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ÖN SÖZ 

Antrenman programlarımızın tek bileşeni fiziksel egzersiz midir?  

Günümüzde spor ortamında optimal performans aralığını yakalamak ve 

bunu devamlı olarak sürdürebilmek adına fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin 

yanı sıra psikolojik faktörlerin de önemli olduğu düşünülmektedir. Uzun süren 

müsabaka dönemlerindeki psikolojik dalgalanma, kaygı, stres, olumsuz 

düşünce ve duyguları yönetememek performansı olumsuz olarak 

etkilemektedir. Bir sporcu, kendi uyarılma mekanizmasını ve bilişsel davranışı 

oluşturarak, sorumluluk almayı ve davranışlarını kontrol etmeyi 

öğrenmektedir. Bu durumda farkındalıklarını arttırarak performansla ilgili 

endişelerini yönetmelerinde yardımcı olmaktadır. Nitekim başarıya ulaşmak ya 

da daha iyi bir sporcu olmak için antrenman programlarınıza psikolojik 

performansınızı etkileyebilecek olan zihinsel beceri ve teknikler, dikkat, 

reaksiyon, karar verme, analitik düşünme, müzik ve motivasyon gibi tüm 

bileşenleri dahil etmeniz gerekmektedir. Bu eserde yapılan araştırmalarda ilgili 

becerilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte daha yüksek performans 

seviyelerine ulaşacağınızın önemi vurgulanmaktadır.  

Prof. Dr. Ekrem Levent İLHAN 

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre YARAYAN 
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GİRİŞ 

Oryantiring, pusula ve detaylandırılmış haritalar ile koşu ve yön bulma 

becerilerin birleştiği, belirlenmiş hedef kontrol noktalarının sırasıyla gidildiği 

bir spor branşıdır. Bu branştaki önemli detay, kontrol noktaları arasında 

herhangi bir rota belirlenmemiş olmasıdır. Katılımcıların çevre, arazi 

hakkında önceden bilgiye sahip olmamaları ve kazanmak için hızlı koşmaları 

ve en kısa rotayı bulmaları gerekmektedir (Hébert-Losier ve ark., 2015; 

Feraco vd., 2021). Oryantiring kontrol noktaları arasında hareket etme ve 

harita okuma gibi eş zamanlı görevlerin yerine getirildiği yüksek fiziksel ve 

bilişsel performans gerektiren karmaşık ve büyüleyici bir spordur (Batista vd., 

2020). Oryantiring yalnız oyun ve sportif aktivite olarak değerlendirmemek 

gerekir, aynı zamanda insan ve çevre arasındaki daha iyi bir ilişkiyi yeniden 

kurmaya hizmet edebilecek disiplinler arası bir aktivite ve zihinsel eğitimdir 

(Cataldı vd., 2021). Her yaştan ve gruptan insanın yapabileceği hem rekabetçi 

hem de rekreatif bir spordur. 

Oryantiring, fizyolojik özellikler dışında navigasyon becerisinden 

kaynaklı olarak yüksek bilişsel görevler içeren bir spordur (Bird, 1993; 

Seiler,1996; Ottosson, 1996; Creagh ve Reilly, 1997; Nazárıo ve Correıa, 

2022). İçerdiği bilişsel görevlerin önemli olmasına karşın çok az sayıda spor 

psikolojisi çalışması bulunmaktadır (Eccles vd., 2002). Bu nedenle 

oryantiring sırasında kullanılan bilişsel beceriler ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır.  

BİLİŞSEL ÖZELLİKLER 

Dikkat 

Sinir sisteminin psikolojik işlevlerinin aktivitesini öznel olarak arttırma 

ve kontrol edebilme yeteneği, dikkat olarak tanımlanmaktadır (Fach, 1985). 

Bilişsel sistemin en önemli parçası olarak görülen dikkat, bilincin farkında 

olma hali olarak da ifade edilmektedir (Schmidt ve Lee, 2011; Revlin, 2013). 

Dikkat; sınırlı, seçici, sürekli, bölünmüş dikkat ve konsantrasyon olarak 

sınıflandırılır. 

Sınırlı dikkat 

Sınırlı dikkat alanı kuramına göre dikkatin belirli bir süresi ve işlem 

sınırı vardır. Aynı anda yapılan işlerde dikkat performansında düşüşler 
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görülmesi olarak ifade edilir (Coker, 2009). Dikkatin sınırlılığı motor davranış 

sırasındaki hareketlerin kapasitesini gösterir (Schmidt ve Lee, 2011). 

Oryantiring performansı parkurun uzunluğu, parkurun zorluk düzeyi ve koşu 

hızına bağlı olarak sporcunun dikkat düzeyinin değişmesine neden olur. 

Seçici dikkat 

Dikkatin yönlendirilebilme özelliğidir. Kasıtlı veya tesadüfi şekilde 

olabilmektedir (Schmidt ve Lee, 2011). Çalışan belleğin kapasitesinin 

arttırılması ile seçici dikkat performansı arttırılabilmektedir (Furley ve 

Memmert, 2010). Oryantiring sporcusu yaklaştığı noktaları belirlerken seçici 

dikkat devreye girer. 

Sürekli dikkat 

Seçici dikkatin sürdürülebilir şeklidir (Şahin, 2013). Sporcunun 

oryantiring etkinliği süresince haritaya, çevreye ve rotasını izlemeye verdiği 

dikkat sürekli dikkate örnek olarak gösterilebilir. 

Bölünmüş dikkat 

Çevredeki uyarıcılardan iki veya daha fazlasına aynı anda konsantre 

olmasına ya da dikkatin ileri ve geri kaydırılmasına denir (Schmidt ve Lee, 

2011). Oryantiring sporcusunun koşu boyunca haritadaki konumuna, 

gelecekte hareket edeceği konumuna ve geçtiği noktalara dikkat etmesi 

bölünmüş dikkate örnektir. 

Konsantrasyon  

Dikkatin kontrol edilebilme yeteneğine konsantrasyon denilmektedir. 

Bilincin sınırlı alanı olan bilgi işleme kapasitesine olan yüklenme nedeniyle 

aşırı dikkat türü olarak da ifade edilebilir. İçsel ve dışsal konsantrasyon olarak 

ikiye ayrılır. Bilişsel olarak içten olan yönelimler içsel, çevreden gelen 

durumlara göre gerçekleşen yönelimlerimiz dışsal konsantrasyondur (Fach, 

1985; Syer ve Connolly, 1998; Moran, 2009). İyi bir performans sergilemenin 

anahtar özelliğidir. Yoğun fiziksel yüklenme ile bozulan konsantrasyon 

oryantiring’ de hata yapmaya neden olmaktadır (Fach, 1985). Sporcuların rota 

seçiminde en fazla hata yaptıkları durumlardan birisi hızlı rota seçilmesidir. 

Bu durum sonrasında zor olan engelleri veya geçilemeyecek bölgeleri fark 

etmemelerine neden olmaktadır (Mınoıu ve Mınoıu, 2019). Bu nedenle 
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oryantiring sporcularının konsantrasyon, dikkat, seçici dikkat düzeylerinin iyi 

olması gereklidir. Mutlaka antrenman programlarına dikkat çalışmaları dahil 

edilmesi gerekir. 

Görsel ve Uzamsal Dikkat 

Görsel bilgilerin işlenmesinde ve görsel alanın farklı alanlarında 

hareketli uyaranların algılanmasında yer almaktadır (Muñoz-Nieto vd., 2013). 

Oryantiring’ de harita, çevre ve koşu üçlüsüne ayrılan görsel dikkat becerisi 

zaman kısıtlaması ve rekabet baskısı altında dikkat, karar verme, duygusal 

kontrol ve diğer algıları içeren oldukça karmaşık bir süreçten oluşmaktadır 

(Robazza vd., 2018). Göz hareketlerinden dikkat performansı etkilenmektedir 

(Posner, 1980). 

Bellek 

Bellek, deneyimlerin öğrenilme kapasitesi veya bilginin işlendiği yer 

olarak ifade edilmektedir (Schmidt ve Lee, 2011; Edwards, 2011). Gelecekte 

kullanılmak üzere bilgiler bellekte depolanır (Schmidt ve Lee, 2011). Bellek, 

duyusal ve işlemsel bellek olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır.  

Duyusal bellek: İnsanın kendini ilgilendiren olayları içeren bellektir. 

Devam eden olayların düzenlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasında 

semantik bellek; deneyimlerin depolanmasında ise episodik (anısal) bellekte 

gerçekleşir (Edwards, 2011).  

İşlemsel bellek: Motorik özellikler ile kişinin yeteneklerinin 

depolandığı bellek türüdür (Edwards, 2011). Sporcunun öğrendiği teknik 

beceriler işlemsel bellekte depolanır. 

Bilgiler kısa süreli ve uzun süreli bellek olmak üzere iki şekilde 

saklanır.  

Kısa Süreli Bellek 

Kısa süreli belleğin sınırlı bir kapasitesi vardır (Schmidt ve Lee, 2011). 

Bu kapasite bilginin uzunluğuna bağlıdır. Bu bellek türünde bilgiler 20 ile 30 

sn arasında kaybolmaktadır (Reed, 2004; Edwards, 2011; Revlin, 2013). 

Karar verme, tekrarlama, kodlama, gerçekleştirme evrelerine sahiptir 

(Schmidt ve Lee, 2011). 
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Uzun Süreli Bellek 

Uzun süreli belleğin görevi kısa süreli bellekte saklanan bilgilerin 

kaybolmasını önlemek ve kalıcılığı sağlamaktır. Bu bellekte depolanacak 

bilgilerin sınırı yoktur ve unutma süreci oldukça yavaştır (Reed, 2004; 

Schmidt ve Lee, 2011; Edwards, 2011).  

Görsel Bellek 

Beynin sağ tarafında yer alan bellektir. Yazı, şekil, resim, görsel 

uzamsal konum ve motor görevlerin depolandığı bellektir. (Revlin, 2013). 

Oryantiring sembollerinin öğrenilip kullanılmasında uzun süreli bellek, 

oryantiring etkinliği sırasında koşma ve teknik becerilerin kullanılmasında 

işlemsel bellek, kontrol bilgi kartındaki kontrol noktası kodlarının ve 

sembollerin hedefe yaklaşırken akılda tutma kısmında ise kısa süreli bellekten 

bilgiler geri çağrılmaktadır. Haritanın takip edilmesi, haritada görülen ya da 

takip edilen noktanın hatırlanmasını izin veren bilişsel süreçler içerisinde 

bellek ön plandadır (Revlin, 2013). Sporcunun haritaya bakma süresinin 

azalması sporcunun bellek performansının iyi olduğunun göstergesidir. Bu 

nedenle antrenmanlarda hafıza geliştirici egzersizlerle birlikte oryantiring’e 

özgü hafıza egzersizleri yapılması gerekmektedir. Hafıza oryantiring 

antrenman yöntemi, sporcuların belleklerini geliştirmek için eşsiz bir 

antrenman yöntemidir (Atakurt, 2018).  

Görsel Algı 

Algılar; nesnelere yaklaşma, tutma ve onları tanımayı sağlar. Hareket 

halindeyken veya nesneler hareket halindeyken onları tanımada ve kişinin 

bulunduğu konumu belirlemede görsel algılar kullanılır (Wade ve Swanston, 

2001). Gözdeki reseptörler, ışık dalgalarının fiziksel enerjisini duyusal 

nöronlar aracılığla eloktrokimyasal dürtülere dönüştürerek görsel algı 

oluşturulur (Edwards, 2011). Yön belirleme- navigasyonel becerilerde bilişsel 

süreçler ve zihin haritaları görsel algılar ile oluşturulur (Wade ve Swanston, 

2001). Anerobik yorgunluğun oryantiring sporcularında görsel algı 

becerilerini düşürdüğü bilinmektedir (Hancock & Mcnauhton, 1986). 

PARKURDA BİLİŞSEL SÜREÇLER 

Parkurda problem çözme, yön bulma ve dikkat becerilerinin 

kullanılması gereklidir (Eccles vd., 2002). Oryantiring’de dikkat iç ve dış 
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çevre kontrolü olarak ayrılmaktadır. Hafızaya ve dış uyaranlara yönelmek ve 

dikkati yönlendirebilmek gerekmektedir (Posner, 1980). Yarış 

performansının, bireysel görsel-uzamsal yetenekler, tutumlar, alışkanlıklar ve 

uzamsal öğrenme ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Feraco vd., 2021). 

Oryantiring’ de yarış performansının belirleyicisi süredir. Süreyi etkileyen ilk 

faktör koşu mesafesidir. Koşu mesafesi her sporcunun seçtiği rotaya göre 

farklılaşmaktadır. Sporcunun belirlediği rota üzerinde yaptığı hatalar ve 

yönelmelerde koşu mesafesini etkileyen faktörlerdir. Kazanma süresini 

etkileyen ikinci faktör hızdır. Hız sporcunun sadece fizyolojik özelliklerine 

bağlı gibi görünse de bilişsel olarak incelendiğinde koşu hızını etkileyen diğer 

faktör dikkattir.  Dikkat, haritada okuma, planlama ve gezinme evrelerinde 

kullanılmaktadır. 

 

Tablo 1. Oryantiring yarışı sırasında aktif olan bilişsel ve algısal becerilere 

yönelik araştırma örnekleri 

Bilişsel- Algısal Beceriler Araştırma 

Hafıza, harita okuma becerisi, sembol bilgisi, 

harita-arazi-harita tanımlama, mekânsal 

organizasyon 

Guzman vd., (2008) 

Harita-çevre- seyahat üçlüsüne ayrılan dikkat, 

haritadan çevreyi tahmin etme, ilerlemek için 

bilgilerin sadeleştirilmesi  

Eccles ve Arsal (2015). 

Konsantrasyon, görsel hafıza, duygu ve 

fikirlerin bütünleştirilmesi 

Almeida, (1997) 

 

Tablo 1’ de yarış sırasında sporcuların aktif olan bilişsel ve algısal 

becerileri verilmiştir. 

Harita okuma süreci 

Haritanın okunması için sporcunun harita sembollerini bilmesi gerekir. 

Bu süreçte sporcunun uzun süreli belleğinden bilgiler geri çağrılır ve harita ile 

eşleştirilen bilgilerle arazi modeli canlandırılır (Seiler, 1996; Guzmán vd., 

2008). Haritayı okuma sırasındaki dikkat, sporcunun planlama ve arazi 

özelliklerine odaklanmasını içermektedir. Dikkat, sporcunun koşarken 

haritaya ayırdığı dikkat ve çevreye verdiği dikkat olarak ikiye ayrılır. Araziye 
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ayrılan dikkat ise, resimleme yeteneği yani fotografik hafıza ve üç boyutlu 

düşünme becerilerini kapsamaktadır.  

Daha fazla deneyime sahip olan sporcular, az deneyime sahip 

sporculara göre bilişsel olarak daha avantajlı konumdadırlar. Bu durum 

deneyimli sporcuların haritanın sadeleştirilmesini ve yön tayin etme 

durumunda yeni stratejiler geliştirmelerine olanak sağlamaktadır (Batista vd., 

2020). Bu nedenle, üst düzey performans sporcusu olmak için deneyim 

kazanmak oldukça önem arz etmektedir. 

Rota planlama süreci 

Yarışmada rota planlanma aşamasında en iyi rotanın belirlenmesi ve 

karar verme aşamasında bir dizi bilişsel süreç gereklidir (Batista vd., 2020). 

Rota seçme aşamasında planlama, karar verme, haritayı okuma ve anlama 

becerileri kullanılmaktadır (Millet vd., 2010; Mottet ve Saury, 2013). Rotasını 

belirlemek isteyen sporcu en fazla mekânsal algılama ve uzamsal dikkat 

becerilerini kullanmaktadır. Mekânsal algılama ve uzamsal dikkat becerileri 

karmaşık bilişsel süreçlerin gerçekleşmesini sağlayan bilişsel sistem ile 

ilgilidir (Baddeley, 2012). Rota planlaması yaparken sporcunun önceki 

deneyim ve tecrübeleri, planlamanın süresini belirleyen başka bir faktör 

olarak ön plana çıkmaktadır (Seiler, 1996). Oryantiring sporcusuna verilen 

bilişsel yük arttıkça, sporcunun rota seçimi ve/ veya planlamaya ayırdığı 

sürede artmaktadır (Liu, 2019). Parkur sırasında farklı arazi şekilleri, bitki 

örtüsü ve engellerle karşılaşan sporcunun bilişsel hızında değişimler 

görülmektedir. Bu da karmaşık oryantasyon becerisinin gerekli olduğu 

durumlarda bilişsel çalışma hızının azalmasına neden olmaktadır (Eccles ve 

Arsal, 2015).  

Canlandırma süreci 

Haritanın canlandırılmasında üç boyutlu düşünme ve yön bulma- 

navigasyon becerileri devreye girer. Araştırmacılar navigasyon- yön bulma 

becerisini bilişsel süreç ve motorik süreç olmak üzere iki farklı süreçten 

meydana geldiği ifade etmektedir (Montello, 2005; akt. Mottet vd., 2016). 

Sporcu bu süreçte rota planlamasını yapar ve kontrol noktasının bulunduğu 

konumu tahmin eder (Seiler, 1996). Sporcuların erken yaşta oryantiring ile 

tanışması, harita ve çevre arasında kurulan üç boyutlu düşünme becerisinin 

zihinsel olarak yerleşmesini sağlamaktadır (Notarnicola vd., 2012). 
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BİLİŞSEL PERFORMANSIN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Koordinasyon, konsantrasyon ve ince motor gibi karmaşık becerilerin 

olduğu kuvvet, dayanıklılık ve sürati içeren sporlarda optimum performans 

için yüksek düzeyde uyarılma gereklidir. Ters U hipotezine göre, aşırı yüksek 

veya aşırı düşük uyarılma seviyeleri performans etkinliğini bozmaktadır 

(Oxendine, 1970). Bu da farklı spor branşlarında farklı uyarılma düzeylerinin 

ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. Oryantiring için optimal uyarılma 

önemlidir. Sporcunun parkur sırasında aşırı uyarılması, dikkat ve 

konsantrasyon kayıplarına sebep olur iken, düşük uyarılma düzeyi ise 

sporcunun güdülenme ve motivasyonunun düşmesine bu durumda dikkat ve 

konsantrasyonun bozulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, sporcuların 

optimal performans göstermelerini sağlayacak güdülenme düzeyi ile parkuru 

tamamlamaları gereklidir. Sporcuların zihinsel ve psikolojik antrenmanlar ile 

güdülenme, motivasyon, kaygı gibi özelliklerinin antrene edilmesi son derece 

önemlidir. Nitekim ilgili literatür incelendiğinde, Söyler ve ark., (2022) öz 

yeterlik düzeyi yüksek olan sporcuların, zihinsel olarak müsabakaya hazır 

olma düzeylerinin iyileştiğini, bununda müsabaka sırasında karar verme 

becerilerini daha iyi kullanmalarına sebep olduğunu belirtmektedir. 

Bir spor dalında elit sporcu seviyesine ulaşmak için üst seviyede 

performans düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Elit sporcu seviyesine ulaşmak 

için sadece motor görevleri yerine getirmek yeterli olmamaktadır. Üst düzey 

performans seviyesine ulaşmak için bilişsel mekanizmaların mutlaka 

incelenmesi ve değerlendirilmesinin gerekliliği bilinmektedir (Allen, 2007).  

Bilişsel çalışmalar, oryantiring’e dayalı eğitim modelinin görsel-

uzamsal çalışma belleğini, kısa süreli bellek aralıklarını ve hatırlama 

yeteneğini artırarak geliştirebileceğini belirtmektedir (Cataldı vd., 2021). 

Çocuklarda oryantiring antrenmanlarının dikkat ve konsantrasyonu arttırdığı, 

hata yapma sayısını azalttığı bulunmuştur (Atakurt vd., 2017). Bu nedenle, 

bilişsel performansın iyileştirilmesinde erken dönemde oryantiring 

antrenmanlarına başlanılması oldukça önemlidir. 

Sporcuların performanslarını takip etmede güvenilir ve geçerli bir 

yöntem olan GPS teknolojisi sayesinde yarışma ve antrenman sırasında birçok 

veri elde edilebilmektedir (Söğüt ve Baytaş, 2022). Bilişsel performansın 

geliştirilmesi için oryantiring’ de en etkili yöntem GPS teknolojisinin 

kullanılmasıdır. Günümüzde sporcuların parkur sırasındaki fizyolojik ve 
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bilişsel (oryantiring’e özgü) performansları analiz edilebilmektedir. 

Sporcuların antrenman ve yarış sonrası parkurlarda, geriye dönük rotalarının 

izlenmesi ve yorumlanması oldukça önemlidir. Sporcudan tekrar araziye 

dönmesi, farklı rotalardan hedefe gitme stratejilerini uygulaması istenmelidir. 

Böylelikle, sporcunun yarış baskısı altında aldığı kararları tekrardan gözden 

geçirmesi sağlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki sporcuların yaparak ve 

yaşayarak deneyimledikleri hataların üzerinden pratik yapmak öğrenmenin 

kalıcı olmasını sağlayacak en önemli yöntemdir. Bu nedenle oryantiring 

sporcularının parkur koşma sayıları, antrenman sayıları da bilişsel 

performanslarını etkileyecek faktörler arasındadır.  
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GİRİŞ 

Spor için “elit spor” ve “rekreasyon spor” sınıflandırmaları yapmak 

mümkündür. Elit spor, içerisinde rekabetin bulunduğu, yarışma ruhuna 

dayanan, sporcunun performansına bağlı olarak kazanmanın temel olduğu bir 

yaklaşımdır. Rekreasyon sporunu ise bireylerin yaşam kalitelerini 

yükseltmelerini, sosyalleşmelerini sağlamaları, sağlıklarını korumaları 

amacıyla yaptıkları “egzersizler” olarak tanımlayabiliriz. (Aktepe, 2006). 

Günümüzde de yarışma sporlarında kazanmak sporcuların önceliği haline 

gelmiştir. Bundan dolaylı sporcuların herhangi bir spor branşında başarı elde 

edebilmeleri için yüksek performans sergilemeleri gerekmektedir.  Bir 

sporcunun maksimum performansa ulaşması için psikolojik ve fizyolojik 

özelliklerinin geliştirilmesi aynı zamanda bu özelliklerin sporcunun amacına 

uygun bir şekilde belirli bir düzeye yükseltilmesi gerekir (Konter, 2003). 

Performansı yükseltmek için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu yöntemler sporcunun sadece fizyolojik değil aynı zamanda 

psikolojik özelliklerini de geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda 

zihinsel antrenman da sporcunun performansını arttırmak için uygulaması 

gereken tekniklerden biri haline gelmiştir (Konter, 2003). 

Performansı yükselten metotlardan birisi olan zihinsel antrenman Hecker 

ve Kaczor (1988) tarafından ‘bir hareketin uygulama yapmadan yoğun bir 

şekilde zihinde canlandırılması’ olarak ifade edilmiştir.  Weinberg ve Gould 

(2014) ise performansı yükseltmek, yapılan egzersizden zevk almayı artırmak 

ve fiziksel aktivitede doyuma ulaşmak amacıyla sistematik bir şekilde 

psikolojik ve zihinsel becerilerin uygulamasının yapılması şeklinde 

tanımlamıştır. Zihinsel antrenman müsabaka veya antrenmanda meydana 

gelebilecek sporcunun performansını etkileyebilecek olumlu veya olumsuz 

durumları psikolojik testler vasıtasıyla tespit edip sporcunun bu durumları 

aşmasını sağlamaktadır (Özerkıran, 2004). Zihinsel antrenmanların sporcu 

üzerindeki etkisini dahi iyi anlamak adına zihinsel becerilerin ve zihinsel 

tekniklerin farklı farklı ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 

(Yarayan ve İlhan, 2018). Zihinsel beceriler dikkati artırmak, stres ve kaygıyla 

başa çıkmak, antrenman verilerini geliştirmek gibi süreçleri ifade ederken, 

zihinsel teknikler ise sporcunun var olan performansını yükseltmek için 

kullanılan teknikleri ifade eder (Çiftçi ve ark., 2021). Antrenörlere ve 

sporculara sadece fiziksel antrenmanın değil aynı zamanda zihinsel antrenman 
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tekniklerinin de sporcular için önem taşıdığını, performans için fiziksel 

antrenmanlar gibi zihinsel antrenman tekniklerinin de sürekli hale getirilmesi, 

çoğu kez tekrarlanması gerektiği önerilmektedir (Konter, 2003). 

Zihinsel antrenman spor ve egzersiz psikolojisi alanında yapılan 

çalışmalara sıkça konu olmuştur. İlgili alan yazına baktığımızda farklı 

branşlardan sporcularla, psikolojik faktörlere olarak nitelendirilen dikkat, 

kaygı, özsaygı, özgüven, iletişim becerileri, psikomotor beceriler üzerine 

etkisini araştıran birçok çalışma yapılmıştır (Akgül ve Mutlu, 2021; Arslan, 

Şahin ve Şahin, 2021; Atakurt, Şahan ve Erman, 2017; Eraslan, Yetiş ve Şahin, 

2016;  Karayol ve Turhan, 2020; Kozak, İlhan ve Yarayan, 2019;  Çiftçi, 

Tolukan ve Yılmaz, 2021; Beauchamp ve ark., 1996; Horn ve ark., 2011; 

Yarayan ve İlhan, 2018; Erdoğan ve Gülşen, 2020; Karaca ve Gündüz, 2020; 

Çelik ve Güngör, 2020; Grove ve Hanrahan, 1988; Straub, 1989; Söyler ve ark., 

2022; Urfa ve Aşçı, 2018;  Tutal ve Efe, 2019; Tutal ve Efe, 2020; Turhan ve 

Karayol 2022;) 

Sporcuların verimlerini ve performanslarını etkileyen etkenlerden birisi 

de sporcuların güdülenmesidir. Güdülenme temelde “bireyin davranışlarının 

altında yatan neden” olarak tanımlanabilir. Fiziksel ve psikolojik aktiviteleri 

başlatan, davranışı yöneten ve devam ettiren her türlü süreç güdülenmeyi ifade 

etmektedir (Gerrig ve Zimbardo, 2014). Ayrıca Hagger ve Chatzisarantis’ e 

göre (2007) güdülenme tutumu güçlü kılan, yönlendiren, tutumun devamlılığı 

ile yönünü belirleyen içsel bir durumdur. Spor ortamlarında benzer yeteneklere 

ve olanaklara sahip çoğu sporcu aynı düzeyde performans gösteremezken 

içlerinden sadece birkaçı yüksek performansa erişebilmektedir. Bunun altında 

yatan en önemli sebeplerden biri de bireyin güdülenmesidir (Dirmen, 2014). 

Spor güdüsü sporcuların spor yaşamlarını sürdürmelerine ve devamlılık 

sağlamalarına etki eden unsurlardır. Bu güdüler sayesinde sportif faaliyetlerde 

devamlılık sağlayan süreç ise sporda güdülenme olarak tanımlanabilir  (Brunel, 

1999) Bu bakımdan spora katılım gösteren bireylerin sporda devamlılıklarını 

sağlamak ve sayılarını arttırmak için katılımı etkileyen faktörlerin açıklanması 

gerekmektedir (Edmunds, Ntoumanıs ve Duda, 2008). Güdülenmenin ne 

olduğunu anlamak spora katılım bağlamında çok önemlidir. 

Çok sayıda çalışmanın odaklandığı üç ana güdülenme türü vardır: içsel 

güdülenme, dışsal güdülenme ve güdülenmeme (Vallerand, 2004; Deci, 

Vallerand, Pelletier, ve Ryan, 1991; Pelletier ve ark., 1995; Pelletier, Rocchi, 
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Vallerand, Deci, ve Ryan, 2013).  Bireyin sporun ‘neden’ sorusuna cevap verme 

şekli bu üç tür güdülenme türünden birinde kategorize edilebilir.  

İçsel güdülenme bireyin yaptığı aktivitenin sonucunda bir ödül beklentisi 

olmaksızın zevk almak, eğlenmek ve tatmin olmak amacıyla bir davranışın 

gönüllü olarak sergilenmesi olarak tanımlanabilir (Anshel, 2006). İçsel güdüler 

bireye becerilerini sergileme ve geliştirme olanağı verir. Spora katılmaktan 

hoşlanan, sporu ilginç ve keyifli bulan sporcular genellikle içsel olarak 

güdülenmektedir. İçsel olarak güdülenen bir sporcu performansını geliştirmek 

ve yeni yetenekler kazanmak için çaba gösterirler (Karageorghis ve Terry, 

2015). Dışsal güdülenme ise bireyin davranışının kazanılacak bir ödül 

tarafından ya da ödüle bağlı olarak belirlenmesidir (Anshel, 2006). Dışsal 

güdülenme spora katılım sağlamada ya da bir spor faaliyetinin başlangıcında 

yararlı ve yardımcı olabilir. Fakat dışsal güdülenme kısa sürelidir ve içsel 

güdülenme kaynakları ile desteklenmelidir. Dışsal olarak güdülenen sporcular 

hedefe ulaştığında ya da daha hedefe ulaşamamışken sporu bırakabilir. Bu tip 

sporcular beklenen performansı gösteremediklerinde cesaretleri kırılabilir ve 

var olan performanslarında da düşüş yaşayabilirler (Karageorghis ve Terry, 

2015). Güdülenmeme ise ne içsel ne de dışsal olarak güdülenen kişileri ifade 

etmekte, yetersizlik duygusu ve kontrol eksikliği ile tanımlanmaktadır 

(Pelletier ve diğerleri, 1995). Güdülenemeyen bir sporcu yapmış olduğu 

davranışı ve o davranışın sonucu arasında bir bağ kuramaz (Karageorghis ve 

Terry, 2015). 

Tüm bu bilgiler ışığında zihinsel antrenman ve güdülenme kavramlarının 

sporcuların performansına etki ettiği görülmektedir. Literatürde yapılan bu 

araştırmalarda zihinsel antrenmanın güdülenme üzerine etkisi belirli bir 

düzeyde incelenmiştir. Bu araştırmada literatüre sporda zihinsel antrenman 

becerilerinin sporda güdülenme ile arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada iki hipotez geliştirilmiştir. 

Bunlardan ilkinde sporda zihinsel antrenman beceri ve teknikleri ile sporda 

güdülenme arasında anlamlı bir ilişki olması beklenmiştir; ikinci hipotezde ise 

zihinsel antrenman beceri ve tekniklerinin sporda güdülenmenin yordayıcısı 

olup olmadığı durumu araştırılmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

“Araştırma nicel araştırma modellerinde ilişkisel model temelinde 

gerçekleştirilmiştir. Bağlantıları ve ilişkileri inceleyen araştırmalar genellikle 

ilişkisel araştırma olarak isimlendirilir ve bu bağlamda bu araştırmalarda 

gruplar arası farkların ya da değişkenlerin yordayıcı ilişki testlerine odaklanılır” 

(Büyüköztürk ve ark., 2017). 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya 18 ile 30 yaş aralığında toplamda 303 sporcu gönüllü olarak 

katılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 157 sporcu 

bireysel sporlarla uğraşırken 146 sporcu ise takım sporlarıyla uğraşmaktadır. 

Sporcuların 162’si kadın 141’i erkek iken; bu bireylerin 239’u amatör 64’ü 

profesyonel sporcudur ayrıca katılımcıların 43’ü milli takım düzeyinde görev 

yaparken 260’ı milli takımlarda bulunmamışlardır. Çalışmaya katılım gösteren 

sporcuların yaş ortalaması 23,14±2,47 iken ilgili spor branşlarındaki deneyim 

yıllarının ortalaması ise 4,53±2,90 olarak bulunmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZAE) 

Spor ortamlarındaki zihinsel beceri ve teknikleri ölçmek amacıyla 

Behnke ve ark. (2017) tarafından geliştirilmiştir. Toplamda 20 maddeden ve 5 

alt boyuttan oluşan envanter 5’li likert tipi sorulardan oluşmaktadır (Kesinlikle 

katılmıyorum:1, Kesinlikle katılıyorum:5). Türkçe uyarlaması Yarayan ve 

İlhan (2018) tarafından yapılan envanterin alt boyutlarını ise zihinsel temel 

beceriler, zihinsel performans becerileri, kişilerarası beceriler, kendinle 

konuşma ve zihinsel canlandırma oluşturmaktadır. Uyarlama çalışmasında 

envanterin genel iç tutarlılık katsayısı 0.91 olmakla birlikte, alt boyutlarının iç 

tutarlılık katsayısı ise 0,82 ve 0,91 olarak değişmektedir. Envanterden elde 

edilen en düşük puan 20 en yüksek puan ise 100’dür. (Yarayan ve İlhan, 2018). 

Yapılan bu çalışmada envanterin genel iç tutarlılık katsayısı 0,90 olarak 

bulunmuştur. 

Sporda Güdülenme Ölçeği-II (SGÖ-II) 

Sporcuların güdülenme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Pelletier ve 

ark. (2013) tarafından geliştirilen ve Öcal ve Sakallı (2018) tarafından da 
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Türkçe’ ye uyarlanan Sporda Güdülenme Ölçeği-II (SGÖ-II) 18 maddeden ve 

“İçsel düzenleme, Özümseme, Özdeşim, İçe atım, Dışsal düzenleme, 

Güdülenmeme” olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek maddeleri (1) 

“Hiç yansıtmıyor” ve (7) “Tamamen Yansıtıyor” biçiminde 7’li Likert tipi 

puanlanmaktadır. Uyarlama çalışmasında ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı 

0,76 olarak bulunmuştur (Öcal ve Sakallı, 2018). Yapılan bu çalışmadan 

ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel yöntemle çözümlenmesi için SPSS 22.0 paket 

programı kullanılmıştır. Normallik testi için çarpıklık basıklık değerleri 

incelenmiş ve sonuçlar incelendiğinde dağılımın normal olduğu tespit 

edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için 

pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenin bağımlı 

değişkeni ne düzeyde yordadığını belirlemek için ise, basit doğrusal regresyon 

analizi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri ile Sporda Güdülenme Ölçeği-II 
Puanlarının İlişkisi 

 

 

Zihinsel 

Temel 

Beceriler 

Zihinsel 

Performans 

Becerileri 

Kişilerarası 

Beceriler 

Kendinle 

konuşma 

(içsel 

konuşma) 

Zihinsel 

Canlandırm

a 

Sporda 

Güdülenm

e Ölçeği- II 

(SGÖ-II) 

Toplam r ,864** ,859** ,856** ,825** ,791** ,242** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Zihinsel 
Temel 

Beceriler 

r 1 ,694** ,657** ,662** ,635** ,160** 

p  
,000 

,000 ,000 ,000 ,000 

Zihinsel 

Performans 

Becerileri 

r  1 ,672** ,684** ,528** ,243** 

p   
,000 

,000 ,000 ,000 

Kişilerarası 

Beceriler 

r   1 ,628** ,637** ,272** 

p    ,000 ,000 ,000 

Kendinle 

konuşma 

(içsel 
konuşma) 

r    1 ,545** ,246** 

p     
,000 

,000 

Zihinsel 

Canlandırma 

r     1 ,275** 

p      ,000 
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Tablo 1’de korelasyon analizine sporda zihinsel antrenman envanteri, alt 

boyutları ve sporda güdülenme ölçeği-II dahil edilmiştir. Analiz sonucunda iki 

grubun puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Tablo 1’e 

bakıldığı zaman SZAE alt boyutlarıyla SGÖ-II arasında pozitif yönde düşük 

dereceli ilişkilerin olduğu görülmüştür. Pearson korelasyon analizi sonucunda 

zihinsel antrenman ile sporda güdülenme arasında pozitif yönde düşük 

derecede ilişki (r=0,242, p<0,01) bulunmuştur. Buradan hareketle bu iki 

kavramın birbirleri ile düşük düzeyde de olsa etkileşim içinde olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Tablo 2. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri Puanlarının Sporda Güdülenme Ölçeği-II 

Puanlarını Yordama Düzeyi 

                                                                                                                     

Değişim İstatistikleri 

 

 

Model 

 

 

R 

 

 

R2 

 

Düzeltilmiş 

R2 

Std 

 Hata 

 

R2 

Değişimi 

 

F 

Değişimi 

 

 

B 

 

 

p 

 

 

F 

 

1 ,242 ,059 ,056 ,963 ,059 18,786 ,242 0,00 18,786 

a. Yordayıcı (Constant): SZAE 

b. Bağımlı Değişken: SGÖ-II 

     

 

Araştırmada cevap aranan sorulardan biri de zihinsel antrenman 

becerilerinin sporda güdülenme düzeyinin bir yordayıcısı olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla bağımsız değişken olarak sporda 

zihinsel antrenman düzeylerinin güdülenme düzeylerini ne kadar 

yordadığını açıklayabilmek için regresyon analizi uygulanmıştır. Tablo 

2 incelendiğinde sporda zihinsel antrenman puanlarının güdülenme 

puanlarını anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Regresyon 

analizi sonucunda sporda zihinsel antrenman bağımsız değişkeninin 

sporda güdülenme değişkenini yordadığı bulunmuştur (R2=0,059, 

p<0,000). Zihinsel antrenman puanları güdülenme puanlarını %5 oranında 

açıklamaktadır. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sporcuların zihinsel antrenman beceri ve tekniklerinin onların 

güdülenme düzeyleri ile olan ilişkisini incelemek amacıyla bu çalışmada iki 

hipotez geliştirilmiştir. Geliştirilen hipotezlerden ilki zihinsel antrenmanının 

sporcuların güdülenme düzeyleri ile korelasyon göstereceğidir. Sonuçlar 

incelendiğinde önemli bulgular elde edilmiştir.  

İlk olarak sporcuların zihinsel antrenman düzeylerinin belirlendiği SZAE 

ölçeği puanları ile sporcuların güdülenme düzeyleri arasında pozitif yönde 

düşük dereceli bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.24, p<0.001, Tablo 1). Ortaya 

çıkan bu sonucun ardından zihinsel antrenman ile sporda güdülenme 

kavramlarının belli bir düzeyde ilişkili iki kavram olduğu söylenebilir. Zihinsel 

antrenman sporcuların zihinsel becerilerini kullanarak psikolojik özelliklerini 

güçlendirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda amaca yönelik teknikleri barındıran 

bir olgudur (Weinberg ve Gould, 2014).  Güdülenme ise fiziksel ve psikolojik 

aktiviteleri başlatan, davranışı yöneten ve devam ettiren her türlü süreçtir 

(Gerrig ve Zimbardo, 2014). Araştırma sonuçlarından hareketle, bu iki 

kavramın birbiriyle ilişkili olması önemli bir sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sporcuların zihinsel antrenman becerilerine sahip olmaları 

güdülenmelerini kolaylaştırıcı bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kolayiş, Sarı ve Köle (2015) takım sporlarıyla uğraşan kadın sporcularla 

yapmış oldukları çalışmada zihinsel antrenman alt boyutlarından olan zihinsel 

canlandırma (imgeleme) ile içsel güdülenme arasında anlamlı bir ilişki 

bulmuşlardır. Yüksek imgeleme puanlarına sahip sporcuların içsel güdülenme 

puanlarının yüksek olabileceği söylenebilir. Tablo 1’e bakıldığı zaman SZAE 

alt boyutlarından zihinsel canlandırma puanları ve sporda güdülenme puanları 

arasında pozitif yönde düşük ilişki tespit edilmiştir. Bu bakımdan Kolayiş ve 

arkadaşlarının (2015) bulmuş oldukları sonuç bu araştırmanın sonuçlarını 

destekler niteliktedir.   

Bu araştırmada ikinci olarak zihinsel antrenman beceri ve tekniklerinin 

sporda güdülenmenin bir yordayıcısı olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. 

Bu doğrultuda geliştirilen ikinci hipotez zihinsel antrenmanın sporda 

güdülenmenin bir yordayıcısı olduğudur. Yapılan regresyon analizi sonucunda 

zihinsel antrenmanın sporda güdülenme düzeylerinin anlamlı bir şekilde 

yordadığı tespit edilmiştir (R2=0,059, p<0,000, Tablo 2). Bu noktadan yola 
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çıkarak sporcuların zihinsel antrenman düzeyinin onların güdülenmelerinde rol 

oynayan bir faktör olduğu söylenebilir.  

Martin ve Hall’a göre (1995) zihinsel canlandırma çalışmalar yapan 

sporcular daha yüksek hedefler belirler ve kendilerinden daha gerçekçi 

beklentiler duyarlar. Öte yandan alanyazın incelendiğinde zihinsel antrenman 

tekniklerinden olan imgelemenin sadece güdülenme değil özgüven, 

özyeterlilik, performans gibi kavramlarda olumlu etkileri bulunduğunu 

gösteren birçok çalışma vardır Moritz ve ark., 1996; Short ve ark., 2001; 

Mamassis ve Dogamis, 2004; MacIntyre ve Moran, 2007; Munroe-Chandler ve 

ark., 2008; Jenny ve ark., 2014; Miçooğullari ve Kirazci 2016 ). 

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları sporcuların güdülenmesinin 

zihinsel antrenman düzeyleriyle bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Öte 

yandan literatürde yapılan diğer çalışmalarla birlikte sporcuların 

güdülenmesinde çeşitli psikolojik faktörlerinde rol aldığı görülmektedir. 

Araştırma bulgularından yola çıkarak gelecek çalışmalarda 

araştırmacılar için araştırma grubunun geliştirilmesi, örneklem sayısının 

arttırılması, zihinsel antrenman dışındaki psikolojik faktörlerinde 

çalışmalara dahil edilmesi önerilmektedir. 

Araştırma çıktıları sporcular, antrenörler ve uygulamalı spor psikologları 

için faydalı olabilir. Bir antrenör için sporcusunun neden ve nasıl güdülendiğini 

anlamak faydalı olabilir. Güdülenme düzeyini yükseltmek, yanlış güdülenen 

bir sporcunun doğru ve etkili bir biçimde güdülenmesini sağlamak önemli 

olabilir. Uygulamalı spor psikologları sporculara zihinsel antrenman becerileri 

kazandırarak onların doğru bir biçimde güdülenmesini sağlayabilirler.  
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GİRİŞ 

Spor geçmişten günümüze gelişim içerisinde olmuş ve insanlar sportif 

faaliyetlere farklı anlamlar yüklemişlerdir. Bu değişimin ve gelişimin sonucu 

olarak da spor ortamlarında farklı beklentiler ortaya çıkmıştır. Günümüzde spor 

iyiden iyiye bir rekabet halini almaya başlamış ve sporcularında bu rekabet 

içerisinde başarılı olmaları beklenmiştir. Sporcular bu başarı için antrenman 

programlarını, antrenmanlarının yoğunluklarını, içeriklerini ve hatta yaşam 

biçimlerini bile değiştirmeye başlamıştır. Böyle bir durumda sporcular daha zor 

şartlarla karşılaşabilir ve çeşitli psikolojik zorluklar yaşayabilir (Hasırcı, Seiler 

ve Stock, 2018; Yüksel ve Orhan, 2021). Bu zorlukları anlayabilmek hem 

onlarla baş edebilme hem de performansı yükseltebilmek için günümüzde spor 

ve egzersiz psikolojisi alanındaki çalışmalar giderek önem kazanmıştır 

(Karageorghis ve Terry, 2015).  

Alandaki çalışmaların çoğalması ve çeşitlenmesiyle birlikte zihinsel 

dayanıklılık, güdülenme, dikkat, iletişim becerileri, özgüven, özyeterlilik gibi 

birçok psikolojik faktörün sporcuların performansları üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür (Akgül ve Mutlu, 2021; Arı ve ark., 2020; Atakurt, Şahan ve 

Erman, 2017; Kozak, İlhan ve Yarayan, 2019;  Söyler ve ark., 2022; Yarayan, 

Yıldız ve Gülşen, 2018; Yıldız, Gülşen ve Yılmaz, 2015; Yıldız ve ark., 2020; 

Yıldız, Çat ve Algün-Doğu, 2021; Yıldız ve ark., 2017; Yıldız, Şenel ve Şahan, 

2015; Yıldız, 2020; Tutal ve Efe, 2019; Tutal ve Efe, 2020; Turhan ve Karayol 

2022;). Öte yandan spor ve egzersiz psikolojisinin uygulamalı alanlarından biri 

olan ve sporcuların performansına etki eden diğer bir psikolojik faktör ise 

zihinsel antrenmandır (Konter, 2003; Aktop, 2008; Urfa & Aşçı, 2018; Kulak, 

2011). 

Literatür incelendiği zaman zihinsel antrenman kavramı ile ilgili birçok 

tanım bulunmaktadır. Weinberg ve Gould’ a göre (2014) performansı 

yükseltmek, egzersizden haz almayı artırmak ve fiziksel aktivitede doyuma 

ulaşmak amacıyla sistematik ve tutarlı bir biçimde zihinsel veya psikolojik 

becerilerin uygulamasının yapılması zihinsel antrenmandır. Diğer bir tanımda 

ise zihinsel antrenman sporcuların nefes alma, hayal gücü, meditasyon, 

konsantrasyon ve odaklanma tekniklerini kullanarak zihinsel olarak oyuna 

hazırlanmaları şeklinde ifade edilmiştir (Beşler, 2021). Hecker ve Kaczor ise 

(1980) zihinsel antrenmanı yapılacak olan branşa yönelik hareketleri veya 
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uygulamaları fiziksel olarak yapmadan sadece düşünce yolu ile zihinde 

hareketin oluşturulması ve canlandırılması olarak açıklamıştır. 

Sporun ve sporcunun gelişmesi ve ilerlemesi için geçmişte sanılanın 

aksine sadece fiziksel antrenmanlarla müsabaka hazırlığı değil psikolojik 

antrenmanlarla da sporcular müsabaka hazırlığı yapmalıdır. Zihinsel antrenman 

da bu noktada sporcuların psikolojik hazırlığı için önemlidir. Fiziksel olarak 

çok iyi hazırlık yapmış bir sporcu aynı düzeyde bir zihinsel hazırlık yapamadığı 

zaman müsabaka esnasında beklenmedik bir durumla karşılaştığı zaman 

kontrolünü kaybedip kötü bir performans ortaya koyabilir (Beşler, 2021). 

Zihinsel antrenman bir sporcuya kaygı, korku, stres vb. zihinsel zorluklarla 

karşılaştığı durumlarda üstesinden gelebileceği metotlar uygulamasını 

sağlayabilir. Bu metotları kullanarak müsabaka hazırlığı yapan veya yaptırılan 

sporcular bu tip beklenmedik durumlarda kötü performans dalgalanmalarının 

önüne geçebilmektedir (Syer, 1998). Öte yandan zihinsel antrenman teknikleri 

spor yaralanmaları içinde kullanılabilmektedir. Sakatlanmalar sırasında 

sporcuların psikolojik durumunu iyileştirmek ve geri dönüş sürecini kısaltmak 

için de zihinsel antrenmanlardan yararlanılmaktadır. 

Zihinsel antrenman spor ve egzersiz psikolojisinde birçok araştırmaya 

konu olmuş (Behnke ve ark., 2019; Cankurtaran, 2020; Dereli ve ark., 2020; 

Güvendi ve ark., 2018; Kara ve Ustaoğlu Hoşver, 2019; Yarayan ve İlhan, 

2018; Menteş ve Saygın, 2019; Glass ve ark., 2019; Yarayan ve Ayan, 2018) 

sporcuların psikolojik, davranışsal ve duygusal performanslarını iyileştirmek, 

buna bağlı sorunları ortadan kaldırmak, müsabaka performansını yükseltmek 

için günümüzde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu bakımdan zihinsel 

antrenman kavramı günümüz sporunda önemli bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı bireysel ve takım 

sporları branşlarındaki sporcuların zihinsel antrenman düzeylerinin farklı 

değişkenlere göre belirlenmesidir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada genel tarama modeli ve ilişkisel tarama modelleri 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli evren hakkında genel bir yargıya varmak 

amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 

üzerinden yapılan tarama düzenlemeleridir. İlişkisel tarama modeli ise iki ve 
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daha çok sayıdaki değişkenin arasındaki değişim varlığını veya derecesini 

belirleyen bir modeldir (Karasar,2005). 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya bireysel ve takım sporları yapan 18-30 yaş arası toplamda 

276 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 145’i kadın 131’i erkek 

sporculardan oluşurken hem bireysel ve takım sporu yapan sporcuların sayısı 

eşittir. Sporcuların 222’si amatör 54’ü profesyonel sporcudur. 38 sporcu milli 

takım düzeyinde görev alırken 238 sporcu milli takımda yer almamıştır. 

Katılımcıların branşlarındaki deneyim yılı 4,58±3,00 iken yaş ortalamaları 

23,15±2,49 olarak bulunmuştur. 

Veri Toplama Araçları  

Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZAE): Sporcuların zihinsel 

antrenman düzeylerini belirlemek amacıyla Behnke ve ark. (2017) tarafından 

geliştirilmiş, Yarayan ve İlhan (2018) tarafından geçerlik ve güvenirlikleri 

yapılmıştır. SZAE zihinsel temel beceriler (4 madde), zihinsel performans 

becerileri (6 madde), kişilerarası beceriler (4 madde), kendinle konuşma (3 

madde), zihinsel canlandırma (3 madde) olmak üzere toplam 5 alt boyut ve 20 

maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipi yapısında olan envanter (1) “Tamamen 

Katılmıyorum” ve (5) “Tamamen Katılıyorum” biçiminde puanlanmaktadır. 

Ölçek toplam puan olarak da değerlendirilebilmektedir. Envanterden elde 

edilebilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. 

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel yöntemle çözümlenmesi için SPSS 25.0 paket 

programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerde eksik ve kayıp veri olup olmadığı 

tespit edilmiştir. Yanlış ve eksik dolduran 8 kişinin verisi analiz dışı 

bırakılmıştır.  Hangi analiz yöntemi kullanılacağını belirlemek için normallik 

değerlerine bakılmıştır. Normallik için çarpıklık basıklık değerleri incelenmiş 

ve sonuçlar incelendiğinde elde edilen değerlerin Tabachnick ve Fidell’in 

(2013) önerdiği -1,5+1,5 arasında olduğu ve verilerin normal dağılım içinde 

olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek 

için pearson korelasyon analizi, gruplar arasındaki farklı belirlemek için ise t-

testi kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Cinsiyet Değişkeni Açısından T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama Standart 

Sapma 

t p 

ZTB K 145 3,75 ,639 1,147 ,252 

E 131 3,66 ,623 

ZPB K 145 3,68 ,551 ,323 ,747 

E 131 3,66 ,555 

KB K 145 3,76 ,578 1,091 ,276 

E 131 3,69 ,580 

KK K 145 3,75 ,706 1,966 ,055 

E 131      3,59 ,601 

ZC          K 145 3,76 ,751 1,222 ,223 

         E 131 3,65 ,726 

Toplam K 145 3,74 ,498 1,412 ,159 

E 131 3,65 ,475 

 

Tablo 1’de sporcuların cinsiyet değişkeni açısından SZAE toplam puanı 

ve alt boyutlarında anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05). 

Tablo 2. Branş Değişkeni Açısından T-Testi Sonuçları 

 Branş N Ortalama Standart Sapma t p 

ZTB Bireysel 138 3,66       ,668 1,147 ,252 

Takım 138 3,76       ,591 

ZPB Bireysel 138 3,62 ,597 ,323 ,747 

Takım 138 3,72 ,499 

KB Bireysel 138 3,71 ,596 1,091 ,276 

Takım 138 3,75 ,564 

KK Bireysel 138 3,67 ,688 1,966 ,055 

Takım 138 3,68 ,637 

ZC Bireysel 138 3,72 ,748 1,222 ,223 

Takım 138 3,70 ,735 

Toplam Bireysel 138 3,67 ,494 1,412 ,159 

Takım 138 3,73 ,482 

 

Tablo 2’ branş değişkenine göre SZAE toplam puanı ve alt boyutlarında 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05). 
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Tablo 3. Sporculuk Düzeyi Değişkeni Açısından T-Testi Sonuçlar 

 Sporculuk 

Düzeyi 

N Ortalama 
Standart 

Sapma 
t p 

ZTB 
Amatör 222 3,65       ,613 

-3,173 ,002* 
Profesyonel 54 3,96       ,650 

ZPB 
Amatör 222 3,63 ,546 

-2,547 ,013* 
Profesyonel 54 3,84 ,548 

KB Amatör 222 3,68 ,554 
-2,653 ,010* 

Profesyonel 54 3,93 ,640 

KK 
Amatör 222 3,61 ,634 

-2,947 ,004* 
Profesyonel 54 3,93 ,716 

ZC Amatör     222 3,68        ,750 -1,515 ,003* 

Profesyonel      54 3,84        ,687 

Toplam Amatör      222 3,65        ,470 -3,170 ,002* 

Profesyonel      54 3,90        ,516 

 

Tablo 3 incelendiği zaman SZAE toplam puanı ve alt boyutların 

tamamında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir (p<0,05). Profesyonel 

sporcuların zihinsel antrenman düzeyleri amatör sporcuların zihinsel 

antrenman düzeylerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Milli Sporcu Olma Değişkeni Açısından T-Testi Sonuçları 

    Milli 

Sporcu 

     N Ortalama Standart Sapma t p 

ZTB Evet 38 3,79     ,644 ,850 ,399 

Hayır 238 3,70      ,630 

ZPB Evet 38 3,71 ,636 ,445 ,658 

Hayır 238 3,66 ,538 

KB Evet 38 3,93 ,597 2,251 ,029* 

Hayır 238 3,70 ,571 

KK Evet 38 3,77 ,702 ,877 ,385 

Hayır 238 3,66 ,655 

ZC Evet 38 4,06 ,609 3,638 ,001* 

Hayır 238 3,66 ,745 

Toplam Evet 38 3,84 ,475 2,021 ,049* 

Hayır 238 3,68 ,487 
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Tablo 4’te milli sporcu olma değişkenine zihinsel canlandırma, kişler 

arası beceriler alt boyutlarında ve SZAE toplam puanında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir (p<0,05). Milli sporcuların zihinsel canlandırma düzeylerinin 

milli olmayan sporculara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Çalışmaya Katılan Sporcuların Yaş ve Spor Yaşı İle Envanter Alt 

Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

DEĞİŞKENLER 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

      6 

 

7 

 

     8 

1. Yaş         

2. Spor Yaşı -

,007 

       

3. Zihinsel 

Temel 

Beceriler 

-

,054 

-,046       

4. Zihinsel 

Performans 

Becerileri 

-

,042 

,034 ,567**      

5. Kişilerarası 

Beceriler 

-,078 -

,167** 

,551** ,543**     

6. Kendinle 

Konuşma 

-,045 -,063 ,531** ,539** ,466**    

7. Zihinsel 

Canlandırma 

(İmgeleme) 

-,021 -,107 ,577** ,440** ,575** ,462**   

8. Sporda 

Zihinsel 

Antrenman 

Envanteri 

(SZAE) 

-,062 -,096 ,815** ,792** ,798** ,739** ,778**  

 

Tablo 5’te sporcuların yaşı ile zihinsel antrenman toplam puanı ve 

envanter alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 

Sporcuların deneyim yılı diğer bir deyişle spor yaşı ile kişilerarası beceriler alt 

boyutunda negatif yönde düşük dereceli bir ilişki bulunmuştur (r=-,167, p 
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<0,05). Öte yandan deneyim yılı ile zihinsel antrenman toplam puanı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırma sporcuların zihinsel antrenman düzeylerini belirlemek, 

cinsiyete, branşa sporculuk düzeyine ve millilik durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak ayrıca sporcuların zihinsel antrenman düzeyi 

ile yaşları ile deneyim yılları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Elde edilen bulgular incelendiği zaman sporcuların zihinsel antrenman 

düzeylerinin cinsiye durumlarına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Fakat 

Tablo 1’e bakıldığı zaman envanter toplam puanı ve bütün alt boyutlarda kadın 

sporcuların ortalama puanlarının erkek sporculardan daha fazla olduğu 

görülmektedir. Literatür incelendiği zaman Aksoy (2021) tarafından 

futbolcular ile taekwondocuların zihinsel antrenman düzeylerinin incelendiği 

çalışmada, zihinsel antrenman düzeylerinin cinsiyete göre farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Orhan (2020) yüzücülerde zihinsel 

antrenman düzeyinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediğini tespit etmiştir. Bireysel ve takım sporcularının zihinsel 

antrenman düzeylerinin incelendiği başka bir çalışmada katılımcıların zihinsel 

antrenman düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir (Vural, 2021). Bu bakımdan literatür mevcut araştırmanın bulgularını 

destekler niteliktedir. Öte yandan Behnke ve ark., (2017) erkek sporcuların 

kadın sporculara göre daha yüksek seviyede zihinsel becerilere sahip oldukları 

sonucuna ulaşmışlardır. Cankurtaran (2020) tarafından okçuluk örnekleminde 

yapılan araştırmada ise ‘’Kendinle konuşma’’ alt boyutu haricinde erkek 

okçuların lehine anlamlı farklılık tespit etmiştir. Literatürde cinsiyet değişkeni 

özelinde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Habacha, Molinaro ve Dosseville 

(2014) araştırma sonuçlarında cinsiyetin dikkate alınması gereken bir 

parametre olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bakımdan daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç duyulacağı söylenebilir. 

Bireysel ve takım sporları yapan sporcuların zihinsel antrenman düzeyi 

incelendiği zaman iki grup arasında bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir 

(Tablo 2). Ortalama puanlar incelendiğinde ise zihinsel canlandırma alt boyutu 

hariç diğer alt boyutlarda ve envanter toplam puanında takım sporcularının 
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daha yüksek olduğu görülmektedir. Mevcut araştırma bulgularına paralel 

olarak Karaağaç ve Şahan’ın (2021) bireysel ve takım sporcularında zihinsel 

antrenman düzeylerini incelediği çalışmada, takım sporcularının zihinsel 

performans becerileri, zihinsel temel beceriler ve kişilerarası beceriler alt 

boyutlarında puan ortalamalarının bireysel sporculara göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Kozak, Zorba ve Bayraktar’ın (2021) bulguları ise 

mevcut araştırma bulgularından farklıdır. Zihinsel antrenman becerileri alt 

boyutları ve ölçek toplam puanda anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Tablo 3’te sporculuk düzeyi değişkenine göre zihinsel antrenman 

düzeyleri incelenmiştir ve amatör sporcular ile profesyonel sporcular arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Profesyonel sporcuların zihinsel 

antrenman düzeylerinin amatör sporculara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Profesyonel sporcular SZAE toplam puanı ve büyün alt 

boyutlarda amatör sporculardan daha yüksek ortalama puanlar elde etmişlerdir. 

Literatür incelendiği zaman Kozak, Zorba ve Bayraktar(2021), Erman (2021), 

Grushko ve ark. (2016), Öztürk’ün (2022) çalışmaları mevcut araştırmanın 

bulguları ile paralellik gösterdiği söyenebilir. 

Millilik değişeni açısından ise zihinsel canlandırma (imgeleme), 

kişilerarası beceriler alt boyutlarında ve SZAE toplam puanında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Milli sporcuların ortalama puanlarının milli 

olmayanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Erdoğan ve Gülşen 

(2020) tarafından spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören sporcularla 

yaptıkları çalışmada katılımcıların millilik değişkenine göre kişilerarası 

beceriler ve zihinsel canlandırma becerileri alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bakımdan bulgular 

araştırmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

Tablo 5’te sporcuların yaşı ve deneyim yılı ile SZAE toplam puanı ve alt 

boyutlar arasındaki ilişki incelenmiştir.  Sporcuların yaşı ile zihinsel antrenman 

toplam puanı ve envanter alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). Sporcuların deneyim yılı diğer bir deyişle spor yaşı 

ile kişilerarası beceriler alt boyutunda negatif yönde düşük dereceli bir ilişki 

bulunmuştur (r=-,167, p <0,05). Öte yandan deneyim yılı ile zihinsel antrenman 

toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Yıldız (2017) 

yapmış olduğu çalışmada, yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulmuştur. 

Yaşın artması ile birlikte zihinsel antrenman becerisinin de arttığı belirtilmiştir. 
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Öner ve Cankurtaran (2020), Connaughton ve ark. (2008) yaptıkları 

araştırmalarında, yüksek yaş gruplarının zihinsel becerilerinin genç yaş 

gruplarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Bu bakımdan 

mevcut araştırma bulgularından farklılaşmaktadır. Literatürde spor yaşı ve 

zihinsel antrenman ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığı zaman bu 

araştırmadaki bulgular ile örtüşmeyen sonuçlar görülmüştür( Erman, 2021; 

Karaca ve Gündüz, 2021; Nicholls ve ark., 2009)  

Öneriler 

Sporcuların maksimum performansına ulaşabilmesi için psikolojik 

faktörler büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan önemli bir faktör olarak 

karşımıza çıkan zihinsel antrenman kavramının farklı değişkenler bağlamında 

incelenmesi gelecekteki araştırmacılara önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Düşünme  

Düşünme kavramı tarih boyunca tartışılan bir olay olmuştur. Filozoflar 

ve bilim insanları da kişilerin düşünme yeteneğine hayran kalmıştır (Stillings 

ve ark., 1995).  Bunun sonucunda da farklı kuramcılar bu kavramı farklı 

şekillerde açıklamıştır. Filozof Descartes düşünme kavramını ve insan 

hayatında ki değerini vurgulamak amacıyla “ Düşünüyorum, öyleyse varım.” 

diyerek insan olabilmenin zorluğunu belirtmiştir. Her insan tercih eder, karar 

verir, düşünür, belirli çözüm yolları üretir ve bu yollara göre davranış çeşitleri 

gösterir (Arol, 2009).   

Düşünme genel olarak odağını dikkatle göstermektedir. Dikkat ile kast 

edilen ise düşüncenin hedefe olan odağını korumaktır. Ancak dikkat odağının 

yeterliliği sınırlıdır ve bazen azalabilir. Mevcut algısal girdi ve hafıza yeterli 

kapasite ve kabiliyette değilse yeterliliği sağlamak adına girdi ve hafıza 

arasındaki bilgilerin düşünme süreciyle mevcut algısal girdiyi sağlayabilmeleri 

amaçlanmaktadır (Parker, 2017).  

Bahsedilenlere ek olarak yapılan düşünme tanımlamalarından bazıları 

şunlardır:  

• Sigel (1991) düşünme eylemini “Problem çözmek için birçok zihinsel 

sürecin işe koşulması” olarak belirtmektedir.  

• Timuçin (1992) ise düşünme kavramını “Düşünmek insanın en eski 

alışkanlıklarındandır. İnsan, insan olmaya başlarken düşünmeye 

başlamıştır. Düşünmek insan için bir zorunluluktur. İnsan olabilmek 

için düşünmeyi bilmek, düşünebilmek gerekir. Bunun için de insan 

denilince düşünce, düşünce denilince insan akla gelir” olarak 

belirtmektedir.  

• Oğuzkan (1993) Eğitim terimleri sözlüğünde düşünme kavramını 

“Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak, aralarındaki 

bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma etkinliği; 

zihinden geçirme ya da zihin yoluyla arayıp bulma; tasarlama, 

anımsama” olarak belirtmektedir.  

• Yıldırım (1996) ise düşünmenin her ne konuda olursa olsun problem 

çözebilme etkinliği olduğunu belirtmektedir.  
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• Özden (1997) düşünme kavramını kişilerin gözlem yapabilmesi, 

sezinleyebilmesi, akıl yürütebilmesi ve iletişim kanallarından gelen 

bilgileri kavramsallaştırarak, uygulama yaparak, analiz ederek ve 

değerlendirerek düzenlemesi olarak tanımlamaktadır.  

• İpşiroğlu (1997) düşünme eyleminin yalnızca kişilere verilen iyi bir 

eğitimle gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Düşünebilme kabiliyeti ise 

kişilerin aldıkları yeni bilgileri nasıl işledikleri ve algıladıkları ile 

alakalıdır.  

• Cüceloğlu (1999) düşünmeyi kişinin bulunduğu durumu 

anlayabilmesi için aktif ve hedefe yönelik uygulamış olduğu 

organizasyonlar bütünü şeklinde tanımlamaktadır. 

• Düşünme kavramı kişiden kişiye değişim gösterebilir (Zhang, 2003) 

ve bundan kaynaklı ayırt edebilme kabiliyetinde de farklar 

oluşabilmektedir (Lipman, 2003).  

• TDK (2005) düşünme kavramını “Bir sonuca varmak amacıyla 

bilgileri inceleme, karşılaştırma ve aradaki ilgilerden yararlanarak 

düşünce üretme, zihinsel yetiler oluşturma, muhakeme etme; zihniyle 

arayıp bulma; bir şeye karşı ilgili ve titiz davranma; akıl etme; ne 

olabileceğini önceden kestirme ve tasarlama” olarak belirtmektedir.  

• Gömleksiz ve Kan (2009) ise düşünme kavramını elde olan ve bilinen 

bilgilerin ilerisindeki diğer bilgilere ulaşabilme olarak açıklamıştır   

Alanyazına bakıldığında düşünme kavramı ile ilgili benzer şekilde çeşitli 

tanımlar yapıldığı görülmektedir. Fakat genel olarak düşünme kavramı kişilerin 

bilinçli olarak bir amaca ulaşmak için belirli yöntemler kullanıp işlemlemeleri 

ve algılayabilmeleri olarak ifade edilebilir.  

Analitik Düşünme  

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle düşünme kavramının önemi ortaya 

çıkmıştır. Bu gelişmelerle düşünme kavramı üzerine bilim insanları, gelişimsel 

fikirler ortaya koymuştur. Alvino (1990) kişilere üst düzey becerilerin 

kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekerken; Stenberg (2002) de bu 

edinilen bilgilerin yaşamda kullanımına odaklanılması gerektiğine dikkat 

çekmiştir. Yaşamda da bir olayı çözümlemek için analiz etmek gerekir (Kala, 

2019). Analiz ise yapılışını ve nasıl birleştirileceğini bulmak için bir şeyin 
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unsurlarını parçalara ayırmak anlamına gelir (Chareonwongsak, C., 1999). 

Olayların çözümünde parçanın bütünüyle olan ilişkisine odaklanılmalıdır 

(Anderson ve Krathwohl, 2001).   

Analitik düşünme kavramının yaşamdaki önemi belirgin şekilde görülür 

(Elder ve Paul, 2007). Dolayısıyla analitik düşünme yaşamın her alanında yer 

alabilirken yaşamda başarı faktörünün yakalanabilmesinde de bireye katkı 

sağlamaktadır (Bilgin, 2021). Howard, Magee , Shia ve Shin  (2001) de yapmış 

oldukları çalışmada bireyin başarıyı yakalayabilmesi için analitik düşünme 

kabiliyetine değinmişlerdir. Analitik düşünmenin; analiz etmek, 

değerlendirmek, açıklamak ve karşılaştırmak için gerekli olduğunu ve bununla 

birlikte bireylerin analitik düşünebilirlerse yaratıcı olabileceklerini, 

yeteneklerini en üst düzeyde kullanabileceklerini ve mantıklı kararlar 

alabileceklerini savunmuşlardır (Phang ve ark., 2011). Örnek olarak; birey 

belirli bir konuda bir analiz sorusunu yanıtlamada başarısız olursa başarısız 

olduğu kavramla alakalı anlama düzeyinde sorunları olduğu düşünülebilir. 

Aynı şekilde birey başarılı olursa da analitik düşünme kabiliyetinde boşluk 

olmadığı söylenebilir (Toledo ve Dubas, 2016). Umay ve Arıol (2011) analitik 

düşünme kabiliyeti yüksek olan bireylerin karşılaşmış oldukları herhangi bir 

problem durumunda öncelikle problemi; alt problemlerine böleceklerini, süreç 

içinde çözüm için yapılacakları belirleyeceklerini ve devamında çözümü 

rahatlıkla uygulayacaklarını belirtmişlerdir.  

Alanyazında analitik düşünme üzerine yapılmış bazı tanımlar mevcuttur. 

Bu tanımlar şunlardır;  

• Analitik düşünebilen bireylerin problem durumlarının parçalarını 

bütünden ayırarak çözüme ulaşmak amacıyla parçalara odaklanmaları 

olarak düşünülebilir (Malloy ve Jones, 1998).  

• Stenberg (2002) ise analitik düşünebilmeyi zihinsel süreçlerin bilinç 

dahilinde yönlendirilebilmesi olarak tanımlar.   

• Dewey (2007) ise yapmış olduğu çalışmada analitik düşünmeyi 

sırasıyla problem durumlarını alt problemlerine ayırma, süreçte 

uygulayacaklarını tanımlayabilme ve anlatabilme olarak 

açıklamıştır .   

• Montaku (2011) analitik düşünme kavramını, belirli problemleri 

sıralayabilme, düzenleyebilme, nedenlerine, işlevine, ilişkisine ve 
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ilkelerine göre alt konularına ayırabilme anlamına geldiğini 

belirtmiştir. 

• Robbins (2011) analitik düşünebilmenin düşünmeden üst düzey bir 

kavram olduğunu; iyi tanımlama yapılmamış girdi ve sonuçların da 

daha çok sorgulanması gerektiğini belirtmiştir.    

• Analitik düşünme kavramı; parçaların bütünden ayrılması, bütünden 

ayrılan parçaların yeniden tanımlanması ve sınıflamasını kapsayan 

çözümlemeye odaklı düşünme biçimi olarak açıklanabilir (Güneş, 

2012).  

• Panpureksa (2012) analitik düşünme kavramını bireylerin yaşamda 

karşılaşmış oldukları problem durumlarını etkin ve doğru şekilde 

çözümlemeleri olarak ifade eder. Analitik düşünmenin bireyin 

hayatındaki durumları öğrenmek amacıyla ana fikir içerdiğini de ek 

olarak belirtmektedir. 

• Analitik düşünebilme; bir olayın veya bilginin bireyi ya da çevreyi 

nasıl etkileyeceğini ve bunun üzerine sonuçlarının ne olacağını 

görebilmek olarak açıklanır (Parlar, 2014)   

• Sriutai, Neanchaleay ve Boonlue (2015) Analitik düşünme kavramını 

bireyin somut düşünebilme aşamasında akıl yürütebilmesiyle karar 

alma ve problemin varoluşunda bulunan becerilerin gerekliliğini 

vurgulamak için kullanıldığını belirtmektedirler. 

• Belirli olayların analizi sonucu ögeler arasında bulunan ilişkinin 

belirlenmesi, fikirlerin dayandıkları temellerin geçerlilik-

güvenirliğinin doğru şekilde aktarılması ve yapılmış olan analizin 

sonuca ulaşabilmesi analitik düşünebilme olarak açıklanabilir (Akkuş 

Çakır ve Senemoğlu, 2016). 

Kavramın tanımıyla alakalı farklı söylemler mevcut olsa da iki nokta 

üzerinde ortaklığa varılmaktadır. Bu ortak çıkarımlar;  bütünün parçaya 

ayrılması ve bilinçli çözüm üretme sürecidir. Kişilerin analitik düşünebilmeleri 

genel mana da problem durumlarında bütünü parçalarına ayırarak bu parçaları 

sırasıyla çözümlemek ve  sonuç esnasında doğruya ulaşabilme şeklinde 

düşünülebilir. 

Bununla birlikte analitik düşünmenin de birçok düşünme türünü içinde 

barındırabileceği akla gelebilir.  Destekler nitelikte Dilekli (2019) de üst düzey 
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düşünme becerilerinin başlangıç noktası olarak analitik düşünme becerisini 

göstermektedir. Bununla birlikte Amer (2005) da analitik düşünme temelli 

belirli düşünme türlerinden bahsetmektedir. Bunlar; 
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I. Sistematik olmak: Elde edilen bilgilerin ayrıştırılabilmesi için belirli 

süreçler geliştirilmelidir. En öncelikli olarak elde edilen verilerin 

önem sırası belirlenmelidir. Bu belirleme aşamasında da sistemli 

olmak gerekmektedir. Elde edilen veriler mantık çerçevesinde 

kategoriler halinde bölünmeli ve bölükler de bulunan bilgiler 

içlerinde değerlendirilmelidir. 
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II. Değerlendirme kriterlerini netleştirme ve açık hale getirmek: Kişiler 

yaşamları boyunca belirli kurallara göre kararlar almakta ve bundan 

dolayı bu kuralların açık olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çeşitli 

seçimler arasında doğrusunu belirlemek içinde kişilerin belirli 

standartlar oluşturmaları gereklidir. 

III. Bütün verileri göz önünde bulundurmak: Çözüm olduğuna dair 

bilgimiz olan çeşitli fikirler arasında karar almak çok daha 

rahatlatıcıdır. Bundan ortaya çıkabilecek hızlı karar alma, yeni 

bilgileri göz ardı etmemize destek olabilir. Kişilerin yeni verileri 

önceden oluşturulan bilgi listesine kayıt edebilmeleri amacıyla elde 

edilen veriler sürekli gözden geçirilmelidirler ki karşılaşılabilecek 

olağanüstü durumlarda ya da değişikliklerde doğru çözüme 

ulaşabilsin. 

IV. Problem hakkında gerçekçi olmak: Karşılaşılan problem 

durumlarıyla baş edebilmek için yüzleşmek gerekir. Bilinç düzeyinde 

ya da dışında gözden kaçmış durumların tespit edilebilmesi için 

karşılaşılan problem durumunun tüm yönleri ele alınmalı ve gelecekte 

sorun oluşturacak durumlar önceden tahmin edilmelidir. 

V. Bilgilerin olumlu olumsuz olarak değerlendirilmesi: karşılaşılan 

problem durumları açısından potansiyel çözümler için olumlu-

olumsuz tüm özelliklerin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.  

VI. Bütünden uzaklaşmamak: Bilgilerin analizi esnasından ayrıntılara 

dalıp bütünü kaçırmamak gerekmektedir. 

Özet olarak analitik düşünme süreci belirli bir problem durumunu 

parçalara ayırarak ve ayırdığı parçaların tamamını değerlendirmeye alarak 

bütüne varılması olabilir.  

Analitik Düşünme Becerileri 

Her bireyin kendine özgü bir düşünce sistemi vardır. Oluşmuş olan bu 

düşünce sistemleri belirli başlıklar çerçevesinde düşünme becerileri olarak 

birleşmektedir (Güneş, 2012). Bu düşünme becerilerinin temelinin ise kişilerin 

zeka düzeyleri olduğu ve bu zeka düzeylerinin çok yönlü olma durumu olarak 

düşünülmektedir (Lipman, 2003). Düşünme becerileri ise 3 gruba 
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ayrılmaktadır. Bunlar; pratik analitik ve yaratıcı düşünme becerileri olarak 

adlandırılmaktadır (Baron ve Stenberg, 1987).  

Düşünme becerileri arasında analitik düşünme becerisinin son 

dönemlerde dikkat çektiği söylenebilir. Bu durumun temel sebebinin analitik 

düşünme becerisinin yaşamda karşılaşılan problem durumlarının çözümünde 

aldığı rolün önemi olarak düşünülmektedir (Elder ve Paul, 2007). Üst kademe 

düşünme becerileri arasında bulun analitik düşünme becerisi bütünü parçaya 

ayırarak elde edilen parçalar arası ilişkinin belirlenmesi olarak da açıklanabilir 

(Amer, 2005; Bloom, vd., 1956; Brookhart, 2010). Kişilerin parçalar arasında 

ilişkileri belirlerken analiz etmeleri, çıkabilecek sonuçları ve çözüm yollarını 

değerlendirebilmeleri, parçaları karşılaştırmaları ve elde ettikleri 

karşılaştırmalar arasında ilişki kurabilmeleri (Stenberg, 2002) ve bunları 

yaparken de kısıtlı zaman içinde elde ettiği verileri örgütleyerek karar 

alabilmeleri olarak açıklanabilir (Behn ve Vaupel, 1976). Kişilerin analitik 

düşünme becerilerinin yüksek düzeyde olması alacakları ya da almış oldukları 

kararların sonuçlarını değerlendirebilmelerinde büyük önem teşkil etmektedir. 

Kişiler bu değerlendirmeler sonucunda da almış oldukları kararların doğruluğu 

ya da yanlışlığını değerlendirerek harekete geçerler (Bandura, 1994).  

Yaşamda büyük öneme sahip olan analitik düşünme becerilerini 

geliştirebilmek için ise belirli yollar mümkündür. Bu yollar; kodlama 

çalışmaları yapmak (Akçay ve Çoklar, 2016), zeka gerektiren oyunlar 

oynamak, farklı durumlar üzerinde gözlemleme yapabilmek, problem 

durumları üzerine çeşitli çözüm önerileri geliştirebilmek, karar alırken 

belirlenen kararlar üzerine detaylı düşünebilmek ve farklı bakış açılarıyla 

yazılmış kitaplar okuyabilmek şeklinde  açıklanmaktadır (Talentbridge, 2017). 

Analitik düşünme becerisi; hedeflerin oluşturulmasını, alternatiflerin 

değerlendirilmesini ve doğru karar verebilmeyi kolaylaştırır (Tsalapatas ve 

ark., 2011). Bununla birlikte analitik düşünme becerilerinin yaşamda 

karşılaşılmış olan ayrıntıları tanımlayabilme, farklılıklarını değerlendirebilme, 

yeni gelen verilerin ayrıntılarla uyguluğunu belirleyebilme ve savunabilme 

olarak açıklanmaktadır (Marzano, 2001). 

Düşünme becerilerinin kendi içinde ayrımı olduğu gibi analitik düşünme 

becerileri de kendi içinde ayrılmaktadır. 

Glaser (1942) analitik düşünme becerilerini şu şekilde sıralamıştır: 
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• Problem durumlarını açıklayabilme 

• Açıklanmış olan problem durumlarının çözümlenebilmesi için uygun 

yollar belirleyebilme 

• Uygulama yolunda kullanılacak aletlere sahip olabilme  

• Çözüm için kullanılacak verileri elde ettikten sonra sırlayabilme  

• Çözüm yolları içinde belirtilmemiş yolları ve çözüm değerlerini 

belirleyebilme  

• Çözüm yolunda kullanılan dili sade, açık ve doğru şekilde 

kullanabilme  

• Elde edilmiş olan verileri yorumlayabilme 

• Sonuçta elde edilmiş verileri ve tanımları değerlendirebilme 

• Var olan alternatifler arasında bulunan mantıksal ilişkileri 

değerlendirebilme 

• Kesin sonuç ve çıkarımlarda bulunabilme  

• Elde edilen çıkarımları ve sonuçları doğruluğunu test edebilme ve son 

olarak bireylerin kendi içlerinde geliştirmiş oldukları inanç 

sistemlerini genişleterek belirli deneyimlerle yeniden şekillendirmek 

ve yaşamda karşılaşılmış oldukları belirli durumlar için doğru 

sonuçlara ulaştırabilme 

Facione ve Facione (2011) analitik düşünme becerilerini şu şekilde 

ayırmıştır: 

• Elde edilen veriler ve düşünceleri tahlil edebilme  

• Elde edilen bu verilerden gerçekliğin başkalıkları ve benzeşimlerini 

belirleyebilme 

• Bu gerçeklikler üzerine belirli teoriler-kuramlar geliştirebilme  

• Kararlaştırmak amacıyla elde edilen verilerin ilişkisini ve bölümlerini 

açıklayabilme 

Elder & Paul (2007) analitik düşünme becerilerini şu şekilde 

belirtmektedir: 

• Problem durumlarına ait sorular oluşturabilme  

• Problem durumlarının amaçlarına uygun çözümleri oluşturabilme 
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• Elde edilen verileri ise takip ederek, sınayarak ve doğru olacak 

şekilde kullanabilme   

• Belirli hipotezler ortaya koyabilme 

• Elde edilen kavram ve tanımları kullanabilme 

• Geride kalan verileri kullanabilme ve bu verilerden sonuçlar 

çıkarabilme 

Alanyazın da kavramın tanımıyla alakalı farklı söylemler mevcut olsa da 

ortak olarak analitik düşünme becerilerini tanımlarken sistematik bir şekilde 

analiz ederek parça ve bütün arasındaki ilişkiyi belirleme süreci olarak 

belirtilebilir. 

Sporda Analitik Düşünme Becerisinin Önemi 

Spor kavramının ilgilenenleri tarafından birçok anlamı vardır. Bu 

anlamlarla birlikte farklı tanımlar doğmuştur (Atasoy ve Kuter, 2005; Ceviz ve 

Genç, 2021). Örneğin Çankaya (2001) yapmış olduğu çalışmada sporu insanın 

fıtratında yer alan saldırganlık durumuna karşı barışçıl duruma geçişinde 

kolaylık sağlayan, saldırgan olma halini kontrol altına alan ve rekabet ortamına 

hazırlayan hareketler bütünü olarak açıklamıştır. Genel manada ise sporun 

belirli kurallara göre yapılan rekabet içeren ve doğada var olmanın sonucunda 

önceleri rastlantısal olan hareketlerin zamanla belirli ve sıralı hareketlere 

evrilmesiyle oluştuğu söylenebilir. Hayatta büyük öneme sahip olan spor 

eğitim-öğretim sürecinin de önemli bir parçasıdır. Beden eğitimi ve spor ders 

öğretim programında kazanımlara ek olarak bireylere ilgileri yönünde çeşitli 

değer, tutum ve becerilerin kazandırılması gerekliliğinden bahsedilmektedir 

(Ceviz ve Genç, 2021). Beden eğitimi ve spor ders müfredat programlarına 

oryantiring sporunun eklenmesinin öğrencilerin bilişsel becerilerine katkı 

sağlayacağı önerilmektedir (Atakurt ve ark. 2017). Beden eğitimi ve spor ders 

öğretim programında, dersin amacı olarak; öğrencilerin yaşamları boyunca 

kullanacakları hareket kabiliyetlerini, etkin ve sağlıklı yaşam kabiliyetlerini, 

kavram ve taktiklerle beraber öz-denetim kabiliyetlerini, sosyal kabiliyetlerini 

ve düşünce kabiliyetlerini geliştirmeleri bir sonraki eğitim düzeyine hazırlık 

için büyük önem teşkil etmektedir (MEB, 2018).  

Bu becerilerden en etkilisi denilebilir ki yaşamın her alanında 

kullandığımız düşünme becerileridir. Eğitimde ve yaşamda en çok başvurulan 
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düşünme becerisi ise analitik düşünme becerisidir. Fakat analitik düşünme 

becerisi kavramı üzerine yaşamda bu kadar etkin rol alan spor kavramının 

üzerine yapılmış pek çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte spor 

öğretiminde kesinlikle analitik düşünme becerisi kavramının kullanılabilir hale 

getirilmesi gerekmektedir (Yüksel, 2011). Sporcuların analitik düşünme 

becerilerini geliştirme, eğitim sisteminin önemli hedefleri arasında olabilir. Bu 

hedeflerin gerçekleştirilebilmesi içinde eğitmenler önemli bir konuma sahiptir 

(Anılan ve Gezer, 2020). Eğitmenler teorik kavramlar dışı mutlaka örnek 

olaylara başvurmalıdır. Örnek olaylar aktarılırken de kesinlikle eğitmen sporcu 

adına düşünen değil, yalnızca örnek olayı ortaya koyan ve sporculara tartışma 

esnasında rehber olan olmalıdır (Yüksel 2011).  Eğitmenlerin tavırları kişilerin 

başarı durumunda ve geride kalan birçok tavırda etkisini göstermektedir. 

Eğitmenlerin tavırlarına ek olarak söylemleri de kişilerin analitik zeka 

becerileri üzerinde büyük önem teşkil etmektedir (Güneş, 2012). Dolayısıyla 

öncelikle eğitmenlerin/antrenörlerin analitik düşünme becerilerini aktarmada 

belirli özelliklere sahip olmaları gerekebilir ve eğitmenlerdeki/antrenörlerdeki 

bu kazanımlar sporculara aktarılarak sporcuların yaşamlarında pozitif sonuçlar 

doğurabilir. Kişilere analitik düşünme becerisini kazandırabilmenin en önemli 

yolu ise analitik düşünmeye yöneltecek sorularla kişileri yönlendirmektir 

(Kala, 2019). Yapılan bazı çalışmalarda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

analitik düşünme becerilerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Fakat çalışmanın 

devamında lisansüstü eğitim almış beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin daha 

yüksek analitik zekaya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Yüksel, 2011). 

Kısacası her alanda olduğu gibi analitik düşünme becerilerinin gelişiminin de 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişim şartı mevcuttur. 
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GİRİŞ 

Spor ortamında yüksek performansı yakalamak sadece fiziksel, teknik 

yeterlilikle değil aynı zamanda sağlam bir psikolojide gerektirmektedir. 

Sporcuların başarılı olabilmeleri için zihinsel becerilerinin yüksek olması 

gerekmektedir. İlgili alan yazında psikolojik faktörlere odaklanan 

araştırmaların olduğu görülmektedir (Akgül ve Mutlu, 2021; Arslan, Şahin ve 

Şahin, 2021; Arı ve ark., 2020; Atakurt, Şahan ve Erman, 2017; Dereli ve ark., 

2020; Eraslan, Yetiş ve Şahin, 2016;  Karayol ve Turhan, 2020; Kozak, İlhan 

ve Yarayan, 2019; Tutal ve Efe, 2019; Tutal ve Efe, 2020; Turhan ve Karayol 

2022; Yıldız, 2020; Yarayan, Yıldız ve Gülşen, 2018; Yıldız, Şenel ve Şahan, 

2015). Performansı etkileyen etmenlerden biride zihinsel dayanıklılık kavramı 

bir dizi olumlu değişikliklerden oluşan çok boyutlu bir yapıdır. Zihinsel 

dayanıklılık, karşılan zorlu durumların etkilerini azaltmaya yardımcı 

olmaktadır. Aynı zaman kişiden kişiye değişen bireysel bir özeliktir (Crust, 

2008). Araştırmacılar bu kavramın optimal performansa ulaşmak için önemli 

bir özellik olduğunu, antrenörler ve sporcular tarafından sporcular ve 

antrenörler tarafından kabul edildiğini ifade etmektedir (Bull ve ark., 2005; 

Cox, 2012; Gould ve ark., 1987; Jones, 2002; Jones ve ark, 2007). AraZihinsel 

dayanıklılığı yüksek olan sporcular performans esnasında karşılaştıkları 

zorlukları daha çabuk yenerler. Zihinsel dayanıklılık doğuştan gelebileceği gibi 

zamanla da bu düzeyin arttırılabileceği araştırmalarla gösterilmiştir (Beardslee 

ve Podorefsky, 1998; Masten vd., 1990).  

Performansı etkileyen psikolojik özelliklerden biride duygusal zekadır. 

Duygusal zekayı oluşturan faktörlerin bilişsel beceriler ile ilişkili olduğu ve 

performansı yüksek olan sporcuların bu özelliğe sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Aynı zamanda müsabaka anında karşılaşılan zor durumların artmasıyla birlikte 

duygusal zeka öneminin de o ölçüde artacağı belirtilmektedir (Goleman, 2016)  

işler ne kadar karmaşık bir haldeyse duygusal zekânın öneminin o derece 

artacağını ve duygusal zekâ becerilerin eksikliği halinde teknik becerinin veya. 

Duygusal zekayı, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularının 

değerlendirme yeteneği olarak ifade eden Salovey ve Mayer (1990), bu 

özelliğin hislerini kontrol altında tutarak bunlar arasında ayrım yapmaya ve bu 

durumunda hayatın karar mekanizmalarında önemli olduğu vurgulanmıştır. 

(Salovey ve Mayer 1990). 
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Tüm bu bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı duygusal zeka alt boyutlarının 

(başkalarının duygularını değerlendirme, kendi duygularını değerlendirme, 

duygusal düzenleme, sosyal beceriler ve duyguların kullanımı) zihinsel 

dayanıklılık düzeyleri üzerindeki belirleyici rolünü tespit etmektir. 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

“İlişkisel tarama modelinde tasarlanan bu araştırmada, futbol branşında 

lisanslı olarak spor yaşamına devam eden sporcuların duygusal zeka ile zihinsel 

dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu modelde, iki ya da 

daha fazla sayıdaki değişken arasındaki birlikte değişimin varlığının ve/veya 

derecesinin belirlemesi amaçlanır (Creswell ve Creswell, 2017).” Araştırmanın 

modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya futbol branşında spor yaşamına faal olarak devam eden yaş 

ortalaması yaş=24,23±5,53 olan 221 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların ortalama spor yapma yılı ise yıl=7,70±3,85 olarak tespit 

edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Sporda Duygusal Zeka Envanteri 

“Shutte ve ark., (1998) tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Envanteri 

(Emotional Intelligence Scale) temel alınarak sporcuların duygusal zekâ 

yeteneklerini ölçmek için Lane ve ark., (2009) tarafından sporcu popülasyonu 

için uyarlaması yapılmıştır. Ayrıca ölçek 5 alt boyutta (başkalarının duygularını 

değerlendirme, kendi duygularını değerlendirme, duyguları düzenleme, sosyal 

beceriler, duyguların kullanımı) toplam 18 madde ve 5’li likert tipinde 

Zihinsel Dayanıklık 

Duygusal Zeka 
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değerlendirilmektedir (1=kesinlikle katılmıyorum; 5=kesinlikle katılıyorum). 

Türk sporcu popülasyonu için ise Adiloğulları ve Görgülü (2015) tarafından 

uyarlaması yapılmıştır. Sporda Duygusal Zekâ Envanteri alt boyutlarının iç 

tutarlılık katsayısı; başkalarının duygularını değerlendirme 0.69, kendi 

duygularını değerlendirme 0.85, duyguları düzenleme 0.67, sosyal beceriler 

0.61 ve duyguların kullanımı 0.85 olarak belirlenmiş ve SDZE geçerli bir araç 

olarak kabul edilmiştir (Adiloğulları ve Görgülü, 2015).” Bu araştırmada 

Cronbach Alpha değeri envanter geneli için .84 olarak tespit edilmiştir. 

Zihinsel Dayanıklılık Envanteri 

“Spor ortamındaki zihinsel dayanıklılık seviyesini belirlemek amacıyla 

Sheard ve ark., (2009) tarafından geliştirilen “Sporda Zihinsel Dayanıklılık 

Envanteri” 14 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Genel zihinsel 

dayanıklılığın yanı sıra üç alt boyuttan (Güven, Devamlılık ve Kontrol) oluşan 

ölçek 4’lü Likert yapıdadır (1=tamamen yanlış; 4=çok doğru). Sporda Zihinsel 

Dayanıklılık Envanteri (SZDE) Türkçe’ye uyarlanma çalışması Altıntaş ve 

Bayar Koruç (2015) tarafından yapılmıştır. Envanterin alt boyutları için 

belirlenen Cronbach Alpha değerleri sonuçları güven alt boyutu için 0.84; 

Devamlılık alt boyutu için 0.51; Kontrol alt boyutu için 0.79’dur. Bu sonuçlara 

ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu görülmektedir (Altıntaş ve Bayar Koruç, 

2015).” Bu araştırmada Cronbach Alpha değeri envanter geneli için .83 olarak 

tespit edilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

“Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel analizi için Microsoft 

Excel ve SPSS 22.0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak 

analizlerin uygunluğu ve varsayımların kontrolü için boş verilerin 

değerlendirilmesi ile mahalanobis uzaklığı göz önünde bulundurularak uç veri 

değerlendirmesi yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda 4 katılımcının verileri 

analiz dışı bırakılmış ve kalan 221 kişi üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.   

Bu aşamadan sonra ilk olarak normallik varsayımları için Hong, Malik 

ve Lee (2003) önerdiği -2,+7 çarpıklık basıklık değerleri dikkate alınmış ve 

dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir Bu doğrultuda duygusal zeka alt 

boyutları ile zihinsel dayanıklık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon katsayıları için Schober, 

Boer ve Schwarte, (2018)’in önerdiği değerler dikkate alınmıştır (.00-.10: 
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önemsiz, .10-.39: zayıf, .40-.69: orta, .70-.89: güçlü, .90-1: çok güçlü). 

Değişkenler arasındaki ilişkiler belirlendikten sonra araştırma kapsamında 

bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni yordamadaki güçlerini belirlemek 

amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında regresyon varsayım kriterleri de incelenmiş ve değerlerin belirtilen 

referans aralığında olduğu tespit edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).” 

BULGULAR 

Regresyon Analizine Yönelik Bulgular  

Verilerin analizi aşamasında öncelikle araştırmanın yordayan 

değişkenleri olan “Duygusal Zeka Alt Boyurları” ve yordanan değişken olan 

“Zihinsel Dayanıklılık Toplam Puan” arasındaki ilişkileri test edebilmek 

amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi yapılmıştır. 

Değişkenler arası ilişkiler Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Duygusal Zeka ve Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkiye Yönelik 

Korelasyon Analiz Sonuçları 

Alt Boyutlar Zihinsel Dayanıklılık Toplam 

BDD r ,398** 

p ,000 

n 221 

KDD r ,236** 

p ,000 

n 221 

DD r ,425** 

p ,000 

n 221 

SB r ,345** 

p ,000 

n 221 

DK r ,434** 

p ,000 

n 221 
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Tablo 1’de katılımcıların duygusal zeka alt boyutları ile zihinsel 

dayanıklılık arasındaki korelasyon analiz sonuçları incelendiğinde, 

başkalarının duygularını değerlendirme ile zihinsel dayanıklılık arasında 

(r=,398; p<0,05) pozitif yönde zayıf düzeyde, kendi duygularını değerlendirme 

arasında (r=,236; p<0,05) pozitif yönde zayıf düzeyde, duyguları düzenleme 

arasında (r=,425; p<0,05) pozitif yönde orta düzeyde, sosyal beceriler arasında 

(r=,345; p<0,05) pozitif yönde zayıf düzeyde ve duyguların kullanımı arasında 

(r=,434; p<0,05) pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu ve elde edilen bu 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler 

arasındaki ilişkiler belirlendikten sonra çoklu regresyon analizine geçilmiş 

sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Duygusal Zeka Alt Boyutlarının Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerini 

Yordamasına İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz Sonuçları 

Yordayıcı 

Değişkenler B 

Std. 

Hata Beta t p Tolerance VIF 

 (Sabit) 

BDD 

KDD 

DD 

SB 

DK 

6,226 3,877  1,606 ,110   

,541 ,161 ,239 3,362 ,001 ,629 1,591 

,125 ,258 ,032 ,485 ,628 ,738 1,355 

1,296 ,331 ,261 3,911 ,000 ,715 1,400 

,097 ,213 ,032 ,456 ,649 ,657 1,522 

,569 ,176 ,215 3,238 ,001 ,717 1,395 

R=, 564; R2=,318; F(5-220)=20,029; Durbin Watson=1,138; p<,000 

 

Tablo 2’de kurulan çoklu doğrusal regresyon modelinin anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda analiz sonuçları incelendiğinde, katılımcıların 

zihinsel dayanıklılık düzeylerinin kendi duygularını değerlendirme ve sosyal 

beceriler tarafından anlamlı düzeyde yordanmadığı görülmektedir. Bununla 

birlikte zihinsel dayanıklılık düzeylerinin duygusal zeka alt boyutlarından 

başkalarının duygularını değerlendirme, duygu düzenleme ve duyguların 

kullanımı tarafından anlamlı düzeyde yordandığı ve bununla birlikte varyansın 

%32’sini açıkladığı tespit edilmiştir (R=564, R2=,318, p<0,05). Elde edilen bu 

sonuç doğrultusunda bu alt boyutların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin bir 

belirleyicisi olduğu söylenebilir.  
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Bununla birlikte çoklu regresyon analizi sonucunda beta katsayıları 

incelendiğinde, başkalarının duygularını alt boyutunun standardize edilmiş 

regresyon katsayısı (β) ,239, duyguları düzenleme alt boyutunun standardize 

edilmiş regresyon katsayısı (β) ,261 ve son olarak duyguların kullanımı alt 

boyutunun standardize edilmiş regresyon katsayısı (β) ,215 olarak tespit 

edilmiştir. Elde edilen bu sonuç ise, bu alt boyutlara ilişkin duygusal zeka 

düzeyi arttıkça futbol branşındaki kadın sporcuların zihinsel dayanıklılık 

düzeylerinin de artacağı şeklinde yorumlanabilir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmada futbol branşında faal olarak spor yaşamına devam eden 

kadın sporcuların duygusal zekâ alt boyutlarının, zihinsel dayanıklılık düzeyleri 

üzerindeki belirleyici rolünü araştırılmıştır.  

Araştırma kapsamında duygusal zeka alt boyutları ile zihinsel 

dayanıklılık arasındaki analiz sonuçları incelendiğinde; başkalarının 

duygularını değerlendirme ile zihinsel dayanıklılık arasında pozitif yönde zayıf 

düzeyde, kendi duygularını değerlendirme ile zihinsel dayanıklılık arasında 

pozitif yönde zayıf düzeyde, sosyal beceriler ile zihinsel dayanıklılık arasında 

pozitif yönde zayıf düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Duyguları 

düzenleme ile zihinsel dayanıklılık arasında pozitif yönde orta düzeyde, 

duyguların kullanımı ile zihinsel dayanıklılık arasında pozitif yönde orta 

düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen diğer 

bir bulgu ise zihinsel dayanıklılık düzeylerinin duygusal zeka alt boyutlarından 

başkalarının duygularını değerlendirme, duygu düzenleme ve duyguların 

kullanımı tarafından anlamlı düzeyde yordandığı ve bununla birlikte varyansın 

%32’sini açıkladığı yönündedir. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda bu alt 

boyutların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin bir belirleyicisi olduğu 

söylenebilir. 

Alan yazı incelendiğinde Bahadır (2020) tarafından yapılan araştırmada 

duygusal zekâ ile zihinsel dayanıklılık arasında pozitif yönde zayıf düzeyde 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde Orhan, (2021) bireysel 

sporcular örnekleminde yapılan araştırmada bağımlı değişken olarak alınan 

duygusal zekânın, zihinsel dayanıklılığı pozitif yönde yordadığı tespit 

edilmiştir. Aynı çalışmada takım sporcularında duygusal zekanın zihinsel 

dayanıklılığın belirleyicisi olmadığı rapor edilmiştir.  
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Profesyonel futbol liglerinde görev alan teknik direktörler üzerinde 

yapılan arşatırmada,  duygusal zeka ve zihinsel dayanıklılık arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu rapor edilmiştir. Araştırma sonucunda bu iki 

özelliğin performans için önemli olduğu vurgulanmıştır (Özdemir, 2020). 

Başka bir literatürde zihinsel dayanıklılığın zihinsel dayanıklılığın spor türüne 

göre farklılaştığı rapor edilmiştir. Bu araştırma sonucunda bireysel sporcuların 

zihinsel dayanıklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(Yarayan, 2018).  Gould ve ark., (1987) araştırmalarında başarıyı belirleyen en 

önemli psikolojik etkenin zihinsel dayanıklılık antrenmanları olduğunu 

belirtmişlerdir. Thelwell ve ark., (2005) ise araştırmalarında zihinsel olarak 

daha dayanıklı sporcuların diğer sporculara nazaran topa her zaman sahip olma 

ve isteme gibi özelliklerinin ortaya çıktığını belirtmektedirler. Ayrıca elit 

sporcuların elit olamayan sporculara göre zihinsel dayanıklılık 

performanslarının daha yüksek değerde olduğu tespit eden araştırma sonuçları 

da bulunmaktadır (Shin ve Lee, 1994).  

Sonuç olarak araştırma kapsamında bağımsız değişken olarak ele alınan 

duygusal zekâ değişkeninin, zihinsel dayanıklılığın belirleyicisi olduğu ifade 

edilebilir. Zihinsel dayanıklılığın çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde bu 

kavramın farklı mekanizmalar ile olan çalışmaların yapılması alana katkı 

sağlayacaktır. Özellikle kadın sporcular özelinde yapılan bu araştırma, 

antrenörlerin optimal performans aralığını yakalamak adına zihinsel 

dayanıklılığı arttırmak adına duygusal zekaya ilişkin antrenman programlarını 

çalışma kapsamına dahil etmesini sağlayacaktır.  

ÖNERİLER 

• Psikolojik faktörlerin yaşamın her anında önemi düşünüldüğünde, 

araştırmadaki bulgularımızdan yola çıkarak kadın sporcular özelinde, 

antrenörlerin sporculara düzenli bir şekilde psikolojik destek 

çalışmaları yapması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Futbol, insanların günlük yaşamlarında birbirleriyle etkileşime girdiği 

önemli sosyal etkinliklerden biri olan birkaç spor dalından biridir. Günümüzde 

futbol dünyanın en önemli endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Endüstri 

haline gelen futbol birçok insana doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

dokunmaktadır (Hünerli, 2011; Alver, 2008). Kitleleri peşinden sürükleyebilen 

futbolun birçok paydaşı bulunmaktadır (Freeman, 1984). En önemli 

paydaşlarından biri ise saha içerisinde müsabakayı yöneten hakemlerdir.  

Hakem, ortaya çıkan herhangi bir karışıklık veya anlaşmazlığı çözmek için 

ilgili taraflarca seçilen kişi olarak tanımlanabilir. Sporda hakem, önceden 

tanımlanmış kuralına göre müsabakayı yönetmekten, kurallara uymayanları 

cezalandırmaktan ve maçın sonuçlarını belirlemekle sorumlu kişidir (Durna, 

1997).  

Hakem kelimesinin İngilizce karşılığı "referee"dir. Bu dilde kelime aynı 

zamanda 'uygulamak' fiilinden türetilmiştir. Başka bir deyişle, hakem, şüphe 

durumunda danışacak olan kişidir. Başlangıçta bireyler maçın kaptanı 

tarafından birlikte karar verilerek seçilir. (Durna, 1997).  Hakem seyirciler ve 

sporcular arasında olduğu kadar rakip takımlar arasında da arabuluculuk yapar, 

diğer yandan müsabakayı belirlenmiş kurallar çerçevesinde 

değerlendirmektedir. Hakem; kendi hayatını anlayan, insan psikolojisi ve 

sosyolojisi ile dürüst, insanların kişisel ve sosyal davranışlarını anlayabilen, 

saha içi ve saha dışı davranışlarına örnek olması gereken biri olmalıdır (Orta, 

2000). 

Futbol hakemliği, psikolojik ve zihinsel yönü olan fiziksel bir aktivitedir. 

Uzun zamandır "gerekli şeytan" olarak kabul edilen hakemler, futbolda 

profesyonelliğin hızla büyümesiyle mevcut çağdaş statülerine ulaşmıştırlar 

(Cel, 1994). 

Hakemler bilgilerin bir kısmı görme yoluyla elde ediyorken ve olayı 

doğrudan görerek algılayan hakemin olaylara kısa sürede karar vermesi 

gerekmektedir. Başka bir deyişle, hakem bir uyarıcıyı seçici olarak algılar, 

analiz eder, sınıflandırır, kendi anlayışıyla karşılaştırır ve ardından o uyarıcıya 

en uygun yanıtı verir (Cel,1994). 2000 yılında gerçekleştirilen Avrupa Futbol 

Şampiyonasında hakem olarak görev yapanlar ile yapılan araştırma bulgularına 

göre; hakem dakikada en az 23 karar vermektedir. Hesaplanan bu sayıya 

kafasında vermediği kararlar da dahil edilmiştir. Koşullar göz önüne 
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alındığında hakemlerin yüksek motivasyona sahip olması gerekmektedir. 

Çünkü aktivitenin kalitesini arttırma motivasyonu kişilik ile yapılmaktadır. 

Sorumluluk almak, hakemlere spor camiasının bir parçası olma fırsatı 

vermektedir. Bu sayede bireyler spor camiasına entegre olabilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda bireylerin hakemlikle ilgili sporu sevdikleri için devam 

ettikleri anlaşılmaktadır. Birçoğu amatör spor yapıyor ve hakem sayesinde 

rekabetçi bir ortamda bulunma ve aynı hisleri tekrar yaşama fırsatına ulaşmak 

istemektedir (Helsen ve Bultynck, 2001). Bir hakemin yapması gereken en 

önemli işlerden biri kaygıyı yönetmektir. Aşırı endişe, artan sinirlilik ve zayıf 

karar vermeye yol açabileceğinden, kaygıyı yönetmek çok önemli bir faktördür. 

Futbol hakemleri maçın gidişatına bağlı olarak her zaman farklı uyarılarla 

doludur. Bu nedenle hakemin doğru karar verebilmesi için mümkün olduğu 

kadar çok veriye odaklanması gerekmektedir (Cel,1994). 

Futbol seyir zevkinin en üst düzeye çıkabilmesi için futbol hakemlerinin 

saha içerisindeki başarısı önemli bir yer tutmaktadır. Hakemleri başarılı kılan 

faktörler ise, iyi kural bilgisi, atletik performansı üst düzeyde olması ve aynı 

zamanda psikolojik olarak müsabakaya hazır olmasıdır (Dohmen, 2008). 

Müsabaka sırasında, futbol hakemlerinin karar verme aşamasında yeterli 

düzeyde öz güven düzeyine sahip olması vermiş olduğu kararların doğruluğu 

bakımından önem taşımaktadır (Efe ve ark., 2017; Görün ve ark., 2020).  

Öz güven, davranışın en önemli belirleyicilerinden biridir ve bireylerin 

kendilerini olumlu değerlendirmeleri, kendilerini ve olayları kontrol 

edebileceklerine inanmaları gibi durumlarla ilişkilidir. Gerçekler, kendini 

sevmek, kendini yeterli görme, kendi değerini fark etme gibi durumlarla 

ilişkilidir. Kendinle barışık olmak, kendini olduğun gibi kabul etmek ve kendini 

anlamak birbiriyle bağlantılı kavramlardır (Eldeleklioğlu, 2004). Güven 

doğuştan gelen bir yetenek değildir. İnsanlar kendinden emin veya gergin 

doğmazlar. Öz-güvenin oluşması ve büyümesi kişinin hayatında karşılaştığı 

olaylala ilgili bir durumdur denilebilir (Göknar, 2015). 

Gelişmiş toplumlarda insanların mutluluk düzeylerinin onların 

mutluluğu için yeterli bir neden olmadığı gösterilmiş ve bu nedenle kişilik 

psikolojisi çalışmalarının önemi giderek artmıştır. Nitekim spor psikolojisi 

literatüründeki araştırmaların kendine güvenen insanların daha iyi zihinsel 

sağlığa sahip olduğunu, bunun sonucunda da daha iyi performans 

gösterdiklerini ve işte daha mutlu olduklarını göstermektedir (Akgül ve Mutlu, 
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2021; Arslan, Şahin ve Şahin, 2021; Atakurt, Şahan ve Erman, 2017; Dereli ve 

ark., 2020; Eraslan, Yetiş ve Şahin, 2016;  Karayol ve Turhan, 2020; Kozak, 

İlhan ve Yarayan, 2019; Söyler ve ark., 2022; Tutal ve Efe, 2019; Tutal ve Efe, 

2020; Turhan ve Karayol, 2022; Yarayan, Yıldız ve Gülşen, 2018; Yıldız, 2020; 

Yıldız, Şenel ve Şahan, 2015). 

Güven, her insanın hayatına göre şekillenir. Düşük veya yüksek düzeyde 

olabilir. Koşullara, durumlara ve deneyimlere göre ayırt edilebilen bir 

duygudur. Düşük veya yüksek benlik saygısı, kişinin davranış ve tutumlarını 

farklı yönlere çekebilecektir (Bilgin, 2011). Öz güveni etkileyen bir çok etken 

bulunmaktadır. Bunlar; anne-baba davranışları, eğitim hayatındaki başarılar, 

kişisel değerlendirme ve çevre faktörü, zeka, fiziksel dış görünüm, olumsuz 

baskı ve disiplin, sorumsuzluklar ve insanların hayatları boyunca 

karşılaşabilecekleri stres, boşanma, evlilik, hastalık gibi durumlardır.  

GEREÇ ve YÖNTEM 

Elde edilen verilerin öncelikle mahalanobis değerleri ile z puanları +3 ile 

-3 aralığında olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen verilerin normallik 

dağılımları ortalama, medyan, mod, histogram grafikleri ile çarpıklık basıklık 

değerleri ile birlikte incelenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerleri 

incelendiğinde +2 ile -2 arasında olduğu tespit edilmiş ve bu nedenle verilerin 

normal dağılıma yakın olduğuna karar verilmiştir. Verilerin analizinde 

parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü varyans analizi 

(Anova) kullanılmıştır.  

Araştırma Modeli 

Araştırma modelinde, iki veya daha fazla değişkenler arasındaki ilişkileri 

incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma deseninde değişkenler şunlardır; eğitim 

durumu, lisanslı olarak futbol oynama durumu, hakemlik süresi, eğitim 

durumu, klasman durumu ve yaş durumu değişkenlerine göre oluşacak 

farklılıklara ilişkisel tarama barındırmaktadır (Karasar, 2017).  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, Türkiye Futbol Federasyonunda farklı 

klasmanlarda görev yapan futbol hakemleri oluşturmaktadır. Araştırma 

örneklemi, 2021-2022 futbol sezonunda, faal şekilde Ankara ilinde farklı 
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klasmanlarda (SLH, SLYH, AKH, AKYH, BKH, BKYH, CKH, CKYH, BH, 

BYH, İH, AH) görev yapan ulaşabilen 200 hakem oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma amacına ulaşabilmek amacı ile Akın (2007) tarafından 

geliştirilmiş olan öz güven ölçeği ve katılımcıların demografik bilgilerine dair 

bilgilere ulaşabilmek adına araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Bu araştırmaya katılan futbol hakemlerinin, sosyo demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan; yaş, 

klasman durumu, eğitim durumu, hakemlik süresi, lisanslı olarak futbol 

oynama durumu, ve aylık gelir durumu sorularından oluşan kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. 

 

Öz-güven Ölçeği 

Araştırma kapsamında futbol hakemlerinin, öz-güven düzeylerini 

belirlemek amacıyla, Akın (2007) tarafından geliştirilen ve 33 maddeden 

oluşan Öz-güven Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tarzında hazırlanmış 

olup, olumsuz maddelere yer verilmemiştir. Ölçekte yüksek puan, yüksek öz-

güveni ele almaktadır ve iç öz-güven, dış öz-güven olarak iki faktöre 

ayrılmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmada gönüllü olarak katılım sağlayan tüm futbol hakemlerine 

bilimsel amaç niteliğinde olduğunu bundan dolayı ankete verdikleri cevapların 

dürüst, güvenilir, doğrucu şekilde olması gerektiğini sözlü ve yazılı olarak 

belirtilmiştir.  

Çalışmaya katılan tüm katılımcıların ölçek uygulaması online veri 

toplama tekniği kullanılarak hazırlanıp cep telefonlarına, e-posta adreslerine 

aksatmayacak şekilde gönderilmiştir. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaya katılan hakemlerin demografik bilgileri 

  n % 

Yaş 

25 yaş altı 110 55,0 

25-29 46 23,0 

30 yaş ve üstü 44 22,0 

Ort±ss   26,21±7,54 

Klasman Durumunuz 

A klasman 3 1,5 

Aday hakem 54 27,0 

B klasman 2 1,0 

Bölgesel hakem 21 10,5 

C klasman 8 4,0 

İl hakem 110 55,0 

Süper lig 2 1,0 

Eğitim Durumunuz 

Lise 25 12,5 

Ön lisans 22 11,0 

Lisans 138 69,0 

Yüksek lisans/doktora 15 7,5 

Hakemlik Süreniz 

1 yıl ve daha az 71 35,5 

2-5 yıl 63 31,5 

5 yıldan fazla 66 33,0 

Ort±ss   5,23±5,23 

Lisanslı Olarak Futbol Oynadınız 

mı? 

Evet 87 43,5 

Hayır 113 56,5 

 

Katılımcılardan 25 yaş altı olanların oranı %55,0; il hakemi olanların 

oranı %55,0; lisans mezunu olanların oranı %69,0; öğrenci olanların oranı 

%41,0; hakemliği 1 yıl ve daha az süredir yapanların oranı %35,5; lisanslı 

futbol oynamış olanların oranı %43,5’tür.  

 

 



PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ | 82 

 

Tablo 2. Öz-güven ölçeğine ait betimsel istatistikler 

  n Minimum Maximum Ortalama ss Çarpıklık Basıklık 

İç Öz-güven 200 2,06 5,00 4,15 0,53 -,939 1,163 

Dış Öz-

güven 
200 2,06 5,00 4,16 0,55 -1,039 1,503 

Öz-güven 

Ölçeği 
200 2,06 5,00 4,15 0,52 -1,024 1,520 

 

Öz-güven Ölçeği ve alt boyut puanlarından elde edilen çarpıklık ve 

basıklık değerleri +2 ile -2 arasında olduğu tespit edilmiş ve bu nedenle 

dağılımın normal dağılıma yakın olduğu kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 

2013). 

Tablo 3. Katılımcıların yaş değişkenlerine göre öz-güven düzeyleri tek yönlü varyans 

analizi sonuçları 

Yaş n Ortalama ss F p Tukey 

İç Öz-güven 

24 yaş ve altı 110 4,07 0,58 

2,974 ,053 

 

25-29 46 4,24 0,44 

30 yaş ve üstü 44 4,26 0,44 

Dış Öz-güven 

24 yaş altı 110 4,06 0,59 

4,075 ,018* 2>1 25-29 46 4,30 0,40 

30 yaş ve üstü 44 4,26 0,55 

Öz-güven Ölçeği 

24 yaş altı 110 4,06 0,57 

3,750 ,025* 2>1 25-29 46 4,27 0,40 

30 yaş ve üstü 44 4,26 0,47 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş değişkenlerine göre öz-güven 

düzeyleri tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları 

incelendiğinde; dış öz-güven alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir F(198)=4,075, p=0,018. Elde edilen farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğu Tukey testi ile incelenmiş ve 25-29 yaş ile 24 yaş 

arasında 25-29 yaş grubundaki katılımcılar lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların öz-güven ölçeği toplam puanına vermiş oldukları yanıtlar 

incelendiğinde yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
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olduğu tespit edilmiştir F(198)= 3,750, p=0,025. Elde edilen farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğu Tukey testi ile incelenmiş ve  25-29 yaş grubu ile 24 

yaş ve altı katılımcılar arasında 25-29 yaş arasında olanların lehine olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların hakemlik klasmanı değişkenlerine göre öz-güven düzeyleri tek 

yönlü varyans analizi sonuçları 

Klasman durumu n Ortalama ss F p 

İç Öz-güven 

Aday hakem 54 4,17 0,50 

,815 ,517 

Bölgesel hakem 21 4,30 0,42 

C klasman 8 4,30 0,48 

İl hakem 110 4,10 0,57 

Diğer 7 4,12 0,49 

Dış Öz-güven 

Aday hakem 54 4,17 0,52 

1,245 ,293 

Bölgesel hakem 21 4,39 0,34 

C klasman 8 4,23 0,54 

İl hakem 110 4,11 0,59 

Diğer 7 4,11 0,65 

Öz-güven Ölçeği 

Aday hakem 54 4,17 0,49 

1,068 ,373 

Bölgesel hakem 21 4,34 0,36 

C klasman 8 4,27 0,49 

İl hakem 110 4,10 0,56 

Diğer 7 4,11 0,57 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların hakemlik klasman değişkenilerine 

göre öz-güven düzeyleri tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Elde edilen 

bulgular incelendiğinde iç öz-güven, dış-özgüven ve öz-güven toplam 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 4. Katılımcıların eğitim durumu değişkenlerine göre öz-güven düzeyleri tek 

yönlü varyans analizi sonuçları 

Eğitim durumu n Ortalama ss F p 

İç Öz-güven 

Lise 25 4,14 0,44 

,440 ,725 
Ön lisans 22 4,10 0,59 

Lisans 138 4,14 0,55 

Yüksek lisans/doktora 15 4,29 0,36 

Dış Öz-güven 

Lise 25 4,18 0,49 

,336 ,799 
Ön lisans 22 4,12 0,65 

Lisans 138 4,15 0,56 

Yüksek lisans/doktora 15 4,29 0,44 

Öz-güven Ölçeği 

Lise 25 4,16 0,44 

,404 ,751 
Ön lisans 22 4,11 0,61 

Lisans 138 4,15 0,53 

Yüksek lisans/doktora 15 4,29 0,38 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim durumu değişkenilerine göre öz-

güven düzeyleri tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde iç öz-güven, dış-özgüven ve öz-güven toplam puanlarında 

eğitim durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların hakemlik yaptığı süre değişkenlerine göre öz-güven düzeyleri 

tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Hakemlik süresi n Ortalama ss F p Tukey 

İç Öz-güven 

1 yıl ve daha az 71 4,00 0,64 

5,982 ,003* 
3>1 

3>2 
2-5 yıl 63 4,16 0,47 

5 yıldan fazla 66 4,30 0,38 

Dış Öz-güven 

1 yıl ve daha az 71 3,98 0,64 

6,661 ,002* 3>1 2-5 yıl 63 4,21 0,46 

5 yıldan fazla 66 4,31 0,48 

Öz-güven Ölçeği 

1 yıl ve daha az 71 3,99 0,62 

6,777 ,001* 3>1 2-5 yıl 63 4,18 0,44 

5 yıldan fazla 66 4,31 0,41 

 

 Araştırmaya katılan katılımcıların hakemlik yaptığı süre 

değişkenlerine göre öz-güven düzeyleri tek yönlü varyans analizi ile 
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incelenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde; iç öz-güven alt boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir F(198)=5,982, 

p=0,003. Elde edilen farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey testi ile 

incelenmiş ve 5 yıldan fazla hakemlik yapan katılımcılar ile hem 1 yıl ve daha 

az ve 2-5 yıl hakemlik yapan adaylar arasında 5 yıldan daha fazla hakemlik 

yapan katılımcıların lehine olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların dış öz-güven 

alt boyutuna vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde hakemlik süresi 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 

F(198)= 6,661, p=0,002. Elde edilen farklılığın hangi gruplar arasında olduğu 

Tukey testi ile incelenmiş ve  5 yıldan fazla hakemlik yapanlar ile 1 yıldan daha 

az süredir hakemlik yapanlar arasında 5 yıldan daha fazla süredir hakemlik 

yapanlar lehine olduğu tespit edilmiştir.  Katılımcıların öz-güven ölçeği toplam 

puanına vermiş oldukları yanıtlar incelendiğince hakemlik süresi değişkenine 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir F(198)=6,777, 

p=001. Elde edilen farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit 

edebilmek için Tukey testi uygulanmıştır. 5 yıldan fazla süredir hakemlik yapan 

katılımcılar ile 1 yıl ve daha az süredir hakemlik yapan katılımcılar arasında 5 

yıldan daha fazla süredir hakemlik yapan katılımcılar lehine anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların lisanslı olarak futbol oynayıp oynamama değişkenlerine göre 

öz-güven düzeyleri t-testi analiz sonuçları 

Lisanslı Olarak Futbol Oynadınız mı? n Ortalama ss t p 

İç Öz-güven 
Evet 87 4,26 0,42 

2,689 ,008* 
Hayır 113 4,07 0,59 

Dış Öz-güven 
Evet 87 4,30 0,46 

3,138 ,002* 
Hayır 113 4,05 0,60 

Öz-güven Ölçeği 
Evet 87 4,28 0,42 

3,088 ,002* 
Hayır 113 4,06 0,57 

 

Araştırmaya katılan hakemlerin hakemlik kariyerleri öncesinde lisanslı 

olarak futbol oynayıp oynamam değişkenlerine göre öz-güven düzeyleri 

bağımsız örneklem t-testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde iç 

öz-güven alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
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edilmiştir t(198)=2,689, p=0,008. Elde edilen farklılık ortalamalar 

incelendiğinde futbol oynayan katılımcıların (4,26) lehine olduğu görülmüştür. 

Dış öz-güven alt boyutuna verilen yanıtlar incelendiğinde lisanslı olarak futbol 

oynama değişkenine göre öz-güven düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir t(198)= 3,138, p=0,002. Verilen yanıtların 

ortalamaları incelendiğinde lisanslı şekilde futbol oynayan katılımcıların (4,30) 

lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öz-güven ölçeği toplam puanına 

verilen yanıtlar lisanslı olarak futbol oynama değişkenine göre incelendiğinde 

iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir 

t(198)=3,088, p=002. Verilen yanıtların ortalamaları incelendiğinde lisanslı 

olarak futbol oynayan katılımcılar (4i28) lehine olduğu görüşmüştür.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmamızın temel amacı, futbol hakemlerinin öz-güven düzeylerinin 

farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada 2021-2022 sezonunda 

aktif olarak hakemlik yapan ve araştırmamıza gönüllülük esası ile katılmış 200 

hakem örneklem grubumuzu oluşturmuştur. Araştırmaya katılan hakemlerin 

yaş ortalamalar 26,21±7,54 olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

hakemlerin yaş, hakemlik klasmanı, eğitim durumu, hakemlik süresi ve daha 

önce lisanslı olarak futbol oynayıp oynamama değişkenlerine göre öz-güven 

düzeyleri incelenmiştir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş değişkenlerine göre dış öz-güven 

alt boyutu ve öz-güven toplam puanına göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Tespit edilen farklılıklar incelendiğinde 25-29 yaş 

aralığındaki hakemlerin daha genç olan 24 yaş ve altı gruba göre daha yüksek 

öz-güven düzeylerine sahip oldukları görülmüştür. Güventürk (2017) 

araştırmasında yüksek yaş grubunun daha yüksek öz-güven düzeyine sahip 

olduğunu rapor etmiştir. Bilgin (2011) ergen örnekleminde gerçekleştirmiş 

olduğu araştırmasında 17 yaş ve üzeri grubun 16 yaş ve altı gruba göre daha 

yüksek öz-güvene sahip olduğunu belirtmiştir. Şahin (2016) sporcu ve engel 

değişkenlerine göre yapmış olduğu araştırmasında yüksek yaş grubundaki 

katılımcıların öz-güven düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Özdayı 

(2015) futbol hakemleri ile gerçekleştirmiş olduğu araştırmasında 18-23 yaş 

grubundaki hakemlerin öz-güven düzeylerinin 24-29 yaş grubunda olan 

hakemlere göre anlamlı düzeyde düşük olduğunu belirmiştir. Bu araştırmalar 
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ile araştırma sonuçlarımızın paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Araştırma 

sonuçları incelendiğinde yaş ile öz-güven düzeylerinin doğrusal oranda arttığını 

söylemenin yanlış olmayacağı ayrıca yaş ile birlikte deneyim, klasman, eğitim 

durumu gibi birçok parametresinde değiştiğini göz önünde bulundurmanın 

faydalı olacağı bu parametrelerinde öz-güveni yaş ile birlikte arttıracağı 

düşünülmektedir.  

Hakemlik klasmanı değişkenine göre araştırmaya katılan hakemlerin öz-

güven düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Mungan-Ay (2019) basketbol hakemleri üzerinde 

gerçekleştirdiği araştırmasında klasman değişkenine göre öz-güven 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığını rapor etmiştir. Söz konusu 

araştırma araştırmamız bulguları ile paralellik göstermektedir. Araştırmamıza 

katılan hakemlerin büyük çoğunluğunun il hakemi (% 55,0) olmasının 

araştırma sonuçlarında etkili olduğu düşünülmektedir.  

Katılımcıların hakemlik yapmış oldukları süre değişkenine göre öz-

güven düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen 

farklılıklar 5 yıldan daha uzun süredir hakem yapanların daha yüksek öz-

güvene sahip olduğunu göstermektedir. Kargün ve ark., (2012) araştırmalarında 

hakemlik yılı değişkenine göre öz-güven düzeylerinde anlamlı farklılıklar 

olduğunu tespit etmişlerdir. Merey (2010) araştırmasında mesleki tecrübenin 

fazla olmasının yüksek öz-güven düzeyine sahip olması ile ilişkili olduğunu 

belirtmiştir. Aynı meslekte daha uzun süre tecrübe edinmenin öz-güven 

düzeyinin artmasında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.   

Eğitim durumu değişkenine göre hakemlerin öz-güven düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Aksu (2016) futbol 

hakemleri örnekleminde gerçekleştirmiş olduğu araştırmasında araştırmamızla 

paralel şekilde hakemlerin eğitim durumlarına göre öz-güven düzeylerinin 

anlamlı şekilde farklılaşmadığını raporlamıştır. Şahin (2016) araştırmasında 

eğitim düzeyinin artmasıyla öz-güven düzeyinin de arttığını belirtmiştir. Bu 

çalışmalar ile araştırma bulgularımız paralellik göstermemektedir. Literatürde 

eğitim durumuna göre iki farklı sonucun çıkması araştırmalara katılan 

örneklemin farklılığı, aldıkları eğitim düzeyinin farklılığına  göre 

değişebileceği düşünülmektedir.  

Hakemliğe başlamadan önce lisanslı olarak futbol oynayıp oynamama 

değişkenine göre futbol oynayanlar lehine istastistiksel olarak anlamlı farklılık 
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olduğu araştırma bulgularında rapor edilmiştir. İç öz-güven, dış öz-güven ve 

öz-güven toplam puanlarında daha önce lisanslı olarak futbol oynayan 

katılımcıların lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Futbol kariyeri sonrası 

hakemlik karıyerine başlamının önemli bir değişken olduğu düşünülmüştür. 

İlgili literatür incelendiğince Pepe ve ark., (1999) daha önce futbol oynayan 

hakemlerin öz-güven düzeylerinin futbol oynamayan hakemlere göre anlamlı 

şekilde fazla olduğunu belirtmişlerdir. Kargün ve ark., (2012) yapmış oldukları 

araştırmada daha önce futbol oynayan hakemlerin futbolu yakından 

tanımalarının avantaj olduğunu rapor etmişlerdir.  Araştırma bulgularımızla 

çelişen bir çalışma Uzunoğlu ve ark., (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucunda daha önce futbol oynayıp oynamam değişkenine göre öz-

güven düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. 

Hakemlik kariyeri öncesinde futbolun içinden gelen bireyler sahada 

karşılaşabilecekleri birçok ihtimali futbol kariyerinde yaşadıkları için hiç futbol 

oynamayan bireylere göre daha tecrübeli ve avantajlı oldukları söylenebilir. 

Müsabaka ortamını daha önce solumuş olmanın öz-güven düzeylerinde anlamlı 

şekilde etki edeceği düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında birçok değişkene göre öz-güven düzeyleri 

incelenmiştir. Öz-güven kavramının özellikle hakemlerde karar verme, 

müsabakayı daha aktif bir şekilde yönetebilmesinde etkili olacağı 

düşülmektedir. İlerleyen araştırmalarda hakemlerin kararı etkileyen faktörler 

arasında öz-güven kavramının da kullanılarak bir karar verme modelinin 

oluşturulmasının hakem eğitimi ve gelişimi için önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca farklı branşlarda hakemlik yapanların öz-güven 

düzeylerinin karşılaştırılmasının da ilgili literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.   
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ı̇lişkinin karşılaştırması ve kültürlerarası bir yaklaşım. Yüksek Lisans Tezi, 

Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 184, 2010, İstanbul.  

Mungan-Ay, S., (2019). Basketbol klasman hakemlerinin karar verme stilleri ve 
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Soner, O. (2000). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğilim Bilimleri Dergisi, 12, 

249-260. 

Söyler, L., Söğüt, T., & Öner, İ. (2022). Zihinsel antrenman beceri ve teknikleri cesaret 

düzeylerinin belirleyicisi midir? Futbol branşı örnekleminde bir araştırma. 

İçinde S. ADIGÜZEL Eds, E. ŞAHİN Eds, Spor Bilimlerinde Güncel 



91 | PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ 

 

Araştırmalar ve Değerlendirmeler (1. Baskı., ss. 93-108), Ankara: İksad 

Yayınevi. 

Şahin, E. (2016).  Sporcu ve sporcu olmayan bedensel engelli bireylerin özgüven ve 
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GİRİŞ 

Bireyler, günlük yaşamında, birçok konuda değişik kararlar 

vermektedir. Verilen kararlar, konusu, içeriği ve önemi açısından farklılıklar 

taşısa da ortak bir noktada buluşabilmektedir. Bu ortak nokta, karar 

vericilerin, her şartta karar seçeneklerini belirlemesi ve hangi seçeneğin 

amaca ulaşmak için en doğru yol olduğuna karar vermesidir. Karar, karşı 

karşıya kaldığımız çok fazla sayıdaki seçenekler arasından yaptığımız 

seçimlerin genellenmiş bir adıdır. Karar verme ise, yalın bir ifadeyle, çok 

fazla seçeneğin değerlendirildiği ve bu değerlendirme neticesinde uygun 

seçimin yapıldığı süreç olarak ifade edilebilir (Phillips, Pazienza ve Ferrin, 

1984; Koçel, 2003; Dessler, 2004; Burton, Westen ve Kowalski, 2009; 

Sánchez, Calvo, Buñuel ve Godoy, 2009;  Güngör ve Özcan, 2022).  Bu 

kapsamda karar kavramı, bir sonucu; karar verme kavramıysa, sonuca 

ulaşmayı sağlayan süreç olarak açıklanabilir (Güngör ve Özcan, 2022). 

Karar verme tüm bireyler için önemli bir süreç ve bu süreçteki 

eylemleri şekillendiren düşünsel nihai aşamadır. İlgili literatürde bu 

mekanizmayı etkileyecek faktörlere odaklanan birçok araştırmanın olduğu 

görülmektedir (Akgül ve Mutlu, 2021; Arslan, Şahin ve Şahin, 2021; Atakurt, 

Şahan ve Erman, 2017; Dereli ve ark., 2020; Karayol ve Turhan, 2020; 

Kozak, İlhan ve Yarayan, 2019; Söyler ve ark., 2022; Tutal ve Efe, 2019; 

Tutal ve Efe, 2020; Turhan ve Karayol 2022; Yarayan, Yıldız ve Gülşen, 

2018; Yıldız, 2020; Yıldız, Şenel ve Şahan, 2015). İnsanlar hayatları boyunca 

karar vermek durumundadır ve bu vermiş oldukları kararlar sonucunda da 

hayatlarını iyi ya da kötü olarak devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Doğru ve 

iyi alınan kararlar bireyleri amaçlarına ve başarıya ulaştırırken; yanlış ve kötü 

alınan kararlar ise bireyleri amaçlarından uzaklaştırıp onları karamsarlığa 

götürebilmekte ve hatta içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya 

getirebilmektedir  (Kıral, 2015). Kuşkusuz bu durum spor ve sporcular içinde 

geçerlidir.  

Sporcuların müsabaka öncesi, müsabaka esnası ve müsabaka 

sonrasındaki duygu, düşünce ve davranışlarında karar verme süreçleri etkili 

olmaktadır. Bunun yanı sıra spor ortamında uygun ve yerinde verilen kararlar, 

oyunu olumlu etkileyeceği gibi; verilen yanlış kararlar ya da yanlış zamanda 

verilen kararlar oyun içinde sporcuyu olumsuz etkilemenin yanı sıra oyunun 

sonucunu da etkileyebilir(Kelecek, Altıntaş ve Aşçı, 2013). Yine bir 



PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ | 96 

 

sporcunun oluşan bir durum neticesinde vereceği karar, o sporcunun ve takım 

arkadaşlarının sportif anlamda başarısını pozitif veya negatif yönde 

etkileyecektir. Bu amaçla spor araştırmacıları ve spor eğitimcileri, sporcunun 

karar verme yeteneğini geliştirmek için bir takım çalışmalar yürütmektedirler. 

Bu çalışmalar, sportif başarı için oldukça önemli ve de gereklidir (Egesoy, 

Eniseler, Çamlıyer ve Çamlıyer, 1999). Bu noktadan yola çıkarak bu 

çalışmada da sporcuların karar verme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Sporcuların karar verme becerilerinin bazı değişkenlere göre 

incelendiği ve betimsel olarak planlanan bu araştırmada, tarama modeli 

uygulanmıştır. Tarama modeli, “bir konu veya eyleme yönelik katılımcıların 

özelliklerinin tespit edildiği ve geçmişte ya da günümüzde halihazırda var 

olan bir durumu mevcut hali ile tasvir etmeyi amaçlamaktadır (Karasar, 

2000)”. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2022 yılında Ankara ilinde ikamet eden futbol, 

basketbol ve voleybol spor branşlarından herhangi birinden lisansı olan veya 

olmamasına rağmen aktif katılım gösteren bireyler oluşturmaktadır. 

Katılımcıların 131’i (%41.6) kadın, 184’ü (%58.4) erkektir ve 179’u (%56.8) 

lise, 122’si (%38.7) lise, 14’ü (%4.4) ise yüksek lisans mezunudur. Buna ek 

olarak katılımcıların 195’i (%61.9) lisanslı, 120’si (%38.1) herhangi spor 

branşından lisansa sahip değildir. Katılımcıların yaş ortalaması ise 20.69 ± 

3.86’dır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra 

Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. 

Karar Verme Ölçeği 

Karar Verme Ölçeği Zaimoğlu (2018) tarafından geliştirilmiş olup 

toplamda 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçek ayrıca, 5’li likert bir yapıdadır ve 

3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; “değer odaklı karar verme”, 
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“gelecek sorumluluğu” ve “inceleme” olarak isimlendirilmiştir. Buna ek 

olarak, araştırmanın veri setinden elde edilen iç tutarlık katsayısı .94’dür.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi sürecinde öncelikle verilerin normal dağılım 

parametrelerini karşılayıp karşılamadığının testi gerçekleştirilmiştir. Shapiro-

Wilk testi anlamlılık sonucu ile Skewness ve Kurtosis değerleri verilerin 

normal dağılıma sahip olduğunu göstermiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Bu noktadan sonra verilerin analizi parametrik testler aracılığı ile 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek puanlarının cinsiyet, lisanslı sporcu durumu 

değişkenlerine göre karşılaştırılması için T-testi; eğitim düzeyi değişkenine 

göre karşılaştırılması içinde One-Way Anova testi uygulanmıştır. Analizler 

SPSS 22.0 paket programı ve Excel veri tabanı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Karar Verme Ölçeği ve Alt Boyutlarından Aldıkları Ortalama 

Puanlar 

Ölçekler N Min Max x̄ Ss 

Değer Odaklı Karar Verme AB. 

Gelecek Sorumluluğu AB. 

İnceleme AB. 

Karar Verme Ölçeği 

315 

315 

315 

315 

1.57 

1.67 

1.00 

1.44 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.15 

4.08 

4.06 

4.10 

.67 

.76 

.75 

.67 

Katılımcıların Karar Verme Ölçeğinden aldıkları otalama puan 

(x̄=4.10) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarından ise sırasıyla elde 

edilen puan ortalamaları; “değer odaklı karar verme” (x̄=4.15), “gelecek 

sorumluluğu” (x̄=4.08), “inceleme” (x̄=4.06) şeklindedir.  

Tablo 2. Karar Verme Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanın Cinsiyet Değişkenine 

Göre T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet N  Ss sd t p 

KV.Ö. 

Toplam 

Kadın 131 4.04 .73 313 -1.34 .18 

Erkek 184 4.14 .63 
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Katılımcıların Karar Verme Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması, 

cinsiyet değişkenine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır, t1(313)=-1.34, p>.05. 

Tablo 3. Karar Verme Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanın Lisanslı Sporculuk 

Durumu Değişkenine Göre T-testi Sonuçları 

 Lisanslı 

S.D. N  Ss sd 

 

t 

 

p 

KV.Ö. 

Toplam 

Evet 195 4.21 .59 313 3.71 .001 

Hayır 120 3.92 .75 

Katılımcıların Karar Verme Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması, 

lisanslı sporculuk durumu değişkenine göre karşılaştırıldığında, lisanslı 

sporcuların lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir, t1(313)=3.71, p<.05. 

Dolayısıyla herhangi bir spor branşında lisanlı olarak spor yapan bireylerin 

karar verme becerilerinin diğer bireylere göre daha iyi olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 4. Karar Verme Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanın Eğitim Düzeyi 

Değişkenine Göre One-Way Anova Sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

 

 

Karar 

Verme 

Gruplararası 3.41 2 1.70 

3.84 ,022 

Lise ve 

üniversite 

arasında 

üniversite 

lehine 

Gruplariçi 138.349 312 4.43 

Toplam 

141.761 314  

Tablo 4’de eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılığın olup 

olmadığına ilişkin Anova sonuçları incelendiğinde üniversite mezunu olan 

sporcular (x̄1=4.23) ile lise mezunu olanlar arasında (x̄2=4.02) üniversiteden 

mezun olanların lehine anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir, 

(F(2,312)=3.84; p<0,05). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sporcuların karar verme becerini bazı değişkenlere göre incelemeyi ve 

betimsel olarak ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma katılımcıların karar 

verme becerileri,  cinsiyet, sporculuk durumu ve eğitim düzeyi değişkenlerine 

tartışılmış ve yorumlanmıştır. Bu kapsamda, elde edilen bulgular, literatürdeki 

karar verme becerileri ile ilgili diğer bulgularla desteklenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre katılımcıların karar verme becerilerinin  “değer 

odaklı karar verme”, “gelecek sorumluluğu” ve “inceleme” gibi tüm alt 

boyutlarda yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu durumda 

sporcuların çoğu zaman karar verirken detaylı incelemeler sonucunda, 

sorumluluk bilinciyle bilgiyi ve alternatifleri dikkatli bir şekilde 

değerlendirdikten sonra ulaşmış oldukları sonuçlara göre karar verdiklerini, 

nedensiz bir yere karar verme eylemini sürekli ötelemediklerini ve zamanında 

değer odaklı olarak karar verdiklerini, karar verme sürecini belirsiz bir şekilde 

bırakmayıp, gereksiz yere uzatmadıkları söylenebilir (Kelecek, Altıntaş ve 

Aşçı, 2013).      

 Karar Verme Ölçeğinden katılımcıların aldıkları ortalama puan 

cinsiyet değişkeni ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sporcuların kadın ya da erkek olmalarının bir 

olay esnasında karar verirken herhangi bir etkiye sahip olmayacağı şeklinde 

yorumlanabilir.  İlgili literatür incelendiğinde araştırma bulguları ile benzerlik 

gösteren çalışmaların olduğu görülmektedir (Avşaroğlu ve Ömer, 2007; 

Balcanlı ve Sürücü, 2006; Çetin, 2009; Dilmaç ve Bozgeyikli, 2009; Kelecek 

vd., 2013; Schuller, 2010; Tekin vd., 2009; Çelik, 2020; Yıldız ve Koçak, 

2022). Farklı araştırmacıların ortaya bu koyduğu sonuçlar, cinsiyet değişkenin 

sporcularda karar verme açısından anlamlı olarak değişiklik göstermediği 

ancak her ne kadar fark olmasa da sporcuların branşları, antrenman yaşları, 

üst düzey sporcu olup olmama durumlarına göre farklılaşabileceği 

düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.  

Katılımcıların Karar Verme Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 

lisanslı sporculuk durumu değişkenine göre karşılaştırıldığında, lisanslı 

sporcuların lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Dolayısıyla herhangi 

bir spor branşında lisanlı olarak spor yapan bireylerin karar verme 

becerilerinin diğer bireylere göre daha iyi olduğu ifade edilebilir. Bu durumun 

sporcuların karar verme becerileri üzerinde bir değişikliğe yol açmasının; 
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özellikle lisanslı sporcuların farklı, düzenli antrenman ve yarışma ortamlarının 

olmasından, yine uzun yıllar spor ile iç içe olmalarından, tecrübeli 

olmalarından ve takım iklimi ve kültürü farklılıklarından kaynaklandığı 

söylenebilir. Ghareeb ve Kaya’nın (2022) yapmış oldukları çalışmanın 

bulguları da bu çalışma ile benzerlik taşımaktadır. Ghareeb ve Kaya bu 

durumu spor deneyimi arttıkça dikkatli karar verme seviyesinin de artacağı 

şeklinde yorumlamış, sporcuların katılım gösterdikleri antrenmanlar ve 

müsabakalar, kazanılan ve kaybedilen maçların sportif anlamda tecrübenin 

artmasına olumlu katkı sağladıklarını ifade etmişlerdir. Egesoy ve 

arkadaşlarının (1999) elit ve elit olmayan sporcular üzerine yapmış olduğu 

araştırma sonuçları da benzer bir şekilde amatör sporcuların karar 

doğrulukları ve başarı yüzdesi profesyonel sporculara göre düşük olduğu 

tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularından sonuncusu olan eğitim durumu değişkenine 

göre anlamlı farklılığın olup olmadığına ilişkin Anova sonuçları 

incelendiğinde üniversite mezunu olan sporcular ile lise mezunu olanlar 

arasında üniversiteden mezun olanların lehine anlamlı bir farklılığın olduğu 

tespit edilmiştir. Bu kapsamda eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte karar 

verme becerisinin de olumlu yönde geliştiği söylenebilir. Literatür 

incelendiğinde eğitim düzeyinin artmasıyla karar verme düzeyinin 

gelişmesine yönelik benzer çalışmalar mevcuttur. Aydoğan ve arkadaşlarının 

(2020) futbolcular üzerine yapmış oldukları çalışma sonuçlarına göre eğitim 

seviyesi azaldıkça; sporcuların erteleyici ve panik davranışlarını gösterdikleri 

ve sorumluluk almaktan uzaklaşma eğiliminde oldukları; eğitim seviyesi 

arttıkça sporcuların dikkatli karar verme stilini kullandıkları söylenebilir. 

Yiğit’in (2005) yapmış olduğu araştırmada da yüksek düzeyde akademik 

başarıya sahip olan öğrencilerin karar verirken, orta ve düşük düzeyde 

akademik başarıya sahip olan öğrencilerden daha çok mantıklı karar verme 

stratejisini kullandıkları belirtilmiştir. Benzer olarak Dinçer’in (2013) yılında 

yapmış olduğu çalışmada, karar verme stilleri ve alt boyutları açısından en 

yüksek ortalamaya eğitim düzeyi yüksek olan yöneticilerin sahip olduğu 

sonucuna ulaşması, yine Uzunoğlu ve arkadaşlarının (2009) futbol 

hakemlerinin karar verme stilleri üzerine yaptığı çalışmasında, hakemlerin 

eğitim seviyesi düştükçe, daha çekingen davranış sergiledikleri ve sorumluluk 

almaktan kaçtıkları yolunda oldukları tespit edilmiştir. 
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Sonuç olarak sporcuların karar verme becerilerinin yüksek düzeyde 

olduğu, cinsiyete göre kadın ya da erkek olmanın karar verme düzeyini 

etkilemediği, herhangi bir spor branşında lisanlı olarak spor yapan bireylerin 

karar verme becerilerinin diğer bireylere göre daha yüksek düzeyde olduğu ve 

eğitim düzeyinin artmasıyla karar verme düzeyinin arasında pozitif bir ilişki 

olduğu söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuk ve gençlerin 

yaklaşık %7'sini etkileyen (Willcutt, 2012), bireyin gelişimsel seviyesiyle 

uyumlu olmayan dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile 

karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur (Akkaya, 2022). Dikkat Eksikliği 

Hiperaktivite Bozukluğunun sadece çocuklukta görülen bir bozukluk olduğu 

görüşü uzun yıllar devam etse de araştırmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu belirtilerinin %76’a varan yüksek oranlarda yetişkinlikte devam 

ettiğini göstermiştir (Caye ve diğerleri, 2016). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğu’nun gerek birey gerekse de ailesi üzerinde olumsuz birçok etkileri 

bulunmaktadır. Bunlar arasında madde kötüye kullanımı, daha fazla suça 

karışma, daha düşük akademik başarı, mesleki işlevsellikte bozulma, 

kişilerarası ilişki sorunları ve düşük benlik saygısı yer almaktadır. Ancak 

bireylerde meydana gelen bu olumsuz durumların spor yoluyla ötelenebileceği 

düşünülmektedir. Çünkü spor Şahin (2019)’e göre dikkatin gelişime olumlu 

yönde katkılar sunmaktadır.  

Yapılan alan yazın incelemesiyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu ile sporun ilişkilendirildiği birçok çalışmanın yer aldığı ancak 

Sirkadyen ritmin biyolojik farklılıklıkları olarak ifade edilen kronotip ile sporda 

dikkatin ilişkilendirildiği araştırmaların oldukça az sayıda olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda dikkat eksikliği ve hipeaktivite bozukluğu ile kronotip arasındaki 

bağlantısal ilişki bu bölümde açıklanmaya çalışılmıştır.  

Biyolojik Ritimler  

Biyolojik ritimlerin keşfi çok eski zamanlara dayanıyor olsa da 19. 

yüzyılda kronobiyoloji bilim dalı altında incelemeleri yapılmaya başlanmıştır 

(Dokumacı, 2022). “Kronobiyoloji; biyolojik ritimleri biyokimyasal ve 

moleküler alandan klinik görünüşlerine kadar birçok yönden araştıran bilim 

dalıdır” (Selvi, Beşiroğlu ve Aydın, 2011). Biyolojik ritimler birim zamanda, 

canlı organizmada görülen döngülerdir. Döngülerin periyotları saniye bazında 

olabileceği gibi, dakika, saat, gün, hafta, mevsim, yıl gibi birçok zaman 

diliminde de gerçekleşebilmektedir. Döngü periyotlarına göre temelde 4 ana 

biyolojik ritimden söz etmek mümkündür. Bu ritimler şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Biyolojik Ritimler 

(Kaynak: Dokumacı, 2022). 

1. Sirkadyen ritim; yaklaşık olarak bir günlük ritmi ifade eder. Vücut 

sıcaklığı değişimleri, melotonin salınımı, kan kortizol seviyelerindeki ve diğer 

bazı hormon değişimleri 24 saatlik döngülerle tekrarlayan olaylara örnektir.  

2. Diurnal ritim; gün boyunca ya da gece boyunca tekrarlayan (gece-

gündüz, sabah-akşam) farklılaşan olayları tariflemek için kullanılır. Bazen 

sirkadyen ritim gibi günlük tekrarlayan olayları belirtmek etmek için 

kullanıldığı da görülmektedir.  

3. Ultradiyen ritim; bir günden daha kısa süren döngüleri ifade 

etmektedir. REM/Non Rem uykusu veya 3 saatlik döngülerle görülebilen 

büyüme hormonu salınımı örnek olarak verilebilir. Bir günde birden fazla 

döngüler olarak ifade etmek mümkündür.  

Biyolojik 
Ritimler

Sirkadyen 
Ritim

Ultradiyen 
Ritim

İnfradiyen 
Ritim

Diurnal 
Ritim
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4.  İnfradiyen ritim ise 24 saatten daha uzun süren döngüleri ifade 

eder (Selvi, Beşiroğlu ve Aydın, 2011).  

Sirkadyen Ritim  

Sirkadyen ritim yaşayan tüm organizmalarda var olan, bir günlük 

süreçte meydana gelen biyolojik bir süreçtir (Dokumacı, 2022). Vücut 

sıcaklığı, hormonlar, bilişsellik, psikolojik ruh hali gibi faktörleri içeren 

fizyolojik ve davranışsal süreçler ile sirkadyen ritim arasında çift yönlü bir 

etkileşim söz konusudur (Horne ve Östberg, 1976; Gökmen-Karasu ve 

diğerleri, 2021).  

Sirkadyen ritmin biyolojik farklılıklıkları kronotip olarak ifade 

edilmektedir (Melo, Abreu, Neto, Bruin ve Bruin, 2017; Ritonja, Tramer ve 

Aronson, 2019). Genetik, çevresel ve sosyokültürel pek çok faktör kronotipi 

etkilemektedir (Toktaş ve Eskiocak, 2018). Yirmidört saatlik psikolojik ve 

fizyolojik değişiklikler bireysel farklılık göstermektedir. Kişiden kişiye 

farklılık gösteren bu farklılıklar sabahçıl- akşamcıl ve ara tip olarak 

karakteristik olarak tanımlanmıştır (Pündük, Gür ve Ercan, 2005; Molu, 

Yıldırım keskin ve Taşdelen Baş, 2021).  

Kronotip  

Kronotip, günün fiziksel ve bilişsel olarak aktif olan kısmını etkiler. 

Sirkadiyen ritme göre üç ana kronotip (sabah tipi, ara tip ve akşam tipi) vardır 

(Horne ve Östberg, 1976; Adan, Archer, Hidalgo ve Milia, 2012). Sabah tipi, 

erken uyanma ve yatma zamanı ve sabahları tatmin edici aktiviteler olarak 

tanımlanırken, akşam tipi, geç uyanma ve yatma zamanı ve akşamları daha iyi 

performans ile karakterize edilir. Çoğu denek, ara fenotip ile karakterize edilir. 

Sabah tipi, akşam tipine kıyasla daha istikrarlı bir sirkadiyen ritim ile ilgilidir. 

Çeşitli araştırmalar, sirkadiyen akşam tercihinin, sağlıksız bir diyet, sosyal ritim 

gibi günlük aktivitelere müdahale, sağlık sorunları ve psikopatoloji dahil olmak 

üzere sağlıksız bir yaşam tarzı ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Molu, 

Yıldırım-Keskin ve Taşdelen-Baş, 2021; Biberci-Keskin ve Şahbaz, 2020; 

Gökmen-Karasu ve diğerleri, 2021).  

İnsanlarda sirkadiyen tercihi veya kronotipi çalışmanın bir yolu, 

bireylerden genellikle tercih ettikleri uyku ve uyanma alışkanlıklarının 

sorulmasıdır (Dokumacı, 2022).  Bu çerçevede sabah ve akşam tercihine göre 

değişen ölçekte sayısal bir puan veren özbildirim ölçekleri kullanılmaktadır. 
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Horne ve Ostberg tarafından oluşturulan sabahçıl- akşamcıl ölçeği (Horne ve 

Östberg, 1976) uluslararası en sık kullanılan kronotip değerlendirme aracıdır 

(Adan, Archer, Hidalgo ve Milia, 2012). Farklı ülkelerde geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan bu ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması 

2005 yılında Pündük ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Pündük, Gür ve 

Ercan, 2005).  

Kronotip Çeşitleri 

Sabahçıl, akşamcıl ve ara tip olmak üzere 3 temel kronotip vardır (Díaz-

Morales, Escribano ve Jankowski, 2015). Sabahçıllar; erken uyuyup sabah 

erken uyanan, sabahları kendini daha aktif ve enerjik hisseden, sabahları 

performansı daha yüksek olan kişiler iken, akşamcıllar; gece geç saate kadar 

uyanık kalmayı tercih eden, geceleri geç saate kadar aktivite yapmayı seven, 

sabah erken uyanmayı sevmeyen ancak öğleden sonra kendine gelebilen ve bu 

zaman diliminde yüksek performans gösterebilen bireylerdir (Roenneberg, 

Wirz-Justice ve Merrow, 2003; Giannotti, Cortesi, Sebastiani ve Ottaviano, 

2002).  Ara tip bireylerin ise stabil bir uyuma/uyanma zamanı tercihi yoktur 

(Saisema, Johns, Chokchisiriwatt ve Areeyawongsatit, 2014). Yapılan 

araştırmalara göre genel popülasyondaki kronotip dağılımı, kabaca %20 

sabahçıl, %20 akşamcıl ve %60 ara tip şeklindedir (Adan, Archer, Hidalgo ve 

Milia, 2012). Ayrıca yapılan geniş örneklemli araştırmalarda ergenlikle beraber 

akşamcıllığın arttığı, ergenlerin çocuklar ve yaşlılardan daha fazla akşamcıl 

olduğu, cinsiyet açısından ise kadınların erkeklere göre daha sabahçıl olduğu 

tespit edilmiştir (Randler, Faßl ve Kalb, 2017).  
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Şekil 2. Kronotip Çeşitleri 

(Kaynak: Yıldırım, 2022). 

Sabahçıl-Akşamcıl Kronotip Özellikleri  

Kronotipleri birbirinden ayıran temel faktör, kişilerin uyku-uyanıklılık 

döngüleri ve fiziksel ve zihinsel yüksek performans gösterdikleri zaman 

dilimleri olsa da bunlar dışında birçok yönden ayrılmaktadır (Dokumacı, 2022).  

Genel olarak sabahçıl kişiler erken uyanır sabah saatlerinde fiziksel ve 

zihinsel aktiviteleri zirveye ulaşır, akşam saatlerinde yorulurlar ve akşam erken 

saatlerde uyurlar (Dursun, Ogutlu ve Esin, 2015). Buna karşın akşam geç 

yatmayı tercih eden akşamcıl kişiler, sabahları geç saatte uyanırlar. Öğleden 

sonra ve akşam saatlerinde zihinsel ve fizyolojik yönden aktifleşirler. İki tip 

arasında uyku-uyanıklık döngüsü dışında da farklılıklar bulunmaktadır. 

(Beşoluk, Önder ve Deveci, 2011) Vücut sıcaklığı, melatonin ve kortizol 

benzeri hormonların salınım dönemleri örnek olarak verilebilir (Pündük, Gür 

ve Ercan, 2005; Adan, Archer, Hidalgo ve Milia, 2012; Selvi, Kandeğer, 

Boysan, Akbaba ve Sayin, 2017).  

Dokumacı (2022)’ya göre, Sabahçıl tipler dış uyaranlara daha kolay 

uyum sağlar.  Akşamcıllar hafta içi çalışma günlerinde erken kalkmakta 

güçlükler çekebilmektedir. Güne erken başlamayı gerektirecek bir durum 

olduğunda uyum sağlamada güçlük çekerler. Uyku sürelerinin kısalması 
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Ara Tip Akşamcıl
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sebebiyle uyku sorunu yaşayabilirler. Sabahçıl tiplerin dış uyaranlara daha 

kolay uyum sağlaması onları iş, akademik, sosyal alanda daha yüksek 

performans sergilemelerini sağlayabilmektedir (Suh ve diğerleri, 2017).  

Akşamcıl tipler yetersiz uyku ve uyku bozukluğuna karşı daha 

savunmasızdır çünkü akşamcıl tipler eğer sosyal yaşamları gereği erken 

kalkmak zorunda kalırsa, iş veya okul haftası boyunca biriken uyku borcunu 

telafi etmek amacıyla uyku programlarını hafta içi ve hafta sonu arasında 

değiştirme eğiliminde olurlar. Uyku programlarındaki düzensizlik de uyku 

inançlarını etkiler ve daha sık kötü uyku hijyenine yol açabilmektedir (Suh, ve 

diğerleri, 2017). Bu durum daha fazla sağlık sorunu ve zihinsel süreçler 

anlamına gelmektedir. 2013 yılında Merikanto ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada; akşamcıl kişilerde tip 2 diyabet, arteriyel hipertansiyon, daha hızlı 

istirahat kalp hızı, daha düşük sistolik kan basıncı, daha düşük yoğunluklu 

lipoprotein kolesterolü, bronşiyal astım olduğunu göstermiştir (Akt; Dokumacı, 

2022).  

Çalışmalar akşamcıl tiplerde sağlıksız beslenmenin, sigara ve alkol 

kullanımının, uyku problemlerinin, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarının 

sabahçıl tiplere kıyasla daha fazla rastlandığına işaret etmektedir. Örneğin 

yapılan araştırmalar akşamcıl tipin daha şiddetli depresif belirtilerle ilişkili 

olduğunu ortaya koymaktadır (Dokumacı, 2022).  

Akşamcıl tip bireyler sedanter yaşamaya daha fazla zaman 

harcamaktadır. Akşamcılların sağlıksız beslenme davranışına daha yatkın 

olduğunu göstermektedir (Çakır, Toktaş ve Karabulak, 2018; Lemoine, 

Zawieja ve Ohayon, 2013). Bununla birlikte depresif sorunları olan hastaların 

daha yüksek bir kısmının sabahçıl tip olarak sınıflandırıldığı farklı çalışmalar 

da bulunmaktadır (Lemoine, Zawieja ve Ohayon, 2013).  

Kronotip Değerlendirilmesi  

Farklı kronotipe sahip bireylerde vücut ısısı, melatonin, kortizol 

sekresyonu, davranış kalıpları ve ruh hali gibi birçok fizyolojik sürecin günlük 

ritimlerinde farklılık görülmektedir (Ersoy, 2022). Örneğin sabahçıl tiplerde 

ortalama vücut sıcaklığı 3:50’de en düşük seviyede iken akşamçıl tiplerde 

6:01'de en düşük seviyede olduğu bildirilmiştir (Baehr Revelle ve Eastman, 

2000).  
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Ersoy (2022)’ya göre, kronotipin belirlenmesinde melatonin salınımının 

ölçülmesi altın standart olarak kabul edilmektedir. Vücut çekirdek ısısı ölçümü 

de sirkadiyen fazı değerlendirmek için kullanılmaktadır ancak melatonine göre 

fiziksel aktivite, uyku gibi faktörlere karşı daha hassastır (Arendt, 2006; 

Benloucif ve diğerleri 2008). Melatonin salınımlarının değerlendirilmesi 

oldukça maliyetli ve zordur (Ersoy, 2022). Benzer şekilde maliyetli olan 

aktigrafi kullanımı da kullanılan yöntemlerinden biridir. Aktigrafi adı verilen 

küçük bir cihaz kullanılarak aktivite veya hareketin sürekli olarak ölçülmesi 

sağlanarak uyku saatleri veya uyanma saatleri belirlenmektedir. Yüksek 

güvenilirliğine rağmen, pahalı bir yöntem olması aktigrafi kullanımını 

sınırlayan en büyük engeldir (Hofstra ve De Weerd, 2008). Ayrıca uyku 

günlüğü, günlük uyku düzenini belirlemek için kullanılabilecek başka bir 

yöntemdir (Ersoy, 2022).  Günlük yatma zamanı, uyanma zamanı, son uyanma 

yöntemi, gece uyanma sıklığı, uyku kalitesi gibi parametreleri içeren bir 

çizelgeden oluşmaktadır. Uyku günlüğü güvenilir ve geçerli bir yöntem 

olmakla birlikte, takip nedeni ile kullanımını sınırlıdır (Birchler-Pedross ve 

diğerleri, 2009). Bahsi geçen nedenlerden dolayı kronotipin 

değerlendirilmesinde alternatif, uygun maliyetli ve invazif olmayan ölçekler 

kullanılmaktadır (Ersoy, 2022).   

Yetişkinlerde kronotipi belirlemek için en sık kullanılan iki ölçek Münih 

Kronotip Anketi (Munich ChronoType Questionnaire; MCTQ) ve Sabahçıl-

Akşamcıl Ölçeği’dir (Morningness-Eveningness Scale; MESC). Münih 

Kronotip Anketi uyku zamanlamasını sorgularken, Sabahçıl-Akşamcıl Ölçeği 

diurnal tercihleri sorgulamaktadır (Horne ve Ostberg, 1976; Roenneberg, Wırz-

Justıc ve Merrow, 2003). Münih Kronotip Anketi’nde sorgulanan uyku uyanma 

saatlerinden hesaplanan orta uyku süresinin, altın standart olan melatonin 

salınımı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Kantermann, Sung ve Burgess, 2015).  

Çocuklarda ise MCTQ’nin uyarlaması olan Çocukların Kronotip Anketi 

(The Children’s ChronoType Questionnaire; CCTQ) ve Çocuklar için Sabahçıl-

Akşamcıl Ölçeği kullanılmaktadır (Carskadon, Vieıra ve Acebo, 1993; 

Roenneberg ve diğerleri, 2004). Türkiye’de ise Dursun, Ogutlu ve Esin (2015) 

tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması sonucu geliştirilen 

Çocukların Kronotip Anketi (CCTQ) kullanılmaktadır. Çocukluk Dönemi 

Kronotip Anketi aile tarafından cevaplanan, farklı formatta 27 sorudan 

oluşmaktadır. Boş günlerdeki ortalama uyku süresini (MSF), 
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Sabahçıl/Akşamçıl skorunu (Morningness/Eveningness; M/E) ve kronotip 

skorunu (CT) belirlemektedir (Roenneberg ve diğerleri, 2004).  

Otizmli çocuklarda kronotip ve obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen 

Türkoğlu, Uçar, Çetin, Güler ve Tezcan (2020), Çocukluk Dönemi Anketi’ni 

kullanmışlardır ve akşamcıl bireylerin obezite riskinin anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğunu saptamışlardır.  

Kronotipi Etkileyen Faktörler  

Sirkadiyen ritimler güçlü bir şekilde aydınlık/karanlık döngüsü 

tarafından yönlendirilse bile, insanlar genetiğe, büyüme ve gelişmeye, dış 

etkilere dayalı olarak kişiselleştirilmiş uyku zamanı tercihlerine yani kronotipe 

sahiptir (Kantermann, Sung ve Burgess, 2015). Genetik, cinsiyet, yaş, yapay 

veya loş ışığa maruz kalmanın zamanlamasını, sosyal programlar, iş saatleri 

(vardiyalı çalışma, hafta içi- hafta sonu), beslenme düzenleri kronotipi 

etkileyen faktörler arasındadır (Almoosawi ve diğerleri, 2019). Bu faktörler 

Şekil 3’te gösterilmiştir  

Şekil 3. Kronotipi Etkileyen Faktörler 

(Kaynak: Aydoğdu, 2022). 

  

Geneti
k 

Yaş 

Cinsiyet

Sosyal 
Faktörler 

Farklı 
Enlem ve 

Zaman 
Dilimleri 



115 | PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ 

 

Genetik 

İkiz çalışmalarının bazılarında %50 civarında (Barclay, Eley, Buysse, 

Archer ve Gregory, 2010; Vink, Vink, Groot, Kerkhof ve Boomsma, 2001). 

bazılarında ise daha az (yaklaşık %25) oranda kronotip oluşumunda genetiğin 

etkili olduğu belirlenmiştir (Klei ve diğerleri, 2010). Enler ile kronotip 

arasındaki ilişkileri inceleyen bir çalışmada CLOCK (Circadian Locomotor 

Output Cycles Kaput) geninin 3111C aleli ile akşamcıl tip arasında bir ilişki 

tespit edilmiştir (Mishima, Tozawa, Satoh, Saitoh ve Mishima, 2005). Başka 

bir çalışmada PER 2 (Period 2) 111G aleli sabahçıl tip ile ilişkilendirilmiştir 

(Carpen, Archer, Skene, Smits ve Von Schantz (2005). Akşamçıl bir kronotipin 

sürüklenme aşaması, uygun zeitgeber değişiklikleri ile ilerletilebilse de (Facer-

Childs, Middleton, Skene ve Bagshaw, 2019), müdahale durduğunda geç 

evreye geri döneceği ileri sürülmüştür. Bu bağlamda kronotipin genetik 

temelinin bulunduğu belirtilmektedir (Roenneberg, Pilz, Zerbini ve 

Winnebeck, 2019)  

Yaş  

Kronotipte büyüme ve gelişmeye ek olarak yaşlanmayla birlikte 

değişiklikler saptanmıştır (Levandovski, Sasso ve Hidalgo, 2013). Okul 

çağından adölesan döneme doğru akşamçıl tipe kayma ve ardından 

yetişkinlikten ileri yaşlara doğru tekrar sabahçıl tipe geçiş, yaş boyunca ters U 

şeklinde bir kronotip dağılımının göstergesidir (Carskadon, Vieira ve Acebo, 

1993; Jankowski, 2015). Yapılan bir çalışmada çocukların sabahçıl tipe sahip 

olduğu ve gelişim sırasında giderek akşamçıl tipe doğru kaydığı gözlenmiştir. 

Bu durum 20 yaş civarında maksimuma ulaştığı ve artan yaşla birlikte tekrardan 

sabahçıl tipe doğru kayma gözlenmiştir (Roenneberg ve diğerleri, 2004).  

Kronotipteki yaşa bağlı değişikliklerle birlikte sirkadiyen saatin değişen iç ve 

dış koşullara sürekli olarak adapte olmasından dolayı kronotipin dinamik bir 

olgu olduğu düşünülmektedir (Roenneberg ve diğerleri, 2019).  

Cinsiyet  

Cinsiyet kronotipin değiştirilemez belirleyicilerinden birisi olarak 

belirtilmektedir. Ancak bazı çalışmalarda kadınların daha çok sabahçıl tip, 

erkeklerin ise daha fazla akşamçıl tip prevelansına sahip olduğu belirlenmiş 

(Lehnkering ve Siegmund, 2007; Leonhard. ve Randler, 2009) iken bazı 

çalışmalarda cinsiyet ve kronotip arasında ilişki bulanamamıştır (Adan, Caci ve 
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Prat, 2015; BaHammam, Almestehi, Albatli ve AlShaya, 2011). Bir çalışmada 

kadınlarda sabahçıl tipin en önemli belirleyicisinin çocuk sahibi olmak olduğu 

belirlenmiştir. Çocuk sahibi olma durumu kadınların eşleriyle (erkek 

partneriyle) karşılaştırıldığında kronotipi etkileyen daha önemli bir sosyal 

faktör olduğu bulunmuştur (Leonhard. ve Randler, 2009)  

Farklı enlem ve zaman dilimleri 

Farklı enlemler ve zaman dilimlerindeki aydınlık karanlık döngüsündeki 

değişikliklerin sirkadiyen sistemi etkilediği bu durumun da dünya genelinde 

kronotipte farklılıklara sebep olduğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada 

iki farklı enlemdeki şehirlerdeki lisans öğrencilerinin kronotipi 

değerlendirilmiştir ve çalışmanın sonunda ekvatordan uzaklaştıkça uyku fazı 

gecikmesinin de uzadığı bulunmuştur (Miguel, Oliveira, Pereira ve Pedrazzol, 

2014). Bir başka çalışmada, Türk adölesanların Alman adölesanlara göre 

sabahçıl kronotipine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuç ekvator yakınlarındaki popülasyonların daha sabahçıl tip odaklı 

olması gerektiğini öne süren hipoteze uymaktadır (Horzum ve diğerlerl, 2015).  

Sosyal faktörler 

Sosyal programlar, iş saatleri, yapay ışığa maruz kalma gibi durumlar 

kronotipi etkileyebilecek çevresel değişkenlerdendir (Almoosaw ve diğerleri, 

2019).  

Yapılan bir araştırmada çalışma programının kronotipin önemli bir 

öngörücüsü olduğu belirlenmiştir. Diğer çalışanlarla karşılaştırıldığında gece 

çalışanlarının kesinlikle akşamçıl tip olma olasılığının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Paine, Gander ve Travier, 2006) Akşam kronotipleri gündüz 

vardiyasında ve sabah kronotipleri gece vardiyasında çalıştığı zaman, 

sirkadiyen yanlış hizalama meydana gelebilir. Sosyal/iş yükümlülüklerinden 

dolayı tercih edilen uyku süresi ve zamanlamadaki bu farklılık, uyku borcuna 

ve kronik hastalıkların gelişmesine neden olabilmektedir (Kantermann, Sung 

veBurgess, 2015).  

Sosyal koşulların dışarıdaki gün ışığına kıyasla yapay veya loş ışığa 

maruz kalmanın zamanlamasını ve süresini etkileyebileceği, bunun da 

sirkadiyen sistemi etkileyebileceği ileri sürülmüştür (Aydoğdu, 2022). Yapılan 

bir çalışmada dış mekânda gün ışığına maruz kalma zamanının uyku aşamasını 
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belirlediği ve dışarıda geçirilen her ek bir saatin, 30 dakikalık erken uyku ile 

ilişkili olduğunu belirlenmiştir (Roenneberg, Wirz-Justice ve Merrow, 2003).  

Sporda Kronotip  

Elit sporcular üzerine yapılan bir çalışmada sporcuların çoğu sabahçıl tip 

(% 51) ve ara tip (% 40), küçük bir yüzdesi akşamcıl tip (% 9) olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu çalışma bireysel sporlarla ilgilenen sporcular ve 

paralimpik sporcular üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle genel sporcuları temsil 

etmediği belirtilmektedir (Samuels, 2008). Profesyonel beyzbol oyuncularında 

kronotip ve vuruş performansının incelendiği bir çalışmada, sabahçıl 

sporcuların saat 14: 00 'dan önce yapılan müsabakalarda akşamcıl tiplerden 

daha yüksek bir performansa sahip olduğu, akşamcıl tiplerin de saat 20: 00' dan 

sonra yapılan müsabakalarda sabahçıl tiplerden daha yüksek bir performans 

gösterdiği belirtilmiştir (Winter, Potenziano, Zhang ve Hammond, 2011).  

Kaçar (2020)’a göre bazı spor branşlarında antrenmanlar/müsabakalar 

genellikle akşam saatlerinde, bazılarında sabah saatlerinde yapılmaktadır. 

Literatürde kronotipin mi seçilen sporu etkilediği yoksa seçilen sporun / düzenli 

olarak yapılan antrenman saatlerinin mi bireyin kronotipini etkilediği henüz 

netlik kazanmamıştır (Vitale ve Weydahl, 2017). Bir başka çalışmada 

yarışmaları genellikle sabah olan bisikletçi, atlet ve triatletlerin daha çok 

sabahçıl tipte oldukları belirtilmektedir (Anderson ve diğerleri, 2018). 

Sporda Dikkat  

Şahin (2019)’e göre spor yapmak tüm insanlar gibi dikkat eksikliği olan 

çocuklar ve erişkinler içinde oldukça faydalıdır. Burada ‘’spor’’ kelimesi ile 

neyin kastedildiği de çok önemlidir. Ev önlerindeki arsalarda maç yapmak veya 

yazlıkta gün boyu denize girmek ‘’spor yapmak’’ olarak algılanmamalıdır. 

Dikkat Eksikliği olan çocukların gelişimine ve tedavisine yararlı olmasını 

istediğimiz spor faaliyetleri bir eğitmen gözetiminde, kurallı ve disiplinli 

şekilde haftada en az iki kere olması gerekir (Ercan ve Aydın, 2013).  

Spor, seçici dikkat ile ilgili yapılan araştırmalarda odak noktası haline 

gelmiştir. Singer Caauraugh, Tennat ve Murphey (1991)’e göre psikomotor 

yetenekleri başarılı bir biçimde ortaya koymak amacıyla kişiler, seçici olarak 

dikkat edebilmeli ve alakasız olan uyarıcıları görmezden gelirken ilgi 

duydukları uyarıcılara konsantre olarak dikkatlerini toplayabilmelidir. 

Organizma, herhangi bir durumda devamlı şekilde hem içsel hem de dışsal 
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çevreden gelen bilgi yağmuruna tutulur ve sadece belli bir kısmını asimile 

edebilir. Dolayısıyla sadece birkaç uyaranın işleme dahil edilmesi için 

seçiciliğe gerek duyulur (Boutcher, 1995).  

Düzenli fiziksel egzersizler ve sporun dikkati toplama ve öğrenme üzerinde çok 

önemli etkileri vardır Şahin (2019)’e göre bu etkiler Şekil 4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4. Sporun dikkat üzerindeki olumlu etkileri 

(Kaynak: Şahin, 2019). 

Uygun uyarıcıya dikkat yoğunlaştırmak ve dikkat etmeyi devam ettirme 

becerisinin sporda başarı için çok önemli bir faktör teşkil ettiği 

gözlemlenmektedir (Çağlar ve Koruç, 2006). Literatürde, düzenli fiziksel 

aktivite yapan çocukların dikkat düzeylerinin düzenli fiziksel aktivite 

yapmayan çocuklara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. (Renk ve 

diğerleri, 2019). Yapılan çalışmalarda fiziksel aktivite, oyunsal etkinliklerin 

(Renk ve diğerleri, 2019) ve oryantiring’in çocukların dikkat düzeylerini 

arttırdığı tespit edilmiştir (Atakurt ve diğerleri, 2017). Dikkat düzeyi düşük olan 

ve olmayan çocukların eğitim programlarında belirtilen yöntemlerin 

kullanılmasının çocukların dikkat becerilerinin geliştirilmesinde 

kullanılabileceği önerilmektedir (Atakurt ve diğerleri, 2017; Renk ve diğerleri, 

2019). 

 

Kas gevşemesi

Zihinsel gevşeme 

Yapılan işte etkinliğin 
artması 

Enerjide artış

Duygusal rahatlama  ve 
rahatlık 

Daha iyi uyku

Kendine güven artışı 

Daha iyi sağlık 
(Özkaynak, 2013)
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)  

Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının 

en yaygın davranış bozukluklarından biridir (National Institute of Health, 

2000). Barkley ve Murphy (1998), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 

Bozukluğu, hiperaktivite ve dürtüsel davranış gibi bir dizi problemi içeren 

spesifik bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. (Barkley ve Murphy, 

1998).  

Tuğrul (2022)’a göre bilişsel kontrol (dikkat, bir göreve odaklanma), 

duygulanım düzenlemeleri (öfke yönetimi) ve bunların davranışsal düzenleme 

ve gelişimde birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileri, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu etkisiz, düzensiz davranışla karakterize edilen 

bileşenleridir. Dürtüsel davranış sorunları olan çocuklarda çoğunlukla dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülmektedir. Bu çocukların çoğunlukla 

dikkat ve dürtü kontrol sorunları vardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu’nun dikkatle ilgili semptomları bilişsel kontrol ile ilişkiliyken, 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun dürtüsel semptomları duygusal 

tepki verme ve zayıf bilişsel kontrol ile ilgilidir. Bu belirtiler, çocukların 

ihtiyaçlarına göre davranışlarını değiştirmeleri gerektiğinde sorunlara neden 

olabilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için bazı tanı 

kriterleri vardır. Bu kriterlere göre, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

semptomları 3 alt tiple tanımlanmaktadır. Bunlar;  

• Ağırlıklı olarak dikkatsiz tip,  

• Ağırlıklı olarak hiperaktif ve dürtüsel tip ve  

•Kombine tip (DSM-IV) (Nigg ve Casey, 2005).  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve kliniğe sevk edilen 

çocukların yarısının saldırganlıkla ilişkili sorunları vardır (Barkley ve Murphy, 

1998). İlaç tedavisi çoğunlukla düşük akademik üretkenlik, görevle ilgili 

motivasyon eksikliği ve yetişkinler ve akranlar ile sorunlu etkileşimleri 

iyileştirmek ve davranışsal terapileri geliştirmek için kullanılır (Abikoff ve 

Klein, 1992). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların 

günlük yaşamlarını etkileyen önemli özellikler bulunmaktadır. Genellikle 

düşünmeden ve kontrol etmeden hareket ederler (National Institute of Health, 

2000). Bir görevi bitirmek için aşırı hareket gösterirler ve ayrıca belirli bir 
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göreve konsantre olmakta güçlük çekerler (Barkley ve Murphy, 1998; Abikoff 

ve Klein, 1992).  

Tuğrul (2022)’a göre bu çocuklar birini tamamen bitirmeden bir 

aktiviteden diğerine geçebilirler. Ayrıca, önemli şeyleri hatırlama, kendilerini 

yönetme ve organize etmede güçlük çekme gibi günlük rutin problemleri 

vardır. Bu çocukların bir diğer yaygın sorunu, “kurallara ve talimatlara uymak, 

kendi planlarını formüle etmek ve ona bağlı kalmak” gibi “özdenetim” 

sorunlarıdır (Barkley ve Murphy, 1998). Bu özelliklerinden dolayı popüler 

olmazlar ve çevrelerindeki bireylerle sorunlar yaşarlar (Lewis, 1996).  

Okul öncesi çocuklar üzerine yapılan bir araştırmada DeWolfe, Byrne ve 

Bawden (2000) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan 

okul öncesi çocukların aralarındaki farklılıkları araştırmışlardır. Çalışmalarında 

davranışsal ve psikososyal bağıntıların ebeveyn derecelendirmelerini 

kullanmışlardır. Araştırmanın sonuçları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan okul öncesi çocukların tipik gelişen akranlarından daha 

saldırgan, uyumsuz, talepkar ve daha az uyumlu, sosyal olarak daha az 

yetenekli görüldüğünü, başkaları üzerindeki eylemlerinden ve bu eylemlerinin 

etkilerinden habersiz veya duyarsız olduklarını göstermiştir. Ebeveyn 

derecelendirmeleri, klinisyenlerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğunu ayırt etmelerinde çok önemli olmasına rağmen, ebeveynlerin ve 

çocukların öz değerlendirmeleri arasında farklılıklar vardır. dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan okul öncesi çocuklar, kendilerini tipik gelişen 

akranlarına kıyasla yetkin ve sosyal olarak kabul gören olarak 

değerlendirmektedirler (DeWolfe, Byrne ve Bawden, 2000). Campbell’ın 

araştırmasına göre; olgunlaşma ile birlikte, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan çocuklar, yeterlilik ve sosyal kabul derecelendirmelerinde 

kendilerini daha düşük bir oranla değerlendirmektedir (DeWolfe, Byrne ve 

Bawden, 2000; Campbell, 2000). 

Gol ve Jarus (2005), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 

çocukların sosyal etkileşimde ve günlük görevlerde işlev görmede zorluk 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 51 çocuk ile yürüttükleri bir çalışmada Motor ve 

İşlem Becerilerinin Değerlendirilmesi (MBD) ölçeğini kullanmışlardır. Sonuç 

olarak, müdahale aşamasında çocukların sosyal etkileşim becerilerini 

geliştirdiklerini bulmuşlardır.  
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Sporda Dikkat Eksikliği ve Hipeaktivite Bozukluğu 

Yakamoz (2021)’a göre, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

belirtilerinin görüldüğü çocuklara sahip ebeveynlerin en çok merak ettiği ve 

sorduğu sorulardan birisi de çocuktaki bu belirti düzeylerinin azaltılması için 

hangi spor dalının daha uygun ya da faydalı olduğudur. dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olmayan her çocuk için olduğu gibi dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan çocuk için de belli bir spor dalından bahsetmek ve 

çocuğu sadece o spor dalına yönlendirmek doğru olmaz;  

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ya da genç için 

daha çok sevdiği, keyif aldığı, başarabileceği bir spor dalı hangisi ise o dal 

uygun olduğu belirtilmektedir (Yakamoz, 2022). Spora çocuğun enerjisini 

boşaltmasını sağladığı, zaman geçireceği, ya da oyalanacağı bir etkenlik olarak 

bakmak da yanlış bir algı olarak belirtilmektedir. dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan çocuk için düzenli spor yapmak dengeli 

beslenmek ve doğru spora karar vermek bundan çok daha fazla katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Düzenli spor yapmak, belirli bir spor dalında 

düzenli antrenmanlara katılmak; Bedene daha çok hâkim olmayı ve bedeni daha 

etkili kullanabilmeyi sağlayacağı gibi, özgüveni yükselteceği, amaçlı, planlı, 

düzenli çalışmayı, Sorumluluk duygusu, strese dayanabilme ve baş etme 

becerilerini, büyüme hormonunun salgılanmasını, bağışıklık sistemi 

kuvvetlenmesini, bir guruba ait olmayı ve bunun yanında sosyal beceriler 

gelişeceği ifade edilmektedir (Sürücü, 2018).  

Sonuç olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olamayan 

çocuklar gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların da 

düzenli olarak bir spora devam etmeleri yararlıdır. dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan çocukların aşırı hareketlilik, isteklerini 

erteleyememe ve dikkatsizlik gibi olumsuz durumları için spor yapmak oldukça 

fayda sağlayacaktır. Bu nedenle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

olan çocukları, kendi bedensel yeteneklerine uygun daha çok eğlenebilecekleri 

ve zevk alabilecekleri bir spora yönlendirmek bedensel ve ruhsal bakımdan 

oldukça yararlı olacaktır (Ercan, 2008).  
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Türkiye’de Eğitim Sistemi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 

Bozukluğu 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin, eğitim 

sistemi içinde yaşadıkları zorlukları belirleyebilmek için ülkemizdeki eğitim 

sistemine daha gerçekçi yaklaşmak gerekir. Son zamanlarda çocuk ruh sağlığı 

kliniğine yapılan başvuruların büyük kısmı akademik başarısızlık, ders 

çalışmaya karşı isteksizlik, okulda yaşanan davranış problemleri gibi okul ve 

eğitim ile alakalı problemler oluşturmaktadır. Rekabete dayalı toplum yapısı, 

ailelerin hem kendileri hem de çocukları için gelecek ile ilgili kaygıları 

çocukların üstesinden gelmesinin zor olduğu yüksek başarı beklentileri, 

rekabete dayalı yapılan sınavlar, artış gösteren öğrenci mevcutları, 

öğretmenlerin üstesinden gelemediği yaşam koşulları ve eğitim sistemindeki 

diğer aksaklıkların tümü bu sorunların artışına neden olmaktadır. Zihinsel, 

duygusal, sosyal açıdan normal olan çocuklar bile bu sistem içinde 

zorlanmaktadırlar. Gün geçtikçe artan sayıda okul derslerinden okul 

ortamından nefret edecek duruma gelen çocuklar ve gençler, gelecek 

konusunda ne yapacaklarını bilemeyen, sıkılmış, çocuklarının eğitimlerinin 

sonlanmasını bekleyen ebeveynler ve sorunlarla baş başa bırakılmış, tükenmiş 

öğretmenlerle karşı karşıyayız. Bu durumdan kaynaklı neredeyse çocukların 

hepsi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerine yakın belirtiler 

gösterebiliyorlar. Bu durumda ilk yapılacak olan şey bunların içinden gerçekten 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarla, olmayanların doğru bir 

şekilde belirlenmesidir. Değerlendirme süreci içinde belirtilerin ve ne kadarının 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan kaynaklı ne kadarının çevresel 

nedenlere bağlı olduğu ancak detaylı bir değerlendirme ile anlaşılabilir (Sürücü, 

2018). 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Toplumda 

Görülme sıklığı.  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirti düzeylerinin toplumda 

görülme sıklığı ya da derecesi net olarak ifade edilmemekle birlikte bu konu ile 

ilgili yapılan çalışmalarda uygulanan yöntem, çalışmanın yapıldığı grupta 

belirlenen tanı ölçütlerine göre benzer sonuçlar çıkmadığı ifade edilmektedir. 

Yüzde yüz olmamakla birlikle kabul görülen verilere ve görüşe göre dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilköğretim çağındaki çocukların % 3-
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5’inde yani her 20-30 çocuktan birinde görüldüğü, bu her sınıfta en az 1-2 

çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabileceği ifade 

edilmektedir (Sürücü, 2018). Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1999-2000 

yılında yapılan bir çalışmanın istatistik verilerine göre ilköğretim kurumlarında 

ortalama 16 milyon öğrenci vardır. dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğunun her 100 çocuktan beşinde tanılanabildiği sonucuna göre 

Türkiye’deki ilköğretim düzeyinde eğitimlerini sürdüren yaklaşık olarak 1 

milyon öğrencide bu bozukluğun görülme olasılığı vardır (Sürücü, 2018).  

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun yaş, cinsiyet 

arasındaki görülme derecesi. 

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerin 

ortalama 7 yaşına girmeden görülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Belirtilerin 

geneli ortalama 4-5 yaşlarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ama bu 

çocukların bir kısmının bebeklik çağlarından itibaren huysuz olmaları, yetersiz 

uyumaları ve yetersiz beslenmeleri ortaya çıkabilir. Eğitim hayatının başlaması 

ile dikkat eksikliğine bağlı öğrenme problemlerinin ortaya çıkması ve okul 

arkadaşları ile aralarındaki problemler ailelerin endişe duymalarına neden olur. 

Ergenlik döneminde ise, öğrenim başarısızlığı ile birlikte davranış problemleri 

ve ebeveynlere karşı oluşan tutumlar gözlendiği, ergenlikte aşırı hareketlilik 

durumu azaldığı, bunun yerine yaptığı şeyden çabuk sıkılma ve dikkat 

dağınıklığının aldığı belirtilmektedir (Özkaynak, 2018).  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu erkek çocuklarda kızlara 

göre daha sık rastlanır. Erkek çocuklarda çoğunlukla hiperaktivite ve 

impulsivite belirtileri göz önünde iken, kız çocuklarında genellikle dikkat 

eksikliği durumu daha fazla gözlenir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu her kültür ve toplumda görülen bir durumdur. dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğunun toplumda görülme durumu farklı çalışmalarda 

farklı sonuçlar elde edilmesine karşın ortalama olarak % 5-6 civarındadır 

(Özkaynak, 2018).  

Ergenlik Dönemi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 

Bozukluğu 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili yapılan çalışmalar 

erken tanı ile çocukluk çağında farkına varılmayan ve bununla ilgili herhangi 
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bir tedavi yöntemi ile tanısı konulmamış olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan çocukların ergenlik dönemine başlamaları ile birlikte üç farklı 

gelişim olarak karşımıza çıkmaktadır; dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu  olan çocukların % 10-15’inde ergenlik dönemde belirti 

düzeylerinde hafif ya da orta seviyede iyileşme gösterildiği, % 70-80’ininde 

gözlenen problemler herhangi bir azalma veya artış göstermeden aynı düzeyde 

devam ettiği. % 5-10’unda var olan problemlerden kaynaklı veya ek olarak 

başka psikiyatrik sorunlar ve daha ciddi problemler oluştuğu ifade edilmektedir 

(Sürücü, 2018).  

Dikkat Eksikliği ve Kronotip Arasındaki İlişki  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olançocukların % 70’i 

hafiften şiddetliye kadar uyku problemleri sergilemekte ve bu problemler daha 

kötü çocuk, bakımveren ve aile sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir (Sung, 

Hiscock, Scriberras ve Efron, 2008). dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan bireylerde, en sık görülen uyku sorunları arasında yatma 

zamana direnme, uykuya başlamada zorlanma, gece sık uyanma, sabah 

uyanmakta güçlük çekme, uykuda nefes alma sorunları ve gündüz uykululuğu 

bulunmaktadır (Cortese, Faraone, Kanofal ve Lecendreux, 2009). Yetersiz veya 

kalitesiz uykunun, çocuk ve ergenlerde duygudurum, davranış ve akademik 

performans üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir (Fallone, Owens ve 

Deane, 2002). Bununla birlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun 

temel bilişsel ve davranışsal belirtilerinin birçoğuna da düşük uyku kalitesi 

ve/veya miktarı katkıda bulunabilmektedir (Owens 2005; Kirov ve Brand, 

2014). dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde SCN 

tarafından düzenlenen işlevler olan, uyku-uyanıklık döngüsünün (Gruber, 

Sadeh ve Raviv, 2000) ve kortizol seviyelerinin (Kaneko ve diğerlerleri, 1993) 

sirkadiyen ritimlerinin bozulduğu saptanmıştır. SCN'den çıkan anormal 

zamanlama sinyallerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda 

görülen bilişsel, uyku-uyanıklık ve nöroendokrin değişikliklere katkıda 

bulunabileceği öne sürülmektedir (Sylvester, Krout ve Loewy, 2002).  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerde 

%73-78 prevalans ile gecikmiş sirkadiyen ritim dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu ile ilişkili tüm uyku sorunları arasında en sık görülenidir (Bijlenga 

ve diğerleri, 2019). Van Der Heijden ve diğerleri (2005) dikkat eksikliği ve 
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hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda uyku başlangıçlı uykusuzluğun yaygın 

olduğunu ve bu grupta uyku başlangıçlı uykusuzluğu olmayan dikkat eksikliği 

ve hiperaktivite bozukluğu olanlara göre loş ışık melatonin başlangıcında 

(DLMO) faz gecikmesi olduğunu saptamıştır.  dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan bireylerle yürütülen başka bir çalışmada da loş ışık melatonin 

başlangıcındaki (DLMO) gecikmeye ek olarak DLMO ile uykuya başlama 

arasındaki sürenin sağlıklı kontrollere göre ortalama bir saat daha uzun olduğu 

bulunmuştur (Bijlenga ve diğerleri, 2013).  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile sirkadiyen ritim ve 

kronotip ilişkisinin incelendiği bir derlemede akşamcı kronotipin hem dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hem de bunun semptomları ile güçlü bir 

ilişkisi olduğuna yönelik tutarlı bulgular elde edilmiştir (Coogan ve McGowan, 

2017). Akşamcı kronotiplerin daha geç yatıp ve geç kalktığı, uykuya geçişte 

daha uzun gecikmeler gösterdiği ancak gündüz uykululuğu açısından diğer 

kronotiplerden farklılık göstermediği (Rosenthal ve diğerlerl, 2001) göz önüne 

alındığında akşamcı kronotipe sahip bireyler ile D dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olanlar arasında ortak özellikler olduğu söylenebilir. 

Ayrıca akşamcı kronotip artmış dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

semptom şiddeti ile ilişkilendirilmektedir (Bumb ve diğerleri, 2016). 

Bir araştırmada erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

grubunda sonbahar/kış döneminde, sirkadiyen fazın duygudurumdan bağımsız 

olarak geciktiği ve akşamcı kronotipin dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu semptomları ve birtakım nöropsikolojik eksikliklerle güçlü bir 

şekilde bağlantılı olduğu saptanmıştır (Rybak, McNeely, Mackenzie, Jain ve 

Levitan, 2007). Başka bir araştırmada ise akşamcılık hiperaktivite ve 

dürtüsellikten ziyade dikkatsizlik semptomları ile ilişkilendirilmiş ve akşamcı 

kronotipin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dikkat eksikliği baskın 

tipin bir endofenotipini oluşturabileceği öne sürülmüştür (Caci, Bouchez ve 

Baylé, 2009).  

Literatürde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun temel 

semptomları ve alt tiplerinin uyku sorunları ile ilişkisine yönelik tutarsız 

sonuçlar yer almaktadır. Bazı çalışmalarda uyku sorunları açısından dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alt tipler arasında farklılık bildirilmezken 

diğer çalışmalar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bileşik tipi dikkat 

eksikliği baskın tipe ve kontrollere göre uyku sorunları ile daha fazla 
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ilişkilendirmiştir (Mayes, ve diğerleri, 2009; Chiang ve diğerleri, 2010). Dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bileşik tip ile ilişkili bulunanlar arasında 

sirkadiyen ritim uyku bozuklukları, kâbus, uykuda konuşma bozukluğu 

(Chiang ve diğerleri, 2010) ve uyku ile ilgili istemsiz hareketlerde artış 

(Corkum, Moldofsky, Hogg-Johnson, Humphries ve Tannock, 1999) yer 

almaktadır.  

Sonuç  

Dikkat eksikliği ve hiperativite bozukluğuna sahip bireylerin, uykuya 

direnme, gece sık sık uyanma, gündüz uykululuğu bulunmaktadır (Cortese, 

Faraone, Kanofal ve Lecendreux, 2009). Bijlenga ve diğerleri (2019) tarafından 

yapılan bir araştırmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 

bireylerin uyku sorunlarına bağlı olarak sirkadyen ritimlerinin de bozulduğu 

tespit edilmiştir. Dikkat eksikliği, sirkadyen ritim ve kronotip arasındaki 

ilişkinin incelendiği bir derlemede akşamcı kronotipin hem dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu ile güçlü bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir 

(Coogan ve McGowan, 2017).  Bir başka araştırmada akşamcı kronotiplerin 

daha geç yatıp ve geç kalktığı, uykuya geçişte daha uzun gecikmeler gösterdiği 

ancak gündüz uykululuğu açısından diğer kronotiplerden farklılık göstermediği 

(Rosenthal ve diğerlerleri, 2001).  göz önüne alındığında akşamcı kronotipe 

sahip bireyler ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip bireyler 

arasında ortak özellikler olduğu söylenebilir.  

Kronotip, günün fiziksel ve bilişsel olarak aktif olan kısmını etkiler. 

Sirkadiyen ritme göre üç ana kronotip (sabah tipi, ara tip ve akşam tipi) vardır 

(Horne vev Östberg, 1976; Adan, Archer, Hidalgo ve Milia, 2012). Sabah tipi, 

erken uyanma ve yatma zamanı ve sabahları tatmin edici aktiviteler olarak 

tanımlanırken, akşam tipi, geç uyanma ve yatma zamanı ve akşamları daha iyi 

performans ile karakterize edilir. Kaçar (2020)’e göre elit sporcuların % 51’inin 

sabahçı, %40’ının ara, %9’unun ise akşamcıl kronotipinde olduğu bir başka 

araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Winter ve diğerleri (2011) tarafından 

yapılan bir başka araştırmada ise, profesyonel beyzbolcuların, kronotipleri ve 

vuruş performansları incelenmiş ve sabahçıl sporcuların saat 14: 00 'dan önce 

yapılan müsabakalarda akşamcıl tiplerden daha yüksek bir performansa sahip 

olduğu, akşamcıl tiplerin de saat 20: 00' dan sonra yapılan müsabakalarda 

sabahçıl tiplerden daha yüksek bir performans gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Bilindiği üzere bazı spor branşlarında antrenmanlar veya müsabakalar 

kimi zaman sabah kimi zaman akşam saatlerinde yapılmaktadır. Bu konu ile 

ilgili alan yazın incelendiğinde spor mu kronotipi yoksa kronotip mi sporu 

etkiler? Sorusunun Vitalie ve Weydahl (2017)’ e göre henüz bir netlik 

kazanmadığı ifade edilmiştir. Anderson ve diğerleri (2018) tarafından yapılan 

bir araştırmada, yarışmaları genellikle sabah saatlerin olan bisikletçi, atlet ve 

triatatletlerin kronotiplerinin de buna bağlı olarak sabahçı tip olduğu 

belirtilmiştir.  

Küçük yaşlarda ortaya çıkan dikkat eksikliği ve hipeaktivite 

bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin, çocuklarında meydana gelen bu 

belirtilerin azaltılabilmesi, çocuğun sevdiği, keyif aldığı ve başarı olduğu spor 

branşı hangisiyse, ailenin çocuğunu o spor branşına yönlendirmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Ercan (2008)’a göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan çocukların daha çok kendi yeteneklerine uygun olan spor 

branşına yönlendirilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.  Çünkü Şahin (2019)’a 

göre sporun dikkatin gelişime olumlu yönde etkileri bulunmaktadır.  

Bir noktada bireyin uyku düzenin ifade eden kronotip kavramının sporda dikkat 

eksikliği bağlamında incelendiği bu bölümde; dikkat eksikliği ve hiperaktive 

bozukluğa sahip olan bireylerin yapmış oldukları sporlara bağlı olarak 

dikkatlerinin gelişeceği aynı zamanda yaşın ilerledikçe kronotip çeşitlerinin de 

belirli bir düzene gireceği düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Müzik,  toplum ve insanlar üzerinde en entelektüel ve duygusal etkiye 

sahip olan ve çok eski zamanlardan günümüze kadar sürekli olarak yayılan 

sanatlardan biridir. Müzik, etkili bir fenomen ve hayatımızın vazgeçilmez bir 

bileşenidir (Atılgan, 2005). Müzik,  yaşamın tüm yönlerini kapsayan samimi 

bir kişisel olgudur. Müzik, beşikte, sokakta, evde, okulda, işte, dinlenirken ve 

oyun oynarken, kutlamalarda ve toplantılarda, radyo ve televizyonda 

hayatımızın bir parçasıdır. Anne karnındaki bebek, annesinin kalp atışlarından 

etkilendiği için doğumdan sonra annesinin kollarında o tanıdık sesi duyunca 

rahatlar ve ağlamayı keser. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, müziğin çocuklar 

üzerindeki etkisi, ömür boyu sürecek hızlı, çeşitli ve ilerici bir ilişki haline 

dönüşür (Uçan, 1996). Çevresindeki müzikle etkileşime giren insanlar müzikal 

davranışları benimsemeye başlar; Taklit edin, dinleyin, mırıldanın, çalın, şarkı 

söyleyin, eleştirin, takdir edin, beste yapın, bir enstrüman çalın, vb. Bu eserler 

arasındaki ortak payda müzikle olan uyumdur. Müzik insanlara kendilerini 

ifade etme, birbirlerini tanıma ve kendilerini aşma fırsatı verir (Say, 2008). 

Müziğin faydalarının yanı sıra, fiziksel ve zihinsel sorunları olan çocuk ve 

yetişkinlerde psikolojik durumların izini sürmek için bir iletişim aracı olarak 

terapide kullanıldığı bilinmektedir. Araştırmalar, insanların yaşamları ve 

iyileşme süreçleri için önemli olan müzik terapinin tarihinin Amerika, Afrika, 

Avrupa, Asya ve birçok Türk uygarlığına kadar uzandığını da doğrulamaktadır. 

(Koç vd., 2011). Geçmişte insanlar, elfler veya kötü ruhlar olarak adlandırılan 

varlıkların hastalığa neden olabileceğine inanıyordu. Kötü ruhlar, cadıların, 

şamanların ve büyücülerin şifa ritüelleri tarafından kontrol edilmekteydi. 

Müzik, ritmik dans ve şarkı söyleme bu şifa ritüelinin ayrılmaz bir parçalarıydı. 

Müziğin beyin üzerindeki etkileri de iyi bilinmektedir. Müzik dinlemek, 

işbirliği, iletişim, sosyal uyum ve toplumdaki grupların koordinasyonu gibi 

evrimsel işlevlere sahip bireyleri harekete geçirir. Bu esnada beyinde; Biliş, 

algılama, öğretme, öğrenme ve hafıza gibi tüm zihinsel işlevleri harekete 

geçiren çok yönlü bir olgudur (Yazıcı, 2017). Spor terimi, fiziksel aktivite ve 

antrenman gibi olguları kapsayan bir terimdir. Spor, "insanların ve doğanın 

getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için oluşturulmuş sosyal kurallar 

dahilinde, yalnızca sporda etkili olan fiziksel hareketler" olarak adlandırılabilir. 

(Mirzeoğlu, 2006). Sporcunun amacı oyunda maksimum verimde olmaktır. 

Yüksek standartlara ve belirli becerilere ulaşmak, birden fazla alanda araştırma 
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ve bilgi gerektirir. Spor müsabakaları, rekabetçi sporlara yönelik tüm 

hazırlıkların ana içeriğini temsil eder. Müsabaka ve antrenman, insan 

vücudundaki stresin uyarı işaretleridir. Spor rekabet yaratır ve bu uyarana 

şiddetle tepki verir (Muratlı, 2007). Dış faktörlerin varlığının sporcunun 

performansını iyileştirdiği inkâr edilemez. Bu dış etkenlerden birinin de müzik 

olduğu bilinmektedir. Literatür incelendiğinde sporun müziğin etkilendiği 

alanlardan biri olduğu görülmektedir. Mevcut araştırmalar, müziğin egzersiz ve 

rahatlama üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir. Harici bir faktör 

olarak müziğin, müzikli veya müziksiz, genel hareket mekaniği üzerinde 

olumlu bir etkisi olduğu saptamıştır. (Erdal, 2005). Çoğu spor salonunun üst 

düzey ses  (müzik) sistemleriyle donatıldığını göreceksiniz. Elbette 

Walkman'lerinde müzik dinleyen fitness koşucularıyla tanışmak normal 

karşılanmaktadır (Koç vd., 2011). Sporcuların müsabaka öncesi hızlı/dinamik 

müzik dinlemelerinin oyunun stresini azalttığı, taraftarların performanslarını ve 

ruh hallerini iyileştirmek için bu adımı attığı izlenildi. (Karageorgis ve Terry, 

1997). Sonuçları göz önünde bulundurarak, sporda müzik kullanımının 

sporcuların benlik saygısı, özgüveni, bir konuya odaklanması ve daha fazla 

hareket üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir (Mavi, 2012). Bu 

bağlamda müzik ve sporun ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Araştırmamızın 

temel amacı, Türk ve yabancı literatürdeki müzik ve spor çalışmalarının 

değerlendirilmesidir. 

MATERYAL VE METOD 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman tarama 

deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri kaynağı, belirli bir alanda 

çalışırken belirli bir amaç için toplanan bir belgedir (Patton, 2002). Bu 

kapsamda 2013-2022 yılları arasında Türkiye'de müzik, spor ve spor ilişkisine 

yönelik çalışmalar kapsamlı bir doküman incelemesine ve kaynaklara dayalı 

sistematik analize tabi tutulmuştur. Sistematik bir inceleme, sorunlara çözümler 

bulmak için alanda yayınlanmış çalışmaları araştırarak bir dizi dâhil etme ve 

hariç tutma aşamasını kullanmaktan oluşur. Bir sonraki adım, derlemeye hangi 

çalışmaların dahil edileceğine karar vermek ve derlemeye dahil edilen 

çalışmalardan elde edilen bulguları bütünleştirmektir (Karaçam, 2013). 

Çalışmada sistematik bir derleme üretmek için bir adım kullanıldı. İlk adımda, 
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bir araştırma soruları çerçevesi tanımlanmıştır. İkinci adımda, sistematik 

incelemelerle ilgili anahtar kelimeleri kullanarak elektronik veri tabanları 

taranmıştır. Üçüncü aşamada çalışmasının uygunluğu araştırmacılar tarafından 

kontrol edilmiştir. Dördüncü seviyede konsolide edilen iç görüler açık ve 

anlaşılır bir şekilde yazılmıştır. Beşinci aşamada, tartışma bölümüne dahil 

edilecek aşamalar yazılmıştır. 

Çalışmada Türkçe ve yabancı makale ve makaleler incelenmiştir. 

Çalışmanın bir parçası olarak seçilen makaleler ve makaleler için aşağıdaki 

dahil etme ve hariç tutma kriterleri dikkate alındı: 

➢ Araştırmaların müzik ile spor ilişkisini incelemeye yönelik 

olması, 

➢ Araştırmaların müzik ile beden eğitimi ilişkisini incelemeye 

yönelik olması, 

➢ Araştırma müzik ile fiziksel aktivite ilişkisini incelemeye 

yönelik olması, 

➢ 2013-2022 yılları arasında Türkiye’de veya yabancı literatürde 

tezler veya makaleler olmasıdır. 

Araştırma Grubu ve Veri Toplama Araçları 

Araştırma yayınları incelenirken, araştırma anlamında anahtar kelimeler 

olarak 'müzik ve spor' belirlenmiştir. Bu kapsamda Yöktez, Google Akademik, 

ResearchGate ve Dergipark veri tabanlarında 'fiziksel aktivite, egzersiz, spor' 

kelimeleri ile ayrı ayrı anahtar kelimeler kullanılarak elektronik arama 

yapılmıştır. Bu araştırma 38 bilimsel yayına ulaşılmasıyla sonuçlandı. Bu 

bilimsel yayınlardan 15 tanesi çalışmanın konusu ile ilgili bulunmuş ve bu 

çalışmalar incelenmiştir. Araştırmada veri elde etme yöntemi olarak 

araştırmalar numaralandırılarak; sonrasında çalışmanın: 

➢ Yılı, 

➢ Türü, 

➢ Modeli, 

➢ Yayınlandığı Dergi, 

➢ Atıf Sayısı, 

➢ Ulaşıldığı Veri Tabanı, 
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➢ Amacı, 

➢ Araştırma Grubu, 

➢ Yöntemi, 

➢ Bulguları, 

➢ Sonuçları, olmak üzere 11 kategori belirlenmiştir. 
 

BULGULAR 

Tablo 1. Müzik ve Spor ile ilgili Çalışmaların Bazı Parametreler Bakımından Analiz 

Tablosu 

Çalışma adı Yılı Türü Model Dergi Atıf  
Veri 

Tabanı 

1-Effect of Rhythm 

on The Recovery 

From İntense 

Exercise 

2013 Makale Deneysel 

The Journal of 

Strength & 

Conditioning 

Research 

36 
Google 

Akademik 

2-The effects of 

relaxing music for 

anxiety control on 

competitive sport 

anxiety 

2014 Makale Deneysel 

European 

Journal of 

Sport Science 

60 
Google 

Akademik 

3-The effect of pop 

musical tempo 

during post 

treadmill exercise 

recovery time 

2015 Makale Deneysel 
Procedia 

Manufacturing 
6 Elsevier 

4-Effects of 

Lıstenıng to 

Preferentıal Musıc 

on Sex 

Dıfferences ın 

Endurance Runnıng 

Performance 

2015 Makale Deneysel 

Perceptual 

and motor 

skills 

30 

 

Researchg

ate 

5-The Effect of 

Musical Genre 

during 

Post Treadmill 

Exercise Recovery 

Time 

2016 

Tam 

Metin 

Bildiri 

Deneysel 

International 

Conference on 

Human 

Factors and 

Ergonomics  

2 
Google 

Akademik 

6-Müziğin Aerobik 

ve Anaerobik 

Performansa 

2017 
Doktora 

Tezi 
Deneysel Yöktez - Yöktez 
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Etkisinin 

İncelenmesi 

7- Ortamın Wingate 

Anaerobik Egzersiz 

Performansı 

Üzerine Etkisi 

2017 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

Deneysel Yöktez - Yöktez 

8-Music’s Effect on 

Exercise 

Participants by 

Exercise Session 

2017 Makale Deneysel 

Journal of 

Applıed Sport 

Psychology 

8 
Google 

Akademik 

9-Müziğin 

Maksimal Koşu 

Performansına ve 

Egzersiz Sonrası 

Toparlanma 

Hızına Etkisi 

2018 Makale Deneysel 

Türkiye Spor 

Bilimleri 

Dergisi 

3 Dergipark 

10-Dinlenilen Farklı 

Tempo Müziklerin 

futbolcularda 

Aerobik 

ve Anaerobik 

Performansa 

Etkisinin 

İncelenmesi 

2018 Makale Deneysel Spormetre 1 
Researchg

ate 

11- Karate 

Sporcularının 

Müzikten 

Etkilenme ve 

Akademik Öz 

Yeterliklerinin Bazı 

Demografik 

Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

2019 Makale Ölçeksel 

Atatürk 

Üniversitesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Bilimleri 

Dergisi 

- 
Google 

Akademik 

12-Effects of Music 

in Exercise and 

Sport: A Meta-

Analytic Review 

2020 Makale 
Meta 

Analiz 

American 

Psychological 

Association 

103 
Google 

Akademik 

13-The Effect of 

Musıc on the 

Performances of 

Taekwondo 

Athletes 

2021 Makale Ölçeksel 

Library and 

information 

resources 

- 
Google 

Akademik 

14- Sportif 

Uygulamalarda 

Müzik: Kırşehir 

Ahi Evran 

Üniversitesi Beden 

2021 Makale Ölçeksel 

Akdeniz Spor 

Bilimleri 

Dergisi 

- 
Google 

Akademik 
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Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

Öğrencileri Üzerine 

Bir Araştırma 

15-Müziğin 

Sporcular 

Üzerindeki 

Etkilerinin 

İncelenmesi 

2022 Makale 
Durum 

tespiti 

Düzce 

Üniversitesi 

Spor Bilimleri 

Dergisi 

- 
Google 

Akademik 

 

Çalışmaların Amacı, Araştırma Grubu, Yöntemi, Bulguları ve 

Sonuçları 

1-Eliakim, Bodner, Meckel vd. (2013), yaptıkları çalışmada yoğun 

antrenmanlarda ritmin toparlanmaya etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. Yaş 

ortalamaları 26 olan aktif spor yapan 10 yetişkin birey araştırma grubunu 

oluşturmaktadır. Müzik olmadan, motivasyonel müzik dinletilen ve müzik ritmi 

sabit olan parçaları dinletilen olarak sporcular 3 farklı kategoride 

değerlendirilmiştir. Ortalama kalp atım hızı, efor ve laktat bakımından 

karşılaştırma yapılmıştır. Kalp atım hızında herhangi bir anlamlı farka 

rastlanmamışken, efor ve laktat oranlarında düşüş gözlenmiştir. Sonuç olarak 

ritimli müzik dinlemenin yoğun antrenman sonrasında erken toparlanmayı 

etkilediği tespit edilmiştir. 

2- Elliot, Polman ve Taylor (2014), çalışmalarında rekabet içeren 

sporlarda rahatlatıcı müzik dinlemenin anksiyeteye etkisini incelemişlerdir. 

Araştırma grubunu 72 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencileri rahatlatıcı 

müzik dinletilen, dinletilmeyen ve hiç müzik dinletilmeyen olarak üç gruba 

ayırmışlardır. Sonuç olarak motor becerilerinde herhangi bir anlamlı farka 

rastlamamışken, öğrencilerin anskiyete düzeylerinin düştüğü sonucuna 

varmışlardır. 

3- Palit ve Aysia (2015), araştırmalarında pop müzik dinlemenin koşu 

bandı egzersizi sonrası iyileşmeyi etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. 

Sporculara 10 dakikalık koşu bandında müzikli ve müziksiz olarak egzersiz 

yaptırmışlardır. Müzik dinletilen sporculara dört farklı pop müziği temposu 

uygulanmıştır. Bunlar; yavaş (66-76 bpm), orta (76-120 bpm), hızlı (120-168 
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bpm) ve çok hızlı (168-200 bpm) olarak tercih edilmiştir. Sonuç olarak pop 

müziğin koşu bandı egzersizinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır. Yavaş 

tempo müziğin kalp atım hızı diğer tempolara göre hem daha hızlı düşürdüğü 

hem de daha hızlı toparlanma süresine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

4- Zachary ve Maeda (2015), çalışmalarında 15 erkek 20 kadın 

dayanıklılık sporcusunu 12 dakikadan oluşan Cooper testi ile tercih edilen 

müzik (137 bpm), müziksiz ve tercih edilmeyen müzik (137 bpm) ile koşu 

mesafelerini karşılaştırdıkları çalışmalarının neticesinde erkek sporcuların 3 

ayrı durumdan koşu mesafelerinin etkilenmediğini fakat kadın sporcularda 

tercih edilen müziğin diğer iki duruma göre koşu mesafesini istatistiksel 

manada daha iyi etkilediğini saptamışlardır. 

5- Palit ve Aysia (2016), yaptıkları araştırmada müzik türünün koşu 

bandı egzersizinde toparlanmayı ne denli etkilediği amaç edinmişlerdir. 

Katılımcılara üç gruba ayırarak sırasıyla her gruba yavaş tempoda new age, pop 

ve rock türünde müzik dinletmişlerdir. Koşu bandında 7 km ve 3 dakikalık 

koşma egzersizi yapılmıştır. Sonuç olarak dinletilen müzik türleri egzersiz 

sonrası toparlanmayı etkilemektedir. New age müzik türü diğer müzik türlerine 

göre kalp atım hızı bakımından daha hızlı toparlanmayı sağladığını tespit 

etmişlerdir. 

6- Köse (2017), yaptığı doktora tezinde, müziğin aerobik ve anaerobik 

performansa etkisini incelenmiştir. Araştırma grubunu kickboks, basketbol ve 

atletizm branşlarından 30 sporcu oluşturmuştur. Sporcular üç farklı durumda 

(motivasyonel müzik, sedatif müzik, müzik olmadan) aerobik ve anaerobik 

testlere 48 saat ara ile tabi tutulmuşlardır. Araştırma neticesinde müzik 

dinlemenin aerobik performans üzerinde etkili olduğu ve müziğin ergojenik 

yardımcı olarak egzersiz esnasında kullanılabileceği, egzersiz sonrasında daha 

hızlı toparlanma sağlayabileceğini tespit etmişlerdir. 

7- Eryiğit (2017), yüksek lisans tezinde slow müziğin, pop müziğin, 

grup halinde sesli ortamın ve katılımcının tek başına olduğu sessiz ortamın 

wingate egzersiz testi performansında etkisini incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma grubunu aktif olarak amatörde futbol oynayan yaş ortalaması 19, boy 

ortalamaları 175 cm, ağırlık ortalamaları 67 olan 34 erkek lisans öğrencisi 
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oluşturmaktadır. 48 saat arayla anaerobik güç testi uygulanarak ortamın 

wingate testine etkisine bakılmıştır. Araştırmada 4 farklı durumda müzik 

dinletilen sporcularda wingate testinde düşük olarak bir etki bulunmuş olsa da 

bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını tespit etmiştir. 

8- Lee vd. (2017), araştırmalarında egzersiz katılımcılarının kendi tercih 

ettikleri müzik veya rastgele çalınan müziğin psikolojik olarak katkısını 

incelemişlerdir. Araştırma kapsamına korede bulunan fitness merkezlerine üye 

olan 292 kişi alınmıştır. Katılımcıların tercih ettikleri müzik frekanslarına 

bakıldığında, ısınma sırasında yatıştırıcı (%45,2) ve uyarıcı (%54,8) müzik için 

benzer yüzdeler gözlenirken, katılımcılar egzersiz ve soğuma sırasında sırasıyla 

uyarıcı (%91,4) ve yatıştırıcı (%75,7) müziği tercih etmişlerdir. Isınma 

seansında sedatif müziğin tercih edilen sedatif müzik grubu için psikolojik 

olarak daha yararlı olduğu bulunmuştur. Egzersiz seansları sırasında, uyarıcı 

müzikten istatistiksel bir fark olmamasına rağmen, yatıştırıcı müziğin tercih 

edilen yatıştırıcı müzik grubu için daha yararlı olduğu, uyarıcı müziğin ise 

ısınma seansına benzer etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Yatıştırıcı müziğin 

tercih edilen yatıştırıcı müzik grubu için psikolojik olarak daha yararlı olduğu 

bulunmuş ve uyarıcı müziğin tercih edilen uyarıcı müzik grubuna psikolojik 

olarak daha yararlı olduğu tespit edilmiştir. 

9- Vatansever, Şahin, Akalp vd. (2018), yaptıkları makale çalışmasında 

farklı tempodaki müziğin maksimum egzersiz süresi, egzersiz sonrası pasif 

toparlanma ve maksimal kalp atım hızı üzerindeki etkisini incelemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırma grubunun 12 sağlıklı kadının oluşturduğu 

çalışmada katılımcılar statik gürültü, hızlı ve yavaş tempo müzik olmak üzere 

rastgele şekilde seçilmiş üç denemeye katılmıştır. Sonuç olarak maksimal 

egzersiz esnasında hızlı tempo müzik dinlemek, maksimal kalp atım hızının 

artması ve egzersiz süresinin artmasına sebep olabiliyorken, egzersiz 

sonrasında yavaş tempo müzik dinlemek toparlanma hızını arttırabilmektedir. 

10- Kartal ve Ergin (2018), yaptıkları makale araştırmalarında 

futbolcularda farklı tempoda dinlenilen müziklerin aerobik ve anaerobik 

performansa etkisini incelemişlerdir. Araştırma grubu TFF U-19 liginde 

oynayan Aydın yıldız spor takımından yaş ortalaması 19, boy ortalaması 179 

cm, ağırlık ortalaması 70 kg, ve v.k.i değeri ortalaması 22 olan 19 futbolcudan 
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oluşturmuşlardır. Futbolculara daha önceden belirlenmiş hareketli tempo 

müzik, hafif tempo ve futbolcuların kendi tercih ettiği müzik türlerinden birini 

kura ile seçmeleri istenmiştir. Her türü kişisel kulaklıklardan 120-140 bpm 

olacak şekilde dinleyerek, 10 dakika dinamik germe, 5 dakika jogging 

egzersizlerinden oluşan 15 dakikalık standart ısınma protokolünü 

uygulamışlardır. Isınmadan sonra yo-yo aralıklı toparlanma testi ve tekrarlı 

sprint sürati testleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak farklı tempodaki 

müziklerin aerobik ve anaerobik performansa etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

futbolcuların kendi tercih ettikleri müziklerde performanslarının daha iyi 

olduğu görülmüştür. 

11- Şık vd. (2019), araştırmalarında ilköğretim ve ortaöğretimlerde 

eğitim hayatlarına devam edip karate branşı ile uğraşan sporcuların bazı 

demografik parametrelere göre müzikten etkilenme ve akademik öz yeterlik 

düzeylerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma grubunu Erzurum ilinde 

eğitim öğretim hayatına devam eden 90 erkek 40 kız sporcu oluşturmaktadır. 

Müzikten etkilenme ile cinsiyet ve aile aylık gelir düzeyleri arasında anlamlı 

bir fark bulunmamışken, eğitim durumu (ortaöğretim) ve yaş (14-15>12-13,10-

11) değişkenlerine göre anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların 

müzikten etkilenme ve akademik öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı saptanmıştır. 

12- Terry vd. (2020), yaptıkları araştırmalarında, egzersizlerde müzik 

dinlemenin etkisini incelemek için 139 çalışmayı çok düzeyli meta analiz 

kullanarak incelemişlerdir. Toplamda dört potansiyel fayda kategorisinden 

(psikolojik, fizyolojik, psikofiziksel ve performans) hesaplamalar yapılmıştır. 

Toplamda 3,599 katılımcı vardır.  Bu çalışmalar ve katılımcılar bakımından 

müziğin duygusal etki, psikolojik performans, algılanan efor ve oksijen 

tüketimi üzerinde faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bunlara karşın kalp atım 

hızında herhangi bir çalışmada faydasından bahsedilmemiştir. Genel anlamda 

müzik duygusal hareketlilik için fiziksel aktivitede kullanılması 

desteklenmekte ve fiziksel performansı geliştirmektedir. 

13- Gacar (2021), araştırmasında taekwondo sporcularının 

performanslarında müziğin etki düzeyinin incelenmesi amaçlamıştır. Araştırma 
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kapsamında Türkiye'de taekwondo sporu yapan sporcular arasından rastgele 

yöntemle seçilen 1206 sporcuya ulaşılmıştır. Sportif uygulamalarda müziğin 

etkisi alt boyut puanları ile spor yılı değişkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve 

dinlenen müzik türüne göre ölçeğin alt boyut puanları ve genel puanları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

14- Ekiz ve Atasoy (2021),  araştırmalarında spor ve müzik 

kavramlarının öğrenciler üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamışlardır. 

Araştırma grubunu ahi evran üniversitesi beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören 576 öğrenci oluşturmuştur. Analiz sonuçlarına 

bakıldığında cinsiyet değişkenine göre sportif uygulamalarda müziğin etkisi 

öncesi, esnası ve sonrasında erkekler lehine anlamlı farklılıklar görüşmüştür. 

Ayrıca yaş ve bölüm değişkenleri ile ölçek alt boyutları arasında herhangi bir 

farklılığa rastlanmamıştır. 

15- Çelik ve Karabilgin (2022), yaptıkları makale çalışmalarında 

sporcuların fiziksel aktiviteleri üzerine müziğin etkisini alan yazındaki 

bilgilerinden faydalanarak araştırmayı amaçlamışlardır. Yapılan çalışmaların 

sonuçlarına bakıldığında, müziğin sporcular tarafından egzersiz sırasında 

kullanımının kendine değer verme,  kendine güven, konuya yoğunlaşma, daha 

çok egzersiz yapma konularında sporcuları olumlu bir şekilde etkilediği 

görülmüştür. Sporda müziğin etkileri üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 

müziğin sportif performansı iyileştirici, arttırıcı etkilerinin olduğu 

görülmektedir. Sporcuların müsabaka öncesi ya da antrenmanda müzik 

dinlemelerinin daha iyi motive olmaları ve daha iyi performans göstermeleri 

bakımından mühim olabileceği düşünülmektedir. Sporcuların elde ettikleri 

başarıların, aralarındaki yarışmalarda ufak detaylarda gizli olması, ulusal ve 

uluslararası çoğu araştırmacının da müziğin sporcular üzerindeki olumlu 

etkileri konusunda hem fikir olması sebebiyle, müziğin bütün spor branşlarında 

kullanılması önerilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada müzik ve spor konularında Türkiye’de ve yabancı 

literatürde yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve müzik ve spor arasındaki 

ilişki araştırılmış ve sistematik bir şekilde derlenmiştir. Bu bağlamda 2013-
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2022 yılları arasında yapılan 1 doktora tezi, 1 yüksek lisans tezi 12 makale ve 

1 tam metin bildiri olmak üzere toplamda 15 adet çalışmaya yer verilmiştir. 

Yapılan araştırmalar bazı parametreler açısından değerlendirildiğinde, 

müzikteki ritim (bpm) farklılıklarının (yavaş, hızlı) antrenman sonrasında erken 

toparlanmayı pozitif anlamda etkilediği, (Eliakim, Bodner, Meckel vd., 2013; 

Palit ve Aysia, 2015; Zachary ve Maeda, 2015;Köse, 2017; Vatansever, Şahin, 

Akalp vd., 2018) sporcuların kendi tercih ettikleri müzik dinletildiğinde 

psikolojik olarak daha iyi hissettikleri ve buna bağlı olarak performanslarının 

arttığı, (Lee vd., 2017; Kartal ve Ergin, 2018) müzik türünün (rahatlatıcı, pop, 

new age, rock, slow) bazı fizyolojik (efor, oksijen tüketimi, kalp atım hızı) ve 

psikolojik (müziğin duygusal etkisi, psikolojik performans, egzersiz süresini 

uzaması) çıktıları etkilediği görülmektedir (Terry vd.,2020; Vatansever, Şahin, 

Akalp vd.,2018; Köse,2017). Genel anlamda sporda müziğin etkisine 

bakıldığında performans bakımından toparlayıcı, iyileştirici ve arttırıcı etkileri 

olduğu psikolojik bakımdan ise motivasyon, zihinsel antrenman, kendine 

güven, konuya yoğunlaşma konularında sporcuları olumlu bir şekilde etkilediği 

görülmüştür. Ayrıca deneysel çalışmalar ile beraber hem psikolojik hem de 

sporcuların demografik değişkenlere göre müzikten etkilenmelerini inceleyen 

araştırmaların son yıllarda artması dikkat çekmektedir. Yerli ve yabancı birçok 

araştırmacının da müziğin sporcu üzerinde olumlu etkileri konusunda aynı 

fikirde olması sebebiyle, 

➢ Müziğin bütün spor branşlarında kullanılması, 

➢ Profesyonel sporcu grupları ile çalışılması, 

➢ Sporcuların kendi tercih ettikleri müzik ile performans ve 

psikolojik etkilerinin sınanması, 

➢ Konu ile alakalı psikolojik parametrelerin daha çok 

incelenmesi, 

➢ Müzik ve spor konusu ile ilgili karma model çalışmalarının 

yapılması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

İlköğretim yaşları çocuklar için fiziksel gelişim açısından en verimli 

dönem olduğu bilinmektedir. İlkokul döneminde, öğrenmenin önemli olduğu 

kadar o yaştaki çocukların fiziksel, fizyolojik ve sosyal davranışlarının gelişimi 

de  bu dönemde oldukça önemli yer tutmaktadır (Gülüm, 2008). İlkokul 

çağındaki çocuklar için uygulanan beden eğitimi ve spor faaliyetleri onların 

temel motorik özelliklerini keşfetmek ve geliştirmek, iyi davranışlar 

edinmelerini sağlamak ve sağlıklı olmak için spor yapma becerisine ve bilgisine 

sahip olmasına katkı sağlamaktadır (Yenal ve ark., 1999).  

Bilgili ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için okul eğitimi ülkelerin en 

önemli görevleri arasında yer almaktadır. Çocuklara ulaşabilmek ve onları 

geliştirebilmenin en kolay yolu okul eğitimidir. Ayrıca ilkokul çağındaki 

çocukların iyi bir beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıkları 

kazanmasında da etkili bir rol oynamaktadır. Her anne-baba çocuklarının 

bedensel, duygusal ve sosyal açıdan gelişmiş iletişim kurabilen bir insan olarak 

yetişmesini sağlamak için çaba harcamaktadır. Okullar çocukların arkadaşlık 

kurduğu, sosyal iletişim sağladığı ve fiziki etkinliklere beraber katıldığı yerler 

olduğu için motor ve sosyal becerilerin kazanımlarına katkı sağlamaktadır 

(Yenal ve ark., 1999). 

İlkokul çağında çocuklara kazandırılması gereken en önemli aktivitelerin 

başında sportif alışkanlıklar gelmektedir. 7-12 yaşları bu alışkanlıkların 

kazandırılması için oldukça önemli yaş aralıklarıdır. Fiziksel gelişimin ön 

planda olduğu bu dönemdeki kazandırılan sportif alışkanlıklar, çocukların 

sporu sevmeleri ve yaşam şekli haline getirilmesinde etkili rol oynamaktadır. 

Düzenli fiziksel aktivite içerisinde olmak çocuğun motorik özelliklerinin 

gelişmesine öz güveninin artmasına ve çevresiyle sosyal ilişki kurabilme 

yeteneği kazanmasına olanak sağlayacaktır (Orhan, 2019) 

Kişinin vücudunun bir bölümünü ya da tamamını hızlı bir şekilde hareket 

ettirmesi veya bir yerden bir yere taşıması süratın tanımı olarak ortaya 

konmaktadır. Sürati fizyolojik açıdan tanımladığımızda, sinir sistemi ve 

kasların hızlı çalışmasına bağlı bir yetenektir (Muratlı S ve ark., 2007). Başka 

bir tanıma göre sürat, motorik aksiyonu en kısa sürede en şiddetli şekilde 

uygulayabilme yeteneğidir (Thieb ve ark., 2015). 

Süratin genel tanımından yola çıktığımız zaman spor branşları için bazı 

özelliklerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yetiler; algılama, karar verme, 
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sezinleme, reaksiyon sürati, hareket sürati olduğu ortaya konmaktadır. Süratli 

bir şekilde hareketi gerçekleştirebilmek için, yüksek şiddette bir çıktı 

gereklidir. Bu çıktı için gelişmiş bir adım uzunluğu ve etkili bir adım frekansına 

ihtiyaç vardır (Gatz, 2009). 

Sürat antrenmanlarının uygulanabilirliği, özellikle fiziksel gelişim ve 

büyüme sürecinde, genellikle genetik faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin başında 

süratin temel özellikleri olan Tip2 kas fibrilleri ve iyi reaktif sürat gelmektedir. 

Büyüme ve gelişim çağında bu yeteneklerin eğitilebilir olması kritik dönemlere 

kadar devam etmektedir (Bobet ve Stein, 1998). 

Kişinin herhangi bir uyaranı alması ile bu uyarana vermiş olduğu 

tepkinin başlangıcı arasında geçen süre reaksiyonun tanımı olarak 

bilinmektedir (Akgün N, 1986). Reaksiyon süresi ise; kişiye bir uyaranın 

gelmesiyle beraber uyaranın duyu organları tarafından algılanarak ve merkezi 

sinir sistemi aracılığı ile kaslara iletilmesidir. Reaksiyon zamanı yaş, cinsiyet 

gibi demografik özellikler, iletilen uyaranın cinsi, alışık ve tetikte olma, kişinin 

yorgunluk durumu, alkol ve nikotin kullanımı, yüksek irtifa ve kişinin fiziksel 

uygunluk düzeyi gibi etkenlere bağlılık gösterir. Reaksiyon zamanı insan 

hayatının küçük yaşlarında 0.5-0.6 sn. iken, bu süre 30 yaşlarına kadar giderek 

kısaldığı ve yetişkinlerde 0.1-0.2 sn. civarına kadar ulaştığı görülmektedir 

(Maidikov ve ark.,1986; Ricci, 1970). 

Reaksiyon zamanı birçok spor branşında belirleyici faktör olduğu önem 

arz etmektedir ve uzun yıllardan beri yapılan çalışmaları incelendiğimizde, 

antrenman ile reaksiyon zamanının kısaltılabileceğini ortaya koyduğu 

görülmektedir (Biçer ve Aysan, 2008 ; Colakhodzic ve ark, 2010). 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 2.sınıf öğrencilerinin 30 mt sürat testi ile 

reaksiyon sürelerinin arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Örneklem Grubu 

Çalışmaya velilerinden izin alınmış araştırmamıza gönüllü olarak 

ilköğretim 2.sınıf öğrencilerinden 8 yaşında 30 erkek ve 30 kız öğrenci 

katılmıştır. 
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Veri Toplama Aracı 

Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı ve beden kütle indeksleri 

belirlendikten sonra 30 mt sürat testi ve işitsel ve görsel reaksiyon zamanını 

Newtest 1000 reaksiyon ölçüm cihazı kullanılarak reaksiyon ölçüm testi 

uygulanmıştır. 

Yaş, Boy ve Vücut Ağırlığı ve Beden Kütle İndeks Ölçümleri: 

Katılımcıların yaşları kimlik kayıtlarından yıl olarak hesaplanarak 

kaydedilmiştir Boy ölçümleri ise hassaslık derecesi 0,01 cm olan mezura 

kullanılarak kaydedilmiştir. “Ölçümler katılımcıların ayakları çıplak durumda 

iken alınmıştır. Ölçümler; baş dik, ayak tabanları yere düz olarak basmış, dizler 

gergin, topuklar bitişik ve vücut dik olarak alınırken, vücut ağırlıkları, hassaslık 

derecesi 0,1 olan yer baskülü ile çıplak ayak ve minimal giysi ile ölçülerek 

yapılmıştır.” Beden kütle indeks ölçümleri katılımcıların, Beden Kütle İndeksi 

(BKİ) = Vücut Ağırlığı / Boy (m)² formülüyle hesaplanarak kaydedilmiştir 

(Tamer, 2000; Zorba, 1999). 

30 M Sürat Testi: Katılımcılara zaman ölçer kullanılarak 2'şer deneme 

yaptırılmış 30 metre sürat koşu ölçümleri kaydedilmiştir. Sporcular çıkış 

çizgisini geçmeden bir ayağını yüksek çıkış olarak çizgiye koyup ve 30 metre 

mesafeyi olabildiğince süratli bir şekilde koşmuştur. Sporcunun 30 m. varış 

yerine ulaşmadan hızını kesmemesi için 35 m. kadar koşması istenmiştir (Zorba 

E,1999). 

Reaksiyon Zamanı Ölçümü: Görsel ve işitsel reaksiyon zaman 

ölçümleri Newtest 1000 aleti ile gürültüsüz ve yeterli ışık alabilen ortamlarda 

gerçekleştirilmiş ve ölçüm sonuçları kaydedilmiştir. Her denekten ses ve ışık 

uyaranlarına karşı 10’ar deneme alınmıştır. İlk 5 deneme alıştırma kabul 

edilmiş, son 5 denemenin ortalaması reaksiyon zamanı olarak 

belirlenmiştir(Özer, 2001; Tamer ,2000). 

İstatiksel Analiz 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistiksel analizler için, yüzde, ortalama ve standart sapma 

değerleri incelenmiştir. Veriler normal dağılım göstermemesinden dolayı 

değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için sperman korelasyon analizi 

uygulanmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Betimsel İstatistiki Bilgiler 

Değişkemler n Minimum Maximum Ortalama Ss 

30 M(sn) 60 5,6 8,4 6,905 ,602 

Sol El Işık(S) 60 200 724 361,58 99,15 

Sağ El Işık(S) 60 236 650 368,53 89,93 

Sol El Ses(S) 60 211 887 484,88 158,64 

Sağ El Ses(S)  60 214 1047 442,17 149,98 

      

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların (n=60) 30 m sürat testi süreleri 

(min=5,6, max=8,4, ort±std=6,905±,6023) olduğu tespit edilmiştir. Sol el ışık 

değerleri incelendiği ise (min=200 ,max=724, ort±std=361,58±99,150) olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların sağ el ışık değerleri incelendiğinde 

(min=236,max=650, ort±std=368,53±89,938)olduğu tespit edilmiştir.Sol el ses 

değerlerini incelediğimizde (min=211,max=887, ort±std=484,88±158,643) 

olduğu tespit edilmiştir.Katılımcıların sağ el ses değerleri incelendiğinde ise 

(min=214,max=1047, ort±std=442,17±149,982) olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analiz Sonuçları 

Değişken Sol El Işık Sağ El Işık Sol El Ses Sağ El Ses 

30 M(sn) r ,119 ,018 -,062 -,111 

p ,366 ,889 ,636 ,397 

n 60 60 60 60 

 

Tablo 2 incelendiğinde, 30 M sürat testi ile Sol el ışık, sağ el ışık, sol el 

ses, sağ el ses değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir 

(p>0,05). 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çalışmamızın amacı, ilkokul 2.sınıf öğrencilerinin 30 m sürat testi ile 

reaksiyon sürelerinin arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
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Yapılan istatiksel analiz ve değerlendirmeler sonucunda 30 m sürat testi 

sonuçları ile sağ-sol el ışık uyaranı ve sağ-sol el ses uyaranı reaksiyon zamanı 

süreleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). 

Alan yazın incelendiğinde sürat ile reaksiyon zamanı arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmalara az sayıda rastlanılmıştır. Bu çalışmalarında 

araştırmamıza benzer ve farklı sonuçları olduğu görülmektedir. Güzel ve ark., 

(2005) 8 yaşında çocuklar ile yapmış oldukları araştırmada, reaksiyon 

değişkeninin yaşa bağlı olarak geliştiğini bunun la birlikte 7-12 yaş aralığının 

diğer dönemlere göre daha yavaş olduğunu ifade etmiştir. Araştırmamızda 8 

yaşındaki çocukların sürat performansı ile reaksiyon zamanı arasında pozitif bir 

ilişki olmamasını yaş faktörüne bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

Şahin, (2000) ve Alptekin ve ark., (2003) tarafından ergenlik öncesi ve 

ergenlik dönemindeki çocukların sürat özelliklerini incelenmişti. Bu 

araştırmalarda reaksiyon zamanının sürat performans düzeyi ile ilişkili 

olmadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte olmadığını ancak sporcu olanların 

reaksiyon zamanlarının sedanterlere göre iyi olduğu rapor edilmiştir. 

Araştırmamızdaki örneklem grubumuzun 8 yaşındaki çocuklar olması ergenlik 

dönemi öncesi çocukluk dönemine irmektedir. Ayrıca belirtilen çalışmada sürat 

performansının reaksiyon zamanı ile ilişkili olmadığını belirttiği için 

çalışmamızla paralellik gösterdiğini ifade edebiliriz. 

Reaksiyon zamanı birçok spor branşında belirleyici faktör olduğu önem 

arz etmektedir ve uzun yıllardan beri yapılan çalışmaları incelendiğimizde, 

antrenman ile reaksiyon zamanının kısaltılabileceğini ortaya koyduğu 

görülmektedir (Biçer ve Aysan, 2008; Colakhodzic ve ark, 2010). Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, reaksiyon zamanı sürelerinin antrenmanlarla 

kısaltıldığını destekler çalışmalar bulunmaktadır. 

Başka bir literatürde Çolakoğlu ve ark., (1987) tarafından yapılan 

araştırmada sürat antrenmanlarının reaksiyon zamanı üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda işitsel ve görsel reaksiyon zamanlarında 

önemli derecede düşüş olduğu tespit edilmiştir.  

Alpkaya, (2001) tarafından yapılan araştırmada fiziksel aktivite 

uygulamalarının farklı reaksiyon zamanı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda reaksiyon zamanlarında önemli derecede iyileşmeler 

görüldüğü tespit edilmiştir.  
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Karagöz, (2008) tarafından tenis antrenmanlarının 8, 9 ve 10 yaş grubu 

kız ve erkek görsel ve işitsel reaksiyon üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda tenis antrenmanlarının bu parametreleri geliştirdiği ifade edilmiştir.   

Günata ve İnce (2011) tarafından 9-12 yaş grubu çocuklar üzerinde 

yapılan bir çalışma sonucunda 12 haftalık badminton temel eğitim 

antrenmanlarının da reaksiyon zamanını geliştirdiği belirtilmiştir. 

Küçükyetkin ve Çelik (2006) tarafından yapılan araştırmada işitsel 

reaksiyon zamanları üzerinde halk oyunlarının etkisi olup olmadığı 

incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda ilgili parametrede istatistiksel olarak 

anlamlı bir iyileşme olduğu rapor edilmiştir.  

Sonuç olarak yaptığımız çalışmada ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin 30 m 

sürat testi performansları ile işitsel ve görsel reaksiyon süreleri arasında pozitif 

bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazın incelendiğinde bu alanda az 

sayıda çalışma olduğunu düşünmekteyiz .Daha fazla sayı ve farklı gruplar ile 

sürat ve reaksiyon zamanı arasındaki ilişkinin inceleneceği çalışmalar literatüre 

katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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