilmesi  için önemli yard›mc›lar oldu¤unu belirtmektedir. Dahas›,
video ile sunulan dönüt bir çok sportif etkinlikte özel hareket örüntülerinin çok zor görünüfllerini aç›klaya-
bildi¤i gibi, biliflsel çabay›, motivasyonu ve  gayreti artt›rabilir. Kökleflmifl yanl›fl davran›fllar›n de¤ifltirilme-
sinde kullan›lmas› da di¤er bir destek yönüdür.  

Video gibi görsel araç ve  materyallerden sadece dönüt sunmakta yararlan›lmaz. Ayn› zamanda, ö¤-
retme-ö¤rence sürecinde aç›klama ve gösteri de de yararlan›l›r. Bu araç-gereçler ö¤rencinin birden fazla du-
yu organ›na hitap etti¤i için ö¤renme süreci sonundaki ö¤renimsel kazan›mlar daha kal›c› olmaktad›r. Ör-
ne¤in, etkin flekilde tasarlanm›fl video kasetler, psikomotor davran›fllar›n kazand›r›lmas›nda büyük rol oyna-
makta ve yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (fiahin ve Y›ld›r›m, 1999). Beden e¤itimi ve spor etkinliklerininde
ad›geçen araç-gerecin kullan›m› daha da yayg›nd›r. Çünkü bu etkinliklerde görsel alg›ya daha fazla gerek-
sinim duyulur. 

Baz› araflt›rma sonuçlar›na göre de görsel dönüt  ve materyal kullan›m›n›n ö¤renme düzeyini art›rd›-
¤› yönündedir. Örne¤in, Boyce, Marks, Jenkis ve Loftus (1996)’a göre, ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u için
ö¤retmenin güdüleyici sözleri ile birlikte verilen görsel dönütün ö¤renciye yard›m›, akranlar› ya da ö¤ret-
menin verdi¤i dönüte göre beceri performans›n›n artmas›nda daha gerçekçi bir etkiye sahiptir (Kaya, De-
mirhan ve Dursun 2002). Suveren, Sevim ve Taborski (1999), 6-7 yafl erkek çocuklar›nda cimnastikte öne
elle aflma hareketinin ö¤retiminde sözel e¤itim ve video kamera ile e¤itim alan grup aras›ndaki baflar› dü-
zeyleri araflt›rm›fllard›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre, video kamera ile e¤itim grubu daha baflar›l› bulunmufl-
tur. Ergin (1997)’e göre de, ö¤rencilerin %83’ünün görme, %11’inin iflitme, %3,5’inin koklama, %1,5’inin
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dokunma, %1’inin tatma duyular›yla edinilen yaflant›lar yoluyla ö¤rendikleri dikkate al›nd›¤›nda görsel ma-
teryal deste¤i ve görsel dönütün etkisinin araflt›r›lmas› genelde beceri ö¤renimine, özelde ise, hentbol bece-
rilerinin ö¤retim sürecine katk› sa¤layabilir. 

Buradan hareketle, araflt›rman›n amac›, hentbolde s›çrayarak at›fl tekni¤inin ö¤retiminde görsel dö-
nüt ve materyal kullan›m›n›n erifliye etkisini araflt›rmakt›r. Araflt›rmada; “biliflsel alana iliflkin davran›fllar›n
ö¤retiminde, görsel dönüt ve materyal kullan›lan grubun erifli puanlar›, kullan›lmayan grubun erifli puanla-
r›ndan anlaml› derecede yüksektir” ve “deviniflsel alana iliflkin davran›fllar›n ö¤retiminde, görsel dönüt ve
materyal kullan›lan grubun erifli puanlar›, kullan›lmayan grubun erifli puanlar›ndan anlaml› derecede yük-
sektir” fleklinde 2 denence ileri sürülmüfltür.  

S›n›rl›l›klar: Araflt›rma, 80 dakikal›k ikifler dersi içeren iki haftal›k süre, biliflsel alan›n bilgi ve kav-
rama ile  deviniflsel alan›n k›lavuzlayanla birlikte yapma  düzeyi (Sönmez, 2001) ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 

2. YÖNTEM

2.1. Araflt›rma Grubu

Araflt›rmaya, Beytepe ‹lkö¤retim Okulu 8. s›n›f›nda ö¤renim gören 13-14 yafl grubundaki 38 ö¤ren-
ci kat›lm›flt›r. Araflt›rma deney ve kontrol olmak üzere 2 grup fleklinde yürütülmüfltür. Deney grubunda 19 (
8 k›z, 11 erkek ), kontrol grubunda 19 ( 6 k›z, 13 erkek ) ö¤renci yer alm›flt›r. Gruplar›n denkli¤ini sa¤la-
mak için, araflt›rmaya bafllamadan önce gruplara biliflsel ve deviniflsel alanlar için haz›rlanan testler öntest
olarak uygulanm›fl, öntest  puanlar› aras›nda anlaml› fark ç›kmad›¤›ndan gruplar bilgi ve beceri boyutlar› ile
denk kabul edilmifllerdir. 

2.2. Araflt›rma Deseni ve ‹fllem Yolu

Deney grubu ile ders ifllerken ö¤retici teknik hakk›nda sözel aç›klama yapm›fl ve tekni¤i göstermifl-
tir. Gösteri s›ras›nda görsel materyal kullanm›fl, ö¤renciler tekni¤i çal›flt›ktan sonra görsel ve sözel dönüt
sunmufl, görsel ve sözel düzeltme yapm›flt›r. Ö¤retici kontrol grubu ile ders ifllerken ise teknik hakk›nda sö-
zel aç›klama yapm›fl ve tekni¤i göstermifltir. Ö¤renciler tekni¤i çal›flt›ktan sonra sözel dönüt sunmufl, görsel
ve sözel düzeltme yapm›flt›r. Araflt›rma deseni ve ifllem yolu Tablo 1’de gösterilmifltir.

Tablo 1: Araflt›rma deseni ve ifllem yolu.

Deney Grubu Kontrol Grubu

‹fllem

1. Ö¤retmenin hentbolde s›çrayarak at›fl tekni¤i-

ni aç›klamas› ve göstermesi. Tekni¤in göste-

riminin görsel materyallerle desteklenmesi.

2. Ö¤rencilerin tekni¤i çal›flmas›. Çal›flma bitti-

¤inde görsel ve sözel dönüt sunulmas›

3. Görsel ve sözel düzeltme yap›lmas›

‹fllem

1. Ö¤retmenin hentbolde s›çrayarak at›fl

tekni¤ini aç›klamas› ve göstermesi

2. Ö¤rencilerin çal›flmas›. Çal›flma bitti¤inde

sözel dönüt sunulmas›.

3. Görsel ve sözel düzeltme yap›lmas›
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2.3. Veri Toplama Araçlar›

Biliflsel alan verilerinin toplanmas› için 9 maddelik çoktan seçmeli test, deviniflsel alan verilerinin
toplanmas› için Sony 180x video kamera ve V8 video kaset; dereceleme ölçekleri, Sony video ve TV kulla-
n›lm›flt›r. Ölçme araçlar›n›n haz›rlanmas›nda izlenen süreç afla¤›daki gibidir: 

2.3.1. Biliflsel Alan ‹çin Düzey Belirleme Testi:

Önce, ‹lkö¤retim 8. S›n›f Beden E¤itimi dersi, hentbol ünitesi s›çrayarak at›fl konusunda kazand›r›la-
cak hedef ve davran›fllar Ulusal Programa göre saptanm›flt›r. Saptanan hedef ve davran›fllar›n ilgili oldukla-
r› alan› kapsay›p kapsamad›klar›, hedef düzeyine uygun olup olmad›klar›n› belirlemek için uzman görüflle-
ri al›nm›fl ve görüfller do¤rultusunda düzeltmeler yap›lm›flt›r. Daha sonra biliflsel alan ile ilgili 12 maddelik
çoktan seçmeli denemelik test haz›rlanm›flt›r. Testi oluflturan maddelerin ölçmeyi amaçlad›¤› davran›fllar› öl-
çüp ölçmedi¤ini saptamak için 3 uzman görüflüne baflvurulmufltur. Uzmanlardan birisi e¤itim bilimleri, iki-
si hentbol alan›nda çal›flmaktad›r. Bafllang›çta 12 madde olarak haz›rlanm›fl olan testin 3 maddesi uzmanla-
r›n karar›yla elenerek araflt›rma gruplar›na uygulanan test 9 maddeye düflürülmüfltür. Test, 1-0 fleklinde pu-
anlanm›flt›r. 

2.3.2. Deviniflsel Alan Dereceleme Ölçe¤i:

Deviniflsel alan davran›fllar›n›n ne derecede kazan›ld›¤›n› saptamak için s›çrayarak at›fl tekni¤i ile il-
gili ölçek gelifltirilmifltir. Ölçek haz›rlan›rken s›ras› ile; becerisini oluflturan davran›fllar programdaki hedef
ve davran›fllardan hareketle s›çrayarak at›flla ilgili literatüre ve biliflsel alan testinin haz›rlanmas›nda yarar-
lan›lan 3 uzman görüflüne baflvurularak belirlenmifl, davran›fllar›n gözlenip puanlanmas›n› kolaylaflt›racak
araç haz›rlanm›fl, haz›rlanan araç “1= Yetersiz, 2= Orta düzeyde, 3= yeterli” fleklinde puanlanm›fl, araç e¤i-
tim bilimci ve hentbol uzmanlar›nca kontrol edilmifl, ölçekte yer alan ölçütlerin hareketin gözlenmesinde ye-
terli oldu¤unu sa¤lamak için uzmanlar›n görüfllerine baflvurulmufl ve uzmanlar›n tamamen görüfl birli¤ine
varmalar›ndan sonra, ölçek afla¤›daki gibi son fleklini alm›flt›r. Ölçekten al›nabilecek en yüksek puan 27, en
düflük puan 9’’ur. 

Hentbolde S›çrayarak At›fl

Girifl  Bölümü

1. Topu, hareket halindeyken alma.

2. Topla üç ad›m atma.

3. S›çrama aya¤› ile yeri, kuvvetlice iterek s›çrama.

4. Di¤er aya¤›n dizini yukar› ve geriye do¤ru çekme.

At›fl Bölümü

5. At›fl kolunu yar›m dairesel bir hareketle yukar› ve geriye do¤ru çekme.

6. At›fl yapan kolu h›zla öne savurma.

7. S›çraman›n en üst noktas›nda topu elden ç›karma.

8. Gövdenin üst k›sm›n› at›flla birlikte öne kapatma.

‹nifl Bölümü

9. At›fltan sonra çift ayak üzerine inme.

Uzmanlar›n güvenirli¤ini saptamak için Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek
Okululunda ö¤renim gören 4 ö¤renci denek olarak al›nm›fl ve onlar›n tek aç›dan video kay›tlar› yap›lm›flt›r.
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Hentbolde s›çrayarak art›fllar›n› içeren görüntüler uzmanlara 2 kez izlettirilip puanlanmas› sa¤lanm›flt›r. Pu-
anlamalar ba¤›ms›z yap›lm›flt›r. Birinci puanlamada uzman güvenirli¤i katsay›s›  r = 0,71, ikincisinde r =
0,71 ç›km›flt›r.  Uzmanlar›n kendi iç puanlama güvenirliklerine iliflkin ön çal›flma sonuçlar› ise uzman (1)
için r = 1,00, uzman (2) için r = 0,88, uzman (3) için r = 0,88’dir. Öntestteki puanlama güvenirli¤i r = 0,86,
sontestteki ise 0,89’dur. Bu verilere göre uzmanlar›n birbirlerine yak›n puanlamalarda bulunduklar› söyle-
nebilir (Alpar, 2000).

2.4. Verilerin Toplanmas›

Verilerin toplanmas› için uygulamadan önce gruplar için ders planlar› haz›rlanm›fl ve dersin ifllenme-
si ile ilgili olarak dersin sorumlu ö¤retmeni ile toplant› yap›larak ö¤retmene araflt›rmayla ilgili bilgi veril-
mifl ve önerileri al›nm›flt›r. Her iki grupta da dersleri, ders ö¤retmeni gözetiminde bir araflt›rmac› ifllemifltir.
Derselere bafllamadan önce ve derslerin bitiminde gruplar›n öntest ve sontest ölçümleri yap›lm›flt›r. Devi-
niflsel alan becerileri videoya kaydedilmifltir. Deviniflsel becerilere iliflkin görüntüler dereceleme ölçekleri-
ne göre 3 uzman taraf›ndan puanlanm›flt›r.  

2.5. Verilerin Analizi

Gruplar›n denk olup olmad›klar›n› saptamak için yap›lan öntestin analizinde ve verilerin analizinde,
gruplar›n puanlar›n›n homojen olmas› ve normal da¤›l›m göstermesi nedeniyle  ba¤›ms›z gruplar için kulla-
n›lan “t” testinden yararlan›lm›flt›r. Uzman güvenirli¤i için ise s›n›f içi korelasyon tekni¤i kullan›lm›flt›r. Ha-
ta pay› 0.05 olarak al›nm›flt›r.

3. BULGULAR

Denence 1’de biliflsel alana iliflkin davran›fllar›n ö¤retiminde, görsel dönüt ve materyal kullan›lan
grubun erifli puanlar›n›n, kullan›lmayan grubun erifli puanlar›ndan anlaml› derecede yüksek olaca¤› ileri sü-
rülmüfltü. Bu denenceye ba¤l› olarak elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmifltir.

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi, kontrol grubunun
erifli ortalamas› ile deney grubunun erifli ortalamas›
aras›nda anlaml› bir fark yoktur.

Denence 2’de, deviniflsel alana iliflkin davran›fl-
lar›n ö¤retiminde, görsel dönüt ve materyal kullan›lan
grubun erifli puanlar›n›n, kullan›lmayan grubun erifli
puanlar›ndan anlaml› derecede yüksek olaca¤› ileri sürülmüfltü. Bu deneceye ba¤l› olarak elde edilen bulgu-
lar Tablo 3’de verilmifltir.

Tablo 3’de görüldü¤ü gibi, kontrol grubunun eri-
fli ortalamas› ile deney grubunun erifli ortalamas› ara-
s›nda anlaml› bir fark yoktur.   

4. TARTIfiMA VE YORUM

Araflt›rma sonuçlar›na göre, deney grubunda uy-
gulanan görsel materyal ve dönüt deste¤i, biliflsel alan
davran›fllar›n›n ö¤renilmesinde anlaml› fark yaratma-

m›flt›r. Dersin bafl›nda her iki gruba da aç›klama ve gösteri benzer flekilde yap›lm›flt›r. Tekni¤in sözel aç›k-
lama bölümünün k›sa olmas› her iki grupta da benzer düzeyde ö¤renilmesini sa¤lam›fl olabilir. Di¤er baz›
araflt›rmalarda da benzer sonuçlar elde edilmifltir. Örne¤in, Köse’nin (2001)’nin, serbest yüzme tekni¤inin

Tablo 2: Gruplar›n biliflsel alana ait erifli de¤erleri

Gruplar n X Sd t*

Kontrol 19 2,10 1,59

Deney 19 2,36 1,64

* p>0.05

Tablo 3: Gruplar›n deviniflsel alan›n beceri haline getir-
me düzeyine ait erifli de¤erleri

Gruplar n X Sd t*

Sözel Dönüt 19 9,86 2,59

Görsel Materyal + 

Görsel Dönüt 19 8,92 3,06

* p>0.05

1,02
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ö¤retiminde sözel ve görsel dönütlerin erifliye etkisini incelemek için yapt›¤› araflt›rmada da deney ve kont-
rol gruplar›n›n biliflsel alan erifli puanlar› aras›nda fark bulunmam›flt›r. James (1971)’in 11-12 yafl çocukla-
r› ile trambolin becerisini ö¤renmeye bafllama düzeyinde yapt›¤› araflt›rma bulgular›na göre de sözel ve gör-
sel dönüt kullan›lan gruplar›n baflar› puanlar› aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmam›flt›r. Bu iki araflt›rman›n
sonuçlar› ile bizim araflt›rma bulgular›m›z benzerlik tafl›maktad›r. Ancak, Çamur (2001)’un basketbolda
dripling ve turnike becerilerinin ö¤reniminde canl›, videolu ve canl›+videolu dönütünün baflar›ya etkisini
araflt›rd›¤› çal›flman›n biliflsel alan bulgular› videolu dönüt kullan›lan grup lehinedir. Çamur’un bu bulgula-
r› ile bizim araflt›rmam›z›n bulgular› farkl›l›k göstermektedir. 

Araflt›rma sonuçlar›na göre, deney grubunda uygulanan görsel materyal ve dönüt deste¤i, deviniflsel
alan davran›fllar›n›n ö¤renilmesinde de anlaml› fark yaratmam›flt›r. Yani, deney grubunda farkl› olarak su-
nulan materyal ve görsel dönüt deste¤i anlaml› derecede bir farkl›l›k yaratmam›flt›r. Ö¤retilen tekni¤in k›sa
zaman almas›, her iki grup taraf›ndan görsel ve sözel olarak benzer düzeyde ö¤renilmifl olmas›n› sa¤lam›fl
olabilir. Bu anlamda sonuçlar biliflsel alana iliflkin sonuçlarla benzerdir. Araflt›rma sonuçlar› di¤er araflt›rma
sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda baz› araflt›rma sonuçlar› benzerlik tafl›rken, baz›lar› farkl›d›r. Örne¤in, Ja-
mes (1971)’in 11-12 yafl çocuklar› ile trambolin becerisine bafllama düzeyinde yapt›¤› araflt›rman›n bulgu-
lar› ve Van-Wieringen ile arkadafllar›n›n (1989) tenis servis at›fl›yla ilgili yapt›klar› araflt›rman›n sonuçlar›
görsel ve sözel dönüt kullan›lan gruplar›n baflar› düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›¤›n olmad›¤›n› göster-
mektedir. Her iki araflt›rman›n bulgular› ile bizim araflt›rma bulgular›m›z benzerdir. Köse (2001)’nin, ser-
best yüzme tekni¤inin ö¤retiminde sözel ve görsel dönütlerin erifliye etkisini incelemek için yapt›¤› araflt›r-
mada, serbest yüzmenin  vücut pozisyonu ve nefes alma tekniklerine iliflkin bulgular› bizim araflt›rma bul-
gular›m›zdan farkl› iken, ayak vuruflu, kol hareketleri ve kooordinasyon tekni¤ine iliflkin bulgular ise ben-
zerlik tafl›maktad›r.  

Guadognoli, Holcomb ve Davis (2002), golfcular üzerinde yapt›klar› çal›flmada, golf vuruflunu ö¤-
renmede kendi kendine, sözel dönütle ve görsel dönütle e¤itimin etkisini araflt›rm›fllard›r. Araflt›rmada grup-
lara ön-test, 90 dakikal›k 4 uygulama seans›, hemen ard›ndan bir son-test ve  iki hafta sonra bir son-test da-
ha uygulanm›flt›r. E¤itim süresinin hemen sonras›nda yap›lan son- test 1’de sözel ve görsel dönütle e¤itim
yap›lan gruplar kendi kendine e¤itim yapan gruptan daha kötü sonuçlar ortaya koymufllard›r. Ancak son-test
2’de (kal›c›l›k) görsel dönütle e¤itim grubu, sözel dönütle ve kendi kendine e¤itim grubundan daha iyi so-
nuçlar vermifltir. Sontest bulgular› bizim araflt›rma bulgular› ile benzerlik tafl›rken, kal›c›l›k bulgular› ben-
zerlik tafl›mamaktad›r. Suveren, Sevim ve Taborski (1999)’nin 6-7 yafl erkek çocuklarla cimnastikte atlama
beygiri öne elle aflma becerisinin ö¤retiminde yapt›klar› araflt›rman›n bulgular› da video kamera ile yap›lan
e¤itimin anlaml› etkisini vurgulad›¤›ndan, bizim araflt›rmam›z›n bulgular› ile farkl›l›k tafl›maktad›r. 

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Sonuçta, bu araflt›rman›n s›n›rl›klar› içerisinde düflünüldü¤ünde, görsel dönüt ve materyal kullan›m›-
n›n, hentbolde s›çrayarak at›fl becerisinin ö¤retiminde deney grubu lehine anlaml› bir etkiye sahip olmad›¤›
söylenebilir. Araflt›rma sonuçlar›ndan hareketle; daha fazla say›da denek kullan›larak ve daha uzun süreyi
kapsayan, farkl› yafl ve s›n›f düzeylerinde ve farkl› beceri alanlar›nda araflt›rmalar yap›lmas› konuya yeni
katk›lar sa¤layabilir. 
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