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Değerli okuyucular;
Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi olarak dergimizin ilk sayısını çıkartmış bulunmaktayız.
Bilindiği gibi ülkemizde beden eğitimi ve spor bilimleri alanında akademik çalışmalar
yayınlayan birçok dergi bulunmaktadır. Spor bilimlerinin ülkemizde gelişmesi adına akademik
yayıncılık yapan dergilerimizde kaliteli çalışmalar yayınlandığı görülmektedir. Ancak
ülkemizde beden eğitimi ve spor bilimleri alanında akademik çalışmalar yayınlayan dergi
sayısının yeterli düzeyde olmadığı bir gerçektir. Bu kapsamda Uluslararası Spor Bilimleri
Dergisi olarak öncelikli amacımız ülkemizde beden eğitimi ve spor bilimleri alanında daha
fazla akademik çalışmanın bilim dünyasına kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla dergimiz
2015 yılı içerisinde kurulmuş ve yayın hayatına hızlı bir giriş yapmıştır. Dergimizin ilk
sayısında toplam 6 makale yer almaktadır. İlerleyen sayılarda dergimizde yayınlanacak olan
makale sayısının artması beklenmektedir. Dergimiz yakın zamanlarda uluslararası indekslerde
taranmak için gerekli girişimlerde bulunacak, böylece dergimizde yayınlanan makalelerin daha
fazla okuyucuya ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Hakan HEKİM
Editör
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN STRES VE
SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF STRESS AND AGGRESSION LEVEL OF HIGH SCHOOL
STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin stres ve saldırganlık düzeylerini spor yapma durumlarına göre
incelemektir. Araştırmaya Burdur il merkezindeki farklı ortaöğretim kurumlarında öğrenci olan toplam 365
öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin stres düzeylerinin belirlenmesinde Odabaşı (2006) tarafından geliştirilen
‘’Çalışma yaşamında stres’’ ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesinde Buss ve
Perry (1992) tarafından geliştirilen ‘’Saldırganlık ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin
istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin saldırganlık
düzeylerinin spora katılım biçimi ve ilgilendikleri spor türü, göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir (p<0.05). Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin stres düzeylerinin ilgilendikleri spor
türüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Buna karşılık öğrencilerin
stres düzeylerinin spor yapma biçimlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Sonuç
olarak ortaöğretim öğrencilerinde spora katılımının ve stres ve saldırganlık oluşumu üzerinde etkili olduğu
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Ortaöğretim öğrencileri, spor, stres, saldırganlık

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine stress and aggression levels of high school students in sport making
sitution. Totally 365 students, taking education at different education institution in Burdur city center,
participated to study. “Stress at Working Life” scale developed by Odabaşı (2006) was used to identify students’
stress levels. “Aggression Scale” developed by Buss and Perry (1992) was used to identify students’ aggression
levels. SPSS 22.0 for Windows program was used in statistical analysis of data obtained from research. In the
end of research, it was established that students’ aggression level is represented significant difference as their,
participation type of sport and interested sport type (p<0,05). It was established that students’ stress level is
represented significant difference as their, interested sport type (p<0,05). It was found that participation type of
sport does not affect students’ stress level (p>0,05). As a result, it may be said that participation to sport in high
school students have affects on stress and aggression level.
Keywords: High school students, sport, stress, aggression

JEL CODES: L83, I10, I31

GİRİŞ
Son yıllarda gençler arasında görülen saldırgan davranışların kaygı verici düzeylere ulaştığı
bilinmektedir (1Pekince, 2012). Özellikle lise öğrencilerinde saldırgan davranışlar sergilenme
düzeyinin artması okuldaki eğitim çabalarını olumsuz yönde etkilemekte, saldırgan
davranışlar gençler arasındaki istenmeyen davranışlar arasında da ön sıralarda yer almaktadır.
Bu durum lise öğrencilerinde görülen saldırgan davranışlar sonucunda ortaya çıkan şiddetin
önüne geçilebilmesi, geleceğin teminatı olan genç bireyleri saldırganlık ve onun
olumsuzluklarından uzak tutmak için, saldırganlıkla ilgili araştırmalar yapılmasını ve ilişkili
olan faktörlerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır (Bayram, 2012).
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Günümüzde gençler arasında sıklıkla görülen diğer bir psikolojik sorunun “stres” olduğu
söylenebilir. Gençler arasında strese neden olan birçok unsur bulunmakla birlikte, yapılan
araştırmalarda günümüz gençlerinin oldukça stresli bir kişilik yapısına sahip oldukları
belirtilmektedir. Eryılmaz (2009) tarafından yapılan araştırmada, özellikle lise yıllarında
gençlerin içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle bedensel, toplumsal, bilişsel ve
psikolojik bir değişim içerisinde olduğu belirtilmiştir. Bu süreçte gençlerin algıladıkları stres
düzeyinin arttığı belirtilmiş, bu nedenle gençlerin stresle başa çıkabilecek stratejiler
geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
En temel tarifi ile ‘’hareket’’ olarak tanımlanan spor, insanların hem bireysel hem de grup
halinde yaptıkları sosyal bir olgu olup (Aytan, 2010), bireyin organik, fiziksel, zihinsel,
motorsal ve sosyal açıdan gelişimini destekleyen bir yapıya sahiptir (Ölmez, 2010). Bunun
yanında sporun insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak, insanların mutluluk ve moral
düzeylerini yükseltmek, dinamik ve çağdaş bir toplum yaratmak, ahlaklı ve erdemli nesiller
yetiştirmek gibi fonksiyonları bulunmaktadır (Küçük, 2012).
Spor etkinliklerine katılım ile insanların arkadaş çevreleri genişlemektedir. Bunun yanında,
sosyalleşme açısından ele alındığı zaman spor etkinlikleri insanlara saygınlık kazanma,
mücadele etmeyi öğrenme, düzen ve disiplin edinme, saldırganlık duygularını azaltma ve
rakibe saygılı olma gibi davranış becerilerini kazandırmaktadır (Bulgu, 2013). İnsanların
spora katılımları ile söz konusu sosyal özelliklerini geliştirmeleri, insanlarda sosyal
sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Böylece insanların sosyalleşme
süreçleri tamamlanmış olmaktadır (Şahan, 2008). Spora katılımın insanların psikolojik
sağlıkları üzerine de birtakım faydaları bulunmaktadır. Bunların başında duygusal özelliklerin
gelişmesi, psikolojik sağlamlığın korunması, kişisel uyum düzeyinin gelişmesi ve saldırgan
davranışların azaltılması gibi unsurlar gelmektedir. Literatürde spora katılımın psikolojik
yararları üzerine yapılan araştırma bulguları da bu görüşü desteklemektedir (Peluso &
Andrade, 2005; Salar, Hekim & Tokgöz, 2012; Duman ve Kuru, 2010).
Literatürde yer alan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, gençlerde spora katılımın
saldırgan davranışların ve algılanan stres düzeyinin azaltılmasına katkı sağlayacağı
söylenebilir. Ancak böyle bir sonuca ulaşabilmek için ortaöğretim öğrencileri üzerinde spora
katılımın stres ve saldırganlık üzerine etkilerinin değerlendirildiği araştırmalara gereksinim
vardır. Özellikle ülkemizde konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiği zaman, ortaöğretim
öğrencilerinde spora katılımın stres ve saldırganlık üzerine etkilerini ele alan çalışmaların
sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle yapılan bu araştırmada, spor yapan ve yapmayan
ortaöğretim öğrencilerinin stres ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Stres Kavramı
Stres kavramının kökeni Latince’deki ‘’estrictia’’ sözcüğüne dayanmaktadır (Güçlü, 2001).
İnsanların psikolojik, fizyolojik veya biyokimyasal açıdan bazı durumlara karşı geliştirdikleri
davranışlar “stres” olarak tanımlanmaktadır. Stresin ortaya çıkması genellikle insan
organizmasının dengesini bozan bir durumun meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır.
İnsan organizmasının dengesini bozarak stres oluşumunu tetikleyen unsurlar oldukça geniş bir
yelpazede değerlendirilebilir. Söz gelimi, insanlar psikolojik (duygusal açıdan gerilimler
yaşamak, ailevi sorunlar yaşamak, iç ve dış çatışmalar yaşamak gibi nedenler), fizyolojik
(travma yaşamak, sıcak veya soğukta bulunmak gibi durumlar) veya sosyal içerikli (çevresel
etkenler, kültürel açıdan değişiklikler) nedenlere bağlı olarak stres yaşayabilirler (Balcıoğlu,
2005).
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Stres oluşumuna neden olan unsurlar farklılık gösterdiği için insanlarda görülen stres türü de
strese neden olan unsurlara göre farklılık göstermektedir. İnsanlarda çeşitli travmalara veya
aniden ortaya çıkan hastalıklara bağlı olarak oluşan kısa süreli stres algısı “akut stres” olarak
tanımlanmaktadır (Gürel ve ark., 2010). Genellikle akut stres yaşayan bireylerde stres
oluşumu bir ay gibi kısa bir sürede yatışabilmektedir (Özgen & Aydın, 1999). Eğer bireyin
yaşadığı veya algıladığı stres belirli aralıklarla tekrar ediyor ise bu stres türüne “episodik
stres” adı verilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bu stres türünde stres nöbetler halinde
tekrarlamaktadır. Episodik stres yaşayan bireyler genellikle huzursuz, başkalarına düşmanca
yaklaşan ve iş ortamında bazı psikolojik sorunlar yaşayan bir yapıya sahiptirler. İnsanlarda
stres oluşumuna neden olan unsurların süreklilik arz etmesi (yoksulluk, mutsuz evlilikler,
istenmeyen işlerde çalışmak vb.) “kronik stres” oluşumunu tetiklemektedir. Kronik stres akut
ve episodik strese kıyasla daha uzun süren ve insanların yaşamının ayrılmaz parçası haline
gelen bir olgudur (Sarıçam, 2012). Kronik stresin uzun sürüyor olması insan organizmasında
kalıcı hasarlara, biyolojik yıpranmalara ve organizmanın hastalıklara karşı savunmasız hale
gelmesine neden olmaktadır (Yavuz, 2005).
Strese neden olan unsurlar çeşitli sağlık sorunlarını ve psikolojik bozuklukları beraberinde
getirse de, bazı durumlarda stres oluşumunun faydaları da bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile
stres oluşumunun faydalı sonuçlar ortaya çıkarması da mümkündür. Örneğin, evlenmek, ünlü
olmak veya terfi etmek için stres yaşamak insanlara olumlu sonuçlar kazandırmaktadır. Bu
açıdan ele alındığı zaman stres zararlı bir olgu olmaktan çıkmakta, insanları başarı için
güdüleyen bir olgu haline gelmektedir. Ayrıca olumlu stres sayesinde insanlarda korku,
endişe, kaygı ve huzursuzluk hali de engellenmiş olmaktadır (İştar, 2012).
Saldırganlık Kavramı
Latince ‘’ad’’ (doğru) ve ‘’gradi’’ (adım) sözcüklerinden meydana gelmiştir. İngilizcede
‘agression ‘ olarak ifade edilen saldırganlık kavramı (Karayılmaz, 2006), anlamı olarak
saldırganlık ‘’Kötülük ya da yıpratma amacıyla bir kimseye karsı doğrudan doğruya silahlı ya
da silahsız bir eylemde bulunma, bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere
karsın, zorla karsısındakine benimsetme çabası” şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2010).
Literatürde saldırganlık kavramına ilişkin diğer tanımları şu şekilde sıralamak mümkündür;
Saldırganlık “insanın karşısındaki bireye karşı üstün gelmek, onu yönetmek, bir işi bozmak,
boşa çıkarmak için düşmanca, incitici, hırpalayıcı, acı/ağrı verici davranış biçimi” olarak
tanımlanmaktadır (Bayram, 2012).
Saldırganlık “bedensel ve ruhsal açıdan başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan kızgınlık,
öfke ve nefret dolu yıkıcı davranışlar” bütünüdür (Abay & Tuğlu, 2000).
Saldırganlık “bir canlının diğer bir varlığa zarar vermesi şeklinde tanımlanabilir. Saldırgan
davranış biçimleri eşyayı fırlatıp atmaktan bir insanı yaralamak, kendi bedenine zarar vermek,
bir kişiyi tehdit etmek, birini toplum önünde küçük düşürmek, bir başkasına küfür etmeye ya
da onu yok saymaya kadar uzanan geniş bir alanda ele alınabilir (Çolakoğlu ve Solak, 2014).
İnsanlarda saldırganlığa neden olan birçok bireysel, örgütsel ve çevresel unsur bulunmakla
beraber, saldırgan davranışların temelinde nörolojik unsurların da yattığı belirtilmektedir
(Yılmaz, 2013). Genel olarak saldırganlığa neden olan unsurlar aşağıda sıralanmıştır;


Saldırgan davranışlar küçük yaşlarda sergileniyor ise bunun temelinde yatan en önemli
unsur ailedir. Özellikle anne-baba tutumu ve ebeveynlerin çocuklarına yönelik
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yaklaşımları bazen çocuklarda saldırgan davranışlara neden olabilmektedir (Erşan ve
ark., 2009).
İnsanların televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada
şiddet içerikli görüntülere maruz kalmaları saldırgan davranışların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır (Bayram, 2012).
Alkol gibi insan sağlığına ve beyin yapısına zarar veren maddelerin kullanımı zamanla
bireyde saldırgan davranışlar sergileme eğilimini arttırmaktadır (Bayram, 2012).
Toplumsal yaşam içerisinde insanların çeşitli nedenlerle engellenmeleri farklı
saldırganlık davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Dervent, 2007).
Çocukluk ve gençlik yıllarında aile ve akran ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle ortaya
çıkan zorbalık (Totan & Yöndem, 2007) zamanla saldırganlık davranışına
dönüşebilmektedir (Karataş & Öztürk, 2009).
İnsanlar arasında iletişim konusunda yetersiz olan ve empatik beceri düzeyi düşük
olan insanlar zamanla saldırgan davranışlar sergilemektedirler (Solak, 2011).
Hormonal yapı saldırgan davranışlar sergilenmesine neden olabilmektedir. Söz gelimi
erkeklerde testesteron hormonu saldırgan davranışları tetiklerken, kadınlarda östrojen
hormonu saldırgan davranışlara neden olan testesteronu nötralize etmektedir (Dervent,
2007).
Kişinin kendisini baskı altında hissetmesi saldırgan davranışlar sergileme eğilimini
arttırmaktadır (Kabak, 2009).
Algılanan sosyal destek düzeyi saldırgan davranış oluşumunu tetikleyebilmektedir.
Özellikle yurt dışında yaşamış ve algıladıkları sosyal destek düzeyi düşük olan
çocuklarda ve gençlerde saldırgan davranışlar sergileme eğilimi yüksektir (Kesen ve
ark., 2007).

Uygulanma biçimine göre saldırgan davranışlar bazı sınıflara ayrılmaktadır. Kişi karşısındaki
bireye zarar verme niyetinde olmadan saldırgan davranışlar sergiliyorsa buna “amaç yönelimli
saldırganlık” denilmektedir. Özellikle sportif müsabakalarda rakibin sayısını önlemek için
yapılan fauller amaç yönelimli saldırganlığa örnek gösterilebilir (Dervent, 2007). Eğer
saldırgan davranış sergilemekle karşıdaki kişiye acı çektirmek amaçlanıyorsa bu saldırganlık
türüne “düşmanca saldırganlık” adı verilmektedir (Sayar & Bağlan, 2010). Bir kişinin örnek
aldığı kişilerde gözledikleri saldırgan davranışları kendi hayatında uygulamaya başlaması
“sosyal rol olarak saldırganlık” şeklinde tanımlanmaktadır. Bazen popüler veya ünlü bir kişi
olmak için de birey sosyal rol olarak saldırgan davranışlar sergileyebilmektedir (Dervent,
2007). İnsanların genellikle beklenti veya hayalleri gerçekleşmediği zaman ortaya koydukları,
hatta kendilerine zarar verdikleri davranışlar “yıkıcı saldırganlık”, kişiyi üzen veya
öfkelendiği zaman aniden ortaya çıkan saldırganlığa “tepkisel saldırganlık”, insanların
karşılarında bulunan kişilerin düşmanlık veya öfkelerini kazanmadan sergiledikleri saldırgan
davranışlara ise “edilgen saldırganlık” adı verilmektedir (Bostan & Kılcıgil, 2008).
MATERYAL ve METOT
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Burdur il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte
olan ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Burdur il
merkezinde bulunan Burdur Spor Lisesi, Burdur USO Anadolu Lisesi, Burdur Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Burdur Mehmet UZAL Sosyal Bilimler Lisesi’nin 1, 2, 3 ve 4.
sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 365
öğrenci oluşturmuştur.
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Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak literatürde geçerlilik ve güvenilirliği daha önceki
çalışmalarda test edilmiş olan anket ve ölçekler kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu ve ölçekler
izin alınan okullarda bizzat uygulanmıştır. Toplam 450 adet anket formu dağıtılmış, bunların
içerisinden 85 tanesi eksik ya da hatalı bulunarak araştırma sonuçlarına dahil edilmemiştir.
Kullanılan veri toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;




Kişisel Bilgi Formu
Stres Ölçeği
Saldırganlık Ölçeği

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada kişisel bilgi formu olarak 14 sorudan oluşan anket
kullanılmıştır. Kullanılan ankette öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgilerin tespit
edilmesini amaçlayan 14 soru bulunmaktadır.
Stres Ölçeği: Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin stres düzeylerinin
belirlenmesinde, Odabaşı (2006) tarafından geliştirilen “Çalışma yaşamında stres” adlı
çalışmasında kullandığı stres düzeyini belirlemeye yönelik 10 ifadeden oluşan stres ölçeği ile
toplanmıştır. Bu ifadeler 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış ve “hiçbir zaman=1, nadiren=2,
ara sıra=3, sık=4, çok sık=5” şeklinde puanlanmaktadır (Özdevecioğlu ve Yalçın, 2010).
Katılımcıların almış oldukları puanların artmasına paralel olarak stres düzeyleri de
artmaktadır. Buna karşılık düşük ölçek puanı stres düzeyinin de düşük olduğunu
göstermektedir.
Saldırganlık Ölçeği: Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin
belirlenmesinde, Buss ve Perry’nin (1992) tarafından geliştirilen ‘’Buss-Perry Saldırganlık
Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Madran (2013)
tarafından yapılmıştır. Ölçekte toplam 4 alt faktör bulunup, bu alt faktörlere ilişkin başlıklar
ve soru numaraları şu şekildedir;
Fiziksel saldırganlık: 13., 8., 2.,11.,25.,16.,29., 22. ve 5. maddeler
Düşmanlık: 20., 24.,3., 26.,10.,15., 7. ve 17. maddeler
Öfke: 19., 28.,1.,18., 9., 23. ve 12. maddeler
Sözel saldırganlık: 27., 6., 21.,14. ve 4. maddeler (Madran, 2013).
İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 for Windows paket programı kullanılmıştır.
Araştırmada normal dağılıma uymayan parametreler için Non-parametrik testler
kullanılmıştır. Buna göre; karşılaştırma analizlerinde Mann-Whitney U testi ile Kruskal
Wallis testi kullanılmıştır. Ayrıca ölçeklere ilişkin ortalamalar için tanımlayıcı istatistik,
demografik değişkenlerin dağılımı için de frekans analizi kullanılmıştır.
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BULGULAR
Aşağıda yer alan Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5’de araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerine ait
tanımlayıcı bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları
Cinsiyet
f
%
Bayan
153
41,9
Erkek
212
58,1
Toplam
365
100,0
Katılımcıların %41,9’u bayan, %58,1’i ise erkeklerden oluşmaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları
Yaş grupları
f
%
14 yaş
72
19,7
15 yaş
73
20,0
16 yaş
54
14,8
17 yaş
89
24,4
18 yaş
77
21,1
Toplam
365
100,0
Araştırmaya katılanların %19,7’si 14 yaş, %20’si 15 yaş, %14,8’i 16 yaş, %24,4’ü 17 yaş ve
%21,1’i 18 yaş grubundadır.
Tablo 3. Katılımcıların Sınıf Düzeylerine Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları
Sınıf düzeyleri
f
%
9.sınıf
125
34,2
10.sınıf
59
16,2
11.sınıf
68
18,6
12.sınıf
113
31,0
Toplam
365
100,0
Katılımcıların %34,2’si 9.sınıf, %16,2’si 10.sınıf, %18,6’sı 11.sınıf ve %31’ı 12.sınıfta eğitim
görmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Spor Yapma Şekillerine Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları
Spor yapma şekli
f
%
Yapmıyor
143
39,2
Okul takımında
38
10,4
Kulüpte
22
6,0
Okul takımı/ kulüp
48
13,2
Serbest zaman amaçlı
114
31,2
Toplam
365
100,0
Katılımcıların %39,2’si spor yapmamaktadır. Buna karşın %10,4’ü okul takımında, %6,’sı
kulüpte, %13,2’si okul takımı/kulüpte ve %31,2’si serbest zaman amaçlı spor yapmaktadır.
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Tablo 5. Katılımcıların Yaptıkları Spor Türüne Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları
Spor türü
f
%
Takım
129
70,5
Ferdi
54
29,5
Toplam
183
100,0
Katılımcıların %70,5’i takım, %29,5’i ise ferdi olarak spor yapmaktadır.
Aşağıda sunulan Tablo 6, 7 ve 8’de araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin
saldırganlık ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamaları, sporla ilgilenme durumlarına ve
ilgilendikleri spor dalına göre saldırganlık düzeylerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların Saldırganlık Ölçeğinden Elde Ettikleri Puanlara İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler
Faktörler
N
En düşük
En yüksek
X
Ss
Fiziksel
365
1
5
2,49
,860
Sözel
365
1
5
2,65
,847
Düşmanlık
365
1
5
2,64
,830
Öfke
365
1
5
2,67
,830
Tablo incelendiğinde katılımcıların fiziksel saldırganlık puanlarının orta düzeyinde altında
olduğu, sözel, düşmanlık ve öfke puanlarının ise orta düzeyde olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Katılımcıların Spor Yapma Şekillerine Göre Saldırganlık Ölçeğinin Alt
Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Karşılaştırılması
Faktörler

Spor yapma şekli
N
X
Ss
X2
P
Yapmıyor
143
2,34
,866
Okul takımında
38
2,71
,819
Fiziksel
Kulüpte
22
2,99
,657 17,269 ,002*
Okul takımı/ kulüp
48
2,52
,798
Serbest zaman amaçlı
114
2,49
,884
Yapmıyor
143
2,65
,869
Okul takımında
38
2,67
,763
Sözel
Kulüpte
22
2,93
,683
6,138
,189
Okul takımı/ kulüp
48
2,73
,816
Serbest zaman amaçlı
114
2,56
,885
Yapmıyor
143
2,55
,819
Okul takımında
38
2,63
,848
Düşmanlık
Kulüpte
22
2,95
,702
5,851
,211
Okul takımı/ kulüp
48
2,61
,816
Serbest zaman amaçlı
114
2,69
,861
Yapmıyor
143
2,63
,838
Okul takımında
38
2,78
,869
Öfke
Kulüpte
22
3,03
,701
6,806
,147
Okul takımı/ kulüp
48
2,66
,875
Serbest zaman amaçlı
114
2,63
,803
*p<0,05 düzeyinde anlamlı fark
Tablo incelendiğinde katılımcıların spor yapma şekillerine göre fiziksel saldırganlık puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0,05), sözel, düşmanlık ve öfke
puanlarında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>0,05).
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Fiziksel saldırganlık puanlarındaki farklılık, kulüpte spor yapan katılımcıların fiziksel
saldırganlık puanlarının diğer tüm katılımcılardan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 8. Katılımcıların Yaptıkları Spor Türüne Göre Saldırganlık Ölçeğinin Alt
Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Karşılaştırılması
Faktörler
Spor türü
N
X
Ss
Z
P
Takım
129
2,55
,865
Fiziksel
-,545
,586
Ferdi
54
2,58
,760
Takım
129
2,60
,856
Sözel
-1,549 ,121
Ferdi
54
2,76
,654
Takım
129
2,60
,826
Düşmanlık
-1,437 ,151
Ferdi
54
2,76
,795
Takım
129
2,59
,812
Öfke
-2,049 ,040*
Ferdi
54
2,81
,735
*p<0,05 düzeyinde anlamlı fark
Katılımcıların fiziksel, sözel ve düşmanlık puanları yaptıkları spor türüne göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık göstermezken (p>,05), öfke puanlarında yapılan spor türüne göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Ferdi sporlarla uğraşan katılımcıların öfke
puanları daha yüksektir.
Aşağıda sunulan Tablo 9, 10 ve 11’de araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin stres
ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamaları, sporla ilgilenme durumlarına ve ilgilendikleri spor
dalına göre stres düzeylerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların Stres Ölçeğinden Elde Ettikleri Puanlara İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
N
En düşük
En yüksek
X
Ss
365
1
4
2,80
,632
Tablo incelendiğinde katılımcıların orta düzeyde stres seviyesine sahip oldukları
görülmektedir.
Tablo 10. Katılımcıların Spor Yapma Şekillerine Göre Stres Ölçeğinden Elde Ettikleri
Puanların Karşılaştırılması
Spor yapma şekli
N
X
Ss
X2
P
Yapmıyor
143
2,86
,658
Okul takımında
38
2,69
,632
Kulüpte
22
2,97
,500
4,476
,345
Okul takımı/ kulüp
48
2,78
,570
Serbest zaman amaçlı
114
2,76
,642
Tablo incelendiğinde katılımcıların spor yapma şekillerine göre stres düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>0,05).
Tablo 11. Katılımcıların Yaptıkları Spor Türüne Göre Stres Ölçeğinden Elde Ettikleri
Puanların Karşılaştırılması
Spor türü
N
X
Ss
Z
P
Takım
129
2,69
,599
-3,099
,002*
Ferdi
54
2,98
,582
*p<0,05 düzeyinde anlamlı fark
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Katılımcıların takım ve ya ferdi spor yapma durumlarına göre stres düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Ferdi spor yapan katılımcıların
stres düzeyleri takım sporu yapan katılımcılardan daha yüksektir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel saldırganlık puanlarının orta
düzeyinde altında olduğu, sözel, düşmanlık ve öfke puanlarının ise orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin spor yapma biçimlerine göre saldırganlık düzeyleri incelendiği
zaman, katılımcıların spor yapma şekillerine göre fiziksel saldırganlık puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu, buna karşılık sözel, düşmanlık ve öfke
puanlarında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Fiziksel
saldırganlık puanlarındaki farklılığın, kulüpte spor yapan katılımcıların fiziksel saldırganlık
puanlarının diğer tüm katılımcılardan yüksek olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
İlgilenilen spor türüne göre katılımcıların saldırganlık düzeyleri incelendiği zaman, ferdi
sporlarla uğraşan katılımcıların öfke puanlarının takım sporları ile ilgilenen öğrencilerden
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Herhangi bir spor kulübünde sporcu olan öğrencilerin spora diğer biçimlerde katılan
öğrencilerden daha fazla saldırgan olmalarının temelinde yaptıkları sporun doğasının yattığı
düşünülebilir. Çünkü spora diğer biçimlerde katılan öğrenciler ile kıyaslandığı zaman kulüp
sporcularının genellikle maçları kazanma, müsabakalara ferdi olarak katılıyorsa iyi derece
elde etmek için çabaladıkları bilinmektedir. Bu durum kulüp sporcularının daha fazla atılgan,
saldırgan ve başarı için hırslı olmalarını da beraberinde getirmektedir. Literatürde yer alan
çeşitli araştırma sonuçlarının da bu düşünceyi desteklediği görülmektedir (Solak, 2011). Buna
karşılık ortaöğretim öğrencilerinde spora katılım biçimlerinin saldırgan davranışlar üzerinde
etkili olmadığını tespit eden araştırma sonuçları da bulunmaktadır (Kırımoğlu ve ark., 2008;
Salar, Hekim & Tokgöz, 2012). Bu nedenle ortaöğretim öğrencilerinde spora katılım
biçiminin saldırgan davranışları hangi ölçüde etkilediğine dair yeni araştırmalar yapılmasına
gereksinim vardır.
Araştırma bulguları ile paralellik gösteren benzer bir çalışmada düzenli olarak spor yapan
ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel saldırganlık düzeylerinin düzenli spor yapma alışkanlığı
bulunmayan akranlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Atay, 2013). Yine ortaöğretim
öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada spor yapma alışkanlığı bulunan öğrencilerin
saldırganlık düzeylerinin spor yapmayan öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
(Yılmaz, 2013). Araştırma bulguları ile paralellik gösteren diğer bir araştırmada, ferdi spor
dalları ile ilgilenen sporcuların yıkıcı saldırganlık, edilgen saldırganlık ve genel saldırganlık
düzeylerinin takım sporu yapan bireylerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Güner, 2006).
Ferdi spor dalları ile ilgilenen öğrencilerin öfke düzeylerinin takım sporu yapan öğrencilerden
daha yüksek olmasının temelinde spor dallarının karakteristik özelliklerinin etkili olduğu
düşünülebilir. Takım sporlarında bir oyuncu tarafından yapılan basit hatalar diğer oyuncular
tarafından telafi edilebilirken, ferdi spor yapan sporcularda sporcu müsabakada başarılı
olabilmek için sadece kendisi ile mücadele etmektedir. Bundan dolayı ferdi spor dalları ile
ilgilenen sporcuların saldırganlık düzeylerinin takım sporları ile ilgilenen sporculardan daha
yüksek olmasının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Literatürde yer alan bazı araştırma
bulgularının da bu düşünceyi desteklediği görülmektedir (Tutkun ve ark., 2010).
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Araştırmaya katılan öğrencilerin stres seviyelerinin orta düzey olduğu belirlenmiş,
öğrencilerin spor yapma şekillerine göre stres düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgilenilen spor türüne göre stres düzeyleri
değerlendirildiği zaman, ferdi spor yapan katılımcıların stres düzeylerinin takım sporu yapan
katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Ortaöğretim öğrencilerinin stres düzeylerinin ilgilendikleri spor dalına ve spora katılım
biçimlerine göre farklılaşmamasının temelinde spor katılımın psikolojik rahatlamaya katkı
sağlamasının yattığı düşünülebilir. Literatürde yer alan çeşitli araştırmalarda da spora
katılımın genel olarak psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilediği ve stres oluşumunu en aza
indirdiği tespit edilmiştir. Spora katılımın takım veya ferdi spor olmasının da psikolojik
yapıyı benzer şekilde etkilediği belirtilmiştir (Salar ve diğerleri, 2012; Peluso ve Andrade,
2005). Ancak yapılan bu araştırmada takım sporları ile kıyaslandığı zaman ferdi spor dalları
ile ilgilenen öğrencilerin stres düzeylerinin yüksek olmasının temelinde, ferdi spor dallarında
başarının tamamen sporcuların bireysel becerilerine bağlı olmasının, bu durumun da ferdi
spor dalları ile ilgilenen sporcularda stres oluşumunu daha fazla tetiklemesinin yattığı
düşünülebilir.
Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinde spora katılım biçiminin, takım veya ferdi spor
dalları ile ilgilenme durumunun saldırganlık düzeyini etkileyen bir unsur olduğu
belirlenmiştir. Kulüp sporcularının fiziksel saldırganlık düzeylerinin diğer öğrencilerden daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmış, bu sonucun ortaya çıkmasında kulüp sporcularının
performans gelişimine ve müsabaka kazanmaya yönelik olarak spor yapmalarının etkili
olduğu düşünülmüştür. Ferdi spor dallarındaki sporcuların öfke puanlarının takım sporu yapan
öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiş, bu sonucun ortaya çıkmasında ferdi spor
dallarında müsabakalarda yapılan hataların telafisinin zor olmasının, başarı için gerekli olan
her türlü sorumluluğun sporcunun kendisine ait olmasının yattığı, bu unsurların da
beraberinde stres oluşumunu arttırmasının etkili olduğu düşünülmüştür. Öğrencilerin spora
katılım biçimlerine göre stres düzeylerinin benzerlik göstermesinin temelinde ise spora
katılımın her durumda stres oluşumunu azaltan, psikolojik yapıyı sağlamlaştıran bir olgu
olmasının yattığı düşünülmüştür.
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EXTENDED ABSTRACT
Today there is an increase in aggressive behavior of the secondary school students. In this
case, it found during secondary school to gain young people's society, minimizing the
psychological problems, some measures must be taken to improve the existing psychological
characteristics.
Violence, superior against individuals come across the people to manage it, to ruin a business,
to frustrate hostile, hurtful, toll, pain / behavior is painful (Bayram, 2012). Stress; people and
the environment as a result of the interaction of emotions in the face of danger was motivated
by the move, often finding deals is a psychological phenomenon that occurs with requests
such restrictions. Besides stress, affecting the entire organism and usually a case of
uncontrollable normally (Soysal, 2009).
Sports do not only on physical appearance, it is also important for the protection of resilience
(Yazarer et al, 2004). Because people's participation in sports not only physical and social
aspects, but also to contribute to the development of psychological (Salar et al, 2012). Sports
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to eliminate negative energy accumulated in the human body. Done some research, sport
participation of stress, anger, aggression, was determined to be an effective way of preventing
such violent behavior (Peluso & Andrade, 2005).
The aim of this study is to examine aggression and stress levels of high school students in
terms of some variables. In the study, it was used survey method that especially in education
and social sciences frequently used. The secondary school students participated in this study
in Burdur city. The sample of the research selected to Sport High School, Burdur USO High
School, Burdur Vocational and Technical High School, Burdur Mehmet UZAL Social
Sciences High School 1, 2, 3 and 4th grade in Burdur city center. and selected by the random
Total 365 high school students participated in this study.
To determine the stress levels of students was used "the working life stress" scale developed
by Odabaş (2006). These statements are prepared according to a Likert scale 5s and "never =
1, rarely = 2, sometimes = 3, often = 4, frequently = 5" is scored as (Özdevecioglu & Yalcin,
2010). In parallel to increasing stress levels of the participants have received their score
increases. In contrast, lower scores indicate that the lower the level of stress. In determining
the level of aggression of secondary school students participating in the study, Buss &Perry
(1992) developed by '' Buss-Perry Aggression Scale 'is used. Turkish validity and reliability
study of the scale by Madre (2013). There are four sub-factor scale. This sub factors, physical
aggression, hostility, the anger and verbal aggression (Madran, 2013). In the analysis of the
obtained data were used SPSS 22.0 for Windows software. Non-parametric tests were used
for the parameters do not meet the normal distribution study. Accordingly, gender, type of
sports (team / individual), depending on the state of sports equipment in schools is the
comparison of stress and aggression level, Mann-Whitney U test was used, and the KruskalWallis test was used for comparison of other parameters. Furthermore, the average for the
descriptive statistics on the scale, the frequency analysis is used for distribution of
demographic variables.
As a result, secondary school students in sports participation form, learning common type of
school, parents' educational level, gender, age, students of the team or the family's economic
income with individual sport participation was found to be a factor that affects the aggression
and stress levels. In contrast, the number of siblings and aggression and stress levels of
students learning seen sporting school in case it is determined that there is no significant
effect on it. The resulting research findings are supported by the results of various studies in
the literature. However, the findings of secondary school students has not proved sufficient to
explain the stress and aggression level in this research. Because the students since childhood
socio-cultural environment in which they live, attitudes towards families raising children, they
have next to it students with stress and aggression that may affect other cognitive abilities are
taken into account. Therefore, secondary school students in although some demographic
variables were determined to be useful for stress and aggression explanation, although
secondary school students to the aggression and extensive research to better understand the
causes that affect the stress levels are needed.
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ÖZET

Yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Gazi Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim
görmekte olan 306 öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
kullanılmıştır. elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 17.0 programında, frekans analizi,
Independent t test ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, kadın katılımcıların
psikolojik iyi olma durumlarının erkek katılımcılara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
(p<0.05). Katılımcıların psikolojik iyi olma durumları lisanslı olarak spor yapıp yapmama durumlarına göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Bunun yanında katılımcıların
yaş gruplarına göre psikolojik iyi olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı tespit
edilmiştir (p>0.05).
Anahtar kelimeler: Spor, psikolojik iyi olma, yaş, cinsiyet

ABSTRACT

The aim of this study to investigate the level of psychological well being in Physical education and sport
department student. Total 306 students joined who Gazi University School of Physical Education and Sports
College students in this study. For researches data collection Psychological Well-Being Scale were used. The
data obtained by the SPSS 17.0 software for statistical analysis, frequency analysis, independent t test and One
Way ANOVA was used. At the end of the study, were found that women's psychological well-being is
significantly more higher than the male participants to be significantly (p <0.05). It found that participants
psychological well being levels do not statistically significant as licensed sport make sitution (p> 0.05). In
addition to psychological state of the participants according to age groups it was found that no statistically
significant difference (p> 0.05).
Keywords: Sports, psychological well being, age, gender

JEL CODES: L83, I0, I31
GİRİŞ
İnsanlar yaşamları boyunca birçok olumsuz unsur nedeniyle strese maruz kalmaktadır. Bu
noktada bireylerin psikolojik sağlamlıklarının korunmasında stresle hangi düzeyde baş
edebildikleri büyük önem kazanmaktadır. Zorlu hayat koşulları karşısında güçlü bir görünüm
sergilemek ve zor durumları fırsata çevirebilmek bireyin psikolojik dayanıklılığını
güçlendirmektedir (Karaırmak & Siviş-Çetinkaya, 2011). Stres olgusunun yanında insanların
bazen birden fazla olumsuz durumla karşı karşıya kaldığı, bu nedenle aynı anda birden fazla
olumsuz durumla mücadele etmek zorunda oldukları belirtilmektedir. İnsanların karşılaştıkları
olumsuz durumlarla mücadele etmelerinde psikolojik açıdan güçlü bir yapıya sahip olmaları
gerektiği için psikolojik iyi olma kavramının detaylı olarak araştırılması zorunluluğu ortaya
çıkmıştır (Önder & Gülay, 2008). Geçen son 30 yıllık süre içerisinde de psikolojik iyi olma
üzerine birçok kuramsal çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak konuya ilişkin Türkiye’de
gerçekleştirilen araştırmaların hem sınırlı olduğu hem de son yıllarda konuya ağırlık verildiği
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görülmektedir (Gizir, 2007; Yılmaz & Sipahioğlu, 2012; Öz & Yılmaz, 2009). Psikolojik iyi
olma ile ilgili yapılan araştırmaların sayısının artması, bilim dünyasının günümüzde insanların
zayıf yönlerinin yanında güçlü yönlerini de incelemeye başladığını göstermektedir
(Karaırmak, 2006).
Sosyal bilimler üzerine araştırmalar yapan bilim adamları bireysel ve durumsal özellikleri
çeşitli modeller ile değerlendirerek iyi olmanın yapısını anlama yoluna gitmişlerdir.
İnsanlarda iyilik durumunu karşılayan birçok sözcük ve kavram bulunmaktadır. İnsanların
sağlıklarını tanımlarken kullanılan iyilik hali kavramı öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş,
yaşam kalitesi, yaşam doyumu, olumlu veya olumsuz duygulanım gibi anlamları birbiri ile
aynı olmayan, ancak birbiri ile yakın ilişkili olan kavramları da içinde barındırmaktadır.
Çünkü söz konusu kavramların hepsi insanların iyilik hallerini etkileyen unsurlar olarak
dikkate alınmaktadır (Gülaçtı, 2009).
Psikolojik iyi olma hali çeşitli bilişsel unsurlardan etkilenmektedir. Örneğin; benlik saygısı ile
insanların psikolojik iyi olma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan
araştırma sonuçları benlik saygısı yüksek olan gençlerin karşılaştıkları sorunların üstesinden
daha kolay geldiklerini göstermektedir (Karaırmak & Siviş-Çetinkaya, 2011). Bunun yanında
yapılan araştırmalarda algılanan sosyal destek ile yalnızlık düzeyinin (Meydan & Lüleci,
2013), insanların psikolojik gereksinimlerini karşılama/doyurma düzeylerinin (CihangirÇankaya, 2009), fiziksel aktivite ve spora katılımın (Şahin, Yetim & Çelik, 2012), duygusal
zekâ düzeyinin (Özer ve Deniz, 2014), tedavi veya hastalık geçirmenin (Öz & Yılmaz, 2009),
bireyin kendisine verdiği değerin (Güloğlu ve Karaırmak, 2010) psikolojik iyi olmayı
etkileyen unsurlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Spor etkinliklerine katılım inanların psikolojik yapıları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu
sonucun ortaya çıkmasında insanların karşılaştıkları zorluklar karşısında daha dirençli
olmalarının yattığı belirtilmektedir (Şahin, Yetim & Çelik, 2012). Literatürde yer alan çeşitli
araştırmalarda da spora katılımın psikolojik sağlık üzerine olumlu etkileri olduğu
savunulmuştur (Aytan, 2010; Arslan ve ark., 2011). Ancak ülkemizde spor yapan veya sporcu
kişiliğe sahip olan bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin ele alındığı araştırmaların sınırlı
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu
öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerinin yaş, cinsiyet ve spor yapma durumlarına göre
incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOT
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini ülkemizdeki beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim
görmekte olan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise Gazi
Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 306
öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrenciler Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin içerisinden tesadüfü yöntem ile seçilmiştir.
Araştırma grubunun sahip oldukları demografik özelliklere ilişkin bulgular Tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler
Değişkenler
Alt değişkenler
f
%
18-19 yaş
68
22.2
20-21 yaş
119
38.9
Yaş
22-23 yaş
70
22.9
24+ yaş
49
16.0
Kadın
150
49.0
Cinsiyet
Erkek
156
51.0
Lisanslı olarak spor
Yapan
232
75.8
yapma durumu
Yapmayan
74
2.2
Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin %22.2’si 18-19 yaş, %38.9’u 2021 yaş, %22.9’u 22-23 yaş ve %16’sı 24 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Katılımcıların
%49’u kadın, %51’i erkek öğrencilerden oluşmakla beraber, katılımcıların %75.8’inin lisanslı
olarak spor yaptıkları, ’24.2’sinin ise lisanslı olarak spor yapmadığı tespit edilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Kullanılan
anketin ilk bölümünde katılımcıların yaş, cinsiyet ve lisanslı olarak spor yapma durumlarını
belirlemeyi amaçlayan 3 soruluk kişisel bilgi formu yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde
ise katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan Psikolojik İyi
Oluş Ölçeği yer almaktadır. Sekiz maddeden oluşan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği olumlu
ilişkilerden yeterlik hislerine, anlamlı ve amaçlı bir yaşama sahip olmaya kadar insan
fonksiyonunun önemli öğelerini tanımlamaktadır (Telef, 2013). Diener ve arkadaşları (2009)
tarafından geliştirlen Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin maddeleri kesinlikle katılmıyorum (1) ile
kesinlikle katılıyorum (7) şeklinde 1–7 arasında cevaplanmaktadır. Ölçekte tersten puanlanan
olumsuz bir madde bulunmamaktadır. Puanlar 8 ile 56 arasında değişmekle beraber, yüksek
puan kişinin birçok psikolojik kaynak ve güce sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek
maddelerinin faktör yükleri .61 ile .77 arasında bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç
tutarlık katsayısının ise .87 olduğu bulunmuştur (Diener ve arkadaşları, 2010; Akt: Telef,
2013).
İstatistiksel Analiz
Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 17.0 programında yapılmış olup, katılımcılara ait
demografik değişkenlerin ve ölçekten elde ettikleri puan ortalamalarının belirlenmesinde
tanımlayıcı istatistiklerden (frekans analizi), spor yapma durumu ve cinsiyete göre psikolojik
iyi oluş düzeylerinin karşılaştırılmasında Independent t test, yaş gruplarına göre psikolojik iyi
oluş düzeylerinin karşılaştırılmasında One Way ANOVA kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik
iyi olma durumlarının cinsiyet, lisanslı spor yapma ve yaş gruplarına göre karşılaştırılmasına
ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların cinsiyetlerine göre psikolojik iyi olma puanlarının
karşılaştırılması
Cinsiyet
N
X
Ss
t
p
Kadın
150
141.65
20.272
2.320
.021
Erkek
156
135.91
22.886
Tablo 2 incelendiğinde kadın katılımcıların psikolojik iyi olma durumlarının erkek
katılımcılara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir (p<0,05).
Tablo 3. Katılımcıların lisanslı spor yapma durumlarına göre psikolojik iyi olma
puanlarının karşılaştırılması
Spor yapma
N
X
Ss
t
p
durumu
Spor yapan
232
139.61
21.809
1.255
.211
Spor yapmayan
74
135.96
21.681
Katılımcıların psikolojik iyi olma durumları lisanslı olarak spor yapıp yapmama durumlarına
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Tablo 4. Katılımcıların yaş gruplarına göre psikolojik iyi olma puanlarının
karşılaştırılması
Yaş grupları
N
X
Ss
F
p
18-19 yaş
68
135.71
19.035
20-21 yaş
119
138.21
22.315
.954
.415
22-23 yaş
70
140.16
22.488
24+ yaş
49
142.12
23.114
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların yaş gruplarına göre psikolojik iyi olma durumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan spor bölümü öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin cinsiyetlerine
göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiş, elde edilen bulgulara göre kadın katılımcıların
psikolojik iyi oluş düzeylerinin erkek katılımcılardan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Diğer bir demografik değişken olan yaş grupları açısından ele alındığı zaman,
araştırmaya katılan öğrencilerin psikolojik iyi oluş puanlarının yaşlarına paralel olarak artış
gösterdiği belirlenmiş, ancak yaş gruplarına göre ortaya çıkan söz konusu farklılığın
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan ve elde edilen bulgular ile paralellik gösteren çeşitli
araştırma sonuçları da cinsiyetin psikolojik iyi olmanın önemli bir yordayıcısı olduğu
görüşünü desteklemektedir (Cihangir-Çankaya, 2009; Cenkseven & Akbaş, 2004). Gediksiz
(2013) tarafından yapılan araştırmada, kadın üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma
düzeylerinin erkeklerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Literatürde yer
alan benzer araştırma sonuçları da üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi olmanın kadın
öğrenciler lehine yüksek olduğu düşüncesini desteklemektedir. (Gündoğdu & Yavuzer, 2012;
Kuyumcu, 2012; Sarıcaoğlu, 2011). Araştırmaya katılan öğrencilerin psikolojik iyi olma
düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermemesinde, öğrencilerin yaşlarının
birbirine yakın olmasının, öğrencilerin yaş grupları itibariyle benzer gelişim döneminde
bulunmalarının etkili olduğu düşünülebilir.
Gülaçtı (2009) tarafından yapılan araştırmada psikolojik iyi oluşu etkileyen unsurların
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incelendiği araştırma bulguları değerlendirilmiş, elde edilen bulgular ışığında yaş ve eğitim
durumu ile birlikte insanlarda cinsiyet unsurunun da psikolojik iyi oluşu yordamada önemli
bir belirleyici olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu parametrelerin sadece gençlerde değil, aynı
zamanda yetişkin bireylerde de psikolojik iyi oluşu yordamada yetersiz olduğu ifade
edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeyleri lisanslı spor yapma durumlarına
göre değerlendirildiği zaman, lisanslı spor yapan öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin
lisanslı spor yapmayan öğrencilerden yüksek olduğu belirlenmiş, buna karşılık gruplar
arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun
ortaya çıkmasının temelinde, katılımcıların tamamının spor bölümü öğrencisi ve sporcu kişilik
yapısına sahip olmalarının yattığı düşünülebilir.
İnsanların psikolojik yapılarının güçlendirilmesine yönelik yapılan araştırmalarda, psikolojik
sağlamlığın geliştirilmesinde ortaya konulan unsurlara “koruyucu faktörler” denilmektedir.
İlgili literatür incelendiği zaman, spora katılımın psikolojik yapı açısından ”koruyucu faktör”
olarak değerlendirildiği görülmektedir (Şahin, Çelik & Yetim, 2012). Literatürde yer alan
çeşitli araştırmalarda da, spora katılımın sadece fiziksel değil, psikolojik sağlık açısından da
faydalı olduğu belirtilmiştir (Keskin, 2014; Salar, Hekim & Tokgöz, 2012; Ströhle, 2009; De
Moor ve ark., 2006).
Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik iyi olma
durumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, elde edilen bulgulara göre kadın
öğrencilerin psikolojik iyi olma düzeylerinin erkek öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. elde edilen bu sonucun literatür ile paralellik gösterdiği görülmüştür.
Yaş grupları açısından ele alındığı zaman, öğrencilerin psikolojik iyi olma düzeylerinin yaş
gruplarına göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun ortaya
çıkmasında öğrencilerin benzer yaş gruplarında ve gelişim dönemlerinde bulunmalarının etkili
olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde öğrencilerin psikolojik iyi olma düzeylerinin lisanslı
olarak spor yapma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu
sonucun ortaya çıkmasında öğrencilerin tamamının spor bölümü öğrencisi olmalarının ve
sporcu kişilik yapısına sahip olmalarının etkili olduğu düşünülüştür.
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EXTENDED ABSTRACT
Sports and sportive activities have become important in our present community life. Because,
the sports activities is in a leading state of being a tool in providing the healthy, welfare and
happiness of people. Providing the necessary opportunities for the people and the societies
that live on the earth to make sports, have become identical with contemporaneity. Besides
contributing to the societies’ being healthy and balanced physically, spiritually and mentally,
the sports activities also play a great role in reaching the life level which the era requires
both socio-culturally and economically.
When people participate in the sports activities
regularly, their mental abilities develop such as controlling themselves, focusing their
attention and using their subtle wits in confined spaces. Beside this, the sports activities,
when discussed in respect of psychological development, contribute to the decrease in the
balanced and regular functioning of the nervous system, nervousness, overexcitement,
aggression and anxiety tendencies (Aytan, 2010).
The psychological benefits of sports on human health may reveal differences according to the
characteristic features of the sports branches of the people. For instance, the concentration and
motivation perceptions of an individual who interest in team sports and an individual who
interest in individual sports, may be different from each other. On the contrary, participating
in both the team and the individual sports branches, may affect the psychological health
positively.(Salar et al, 2012).
The sports which succeed to get into the community life in various ways, is a phenomenon
which makes people dependent to itself directly or indirectly, attract people every time, and
parallel to this, succeed to stay alive every time. The sports activities, which enchain people
to itself by meeting their social taste and requirements, make its being a social institution in
our day accepted by the people. The existences of symbols concerning the views, faith,
behaviour and opinions in the sports, are important indicators of sports’ being a social
phenomenon. (Küçük and Koç, 2004). Sports’ being a social phenomenon, prepares a basis
for presenting a great function to the sports. In our day, the people’s socializing and their
being active psychologically, are only possible by sports.
In this research that was made, the examination of the psychological levels of the school of
physical education and sports students according to various variables, were aimed. 306
students who were receiving education in Gazi University, the School of Physical Education
and Sports constituted the research group of this study that was made. The students which
constitute the working group, were selected by random method among the students of the
School of Physical Education and Sports. In the research, the survey which constituted from
two parts, was used as a data collection tool. In the first part of the used survey, a personal
information form was involved with 3 questions which aimed to determine the age, gender
and their condition of making sports with license. In the second part of the survey, the
Psychological Well-Being Scale was involved which was used in the determination of the
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psychological wellness of the participants. The Psychological Well-Being Scale, which is
constituted from eight items, defines the important elements of the human function such as
adequacy feelings, up to owning a meaningful and purposeful life (Telef, 2013). The items
of the Psychological Well-Being Scale which was developed by Diener et al (2009), were
answered as, I absolutely do not participate in (1), I absolutely participate in (7), between 17. In the scale, there was no negative item which was scored reversely. Besides the scores’
changed between 8 and 56, the high score showed the person’s having so many psychological
source and power. The factor loadings of the scale items are found between .61 and .77. The
Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was found as .87.(Diener et al.,
2010; Akt: Telef, 2013). In the research, the statistical analyses were done in the SPSS 17.0
program, in the determination of the demographic variables and the score averages of
obtained from the scale, from the defining statistics (the frequency analysis), the Independent
t test was used in the comparison of the psychological well-being levels according to the
sports making condition and gender, while
the One Way ANOVA was used in the
psychological well-being levels according to the age groups.
It was fixed that the end of the research, the psychological well-being conditions of the female
participants were higher in the significant level than the male participants (p<0,05). It was
determined that the psychological well-being of the individuals that participated in the
research, did not reveal any difference in significant level statistically, according to their
conditions of making sports or not as licensed. (p>0,05). Beside this, it was concluded that
there was no significant difference statistically among their psychological well-being
conditions according to the age group of the participants (p>0,05).
In conclusion, it was determined that the psychological well-being conditions of the
university students who were receiving education in the department of sports revealed
significant difference according to their genders, the psychological well-being levels of the
female students were significantly higher than the male students. The obtained results was
seen that this result showed parallelism with the literature. When discussed in respect to the
age groups, it was concluded that the psychological well-being levels of the students did not
reveal any significant difference according to the age groups. In the revelation of this result, it
was thought that the students’ being in similar ages and development periods, were effective.
Similarly, it was fixed that, the psychological well-being levels of the students did not reveal
any significant difference according to their conditions of making sports as licensed. In the
revelation of this result, it was thought that all the students’ being the student of sports
department and having a sportsman/woman personality structure, was effective.
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ÖZET

İnsanların olumsuz çevresel koşullar ve stres nedeniyle tehlikeye giren ruh/beden sağlıklarını tekrar kazanmak ve
sağlıklarını korumak, bunun yanında haz ve zevk almak amacıyla boş zamanlarında gönüllü olarak katıldıkları
aktiviteler “rekreasyon” olarak tanımlanmaktadır (Koçyiğit & Yıldız 2014). İnsanların son yıllarda çalışma dışı
zamanlarının artması serbest zaman etkinliklerine katılım oranını da arttırmıştır. Birer serbest zaman aktivitesi
olan rekreasyon faaliyetleri insan yaşamını birçok açıdan olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle bedensel
etkinlik içeren serbest zaman etkinliklerinin insan sağlığını birçok açıdan olumlu yönde etkilediği
belirtilmektedir. Buna karşılık insanların serbest zaman etkinliklerine katılımlarını kısıtlayan bazı unsurlar
bulunmaktadır. Özellikle toplumsal yapı içerisinde kadınlar birçok serbest zaman etkinliğine rahatça katılma
konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Yapılan bu araştırmada kadınların genel olarak serbest zaman
etkinliklerine katılım sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kadın, serbest zaman, rekreasyon

ABSTRACT

The term ‘‘Recreation’’ is defined as people’s participating in some kind of activities in their free time of their
own accords to gain their body and soul health which are destroyed in time because of some reasons ( Koçyiğit&
Yıldız 2014). And there is an increase in free time duration out of work so people can participate in recreation
activities more and more. There creation activities which are originally free time activities affect the lives of
people positively. Recreation activities which are mostly physical body activities affect the human health
positively from many aspects. However there are many factors which prevent people participating in recreation
activities. Especially women have trouble when they want to take part in recreationactivities .Theycan’ttakepart
in recreationactivities as theywishcomfortably in this social structure. In this paper it is aimed to evaluate the
problems of women releated to not being able to participate in recreation activities.
Keywords: Woman, freetime, recreation

JEL CODE: I1, I10, L83
GİRİŞ
Son yıllarda insanların yoğun iş temposu içerisinde bulundukları ve uzun çalışma saatlerine
sahip oldukları bilinmektedir. İnsanların yoğun çalışma temposu içerisinde olmaları çalışma
saatleri dışında kendilerine vakit ayırma ve serbest zamanlarını iyi değerlendirme
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca insanların hayatlarının büyük bir bölümünü
çalışarak geçirmeleri sahip olunan serbest zamanların değerini de arttırmıştır (Özbal &
Akyıldız, 2013). İnsanların çalışma saatleri dışında kalan serbest zamanlarını değerlendirmek
için yöneldikleri çeşitli etkinlikler bulunmaktadır. İnsanlar serbest zamanlarını
değerlendirmek amacıyla yöneldikleri etkinliklere genellikle kendi istekleri ile
yönelmektedirler. Bu nedenle serbest zaman etkinlikleri insanların yaparken zevk aldıkları
aktivitelerden oluşmaktadır. İnsanların serbest zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları
söz konusu etkinliklere “rekreasyon” adı verilmektedir. Literatürde rekreasyon kavramına
ilişkin birçok tanım yapıldığı görülmekte olup, genellikle yapılan tanımların çoğunda
rekreasyonun serbest zamanları değerlendirme etkinlikleri olduğuna vurgu yapılmaktadır
(Güngörmüş, 2007; Tribe, 2005; Hazar, 2003).
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Spor, günümüz toplumlarında hayat akışı içerisinde en temel bedensel etkinliklerin başında
yer almaktadır. Dünyanın her tarafında insanların düzenli olarak spor etkinliklerine
katıldıkları bilinmektedir. İnsanlar çok eski dönemlerden beri sporla iç içe bir yaşam tarzına
sahip olmuşlardır. Bu nedenle günümüzde sporun önemli bir toplumsal olay olmasının
beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Ayrıca toplumsal bir olgu haline gelmiş olan sporun
günlük yaşamdan soyutlanmasının mümkün olmadığı görülmektedir (Dever, 2010).
Toplum yaşamına çok değişik yollarla girmeyi başaran spor, insanları doğrudan ya da dolaylı
olarak kendisine bağımlı kılmış, insanların her dönem ilgisini çekmiş, bunun yanında her
zaman canlı kalmayı başarmış bir olgudur. İnsanların sahip oldukları sosyal zevk ve
ihtiyaçlarını karşılayarak kendisine bağlayan spor aktiviteleri, günümüzde sosyal bir kurum
olduğunu insanlara kabul ettirmiştir. Sporun içerisinde insanların davranış, görüş, inanç ve
düşüncelerine ilişkin simgeler bulunması sporun sosyal yapısını göstermektedir (Küçük &
Koç, 2004).
Sporun çeşitli özellik ve fonksiyonlarına bağlı olarak insan yaşamı açısından bazı amaçları
bulunmaktadır. Sporun amaçlarının başında “aile fertlerinin spor yapmalarını sağlayarak
mutlu, çalışkan, sağlıklı, moral düzeyi yüksek, çağdaş ve dinamik bir toplum yaratmak,
toplumsal görev ve sorumluluklarını iyi bilen, fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, ahlaklı,
yaratıcı, üretken, yapıcı, erdemli, faziletli nesiller yetiştirmek” gibi amaçlar gelmektedir
(Yetim, 2005). Spor etkinliklerine katılmak insanların fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin
yanında sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde de büyük rol oynamaktadır (Keskin, 2014).
Spor etkinlikleri aynı zamanda insanların serbest zaman etkinliklerinde tercih ettikleri
faaliyetlerden birisidir. Birçok spor etkinliği serbest zamanları değerlendirme amacıyla
uygulandığı zaman sportif faaliyet olmaktan çıkarak birer rekreatif faaliyet halini almaktadır.
Serbest zaman etkinlikleri içerisinde insanların sağlıklarını olumlu yönde etkileyen en önemli
faaliyetlerin sportif aktiviteler olduğu söylenebilir. Çünkü sportif etkinliklere katılım insan
sağlığını birçok açıdan olumlu yönde etkilemektedir.
İnsan yaşamında önemli bir yere sahip olan serbest zaman ve spor etkinliklerine katılımı
etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Söz konusu unsurlar içerisinde cinsiyet faktörü serbest
zaman ve spor etkinliklerine yönelmede önemli bir belirleyicidir. Özellikle erkek
egemenliğinin ön planda olduğu toplumlarda kadınların spor etkinliklerine ve istedikleri
serbest aktiviterine katılım konusunda ciddi sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Yapılan bu
araştırmada da kadınların hem serbest zaman hem de spor etkinliklerine katılımlarını olumsuz
yönde etkileyen unsurların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Kadınlarda Spor ve Serbest Zaman Aktivitelerine Katılımın Tarihçesi
M.Ö. 300 yıllarında rekreasyon ve serbest zaman kavramına ilişkin ilk düşünceler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Rekreasyon ve serbest zaman üzerine ilk model çalışmaları Yunan
filozof Aristo geliştirmiştir (Cordes, 2003). Görüldüğü gibi serbest zamanların
değerlendirilmesine yönelik aktivitelerin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanların
serbest zaman etkinliklerine yönelik gelişmeler özellikle göçebe hayattan yerleşik hayata
geçince artmaya başlamıştır. Sanayileşme ile birlikte şehirler gelişmiş ve fabrikalaşma düzeyi
artmıştır. Buna paralel olarak insanların boş zamanlarında artış meydana gelmiştir (Demir &
Oral, 2007).
Kadınların spor ve rekreasyon etkinliklerine katılımlarına yönelik kısıtlamalar insanlığın çok
eski zamanlarından beri süregelmiştir. Antik Yunan medeniyetinde spor etkinliklerine erkek
çocuklarının yönlendirildiği, buna karşılık kız çocuklarının fiziksel aktivite içeren etkinliklere
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yönlendirilmediği bilinmektedir (Siedentop, 2009). Günümüzde kadın haklarına saygı
gösteren, kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımlarının yüksek olduğu birçok
ülkede geçmiş yıllarda kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımlarının söz
konusu olmadığı bilinmektedir. McCrone (1998), kadınların orta çağ Avrupa’sında özellikle
İngiltere’de spor ve fiziksel rekreasyon etkinliklerine katılım sorunları yaşadıklarını
belirtmiştir. Söz konusu dönemlerde spor etkinlikleri genellikle erkeklerin yapabileceği
fiziksel ve fizyolojik kapasite gerektiren aktiviteler olarak değerlendirilmiş, bu nedenle
kadınların fiziksel efor harcanan serbest zaman aktivitelerine katılmaları doğal
karşılanmamıştır.
Tarihsel süreç içerisinde dini yapının kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine
katılımlarını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Örneğin; Müslüman milletlerde
kadınların serbest zaman etkinliklerine katılımları genellikle erkeklerin yer almadığı
etkinliklerden oluşmuştur. Bu nedenle serbest zaman etkinliği olarak kadınların katıldıkları
aktiviteler erkeklerin bulunmadığı mekânlarda gerçekleştirilmiştir. Özellikle evli Müslüman
kadınların diğer kadın akrabaları ve çocukları ile beraber eğlencelere katıldıkları (Russell,
2009), Türklerin 11. Yüzyıl dolaylarında Müslümanlığı kabul etmelerinin de Türkler
açısından rekreasyon faaliyetlerine katılım biçimlerini etkilediği bilinmektedir (Karaküçük,
2008).
Kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine özgür bir biçimde katılabilmeleri 20.
yüzyıldan itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Bu dönemde kadınların spor ve serbest zaman
etkinliklerine katılımlarını arttıran birçok unsur bulunmaktadır. Bunların başında kadınların
katılacakları spor takımlarının sayısı ve spor alanlarının artması, özellikle batılı ülkelerde tüm
eleştirilere rağmen kadınların spor etkinliklerine katılımlarının hükümet politikalarında yer
alması, kadın hareketlerinin gelişmesine paralel olarak kadınlarında hayatın her alanında her
şeyi yapabilecek kapasiteye ve yeterliliğe sahip olduklarının vurgulanması, kadınlar açısından
spor ve fiziksel aktivitenin sağlığa yararlı olduğunun benimsenmesi ve kadın sporcuların
medyada daha fazla yer almaya başlaması gibi unsurlar gelmektedir (Tükenmez, 2009).
Kadınlarda Spor ve Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Sorunları
Kadınlarda spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımı olumsuz yönde etkileyen birçok
unsur bulunmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda kadınların spor ve serbest zaman
etkinliklerine katılımlarını olumsuz yönde etkileyen unsurlar aşağıda belirtilmiştir.
Sosyo-Ekonomik Yapı
Sahip olunan sosyo-ekonomik özellikler yaşam standartlarını belirlemektedir. Hayatın her
alanında olduğu gibi spor ve serbest zaman etkinliklerine katılım da belirli bir maliyet
gerektirmektedir. Örneğin; serbest zamanlarında tenis oynamak isteyen bir kadın öncelikle
tenis oynamak için kullanılan raket, ayakkabı ve forma almak zorundadır. Söz konusu
malzemeler sosyo-ekonomik yapısı düşük kadınlar için önemli bir maliyet ortaya
çıkarabilmektedir. Benzer şekilde kadınların serbest zamanlarını seyahat yaparak
değerlendirmeleri de ulaşım, yeme içme ve barınma gibi maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Bu
maliyetler de özellikle düşük gelir düzeyine sahip kadınlar açısından serbest zamanlarında
seyahate yönelmelerine engel olabilmektedir. Bu nedenle kadınların düşük-sosyo ekonomik
yapıya sahip olmalarının serbest zaman ve spor etkinliklerine katılımlarını olumsuz yönde
etkilediği söylenebilir. Miller & Brown (2005) tarafından yapılan bir araştırmada da
kadınların sosyo-ekonomik düzeylerinin artmasının serbest zaman etkinliklerine katılımlarını
da arttırdığı belirlenmiştir.
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Ekonomik durumu kötü olan kadınların yöneldikleri serbest zaman ve spor etkinlikleri
incelendiği zaman, kadınların genellikle fazla malzeme, ekipman ve maliyet gerektirmeyen
spor ve serbest zaman etkinliklerine yöneldikleri görülmektedir. Yapılan araştırmalar
kadınların en sık tercih ettikleri serbest zaman ve spor etkinliklerinin başında yürüyüşün
geldiğini göstermektedir (Yüksel, 2014). Diğer serbest zaman ve spor etkinlikleri ile
kıyaslandığı zaman yürüyüşün nispetten daha az maliyetli bir aktivite olduğu, bunun yanında
kadınların bedensel açıdan en rahat yapabildikleri aktivitelerden birisi olduğu göz önünde
bulundurulduğu zaman kadınların serbest zamanlarını değerlendirmek ve spor yapmak için en
sık tercih ettikleri aktivitenin yürüyüş olmasının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir.
Aile Yapısı
Geleneksel toplum yapısı içerisinde annelik görevi kadınların sahip oldukları en önemli
görevlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Şüphesiz ki anne olmak birçok sorumluluğu da
beraberinde getirmektedir. Anne olmuş bir kadının artan sorumluluklarına paralel olarak
kendine vakit ayırması ve serbest zaman etkinliklerine katılması da kısıtlanmaktadır. Currie
(2004) tarafından yapılan araştırmada anne olan kadınların serbest zaman etkinliklerine
katılım konusunda yeterli zamana sahip olmamalarının ve kendilerine vakit ayıramamalarının
önemli birer stres kaynağı olduğu belirtilmiş, bu kapsamda çocuk sahibi olan kadınların
serbest zaman ve spor etkinliklerine katılımlarının psikolojik açıdan kendilerini iyi
hissetmelerine katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
Çocuk sahibi olmanın dışında kadınların aile içerisinde özellikle eş tutumu spor ve serbest
zaman etkinliklerine yönelmede önemli bir kısıtlayıcıdır. Eşinin kısıtlamaları nedeniyle spor
ve serbest zaman etkinliklerine yeterli düzeyde katılamayan kadınların yanında, küçük
yaşlardaki bekâr kadınlarında aile tutumu nedeniyle spor ve serbest zaman etkinliklerine
yönelme konusunda sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Bazı aileler küçük yaşlardaki kız
çocuklarını çeşitli toplumsal kaygılar nedeniyle spor ve serbest zaman etkinliklerine
yönlendirme konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler. Bazı ailelerin ise eğitimleri aksayacağı
ve ilerde karşılaşacağı sınavlardan düşük puan alacakları kaygısıyla kız çocuklarını spor ve
serbest zaman etkinliklerine yönlendirmedikleri bilinmektedir.
Hem meslek sahibi olan ve herhangi bir işte çalışan hem de evli olan kadınlar açısından da
serbest zaman etkinliklerine katılım oldukça zor olmaktadır. Çünkü meslek sahibi kadınlar
çalışma saatlerinin dışında aile hayatlarının da iyi olması için evlerinde ailelerin yaşam
kalitelerinin artmasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar (Kraus, 1997). Bu durum kadınların
spor ve serbest zaman aktivitelerine yönelecek zaman bulma konusunda sorun yaşamalarına
neden olmaktadır.
Dini Yapı Özellikleri
Toplumsal yapı içerisinde dini değerlerin birçok alanda etkili oldukları, bunun yanında dini
değer algılarının toplumda birçok kuralı düzenlediği ve dini kuralların birçok insan için
bağlayıcı olduğu bilinmektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi özellikle kadınların serbest
zaman ve spor etkinliklerine katılımları üzerinde de dini değerlerin ve dinsel yaşayış
özelliklerinin büyük bir rolü bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda kadınların serbest zaman
ve spor etkinliklerine katılımları üzerinde dinin sınırlayıcı ve engelleyici bir rolü olduğu
belirlenmiştir. Arab-Moghaddam ve ark., (2007) tarafından yapılan araştırmada Müslüman
kadınların serbest zaman ve spor etkinliklerine katılım düzeylerinin düşük olduğu tespit
edilmiştir.
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Çevresel Faktörler
Yaşanılan çevrenin sahip olduğu fiziksel özellikler, coğrafi yapı, tesis ve saha bulunma
durumu gibi özellikler kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımlarını kısıtlayan
unsurlar arasında yer almaktadır. Craike ve ark., (2005) tarafından yapılan araştırmada kırsal
kesimlerde yaşayan kadınların serbest zaman etkinliklerine yönelik tercih imkanlarının
şehirlerde yaşayan kadınlara kıyasla daha düşük olduğu belirtilmiştir. Dünyanın birçok
yerinde kırsal ve kentsel yaşam alanlarının sahip olduğu imkânların arasındaki büyük
farklılıklar göz önünde bulundurulduğu zaman, kırsal kesimlerde yaşayan kadınların spor ve
serbest zaman etkinliklerine katılım düzeylerinin daha düşük olması beklenen bir sonuç
olduğu söylenebilir.
Algılanan Sosyal Destek
Kadınların istedikleri serbest zaman ve spor etkinliklerine yönelmelerinde algıladıkları sosyal
desteğin büyük bir önemi bulunmaktadır. Literatürde yer alan araştırma bulguları da
kadınlarda algılanan sosyal desteğinin düşük olmasının serbest zaman etkinliklerine katılımı
olumsuz yönde etkilediği (Mclntyre & Rhodes, 2009), özellikle ebeveynler tarafından
sağlanan sosyal desteğin ise serbest zaman ve spor etkinliklerine katılımı olumlu yönde
etkilediği belirlenmiştir (Hünük ve ark., 2013). Genç kadınlar üzerinde yapılan benzer bir
araştırmada da spora yönelme konusunda ebeveyn ve aile desteğinin önemli bir rolü olduğu
saptanmıştır (Biddle ve ark., 2005).
Motivasyon
Kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımlarında sahip oldukları içsel ve dışsal
motivasyon özelliklerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde kadınlar
herhangi bir sağlık sorunu, fazla kiloluluk veya beden memnuniyetsizliği gibi sorunlarla
karşılaşmadıkları sürece spor etkinliklerine yönelmemektedirler. Diğer bir ifade ile kadınlarda
herhangi bir özel amaç olmaksızın sadece sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı düşük
düzeydedir.
Kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine yönelmeleri için kendilerini motive edecek
bazı beklentilere sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin; fazla kilolu olan bir kadın sahip
olduğu fazla kilolarından kurtulmak amacıyla serbest zamanlarında düzenli olarak yürüyüş
yapmaya başlayabilir. Burada kadını yürüyüş yapmaya motive eden unsur sahip olduğu fazla
kilolarıdır. Bunun yanında aşırı kilolu olmasa da beden memnuniyetsizliği yaşayan, sahip
olduğu bedensel yapının dış görünüşünü beğenmeyen kadınlar da daha fit ve iyi görünümlü
bir vücuda sahip olmak için spor etkinliklerine yönelmektedirler. Böyle bir durumda kadını
spor yapmaya motive eden unsur beden memnuniyetsizliği ve daha fit bir vücuda sahip olma
isteğidir. Literatürde yer alan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, kadınları spor ve
serbest zaman aktivitelerine yönelten unsurların başında kilo verme (Aytan, 2013) ve iyi bir
fiziksel görünüme sahip olma isteğinin geldiği belirlenmiştir (Sit ve ark., 2008; Liechty ve
ark., 2006).
Sonuç
Sonuç olarak kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımlarını etkileyen birçok
unsur bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik açısından ele alındığı zaman kadınların ekonomik
gelir düzeylerinin düşük olmasının hem spor hem de serbest zaman etkinliklerine katılımı
olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Aile unsuru açısından ele alındığı zaman kadınların
evli, özellikle de çocuk sahibi olmalarının kendilerine spor ve serbest zaman aktivitelerine
katılım için yeterli zaman ayırma konusunda sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Küçük
yaş grubunda bulunan bekâr kadınların ise çeşitli sosyal ve ahlaki kaygılar nedeniyle aileleri
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tarafından spor ve serbest zaman etkinliklerine katılımları engellenmektedir. Dini açıdan ele
alındığı zaman dünyanın birçok yerinde dini kuralların ve ahlaki değer yargılarının kadınların
spor ve serbest zaman etkinliklerine katılmalarında temel belirleyici olduğu söylenebilir.
Hatta bazı ülkelerde kadınları yönelebilecekleri spor etkinlikleri dini inançlar nedeniyle
sınırlandırılmaktadır. Çevresel özellikler açısından ele alındığı zaman yaşanılan yerde spor ve
rekreasyon alanlarının sınırlı olmasının kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine
katılımlarını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
Kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine yönelmelerinde önemli belirleyici olan diğer
bir faktörün algılanan sosyal destek olduğu belirtilmektedir. Literatürde yer alan araştırma
sonuçlarının da bu görüşü desteklediği görülmüş, buna göre, kadınların algıladıkları sosyal
desteğin azalmasının spor ve serbest zaman etkinliklerine katılım isteğini olumsuz yönde
etkilediği belirlenmiştir. Bunun yanında kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine
yönelmelerinde sahip oldukları motivasyonun önemli bir yere sahip olduğu görülmüş,
kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılım motivasyonlarının düşük olmasının söz
konusu aktivitelere yeterli düzeyde yönelmemelerine önemli bir engel olduğu belirlenmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT
The term ‘’recreation ‘’which is a social phenomenon first emerged as a western based
concept. In time modern people have decided‘’the time out of work’’ as a problem ; and they
have begun search something on what can be done at these free time to be happier and
healtier. Inshort , first scientific evaluation the question‘’ what kind of a recreation?’’ is
equal to the question ‘’ what kind of a society we want? ‘’ ( Kılıç & Şener, 2013).
There have been many developments and changes which are economical, cultural,
tecnological and social over the world since 20th century. These developments and changes
have affected the lives of people not only positively but also in a negative way. Because of
technological developments working hours have been shortened; the income level has
increased ; the telecommunication and transportation ways have developed; as a result of all
these factors people have so many free time and they have begun to searh on what can be
done as recreation at these free times. (Türkmen et al.,, 2013). There are so many different
factors affecting the people’s wish to do some activities at their free times. These are for
example try to live by having fun, get new experiences, make new friends, increase the
sense of creativity and to be successful (Yağmur, 2006).
Participating in recreation activities have so many benefits in terms of psycho-social area. At
literature, it is proved that participating in recreation activities contributes the people’s
becoming relax , becoming more social and the development of thinking skills. Morover all
these skills gained during recreation activities have a great role and contribution for people at
coping with many kind of problems in their lives (Özer, Gelen & Öcal, 2009). The other very
important benefits of participating in recreation activities are; increasing at life quality,
increasing at level of health and physical condition and increasing at motivation levels
(Okuyucu, Ramazanoğlu & Tel, 2006). Morover there creation activities make people gain
permanent habits and all these activities bring people the habit of doing body exercise,
sharing, helping each other, the feeling of lose or conquest, the feeling of estimating, group
consciousness and the feeling of success.
The sports activities have a great role on people’s lives at the present day. Because they are
the key factors for people to get health, peace and happiness. It shows the modernity levels of
societies to provide the necessary opportunities for people to do sport consciously. Morover
sport activities not only provide healthier generations in terms of pyhsical and ideal also they
provide the people to have a life quality the era needs (Aytan, 2010).
The gender is an important identifier on recreation activities. It is generally known that
women are not able to participate in many of the recreation activities compared to men. There
are so many reasons for women’s not being able to participate in recreation activities.
According to the research it has been understood that the main reasons for women’s not
being able to participate in recreation activities stem from psychological factors, socioculturel factors, demographic factors and enviromental factors.The free time motivation and
satisfaction are among the sub-factors of the psychological factors preventing the participation
of women in recreation activities; the society’s angle of view against women and religious
values are among the sub-factors of the socio-culturel factors preventing the participation of
women in recreation activities; the women’s marital status and having children or not are the
sub-factors of demographic factors and having limited facilities for recreational activities.
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ÖZET

Yapılan bu araştırma ile Türkiye’de futbol taraftar şiddetinin boyutlarının belirlenmesi, bunun yanında taraftar
şiddetini etkileyen unsurların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında öncelikli olarak konu ile
ilgili yapılan araştırmalara ulaşılmıştır. İlgili literatüre göre, futbolda şiddet, taraftar şiddetinin boyutları, taraftar
şiddetini etkileyen unsurlar, konuya ilişkin bazı araştırmalar şeklinde konu başlıkları oluşturulmuştur. Konu ile
ilgili yapılan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, Türkiye’de futbol taraftarlarında şiddet eğilimini
etkileyen unsurların başında medya araçları, hakemlerin tutumu, kulüp yöneticilerinin tutum ve söylemleri, rakip
taraftarlar, takımın kötü oyunu ve çeşitli sosyo-demografik unsurların geldiği belirlenmiştir. Taraftarların en sık
yaptıkları saldırgan davranışın sözlü saldırgan davranışlar olduğu görülmüştür. Taraftarların suça karışma
oranlarının da yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Spor, futbol, taraftar şiddeti

ABSTRACT

The aim of this study to evaluate the size of violent football fans in Turkey, the factors influencing the severity
fans as well. It has been reached on the issue as priority in the survey research. According to the relevant
literature, football violence, the size of the crowd violence, factors affecting crowd violence, some topics have
been created in the form of research on the subject. When the research findings assessment, it found that the
media, the attitude of the referees, the club manager attitudes and discourses, rival supporters, team's poor play
and a variety of socio-demographic factors influencing the football fans violence in Turkey. The aggressive
behavior of their fans were found to be verbal aggressive behavior commonly. It was determined that a high
level of involvement in the crime fans.
Keywords: Sports, football, fan violence
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GİRİŞ
Günümüzde spor organizasyonları dünyanın birçok noktasında ciddi seyirci kitlesi tarafından
takip edilen bir endüstri haline gelmiştir. Ekonomik açıdan ele alındığı zaman spor
organizasyonlarında milyonlarca dolar döndüğü bilinmektedir. Bu nedenle spor endüstri
içerisinde hem üretim hem de tüketim faaliyetleri ile ilgilenen birçok insan bulunmaktadır. Bu
durum insanların spora bakış açılarını değiştirmiş, insanların her geçen gün spordan
beklentilerinin artmasına neden olmuştur (Özen, Eygü & Kabakuş, 2013).
Futbol oyunu bir taraftan eğlence oyunu olarak anlaşılmakla beraber, özellikle spor bilimi,
ekonomi, psikoloji, sosyoloji, dil bilimi, hukuk, felsefe, matematik ve iletişim bilimleri
kapsamında incelenmektedir (Alver, 2008). Diğer taraftan modern futbol tüm dünyada yüksek
teknolojik donanıma sahip stadyumları, hayatın her alanına giren reklam kampanyaları, özel
televizyon kanalları, medya araçları, tişört ve forma satışlarının yapıldığı büyük mağazaları,
futbolcuları, teknik direktörleri, çalışanları ve taraftarları ile hayal gücünü zorlayan bir
endüstri haline gelmiştir (Eker, 2010). Bu kapsamda günümüzde futbolun sadece bir spor dalı
olmadığı, toplum yaşamını birçok açıdan etkileyen sosyal bir olgu olduğu söylenebilir.
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Spor alanlarında zaman zaman acı olayların yaşandığı bilinmektedir. Bu olaylara bazen atılan
bir gol, maç çıkışında gelişen ani gerginlikler, kötü bir tezahürat, din ve mezhep farklılıkları,
ülkeler arası çekişmeler, tarihi çekişmeler veya yöresel problemler neden olabilmektedir.
Taraftar şiddetine dayalı olmasa da tribün çökmesi veya panik sonucu ortaya çıkan kazalar da
bazen ölümle sonuçlanmaktadır. Taraftarların neden olduğu olaylar açısından bakıldığı
zaman, dünya spor tarihinde fanatizmin beraberinde getirdiği birçok şiddet olayının olduğu
görülmektedir. Söz gelimi futbol da taraftar şiddeti oldukça yaygın olmakla beraber, futbol
İngiltere’de icat edildikten sonra oyuna ilişkin tüm olumsuzlukların orijinal isimleriyle
dünyaya ihraç edildiği belirtilmektedir. Günümüzde İngiliz hastalığı olarak tanımlanan
fanatizm ve holiganizm nedeniyle futbol sahalarında birçok olumsuzluk yaşanmakta, bu
olumsuzluklara bağlı olarak statlarda yaralanan, hayatını kaybeden veya psikolojisi bozulan
insan toplulukları meydana gelmektedir (Özsoy, 2011; Özsoy, 2013). Bu nedenle futbolda
taraftar saldırganlığının önüne geçilmesi için devletler, ilgili federasyonlar ve kulüpler bazı
önlemler alma yoluna gitmektedirler (Or, 2009).
Dünya genelinde futbol taraftarlarının şiddet eğilimlerini etkileyen ve taraftarları şiddete
yönelten unsurların farklılık gösterdiği görülmektedir. Genellikle taraftarları şiddete yönelten
unsurların temelinde ülkelerin futbola kattıkları anlamın yattığı belirtilmektedir. İngiltere’de
işsizlik oranının yüksek olmasının ve sosyal yapı zayıflığının taraftarlarda şiddet eğilimini
arttırdığı belirtilmiştir. İtalya’da taraftar şiddeti o kadar üst düzey bir konuma gelmiştir ki,
futbolun faşizmle kaynaşmış olduğu belirtilmektedir (Talimciler, 2013). Ülkemizde ise futbol
taraftarlarında şiddetin boyutları ile taraftar şiddetine neden olan unsurların ele alındığı
araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu amaçla yapılan bu araştırmada, futbolda
taraftar şiddetinin boyutları ve taraftar şiddetini etkileyen unsurların değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Futbolda Şiddet Kavramı
Her ne kadar spor kavramı ile bağdaşmayan bir olgu olsa da, günümüzde spor kavramı sürekli
şiddetle olguları ile birlikte anılan bir hale gelmiştir. Norbert Elias’a göre spor, modernitenin
özgün bir fenomeni haline geldiği için şiddetin azaltılmasında kullanılacak bir unsur olması
gerekmektedir. Ancak son yıllarda spor alanında yaşanan birçok olumsuz örnek dikkate
alındığı zaman, günümüz spor dünyasında sporda şiddetin yer almayacağını söylemek pek
mümkün görünmemektedir (Özsoy, 2011).
Tanrıverdi (2012) tarafından yapılan araştırmada, futbolda şiddet ve saldırganlığın ortaya
çıkması futbolun ticari bir hal alması ile başlamıştır. Ticari bir yapıya bürünen futbol oyunu
ahlaki ve insani değerlerin geriye atılmasına, buna karşılık kazanma hırsının ön plana
çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak sevgi, barış, dostluk ve sportmenlik gibi
değerler üzerine kurulması gereken spor etkinlikleri sporla bağdaşmayan şiddet ve
saldırganlık olayları ile anılmaya başlamıştır.
Futbol taraftarlarında fanatizm ve şiddet eğilimi genellikle başarı veya başarısızlıklarda sevinç
veya hüzünlerin üst seviyeye çıkması ile meydana gelmektedir (Ayan, 2006). Futbolda
taraftar şiddeti başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yüksek oranlarda
görülmektedir (Koçer, 2012). Dünyada derinleşen sosyal sorunlar ve ekonomik eşitsizlikler,
küreselleşmenin beraberinde getirdiği etnik kimlik kavgaları ve milliyetçilik duygularının
yansıması olan şiddet olayları futbol sahalarında sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Özellikle
örgütlenmiş fanatik grupların ortaya çıkışı futbolu sadece bir seyir sporu olmaktan çıkarmış,
taraftar şiddetinin sıklıkla yaşandığı bir ortam haline getirmiştir. Toplumun gözünde futbol
maçları ölüm kalım savaşı haline gelmiş, rakip takım taraftarları düşman olarak
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nitelendirilmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler nedeniyle futbol müsabakaları sürekli şiddet
kavramı ile anılır hale gelmiş, futbolda şiddet olayları toplumsal açıdan büyük sorunlar
oluşturan bir durum yapıya bürünmüştür (Talimciler, 2013; Bahadır, 2006; Kuru & Var, 2009;
İlhan, 2014). Hatta futbol müsabakalarında taraftarların neden olduğu şiddet davranışları ciddi
fiziksel zarar verme niyeti taşıyan, davranış boyutlarını aşmış, kontrolsüz ve vahşi bir hale
gelmiş durumdadır (Arslan, 2013). Bazen futbol maçlarında hiçbir sebep yokken ortaya çıkan
olaylar maçların tatil edilmesi gibi büyük problemlerle sonuçlanmaktadır (Özen, Eygü &
Kabakuş, 2013).
Taraftar Şiddetinin Boyutları
Futbolda taraftar şiddetin tarihsel kökeni olan sosyal bir olgudur (Spaaij, 2008). Geçmiş
dönemlerde genellikle fanatik ve holigan taraftarların neden olduğu saldırgan davranışlar
sıklıkla görülmekte iken, günümüzde genel taraftar kitlesinin de şiddet eğilimi gösterdiği
belirtilmektedir. Şüphesiz bu durum taraftar şiddetinin boyutlarını arttırmaktadır (Bilir &
Sangün, 2014).
Ülkemizde futbol sahalarında meydana gelen şiddet olayları uzun süre gazete ve
televizyonlara manşet olmuş, yaşanan şiddet olayları bazen taraftar ölümleri ile
sonuçlanmıştır. Ülkemizde futbol taraftarlarının sebep olduğu bazı şiddet olayları
değerlendirildiği zaman, 1967 yılında Kayserispor ile Sivasspor takımları arasında oynanan 2.
Lig müsabakasında 34 kişinin ölmesi, 1969 yılında Kırıkkale taraftarları arasında çıkan
kavgada silahların kullanılması üzerine 10 kişinin ölmesi ve 102 kişinin yaralanması, 1993
yılında Kocaelispor ve Ankaragücü takımları arasında oynanan hazırlık maçında bir taraftarın
silahla öldürülmesi, Galatasaray İle Leed United takımları arasında oynanacak olan Avrupa
kupası maçından önce iki İngiliz taraftarın İstanbul’da öldürülmesi, 2004 yılının Kasım
ayında Beşiktaş taraftarının tribünde bıçaklanması, 2012 yılında Fenerbahçe ve Galatasaray
arasında oynanan müsabakanın ardından taraftarların koltukları parçalayıp sahaya inmeleri
nedeniyle Galatasaray’a kazandığı kupanın tribünler boşaltıldıktan sonra verilmesi gibi
olaylar ilk akla gelen olaylardır (Özsoy, 2011).
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Resim 1. 1967 Yılında Kayserispor – Sivasspor Maçından Sonra Çıkan Gazete
(http://www.eskisehirspor.com/forum)
Ülkemizde son yıllarda yapılan çeşitli araştırma bulguları taraftar şiddetinin giderek arttığını
göstermektedir. Taştan (2009) tarafından yapılan araştırmada, araştırmaya dâhil edilen
taraftarların yarısına yakın bir bölümünün daha önce kavga olayına karıştıkları, ayrıca
taraftarların % 28.9’unun herhangi bir kavga olayına karıştıktan sonra gözaltına alındığı
belirlenmiştir. Türksoy, Çiçek & Bayansalduz (2003) tarafından yapılan araştırmada,
Türkiye’deki en büyük üç futbol kulübü taraftarının saldırganlık eğilimleri incelenmiştir.
Araştırmaya katılan taraftarların %57.7’sinin gerekli gördükleri takdirde takımları için kavga
edebileceklerini beyan ettikleri belirlenmiş, aynı çalışmada taraftarların %44.7’sinin daha
önce takımı için kavgaya karıştıkları tespit edilmiştir. Bilir ve Sangün (2014) tarafından
yapılan araştırmada Adana ilindeki futbol taraftarlarının şiddet eğilimlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda Adana Demirspor taraftarlarının %28.9’unun,
Adanaspor taraftarlarının ise %42.7’sinin daha önce taraftar şiddet olayına karıştıkları
belirlenmiştir. Tutkun ve ark., (2012) tarafından Samsunspor taraftarı üzerinde yapılan
araştırmada taraftarların %43,3’ünün kendisini fanatik, % 40,5’inin ılımlı ve %14,6’sının ise
saldırgan olarak tanımladıkları belirlenmiş, taraftarların %13.3’ünün daha önce adli suça
karıştıkları tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan çeşitli araştırma sonuçları da futbol
taraftarlarının saldırgan davranış sergileme düzeylerinin azımsanmayacak düzeyde yüksek
olduğunu göstermektedir (Kuru & Var, 2009).
Taraftar Şiddetini Etkileyen Unsurlar
Taraftar şiddetinin etkileyen çeşitli sosyo-demografik, çevresel ve bireysel unsurlar
bulunmaktadır. taraftar şiddetini etkileyen unsurlara ilişkin bazı değişkenler aşağıda
sıralanmıştır.
Medya: Çeşitli konulardaki enformasyonlar ile insanlar üzerinde etkili olan medya araçları
(Fişekçioğlu ve ark., 2010), futbolda taraftar şiddetini etkileyen unsurların da başında
gelmektedir (İlhan ve Çimen, 2011). Çünkü spor medyasında yer alan haberler taraftarların
ilgisini çekebilmek için abartılı ve sansasyon yaratacak biçimde sunulmaktadır (Gökulu,
2008). Türkiye’de futbol taraftarlarını şiddete yönelten söylemler içerisinde olan spor
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gazetelerin hedef kitlelerinde genellikle düşük sosyo-kültürel özelliklere sahip okuyucular yer
almaktadır (Özsoy, 2013). Bahadır (2006) tarafından futbol taraftarları üzerinde yapılan
araştırmada medya unsurunun taraftar saldırganlığına neden olan unsurlar arasında %32.4 gibi
yüksek bir orana sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmada taraftarların %54.8’inin medya
araçlarının taraftar saldırganlığını körüklediğini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Ülkemizde yapılan çeşitli araştırma bulguları da medyanın taraftar saldırganlığı üzerinde
önemli bir paya sahip olduğu görüşünü desteklemektedir (Çağlayan, Çetin & Şirin, 2005;
Taştan, 2009; Demirel, 2013).
Medyanın spor olaylarına yönelik olarak kullandığı mecaz anlamlar ve sözcükler taraftarların
düşünce yapılarının şekillenmesine neden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarında yer alan ve
renkli bir anlatım için söylenen militarist ve savaş metaforları, zamanla futbol sahalarında
taraftar şiddet olayları yaşanmasına neden olmaktadır. Bu konuda yapılan bir araştırmada,
ülkemizde bir yıl boyunca spor gazetelerinin kullandıkları başlıklardaki şiddet unsurlarının ve
savaş metaforları içeren kelimelerin taraması yapılmıştır. Araştırma kapsamında bir yıl
içerisinde beş farklı ulusal spor gazetesinde militarist ve şiddet içerikli anlam taşıyan 10
anahtar kelimenin (militarist: savaş, saldırı, silah, kurşun, imha, şiddet: kavga, kapışma,
intikam, parçalamak ve öldürmek) toplam 576 kez kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu
spor gazeteleri içerisinde en fazla geçen kelimelerin savaş ve kavga kelimeleri olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca gazete editörlerinin anlaşmazlıkları ‘’kavga’’, golleri ‘’kurşun’’,
galibiyetleri ‘’imha’’ ve müsabakaları ‘’kapışma’’ olarak adlandırdıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında spor gazetelerinde kullanılan provokatif dilin
taraftar şiddetine zemin hazırlayacağı belirtilmiştir (Özsoy, 2011). Spor yazarları üzerinde
yapılan bir araştırmada, spor yazarlarının görüşlerine göre spor medyasında kullanılan dil ve
haberlerin taraftar saldırganlığına yol açtığı belirtilmiştir (İlhan ve Çimen, 2011).
Medyada yer alan haberlerin içeriklerine göre taraftarların sergiledikleri saldırgan davranışlar
farklı boyutlarda olabilmektedir. Taştan (2009) tarafından yapılan araştırmada, spor
yazarlarının taraftar şiddetini tetikleyen ifade ve söylemlerinin taraftarların saldırgan
davranışlar sergilemelerini çeşitli oranlarda etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara
göre kulüp yöneticilerinin takımları lehine yanlış kararlar verildiğini söylemelerinin
taraftarların şiddete yönelme durumlarını %18.2, takım oyuncularının takıma zarar
verdiklerini söylemeleri %16.9, antrenörlerin takımı yönetemediklerini söylemeleri %14.3,
takımların yanlış transfer politikaları izlediğini söylemeleri %15.6, taraftar hakkında yanlış
beyanatlarda bulunmalarının ise taraftar şiddetini %35.1 düzeyinde etkilediği tespit edilmiştir.
Demirel (2013) tarafından yapılan araştırmada, spor medyasında özellikle oynanacak olan
maçın abartılması nedeniyle taraftar şiddetinin arttığı belirlenmiştir. Spor medyasında taraftar
şiddetinin artmasına neden olan diğer unsurların başında ise taraftarların tuttukları takım ve
futbolcular hakkında çıkan kışkırtıcı haberlerin geldiği tespit edilmiştir.
Medya yolu ile şiddet olaylarının artması küçük yaş grubundaki çocukları da olumsuz yönde
etkilemektedir. Özellikle çocukların televizyon izledikleri saatlerde gösterilen sporda şiddet
haberleri, şiddet eylemlerinde bulunan sporcuların taraftarlarının gözünde kahraman olarak
lanse edilmeleri çocuklarda anti-sosyal kişilik özelliğinin gelişmesine neden olmaktadır.
Ayrıca bu türdeki televizyon programlarına maruz kalan çocuklarda özgüven eksikliği
meydana gelmekte, ilerleyen yıllarda çocuklar şiddet sergilemeyi tek çıkış yolu olarak
görmektedirler (Biçici, 2013).
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi taraftar şiddetinin ülkemizde de arttığı görülmüş, bu
durumun önlenmesi için bazı yasal düzenlemelere gidilmiş, bu kapsamda konuya ilişkin
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olarak basın yayın organlarına da birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Türkiye’de 2004 yılında
çıkarılan “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’’un
16’ıncı maddesinde “Basın ve yayın organları; söz, yazı veya davranışlarla spor kulüplerini,
taraftarlarını, spor adamlarını şiddete, kulüpler arası husumete veya suça teşvik edici eylem ve
davranışlarda bulunamaz, eleştiri amacı dışında aşağılayıcı yorum veya haber yayınlayamaz”
hükmü yer almıştır (Özsoy, 2011). Ancak günümüzde basın yayın organlarına getirilen söz
konusu yasal düzenleme ve uyarılara hangi düzeyde uyulduğu tartışmalı bir konudur.
Kulüp yöneticileri: Kulüp yöneticilerinin rakipleri hakkında yaptıkları olumsuz yorumları
yayınlayan bası yayın organları kadar, söz konusu demeçleri veren kulüp yöneticileri de
taraftar şiddetini tetiklemektedir. Bu kapsamda taraftar şiddetini arttıran unsuların içerisinde
sadece medyayı değil, aynı zamanda medyaya olumsuz demeçler veren kulüp yöneticilerinin
de dikkate alınması gerektiği söylenebilir (Özsoy, 2011). Biçici’ye (2013) göre, futbol kulüp
yöneticilerin taraftarları kışkırtıcı hareketlerde bulunarak şiddet olaylarını tetiklemelerinin
temelinde pastadan daha büyük pay alma istekleri yatmaktadır. Kulüp yöneticilerinin
kışkırtıcı söylem ve davranışları ilk olarak sporcular arasında saldırgan davranışlara daha
sonra taraftarlar arasında şiddet olaylarının artmasına neden olmaktadır. Bahadır (2006)
tarafından futbol taraftarları üzerinde yapılan araştırmada, taraftarların %51.8’inin kulüp
yöneticilerinin tavır ve davranışlarının taraftar saldırganlığını arttıran bir unsur olduğunu
düşündükleri belirlenmiştir. Taştan (2009) tarafından yapılan araştırmada, ikinci ve üçüncü lig
takımlarının taraftarlarına göre kulüp yöneticilerinin tutum ve davranışlarının taraftar şiddetini
%24 oranında etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Demirel (2013) tarafından yapılan araştırmada,
emniyet mensuplarının görüşlerine göre kulüp yöneticilerinin taraftar saldırganlığını arttıran
bazı uygulamalara yöneldikleri belirlenmiştir. Buna göre kulüp yöneticilerinin saldırgan
taraftarları destekleyici davranışlarda bulunmaları (bilet, iş, para vb.), rakip seyircilere karşı
kendi amigo ve seyircilerini tahrik eden davranışlar sergilemelerinin taraftar şiddetini arttıran
unsurlar olduğu belirtilmiştir.
Rakip takım taraftarları: Ülkemizde rakip takım taraftarlarının sergiledikleri tutum ve
davranışların diğer takım taraftarları üzerinde kışkırtıcı rol oynadığı, buna bağlı olarak
taraftarların saldırgan davranışlara yöneldikleri bilinmektedir. Özmaden (2005) tarafından
yapılan araştırmada, Süper Lig takımlarının taraftarları arasında saldırganlık davranışlarının
rakip takım seyircisinden etkilenme düzeyi ele alınmıştır. Süper ligde yedi takımın sekiz
müsabakasını izleyen ve tesadüfü yöntem ile seçilmiş olan 2380 taraftar araştırmaya dâhil
edilmiştir. Araştırmanın sonunda rakip takım taraftarlarının sergiledikleri tutum ve
davranışların seyirci saldırganlığı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ev sahibi
taraftarların saldırgan davranışlar sergilemelerine neden olan rakip taraftar davranışlarının
başında kendilerine, kulübe, futbolculara, antrenör ve yöneticilere kötü tezahürat yapılmasının
geldiği tespit edilmiştir. Aynı araştırmada, ülkemizde rakip seyirci davranışlarının diğer
taraftarlar üzerinde sıklıkla olumsuz sonuçlar ortaya koyduğu belirtilmiş, bu nedenle özellikle
derbi maçlarda rakip takım seyircilerine yönelik bazı önlemlerin aldığı belirtilmiştir. Demirel
(2013) tarafından yapılan araştırmada, rakip takım taraftarlarının diğer takım taraftarlarının
saldırgan davranışlar sergilemeleri düzeyleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş, özellikle
rakip taraftarın kötü tezahürat yapması, saldırgan davranışlarda bulunması, rakip takım
taraftarları ile geçmiş yıllarda bazı sorunlar yaşanmasının taraftar şiddetini tetiklediği
belirtilmiştir. literatürde yer alan çeşitli araştırma sonuçları da rakip taraftar tutum ve
davranışlarının taraftar saldırganlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (Kuru
& Var, 2009).
Sosyo-demografik özellikler: Futbolda taraftar şiddeti ile taraftarların eğitim düzeyleri
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arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve
12.05.2004 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yer alan Türk Toplumunda Futbol Algısı adlı
araştırmaya göre, futbol sahalarında şiddet eğiliminin önlenmesi için eğitim düzeyinin
arttırılması gerektiği vurgulanmıştır (Özsoy, 2011). Koçer (2012) tarafından yapılan
araştırmada da en yüksek saldırganlık düzeyine en düşük eğitim seviyesine sahip taraftarların
sahip olduğu tespit edilmiştir. Bahadır (2006) tarafından yapılan araştırmada, taraftarların
saldırgan davranışlar sergilemelerinde sosyo-ekonomik ve demografik unsurlar incelenmiştir.
Araştırmada taraftar görüşlerine göre, taraftarların %47.8’inin saldırgan davranışlar
sergilenmelerinin temelinde taraftarların yetersiz eğitime sahip olmalarının yattığı
belirtilmiştir.
Sosyo-demografik değişkenler açısından ele alındığı zaman, Kayseri ilinde yaşayan futbol
taraftarları üzerinde yapılan bir araştırmada kadın taraftarlarla kıyaslandığı zaman erkek
futbol taraftarlarının daha fazla şiddet sergileye eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Bunun
yanında kadınlarla kıyaslandığı zaman erkek taraftarların basındaki sporda şiddet içerikli
haberlerden daha fazla etkilendikleri belirlenmiştir. medeni durum açısından ele alındığı
zaman evlilerle kıyaslandığı zaman bekar taraftarların takımları yenildiği zaman başka
kişilere zarar verme ve basında çıkan haberlerden olumsuz yönde etkilenme düzeylerinin evli
taraftarlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Evli taraftarların maçlarda küfür etme
şeklinde şiddet eğiliminde olma düzeylerinin bekar taraftarlardan daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Aynı araştırmada taraftarları yaş gruplarına göre şiddet eğilimleri değerlendirilmiş,
araştırmanın sonunda 18 yaşından küçük olan taraftarların 25 yaş ve üzeri yaş grubunda
bulunan taraftarlara göre takımlarını daha fazla destekledikleri, buna karşılık küçük yaş
grubunda bulunan taraftarların aynı zamanda çevrelerindeki olaylardan daha kolay tahrik
oldukları belirlenmiştir (Koçer, 2012).
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol bahislerinin yaygın hale
gelmesinin taraftar şiddetini arttırdığı söylenebilir. Taraftarların bahis oyunlarına yönelmeleri
zamanla taraftarlık bilincinden uzaklaşmalarına, sonuca endeksli bir taraftar profili ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Futbol taraftarlarının bu yaklaşımları zamanla şiddet eğilimine
dönüşebilmektedir. Bu nedenle futbol taraftarlarında bahis temelli şiddet olaylarının iyi
irdelenmesi ve dikkate alınması gerekmektedir (Biçici, 2013).
Takımın kötü oyunu: Futbol taraftarlarını saldırgan davranışlara sevk eden önemli
unsurlardan birisi de kendi tuttuğu takım oyuncularının kötü performans sergilemeleridir.
Kırşehir futbol kulübünün taraftarları üzerinde yapılan araştırmada, taraftarların %36.4’ünün
takımının kötü performans sergilemesinin saldırgan davranış sergilemelerine neden olduğu
tespit edilmiştir (Kuru & Var, 2009).
Hakemler: Futbolda hakemlerin vermiş oldukları kararlarda yeterli hassasiyet
göstermemeleri taraftar şiddetini körükleyebilmektedir (Biçici, 2013). Yapılan araştırmalarda
futbol maçlarında hakemlerin verdikleri kararların taraftarlarda farklı düzeylerde şiddet
eğilimi sergilenmesine neden olduğu ortaya konmuştur. Özen, Eygü, & Kabakuş (2013)
tarafından yapılan araştırmada, hakemlerin vermiş oldukları yanlış kararların taraftarların kötü
sözler söylemelerine neden olduğu belirlenmiştir. Bahadır (2006) tarafından Konyaspor
taraftarları üzerinde yapılan bir çalışmada, hakem tarafından verilen yanlış kararlarda
taraftarların %22.6’sının küfür, %8’inin ise diğer biçimlerde sözlü tepkide bulundukları
belirlenmiştir. Aynı araştırmada müsabaka esnasında taraftarları saldırganlığa yönelten
unsurların başında %41 ile hakemlerin yanlış tutum ve davranışlarının geldiği tespit
edilmiştir. Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalarda da yanlış hakem kararlarına taraftarların
genellikle küfür ile tepki gösterdikleri, bunun yanında hakem tutumunun taraftar
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saldırganlığını etkileyen unsurların başında geldiği sonucuna ulaşılmıştır (Çağlayan, Çetin &
Şirin, 2005; Demirel, 2013; Çetin, 2015; Kuru & Var, 2009).
Konuya İlişkin Bazı Araştırmalar
Koçer (2012) tarafından yapılan araştırmada Kayseri ilinde futbol derneklerine üye olan
taraftarların şiddet eğilimleri ve şiddete yönelmelerine neden olan unsurların incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada taraftarları şiddet ve saldırganlığa yönelten unsurların başında
sırasıyla hakemlerin yanlış karar vermesi, spor medyasındaki olumsuz haber ve yorumlar,
futbol federasyonunun aldığı kararlar ve rakip seyirci davranışlarının geldiği tespit edilmiştir.
Araştırmada taraftarların yüksek düzeyde şiddet eğilimi sergiledikleri belirlenmiştir. En sık
sergilenen şiddet davranışlarının başında takımın yenilmesi durumunda kavga etme, rakip
takımın oyuncu ve taraftarlarını dövme, küfür etme gibi eylemlerin geldiği belirlenmiştir.
İkinci ve üçüncü lig takımlarının taraftarları üzerinde yapılan araştırmada, taraftarların bazı
demografik değişkenlere göre saldırgan davranışlar sergileme düzeylerinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada, herhangi bir taraftar derneğine üye olan taraftarların
%41.4’ünün, herhangi bir taraftar derneğine üye olmayan taraftarların ise %58.6’sının daha
önce herhangi bir kavga içerisinde yer aldıkları belirlenmiştir. Aynı araştırmada taraftarların
herhangi bir taraftar derneğine üye olma durumlarının hakem kararları karşısında verdikleri
saldırgan davranışları ve sahaya yabancı madde atma düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir
(Taştan, 2009). Literatürde yer alan bu araştırma sonucu değerlendirildiği zaman, ülkemizde
taraftar derneklerinin sportif işlevlerinin ve spora bakış açılarının sorgulanması gerektiği
söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin spor müsabakalarında şiddete yönelmelerine neden olan unsurlar
sorulmuş, araştırmanın sonunda taraftar olarak öğrencilerin şiddete yönelmelerine neden olan
unsurların başında takımın kötü performans sergilemesinin geldiği tespit edilmiştir. Bu ifadeyi
takip eden unsurun ise öğrencilerin takımlarının yenilgilerini hazmedememelerinin geldiği
tespit edilmiştir (Özen, Eygü, & Kabakuş, 2013).
Demirel (2013) tarafından yapılan araştırmada, emniyet mensuplarının görüşlerine göre
ülkemizde taraftar şiddetini etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
sonunda taraftar saldırganlığını etkileyen unsurların başında sırasıyla spor medyası, seyirci,
hakem, kulüp yöneticileri ve futbolcuların geldiği tespit edilmiştir. Spor medyasında çıkan
haberler içerisinde, oynanacak olan müsabakaların öneminin abartılması, taraftarı olunan
takım ve kulüp futbolcuları hakkında olumsuz haberler çıkmasının taraftar saldırganlığı
üzerinde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Rakip takım seyircilerinin taraftar şiddeti
üzerinde oldukça etkili olduğu belirlenmiş, özellikle geçmiş yıllarda çatışma yaşanan bir
seyirci grubunun olduğu maçlarda taraftar şiddetinin yüksek olacağı belirlenmiştir. Aynı
araştırmada rakip taraftarların yaptıkları çirkin tezahürat ve saldırıların diğer takım
taraftarlarının saldırganlık düzeylerini arttırdığı ifade edilmiştir. Bunun yanında kulüp
yöneticilerinin tutumlarının, takım antrenör davranışlarının ve futbol federasyonunun
sergilediği tutumların da taraftarların saldırgan davranışlar sergilemeleri üzerinde farklı
düzeylerde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İkinci lig taraftarları üzerinde yapılan araştırmada, demografik değişkenlerin taraftar şiddeti
üzerinde önemli birer belirleyici olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, taraftarların
hakem kararları nedeniyle sergiledikleri saldırgan davranışların yaş gruplarına göre anlamlı
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, yaş grubu büyük olan taraftarlar ile
kıyaslandıkları zaman, küçük olan taraftarların yanlış buldukları hakem kararlarında sözel
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saldırganlık türü olan küfür eylemine daha fazla meyilli oldukları bulunmuş, yaş ilerledikçe
taraftarların hakem kararlarına daha fazla saygı duymaya başladıkları belirlenmiştir. Eğitim
düzeyi değişkenine göre değerlendirildiği zaman, taraftarların yaşları ilerledikçe sahaya
yabancı madde atma eylemini daha az gerçekleştirdikleri bulunmuştur. Taraftarların sosyoekonomik yapılarının da saldırgan davranışlar sergileme düzeylerini etkilediği, elde edilen
bulgulara göre sosyo-ekonomik yapının yüksek olmasının taraftarların maçlarda küfür etme
eğilimlerini azaltan bir unsur olduğu belirlenmiştir (Yıldız ve ark., 2007).
Kırşehir futbol kulübü taraftarları üzerinde yapılan araştırmada, taraftarların %16.6’sının
müsabaka öncesi, esnası veya sonrasında saldırgan davranışlar sergiledikleri belirlenmiş, en
sık sergilenen saldırgan davranışların başında sırasıyla küfür ve sözlü saldırı (%57.5), saha
içine yabancı madde atma (%18.8), kavga ve fiili saldırının (%17.5) geldiği tespit edilmiştir.
Araştırmada taraftar görüşlerine göre taraftar saldırganlığı üzerinde etkili olan unsurların
başında sırasıyla rakip seyirci (%33.9), hakem (%23.1), medya (%17.9) ve futbolcuların
(%15.4) geldiği belirlenmiştir. Aynı araştırmada cinsiyet açısından ele alındığı zaman erkek
taraftarların şiddet ve saldırganlık eğilimlerinin kadın taraftarlardan daha yüksek olduğu
bulunmuş, bunun yanında taraftar şiddetinin önlenmesine ilişkin yasalar hakkında bilgi sahibi
olan taraftarların bu yasalardan haberdar olmayan taraftarlara kıyasla daha az saldırgan
davranışlar sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Türkmen, Yıldız & Zekioğlu (2013) tarafından Manisa’da yaşayan futbol taraftarı üzerinde
yapılan araştırmada, taraftarların %41.8’inin kendisini fanatik olarak tanımladığı, taraftarların
%36.8’inin bazen, %5.1’inin ise her zaman müsabakalarda küfür ettikleri, taraftarların
%18.8’inin bazen %3’ünün ise her zaman müsabakada kavgaya karıştıkları tespit edilmiştir.
Aynı araştırmada taraftarları şiddet ve saldırganlığa yönelten unsurların başında amigoların
kışkırtmaları, kulüplerin birbirlerine karşılıklı şike iddialarında bulunmaları, TV ve
gazetelerdeki gerilimi yükseltici haberler, hakemlerin hatalı kararları, kışkırtıcı anonslar,
güvenlik önlemlerindeki eksiklikler, güvenlik güçlerinin yanlış müdahaleleri, fiziki şartların
kötülüğü ve bahis oyunlarının geldiği belirlenmiştir.
Sonuç
Sonuç olarak, ülkemizde sporun birçok alanında sürekli olarak artan taraftar saldırganlığı
futbolda oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Taraftarların en sık yöneldikleri saldırgan
davranışların başında sözlü saldırı ve küfür etmenin geldiği görülmektedir. Futbol
taraftarlarının saldırgan davranışlar sergilemesinin temelinde medya araçları, hakemlerin
tutumu, kulüp yöneticilerinin tutum ve söylemleri, rakip taraftarlar, takımın kötü oyunu ve
çeşitli sosyo-demografik özellikler gelmektedir. Türkiye’de gerek futbol federasyonunun
gerekse de devletin taraftar saldırganlığına yönelik almış olduğu yasal tedbirlerin henüz
yeterli olmadığı açık bir gerçektir. Bu nedenle ülkemizde taraftar şiddetinin önlenmesine
yönelik olarak geliştirilmesi gereken yeni uygulama ve tedbirlere gereksinim olduğu
söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Football is a sport in human life since ancient times (Erdogan, 2008). Football has become an
industry rule both fans and the media in recent years. Many people watched football with
pleasure and excitement over the World (Kanat, 2007). This situation has led to increased
expectations of football fans. When fans expectations are not met, exhibit some negative
behaviors. At the beginning of this behavior comes from aggressive behavior.
There are many factors that cause aggressive behavior in humans. The main factors that cause
aggressive behavior, economic problems, social problems, personal difficulties, family
problems, problems in the business environment, global problems. It has increased causing
stress in the elements over the human life in recent years. Therefore, people are looking for
some ways to be discharged. Football games comes at the beginning of the activities for
people prefer to be discharged. But the people that came to be discharged football pitches, is
transformed into places where sometimes exhibited aggressive behavior. Increased intensity
of the crowd, causing the separation of the main goals of the football game. In this case, result
that the disappearance of sports ethics, to respect the opponent reduction, to frustrate the spirit
of fair play, the fans just results-oriented thinking,
It is known that from time to time experienced painful events in the sports field. Sometimes
thrown a touchdown to these events, sudden tension in the match output, bad cheer, religious
and sectarian differences, transnational conflicts, historical conflicts, or may cause local
problems. Fans in the stands to collapse based not panic resulting from violence or accidents,
sometimes resulting in death (Ozsoy, 2011; Ozsoy, 2013). Football supporters violence is a
social phenomenon historical roots (Spaaij, 2008). Prior periods are often fanatical and
aggressive behavior caused by hooligan fans could be seen often, the general fan base is also
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noted that today tend violence. Surely this situation is increasing the size of the crowd
violence (Bilir & Sangun, 2014).
Due to the increasing violence of football fans, legislative measures are taken on the subject
in many countries. The corresponding legal measures, it seems to be insufficient in preventing
violent crowd in football fans. Therefore, it is a obligation that the identification of factors
affecting football fans violence. In this context, the aim of this study to evaluate the size of
violent football fans in Turkey, the factors influencing the severity fans as well. It has been
reached on the issue as priority in the survey research.
The literature screening model is used in this study. The scope of research, it has reached that
issue of books, published articles, internet resources and newspapers. According to literature
research, many studies done on the subject showed that the football fans in Turkey. Made in
research, It has been shown to be investigated that often the cause of crowd violence, factors
affecting crowd violence, violent behavior exhibited their fans, factors that increase the
severity fans. Made in research, it has found that the media (Ilhan ve Cimen, 2011; Bahadır,
2006; Caglayan, Cetin & Sirin, 2005; Tastan, 2009), refree decisions (Cetin, 2015; Kuru &
Var, 2009; Bahadır, 2006; Biçici, 2013; Ozen, Eygu, & Kabakus, 2013), fans of the opposing
team behavior (Demirel, 2013), poor play of the team (Kuru & Var, 2009), sociodemographic characteristics (Kocer, 2012), the club managers attitudes (Bicici, 2013)
affecting football fans violence behaviour. It was determined that swearing is the most
frequently exhibited violent behavior in football fans.
As a result, in many areas of the sport in Turkey, continuously increasing football fans were
quite reach the high level of aggressiveness. It is seen that supporters of the most frequent
verbal attacks directed at the beginning of their aggressive behavior and threats to come.
Media, the attitude of the referees, the club manager attitudes and discourses, rival supporters,
team's poor play and a variety of socio-demographic factors influencing the football fans
violence in Turkey. The football federation government's applies some legislative measures in
Turkey, but this measures not enough yet. Therefore, it said that the development of new
applications and the necessary measures for the prevention of violent supporters in Turkey.
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersi sportmenlik davranışlarını bazı
değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın grubunu 424 kadın, 429 erkek toplam 853 ortaokul öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Koç (2013) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi
Sportmenlik Davranışı Ölçeği” (BEDSDÖ) kullanılmıştır. Veriler T-testi ve ANOVA testleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Analizler sonucunda cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, akademik başarı
düzeyi, beden eğitimi ve spor dersi öğretmeni cinsiyeti, spor müsabakalarını tribünde izleme sıklığı
değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<.05).
Anahtar kelimeler: Fair-Play, Sportmenlik, Davranış, Beden Eğitimi, Spor

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate sportsmanship behaviors of secondary school students in terms of different
variables. The study was conducted on 424 female, 429 male total 853 secondary school students.
“Sportspersonship Behavior Scale in Physical Education Course” which is developed by Koç (2015) is used as
data collection tool. T-test and ANOVA were used in the data analyses. As a result of the analysis significant
difference was found between groups according to gender, grade level, mother’s education level, father’s
education level, academic achievement level, physical education and sports teacher’s gender, the occasion of
viewing
the
sports
competition
from
the
bleacher
variables
(p<.05).
Keywords: Fair-Play, Sportsmanship, Behavior, Physical Education, Sports

JEL CODE: JEL- I83, JEL: I2
GİRİŞ
Spor, sosyal bir aktivite olarak düşünüldüğünde bireyler arasında farklı türden etkileşimler
yaratan, sosyokültürel bağlamda değer yargılarını, normları, sosyal yapıları ve süreçleri
yansıtan sosyal bir olgudur (O. Weiss, 2001). Sosyal bir olgu olması nedeniyle, sporun, ahlak
ve etik ile olan ilişkisi gün geçtikçe önemini arttırmakta ve araştırmacılar bu ilişkiyi daha açık
yönleriyle ortaya çıkarmak için çalışmaktadırlar. Bu bağlamda ortaya çıkan kavramlardan biri
olan Fair-Play, kısaca adil ve dürüst oyunu belirtmektedir. Fakat 20. Yüzyıl başlarından
itibaren sportif yarışmaların ticarileşmesi, siyasallaşması ve sportif başarının toplumda
gereğinden fazla bir şekilde kıymetlendirilmesi ile başlayan bu süreç, zamanla spor ortamının
erdemsiz davranışları öğrenme ve sergileme platformu haline gelmesini sağlamıştır (Yıldıran,
2005).
Bir bireyden sportif alanlarda öncelikli olarak kurallara uymasını, rakibe saygı duymasını ve
ona değer vermesinin yanında aktivitelere daima doğru ruh hali ile ve doğru davranışlar
eşliğinde ve fırsat eşitliği ilkesine saygı duyarak katılması beklenir (Siedentop ve ark, 2004;
Hacıcaferoğlu ve ark, 2015). Bu kurallar ve ilkeler dışına çıkıldığı takdirde sportif anlayıştan
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söz edilebilmesi mümkün değildir. Zira bu tür davranışlar sportmenlik kavramının özüne
aykırı düşmektedir. Günümüzde gerek saha içindeki gerekse tribün ve diğer spor
ortamlarındaki şiddet ve Fair-Play’e tezat uygulama ve davranışlar nedeniyle, bireyler spor
ahlakı ve spor kültürü bakımından yeterli gelişimi gösterememektedirler (Tanrıverdi, 2012).
Spor eğitim modelini incelendiğinde, spor eğitiminin sosyal becerilerin gelişimi ile bağlantılı
olduğu görülmektedir (Siedentop ve ark, 2004). Öğrencilerin beceri, strateji ve spor kültürüne
dair bakış açılarını Fair-Play, eşitlik ve sosyal içerme kavramlarının vurgulandığı bir ortam
bağlamında bütünleştirmek üzere planlanan Spor Eğitim modelinde, sosyal beceriler oldukça
gereklidir. Bu model içerisinde üzerinde durulan esas noktalardan biri olan Fair-Play kavramı,
aslında sosyal becerilerin sıklıkla kullanılması ile ortaya çıkar. Alanyazın incelendiğinde,
öğretmenlerin sosyal becerilere yönelik çeşitli stratejileri eğitim programına dâhil etmeleri ve
bu stratejilere ders içinde değinmeleri neticesinde sosyal becerilerin geliştiği görülmektedir.
Bu bağlamda, beden eğitimi ve spor dersleri aracılığıyla öğrencilerin sosyal becerileri
öğrenmeleri ve bu becerileri geliştirmeleri sağlanabilmektedir (Vidoni & Ward, 2009).
Beden eğitimi ve spor derslerinde Fair-Play bilinci edinemeyen öğrencilerin spor ortamında
gösterdikleri spor ahlakına ters düşen davranışların öğrenilmesinde ve pekiştirilmesinde ne
yazık ki spor kulüplerinin önemli rol oynadıkları görülmektedir. Ülkemizde alt yaş
gruplarından itibaren ortaya çıkan “her ne pahasına olursa olsun kazanma” anlayışı
neticesinde, okul sporları sportif erdem ekseninden başarı yönelimi ağır basan bir eksene
doğru kayma göstermektedir (Yıldıran, 2005). Kaehler (1985), beden eğitimi dersinde ahlak
eğitimi üzerine yaptığı araştırmasında, öğrencilerin Fair-Play kavramının anlamı üzerine bilgi
ve deneyimlerinin olmadığını, oyun kurallarını ve Fair-Play prensiplerini çiğneyerek dahi
olsa, kazandıklarında övüldüklerini ortaya çıkarmıştır (Akt. Yıldıran, 2005). Oysa ülkemizde
ilk ve ortaöğretime yönelik beden eğitimi öğretim programlarının genel amaçları
incelendiğinde yüksek performans göstermenin temel bir gösterge olarak ele alınmaması
gerektiği görülmektedir (Orhun, 1992).
Ülkemizde, ortaokullar arasında gerçekleştirilen spor karşılaşmalarında, istenmeyen davranış
ve görüntüleri engellemek amacı ile emniyet güçlerinin hazır bulunması Fair-Play kavramına
ne kadar ihtiyaç duyulduğunun bir kanıtıdır (Pehlivan, 2004). Bu nedenle, bu araştırma ile
ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi kapsamında sergilemiş oldukları
sportmenlik davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
MATERYAL ve METOT
Araştırmanın Modeli
Araştırma genel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma grubu ortaokulda
öğrenim gören, 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş
424’ü kadın, 429’u erkek olmak üzere toplam 853 öğrenciden oluşmaktadır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersi alan 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle örneklem alma yoluna gidilerek
tesadüfi olarak bir ortaokul belirlenmiştir. Bu okulda öğrenim gören öğrencilerin büyük bir
çoğunluğuna ölçek uygulanmıştır.

43

Veri Toplama Araçları ve Yöntemleri
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersindeki sportmenlik davranış düzeylerini
tespit etmek için araştırmada veri toplama aracı olarak Koç (2013) tarafından öğrencilerin
beden eğitimi dersindeki sportmenlik davranışlarını belirlemek amacıyla geliştirdiği “Beden
Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği” (BEDSDÖ) kullanılmıştır. BEDSDÖ, 22
maddeden ve iki alt boyuttan oluşan bir ölçektir. Bu alt boyutlar “Uygunsuz davranışlar
sergileme” ve “Uygunsuz davranışlardan kaçınma” olarak değerlendirilmektedir. Ölçek 5’li
likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin dereceleme biçimi (5) Her Zaman, (4) Çok Sık, (3) Ara Sıra,
(2) Nadiren ve (1) Hiçbir Zaman şeklindedir.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puan Ortalamaları
Madde Sayısı
n
Ss
BESDÖ
22
853
2.88
0.40
Uygun Davranışlar Sergileme
11
853
3.88
0.78
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma
11
853
4.11
0.77
Çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği
puanları ortalamasının 2.88 olduğu görülmüştür. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği
alt boyutlarına göre incelendiğinde en düşük ortalamanın “Uygunsuz Davranışlardan
Kaçınma” alt boyutunda olduğu ( =1.88), en yüksek ortalamanın ise “Uygun Davranışlar
Sergileme” alt boyutunda olduğu ( =2.88) görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 2. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine
Göre T-testi Değerleri
Cinsiyet
n
Ss
t
p
Kadın
424
3.85
0.83
Uygun Davranışlar Sergileme
-1.268 .205
Erkek
429
3.92
0.73
Kadın
424
4.27
0.73
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma
-5.497 .000
Erkek
429
3.98
0.78
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark; T-testi.
Cinsiyet değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarının ortalamaları incelendiğinde “Uygunsuz
Davranışlardan Kaçınma” alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur (p< .05, Tablo 2).
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma alt boyutu puan ortalamalarına göre erkeklerin puan
ortalamalarının ( =3.98) kadınların puan ortalamasından ( =4.27) daha yüksek olduğu
görülmüştür.
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Tablo 3. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine
Göre One-Way ANOVA Değerleri
Sınıf
n
Ss
F
p
5. Sınıf
192
4.18
0.71
6. Sınıf
242
3.87
0.74
Uygun Davranışlar Sergileme
13.517 .000
7. Sınıf
207
3.76
0.79
8. Sınıf
212
3.75
0.82
5. Sınıf
192
4.30
0.72
6. Sınıf
242
4.20
0.70
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma
8.798
.000
7. Sınıf
207
4.03
0.81
8. Sınıf
212
3.94
0.82
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark; One-Way ANOVA.
Sınıf değişkenine göre yapılan ANOVA sonucunda katılımcıların sınıf değişkenine göre
“Uygun Davranışlar Sergileme” ve “Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma” alt boyutlarında
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<05, Tablo 3). ANOVA sonrası yapılan Tukey testine göre
“Uygun Davranışlar Sergileme” alt boyutunda 5. Sınıf öğrencileri ile 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<.05). “Uygunsuz Davranışlar
Sergileme” alt boyutunda ise 5. sınıf öğrencileri ile 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında; 6. sınıf
öğrencileri ile 8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<.05).
Tablo 4. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Gelir Düzeyi
Değişkenine Göre One-Way ANOVA Değerleri
Gelir
n
Ss
F
p
Düzeyi
1000 ve altı
175
3.78
0.83
1001-1500
275
3.85
0.80
Uygun Davranışlar Sergileme
1.909
.107
1501-2000
177
3.99
0.72
2001-2500
100
3.96
0.64
2501+
126
3.89
0.86
1000 ve altı
175
4.07
0.78
1001-1500
275
4.20
0.73
2.097
.079
Uygunsuz Davranışlardan
1501-2000
177
4.13
0.72
Kaçınma
2001-2500
100
4.09
0.75
2501+
126
3.96
0.90
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır; One-Way ANOVA.
Gelir düzeyi değişkenine göre Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı puanları incelendiğinde
gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>.05, Tablo 4).
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Tablo 5. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Durumu
Değişkenine Göre One-Way ANOVA Değerleri
Anne Eğitim
n
Ss
F
p
Durumu
İlkokul
255
3.83 0.82
Ortaokul
269
3.95 0.71
Lise
234
3.90 0.77
Uygun Davranışlar Sergileme
3.065 .009
Üniversite
57
4.02 0.68
Lisansüstü
11
3.25 1.50
Diğer
27
3.61 0.82
İlkokul
255
4.14 0.76
Ortaokul
269
4.08 0.74
Lise
234
4.13 0.75
Uygunsuz Davranışlardan
2.227 .050
Kaçınma
Üniversite
57
4.20 0.74
Lisansüstü
11
3.39 1.49
Diğer
27
4.05 0.93
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark; One-Way ANOVA.
Anne eğitim durumu değişkenine göre skorlar incelendiğinde tüm alt boyutlarda gruplar
arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<.05, Tablo 5). ANOVA sonrasında yapılam Tukey
testi sonuçlarına bakıldığında “Uygun Davranışlar Sergileme” alt boyutundaki farklılığın anne
eğitim durumu “ortaokul” olan grup ile anne eğitim durumu “lisansüstü” olan grup arasında
ve anne eğitim durumu “üniversite” olan grup ile anne eğitim durumu “lisansüstü” olan grup
arasında olduğu görülmüştür. “Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma” alt boyutuna göre Tukey
testi skorları incelendiğinde anne eğitim durumu “ilkokul” olan grup ile “lisansüstü” olan
grup arasında; “ortaokul” ile “lisansüstü” olan grup arasında; “lise” ile “lisansüstü” olan grup
arasında; “üniversite” ile “lisansüstü” olan grup arasında anlamlı farklılık görülmüştür
(p<.05).
Tablo 6. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Baba Eğitim Durumu
Değişkenine Göre One-Way ANOVA Değerleri
Baba Eğitim
n
Ss
F
p
Durumu
İlkokul
156
3.7
0.90
Ortaokul
249
3.98 0.71
Lise
312
3.88 0.77
Uygun Davranışlar Sergileme
3.218 .007
Üniversite
96
4.02 0.67
Lisansüstü
17
3.72 1.16
Diğer
25
3.86 0.73
İlkokul
156
4.10 0.84
Ortaokul
249
4.17 0.67
Lise
312
4.12 0.73
Uygunsuz Davranışlardan
3.769 .002
Kaçınma
Üniversite
96
4.11 0.84
Lisansüstü
17
3.33 1.19
Diğer
25
4.06 0.95
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark; One-Way ANOVA.
Baba eğitim durumu değişkenine göre ölçek puanları incelendiğinde ölçeğin iki alt boyutunda
da gruplar arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<.05, Tablo 6). ANOVA analizi
sonrasında yapılan Tukey testine göre baba eğitim durumu ilkokul olan grup ile ortaokul ve
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üniversite olan grup arasında “Uygun Davranışlar Sergileme” alt boyutuna göre anlamlı
farklılık görülmüştür. “Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma” alt boyutunda göre ise eğitim
durumu ilkokul olan ile lisansüstü olan grup arasında; eğitim durumu ortaokul olan ve
lisansüstü olan grup arasında; eğitim durumu lise olan grup ile lisansüstü olan grup arasında;
eğitim durumu üniversite olan grup ile lisansüstü olan grup arasında; eğitim durumu diğer
olarak nitelendirilen grup ile lisansüstü arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<.05).
Tablo 7. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Akademik Başarı
Düzeyi Değişkenine Göre One-Way ANOVA Değerleri
Akademik
Başarı
n
Ss
F
p
Düzeyi
Zayıf
17
3.54 1.11
Geçer
40
3.47 0.80
Uygun Davranışlar Sergileme
5.843 .000
Orta
225
3.80 0.76
İyi
247
3.92 0.71
Pekiyi
324
3.98 0.80
Zayıf
17
3.80 1.06
Geçer
40
3.90 0.80
5.599 .000
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma
Orta
225
3.96 0.84
İyi
247
4.19 0.65
Pekiyi
324
4.20 0.77
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır; One-Way ANOVA.
Akademik başarı değişkenine göre Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sportmenlik Davranışları
Ölçeği skorları değerlendirildiğinde ölçeğin tüm alt boyutlarında gruplar arasında anlamlı
farklılık gözlenmiştir (p<.05, Tablo 7). ANOVA sonrası yapılan Tukey testinin sonuçlarına
göre akademik başarı düzeyi “geçer” olan grup ile “iyi” ve “pekiyi” olan gruplar arasında
“Uygun Davranışlar Sergileme” alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. “Uygunsuz
Davranışlardan Kaçınma” alt boyutuna göre akademik başarı düzeyi “orta” olan grup ile “iyi”
ve “pekiyi” olan grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<.05).
Tablo 8. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Beden Eğitimi
Öğretmeninin Cinsiyeti Değişkenine Göre T-testi Değerleri
Cinsiyet
n
Ss
t
p
Kadın
236
3.70
0.81
Uygun Davranışlar Sergileme
-4.356 .000
Erkek
617
3.96
0.76
Kadın
236
0.76
4.04
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma
1.908 .057
Erkek
617
0.78
4.14
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark; T-testi.
Beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenine göre T-testi değerleri incelendiğin “Uygun
Davranışlar Sergileme” alt boyutunda gruplar arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<.05,
Tablo 8).
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Tablo 9. Beden Eğitimi Sportmenlik Davranışı Ölçeği Puanlarının Spor Müsabakalarını
Tribünde İzleme Sıklığı Değişkenine Göre One-Way ANOVA Değerleri
Sıklık
n
Ss
F
p
Çok Sık
65
3.89
0.80
Sık
125
4.06
0.65
Uygun Davranışlar Sergileme
2.686
.045
Nadiren 417
3.83
0.78
Hiç
246
3.88
0.83
Çok Sık
65
0.97
3.74
Sık
125
0.83
4.01
Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma
7.726
.000
Nadiren 417
0.71
4.14
Hiç
246
0.76
4.22
*p<.05 düzeyinde anlamlı fark; One-Way ANOVA.
Spor müsabakalarını tribünde izleme sıklığı değişkenine göre yapılan ANOVA analizi
sonuçlarına göre her iki alt boyutta da anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<.05). ANOVA
analizi sonrası yapılan Tukey testi sonuçlarına göre spor müsabakalarını tribünde izleme
sıklığı “sık” olan grup ile “nadiren” olan grup arasında “Uygun Davranışlar Sergileme” alt
boyutunda anlamlı farklılık görülmüştür (p<.05, Tablo 9). “Uygunsuz Davranışlardan
Kaçınma” alt boyutuna göre ise spor müsabakalarını tribünde izleme sıklığı “çok sık” olan
grup ile “nadiren” ve “hiç” olan gruplar arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor derslerinde sergilemiş oldukları
sportmenlik davranışları incelenmiştir.
Çalışmada, kadın öğrencilerin “Uygunsuz davranışlardan kaçınma” alt boyutunda daha düşük
ortalamaya ( =1.73) sahip oldukları ve dolayısıyla Fair-Play dışı davranışlar sergilemekten
kaçındıkları görülmektedir. Bu bulgu Kavussanu & Roberts (2001) ve Stephens (2000)’in
çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. “Uygun davranışlar sergileme” alt boyutunda ise
kadın ve erkeklerin ortalamaları incelenmiş ve anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu
yönüyle araştırmamız, Hacıcaferoğlu ve arkadaşlarının 2015 yılında yapmış oldukları
çalışmayı destekler niteliktedir.
Öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyi değişkenine göre yapılan analizler sonrasında, sınıf
düzeyi arttıkça uygun davranışlar sergileme alt boyutundaki ortalamaların düştüğü; bunun
yanında ise, sınıf düzeyi arttıkça uygunsuz davranışlardan kaçınma alt boyutundaki
ortalamaların arttığı görülmektedir. Bu bağlamda sınıf düzeyi ile Fair-Play’e uygun
davranışlar gösterme eğilimleri arasında ters bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır.
Araştırmamızda ortaya çıkan bu durum, Hacıcaferoğlu ve arkadaşlarının (2015) çalışması ve
benzerlik göstermemekte; fakat orijinal çalışmayı destekler niteliktedir.
Bulgular anne eğitim durumu değişkenine göre incelendiğinde, anne eğitim düzeyi lisansüstü
olan öğrencilerin daha az düzeyde sportmen davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Fakat
çalışma katılımcı sayısı bakımından değerlendirilecek olursa, anne eğitim düzeyi lisansüstü
olan öğrencilerin çalışmaya katılım düzeyleri örneklemin %1.3’ünü oluşturduğu ve bu
sonucun katılımcı sayısı bağlamında ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Baba eğitim düzeyine
baktığımızda ise, ilkokul ile ortaokul ve üniversite grupları arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Baba eğitim durumu ilkokul olan öğrencilerin sportmenlik davranışı
eğilimleri, baba eğitim durumu ortaokul ve lise olan öğrenci gruplarına göre daha düşük
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düzeydedir. “Uygunsuz davranışlardan kaçınma” alt boyutunda baba eğitim durumu
lisansüstü olan öğrenci grubu ile diğer gruplar arasında ortaya çıkan anlamlı fark, baba eğitim
düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin çalışma örnekleminin %2’sini oluşturması ile
açıklanabilir. Hacıcaferoğlu ve arkadaşları (2015) yaptıkları çalışmada baba eğitim düzeyine
göre anlamlı bir farklılığa rastlamamışlardır.
Öğrencilerin akademik başarı düzeyleri değişkeni incelendiğinde, Fair-Play’e uygun
davranışlar gösterme eğilimlerinin akademik başarı düzeyi ile doğru orantılı olduğu
görülmektedir. “Uygunsuz davranışlardan kaçınma” alt boyutunda ise yine benzer bir ilişkinin
olduğu; fakat bu ilişkinin yönünün negatif olduğu ortaya çıkmıştır. Chomitz ve arkadaşlarına
(2009) göre, beden eğitimi ve spor derslerinde ve ders aralarında fiziksel aktivitelere katılan
öğrenciler, fiziksel aktivitelere katılmayan öğrencilere göre daha yüksek bir akademik başarı
profili sergilemektedirler. Intrator ve Siegel (2008) ise, spor ve fiziksel aktivitelere katılımın,
bireylerin özsaygı düzeylerini, anlaşmazlıkları idare etme ve onlardan kaçınma kapasitelerini,
hoşgörü ve dürüstlük anlayışlarını, iletişim yeteneklerini, sorunları tanımlama ve çözme
becerilerini geliştirdiğini aktarmaktadır. Brophy (1999), çocukların kendilerine anlamlı gelen
aktivetelere özgü değerleri daha çabuk benimsediklerini belirtmektedir. Bu bağlamda, spora
katılımın akademik başarı düzeyini; akademik başarı düzeyinin ise Fair-Play davranışlarını
etkilediği söylenebilir fakat alanyazında akademik başarı ve Fair-Play ilişkisine dair çalışma
eksiği dikkat çekmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalar ile bu yönde bir ilişkinin kuvvetine
yönelik daha anlamlı sonuçlar elde edilmesi beklenmektedir.
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre yapılan analiz sonucunda, beden
eğitimi ve spor öğretmenleri erkek olan öğrencilerin Fair-Play’e daha uygun davranışlar
gösterme eğiliminde oldukları görülmektedir. Fernandez-Balboa (1993)’e göre baskın sosyal
normlar, inançlar ve davranış türleri beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından mesleki bir
toplumsallaşma süreci neticesinde kabul edilerek aktarılırken; özellikle erkek beden eğitimi
ve spor öğretmenlerinin bu çerçevede örtük bir öğretim müfredatına katkı sağlayabilecekleri
ileri sürülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi sportmenlik
davranışlarının incelendiği bu çalışmada Fernandez-Balboa (1993)’ün yargısı ile çelişen bir
sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkış nedenlerinden biri olarak, çalışmaya katılan
orta okul öğrencilerinin öğrenim gördükleri okul ve beden eğitimi ve spor öğretmeni
sayılarının çeşitlendirilememiş olması öngörülmektedir.
Öğrencilerin spor müsabakalarını tribünde izleme sıklığı incelendiğinde “Uygunsuz
davranışlardan kaçınma” alt boyutu puan ortalamalarının, tribünde maç izleme sıklığı
azaldıkça düştüğü görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin spor müsabakalarını tribünden
izlemeleri, taraftar gruplarının hasmane duygu ve düşüncelerini benimsemelerine yol açarak
Fair-Play’e aykırı davranışlar geliştirmelerine sebebiyet verebilmektedir.
Araştırma sonucunda, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla Fair-Play davranışları
bağlamında daha yüksek bir profil sergiledikleri; öğrencilerin sınıf düzeyi ile Fair-Play’e
uygun davranışlar gösterme eğilimleri arasında ters bir ilişkinin olduğu; öğrencilerin
akademik başarı düzeyleri yükseldikçe, Fair-Play’e uygun davranışlar gösterme eğilimlerinin
de yükseldiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT
Due to being a social phenomenon, the relationship between sport, moral and ethics increases
its importance day by day. As Fair-Play being one of the few concepts that have emerged in
this context, it implies fair and honest play (Yıldıran, 2005). An individual is expected to obey
the rules, respect the opponent and respect the principle of equality of opportunity (Siedentop
et al., 2004; Hacıcaferoğlu et al., 2015). When individuals go beyond these rules, we can not
talk about sportive understanding. And again, these kind of behaviors also contradict with
sportsmanship concept. Because of the violance in the field or in the bleachers, individuals
can not show adequate progress in terms of sports ethics and sports culture (Tanrıverdi, 2012).
In our country, having security forces to position themselves in the secondary school students’
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sports events in case of unwanted behaviors and images, is the proof that how much we need
Fair-Play concept (Pehlivan, 2004).
The aim of this study is to investigate sportsmanship behaviors of secondary school students
in terms of different variables. The study was conducted on 424 female, 429 male total 853
secondary school students. “Sportspersonship Behavior Scale in Physical Education Course”
which is developed by Koç (2015) is used as data collection tool. T-test and ANOVA were
used in the data analyses. As a result of the study it is found that female students show a
higher profile compared to male students when it comes to Fair-Play; there is an inverse
relationship between students’ grade level and appropriate behavior tendencies for fair-play;
and as the students’ academical achievement level increases, appropriate behavior tendencies
for fair-play also increases.
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ÖZET

Yapılan bu araştırmada boks sporcularının sporda ısınma ve konusundaki bilgi alışkanlıklarının belirlenmesi,
bunun yanında sporda ısınma ve soğuma konusundaki alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya
toplam 49 erkek boksör katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 19 sorudan oluşan anket kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Frekans ve ki-kare analizlerinden
yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda boksörlerin antrenman ve müsabaka öncesinde ısınma çalışmaları yapma
düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde sporcuların soğuma egzersizlerini de sıklıkla
yaptıkları tespit edilmiştir. Sporcuların ısınma ve soğuma çalışmaları konusunda bilgi düzeylerinin yüksek
olduğu belirlenmiştir. Sadece spor dalına özgü ısınma çalışmaları ve esnetme/germe egzersizleri konusunda bilgi
düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, sporcuların sporla ilgilenme yıllarının
ısınma/soğuma çalışmaları yapma alışkanlıklarını etkilemediği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Spor, sporda ısınma, soğuma

ABSTRACT

Boxing athletes warming and information on habits determination, besides aimed to investigate on heating and
cooling habits sports in this research. A total of 49 male boxers participated in the study. Consisting of 19
questions questionnaire was used as data collection. SPSS 22.0 software was used for data analysis. Frequency
and chi-square analyzes were used. At the end of the study it was determined that warm-up high levels before
training and competition in boxer. Similarly, the athletes have been found often make cool exercise. The
knowledge about the heating and cooling operation is determined to be high in athletes. Only sport-specific
warm-up and stretching exercises / stretching has been found to have low level. In addition, determined that the
warming habits not influence the year to deal with sports in athletes.
Keywords: Sport, sports warm-up, cooling down

JEL CODES: L83, I10
GİRİŞ
Sporcuların müsabaka performanslarının yükselmesinde ısınmanın büyük bir önemi vardır.
Buna karşılık sportif performans açısından faydalı olan ısınmanın hangi biçimde yapılacağına
dair yeterli bilimsel bilgi mevcut değildir. Isınma türleri ve protokollerine ilişkin bilgiler
genellikle bilimsel verilerden ziyade deneyimler ile şekillenmektedir. Bununla birlikte
ısınmanın süresi, içeriği, şiddeti ve ısınmada kullanılacak olan egzersizlerin türü ısınmanın
önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Yapılacak olan egzersiz türü ısınmanın amacını ve
içeriğini belirlemede oldukça önemlidir. Isınma çalışması sonrasında gerçekleştirilecek olan
egzersiz türü aynı zamanda ısınmanın niteliğini de belirlemektedir. Örneğin, sporcu müsabaka
esnasında kısa süreli güç ve sürat egzersizleri uygulanması gerekiyorsa, yapılacak olan ön
ısınma da güç ve sürate yönelik çalışmalara yer verilmelidir (Eniseler, 2010). Literatürde yer
alan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, ısınma türünün, içeriğinin ve uygulanma
biçiminin sportif performansı farklı düzeylerde etkilediği belirlenmiştir (Ceylan, Saygın &
Yıldız, 2014; Holt & Lambourne, 2008; Gelen, Meriç & Yıldız, 2010; Needham, Morse &
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Degens, 2009; Çolak & Çetin, 2010; Perrier, Pavol & Hoffman, 2011; Matthews, Matthews &
Snook, 2004; McCrary, Ackermann & Halaki; Neiva ve ark., 2015). Bu nedenle yüklenme
esnasında sporcunun ihtiyacı olacak temel fiziksel, Metabolik ve fizyolojik gereksinimler
dikkate alınarak ısınma protokolü oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde sporcuların
ısınma sürecinde yapacakları eksik, yanlış veya gereksiz bazı egzersiz türleri sportif
performansı arttırmaktan ziyade performans düşüşüne neden olabilir. Örneğin; Yıldız ve
arkadaşları (2013) tarafından yapılan araştırmada ısınma sürecinde yapılan statik germe
egzersizlerinin süresinin artmasının sürat performansını olumsuz yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Literatürde yer alan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, sportif performans
açısından önemli bir bileşen olan ısınma periyodunun içerik ve uygulanma süresinin de sportif
performans açısından önemli olduğu söylenebilir.
Sporcular açısından sportif performansın en iyi biçimde sergilenmesinde önemli bir yere sahip
olan ısınma çalışmaları aynı zamanda sporcuların yüklenme esnasında sakatlanma risklerinin
en aza indirilmesinde de büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle hem antrenman hem de
müsabaka öncesinde mutlaka ısınma çalışmalarına yer verilmelidir (Arslan, Gökhan & Aysan,
2011; Çelik ve Hekim, 2014). Literatürde yer alan araştırma bulguları da ısınma çalışmaları
ile sakatlanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir (Fernandes ve
ark., 2015; Grooms ve ark., 2013).
Sportif performans açısından ısınma türleri spor dallarına göre farklılık göstermekle beraber,
sportif performansın üst düzey olması için ısınma sürecinde uygulanması gereken bazı
egzersiz türleri bulunmaktadır. Genel olarak ısınma çalışmaları aerobik kapasitenin
kullanıldığı egzersizler, germe çalışmaları ve spor dalına özgü hareketlerin uygulandığı
çalışmalardan meydana gelmektedir (Behm & Chaouachi, 2011). Ateşoğlu (2007) tarafından
yapılan araştırmada, ısınma protokollerinde mutlaka olması gereken çalışmaların içerisinde
germe egzersizleri, dinamik egzersiz çalışmaları ve sıçramaların olması gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu unsurlara ek olarak ısınma sürecinde masaj desteğinden de
faydalanılmasının performans açısından faydalı olacağı vurgulanmıştır. Fletcher & MonteColombo (2010) tarafından yapılan araştırmada ise ısınma çalışmalarında dinamik germe
egzersizlerine yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Hatta ısınma periyodundan statik germe
egzersizlerinden ziyade dinamik germe egzersizlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Gelen (2010) tarafından yapılan araştırmada da farklı fiziksel performans
parametrelerinin müsabaka esnasında en iyi şekilde sergilenebilmesi için dinamik
egzersizlerden oluşan bir ısınma protokolü uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda
sporcuların antrenman ve müsabakada üstün performans sergileyebilmeleri için mutlaka spor
dalına özgü ısınma çalışmalarına ağırlık vermeleri gerektiği söylenebilir.
Boks sporu son yıllarda medya aracılığı ile popüler hale gelmiş, izleyicisi ve katılımcısı
giderek artan bir spor dalı olmuştur (Öztürk, Koparan & Efe, 2008). Son yıllarda kadınların da
bu spor dalına yöneldikleri belirtilmektedir (Graham ve ark., 2011). Bunun yanında boks
sporu, birden fazla motorik özelliğin ön planda olduğu ve motorik özelliklerin birbirleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunan spor dalıdır. Söz gelimi boksörlerde anaerobik güç düzeyi
sürat, çabukluk, görsel ve işitsel reaksiyon hızını etkilemektedir (Bayraktar, 2013). Bunun
yanında boks müsabakaları yüksek aerobik ve anaerobik güç gerektiren bir özelliğe sahiptir.
Bu nedenle boksörlerin yüksek düzeyde aerobik ve anaerobik yüklenme metotlarına dayalı
antrenman yapmaları oldukça önemlidir. Khanna & Manna (2006) tarafından yapılan
araştırmada, boks sporcularının müsabakada fazlasıyla ihtiyaç duydukları aerobik ve
anaerobik güce ulaşabilmeleri için aerobik ve anaerobik yüklenmelerden oluşan bir antrenman
modeline uymaları gerektiği vurgulanmıştır.
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Boks sporunun sahip olduğu karakteristik özellikler göz önünde bulundurulduğu zaman,
boksörlerde hem antrenman hem de müsabakada yüksek performans sergileyebilmek için iyi
bir ısınma protokolü uygulanması gerektiğini söylenebilir. Ayrıca boks sporcularının ağır
yüklenmeler sonrasında yapacakları soğuma çalışmaları da sakatlık oluşuma riskini azaltmada
önemli bir durumdur. Bu nedenle boks sporcularının sporda ısınma ve soğuma konusundaki
bilgi ve alışkanlık düzeylerinin yüksek olması oldukça önemlidir. Ancak literatürde boks
sporcularının hem genel ve özel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin hem de ısınma ve
soğuma egzersizleri yapma alışkanlıklarının ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu
görülmüştür. Bu nedenle yapılan bu araştırmada boks sporcularında ısınma ve soğuma
konusundaki bilgi ve alışkanlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOT
Araştırma Grubu
Araştırmaya toplam 49 erkek boksör katılmıştır. Araştırmaya katılan boksörler 2015 yılında
Kastamonu ilinde gerçekleştirilen Büyükler Milli Takım Boks Kampı’na katılan boksörlerden
seçilmiştir. Araştırmaya katılan boksörler en az 3 yıllık spor özgeçmişine sahip olmakla
beraber, araştırma grubunu oluşturan boksörlerin yaşlarına ve boks sporu ile ilgilenme
sürelerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya katılan boksörlerin yaş gruplarına ve boks sporu ile ilgilenme
yıllarına göre dağılımları
Yaş grubu
f
%
14-17 yaş
8
16,3
18-21 yaş
21
42,9
22-24 yaş
7
14,3
25 yaş ve üzeri
13
26,5
Toplam
49
100
Boks sporu ile ilgilenme süresi
1-3 yıl
27
55,1
4-6 yıl
12
24,5
7 yıl ve üzeri
10
20,4
Toplam
49
100
Araştırmaya katılan boks sporcularının %42.9’unun 18-21 yaş, %26.5’inin 25 yaş ve üzeri,
%16.3’ünün 14-17 yaş ve %14.3’ünün 22-24 yaş grubunda bulunduğu belirlenmiştir.
Boksörlerin bu spor dalı ile ilgilenme süreleri değerlendirildiği zaman, sporcuların %55.1’inin
1-3 yıldır, %24.5’inin 4-6 yıldır, %20.4’ünün 7 yıl ve daha uzun süredir boks sporu ile
ilgilendikleri belirlenmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanmasında anket kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan
anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların sahip oldukları
demografik özelliklerin belirlenmesini amaçlayan 2 soru bulunmaktadır. Bu sorular ile
katılımcıların yaş ve kaç yıldır boks sporu ile ilgilendiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların antrenman ve müsabakalarda ısınma/soğuma
egzersizleri yapma durumlarını, bunun yanında sporda ısınma ve soğuma çalışmaları
konusundaki temel bilgi düzeylerini belirlemeyi amaçlayan 17 soru bulunmaktadır. Anketin
ikinci bölümünde bulunan 17 soru literatür taraması yapılarak elde edilen benzer
54

araştırmalardan (Arslan, Gökhan & Aysan, 2011; Çelik & Hekim, 2014; Hekim, Yüksel &
Gürkan, 2014; Tokgöz, Vardar & Korkmaz, 2015) derlenerek oluşturulmuştur. Araştırmada
kullanılan 17 maddelik anketin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ,738 bulunmuştur. Bu
kapsamda araştırmada kullanılan veri toplama aracının güvenilir olduğu görülmektedir.
İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.
Katılımcıların sahip oldukları demografik özelliklerin ve anket sorularına verdikleri
cevapların yüzdesel dağılımlarının incelenmesinde frekans analizinden, katılımcıların boks
sporu ile ilgilenme yıllarına göre ısınma/soğuma çalışmaları yapma durumlarının
karşılaştırılmasında ise ki-kare analizinden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan boksörlerin antrenman ve müsabaka öncesinde ısınma
çalışmaları, yüklenme sonrasında soğuma egzersizleri yapma düzeylerine ilişkin bilgiler ile
birlikte, sporda ısınma ve soğumanın önemine ilişkin kendilerine yöneltilen sorulara
verdikleri cevapların dağılımları sunulmuştur.
Tablo 2. Araştırmaya katılan boksörlerin antrenman ile müsabakada ısınma ve soğuma
çalışmaları yapma alışkanlıklarına göre dağılımları
Isınma/soğuma egzersizleri yapma alışkanlığı
Yapma sıklığı
f
%
Hiç yapmam
1
2,0
Antrenman öncesinde ısınma çalışması
Ara sıra yaparım
13
26,5
yapma durumu
Her zaman yaparım
35
71,4
Hiç yapmam
5
10,2
Antrenmanda
yüklenme
aralıklarında
Ara sıra yaparım
17
34,7
esneme-germe egzersizleri yapma durumu
Her zaman yaparım
27
55,1
Hiç yapmam
3
6,1
Müsabaka öncesi genel ısınma yapma
Ara sıra yaparım
11
22,4
durumu
Her zaman yaparım
35
71,4
Hiç yapmam
2
4,1
Müsabaka sonrası soğuma egzersizleri yapma
Ara sıra yaparım
13
26,5
durumu
Her zaman yaparım
34
69,4
Araştırmaya katılan boksörlerin ısınma ve soğuma çalışmaları yapmalarına ilişkin bulgular
değerlendirildiği zaman, boksörlerin büyük bir bölümünün (%71.4) her zaman antrenman
öncesinde ısınma çalışması yaptığı, benzer şekilde müsabaka öncesi de her zaman ısınma
çalışmaları (%71.4) yaptıkları belirlenmiştir. Buna karşılık müsabaka sonrasında her zaman
soğuma egzersizleri yapan boksörlerin oranı %69.4, antrenmanlarda yüklenme aralarında
esneme/germe egzersizleri yapan boksörlerin oranının ise %55.1 düzeyinde olduğu tespit
edilmiştir.
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Tablo 3. Araştırmaya katılan boksörlerin sporda ısınma ve soğuma konusundaki bazı
görüşlerine ilişkin bulgular
Isınma/soğuma
egzersizleri
hakkında
Katılma durumu
f
%
sorular
Antrenmandan iyi verim almak için
Katılmıyorum
3
6,1
antrenman öncesinde ısınma çalışması
Kısmen katılıyorum
7
14,3
yapılmalıdır
Tamamen katılıyorum
39
79,6
Müsabakada en iyi performansı sergilemek
Katılmıyorum
4
8,2
için müsabaka öncesi ısınma çalışması
Kısmen katılıyorum
9
18,4
yapılmalıdır
Tamamen katılıyorum
36
73,5
Katılmıyorum
3
6,1
Tüm spor dallarında müsabaka sonrası
Kısmen katılıyorum
10
20,4
soğuma çalışmaları yapılmalıdır
Tamamen katılıyorum
36
73,5
Antrenman ve müsabaka sonrası uygulanan
Katılmıyorum
1
2,0
soğuma egzersizleri ile vücudun toparlama
Kısmen katılıyorum
13
26,5
süreci kısalmaktadır
Tamamen katılıyorum
35
71,4
Antrenman ve müsabaka öncesi yapılan
Katılmıyorum
7
14,3
ısınma çalışmaları ile yüklenme esnasında
Kısmen katılıyorum
6
12,2
sakatlık oluşum riski azalır
Tamamen katılıyorum
36
73,5
Antrenman ve müsabaka öncesinde genel
Katılmıyorum
5
10,2
ısınma çalışmalarına ek olarak spor dalına
Kısmen katılıyorum
8
16,3
özgü özel ısınma çalışmaları uygulanmalıdır
Tamamen katılıyorum
36
73,5
İlgilendiğim spor dalında nasıl bir ısınma
Katılmıyorum
11
22,4
çalışması yapılacağına dair yeterli bilgiye
Kısmen katılıyorum
21
42,9
sahibim
Tamamen katılıyorum
17
34,7
Antrenman veya müsabaka öncesi yapılması
Katılmıyorum
15
30,6
gereken ısınma çalışmalarının kaç dakika
Kısmen katılıyorum
13
26,5
sürdüğünü biliyorum
Tamamen katılıyorum
21
42,9
Katılmıyorum
8
16,3
Isınma çalışmalarının organizmaya ne tür
Kısmen katılıyorum
20
40,8
fizyolojik etkilerinin olduğunu biliyorum
Tamamen katılıyorum
21
42,9
Katılmıyorum
4
8,2
Isınma çalışmalarının organizmaya birtakım
Kısmen katılıyorum
11
22,4
psikolojik faydaları vardır
Tamamen katılıyorum
34
69,4
Isınma ve soğuma çalışmalarında kullanılan
Katılmıyorum
9
18,4
esnetme/germe
egzersizlerinin
hangi
Kısmen katılıyorum
16
32,7
amaçlarla kullanıldığını biliyorum
Tamamen katılıyorum
24
49,0
Isınma ve soğuma çalışmalarından en iyi
Katılmıyorum
2
4,1
verimi elde edebilmek için çalışmalarda
Kısmen katılıyorum
12
24,5
uygun malzeme ve kıyafetler kullanılmalıdır
Tamamen katılıyorum
35
71,4
Katılmıyorum
4
8,2
Antrenörüm beni ısınma ve soğuma
Kısmen katılıyorum
24
49,0
çalışmaları konusunda bilinçlendirmektedir
Tamamen katılıyorum
21
42,9
Tablo 3 incelendiği zaman, araştırmaya katılan boksörlerin büyük bir bölümünün (ortalama
%70 ve üzeri) sporda ısınma ve soğumanın önemi, yararları ve amaçları hakkında olumlu
cevaplar verdikleri görülmektedir. Elde edilen bu bulgular araştırmaya katılan boksörlerin
sporda ısınma ve soğumanın önemini göz önünde bulundurduklarını göstermektedir. Buna
karşılık boksörlerin sporda ısınma/soğuma ile ilgili bazı sorulara verdikleri olumlu yanıtların
düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan boksörlerin sadece
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%34.7’sinin spor dalına özgü ısınma çalışmalarını tamamen bildikleri, %42.9’unun antrenman
ve müsabaka öncesinde yapılması gereken ısınma çalışmalarının süresini bildikleri, %49’unun
ısınma ve soğuma çalışmalarında kullanılan esnetme/germe egzersizlerinin ne amaçla
yapıldığını bildikleri tespit edilmiştir. Bunların yanında araştırmaya katılan boksörlerin
antrenörlerinin de genel olarak sporcuları ısınma/soğuma egzersizleri konusunda
bilinçlendirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Aşağıdaki tablolarda araştırmaya katılan boksörlerin sporda ısınma ve soğuma çalışmaları
yapma alışkanlıklarının boks sporu ile ilgilenme yıllarına göre farklılık gösterme düzeylerinin
ele alındığı bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 4. Boksörlerin boks sporu ile ilgilenme yıllarına göre antrenman öncesinde
ısınma çalışması yapma alışkanlıklarının karşılaştırılması
Frekans
Yapma düzeyi
Boksla ilgilenme süresi
x2
p
/yüzde
f
1-3 yıl
4-6 yıl
7 yıl ve üzeri
Hiç yapmam
%
1
f
100,0
Ara sıra yaparım
%
9
3
1
f
69,2
23,1
7,7
3,102 ,541
Her zaman yaparım
%
17
9
9
f
48,6
25,7
25,7
Toplam
%
27
12
10
Araştırmaya katılan boksörlerin antrenman öncesinde düzenli olarak ısınma çalışmaları
yapma durumlarının boks sporu ile ilgilenme sürelerine göre anlamlı farklılık göstermediği
tespit edilmiştir (p>0.05).
Tablo 5. Boksörlerin boks sporu ile ilgilenme yıllarına göre antrenmanda yüklenme
aralıklarında esneme-germe egzersizleri yapma alışkanlıklarının karşılaştırılması
Frekans
Yapma düzeyi
Boksla ilgilenme süresi
x2
p
/yüzde
f
3
2
Hiç yapmam
%
60,0
40,0
f
12
2
3
Ara sıra yaparım
%
70,6
11,8
17,6
f
12
8
7
4,711 ,318
Her zaman yaparım
%
44,4
29,6
25,9
f
27
12
10
Toplam
%
55,1
24,5
20,4
Araştırmaya katılan boksörlerin antrenmanda yüklenme aralıklarında esneme-germe
egzersizleri yapma durumlarının boks sporu ile ilgilenme sürelerine göre anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05).
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Tablo 6. Boksörlerin boks sporu ile ilgilenme yıllarına göre müsabaka öncesi genel
ısınma yapma alışkanlıklarının karşılaştırılması
Frekans
Yapma düzeyi
Boksla ilgilenme süresi
x2
p
/yüzde
f
2
1
Hiç yapmam
%
66,7
33,3
f
9
1
1
Ara sıra yaparım
%
81,8
9,1
9,1
f
16
10
9
5,242 ,263
Her zaman yaparım
%
45,7
28,6
25,7
f
27
12
10
Toplam
%
55,1
24,5
20,4
Araştırmaya katılan boksörlerin müsabaka öncesi genel ısınma yapma durumlarının boks
sporu ile ilgilenme sürelerine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05).
Tablo 7. Boksörlerin boks sporu ile ilgilenme yıllarına göre müsabaka sonrası soğuma
egzersizleri yapma alışkanlıklarının karşılaştırılması
Frekans
Yapma düzeyi
Boksla ilgilenme süresi
x2
p
/yüzde
f
2
Hiç yapmam
%
100,0
f
10
1
2
Ara sıra yaparım
%
76,9
7,7
15,4
f
15
11
8
6,177 ,186
Her zaman yaparım
%
44,1
32,4
23,5
f
27
12
10
Toplam
%
55,1
24,5
20,4
Araştırmaya katılan boksörlerin müsabaka sonrası soğuma egzersizleri yapma durumlarının
boks sporu ile ilgilenme sürelerine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir
(p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan boksörlerin çoğunluğunun antrenman ve müsabaka öncesinde ısınma ve
soğuma egzersizleri yapma alışkanlıklarının bulunduğu belirlenmiş, buna karşılık
antrenmanda yüklenme aralarında esnetme/germe egzersizleri yapma düzeylerinin düşük
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan boksörlerin yüklenme aralıklarında
esnetme/germe egzersizlerini yeteri düzeyde kullanmamalarının temelinde hem
antrenörlerinin bu konuda sporculara yeterli bilgi vermemelerinin hem de esnetme/germe
egzersizlerinin amaçlarını bilmemelerinin yattığı düşünülebilir. Nitekim araştırmaya katılan
boksörlerin sadece %49’unun esnetme/germe egzersizlerinin hangi amaçla kullanıldığını
bildikleri, %42’sinin ise antrenörünün ısınma/soğuma çalışmaları hakkında bilgi verdikleri
tespit edilmiştir.
Boksörlerin antrenman ve müsabaka öncesinde ısınma ve soğuma egzersizleri yapma
alışkanlıklarının yüksek düzeyde olmasının antrenmandan yüksek verim almak,
müsabakalarda yüksek performans sergilemek ve yüklenmeler sonrasında sakatlık
oluşumunun önlenmesi açısından faydalı olacağı söylenebilir. Buna karşılık boksörlerin
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özellikle antrenmanlarda dinlenme aralıklarında antrenmanın içeriğine uygun esnetme/germe
egzersizleri uygulama düzeylerinin düşük olmasının antrenman verimini olumsuz yönde
etkileyebileceği söylenebilir. Çünkü antrenman içeriğine, yüklenme türüne ve spor dalına
özgü yapılması gereken esnetme/germe egzersizlerinin uygulanan hareketlerin daha etkin bir
biçimde gerçekleştirilmesine katkı sağladığı bilinmektedir. Muratlı ve arkadaşlarına (2007)
göre, hareketlerin uygulanmasında eklem, kas, bağ ve kirişlerin belirlediği ortam içerisinde
nörofizyolojik adaptasyonlara gereksinim vardır. Bu nedenle hareket genişliği ve esneklik
düzeyinin düşük olması hareketlerin uygulanmasında bazı zorluklar ortaya çıkarabilmektedir.
Literatürde yer alan benzer araştırma sonuçları değerlendirildiği zaman, düzenli olarak spor
yapan ve müsabakalara hazırlanan sporcuların genellikle sporda ısınma ve soğuma
çalışmalarının yararları, önemi ve gerekliliği hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları
belirlenmiştir. Buna karşılık bazı araştırmalarda sporcuların ısınma ve soğuma çalışmalarına
yeterli düzeyde önem vermedikleri tespit edilmiştir. Arslan, Gökhan & Aysan (2011)
tarafından amatör sporcular üzerinde yapılan araştırmada, amatör sporcuların %48.8’inin
antrenman ve müsabaka öncesinde düzenli olarak ısınma çalışması yaptıkları, buna karşılık
sporcuların sadece %17.3’ünün antrenman veya müsabaka sonrasında düzenli olarak soğuma
egzersizleri yaptıkları belirlenmiştir. Aynı araştırmada sporcuların çoğunluğunun sakatlık
oluşumunun önlenmesinde ve sportif performansın en iyi biçimde sergilenmesinde
ısınma/soğuma çalışmalarının faydalı olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Çelik & Hekim
(2014) tarafından üniversite spor bölümü öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada, spor
bölümü öğrencilerinin antrenman ve müsabaka öncesinde ısınma sonrasında ise soğuma
egzersizleri yapma düzeylerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hekim, Yüksel &
Gürkan (2014) tarafından farklı branşlardaki milli, profesyonel ve amatör sporcular üzerinde
yapılan diğer bir araştırmada, sporcuların %90.9’unun antrenman öncesinde düzenli ısınma
çalışmaları yapma alışkanlıklarının olduğu, sporcuların %51.8’inin de her antrenmanın
sonrasında düzenli olarak soğuma egzersizleri yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı araştırmada,
kasların daha iyi kasılıp gevşemesinde ısınma yararlıdır, ısınmaya genel ısınma çalışmaları ile
başlanıp özel ısınma çalışmaları ile devam edilmelidir, ısınmanın psikolojik ve fizyolojik bir
antrenmana hazır oluş evresidir düşüncesine sporcuların çoğunluğunun katıldığı tespit
edilmiştir. Tokgöz, Vardar & Korkmaz (2015) tarafından yapılan araştırmada takım ve ferdi
spor dalları ile ilgilenen üniversite spor bölümü öğrencilerinin sporda ısınma ve soğumanın
önemine ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olduğu, buna karşılık sporcuların antrenman ve
müsabaka sonrasında soğuma egzersizleri yapma düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan boksörlerin kendilerine ısınma/soğuma egzersizleri hakkında yöneltilen
sorulara verdikleri cevaplar değerlendirildiği zaman, boksörlerin konuya ilişkin sorulara genel
olarak mantıklı cevaplar verdikleri belirlenmiş, buna göre sporcuların ısınma/soğuma
egzersizlerinin önemini bildikleri düşünülmüştür. Buna karşılık katılımcıların çoğunluğunun
spor dallarına özgü ısınma çalışmalarını ve yeterli ısınma süresini yeterli düzeyde bilmedikleri
tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında hem sporcuların antrenörlerinin konu ile
ilgili yeterli bilgi vermemelerinin hem de sporcuların bu alanda daha önce herhangi bir eğitim
almamış olmalarının etkili olduğu düşünülebilir. Nitekim milli, amatör ve profesyonel
sporcular üzerinde yapılan benzer bir çalışmada, sporcuların ısınmanın süresi ve içeriği
hakkında üst düzey bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir (Hekim, Yüksel & Gürkan, 2014).
Boksörlerin spor dalına özgü ısınma çalışmalarının içeriği ve sürelerine ilişkin bilgi
düzeylerinin düşük olması antrenman ve müsabaka performansını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Çünkü yeterli düzeyde ve spor dalına özgü hareketlerin yeterince yer
almadığı ısınma çalışmaları sporcuların hem performanslarını olumsuz yönde etkilemekte
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hem de yüklenme esnasında sakatlık oluşum riskini arttırmaktadır. Eniseler’e (2010) göre,
ısınma çalışmaları yüklenme öncesi motor-sinir sistemi üzerinde spesifik bir etki
yaratmaktadır. Bu nedenle yüklenme öncesinde spor dalına özgü hareket ve egzersizlerinde
ısınma çalışmalarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Örneğin futbolcuların ısınma sürecinde
topla yapacakları hareketler maç esnasında dripling, şut, top kontrolü ve pas verme
performanslarını olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Bunun yanında ısınma esnasında
kısa süreli patlayıcı, güç ve sürat gerektiren hareketlerin yapılması da futbolcuların maç
esnasında yapacakları kısa sprintlerde performansı olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir.
Gelen (2010) tarafından yapılan araştırmada da ısınma çalışmalarının içeriğinin spor dalına
özgü bazı hareket becerilerinin uygulanabilme düzeyini etkilediği belirtilmiştir. Boks
sporunda da alt ve üst ekstremite kaslarına yönelik çabukluk çalışmalarının, üst ekstremiteye
yönelik patlayıcı güç çalışmalarının ve dinamik denge çalışmalarının ısınma sürecinde
yapılmasının antrenman ve müsabaka performansı açısından faydalı olacağı söylenebilir.
Çünkü söz konusu hareket becerileri boks antrenmanlarında ve müsabakalarında sıklıkla
kullanılan hareket türleri arasında yer almaktadır.
Araştırmaya katılan boksörlerin antrenman/müsabaka öncesinde ve sonrasında ısınma/soğuma
çalışması yapma alışkanlıklarının boks sporu ile ilgilenme yıllarına göre anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının temelinde antrenörlerin
sporcularını konu hakkında yönlendirme durumlarının, sporcuların boks sporunda genellikle
kalıplaşmış ısınma/soğuma çalışmaları yapmalarının, ısınma/soğuma çalışmaları yapılırken
antrenörlerin sporcuların gelişmişlik düzeylerini göz önünde bulundurmamalarının etkili
olduğu düşünülebilir. Çelik & Hekim (2014) tarafından yapılan araştırmada da sporcuların
ısınma/soğuma çalışmaları yapma düzeylerinin ve bu konudaki tutumlarının spor yaşlarına
göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Elde edilen araştırma bulguları ve
literatürde yer alan araştırma sonuçları değerlendirildiği zaman spor yaşının ısınma/soğuma
çalışmaları yapma konusunda sporcuların tutumlarını belirleyen bir unsur olmadığı
söylenebilir.
Sonuç olarak, boks sporcularının sporda ısınma ve soğuma konusundaki bilgi düzeylerinin
genel olarak yüksek olduğu, sporda hem ısınma hem de soğumanın önemi, yararları ve
gerekliliği konusunda yeterli bilince sahip oldukları söylenebilir. Sporcuların antrenman ve
müsabaka öncesinde ısınma, yüklenme sonrasında da soğuma egzersizleri yapma düzeylerinin
yüksek olduğu belirlenmiş, bu durumun hem sportif performans açısından hem de sakatlık
risklerinin azaltılmasında faydalı olacağı düşünülmüştür. Sporcuların yüklenme aralıklarında
esnetme/germe çalışmaları yapma düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiş, bu sonucun
temelinde antrenör yönlendirmesinin düşük olmasının ve sporcuların esnetme/germe
çalışmalarının faydalarını yeterli düzeyde bilmemelerinin etkili olduğu savunulmuştur.
Sporcuların spor dalına özgü ısınma çalışmaları konusunda bilgi düzeylerinin düşük olduğu
ve ideal ısınma süresi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiş, bu sonucun
ortaya çıkmasında da sporcuların ısınma çalışmaları konusunda antrenörleri tarafından
yeterince bilgilendirilmemelerinin etkili olduğu varsayılmıştır. Bunun yanında sporcuların
boks sporu ile ilgilenme yıllarının ısınma ve soğuma alışkanlıkları üzerinde önemli bir
belirleyici olmadığı belirlenmiş, elde edilen bu sonucun literatür ile paralellik gösterdiği
gözlenmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT
There are many factors that affect the performance of athletes. Their early come training,
physical characteristics, engine performance level, sports-specific technical, psychological
structure and capabilities. Warm-up at the beginning of the factors affecting performance in
athletes. Because the warming are prepared to load the organism for work. In the training and
competition of athletes warming work it has an important role in high performance display. In
addition, the warm-up is very important in reducing the risk of injury in training and
competition.
Besides the warm-up, cool-down exercises after installation has many benefits in athletes.
Because the organism is relaxing with cool activities. After training or competition making
cool down exercise reducing the risk of injury. Therefore, athletes should warm-up and cool
down exercises to raise awareness about both.
In the literature related to sports it is observed that the heating and cooling some studies done.
It has been shown that the studies to investigate the effects on the performance of generally
warming species. In the research on the cool-down exercises, it was observed that the study
examined the effects of cooling muscle damage and fatigue. But warming and cooling habit
researches are limited in athletes. Even studies that addressed the athletes were found to be
considerably less cool habit. Similarly, it showed that inadequate level of knowledge about
warming and cool exercise habits. In this context, we aimed to investigate the level of
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knowledge on the subject and determination of the habit of warming and cooling operation of
the boxers in this study.
A total of 49 male boxers participated in the study. The questionnaire was used to collect the
data. The data collection tool questionnaire consists of two parts. There are two questions in
the first part of the questionnaire aimed to determine the demographic characteristics of the
participants that they have. These questions were determined that the age of the participants
and how many years they are interested in this sport. In the second part of the questionnaire
training and competition warm / cool-down exercises to state their aims as well to determine
the level of basic knowledge about sports in warm-up and cool down exercises in participants.
There are 17 questions in questionnaire second parts. In the second part of the questionnaire
of 17 questions similar research obtained the literature (Arslan et al., 2011; Celik & Hekim
2014; Hekim et al., 2014; Tokgoz et al., 2015) compiled was established. The obtained data
on SPSS 22.0 software for statistical analysis in frequency and chi-square analyzes were used.
At the end of the study, it was determined that the boxers frequently made warm-up exercise
before training and competition and made cool exercise after training and competition.
Surveyed boxer of their heating / cooling when evaluating their responses to questions asked
about the exercises, general questions on the subject of boxer determined to give sensible
answers, according to athletes' warm-up / cool-down is considered that they know the
importance of exercise. In contrast, it was determined that the majority of participants of the
sport specific warm-up knowledge insufficent. Boxers who participated in the research
training / competition before and after the warm-up / cool-down of the work habits that differ
significantly according to the years to deal with the sport of boxing have been identified.
As a result, the level of knowledge of the sport of boxing athletes in heating and cooling is
generally higher, boxers have high level awareness about warming and cool exercise benefits
and requirements. Warm-up before training and competition and cool exercise habits so high
in athletes. Athletes was aware about warm-up and cool exercise sporting performance and
beneficial in reducing the risk of injury. With a low level of knowledge about specific warmup exercises to athletes 'sports and determined they did not have enough information about the
ideal warm-up time, by coaches in the athletes' warm-up exercises in the emergence of these
consequences sufficiently informed that they do not is assumed to be effective. In addition,
athletes with boxing determined to be an important determinant of warming and cooling
patterns in the deal, it was observed that correlates with the results obtained from the
literature.
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