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Dijital oyun tabanl ö§renim araçlar, ki³ilere yeni teknolojilerle
geleneksel oyun tasarm metodlarn birle³tirerek yeni frsatlar sunar.
Dolaysyla, ara³trmaclar interaktif ö§renme teknikleri ile snf içi e§itimini adapte edebilmek için e§lencenin yanna ö§renimi de yerle³tiren
ciddi oyunlarn geli³tirilmesi için ara³trmalara aktif bir ³ekilde devam
etmektedirler. E§lencenin yanna ö§renmeye de a§rlk veren ciddi oyunlar genelde e§itim alanna yönelik geli³tirilmektedirler. Hakem e§itimi
bu alana örnek olarak gösterilebilir. Uluslararas Futbol Federasyonlar
Birli§i (FIFA) 'nin 2010 dünya kupasnda görev yapacak olan 60 futbol
hakeminin e§itimine yllk 40 milyon Amerikan dolar harcamas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol hakemlerini futbol oyun kurallar
hakknda e§itmek istemesi ve buna ek olarak Uluslararas Futbol Federasyonlar Birli§i'nin Futbol Oyun Kurallar kitabndan ba³ka bir alternatin bulunmamas bu alanda bir ihtiyacn oldu§unu ortaya çkarm³tr.
Bu çal³ma, Türkiye'deki futbol hakemlerinin karar verme yeteneklerini
geli³tirmek amacyla geli³tirilmi³tir. lk olarak, oyununun prototipi hazrlanm³ ve kullanlabilirlik testleri hakemler tarafndan olu³turulmu³ pilot
gruplar tarafndan yaplm³tr. Daha sonrasnda, oyunun dijital hali futbol hakemleri tarafndan test edilmi³tir. Geleneksel yöntemler ile çal³an
hakemlerin karar verme konusundaki ba³arlar ile oyun platformunu kullanarak çal³an hakemlerin karar verme konusundaki ba³arlar iki örneklem t-testi kullanlarak analiz edilmi³tir. Yaplan çal³mann sonuçlarna
göre, oyun platformunun geleneksel yöntemlere göre birçok avantajnn
oldu§u gözlemlenmi³tir.
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Giri³

Futbol oyun kurallar hakknda hakemlerin karar verme yeteneklerini geli³tirmek
çok zorlu bir i³tir. Buna ra§men, bu konuda Uluslararas Futbol Federasyonlar
Birli§i (FIFA)'nin geli³tirmi³ oldu§u ve futbol oyun kurallarn detayl bir ³ekilde
anlatan Futbol Oyun Kurallar Kitab'na alternatif olacak veya destek verecek
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³ekilde geli³tirilmi³ hem dijital hem de dijital olmayan kaynak says snrl saydadr. Hakemler, futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyelerini geli³tirmek
için bu kitaptan çal³mak zorundadrlar; ancak, özellikle erkek bireylerin

3

kitap

okumay ilgi çekici bir etkinlik bulmamasndan dolay bizim futbol hakemlerine
kendilerini futbol oyun kurallarnda geli³tirebilmeleri için alternatif yeni seçenekler sunmamz gerekmektedir. Gomleksiz [7] yapt§ çal³mada kadnlarn erkeklere göre kitaptan ders çal³ma konusunda daha ilgili olduklarn belirtmi³tir.
Bu çal³maya destek olarak, Arslan ve di§erleri [3] Pamukkale Üniversitesi Spor
Bilimleri ve Teknolo jisi Yüksekokulu ö§rencileri ile ö§rencilerin okuma al³kanlklarn ölçtü§ü çal³mada kadn ö§rencilerin erkek ö§rencilere göre kitap okuma
konusunda daha istekli oldu§unu tespit etmi³lerdir.
Bu çal³madaki hedemiz, ciddi bir oyun geli³tirerek futbol hakemlerinin futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyesini yükseltmek ve dolaysyla hakemlerin
karar verme kabiliyetlerini arttrmaktr. Uluslararas Futbol Federasyonlar Birli§i'nin Futbol Oyun Kurallar kitab, futbol oyun kurallarn detayl bir ³ekilde
anlatmasna ra§men bu kitapta futbol hakemlerinin karar verme kabiliyetlerini
arttracak herhangi bir içerik bulunmamaktadr. Hakemlerin karar verme kabiliyetlerini arttrtmak için video içerikleri çok yararl e§itim araçlardr. Volandes ve
di§erleri [23], görsel içeriklerin bireylerin karar verme özelliklerini arttran araçlar
olduklarn vurgulam³lardr. Bu dü³ünceye ek olarak, Trevena ve di§erleri [21]
bireylerin ö§renme seviyelerini, bilgi kapasitelerini ve karar verme kabiliyetlerini
arttrmay hedeeyen benzer bir çal³ma yapm³lardr. Bu çal³mann sonucu
olarak, video gibi ileti³im araçlarnn bireylerin kendilerini geli³tirebilmesinde
kullanlabilecek yararl bir araç oldu§u belirtilmi³tir. Savoldelli ve di§erleri [18]
video araçlarnn maksimum ö§renmeyi sa§lad§n ifade etmi³lerdir. Plessner
ve di§erleri [17] faul ve fena hareketler ile alakal 2000 adetten daha fazla video
içeren bir çal³ma yürütmü³lerdir. Bu çal³mann amac; futbol hakemlerinin futbol maçlar esnasnda verdikleri kararlardaki do§ruluk orann arttrmaktr. Bu
bilgilerin ³§nda, daha önce sözü edilen birçok çal³maya göre videolar, bireylerin karar verme kabiliyetlerini arttrmak için kullanlabilecek önemli ve yararl
araçlar olarak nitelendirilebilirler.
Önerdi§imiz interaktif oyun çerçevesiyle, katlmclarn hem futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyelerini arttrmaya yardmc olacak metin tabanl sorular hem de hakemlerin maç esnasnda geli³en kritik pozisyonlar ile ilgili verdikleri
karar test eden video sorular bulunmaktadr. Böylece, bu oyun sistemi kullanclara hem futbol oyun kurallar ile ilgili bilgi seviyelerini arttracak hem de
karar verme kabiliyetlerini geli³tirecek sorular da sorar.
Bu bildirinin devam ³u ³ekilde olu³turulmu³tur. Bir sonraki bölümde, e§itim
alannda geli³tirilmi³ benzer çal³malar ile ilgili bir literatür taramas sunulacaktr. kinci olarak sistemi geli³tirirken kullanlan teknolo jiler ve bu teknolojilerin seçilmesindeki nedenler, oyunun mekanizmas ve katlmclar açklanacaktr.

3

Burada, erkek bireyleri" özellikle vurguluyoruz; çünkü, futbol hakemleri camiasna bakt§mz zaman profesyonel liglerde görev yapan erkek futbol hakemlerinin
(N=1328) bayan futbol hakemlerine (N=6) göre saysnn çok fazla oldu§unu görüyoruz.
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Dördüncü bölümde, ara³trmann istatistiksel analizi detayl bir ³ekilde sunulacaktr. Son bölümde ise ara³trma srasnda elde edilen sonuçlar tart³lacak,
gelecekte yaplmas planlanan çal³malar hakknda bilgiler verilerek bildiri sonlandrlacaktr.

2

Literatür De§erlendirmesi

Oyunlar birçok alanda kullanlabilirler. Dijital oyun tabanl ö§renim, oyunlarn
kullanld§ alanlardan bir tanesine örnek olarak gösterilebilir. Dijital oyun tabanl ö§renimin arkasndaki ana kir, katlmclar bilgisayar oyunlar kullanarak
e§itmektir [16]. Bu ö§renim ³eklinin amac katlmclarn ö§renim süreçlerini bir
dizi oyun elemanlar kullanarak ve katlmclar arasndaki etkile³imi arttrarak
hzlandrmaktr [15]. Bu bak³ açsndan yola çkarak, dijital oyun tabanl ö§renimin tanmnn oyun geli³tirme, ara³trma ve oyun teknolojileri ile örtü³tü§ü
ortaya çkmaktadr. Özellikle, ciddi oyunlar açkça e§itim, ö§renim ve farkndalk konularna önem veren oyunlardr. Bu tip oyunlarn amac, insanlar çe³itli
alanlardan seçilmi³ konular üzerinde e§itmek ve bilgilendirmektir [1]. Bu alanlara
örnek olarak spor, bilgisayar teknolojisinin faydalarndan yararlanmaya hazr bir
alan olarak gösterilebilir. Literatürde, bu alanda tamamlanm³ birçok farkl çal³ma bulunmaktadr. Yang [25] voleybol hakemleri için görsel hakem ö§renim
sistemini geli³tirmi³tir. Bu sistemde, e§itmenler ve ö§renciler olmak üzere iki
farkl kullanc tipi bulunmaktadr. E§itmenlerin görevi, videolar ve sorulardan
içerik havuzu olu³turarak ö§rencilerin bu içerik havuzunda bulunan materyalleri
çözmesini sa§lamak ve ö§rencilerin bilgi seviyesini ölçmek için bu içerik havuzunda bulunan materyalleri kullanarak testler hazrlamaktr. Bu çal³ma ile bu
sistemin ö§renciler üzerindeki etkinli§i ö§renilmek istenmi³ ve sonuç olarak bu
sistemin hakemlerin kendilerini bilgi seviyelerinde ve karar verme mekanizmalarnda geli³tirmelerinde önemli bir etkisinin oldu§u görülmü³tür.
Rugby hakemlerinin karar verme yeteneklerini video tabanl e§itim sistemi
kullanlarak geli³tirmek amacyla Mascarenhas ve di§erleri [13] bir çal³ma düzenlemi³lerdir. Hakemleri 15 ki³iden olu³an kontrol ve 41 ki³iden olu³an deney
grubu olmak üzere iki gruba ayrm³lardr. Bu iki grup ayn videolar seyredip
ayn ön ve son teste katlm³lardr, ancak, kontrol grubunda bulunan katlmclar
sistemde bulunan pozisyonlar hakknda uzmanlar tarafndan yaplan yorumlara
eri³me hakkna sahip de§illerdir. Yaplan bu çal³mann sonuçlarna göre, video
tabanl e§itim sistemi hakemlerin karar verme becerilerini geli³tirmek için kullanlabilecek önemli bir sistemdir.
Bu çal³malara ek olarak, literatürde bizim amaçlarmza benzer futbol hakemlerinin futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyelerini arttrmak ve karar
verme becerilerini geli³tirmek amacyla geli³tirilmi³ birçok çal³ma bulunmaktadr. Bu çal³malara örnek olarak, Schweizer ve di§erleri [19] hakemlerin verdikleri
kararlardaki do§ruluk orann arttrmak için video tabanl e§itim sistemi geli³tirmi³lerdir. Maç esnasnda hakemler, oyunun kontrolünü sa§lamak amacyla do§ru
kararlar vermek zorundadrlar. Helsen ve Bultynck [9] 'in çal³masna göre EURO
2000'de oynanan toplam 31 maçta hakemler maç ba³ ortalama 137 karar vermi³-
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lerdir ve bu kararlarn yakla³k olarak yüzde 25'i hatal kararlardr. Van Meerbek
ve di§erleri [22] tarafndan yaplan di§er bir ara³trma ise 1986 Meksika Dünya
Kupas'nda verilen kararlarn yüzde 17'sinin hatal oldu§unu göstermektedir. Bu
çal³malar, hakemlerin i³lerini iyi yapmalarna ra§men hala karar verme becerilerinin geli³tirilebilece§ini gösteriyor. Bu dü³ünceyi ba³armak için, Schweizer ve
di§erlerinin çal³masnda [19] hakemler bir sisteme dahil edilerek videolar seyredip bu videolar ile ilgili karar verip, geri bildirim alm³lardr. Sonuçlara göre,
hakemlerin karar verme becerilerinde olumlu yönde bir geli³menin oldu§u ortaya çkm³tr. Di§er bir çal³ma ise, Xian [24] web tabanl multimedya ö§retim
sistemi geli³tirerek hakemleri futbol oyun kurallar hakknda e§itmeyi hedeemi³tir. Ön ve son test sonuçlarna göre, bu sistem hakemlerin ö§renim sürecini
geli³tirmi³ ve hzlandrm³tr. Catteeuw [5] verilen ofsayt kararlarnn yüzde 7.6
snn yanl³ oldu§unu belirtmi³tir. Bu rakam azaltmak için 29 FIFA yardmc
hakeminin ve 28 Belçika Futbol Federasyonu'na ba§l yardmc hakemin katlmyla bir çal³ma gerçekle³tirilmi³tir. Bu çal³mada, yardmc hakemlere ofsayt
pozisyonlarn video olarak gösteren, hakemlerin kararlarn alan ve geri bildirim
yapan bilgisayar tabanl bir araç geli³tirilmi³tir. Bu çal³mann sonuçlarna göre,
çal³maya katlan bütün yardmc hakemler karar verme becerilerini arttrm³lardr, ancak, FIFA yardmc hakemleri Belçikal yardmc hakemlere göre daha
ba³arl olmu³lardr.

3
3.1

Yöntem
Kullanlan Araçlar ve Veritaban

Bu çal³mada, hakemlerin futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyelerini test
etmek ve hem bilgi seviyelerini hem de karar verme yeteneklerini e§lenceli bir
yolla arttrabilmek amacyla ASP.NET, Bootstrap ve Microsoft SQL Server teknolojileri kullanlarak bir oyun tasarlanm³tr.
Bu teknolo jilerden ilki olan Bootstrap; bütün platformlarla uyumlu bir ³ekilde çal³abilen, web sitelerinin tasarmnn yaplabilmesi için geli³tirilen ve son
zamanlarda yazlmclar arasnda çok popüler olan bir araçtr [8]. Natda [14]
uyumlu web site tasarmn; cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar vb. cihazlarn bütün farkl ekran boyutlarnda düzgün, anla³lr ve kolay kullanlabilir bir
³ekilde çal³an web siteleri tasarlamaya yarayan bir çerçeve olarak tanmlamaktadr. Ayrca, Natda uyumlu web site tasarmnn yeni geli³tirilmi³, yenilikçi ve
çok yararl bir araç oldu§unu vurgulam³tr. Bu dü³ünceye destek olarak, Bryant
ve Jones [4] uyumlu web site tasarmnn her cihaz için ayr web sitesi tasarlayan
yazlmclar için çok faydal bir bulu³ oldu§unu belirtmektedirler. Yukarda belirtilenler dikkate alnd§nda, bizim geli³tirdi§imiz oyun plaftormu bütün cihazlara
uyumlu bir ³ekilde çal³maldr; çünkü, oyunun en büyük avanta jlarndan biri her
yerde kullanlabilir ve eri³ilebilir olmasdr. Bu nedenle, Bootstrap çerçevesinin
bize sundu§u, HTML, CSS ve JS çerçevelerinden elemanlarn bulunmas, göze
ho³ gelen ve kullancnn ilgisini çeken içeriklerin bulunmas, kolay kullanlabilir
olmas ve yazlmclara rehberlik edecek iyi bir dokümantasyonunun bulunmas
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gibi özelliklerden dolay oyun platformunun görsel tasarm Bootstrap teknolojisi
kullanlarak tasarlanm³tr.
kinci teknoloji olarak, veritaban tasarm yapabilmek amacyla Microsoft
SQL Server kullanlm³tr. Bu programn seçilmesinin en büyük nedeni C# programlama diline ait "LINQ to SQL" metodu ³eklinde bir özelli§inin bulunmasdr.
Sehirli ve Ozdemir [20] bu özelli§in uygulama tarafnda anla³labilir sorgularn
yazlarak veriye ula³mada kolay bir yol oldu§unu vurgulamaktadrlar. Ayrca,
bu özelli§in en büyük avanta jnn ise nesne tabanl programlama mant§nn
özelliklerinin kullanlmas oldu§u belirtilmi³tir. Buna ek olarak, Kanjilal [10] bu
özelli§in veri sorgulamada daha güvenilir bir yap oldu§unu belirtmektedir.
Son olarak, program geli³tirmek amacyla ASP.NET teknolojisinden yararlanlm³tr. .NET içerisinde Windows masaüstü uygulamalarndan SQL sorgularna kadar her³eyi içeren bir teknolo jidir [12]. Alaluf [2] kendi çal³masnda
.NET teknolo jisinin di§er platformlara göre entegre ve hizmet odakl uygulamalar geli³tirmede daha avantajl bir teknoloji oldu§unu belirtmektedir. Bu avanta jlara örnek olarak, Lui ve di§erleri [11] web üzerinden çal³an bir uygulama
geli³tirmek için .NET teknolojisinin daha verimli ve yönetilebilir bir platform oldu§unu söylemi³lerdir. Buna ek olarak, Esposito [6] .NET platformunun HMTL
ve JavaScript, CSS ve AJAX gibi di§er programlama araçlar ile uyum içinde
çal³abilen bir teknolo ji oldu§unu belirtmi³tir.

3.2

Sistem Kullanclar

Oyun platformumuzda, sistem yöneticisi, e§itimci ve hakem olmak üzere ve sistem fonksiyonlar birbirlerinden farkl olan üç farkl kullanc tipi bulunmaktadr.
Bu kullanc tiplerinden ilki olan sistem yöneticisi oyun platformunun en yetkili
kullanc tipidir. Bu kullanc tipine sahip olan kullanclar, sisteme bütün kullanc tiplerinde yeni kullanclar ekleyebilir, hakemlerin çözmesi için sistemde
yeni sorular olu³turabilir ve sistemin i³lemesi için gerekli olan sisteme yeni soru
kategorisi ekleme, yeni kullanc tipi ekleme, hakemlerin bilgilerini düzenleme
ve performanslarn analiz etme gibi yönetimsel fonskiyonlara eri³ebilme yetkisine sahiptirler. kinci kullanc tipi olan e§itimci sistem yöneticisinin sahip oldu§u sisteme yeni kullanc ekleme, hakemlerin çözmesi için sistemde yeni sorular
olu³turma, hakemlerin bilgilerini düzenleme ve performanslarn analiz etme gibi
yönetimsel fonskiyonlara eri³ebilme yetkisine sahiptirler. Ancak, e§itimciler sisteme yeni kullanc eklerlerken sadece hakem kullanc tipine ait yeni kullanclar
sisteme ekleme yetkisine sahiptirler. Sistemdeki son kullanc tipi olan hakem,
sistemdeki en yetkisiz kullanc tipidir. Bu kullanc tipine sahip olan kullanclar, oyunlara katlabilir, katld§ oyunlar ile ilgili kaç soru çözdü§ü kaç soruyu
do§ru ve yanl³ yapt§ gibi geri bildirimler alabilir ve genel sralamada kaçnc
srada oldu§unu görebilirler.

3.3

Oyun Ak³

Oyun, oyun kurallar ile yakndan ilgili Do§ru/Yanl³ Sorular, Çoktan Seç-

meli Sorular ve Video Sorular olmak üzere üç farkl soru kategorisi içermek-
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tedir. lk iki kategori olan Do§ru/Yanl³ Sorular ve Çoktan Seçmeli Sorular kategorilerindeki sorular, TFF'nin hakemlerin futbol oyun kurallar hakknda bilgi
seviyelerini ölçmek amacyla her sene yapt§ snavlardan TFF'de e§itim komitesinde yer alan uzman bir ki³inin görü³lerine ba³vurularak alnm³tr. Üçüncü
kategori olan Video Sorular kategorisindeki sorular ise TFF'nin hakemler için
her ay düzenledi§i e§itim seminerlerinde gösterilen ya da gösterilecek olan videolardan seçilmi³tir. Hem bu snavlar hem de bu e§itimlerde gösterilen videolar
futbol hakemlerinin üst klasmanlara çkabilmesi için çok büyük önem ta³maktadr.
Soru kategorilerine ek olarak, oyunun oynanabilmesi için 15 normal adm ve
her 3 admda bir tekrar eden 4 bonus admdan olu³an bir oyun sahas bulunmaktadr. (ekil 1)

ekil 1.

Oyun Sahas

Oyun sahasnda ilerleyebilmek için oyuncular üç saydan olu³an ve her bir
says yukarda belirtilen soru kategorilerini temsil eden zar kullanmak zorundadrlar. Zarda bulunan 1 says Do§ru/Yanl³ Sorular 'n, 2 says Çoktan Seçmeli

Sorular ' ve 3 says da Video Sorular 'n temsil etmektedir. Oyuna ba³lamak
isteyen oyuncu ekil 1 de sa§ alt kö³ede bulunan zar at butonuna basmaldr.
Butona baslnca hem oyuncunun süresi ba³latlr hem de buton 1, 2 yada 3
saylarndan bir tanesini rastgele üreterek oyuncunun hangi soru kategorisinde
soru çözece§ini belirler. Örnek olarak, butonun 3 saysn rastgele üretti§ini dü³ünelim. Sistem Video Sorular 'ndan bir tanesini seçerek oyuncuya sunar. E§er
oyuncu bu soruya do§ru cevap verirse, oyun sahas üzerinde 1 adm ilerler. E§er
oyuncu bu soruya yanl³ cevap verirse, hem oyuncuya do§ru cevabn hangi ³k
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oldu§u gösterilir hem de oyuncu oyun sahas üzerinde 1 adm geriler. Bu süreç oyuncu oyun sahasn tamamlayana kadar devam eder. Ancak, oyun sahas
üzerinde bulunan bonus admlar oyuncunun oyun sahasn tamamlama süresini
ksaltabilir. E§er oyuncu, 1. bonus admdaki soruya do§ru cevap verirse 5 saniye, 2. bonus admdaki soruya do§ru cevap verirse 10 saniye, 3. bonus admdaki
soruya do§ru cevap verirse 15 saniye ve 4. bonus admdaki soruya do§ru cevap
verirse 20 saniye bonus süre kazanmaktadr. Oyuncunun kazand§ toplam bonus
süre oyuncunun oyunu tamamlama süresinden dü³ülerek oyuncunun oyun sahasn tamamlad§ net süre bulunur. Bonus admlarn di§er bir özelli§i ise, e§er
oyuncu herhangi bir bonus adma ula³m³ ise o bonus admdan sonra kendisine
sorulan bütün sorulara yanl³ cevap verse dahi o bonus admdan geriye gidemez.
Böylelikle, bonus admlar birer var³ noktas olarak da dü³ünülebilir. Oyuncuya
sorulan bir soru ayn oyuncuya ayn oyunda bir daha sorulmaz.
Oyuncunun yar³ kazanabilmesi için oyun sahasn en ksa sürede tamamlamas gerekmektedir. Oyuncular, oyun sahasn tamamladklar net sürelerine
göre sralanr ve sralamada en üst srada bulunan oyuncu oyunu kazanr.

3.4

Kar³la³lan Sorunlar ve Çözümler

Bu bölümde, oyun platformunun geli³imi ve tasarm esnasnda kar³la³lan sorunlar ve bu sorunlarn çözümleri anlatlm³tr.
lk kar³la³lan sorun, video soru kategorisinde bulunan videolarn sayfaya
yüklenme zamanlardr. Videolar veritabannda tutulmayp; sadece bulunduklar klasörlerin yollar veritabannda tutulmasna ra§men, videolarn tutuldu§u
sunucunun snrl bir bant geni³lik kapasitesinin olmasndan dolay videolarn
sayfaya yüklenme zamanlar çok uzundur. Bu sorunu çözmek için videolarn
YouTube gibi videolara verilen tepki süresinin hzl oldu§u video servisi veren
siteler üzerinden yaynlanmas gerekti§i sonucuna varlm³tr; ancak, UEFA'nn
videolarn herkesin eri³ebilece§i bir ortama konulmasn istememesi ve bu konuda yayn haklarna sahip oldu§u için böyle bir seçene§in uygulanamaz oldu§u
tespit edilmi³tir. Ksa vadeli çözüm olarak sunucunun bant geni³lik kapasitesi
arttrlm³tr; ancak uzun vadeli bir çözüm üretmek için UEFA ile bu konuyu
görü³üp videolarn video servisi veren sitelerden yaynlanmas izninin alnmas
gerekmektedir.
kinci bir sorun ise, çevrimiçi olarak oynanan oyun platformumuzda, oyunu
oynayan her oyuncunun oyunu tamamlama süresini bulmak amacyla sistemde
çevirimiçi olarak oyunu oynayan her oyuncu için ayr ayr kronometre tutulmas
gerekmektedir. Sistemde tek bir kronometrenin olmas, oyunu oynayan bütün
oyuncular için ayn süreyi vermesi gibi bir problem olu³turmaktadr. Bu problemi çözmek amacyla, kronometre içinde olmas gereken özellikler bir snfta
toplanarak, oyuna ba³layan her oyuncu için bu snftan bir ob je olu³turulmu³ ve
bu ob je kronometre snf veri tipinde bir listede tutulmu³tur. Böylelikle, çevrimiçi olan her oyuncu için oyuncu çevrimd³ olana kadar dinamik bir kronometre
ob jesi olu³turulmu³tur.
Di§er bir sorun ise, sistemde çevrimiçi olan kullancnn sistemi taraycy
kapatarak m çevrimd³ oldu§u yoksa sayfalar aras geçi³ mi yapt§nn tespit
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edilmesidir; çünkü, baz kullanclar sistemden çk³ yapmak için sistemde kullanclarn çk³ yapmasn sa§layan butona basmak yerine sistemden çk³ yapmak
için taraycy kapatmaktadrlar. Bizim için bu durumun tespit edilmesi önemlidir; çünkü, kullanclarn sistemde ne kadar süre çevrimiçi kaldklar o ki³inin
sistemi ne kadar kulland§n göstermektedir. nternet ortamnda birçok JavaScript kodu bulunmasna ra§men birço§u bütün tarayclarda düzgün bir ³ekilde
çal³mamaktadr. Bu sorunu çözmek amacyla, uzun bir ara³trma ve bütün tarayclarda yaplan birçok denemeden sonra birden fazla JavaScript kodunun
birle³tirilmesi sonucu elde edilen kod geli³tirilmi³tir.
Son olarak, oyuncularn oyun sahasnda anlk olarak ilerlemelerini göstermek oyuncularn ilgisini çekebilmek amacyla çok önemlidir. Bu sorunu çözmek
amacyla, oyun sahas üzerinde bulunan admlarn sayfa üzerindeki koordinatlar veritabannda tutularak, oyuncunun verdi§i do§ru ya da yanl³ cevaba göre
hangi admda oldu§u bilgisi edilerek ve sayfann "callback" fonksiyonunun her
bir saniyede tetiklenmesiyle oyuncunun oyun sahas üzerindeki anlk hareketleri
kullancya gösterilmektedir.

4

Vaka Çal³mas

Bu çal³mann gerçekle³ebilmesi için Ankara'da görev yapan ve hakemli§e 14
ay önce yaplan e§itim semineri ile ba³layan ayn seviyede tecrübeye sahip çok
tecrübeli olmayan yeni ba³lam³ futbol hakemlerinden olu³an 54 ki³ilik bir grup
olu³turulmu³tur. Bu hakemler rastgele bir ³ekilde, biri kontrol grup di§eri ise
deney grubu olmak üzere 27 ³er ki³ilik iki gruba ayrlm³tr. Bir aylk e§itim
süresi boyunca kontrol grubunda bulunan hakemlerin oyun platformuna giri³
yetkileri bulunmayp, bu hakemler kendilerini futbol oyun kurallar üzerinde geli³tirebilmek için FIFA'nn Futbol Oyun Kurallar kitabn kullanm³lardr. Deney grubunda bulunan hakemler ise kendilerini futbol oyun kurallar üzerinde
geli³tirebilmek için oyun platformunu kullanm³ olup, kendilerine FIFA'nn Futbol Oyun Kurallar kitabnn kullanlmamas gerekti§i söylenmi³tir. Bu iki grup
arasndaki geli³imi kar³la³trabilmek amacyla öncelikle bir aylk e§itime ba³lamadan önce 9 Aralk 2014 tarihinde bütün hakemlerin katld§, 35 sorusu
çoktan seçmeli ve 15 sorusu video sorusu olmak üzere toplam 50 sorudan olu³an
bir ön test yaplm³tr. Daha sonra, her iki grup bir aylk e§itime ba³lam³ ve bu
e§itimin sonunda 6 Ocak 2015 tarihinde ön testle ayn test olan son teste tabi
tutulmu³tur. Snavlarn zorluk derecelerinin ayn olmas gerekti§inden ve ön test
sonuçlarnn hakemlere verilmemesinden dolay, son test ile ön testin ayn test
olarak yaplmasna karar verilmi³tir. Hem ön test hem de son test, 50 dakika
sürecek ³ekilde Türkiye Spor Yazarlar Federasyonu'nun Erol Ya³ar TÜRKALP
konferans salonunda yazl bir ³ekilde yaplm³tr.
Bu test sonuçlar analiz edildi§i zaman, 9 Aralk 2014 tarihinde yaplan ön
testte deney grubunda bulunan hakemlerin çoktan seçmeli sorularda ortalamalarnn 70 üzerinden 38.3, video sorularnda ortalamalarnn 30 üzerinden 16.8
ve toplam ortalamalarnn 100 üzerinden 55.1 oldu§u gözlemlenmi³tir. Kontrol
grubunda bulunan hakemlerin ise çoktan seçmeli sorularda ortalamalarnn 70
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üzerinden 38.4, video sorularnda ortalamalarnn 30 üzerinden 17.3 ve toplam
ortalamalarnn 100 üzerinden 55.7 oldu§u gözlemlenmi³tir.
Bu saysal verileri analiz etti§imiz zaman baz önemli noktalar ortaya çkmaktadr. lk olarak, her iki grubun, snavn bütün ksmlarndaki ortalama sonuçlarnn birbirlerine çok yakn oldu§u görülmektedir. Bunun anlam bir aylk
e§itime ba³lamadan önce her iki grupta bulunan futbol hakemlerinin futbol oyun
kurallar hakkndaki bilgi seviyelerinin neredeyse ayn olmasdr. Di§er bir önemli
nokta ise daha önceki bölümlerde bahsedildi§i gibi TFF, hakemlerin futbol oyun
kurallar hakkndaki bilgi seviyelerini ölçmek amacyla, her sene hakemleri teste
tabi tutmaktadr. Hakemler, hakemlik hayatlarna devam edebilmek için bu testlere katlmak zorunda olup, 100 üzerinden en az 70 notunu almak zorundadrlar.
Ön test sonuçlarna bakt§mz zaman, hem deney grubundan hem de kontrol
grubunden 4'er ki³i bu snr geçmi³ olup toplamda 8 ki³i ba³ar seviyesini geçmi³tir.
6 Ocak 2015 tarihinde yaplan son testte ise deney grubunda bulunan hakemlerin, çoktan seçmeli sorularda ortalamalarnn 70 üzerinden 43.6, video sorularnda ortalamalarnn 30 üzerinden 22.6 ve toplam ortalamalarnn 100 üzerinden
66.1 oldu§u gözlemlenmi³tir. Kontrol grubunda bulunan hakemlerin ise çoktan
seçmeli sorularda ortalamalarnn 70 üzerinden 41.2, video sorularnda ortalamalarnn 30 üzerinden 20.9 ve toplam ortalamalarnn 100 üzerinden 62.0 oldu§u
gözlemlenmi³tir.
Bu saysal verileri de analiz etti§imiz zaman baz önemli noktalar ortaya
çkmaktadr. lk olarak, deney grubunun ortalama sonuçlar kontrol grubunun
ortalama sonuçlarndan daha yüksektir. Bunun anlam, deney grubunda bulunan
hakemler kontrol grubunda bulunan hakemlere göre daha ba³arldr. Di§er bir
önemli nokta ise son test sonuçlarna göre gerçek hayatta yaplan snavlardaki
ba³ar seviyesini deney grubunda 15, kontrol grubunda 9 ki³i olmak üzere toplam
24 ki³i geçmi³tir.
Ön test ve son test sonuçlarna bakt§mz zaman, iki grup üyelerinin testler arasndaki geli³imleri baz farkllklar göstermektedir. Her iki e§itim arac da
ba³arl olmasna ra§men, hem son test sonuçlarndaki ortalama sonuçlara bakld§nda hem de son testte gerçek hayatta yaplan snavlardaki ba³ar seviyesini
geçen ki³i saysna bakld§nda, oyun platformunu kullanarak futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyelerini arttran deney grubundaki hakemlerin, FIFA'nn
Futbol Oyun Kurallar Kitab'n kullanarak futbol oyun kurallar hakknda bilgi
seviyelerini arttran kontrol grubundaki hakemlerden daha ba³arl olduklar gözlemlenmektedir.
Bu kar³la³trmaya ek olarak, sonuçlar istatiksel olarak kar³la³trmak amacyla iki örnek t testi kullanlm³tr. Her iki grubun ön ve son test sonuçlarnn
farklarnn Minitab program kullanlarak analiz edilmesi ve anlamllk derece
de§eri

α

nn 0.05 seçilmesi sonucu, "T" de§i³keninin de§erinin 3.45'e ve "p"

de§i³keninin de§erinin ise 0.001'e e³it oldu§u görülmü³tür. t-tablosuna göre popülasyonda bulunan ki³i saysnn 52 ve anlamllk derece de§erinin 0.05 seçilmesi
sonucu kritik de§erimiz 1.675 olarak elde edilmi³tir.
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Bu verilere bakld§ zaman iki temel çkarm yaplabilir. Bunlardan birincisi, "p" de§erinin 0.001'e e³it olmas sfr hipotezimizin reddedilece§ini gösterir,
çünkü, e§er "p" de§eri 0.05 den küçükse, istatistik kurallarna göre sfr hipotez reddedilir. kinci olarak ise, test istatisti§i de§erimiz "T" 3.45'e e³it olup
kritik de§er olan 1.675 den büyüktür. statistik kurallarna göre, sfr hipotez
reddedilir. Bu bilgilere göre, deney grubunun popülasyon ortalamasnn kontrol
grubunun popülasyon ortalamasndan büyük olaca§n belirten alternatif hipotezimiz istatiksel olarak kabul edilir.

5

Sonuçlar ve Gelecek Çal³malar

Bu çal³mann temel amac, futbol hakemlerinin futbol oyun kurallar hakknda
bilgi seviyelerini ve kritik pozisyonlar hakknda karar verme mekanizmalarn e§lenceli bir yolla geli³tirmektir. Bununla birlikte, oyun tabanl e§itimin geleneksel
e§itime göre yeni neslin ö§renme al³kanlklarna daha uygun bir araç oldu§unu
göstermektir. Bu amaçla, oyun tabanl e§itim ve bireylerin karar verme yeteneklerini geli³tirmek için dü³ünülmü³ sistemler sistematik olarak incelenmi³ ve
bulunan sonuçlar tart³lm³tr. Buna ek olarak, ciddi bir oyun tasarlayarak ayn
seviyede olan futbol hakemleri iki farkl gruba ayrlarak tasarlanan ciddi oyunun
FIFA'nn Futbol Oyun Kurallar Kitab ile etkisi bilimsel yöntemlerle kar³la³trlm³tr. Ayrca, programa dahil olan hakemlere bir dizi anket yaplp onlarn
oyun platformu ile ilgili görü³leri alnm³tr. Sonuç olarak, hem matematiksel
hem de istatiksel sonuçlara bakt§mz zaman tasarlad§mz oyun platformunun
futbol hakemlerinin futbol oyun kurallar hakknda bilgi seviyelerini ve kritik
pozisyonlar hakknda karar verme mekanizmalarn geli³tirmek için faydal bir
araç oldu§u dü³ünülmektedir.
Gelecek çal³ma olarak ise, hakemlerin ki³i baznda hangi oyun kurallar üzerinde eksik oldu§unu tespit eden ve bu eksikli§i kapatmaya yönelik o alanda daha
çok soru getiren bir akll motor tasarm yaplmas hedeenmektedir.
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