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Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Öner 

Şubat 2020, 51 Sayfa 

 
 

Araştırmanın amacı mücadele sporcularının algıladıkları sosyal desteğin sporcuların 

özgüvenleri ve psikolojik dayanıklılıklarına etkisinin incelenmesidir. Bu araştırma 

tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 99 taekwondo, 106 kick box, ve 125 muay thai 

mücadele sporcusu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada mücadele sporcularını tanımlamak 

için araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, algıladıkları sosyal desteği 

ölçmek için Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, özgüvenlerini ölçmek için 

Özgüven Ölçeği ve psikolojik dayanıklılıklarını ölçmek için Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız Gruplar 

için t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), POST HOC Testleri, Basit Doğrusal 

Regresyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular, erkek mücadele sporcularının özgüven, iç özgüven ve 

dış özgüven puanlarının kadın mücadele sporcularından daha yüksek olduğunu, ayrıca 

eğitim seviyesi arttıkça mücadele sporcularının psikolojik dayanıklılıkları ve 

adanmışlıklarının azalmakta olduğunu ortaya koymuştur. Muay thai sporcularının 
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algıladıkları sosyal destek taekwondo sporcularından daha yüksek bulunmuştur. Buna ek 

olarak, mücadele sporcularında algılanan sosyal destek ve algılanan arkadaş desteğinin 

psikolojik dayanıklılığı artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak, algılanan sosyal destek 

toplam puanının ve algılanan arkadaş desteğinin özgüven ve psikolojik dayanıklılığın  

yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mücadele Sporcuları, Algılanan Sosyal Destek, Özgüven, 

Psikolojik Dayanıklılık 
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This study aims to investigate the the effect of perceived social support of combat athletes 

on the self-confidence and psychological resilience. 

The study, performed according to stratified sampling method, was conducted on totally 

330 athletes; 99 of them interested in taekwondo, 106 in kick box and 125 in muay thai.  

In the study, Personal Information Form developed by the researcher was used to identify 

the combat athletes, in measuring perceived social support Multi-Dimensional Perceived 

Social Support Scale, to measure the self-confidence Self-Confidence Scale and to 

measure the psychological endurance  Psychological Resilience Scale were applied. 

Pearson Correlation Analysis, t-Test for Independent Groups, One Way Analysis of 

Variance (ANOVA), POST HOC Tests, Simple Linear Regression and Multiple Linear 

Regression Analysis were utilized to analyze the data. 

The findings of the study revealed that the self-confidence, internal self-confidence and 

external self-confidence scores of male combat athletes are significantly higher than 

female’s, and furthermore, as the level of training increases, psychological resistance and 
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dedication of combat athletes decreases.  The perceived social support of Muay thai 

athletes was higher than taekwondo athletes. In addition, it was seen that perceived social 

support and perceived friend support increased the psychological resiliance of the 

athletes. As a result, it was found that perceived social support total score and perceived 

friend support were predictors of self-confidence and psychological endurance. 

Key words: Combat Athletes, Perceived Social Support, Self-Confidence, Psychological 

Resilience 
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1. GİRİŞ 

 

 

Spor insanlarının performanslarını sergileme süreçlerinde; branşa özgü teknik taktik 

yeterliliklerinin yanı sıra fizyolojik parametrelerdeki üstünlüklerinin ve bunlara ek olarak, 

psikolojik dayanıklılıklarının etken olduğu dikkat çekici olmaktadır. Mücadele 

sporcularının psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, 

psikolojik dayanıklılık üzerinde belirleyici rol taşıdığı düşünülen algılanan sosyal destek 

ve özgüven temaları ekseninde sorgulanarak yürütülecektir. 

Bireyin kendini toparlama gücünde saklı olan ve yaşadığı stresli olay öncesinde kendisinde 

zaten var olan yetenek ve davranış şekillerine dönebilme yetisi şeklinde de tanımlanabilen 

psikolojik dayanıklılık, Masten and O’Connor’a (1989) göre, zor yaşam deneyimleri 

karşısında bireyin kendini toparlayabilme, uyum gösterebilme ya da değişim veya yıkıcı 

durumların etkin biçimde üstesinden gelme yetisidir.  

Öz güven; bireyin başarı gösterme becerisi ya da yeterliliğinin genel duygu hali (Mahoney 

and Chapman 2004), kendisinden istenen veya beklenen davranışı gerçekleştirebileceğine 

ilişkin inancı (Weinberg and Gould 2003), herhangi bir koşulda uygun ve etkin hareketi 

sergilemek (Burton and Platts 2006) olarak tanımlanmaktadır. Vealey vd. (1998) sporda öz 

güven kaynaklarının teorik alt yapısının oluşturulma sürecinde bu kaynaklara bağlı olarak 

özgüvenin iç özgüven ve dış özgüven olarak iki boyutta incelenmesi gerektiğine işaret 

etmiştir. 

Bir bireyin gereksinim duyduğunda, destek kaynaklarının varlığının güven ve performans 

üzerinde olumlu yönde etkide bulunduğu rapor edilmektedir. İlgili alanyazında bireylerin 

algıladıkları sosyal destek kaynaklarının farklı sınıflandırmalara tabi tutulduğu, bununla 

birlikte en sık kullanılan sınıflamanın Weis’a (1974) ait olduğu izlenmektedir. Weiss’a 

(1974) göre, sahip olunan farklı ilişki tipleri bireylerin farklı kişiler arası gereksinimlerini 

karşılamakta, bir diğer ifade ile farklı sosyal destek tiplerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 

algılanan sosyal destek kaynakları aile, arkadaş ve özel bir insan olmak üzere üç değişik 

kategoride ele alınacaktır. Spor olgusu  içinde, özel bir insan ölçütünün çoğunlukla 

antrenör, koç, mentor gibi sporcuya rehberlik yapan bir üst alan profesyoneli ile 

bütünleştirildiği görülmektedir.  
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Bu araştırmanın temel sorgusuna yönelik olarak, ilk etapta algılanan sosyal destek kavramı 

ve bireylerin temel sosyal kaynaklarının neler olduğu irdelenerek, özgüvenin farklı 

düşünüşler açısından sınıflandırılma biçimleri ele alınacak, hemen ardından psikolojik 

dayanıklılığın incelenmesine geçilerek kavramsal alt yapı tamamlanacaktır. Akabinde, 

çalışmada kullanılan yöntem ve materyalin açıklaması yapılarak, bulgular, tartışma, sonuç 

ve öneriler bölümü sunulacaktır. 

1.1 PROBLEM DURUMU 

Mücadele sporcularının algıladıkları sosyal destek, özgüven ve psikolojik dayanıklılıklarını 

yordamakta mıdır? 

1.2 ALT PROBLEMLER 

Araştırmanın yanıt aranan alt problemleri aşağıda sunulmaktadır; 

1. Mücadele sporcularının, algılanan sosyal destek , özgüven ve psikolojik dayanıklılık  

düzeyleri tanımlayıcı özelliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? 

2. Mücadele sporcularının, algılanan sosyal destek ve özgüven puanları arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 

3. Mücadele sporcularının, özgüven ve psikolojik dayanıklılık puanları arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 

4. Mücadele sporcularının, algılanan sosyal destek ve psikolojik dayanıklılık puanları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

5. Mücadele sporcularının özgüvenleri, algıladıkları sosyal destek tarafından anlamlı 

biçimde yordanmakta mıdır? 

6. Mücadele sporcularının iç özgüvenleri, algıladıkları sosyal destek tarafından anlamlı 

biçimde yordanmakta mıdır? 

7. Mücadele sporcularının dış özgüvenleri,  algıladıkları sosyal destek tarafından anlamlı 

biçimde yordanmakta mıdır? 

8. Mücadele sporcularının psikolojik dayanıklılıkları, algıladıkları sosyal destek 

tarafından anlamlı biçimde yordanmakta mıdır? 

9. Mücadele sporcularının kendini adamaları, algıladıkları sosyal destek tarafından 

anlamlı biçimde yordanmakta mıdır? 



3  

10. Mücadele sporcularının kontrolleri, algıladıkları sosyal destek tarafından anlamlı 

biçimde yordanmakta mıdır? 

11. Mücadele sporcularının meydan okumaları, algıladıkları sosyal destek tarafından 

anlamlı biçimde yordanmakta mıdır? 

1.3 ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, mücadele sporcularının algıladıkları sosyal desteğin özgüvenleri ve 

psikolojik dayanıklılıkları üzerindeki rolünün incelenmesidir. 

1.4 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Psikolojik dayanıklılık, Masten and O’Connor (1989) tarafından da bildirildiği üzere, zor 

yaşam deneyimleri ile karşılaşan bireyin yeniden kendini toparlayabilmesi, uyum sağlama 

becerilerini sergileyebilmesi, hatta kimi zaman değişim ya da felaket olarak 

nitelendirilebilecek olayların etkin bir biçimde üstesinden gelme yetisi olarak 

görülmektedir.  Bir diğer anlatımla, psikolojik dayanıklılık, kişinin kendini toparlama 

gücünde saklı olan zorlayıcı koşullarda dahi var olan gizil potansiyeli işe koşmayı 

destekleyen yetenekler, tavır, tutum ve inanışlardır.  

Fraser vd.’nin (1999), kişisel özellikler ve sosyal çevrede var olan unsurlar arası etkileşimi 

konu edinen psikolojik dayanıklılık tanımlarından hareketle, sosyal destek algısının 

psikolojik dayanıklılığı belirleyeci bir nitelik taşımakta olduğu, ve bu yapının pozitif 

psikolojinin temel araştırma konusu olan özgüvenle de ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın temel çıkış noktasını oluşturan bu sorgu paralelinde yürütülen alanyazında 

taramasında, spor bilimleri temel alanında algılanan sosyal desteğin, özgüven ve psikolojik 

dayanıklılık üzerindeki rolünü sorgulayan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, bu  

araştırmanın, işaret edilen değişkenler arasındaki  ilişkilerin incelenerek sonuçların ortaya 

konması açısından öncü niteliğe sahip olacağı ve spor bilimleri alanyazınına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.5 ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI 

Bu araştırmada; 

1. Çalışma grubunda olan mücadele sporcularının kişisel bilgi formu, Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Özgüven Ölçeği ve Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeğinde yer alan soruları içtenlikle yanıt verdikleri, 
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2. Çalışmaya katılan mücadele sporcularının evreni temsil edici nitelik taşıdıkları 

varsayılmıştır. 

1.6 ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Bu araştırmada sahip olunan sınırlılıklar aşağıda sıralandığı gibidir; 

1. Araştırma, mücadele sporları altında sıralanan kick boks, muay thai ve taekwondo 

olmak üzere üç farklı branşın, İstanbul İlinde yaşayan 14-29 yaş arası müsabık 

sporcuları ile sınırlılandırılmıştır. 

2. Araştırma, veri toplama araçlarının analize esas teşkil eden boyutlarıyla  sınırlı 

tutulmuştur. 

1.7 TANIMLAR 

Sosyal Destek: Yaşamboyu içine düşülen zor şartlarda ve zor zamanlarda, insanların 

kendilerine değer atfedilmesi, özenli olunması, gereksinim duydukları hallerde başvurup, 

danışabilecekleri bireylerin varlığı, halen sürdürülmekte ve geliştirilmekte olan kişilerarası 

ilişkilerden doyum almalarını sağlayan destektir (Zaimoğlu ve Büyükberber 1992). 

Algılanan Sosyal Destek: Kişinin yaşantıları içinde yeterli sosyal destek işlevlerinin olup 

olmadığına ilişkin öz yargısı veyahut genel izlenimidir (Çivildağ 2011). 

Özgüven: İnsanın kendine güvenme duygusu (Türk Dil Kurumu) olarak tanımlanan öz 

güven, Feltz’e (2007) göre, genel bir nitelik olmaktan ziyade kişinin belli bir etkinliği 

başarıyla sonuçlandırabileceğine ilişkin inancı, Warre’ye (2003) göre özgüven, bir olgu ya 

da başka kişi tarafından sunulan düşüncenin gerçekliğine inanmak, bir diğer açıdan bireyin 

kendi inanç ve tutumlarına inanması durumudur. 

İç özgüven: Bireyin kendinden hoşnut, kendiyle barışık ve kendiyle özdeşleşmiş olmasına 

dair duygu ve düşünceleri olarak görülen iç özgüven, öz saygı, öz sevgi, kendini tanıma,                                                                 

belirgin hedefler oluşturma ve olumlu düşünmeden oluşmaktadır (Akagündüz 2006). 

Dış özgüven: Bireyin kendinden emin bir şekilde dışarıya verdiği görüntü ve davranışlardır 

(Özbey 2004). 

Psikolojik Dayanıklılık: Başarısızlık, çatışma, artan sorumluluk, artan iş ve yaşam yükü, 

çeşitli terslikler ve benzeri bir kısım olumsuzlukta kendini yeniden toparlama gücü ve 

yeniden eski olumlu düzeye kavuşmak için geliştirilip iyileştirilebilir pozitif psikolojik 

kapasitedir (Luthans 2002).  

http://www.tdk.gov.tr/
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2. GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1 ALGILANAN SOSYAL DESTEK 

Rogers’a (1963) göre, bireysel yaşantılarını en iyi şekilde algılayacak ve yaşantılarının 

bilincine ulaşacak olan yine insanın bizzat kendisidir. Dolayısıyla, gerçeğin insan tarafından 

nasıl algılandığı oldukça önemlidir, zira her birey kendisinin merkez olduğu bir evrende 

yaşadığı varsayımı ile hareket ettiğinden, herkesi etkileyen kesin gerçekler olmadığı gibi, 

her bireyin kendisine has gerçeklik olguları vardır. Doğal olarak, bireyler çevrelerini nasıl, 

ne şekilde  algılıyorlar ise buna göre davranmaktadırlar. Algılanan çevre, kişi için gerçek 

çevreyi oluşturmakta, bu bakımdan her bir birey açısından gerçek “kendine özgü” niteliğe 

kavuşmaktadır. Bireylerin birbirinden farklı tepkiler göstermelerinin çevrelerini farklı 

biçimlerde algılamalarının yanı sıra farklı kişilik ve benlik yapısında olmalarına 

dayandırılmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, kişinin kendi gerçeklik dünyası içinde 

çevresi vasıtasıyla aldığı desteği yorumlama ve içselleştirme tarzının da öznel bir içerik 

taşıyacağı düşünülmektedir. 

Sosyal destek kavramının zemininde, kişinin çevresi tarafından güven duyulma, sevilme, 

saygı gösterilme, değer verilme, ilgi görme benzeri gereksinimlerinin olduğu varsayımı yer 

almaktadır. Dolayısıyla sosyal destek gereksinimin, farklı araştırmacılar tarafından değişik 

boyutlarının vurgulanmasının alanyazında farklılaşan tanımlara yer açtığı 

gözlemlenmektedir.  

Sosyal desteği, Yıldırım (1997) kişinin çevresi kanalıyla edindiği psikolojik ve sosyal 

destek olarak tanımlarken, Gündoğan (2016) çalışmasında algılanan sosyal desteğin, 

bireyin “kendisine biçtiği değer” ifadeleri ile içeriklendirilebileceğini bildirmiştir.  

Tanrıverdi’ye (2012) göre, kişilerarası ilişkilerde insanları birbirlerine bağlayıcı en önemli 

etmenlerden biri olan sosyal destek, bireylerin işlevlerini artırma ve olumsuz sonuçlara 

maruz kalınan koşullarda destek sağlama amacına dayanarak aile, arkadaşlar, akranlar, okul 

çevresi benzeri sosyal ağların sunduğu yardımdır. Şahin D.’nin (1999) sosyal desteği, zorlu 

şartlarda veyahut sıkıntılı durumdaki bireye aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar ve bunların 

yanı sıra tüm diğer toplumsal ilişkilerin sağladığı ya da sağlayacağı kaynaklar biçiminde 

tanımladığı görülmektedir.  



6  

 

Mermer vd. (2010), sosyal desteğin, gerek bazı sorunlarla başa çıkma yolu gerekse 

sosyolojik ve psikolojik çok sayıda zorlanma ve rahatsızlığın çözümü, iyileşmesi ve dirayet 

gösterilmesi sürecindeki kuvvetli bir kaynak olduğuna işaret etmektedir.  

Algılanan sosyal desteğin tanımı yapan Lepore vd. (1991), bu kavramı gereksinilen yardım 

davranışlarının ihtiyaç oluştuğunda karşılanacağına dair inanç olarak içeriklendirmişlerdir.  

Sarason vd. (1983), bireylerin çevrelerinde güven duyabilecekleri, kendileri ile ilgilenen, 

kendilerine değer veren ve sevgi gösteren kişilerin varlığını duyumsadıklarında bir sosyal 

destek sistemi içerisinde bulunduklarını kabul ettiklerini öne sürmüşlerdir. 

Sosyal desteğin temelleri Taylor vd.(2002) tarafından bildirildiği gibi erken dönem 

çocuklukta atılmakta, ilgili dönemde bakım verenlerle kurulan fiziksel ve duygusal bağ 

insanın gelişimsel süreçleri boyunca üst düzey önem arz etmektedir. Bağlanma olarak 

nitelendirilen bu hal, özel bir insanın yakınlığını isteme, onun varlığı ile kendini güven içinde 

hissetmesidir (Tarhan 2012). Bağlanma teorisinin öncüsü Bowlby (1973), insanın biyolojik 

olarak bir grup ya da kendinden güçlü diğerlerine bağlanmaya eğilimli olduğunu dile 

getirmiş, bağlanmanın sürdürülmesinin yaşamsal bir önem taşıdığını ifade etmiştir. Shorey 

(2009) ise, anne-babanın çocuk ile tutarlı biçimde ilgilenmesi ve gereksinimlerine duyarlılık 

göstermesinin kendini güvende hissetmeye, korku ya da endişeye kapılmaksızın çevreyi 

keşfetmeye ve çevrede var olan diğer bireylerle iletişime geçmeye zemin yarattığını 

vurgulamaktadır. Nitekim, çocuk güçlük ya da tehdit ile karşı karşıya geldiğinde ana-baba 

tarafından oluşturulan güvenli alana çekilmekte, çekildiği güvenli ortamda yapıcı ve yararlı 

olmayan, duyguları ile nasıl baş edebileceğini, zorlukların üstesinden nasıl etkili bir şekilde 

gelebileceğini öğrenmektedir (Shorey 2009). Tarhan (2012), bireyin algıladığı sosyal destek 

aracılığı ile stres yüklü, zorlayıcı yaşam olayları ile başa çıkışı öğrendiğini, aldığı desteğe 

bağlı olarak sahip olduğu sorun hakkında konuşurken sükûnetle dinlemeyi, kabulü, duygusal 

yakınlığı, soruna yeniden bir başka açıdan bakmayı içeren önerileri oluşturmayı ve sunmayı 

hatta stresli kişiler ile zaman geçirebilmeyi de içerecek şekilde öğrenmelerinin arttığını ifade 

etmektedir.  

Caplan’a (1974) göre sosyal destek, birey açısından psikolojik ve fizyolojik bütünlüğü 

korumaya katkıda bulunabilecek, süreklilik taşıyan bir ilişkiler ağı içinde olunduğunu 

hatırlatıcı bir rol taşımaktadır. Sözü edilen bu ilişkiler ağının, bireye, ayrıca sağlığı 

koruyucu özellikli psikososyal kaynakları sunmakta olduğu görülmektedir.  
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Nitekim, Halojen and Moos (1982) da çalışmalarında, yetişkinlik dönemlerinde sosyal 

destek kaynaklarından yararlanabilmenin bedensel ve ruhsal sağlıkla ilişkisi bulunduğunu 

saptamışlar, sosyal destek kaynaklarının zayıfladığı durumlarda fiziksel rahatsızlıkların, 

psikosomatik yakınma ve psikolojik sıkıntılar ile psikiyatrik bozuklukların görüldüğüne 

dikkat çekmişlerdir.  

Alanyazında farklı çalışmalarda da, alınan sosyal desteğin bireyin psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlık oranlarını düşürdüğü, sosyal desteğin psikolojik iyilik hali ile yakın düzeyde 

ilişkili olduğu, ayrıca psikolojik sağlığı koruyucu bir unsur olarak değerlendirildiği rapor 

edilmektedir (Cohen and Wills 1985; House and Khan 1985; Karademas 2006; Lakey 

2007).  

Bandura (1997), aile ve çevre kaynaklı sosyal desteğin ne denli yüksek olursa, kişilerin 

sorun çözme becerilerinin o denli artacağını, kişilerin desteklendikleri hallerde daha fazla 

ısrarcı çaba sarf edebileceklerini, hatta buna dayanarak başarılı olmalarının artabileceğini 

öne sürmüştür. Bununla birlikte, Sorias (1988), kişilerin düşünsel ve ruhsal durumları ile 

yaşam deneyimleri ve kişilik özelliklerinin algılanan sosyal desteği etkileyebilme potansiyeline 

değinmiştir.  

2.1.1 Sosyal Destek Türleri 

Zimbardo and Gerrig (1996), sosyal desteği kişinin sevgi ve saygı gördüğü bir iletişim  ağı 

içinde bir diğer kişiye “bağlanma mesajı” olarak değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda, 

bireyler arası etkileşimi besleyen sosyal desteğin neler olabileceğinin tespit edilmesinin 

önem taşımakta olduğu düşünülmektedir. Yapılan, alanyazın taramasında, sosyal destek 

türlerinin farklı şekillerde tasnif edilmiş olduğu dikkat çekmektedir. 

Çakır (1993), genel bir değerlemede, sosyal desteğin iki bileşeni olacağını öne sürmüş, 

bunları; gereksinim oluştuğunda başvurabilecek kişilerin varlığına ilişkin algı ve bireyin 

var olan destekten hoşnutluk derecesi olarak belirlemiştir. Caplan (1974), bireylere 

rehberlik yapan ve geri-iletim sağlayan sosyal destek türlerini beş grupta toplamaktadır; 

- İlgi, sevgi, güven duygularının iletilmesine dayananan duygusal destek, 

- Bireyin sorun ve kusurları ile birlikte, olduğu haliyle kabul edilmesi ve kendisine saygı 

duyulduğuna ilişkin takdir desteği, 

- Maddi yardım, araç-gereç ve hizmet verilmesi ile karakterize edilen maddi destek, 
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- Sorunların çözülmesini sağlayacak bilginin sunulması, gerekli becerilerin öğretilmesine 

dayalı bilgisel destek, 

- Serbest zamanların birlikte geçirilmesine dayandırılan beraberlik desteği.  

Tardy (1985), sosyal desteği bir başka biçimde sınıflandırarak, beş boyutta incelenmiş, 

aşağıda sunulan bu boyutların sosyal destek kavramının tanımı yapılırken kullanımının 

gerekli olduğunu savunmuştur; 

- Yönü: sosyal desteğin alınması ve verilmesi, 

- Eğilimi: destek kaynaklarının mevcudiyeti, kullanılabilir oluşu, 

- Desteğin tanımı: değerlendirilmesi, 

- Desteğin içeriği: bilgisel, duygusal, araçsal, dönütsel destek gibi, 

- Sosyal ağın desteği: farklı toplumsal grupların sunduğu destek. 

Barrera and Ainley (1983) ise, sosyal desteği ele alırken altı farklı destek alanı 

tanımlamışlardır, şöyle ki; 

- Materyal yardımı; para ve diğer maddi ve fiziksel nitelikli objeler görünümündeki somut 

yardımlar, 

- Davranışsal yardım; fiziksel emek aracılığı ile görevlerin paylaşımı, 

- Yakın etkileşim; yönlendirici içerik taşımayan, dinleme, dikkat etme, saygı ve anlayış 

gösterme ve bunları ifade gibi davranışlar, 

- Rehberlik; öğüt, bilgi ve önerilerde bulunma,  

- Geri bildirim; bireylere davranışları, düşünceleri, yardım duyguları hakkında geri 

bildirim sağlama, 

- Olumlu sosyal etkileşim; eğlence ve gevşeme için sosyal etkileşim, eğlence ve gevşeme 

için sosyal etkileşime katılma. 

Ustabaş (2015) çalışmasında, sosyal desteğin dört farklı türü olduğunu açıklamıştır; 

- Duygusal Destek: anlayış, sevgi, saygı, kabul görme, değer verilme, güven, ilgilenilme, 

korunma benzeri duygusal gereksinimleri içeren bu ruhsal destek, alanyazında 

“değerlilik” ya da “ifade edici destek” olarak da anılmaktadır. 
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- Araçsal Destek: materyal yardımı, kaynak yardımı, eşya yardımı, maddi yardım benzeri 

somut nitelikli destekleri içermektedir. 

- Bilgisel Destek: sorunu anlamayı, çözüm üretmeyi, sorunla başa çıkma davranışlarını    

içeren destek türüdür. 

- Yaygın Destek: diğer insanlarla zamanı paylaşma, eğlenme, sosyalleşme ve rekreatif 

amaçlı etkinliklerde bulunmayı kapsamaktadır. 

2.1.2 Sosyal Destek Modelleri 

Baldwin (1967), sosyal destek kavramına ilişkin teorik temellerin Kurt Lewin’in Alan 

Kuramına dayandığını bildirmiş, davranışın ruhsal çevrede oluşan değişimlerle ortaya 

çıktığını, bireyin hoşnut olunmayan davranışlarından kurtularak olumlu davranış 

kazanımını gerçekleştirebilmesi için sahip olunan sosyal destek ağının önemine işaret 

etmiştir.  

Ryff and Singer (2000), sosyal desteği, sosyal ilişkiler ve bireyin çevresi ile etkileşiminde 

koruyucu faktörler barındıran geniş bir kategori olarak ele almakta, Çakır ve Palabıyıkoğlu 

(1997) ise sosyal desteği, bireyin içinde olduğu stres yaratan durumlarda olaylara yüklediği 

anlamı ve ruhsal tepkisini denetimini sağlayarak, onu zorlayıcı yaşam olaylarının 

istenmedik tesirlerinden koruyan destek sistemi olarak değerlendirmektedir. Cohen ve 

Janicki-Deverts (2009), olumlu ve zengin sosyal ilişkilere sahip bireylerin  fiziksel olarak 

daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olduğunu ifade etmekte, Thoits (1986) olumlu sosyal 

kimliğin yanı sıra olumlu sosyal ağ içinde bulunmanın bireylerin yaşamlarına anlam 

katarak sağlıklı bir psikolojik yapı için zemin oluşturduğuna atıf yapmaktadır. Her 

halukarda pek çok araştırmacının alınan ve algılanan sosyal desteğin iyi oluş üzerindeki 

etkilerine değindikleri görülmektedir.  

İlgili alanyazın taramasında, oluşturulan sosyal destek modellerinin; sosyal desteğin 

tanımlanmasıyla ilgili olmaları ya da sosyal desteğin yarattığı etkiye yoğunlaşmaları 

bağlamında iki farklı ana çatıda değerlendirildiği, anılan ilk grup modellerde daha çok 

“sosyal ağ” teriminin kullandığı, bununla birlikte ikinci kategoride yer alan niteliksel  

yaklaşımlarda ise sosyal desteğin, ilişkinin sunduğu yardımlar ölçütünde ele alındığı, bu 

bağlamda daha ziyade fiziksel, duygusal, zihinsel-bilişsel destek üzerinde durulmuş olduğu 

görülmektedir (Banaz 1992; Arıcıoğlu 2008). 

 



10  

Başer’in (2009) bildirdiği gibi sosyal desteğin sağlık ve iyi oluşa etkisini açıklayıcı özellikli 

üç farklı model önerisinde bulunulmuştur; temel etki modeli, tampon etkisi modeli, sosyal 

destek ve yaşam olaylarının birbirinden bağımsız etkilerini açıklayan model. 

2.1.2.1 Temel etki modeli 

Sosyal destek ve sağlık arasında doğrudan bir ilişkinin bulunduğunu öne süren bu modele 

göre, sosyal destek; fiziksel sağlık ve kendini iyilik hali içinde hissetme üzerinde her imkan 

ve şartta olumlu bir tesir yaratmaktadır. Temel etki modeli, aynı zamanda sosyal desteğin 

bulunmamasının fert üzerinde yıkıcı etki yaratabileceği görüşünü savunmaktadır. Dolayısı 

ile sosyal destekten yoksunluk birey üzerinde tek başına olumsuzluk yaratabilecek bir 

durum olarak tanıtılmakta, bu bağlamda, sosyal desteğin sağlık üzerine doğrudan etkisini 

öne atan tek model olmaktadır. 

2.1.2.2 Tampon etkisi modeli 

Cohen and Wills (1985) sosyal desteğin stresli olayların olumsuz etkilerini azaltmada 

oynadığı tampon rolünü (buffering effect) açıklayan bir model geliştirmiştir. Bu model 

Şekil 2.1’de yer almaktadır. 

                                   

 

   (Sheldon vd. 1985; Yıldırım  2000) 
 

Şekil 2.1. Sosyal Desteğin Stresli Olaylar ve Hastalık Arasındaki Varsayımsal     
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Sosyal desteğin en belirgin işlevi, stres yaratan yaşam olaylarının verdiği zararları azaltmak 

veya dengelemek suretiyle ruh sağlığını korumaktır. Stres kaynağı yaşantılar ortaya 

çıkmadıkça, sosyal desteğin var olmaması sağlık ve kendini iyi hissetme üzerinde olumsuz 

bir tesir yaratmamaktadır. Bununla birlikte, yüksek ölçekli stresi tetikleyici koşullarda 

sosyal destek, bireyin uyum göstermesini ve olaylarla başa çıkışını kolaylaştırarak stresin 

zarar verici etkilerini hafifleten bir tampon görevi icra etmektedir.  

Stres yüklü yaşam olayları belirginlik kazandığında, eş-dost ve akrabaların sorunların 

üstesinden gelebilmek için gereken yardımı sunmaları sosyal desteğin tampon etkisi olarak 

değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak, diğerlerinden yardım almak stresi teşvik edici 

olayların bir yandan nispeten tehlikesiz görünmesini sağlarken diğer yandan kişinin baş 

edebilme potansiyelini daha güçlü olarak algılamasına destek vermektedir. 

2.1.2.3 Sosyal destek ve yaşam olaylarının birbirinden bağımsız etkileri modeli 

Toplumsal desteğin etkisini açıklayan bu model; sosyal destek ile olumsuzluk yüklü yaşam 

olaylarının fizyolojik sağlık ve esenlik üzerinde birbirlerinden bağımsız etkileri olduğunun 

altını çizmektedir. Farklı bir ifade ile, hem yaşam olayları hem de toplumsal destek eksikliği 

kendi başına sağlığı olumsuz açıdan etkileme özelliğine sahip değişkenlerdir. Söz konusu 

model, bu iki değişkenin birlikte var olmasının kişinin daha yoğun fiziksel rahatsızlıklara 

maruz kalmasına ve esenlik halinin daha fazla azalmasına meydan açacağını da bir sayıltı 

olarak kabul etmektedir. 

2.2 ÖZGÜVEN 

Akagündüz’ün (2006) ifadesiyle, bireyin şahsına yönelik olumlu duygularını geliştirmesi  

sonucu kendi ve çevresindekilerle barışık olma hali olarak nitelendirilebilen özgüven, 

Özçağlayan’a (2012) göre, kişinin kendini bilmesi ve sınırlarını tanımasıyla cesaretle, 

korkusuzca karar verebilip harekete geçebilme duygu ve inancında olmasıdır. Özgüven 

kavramı, Covington’da (1984) daha zengin bir boyuta erişmiş; bireyin “başarı yolunda 

adım atarken, başarısızlık duygusuna kapılmaksızın, sosyal anlamda kabul görmesi ve 

kendini değersiz hissetmemek üzere geliştirdiği içsel ihtiyaç” olarak açıklanmıştır. 

Özgüveni; Göknar (2010) bireyin bedeni ve tutumuyla kendi dünyasında kontrol ve 

hakimiyet sağladığına inanması olarak yorumlamış, Coopersmith (1967) ise, özgüvenin 

kendini tanıma, dış dünyaya karşı kendini savunma sistemi ve bu durumların farklı 

görünümlerini kapsayan karmaşık bir kavram olduğunu öne sürmüştür. 
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Özgüven, Bandura’da (1997) bireyin kendini değerli hissetme yargısı bağlamında içerik 

kazanırken, Kugle (1983) da, bireyin öz değerlendirmesi ile kendisinden hoşnut olup 

olmaması sonucunda belirginleşen öznel bir olgu olarak tanım almıştır. 

Krintz (2015), özgüvenin öz-yeterlik ve benlik saygısı kapsamında değerlendirilecek  iki 

ana özelliğine işaret etmiş, özyeterliği, bir başarı üretim kapasitesine sahip olduğuna 

inanmak, öz saygıyı ise kişinin kendisine yönelik genel değerlendirmesi ve mutlu olma 

hakkı olarak tanımlamış, bu bağlamda yüksek özgüven ve düşük özgüven kavramlarından 

söz etmiştir.  

Altıntaş (2015) özgüvenin, ilk boyutunun sevilebilir olma duygusu, ikinci boyutunun ise 

yeterli olma duygusu olduğunu bildirmektedir. Ekinci (2013) ise, özgüven duygusunu, 

bireyin istendik, yapıcı ve yararlı yaşantılara sahip olması, yetenekleri doğrultusunda 

kendini yetiştirebilmesi, güçlü yanlarını başarılı bir birey olma yolunda destekleyebilmesi 

süreçlerinde yüksek önem taşıyan bir unsur olarak tanıtmıştır. Feltz (1988) özgüveni, kişinin 

belli bir etkinliği başarı ile yerine getirebileceği inancının yanı sıra kendi yargı, yetenek, güç 

ve kararlarına dönük inancı olarak değerlendirmiştir. 

Özgüven, Fox ve Sokol’un (2014) ifadesi ile yüreklilik ve cesarettir. Araştırmacılara göre, 

özgüvenli olmak; akıllı, becerikli ve yetenekli olduğunu ve yaşam yolunda bireyin karşısına  ne 

çıkarsa çıksın başa edebileceğini bilmesi halidir. Bu noktada, özgüven, kendini beğenmişlik 

olmayıp,  kişinin güçlü yanlarını bildiği, bununla birlikte gereksinim duyduğunda yardım 

isteme, bilgiyi toplama ve becerileri kazanma cesaretini gösterebileceği gerçekçi bir bakış 

açısına sahip olmasıdır.  

2.2.1. Özgüven Türleri  

Kelsey (2014), özgüvenin her bireyde eş düzeyde bulunmadığını, bununla beraber öz 

güvenin çokluk veya azlık derecesinin hayata istenilen yönü verme noktasında başarı ya da 

başarısızlığı getireceğini bildirmektedir. Kara’nın (2017) da değindiği üzere, öz güven her 

şeyden önce bireye eyleme geçebilme yetisi kazandırırken buna tezat olarak diğer yandan  

eyleme geçmeme yetisini de sunmaktadır.   

2.2.1.1 İç özgüven ve dış özgüven  

Kişinin yapısını oluşturmada en büyük yapı taşlarından biri (Yerebatan 2019), olan 

özgüven; Lindenfield (1997) tarafından iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere iki alt 

başlıkta incelenmiştir.  
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İç özgüven, kendinden hoşnutluk, kendiyle barışık olma ve bu hususlara yönelik hisler 

olarak görülmekte, dış özgüven ise, bireyin dış dünyaya kendinden emin oluşunu yansıtan 

görünüm ve davranışlar olarak düşünülmektedir (Lindenfield 1997).  

Şahin E.’nin (2016) de vurguladığı üzere Lindenfield (1997); güçlü iç ve dış özgüvene 

sahip bireylerin geliştirdiği temel özellikleri sınıflandırmış, bu sınıflamada Şekil 2.2’de 

sunulmakta olan  değerlere atıfta bulunmuştur. 

 

 

Şekil 2.2. İç Özgüven ve Dış Özgüven Özellikleri 

 

Şekil 2.2’de gösterildiği gibi, Lindenfield’e (1997) göre iç özgüven dört alt başlıkta 

incelenmektedir. Şöyle ki; 

- Kendini sevme; Bu özelliğe sahip bireyler kendilerini önemser, değer verir ve başarı 

sergilemeleri halinde takdir edilme isteği taşıdıkları gibi beklentilerini açıklıkla ifade 

edebilirler. Ayrıca, toplum içinde ilgi görmek isteği taşıyıp, ilgiden hoşnutluk 

duyarlar. Temel olarak iyi niyetlidirler. 

- Kendini tanıma; Bu grupta yer alan kişiler güçlü ve zayıf yönlerini bildikleri gibi bu 

yönlerini kolaylıkla ifade edebilirler. Arkadaşlıkta seçici olup, benimsedikleri 

değerlere sahip çıkarlar. Eleştiriye açık ve kabul gösteren yapıları, aldıkları eleştiriyi  

değişimlerine zemin oluşturmak üzere değerlendirir. Gereği halinde yardım alma 

hususunda çekinme hissi yaşamazlar. 

- Kendine açık hedefler koyma; İsteklerinin farkında olan bu bireyler, belirledikleri 

hedeflere ulaşmak için tek başlarına mücadele ederler. Kendileri üzerinde denetim 

kurma erkine sahiptirler ve gelişimlerini takip ederler. Karar vermeleri gerektiği halde 

zorlanma yaşamaksının neticeye erişebilirler. 

İç Özgüvenİç Özgüven

Kendini Sevme 

Kendini Tanıma 

Kendine açık hedefler koyma 

Pozitif düşünme 
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İletişim becerileri 

Kendini iyi ifade edebilme 
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Duygularını kontrol edebilme 
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- Pozitif düşünme; Yaşama karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmişlerdir ve güzel şeyler 

yaşayacaklarına ilişkin taşıdıkları umut yüksektir. Geleceğin geçmişten daha güzel 

olacağı kanısını taşırlar. Değişime ve bu paralelde gelişime açık olup, bir sorunla 

karşılaşmaları halinde çözüm odaklı davranırlar. 

Yine, Şekil 2.2’den yola çıkarak, Lindenfield’in (1997) dış özgüven için de dört alt başlık 

belirlediği görülmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda verildiği gibidir; 

- İletişim; Ne zaman konuşulacağı, ne zaman diğerlerinin dinlenmesi gerektiği 

bilgisine sahip bu kişiler, beden diline hâkimdirler. Karşı tarafın verdiği mesajı net 

olarak okuyabilen bu insanlar, kalabalık grup huzurunda rahatlıkla konuşabilirler. 

- Kendini iyi ifade edebilme; Dile getirmek istediklerini açıklıkla ifade edebilen bu 

bireyler, sınırları ve haklarının farkında olup, kendi sınırlarını aşma davranışı 

sergilemezler. Ayrıca, gerek kendilerini gerekse karşıdakini anlama konusunda 

ehildirler. İltifattan hoşlanırlar ve iltifatta cömertlik gösterirler. Rahatsız oldukları 

hususları kolaylıkla dile getirebilirler. 

- Duygularını kontrol edebilme; Olaylar karşısında normal tepki verme eğilimleri ve 

duygularını kontrol edebilme özellikleri vardır. Yaşadıkları mutsuzlukların  

kendilerini sürekli engellemesine izin vermedikleri için zorlu zamanları kolaylıkla 

aşar, olumsuzluk içeren hallerde kendilerini savunmayı bilir, ilişkilerinde ise sevgi 

ve mutluluğu ararlar. 

2.2.2 Yüksek ve düşük özgüven  

Durmaz ve Ören (2017) yüksek öz güvene sahip kişilerin düşük düzeyde özgüvenlilere göre 

farklı düşünüp davrandığını öne sürerken, Çelik (2014), yüksek ya da düşük özgüvenli 

oluşun, kişilerin hayatlarını üst düzeyde etkileme potansiyeline dikkat çekmiş, özgüvenin 

bireysel yaşamların dönüm noktalarını belirlediğini bildirmiştir. 

Biçer (2006) de, özgüven kazanımının önemine vurgu yapmış, bu görüşünü özgüvene 

ilişkin olarak aşağıda sunulan unsurlara işaret etmek suretiyle gerekçelendirmiştir. Şöyle 

ki, özgüven; yapılamayacak olanı yaptırır, iş başarımını olumlu yönde etkiler, amaçları 

belirleyici özellik gösterir, zorluklara göğüs gerdirir, mücadele ruhu kazandırır, kişinin 

çevresinde değerliliğini artırır, umut ve çare üretmeye katkıda bulunur, özdeğer ve 

özsaygıyı geliştirir, odaklanmayı güçlendirir, iç barışı yapılandırır, ne istediğini bilmeyi 

sağlar, hoşgörü ve sabır ve hoşgörü katar, kendini gerçekleştirmeyi destekler.  
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Verry’e (2015) göre, daha özgüvenli olabilmenin anahtar kavramlarından biri öz yönelimli 

olmaktır. İnsanları diğer kişilerin beklentileri ve o kişileri gözlemlemekten vazgeçirip kendi 

içlerindeki derinliklere yönlendirmek, bu noktada kişileri cesaretlendirmek, yaşamlarının 

diğerlerinin  düşünce ve inanışlarını tarafından kontrol edilen biri olmaktan çıkıp öz 

yönelimli biri olmaları için yönlendirmek önemlidir (Durmaz ve Ören 2017).  

2.2.3 Özgüven ile İlişkili Kavramlar 

2.2.3.1 Özsaygı 

Benliğin duygusal boyutu olan öz saygı, Teşneli’nin (2007) ifadesi ile “bireyin, kendisinin 

kim olduğuna dair fikirlerinin yanı sıra kim olduğuna ilişkin duygulara da sahip olmasını 

içerir. Özsaygı, benlik kavramının tasvirine veya kısımlarına ilişkin hoşnutluk düzeyi olup, 

önemimize, değerimize, özel oluşumuza dayanmaktadır”.  

Benlik kavramının beğenilip benimsenmesi, özsaygıyı oluşturur. Özsaygı, bireyin öz 

değerlendirmesi sonunda ulaştığı, benlik kavramını onaylamasından doğan beğeni halidir. 

Farklı bir deyişle, özsaygı, bireyin kendinden memnun olma halidir (Teşneli 2007).  

Ruh sağlığının bir göstergesi olan öz saygı, yeterlik hissi ve başarı için gerekli bir koşuldur.  

James (1983) özsaygının, kişinin kendisiyle barışık olma derecesi ve ayrıca elde ettiği 

başarılarının isteklerine oranıyla belirlendiğini öne sürmektedir. Buna göre, Teşneli (2007) 

“Ancak, amaç ve istekleri gerçekçi bir kişi, kendini değerli göreceğinden ötürü mutlu 

olacaktır” demektedir. Özsaygı; kişinin kendini benimsemesi, kendine güvenmesi ve saygı 

duyması, değer vermesi ve bunlara ek olarak kişinin psikolojik işlevselliğini destekleyen 

temel belirleyicilerden biridir. 

Kişinin özünü beğenmesi, kendi benliğine saygı duyması için üstün nitelikleri olması bir 

gereklilik olarak görülmemektedir. Zira, özsaygı, kişinin kendini olduğundan aşağı veya 

üstün görmeksizin kendinden hoşnut olma durumudur. Özsaygı, kendini değerli, olumlu 

bulma, beğenilme ve sevilmeye değer görmek ve aynı zamanda, kendini olduğu ve gördüğü 

gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan yapıcı bir ruh halidir (Yörükoğlu 2007). 

Bandura’ya (1997) göre öz saygı, dört temel kaynak üzerinde yükselir, bunlar sırasıyla 

kişisel gerçek deneyimler, diğerlerinin deneyimleri ile oluşan sosyal modeller tarafından 

sağlanan dolaylı yaşantılar ile sözel ikna ve bireyin fizyolojik uyarılmasıdır. 
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2.2.3.1 Özyeterlik 

Bandura (1967), özyeterliği bireyin bir davranış ortaya koyup uygulamaya geçirmesi için 

gerekli edimleri örgütleme ve güdüleme gücüne ilişkin kanaati olarak açıklamıştır. Bu 

kavram Acuner’in (2012) de vurguladığı gibi, bireyin belli bir alanda gerçekleştireceği 

eyleme dönük gereksim duyacağı yeteneğe sahip olduğu ya da olmadığına ilişkin 

önyargısıdır. 

2.2.3 Sporda özgüven  

Vealey (2004), özgüveni; sporda başarının kazanımında, sporcunun karşılaştığı sorun ve 

aksiliklerin üstesinden gelmesi, olumsuz performans sonrası hızlıca toparlanması, yetersiz 

performansın ardından hatalarına, kazanma gerçekleşmediği halde yeniden kazanmaya 

odaklanmasına ilişkin inancının derecesi olarak tanımlamaktadır. Urfa (2016), özgüvenin 

olumlu duyguları uyandıran, konsantrasyonu kolaylaştıran, hedefleri etkileyen, çabayı 

artıran, oyun stratejilerinin yanı sıra psikolojik hızı ve performansı etkileyen yönlerine 

dikkat çekmektedir. 

2.3 PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 

Psikolojik dayanıklılık, Meredith vd. (2011) göre, stres veyahut olumsuzlukla baş etme, 

farklı söyleyişle üstesinden gelme sürecine gönderme yapmaktadır. Bu, şahsi bir kişilik 

özelliği olmayıp, daha ziyade bireyin geçmiş deneyimleri ile güncel hayatının şartları 

arasında açığa çıkan etkileşimsel bir süreç hükmünde ele alınmaktadır. Luthans (2002), 

psikolojik dayanıklılığı başarısızlık, çatışma, artan sorumluluk ve terslik gibi kimi olumsuz 

içerikli olaylarda kişinin toparlanma gücü, hatta tekrar iyilik haline gelebilmesi amacıyla 

geliştirilebilir pozitif psikolojik potansiyel olarak yorumlamaktadır. 

Friborg vd. (2003) tarafından psikolojik dayanıklılık yapısal açıdan beş ana esasa 

dayandırılmaktadır; bireysel yeterlilik, sosyal yeterlilik, aile uyumu, sosyal kaynaklar ve 

yapısal stil. Kişinin psikolojik dayanıklılığını, tüm olarak özetleyen bu boyutlardan ilki; 

bireysel yeterlilik, özgüven, özyeterlik, özsevgi, geleceğe ilişkin umut ve gerçekçi yaşam 

yönelimini kapsamaktadır. Bu kıstas, kendilik algısı ve gelecek algısı olmak üzere iki alt 

boyuttan oluşan bir yapı arz etmektedir. Kıstaslardan bir diğeri ise sosyal yeterlilik olup, 

kişinin toplumsal uyumu, dışa dönüklüğü ve sosyal aktivitelere katılma isteğini 

yansıtmaktadır. Yapısal stil, bireyin gündelik hayatına ilişkin yükümlülüklerini 

sürdürebilme, planlama ve örgütleme yeteneğiyle ilişkilendirilmekte, kişinin aile üyeleriyle 

iş birliği ve uyumunu, aileden aldığı desteği açıklamaktadır. Son olarak, sosyal kaynaklar 
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ise kişinin akraba ve arkadaş benzeri yakın çevre ilişkilerinden aldığı destek olarak 

tanımlanmaktadır. Grenville-Cleave (2016), dayanıklılığın fiziksel ve psikolojik sağlığa 

yararına vurgu yaparak, dayanıklı insanların belirleyici nitelikli özelliklerini sıralarken 

izleyen ölçütlere atıfta bulunmuştur; zorlukların yönetilebilir oluşuna dair algısal eğilim, 

stres kaynakları ve gündelik sorunların üstesinden gelme yeterliliği, duygusal istikrarlılık, 

olumlu hayat enerjisi, yaşamdan haz alma, meraklılık ve yeni deneyimlere açık oluş, 

diğerlerinin iyi hissetmelerine yardım konusunda üstünlük. 

2.3.1 Psikolojik Dayanıklılığın Boyutları 

2.3.1.1 Kendini adama 

Kendini adama, Kobasa (1979) tarafından kişinin hayatın muhtelif alanlarıyla ilgilenme 

eğilimi olarak açıklanmaktadır. İlgili alanyazında bireyin, gerek sosyal çevresi gerekse iş ve 

aile çevresine, kişilerarası ilişkilerine, inançlarına, ilkelerine, değerlerine kendini 

adamasının yaşantısının tüm yönlerini kuşattığı ifade edilmekte, bu hassanın stresli yaşam 

koşulları ile başa çıkmada adeta bir güç kaynağı oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. 

Sinclair and Tetrick (2000), üst düzey adanmışlığa sahip bireylerin, kendilerini ve çevrelerini 

ilginç, zaman harcamaya değer gördüklerini, yaptıkları her şeyde meraklarını giderecek 

anlamlı olacak içerikleri bulabildiklerini bildirmektedir. 

2.3.1.2 Kontrol 

Psikolojik dayanıklılığın denetim boyutu Terzi’ye (2005) göre, kişinin yaşantısındaki bazı 

durumları etkileyebileceği ve hatta değiştirebileceğine ilişkin inancını çerçeveleyen eylem 

ve düşünceleri ile karakterize olmaktadır. Kontrol, eş zamanlı olarak yaşamda yüzleşilen 

zorluklar karşında çaresizliğe düşmekten çok olası durumların sonuçlarına etki edebilecek 

inanç olarak tanım almaktadır. Öz disiplinli olmayı, karar alma yetisini, içsel güdülenmeyi, 

özerkliği, bireysel özgürlüğü, başarı odaklılığı ve seçim yapabilme erkini içermektedir. Bu  

özellikteki bireyler yaşanan olayların ya da durumların gidişatına pasif şekilde dışarıdan 

bakmamakta, bilakis emek sarf ederek inançlı bir eyleme içinde olmaktadırlar.  

2.3.1.3 Meydan okuma 

Terzi (2005), psikolojik dayanıklılığın meydan okuma boyutunu, özgüven ve iyimserlik 

hali olarak açıklanmaktadır. Meydan okumanın, ilgili alanyazında bir çeşit kişilik özelliği 

olarak da değerlendirildiği görülmektedir. Buna göre (Gençöz ve Motan 2009); yeniliğe 

açık oluş, iyimserlik, azim ve kararlılık gibi kişilik özelliklerini içerdiğini söylenebilir. 
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Diğer yandan, yüksek mücadele ruhuna sahip bireylerin yaşamın durağanlığından çok  

dinamik bir değişim içeren inanışa sahip oldukları gözlemlenmektedir. Nitekim, Kurt 

(2011), değişimin bireyin yaşamı karşısında bir tehdit oluşturmaktan çok kişisel gelişimi 

destekleyen uyarıcı nitelikli bir inanç olduğunu bildirmektedir. Bu bağlamda, Maddi’nin 

(2004), olumlu bir bakış açısına sahip olmanın kişisel gelişim ve yaşamı keşif süreçlerine 

yardımcı olacağına ilişkin yorumunun dikkate değer olduğu kanısı uyanmaktadır. Meydan 

okuma değişime uyumu, imkan, olumlu yönelim ve gelişim açısından içeriklendirmekte 

olduğu gibi tehdit algısından uzakta konumlandırmaktadır. Bu bağlamda, yenilikçi olmayı, 

iyimserliği, özgüveni, doruk deneyimleri, içtenliği ve yeniden toparlanmayı teşvik edici 

olduğu düşünülmektedir. 

2.3.2 Sporda Psikolojik Dayanıklılık 

Psikolojik dayanıklılığın, spor psikolojisinin bakış açısıyla; sportif olaylar ve ortamlar 

sırasında duyuş, davranış ve düşünüş bağlamında gerek spor ortamlarına katılanların, gerek 

taraftarların ve gerekse performans sporcuları ile bu kişilere koçluk, antrenörlük, mentorluk 

yapanların ve hatta sporu yönetenlerin açısından incelenmekte olduğu gözlemlenmektedir. 

Sportif anlamda başarının elde edilmesi, sporcunun salt fizyolojik parametrelerle sınırlı 

olmadığı, bilakis psikolojik becerilerin de antrene edilmesine bağlı olduğu bilinmektedir. 

Bu durum, Gümüş’ün (2002) ifade ettiği gibi sporcuların psikolojik özelliklerinin ve 

bunları etkileyen unsurların kontrol altına alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, 

sporcuların, sportif anlamdaki davranışlarının gelişimlerinin sağlanması, öğrenme ve 

ilerleme kaydedilmesi için eğitimsel, bilimsel profesyonel destek sağlanmasının başarıda 

etken olacağı  düşünülmektedir. 

Özoğlu (1997), psikolojik, sosyal ve fiziksel aktivite ya da spor coşkusunun sporun 

psikolojik yönü ve davranış analizi ile incelenebileceğini öne sürmektedir. Ayrıca, bu 

yaklaşımın performansın analizine değil, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, ilişkilerine, mizacına 

ve yeteneklerine odaklandığını, bir diğer anlatımla, sporda insan davranışının nedenini 

anlamanın önemli olduğunu bildirmektedir. Bundan hareketle, spor psikolojisinin dış 

egzersiz algısına değil, iç dünyanın hareket davranışına odaklandığı söylenebilir. 

Spor, dünyanın her yerindeki çok sayıdaki insanın yanı sıra, her medeniyet seviyesindeki 

sporcu ve seyirciyi hedef almaktadır. Yüksek sportif performans ve başarının sadece 

fiziksel, teknik, taktik hazırlık süreci ile değil, bilakis eş zamanlı seyreden psikolojik destek 

uygulamaları, sosyal yaşamın planlanması şeklinde olasılık kazanabileceği ifade 
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edilmektedir. Beceri gelişiminde, psikolojik beceri antrenmanları kapsamında; dikkat, 

yoğunlaşma, imgeleme, gevşeme, stres yönetimi, hedef belirleme, özgüveni artırma, 

düşünme yönetimi ve güdülenmeyi kararlılıkla sürdürebilmek için yapılan planlı antrenman 

ve programlar kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, sağlam bir psikolojik dayanıklılığı 

destekleyen özellikler taşımaktadır (Konter 2006). Sporda psikolojik dayanıklılık; sporcu 

ve antrenörlerin antrenmanlar öncesi, esnası, müsabaka öncesi, sırası ve sonrası olaylar 

karşısında dayanma ve mücadele etme gücü olarak değerlendirilmektedir. Sportif 

psikolojik dayanıklılık; bir spor branşında zamanla öğrenme, çalışma, tekrar yöntemi ve 

kazanılan deneyimlerle gelişmektedir. Bu ölçütte dayanıklılık gösteren bireyler; zorlu 

antrenman süreçleri, sakatlıklar, alınan iyi sonuçlar ve kazanılan başarılara yönelik hareket, 

davranış ve tutumlarını düzenleme becerilerine sahip kişiler olmakta, başarısızlıkları tolere 

edebilme, uyum sağlama ve krizlerin üstesinden gelebilme erkini taşımaktadırlar. Jones, 

Hanton ve Connaughton (2007) zihinsel dayanıklılığı, sporcunun rakiplerinden daha iyi 

başa çıkma davranışını destekleyen kararlı, odaklanmış, özgüvenli doğal veya gelişmiş 

psikolojik üstünlüğü olarak tanımlamıştır.  

Zihinsel dayanıklılık, dört boyutta kategorize edilebilmektedir; bir kişilik özelliği olarak, 

başarıya katkı olarak, zihinsel zorluklara yönelik savunma mekanizması olarak ve 

nihayetinde zihinsel beceri geliştirme için tasarısı olarak performansı arttırıcı olarak.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3.1 ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Mücadele sporcularının algıladıkları sosyal desteğin özgüvenleri ve psikolojk 

dayanıklılıkları üzerindeki rolünün incelenmesini amaçlayan çalışma, nicel araştırma 

metodlarından ilişkisel tarama yöntemi çerçevesinde tasarlanmıştır. Tarama araştırmaları, 

Büyüköztürk vd. (2009) tarafından, bir konu veya olaya dair katılımcıların görüşlerinin 

ya da beceri, yetenek, tutum ve ilgi benzeri özelliklerinin ortaya konduğu, genel olarak 

diğer araştırmalara kıyasla nispeten büyük bir örneklemin ele alındığı araştırmalar olarak 

görülmektedir. İlişkisel tarama modelleri ise Karasar’ın (2016) tanımıyla, “iki ya da daha 

çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesini saptamayı 

amaçlayan modeller” dir.  

3.2 ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubu, elit spor yaşamını İstanbul İlinde sürdüren 14-29 yaş arası 

196’sı erkek, 134’ü kadın toplam 330 müsabık mücadele sporcusundan  oluşmaktadır. 

Tabakalı örnekleme yöntemine dayandırılan çalışmada katılımcıların gönüllülük esası 

dahilinde araştırma kapsamına alınması gözetilmiştir. 

3.3 VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmanın verileri, çalışma grubuna uygulanan; “Kişisel Bilgi Formu”, “Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, “Özgüven Ölçeği” ve “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği”,   

aracılığıyla elde edilmiştir. 

3.3.1 Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu; yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim 

düzeyi, spor branşı, spor geçmişi (yıl), müsabık spor geçmişi (yıl), haftalık antrenman 

sıklığını (sayı) içeren sekiz sorudan oluşmaktadır. 

3.3.2 Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

Zimet vd. (1988) tarafından geliştirilen, öz değerlendirme niteliğindeki ölçek 12 madde 

içermektedir. Algılanan sosyal destek kaynağının yeterliğini ölçmek üzere oluşturulan 

7’li likerte dayalı derecelendirme “Tamamen katılmıyorum” ile “Tamamen katılıyorum” 
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arasında bir skala oluşturmakta, algılanan sosyal desteğin kaynağını aile, arkadaşlar ve 

anlamlı diğerleri olmak üzere üç alt boyutta ölçümlemeyi esas almaktadır. Ölçeğin farklı 

örneklemlerde çalışıldığında, iç tutarlığının alt ölçeklerde .79 ve .98 aralığında 

hesaplandığı, test tekrar test katsayısının 2-3 ay ara ile ölçüldüğünde .72 ve .85 arasında 

gerçekleştiği bildirilmiştir. Eker ve Arkar (1995) uyarladıkları ölçek çalışmasında aile ve 

anlam yüklenen diğerlerine yoğunlaşarak bazı değişiklik önerilerinde bulunmuşlardır. 

Ölçeğin psikometrik özellikleri; cerrahik, psikiyatrik  ve normal örneklemden sağlanan 

veriler doğrultusunda sınanmıştır. Neticede, yapılan uyarlama da, orijinal forma benzer 

şekilde algılanmış, arkadaş, aile ve anlamlı diğerleri olmak üzere üç alt ölçek ve toplam 

12 madde oluşmuştur. Yapılan güvenirlik analizlerinde,  .80 ile .95 aralığında farklılaşan 

üst düzey tutarlılık seviyelerine erişildiği rapor edilmiştir.  

Bu çalışmada Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği toplam puan güvenirliği .94, 

alt ölçek güenirlikleri ise; aile desteği için .90, arkadaş desteği için .86, özel insan desteği 

için .90 olarak hesaplanmıştır.    

3.3.3 Özgüven Ölçeği 

Akın (2007) tarafından geliştirilen Özgüven Ölçeği 5 dereceli likert tipine dayalı 33 

maddeli bir yapı göstermektedir. Ters kodlama içermeyen ölçekten alınabilecek en 

yüksek ve en düşük puanlar sırasıyla 165 ve 33 olmaktadır. Alınan yüksek puanlar, 

yüksek düzeyde özgüvene işaret etmektedir. Ölçek iki alt boyuttan oluşmakta, bu boyutlar 

iç özgüven ve dış özgüven olarak tanımlanmaktadır. İç özgüven alt boyutu 17 madde 

içermektedir. Bu alt boyut, bireylerin kendilerine dönük güvenleri ile ilişkili olup, bireyin 

kendini sevmesi, kendini tanıması, güçlü ve güçlendirilmesi gerekli yönlerini bilmesi, 

açık hedefler belirlemesi, olumlu yönelimli düşünüşe sahip olması benzeri özellikleri 

kapsamaktadır.  

Dış özgüven alt boyutu ise toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Bu alt boyut, dış çevre ve 

toplumsal yaşamlara yönelik özgüven ile ilişkili olup, kolaylıkla iletişim kurabilmeyi, 

sağlıklı bir kendini ifade tarzı sergilemeyi, duygular üzerinde denetim kurabilmeyi, risk 

alabilmeyi ve benzer özellikleri içermektedir. Ölçeğin uyarlama çalışmasında; iç tutarlılık 

katsayıları ölçeğin bütünü için 0,83, iç özgüven ve dış özgüven alt ölçekleri için sırasıyla, 

0,83 ve 0,85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayılarının ise 

ölçeğin bütünü için 0,94, iç özgüven alt ölçeği için 0,97 ve dış öz-güven için 0,87 olduğu 

görülmüştür. 
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Bu araştırmada toplanan veriler sonucunda; kullanılan Özgüven Ölçeğinin bütününün 

güvenirlik katsayısı .89 hesaplanmış, İç ve Dış Özgüven alt ölçeklerine ait Cronbach alfa 

değerleri sırasıyla .86 ve .78 olarak tespit edilmiştir. 

3.3.4 Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Işık (2016) tarafından sistemli bir yaklaşım izlenerek 

geliştirilmiştir. Araştırmaya;  285’i kadın, 122’si erkek olmak üzere 407 yetişkin 

katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin sınanması için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır.  

Yapılan açımlayıcı faktör analizinde; 21 madde ve üç alt boyut oluştuğu tespit edilmiştir. 

Ortaya çıkan bu üç  boyut ilgili alanyazın doğrultusunda kendini adama, kontrol ve 

meydan okuma olarak isimlendirilmiştir. Oluşan üç faktörlü yapı; uygulanan doğrulayıcı 

faktör analizi ile doğrulanmıştır. Yapılan çalışmada, ek olarak ölçek maddelerinde yüzde 

27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasında anlamlı farkların olduğu bulunmuştur. 

Ölçeğin tamamı için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .76 iken, her bir alt boyut için 

Cronbach alpha güvenirlik katsayıları .62 ile .74 arasındadır. Elden edilen bulgular, 

ölçeğin psikolojik dayanıklılığı geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğü sonucunu vermiştir. 

Bu araştırma için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinin bütünün güvenirlilik katsayısı .78, 

Kendini Adama alt ölçeğinin .61, Kontrol alt ölçeğinin .64 ve Meydan Okuma alt 

ölçeğinin .62 olarak hesaplanmıştır. 

3.4 VERİ ANALİZLERİ 

Araştırmada; verilerin analizi amacıyla SPSS 24 İstatistiksel Analiz Programı kullanılmış, 

istatistiksel anlamlılık p<0.05, p<0.01 ve p<0.001 düzeyleri için sınanmıştır.
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4. BULGULAR 

 

 

Bu başlık altında; araştırma sorularını sınamak amacıyla gerçekleştirilen istatistiksel 

bulgulara yer verilmektedir.  

Analizler öncesinde, veri girişinde, hatalı ya da eksik kayıt olup olmadığı frekans 

analizleri ile incelenmiş, veri girişinin sağlıklı şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. İzleyen 

aşamada, tüm ölçekler ve ölçeklerin alt boyutları için ortalama puanlar alınmıştır. Uç 

değer analizinin yapılabilmesi için alınan ortalama puanlar standart z puanlarına 

çevrilmiştir. Yapılan analiz sonucunda hesaplanan Z puanları ±3 aralığı dışında kalan 

katılımcı olmadığı belirlenmiştir. Böylelikle, araştırma toplamda 330 kişiden toplanan 

verilerle yürütülmüştür. Verilerin normal dağılıma uygunluklarının analizi amacıyla her 

bir ölçek ve ölçek alt boyutlarınım çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmış, tüm 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1 aralığında olduğu görülmüştür. Alanyazında; farklı 

araştırmacıların normal dağılıma uygunluk kararı verilirken alınabilir çarpıklık basıklık 

değer aralıkları için farklı referans değerler verdikleri dikkat çekmektedir. Liu ve 

arkadaşları (2005), çarpıklık ve basıklık değerlerinin beklenen istatistik değer aralığının; 

yüzde 5 güven aralığı için ±2.58, yüzde 1 güven aralığı için ise ±1.96 olması gerektiğini 

bildirmişlerdir. McKillup (2012), Wilcox (2012), Tabachnick ve Fidell (2013), normal 

dağılıma uygunlukta ±2 çarpıklık basıklık aralığının referans oluşturacağını öne 

sürmüşlerdir. Bu araştırmada hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1 aralığında 

olması nedeniyle verilerin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilerek parametrik 

analiz metodların kullanılması yönünde karar alınmıştır.  

İzleyen aşamalarda; veri toplama araçlarının güvenirliğini sınamak üzere hesaplanan 

Cronbach alfa katsayılarına ilişkin sonuçlar ve çalışma grubunun tanımlayıcı bilgileri 

sunulacak, akabinde araştırma değişkenleri arasındaki korelasyonları yansıtan Pearson 

korelasyon analiz sonuçları aktarılacak, takiben tanımlayıcı değişkenler ile araştırma 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi sınayan bağımsız gruplar için t-testi ile tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonuçları ile ANOVA sonuçlarına bağlı olarak bulunan ilişkinin hangi 

değişkenler arasında olduğunu saptamak amacıyla uygulanan POST HOC sonuçları ve 

son olarak, özgüven ile psikolojik dayanıklılığı yordayan değişkenlerin belirlenmesi 

amacıyla yapılan basit ve çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçları aktarılacaktır. 
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4.1 VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ GÜVENİRLİK KATSAYILARI 
 

Bu bölümde; araştırmanın çalışma grubuna uygulanan tüm veri toplama araçlarının 

güvenirlikleri sınanmış, analizler sonucunda hesaplanan ölçek ve alt ölçek Cronbach alfa 

katsayıları tablolar halinde sunulmuştur.  

Tablo 4.1’de, uygulanan güvenirlik analizi sonucunda Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği ve alt boyutları için bulunan Cronbach alfa değerleri yer almaktadır. 

 

Tablo 4.1. Güvenirlik Analizi: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği   
 

ÇBASDÖ ve alt boyutları Cronbach alfa katsayısı 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Toplam Puanı .94 

Aile desteği .90 

Arkadaş desteği .86 

Özel bir insan desteği .90 

 
Yapılan analizler sonucunda, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği toplam 

puanına ilişkin Cronbach alfa katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları 

için hesaplanan iç güvenirlik katsayıları ise sırasıyla; aile desteği için .90, arkadaş 

desteği için .86 ve özel bir insan desteği için .90 olarak hesaplanmıştır.  

Özgüven Ölçeği güvenirlik sınamasında da, sırasıyla ölçek toplam puanı ile alt boyutları 

için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlara Tablo 4.2’de yer 

verilmiştir. 

Tablo 4.2. Güvenirlik Analizi: Özgüven Ölçeği  

ÖÖ ve alt boyutları Cronbach alfa katsayısı 

Özgüven Ölçeği Toplam Puanı .89 

İç Özgüven .86 

Dış Özgüven .78 

 
Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre; özgüven ölçeği toplamı için güvenirlik 

katsayısı .89 olarak hesaplanmış, iç özgüven alt boyutunun güvenirlik katsayısı .86, dış 

özgüvenin güvenirlik katsayısı ise .78 olarak bulunmuştur.  

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin güvenirlik sınamasında ölçeğin tüm alt boyutları ile 

toplam puanı için hesaplanan Cronbach alfa değerleri Tablo 4.3’de aktarılmıştır. 
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Tablo 4.3. Güvenirlik Analizi: Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği  

PDÖ ve alt boyutları Cronbach alfa katsayısı 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Toplam Puanı .78 

Kendini adama .61 

Kontrol .64 

Meydan okuma .62 

Tablo 4.3’te verildiği gibi, psikolojik dayanıklılık ölçeği alt boyut güvenirlik katsayıları 

kendini adama için .61, kontrol için .64, meydan okuma için .62 olarak hesaplanmıştır. 

Psikolojik dayanıklılık ölçeği toplamı için bulunan güvenirlik katsayısı .78’dir. 

4.2 ÇALIŞMA GRUBUNUN TANIMLAYICI BİLGİLERİ 
 

Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin tanımlayıcı bilgilerin aktarılması amacıyla 

yürütülen frekans analizleri sonuçları Tablo 4.4’de sunulmaktadır. 

Tablo 4.4. Çalışma Grubu: Tanımlayıcı Değişkenler 
 

Tanımlayıcı Değişkenler Sıklık (N =330) Yüzde (%) 

Cinsiyet Erkek 196 59.4 

 Kadın 134 40.6 

Yaş 17-20 Yaş 111 33.6 

 21-24 Yaş 113 34.2 

 25-29 Yaş 106 32.1 

Medeni Hal Bekar 240 72.7 

 Evli 90 27.3 

Eğitim Düzeyi Lise 147 44.5 

 Lisans 165 50.0 

 Lisansüstü 18 5.5 

 Spor Branşı  Taekwondo 99 30.0 

 Kick-Boks 106 32.1 

 Muay-Thai 125 37.9 
 Spor Geçmişi (Yıl)  1-3 Yıl 76 23.0 

 4-6 Yıl 114 34.5 

 7-10 Yıl 84 25.5 

 10 yıl üzeri 56 17.0 

 Müsabık Spor   

 Geçmişi (Yıl) 

 1-3 Yıl 119 36.1 

4-6 Yıl 123 37.3 

7-10 Yıl 59 17.9 

10 yıl üzeri 29 8.8 

Haftalık 

Antrenman Sıklığı 

1-2 42 12.7 

3-4 150 45.5 

5 ve üzeri 138 41.8 

 

Katılımcıların 196’sı erkek (yüzde 59.4), 134’ü kadın (yüzde 40.6) olup, 240 kişi bekar 

(yüzde 72.7) 90 kişi ise evlidir (yüzde 27.3). Grubun yaş aralıklarına göre yapılan 
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incelemede; 17-20 yaş grubunda 111 kişi (yüzde 33.6), 21-24 yaş grubunda 113 kişi 

(yüzde 34.2) ve 25-29 yaş grubunda 106 kişi (yüzde 32.1) olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların 147’si lise (yüzde 44.5), 165’i lisans (yüzde 50.0) ve 18’i lisansüstü 

(yüzde 5.5) düzeyde eğitime sahiptir. Katılımcıların spor branşlarına göre yapılan 

analizde 99’unun taekwondo (yüzde 30.0), 106’sının kick-boks (yüzde 32.1), 125’inin 

ise muay thai (yüzde 37.9) yaptığı görülmüştür. Araştırma grubunun spor deneyimlerine 

göre yürütülen incelemede; 1-3 yıl spor deneyimine sahip 76 kişi (yüzde 23.0), 4-6 yıl 

spor deneyimi olan 114 kişi (yüzde 34.5), 7-10 yıl spor deneyimli 84 kişi (yüzde 25.5) 

ve 10 yıl üzeri spor deneyimine sahip 56 kişi (yüzde 17.0) olduğu belirlenmiştir. Grubun 

müsabık spor deneyimi ayrıca analiz edilmiş, yapılan frekans analizinde; 1-3 yıl süreli 

müsabık  spor deneyimi olan 119 kişi (yüzde 36.1), 4-6 yıl müsabık spor deneyimine 

sahip 123 kişi (yüzde 37.3), 7-10 yıl müsabık spor deneyimli 59 kişi (yüzde 17.9) ve 10 

yıl üzeri müsabık spor deneyimi olan 29 kişi (yüzde 8.8) olduğu saptanmıştır. 

 

4.3 ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi amacı ile Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Analizi uygulanmış, elde edilen bulgular Tablo 4.5.’te sunulmuştur. 

Tablo 4.5. Araştırma Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Değerleri 

Araştırma 

Değişkenleri  
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 

 1. Algılanan Sosyal     

    Destek 
1           

 1.1 Aile Desteği .89*** 1          

 1.2 Arkadaş Desteği .91*** .75*** 1         

 1.3 Özel İnsan .90*** .67*** .71*** 1        

 2. Özgüven .45*** .39*** .45*** .38*** 1       

 2.1 İç Özgüven .45*** .39*** .42*** .41*** .94*** 1      

 2.2 Dış Özgüven .40*** .33*** .42*** .32*** .94*** .78*** 1     

 3. Psikolojik  

  Dayanıklılık 
.44*** .40*** .46*** .34*** .75*** .73*** .69*** 1    

 3.1 Kendini adama .39*** .38*** .40*** .28*** .61*** .60***  55*** .81*** 1   

 3.2 Kontrol .35*** .28*** .35*** .31*** .63*** .62*** .57*** .83*** .47*** 1  

 3.3 Meydan okuma .39*** .36*** .41*** .29*** .67*** .64*** .62*** .90*** .59*** .64*** 1 

           *p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

Yapılan korelasyon analizinde, algılanan sosyal destek ölçeğinin toplam puanı ile aile 

desteği  (r=.89, p<.001), arkadaş desteği (r=0.91, p<.001) ve özel insan desteği (r=.90, 
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p<.001) alt ölçek puanları arasında poztif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler 

olduğu tespit edilmiştir.  

Bulgular, algılan sosyal desteğin özgüven ölçeği toplam puanının (r=.45, p<.001) yanı 

sıra sırasıyla iç özgüven (r=.45, p<.001) ve dış özgüven (r=.40, p<.001) alt ölçekleri ile 

de arasında anlamlı pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. 

Bir diğer sonuca göre, algılanan sosyal destek, psikolojik dayanıklılık toplam puanı 

(r=.44, p<.001) ile kendini adama  (r=.39, p<.001), kontrol (r=.35, p<.001) ve meydan 

okuma (r=.39, p<.001) alt boyutları ile de pozitif yönlü anlamlı ilişkiler göstermektedir. 

Yapılan analizlerde, aile desteği ile arkadaş (r=.75, p<.001) ve özel insan (r=.67, p<.001) 

desteği alt ölçekleri arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Buna ek olarak, aile desteğinin, özgüven ölçeği toplam puanı (r=.39, p<.001) ile iç 

özgüven (r=.39, p<.001) ve dış özgüven (r=.33, p<.001) alt ölçekleri ile istatistiksel 

açıdan anlamlı yönü pozitif olan ilişkiler olduüu belirlenmiştir. 

Aile desteğinin; psikolojik dayanıklılık (r=.40, p<.001) ile psikolojik dayanıklılığın alt 

boyutları olan kendini adama (r=.38, p<.001), kontrol (.28, p<.001) ve meydan okuma  

(r=.36, p<.001) ile arasındaki ilişki pozitif yönlü ve anlamlı olarak tespit edilmiştir. 

Algılanan sosyal destek ölçeğinin alt boyutlarından arkadaş desteği ile özel insan (r=.71, 

p<.001) desteği arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve yönü pozitif olan bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Ayrıca, arkadaş desteğinin özgüven ölçeği toplam puanı (r=.45, p<.001) ile iç özgüven 

(r=.42, p<.001) ile dış özgüven (r=.42, p<.001) alt ölçekleri ile pozitif yönlü anlamlı 

ilişkiler gösterdiği saptanmıştır. 

Arkadaş desteği ölçeğinin psikolojik dayanıklılık ölçeğinin (r=.46, p<.001) yanı sıra 

kendini adama (r=.40, p<.001), kontrol (r=.35, p<.001) ve meydan okuma (r=.41, p<.001) 

alt ölçekleri ile arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Algılanan sosyal desteğin özel insan desteği alt boyutu ile özgüven ölçeği toplam puanı 

(r=.38, p<.001) ile iç özgüven  (r=.41, p<.001) ve dış özgüven (r=.32, p<.001) alt ölçekleri 

arasında istatistiksel olarak kabul edilen anlamlı pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. 

Uygulanan analizlerde, özel insan desteği alt ölçeğinin; psikolojik dayanıklılık (r=.34, 

p<.001), kendini adama (r=.28, p<.001), kontrol (r=.31, p<.001) ve meydan okuma 

(r=.29, p<.001) ile arasında anlamlı yönü pozitif olan bir ilişki olduğu görülmüştür. 
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Özgüven ölçeği toplam puanı ile ölçeğin alt boyutları olan iç özgüven (r=.94, p<.001) ve 

dış özgüven (r=.94, p<.001) ile de pozitif yönde anlamlı bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. 

Öz güven ölçeği ile; psikolojik dayanıklılık (r=.75, p<.001), kendini adama (r=.61, 

p<.001), kontrol (r=.63, p<.001) ve meydan okuma (r=.67, p<.001) arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. 

Bulgular, özgüven ölçeğinin alt boyutları olan iç özgüven ile dış özgüven (r=.78, p<.001) 

arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişkinin bulunduğunu teyit etmiştir. 

Yapılan incelemelerde iç özgüvenin; psikolojik dayanıklılık (r=.73, p<.001), kendini 

adama (r=.60, p<.001), kontrol (r=.62, p<.001) ve meydan okuma (r=.64, p<.001) ile 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. 

Dış özgüvenin; psikolojik dayanıklılık (r=.69, p<.001) ve psikolojik dayanıklılık 

ölçeğinin alt boyutları olan kendini adama (r=.55, p<.001), kontrol (r=.57, p<.001) ve 

meydan okuma (r=.62, p<.001) ile arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin kendi alt boyutları olan kendini adama (r=.81, p<.001), 

kontrol (r=.83, p<.001) ve meydan okuma (r=.90, p<.001) ile arasındaki ilişki pozitif 

yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya konmuştur. 

Kendini adama ölçeği ile kontrol (r=.47, p<.001) ve meydan okuma (r=.59, p<.001)  

ölçekleri arasında anlamlı anlamlı pozitif yönlü ilişki olduğu buşgulanmıştır. 

Son olarak, kontrol ile meydan okuma (r=.64, p<.001) alt ölçekleri arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

4.4 TANIMLAYICI VE ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ ARASI İLİŞKİLER 

Araştırmada ele alınan tanımlayıcı değişkenler ile araştırma değişkenlerinin ilişkilerinin 

ortaya konması amaçlanarak, bağımsız gruplar için t-testi ile tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen bulgulara; izleyen başlıklarda yer verilmektedir. 

4.4.1 Cinsiyet ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırma değişkenlerinin cinsiyete değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

belirlenmesi amacı ile bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Sonuçlara Tablo 4.6.’da yer 

verilmektedir. 
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Tablo 4.6. Araştırma Değişkenlerinin Cinsiyet Açısından Analizi 

                                                   Erkek  (N=196)       Kadın  (N=134) 

Araştırma Değişkenleri Ortalama SS Ortalama SS T 

ÇBASD Toplam Puanı 5.22 1.62 4.83 1.68 2.12* 

Özel İnsan Desteği 5.02 2.00 4.38 2.10 2.73* 

Özgüven Toplam Puanı 4.12 0.62 3.90 0.60 3.07** 

İç Özgüven 4.12 0.61 3.89 0.66 3.16** 

Dış Özgüven 4.09 0.72 3.89 0.61 2.62** 

*p<.05   **p<.01 

 

Yapılan analiz sonucunda; algılanan aile ve arkadaş desteği alt ölçekleri ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam 

puanının yanı sıra kendini adama, kontrol ve meydan okuma alt boyut puanları arasında 

da istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Algılanan sosyal destek ölçeğinden erkeklerin aldığı puanların (X= 5.22, ss: 1.62), 

kadınların aldığı puanlardan (X= 4.83, ss: 1.68) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek (t= 2.12, p<.05) olduğu görülmektedir.  

Özel insan desteğinden erkeklerin aldığı aldığı puanlar ile kadınların aldığı puanlar 

analiz edildiğinde; erkeklerin aldığı puanlar (X= 5.02, ss: 2.00), kadınların aldığı 

puanlardan (X= 4.83, ss: 2.10) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (t=2.12, p<.05). 

Erkek mücadele sporcularının özgüven puanları (X= 4.12, ss: 0.62), kadın mücadele 

sporcularının puanlarından (X= 3.90, ss: 0.60) anlamlı olarak farklı bulunmuştur 

(t=3.07, p<.01).  

İç özgüven puanları açısından yapılan analizlerde erkek ve kadın mücadele sporcuları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, erkek sporcuların elde ettiği 

puanların (X= 4.12, ss: 0.72) kadın sporcuların puanlarından (X= 3.89, ss: 3.16) anlamlı 

olarak daha fazla (t=3.16, p<.01) olduğu görülmüştür.        

Dış özgüven esas alınarak erkek ve kadın sporcuların aldığı puanlar karşılaştırıldığında; 

erkeklerin dış özgüven puanlarının (X= 4.09, ss: 0.72), kadınlardan (X= 3.89, ss: 0.61) 

istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklılaştığı, erkelerin puanlarının kadınların 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (t= 2.62, p<.01). 
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Yapılan tüm analizlerde erkek ve kadın katılımcılar arasında anlamlı farklılık gösteren 

her değişkende erkeklerin kadınlardan daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır. 

4.4.2 Yaş Grupları ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırma değişkenlerinin mücadele sporcularının yaş grupları açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığının tespiti için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda, yaş ile anlamlı dağılan bir değişken olmadığı belirlenmiştir. 

4.4.3. Medeni Hal ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırma değişkenlerinin mücadele sporcularının medeni halleri açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığının bulunması amacıyla bağımsız gruplar t-testi uygulanmış, bulgular 

Tablo 4.7’de verilmiştir. 

Tablo 4.7. Araştırma Değişkenlerinin Medeni Hal Açısından Analizi 

   Bekar (N=240)                 Evli (N=90) 

Araştırma Değişkenleri Ortalama SS Ortalama SS T 

Özel İnsan Desteği 4.58 2.11 5.24 1.87 -2.78* 

 

Yapılan analizler sonucunda, incelenen araştırma değişkenlerinden sadece özel insan 

desteğinin istatistiksel olarak farklılık yarattığı görülmüştür. Bulgular, evli mücadele 

sporcularının özel bir insandan algıladıkları sosyal desteğin bekar mücadele sporcularının 

algıladıkları özel insan desteğinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

4.4.4 Eğitim Düzeyi ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırma değişkenlerinin çalışmaya katılan mücadele sporcularının eğitim düzeyleri 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) testi uygulanmış, bulgular Tablo 4.8’de verilmiştir. 

Tablo 4.8. Araştırma Değişkenlerinin Eğitim Düzeyi Açısından Analizi 

Araştırma 

Değişkenleri 

Eğitim 

Düzeyi 

 Ortalama 

 Puanlar 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

toplamı 
df F P 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Lise 

Lisans  

Lisans Üstü 

2.92 

2.97 

2.58 

 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

114.63 

2.45 

117.08 

327 

2 

329 

 

3.49 
 

.032 

Kendini 

Adama 

Lise 

Lisans  

Lisans Üstü 

2.83 

2.89 

2.31 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

143.13 

5.44 

148.56 

327 

2 

329 

 

6.21 
 

.002 
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Yapılan analizlerde, araştırma değişkenlerinden psikolojik dayanıklılık ve kendini 

adama değişkeninin anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik dayanıklılığın 

eğitim düzeylerinin hangi kademelerinde farklılaştığını bulmak amacıyla POST HOC 

testlerinden Tukey testi (.024) yapılmış; bu farklılığın lisans ve lisans üstü eğitim 

düzeylerinde ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular, lisans düzeyinde eğitimli 

olan mücadeleci sporcularının lisans üstü eğitim seviyesindekilere göre psikolojik 

dayanıklılıklarının daha fazla olduğu sonucunu göstermiştir. Araştırma sonuçları eğitim 

düzeyi ile psikolojik dayanıklılık puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Buna göre, mücadele sporcularının eğitim düzeyleri arttıkça 

psikolojik dayanıklılıklarının azalmakta olduğu söylenebilir. 

Buna ilaveten, çalışma grubunda yer alan sporcuların kendini adamalarının da eğitim 

düzeyleri arasında anlamlı biçimde farklılaştığı bulgulanmıştır. Kendini adamanın hangi 

eğitim düzeylerinde anlamlı düzeyde farklılaştığını tespit edebilmek için POST HOC 

testlerinden Tukey testi yapılmış, lise ve lisans üstü eğitim düzeylerindeki katılımcılar 

arasında kendini adama değişkenin anlamlı biçimde farklılaştığı (.005) gözlemlenmiştir. 

Ölçek ortalamaları incelendiğinde lise eğitim düzeyindeki katılımcıların adanmışlık 

düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda Tukey testinin 

sonuçlarına bakılarak kendini adama değişkeninin lisans ve lisans üstü eğitim 

düzeylerinde de istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı (.001) bulunmuş, 

kendini adama ile sahip olunan eğitim düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Lisans düzeyinde eğitimi olan katılımcıların adanmışlıkları lisans 

üstü eğitimli katılımcılarından daha fazladır. Buna göre, mücadele sporcularının eğitim 

düzeyleri yükseldikçe adanmışlıklarının azalmakta olduğu söylenebilir. 

4.4.5 Spor Branşı ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırmaya katılan mücadele sporcularının uğraştıkları spor branşı ile araştırma 

değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının 

incelenmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4.9’da aktarılmıştır. 

Elde edilen ANOVA sonuçlarına göre, araştırma değişkenlerinden algılanan sosyal 

destek, özel insan ve kontrol değişkenlerinin çalışma grubunun spor branşları ile anlamlı 

şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 4.9. Araştırma Değişkenlerinin Spor Branşı Açısından Analizi 

Araştırma 

Değişkenleri 

Spor 

Branşı  

Ortalama 

Puanlar 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

toplamı 
df F P 

Algılanan 

Sosyal 

Destek 

Taekwando 

Kick Box  

Muay Thai 

4.75 

5.07 

5.32 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

878.68 

17.75 

896.44 

327 

2 

329 

 

3.30 
 

.38 

Özel İnsan 

 

 

Taekwando 

Kick Box  

Muay Thai 

4.23 

4.69 

5.25 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

1342.64 

58.20 

1400.84 

327 

2 

329 

 

7.09 
 

.001 

Kontrol Taekwando 

Kick Box  

Muay Thai 

2.67 

2.09 

2.94 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

136 

5.156 

141.16 

327 

2 

329 

    

6.20 

 

  002 

 

Araştırma değişkenlerinin hangi spor branşları arasında farklılaştığını belirlemek için 

POST HOC testleri yapılmıştır.  

Algılanan sosyal desteğin hangi branşlarda farklılaştığını saptamak amacıyla POST 

HOC testlerinden Tukey testinin sonuçları incelenmiş, taekwondo ve muay thai (0.03) 

branşlarının anlamlı biçimde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Muay thai branşındaki 

mücadeleci sporcuların algıladıkları sosyal destek taekwondo sporcularından fazladır. 

Tablo 9’a göre, özel insan değişkeni de yapılan spor branşı açısından anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Hangi spor branşlarında özel insan değişkeninin anlamlı düzeyde 

farklılaştığını tespit etmek için POST HOC testlerinden Bonferroni çoklu karşılaştırma 

testi yapılmıştır. Bonferroni testi sonuçlarına göre taekwondo ve muay thai (.001) 

branşlarının özel insan desteği ile anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Muay 

thai branşındaki sporcuların algıladıkları özel insan desteği puanlarının taekwondo 

sporları yapanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Bulgular, bunlara ek olarak, kontrol değişkeninin de spor branşları açısından anlamlı 

biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur. Farklılıkların hangi spor branşı gruplarından 

kaynaklandığının belirlenmesi amacı ile ANOVA testi sonrasında POST HOC 

testlerinden LSD testi uygulanmıştır. LSD testi bulgularına göre, taekwondo ile kick box 

(.002) ve taekwondo ile muay thai (.002) branşları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Bulgulara göre, muay thai ve kick box branşındaki mücadele 

sporcuları taekwondo branşındaki sporculardan daha kontrollüdür. 
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 4.4.6 Spor Geçmişi ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırma değişkenlerinin çalışmaya katılan mücadele sporcularının spor deneyimleri 

açısından anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan varyans analizleri, mücadele 

sporcularının spor geçmişleri ile tanımlayıcı değişkenler arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılaşma olmadığını göstermiştir. 

4.4.7 Müsabık Spor Geçmişi ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan mücadele sporcularının müsabık spor 

geçmişleri  ile araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını 

sınamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. Sonuç olarak, 

mücadele sporcularının müsabık spor geçmişleri ile araştırma değişkenleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.   

4.4.8 Haftalık Antrenman Sıklığı ile Araştırma Değişkenleri İlişkileri 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan mücadele sporcularının haftalık antrenman 

sıklığı ile araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin sınanması amacıyla tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. ANOVA testinden elde edilen sonuçlar 

Tablo 4.10’ da verilmiştir. 

Tablo 4.10. Araştırma Değişkenlerinin Haftalık Antrenman Sıklığı Açısından 

Analizi 

Araştırma 

Değişkenleri 

Haftalık 

Antrenman 

Sıklığı 

Ortalama 

Puanlar 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

toplamı 
df F p 

  Özgüven 1-2 

3-4 

5 ve Üzeri 

3.77 

4.06 

4.06 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

124.15 

3.16 

127.31 

327 

2 

329 

 

4.17 
 

.016 

İç Özgüven 

 

 

1-2 

3-4 

5 ve Üzeri 

3.75 

4.06 

4.09 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

130.26 

3.87 

134.13 

327 

2 

329 

 

4.86 
 

.008 

Algılanan 

Sosyal Destek 
1-2 

3-4 

5 ve Üzeri 

4.52 

5.03 

5.27 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

877.73 

18.7 

896.44 

327 

2 

329 

 

3.49 

 

.032 

Arkadaş 

Desteği 
1-2 

3-4 

5 ve Üzeri 

4.49 

5.10 

5.26 

Grup içi 

Gruplar arası 

Toplam 

995.44 

19.19 

1014.63 

327 

2 

329 

 

3.15 

 

.044 
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Bulgular, haftalık antrenman sıklığı ile özgüven (p<.05), iç özgüven (p<.01), algılanan 

sosyal destek (p<.05) ve arkadaş desteği (p<.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Haftalık antrenman sıklığının özgüven değişkenine 

göre hangi gruplar açısından anlamlı düzeyde farklılaştığını bulmak için POST HOC 

testlerinden Tukey testi yapılmıştır. Elde edilen veriler, haftada 1-2 kez antrenman 

yapanlar ile 3-4 kere antrenman yapan mücadele sporcuları arasında özgüven açısından 

anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur (.019). Bulgular, haftada 3-4 kez 

antrenman yapan sporcuların haftada 1-2 kez antrenman yapanlara göre daha yüksek 

puan ortalamalarına sahip olduğunu göstermiştir. 

Tukey testinden elde edilen bir diğer sonuç ise; haftada 1-2 kere kez antrenman yapan 

mücadele sporcuları ile 5 ve üzeri antrenman yapanlar arasında özgüvenin anlamlı 

olarak farklılaştığını göstermektedir (.019). Haftada 1-2 sıklıkta antrenman yapan 

mücadele sporcularının özgüvenlerinin diğer sıklıklarda antrenman yapan sporcuların 

özgüvenlerinden daha düşük olduğu görülmüştür. 

Haftalık antrenman sıklığının iç özgüven değişkeni açısından anlamlı düzeyde 

farklılaştığı yapılan ANOVA testi sonuçlarında bulunmuştur. İç özgüven değişkeninin 

hangi antrenman sıklıklığında farklılaştığını tespit etmek için Tukey testi uygulanmıştır. 

Tukey testi sonuçlarına göre, haftada 1-2 ve haftada 3-4 kere antrenman yapanlar 

arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır (.015). İç Özgüven 

ve haftalık antrenman sıklığı arasında yapılan Tukey testinin bir diğer sonucu ise, 

haftada 1-2 kere antrenman yapan mücadele sporcuları ile haftada 5 ve üzeri  antrenman 

yapan mücadele sporcularının arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmalar 

olduğunu göstermektedir (.007). Antrenman sıklığı haftada 3-4 ile 5 ve üzeri olan 

sporcuların iç özgüvenleri haftalık 1-2 antrenman sıklığına sahip sporculardan daha 

yüksek bulunmuştur.  

Tablo 4.10’da görüldüğü üzere haftalık antrenman sıklığı algılanan sosyal destek 

değişkeni ile de anlamlı bir farklılaşma göstermiştir (p<.05). Algılanan sosyal desteğin 

hangi antrenman sıklığına sahip gruplardan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi 

yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, haftada 1-2 kere antrenman ile 5 ve üzeri 

antrenman arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür (.025). Sonuçlar, 

haftalık antrenman sıklığı 5 ve üzeri olan mücadele sporcularının haftada 1-2 kez 

antrenman yapan sporculara göre algıladıkları sosyal desteğin daha fazla olduğunu 

ortaya çıkartmıştır. 
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Algılanan arkadaş desteğinin haftalık antrenman sıklıkları farklı olan mücadeleci spor 

gruplarında anlamlı biçimde farklılaştığı yapılan ANOVA testi sonucunda belirlenmiştir 

(.044). Arkadaş desteğinin hangi gruplar arasında farklılaştığını söyleyebilmek için 

değişkenler arasında Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi verileri, haftada 1-2 kere 

antrenman yapan mücadele sporcuları ile haftada 5 ve üzeri antrenman yapan mücadele 

sporcuları arasında arkadaş desteğinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığını 

göstermektedir (.34). Haftada 1-2 kere antrenman yapan sporcuların algıladıkları 

arkadaş desteği haftada 5 ve üzeri antrenman yapan sporculardan daha düşüktür.  

4.5 ÖZGÜVEN VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI YORDAYAN 

DEĞİŞKENLER 
 

Bu bölümde, algılanan sosyak destek ve alt boyutlarının özgüven ile psikolojik 

dayanıklılık  ve alt boyutlarını yordayıp yordamadığını test etmek amacıyla yapılan basit 

doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri sonuçları sunulmuştur. 

Bu incelemelerde, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve alt boyutları yordayıcı değişkenler 

olarak atanmış, Özgüven Ölçeği ile iki alt boyutu ve Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ile 

üç alt boyutu yordanan değişkenler olarak eklenerek regresyon analizleri yapılmıştır. 

Kurulan bu denklemler ile yedi tane doğrusal regresyon, yedi tane de çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları tablolarda aktarılmıştır. 

4.5.1 Özgüveni Yordayıcı Değişkenler 

4.5.1.1 Özgüven ölçeği toplam puanını yordayıcı değişkenler 

Özgüven Ölçeğini anlamlı yordayan değişkenleri bulmak amacıyla üzere doğrusal 

regresyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda 

özgüveni istatistiksel olarak anlamlı yordayan bütün değişkenler ve elde edilen istatistik 

veriler Tablo 4.11’de sunulmuştur. 

Tablo 4.11. Özgüven Ölçeği Toplam Puanının Yordayıcı Değişkenleri 
 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2 Uyarlanmış R2 F 

Algılanan Sosyal Destek .17 .45 .45 .20 .20 28.57*** 

Arkadaş Desteği .11 .31 .46 .21 .20 28.57*** 

***p<.001 
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Regresyon analizleri sonucunda özgüven ölçeği toplam puanının algılanan çok boyutlu 

sosyal destek ile arkadaş desteği tarafından yordandığı saptanmıştır. Tablo 4.11’de 

görüldüğü üzere, algılanan sosyal destek özgüveni %20 (p<.001) oranında anlamlı 

düzeyde yordamıştır. Buna göre, Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinden alınan her fazla 

100 puan Özgüven Ölçeğine 20 fazla puan olarak yansıyacaktır. Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeğinin alt ölçeklerinin özgüveni anlamlı düzeyde açıklayıp açıklamadığını  

bulmak için yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda özgüvenin sadece arkadaş 

desteği  tarafından yordandığı görülmektedir. Bu sonuca göre, algılanan arkadaş 

desteği özgüveni %20 (p<.001) oranında yordamaktadır. Bu sonuç, algılanan arkadaş 

desteği puanlarında ortaya çıkacak 100 birimlik değişimin özgüven üzerinde 20 

birimlik bir değişime neden olacağını göstermektedir.  

4.5.1.2 İç özgüven alt ölçeğini yordayıcı değişkenler 
 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin, iç özgüveni yordayıp yordamadığının tespit 

edilmesinde doğrusal regresyon, algılanan sosyal destek alt boyutlarının iç özgüvenin 

yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesinde ise çoklu doğrusal regresyon analizi 

yöntemlerinden faydalanılmıştır. Yapılan regresyon analiz sonuçları Tablo 4.12’de 

açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

Tablo 4.12. İç Özgüven Ölçeğinin Yordayıcı Değişkenleri 
 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2 Uyarlanmış R2 F 

Algılanan Sosyal Destek .17 .45 .45 .20 .20 83.80*** 

Arkadaş Desteği .08 .22 
 

.45 
 

.21 
 

.20 28.04*** 
Özel İnsan .06 .18 

***p<.001 

 

Tablo 4.12’de sunulan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; algılanan çok boyutlu 

destek iç özgüven üzerinde yordayıcı etkiye sahiptir. Bulgular, algılanan sosyal desteğin 

iç özgüvene ilişkin toplam varyansın %20’sini (p<.001) açıklamakta olduğunu ortaya 

koymuştur. Buna ilaveten, yapılan analizlerde iç özgüvenin Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeğinin arkadaş desteği ve özel insan desteği alt ölçekleri tarafından yordanmakta 

olduğunu göstermiştir. Bu iki değişken birlikte iç özgüvene ilişkin toplam varyansın 

%20’sini (p<.001) açıklamaktadır.  
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4.5.1.3 Dış özgüven alt ölçeğini yordayıcı değişkenler 
 

Dış Özgüven Ölçeğini yordayan değişkenleri belirlemek için doğrusal regresyon ve 

çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda, dış özgüveni 

anlamlı biçimde yordayan değişkenler tesbit edilmiş, ulaşılan sonuçlara Tablo 4.13’de 

ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.   

Tablo 4.13. Dış Özgüven Alt Ölçeğininin Yordayıcı Değişkenleri 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2 Uyarlanmış R2 F 

Algılanan Sosyal Destek .16 .39 .39 .15 .15 59.03*** 

Arkadaş Desteği .16 .37 .42 .17 .17 22.84*** 

***p<.001 

 
Yapılan regresyon analizlerinin sonuçları okunduğunda; dış özgüveni yordayan iki 

ölçek olduğu, bu ölçeklerin Algılanan Çok Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği ile Arkadaş 

Desteği alt ölçeği olduğu görülmektedir. Algılanan sosyal destek dış özgüveni yüzde 15 

(p<.001) düzeyinde açıklamaktadır. Buna göre, algılanan sosyal destek puanındaki 

değişimin yüzde 15’i dış özgüven üzerinde gözlemlenebilecek değişim miktarını 

oluşturmaktadır. Arkadaş desteği ise dış özgüveni yüzde 17 (p<.001) oranında 

yordamaktadır.   

4.5.2 Psikolojik Dayanıklılığı Yordayıcı Değişkenler 

4.5.2.1 Psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanını yordayıcı değişkenler 

 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve alt boyutlarının psikolojik dayanıklılığı yordayıp 

yordamadığını bulmak için doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına ait verilere Tablo 4.14’de yer verilmektedir. 

Tablo 4.14. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinin Yordayıcı Değişkenleri 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2 Uyarlanmış R2 F 

Algılanan Sosyal Destek .16 .44 .44 .20 .19 79.87*** 

Arkadaş Desteği .12 .35 .47 .22 .21 30.86*** 

***p<.001 
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Analizler sonucunda bulunan veriler incelendiğinde, algılanan çok boyutlu sosyal destek 

ile arkadaş desteği alt boyutunun psikolojik dayanıklılığı yordadığı görülmektedir. 

Bulgular, algılanan sosyal desteğin psikolojik dayanıklılığın yüzde 20’sini (p<.001) 

açıkladığını göstermektedir. Yine, bulgular arkadaş desteğinin psikolojik dayanıklılığın 

yüzde 21 (p<.001) oranında açıklayıcısı olduğunu gözler önüne sermiştir. Buna göre, 

algılanan çok boyutlu sosyal destekteki değişimin psikolojik dayanıklılık üzerinde yüzde 

20 oranında değişime sebep olacağı anlaşılmaktadır. Algılanan arkadaş desteğindeki 

değişim ise psikolojik dayanıklılık üzerinde yüzde 21’lik değişim yaratacaktır.   

4.5.2.2 Kendini adama alt ölçeğini yordayıcı değişkenler 
 

Kendini Adamayı yordayan değişkenleri saptamak amacı ile doğrusal regresyon ve 

çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler doğrultusunda elde edilen 

bulgular Tablo 4.15’de yer almaktadır. 

Tablo 4.15. Kendini Adama Ölçeğinin Yordayıcı Değişkenleri 
 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2 Uyarlanmış R2 F 

Algılanan Sosyal Destek .16 .39 .39 .15 .15 57.52*** 

Aile Desteği .82 .21 
.42 .18 .17 61.24*** 

Arkadaş Desteği .16 .30 

***p<.001 

 

Doğrusal regresyon analizi sonucunda; algılanan sosyal desteğin kendini adamayı yüzde 

15 (p<.001) oranında yordadığı belirlenmiştir. Buna göre, algılanan sosyal destekteki 

değişim kendini adama üzerinde yüzde 15 kadar değişime yol açacaktır. Tablo 15’de 

aktarılan bir diğer bulgu, uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarının 

algılanan aile desteği ile algılanan arkadaş desteğinin birlikte kendini adamayı yüzde 17 

(p<.001) oranında yordadığını göstermektedir. Bir başka ifade ile, bu iki değişken 

birlikte kendini adamaya ait toplam varyansının yüzde 17’sini açıklamaktadır.  

4.5.2.3 Kontrol alt ölçeğini yordayıcı değişkenler 
 

Algılanan çok boyutlu sosyal destek ile alt boyutlarının kontrolü yordayıp 

yordamadığını bulmak amacıyla basit doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon 

analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar  Tablo 4.16’da düzenlenmiştir.  
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Tablo 4.16. Kontrol Alt Ölçeğinin Yordayıcı Değişkenleri 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2 Uyarlanmış R2 F 

Algılanan Sosyal Destek .14 .35 .35 .12 .12 44.75*** 

Aile Desteği .01 .24 .36 .13 .12 15.71*** 

            ***p<.001 

 
Basit regresyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri sonucunda elde edilen veriler 

doğrultusunda; algılanan çok boyutlu sosyal destek ve  alt boyutlarından aile desteğinin 

kontrol ölçeğini yüzde 12 (p<.001) oranında yordadığı görülmüştür. Bu iki değişken ayrı 

ayrı kontrol değişkeninin toplam varyansının yüzde 12’sini açıklamaktadır. İki ölçekte 

de ortaya çıkabilecek puan değişikliğinin kontrolü %12 oranında açıkladığı 

gözlemlenecektir. 

4.5.2.4 Meydan okuma alt ölçeğini yordayıcı değişkenler 

 

Meydan okumayı yordayan değişkenleri bulmak maksadıyla Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği ile basit doğrusal regresyon analizi ve algılanan sosyal destek 

ölçeği alt boyutları ile çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler 

sonucunda ulaşılan veriler düzenlenerek tek bir tablo halinde Tablo 4.17 altında 

sunulmuştur.  

Tablo 4.17. Meydan Okuma Ölçeğinin Yordayıcı Değişkenleri 

Araştırma Değişkenleri B Beta R R2  Uyarlanmış R2  F 

Algılanan Sosyal Destek .19 .39 .39 .15 .15 57.84*** 

Arkadaş Desteği .15 .34 .42 .17 .17 15.71*** 

***p<.001 

 

Algılanan sosyal desteğin meydan okumayı yüzde 15 (p<.001) oranında yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan sosyal destek puanındaki artış ya da azalış meydan 

okuma üzerinde yüzde 15 oranında aynı yönlü değişime sebep olacaktır. Araştırmanın 

bir diğer bir sonucu ise algılanan arkadaş desteğinin meydan okumayı yüzde 17 (p<.001) 

oranında açıklamakta olduğudur. Bulgulara göre, arkadaş desteğinde gerçekleşecek olan 

değişim meydan okuma üzerinde yüzde 17 oranında değişim yaratacaktır. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Bu bölümde; araştırmaya konu analizlerin sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

varılan sonuçlar, sonuçlar doğrultusunda yapılan tartışmalar ve nihai olarak, süreç boyunca 

ortaya konulanlar ekseninde oluşturulan öneriler aktarılmıştır. 

5.1 TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, mücadele sporcularının sosyal destek algılarının özgüvenleri ve psikolojik 

dayanıklılıkları üzerindeki belirleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma değişkenlerinin korelasyonel analizinde algılanan sosyal desteğin özgüven ve 

psikolojik dayanıklılık ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği saptanmıştır.  

Mücadele sporcularının özgüvenlerinin sosyal destek algılarındaki artışa bağlı olarak 

arttığına ilişkin bulgumuza benzer şekilde, Doğan (2019) da yaptığı araştırma sonucunda 

bireylerin algılanan sosyal destek düzeylerindeki artışın özgüvenlerinde artışa neden 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Alan yazın çalışmalarındaki tanımlara göre, özgüven; 

korkusuzca karar alıp harekete geçebilme, çevreyle barışık olabilme, kendini değerli 

hissedebilme, kendinden hoşnut olabilme durumudur. Anılan niteliklerin gelişiminde 

algılanan sosyal desteğin mücadele sporcuları açısından da etkili olduğu izlenmektedir.   

Yapılan incelemelerde, bu araştırmada elde edilen algılanan sosyal destek ile psikolojik 

dayanıklılığın istatistiksel açıdan doğrusal yönde anlamlı ilişki gösterdiğine ilişkin 

bulgunun,  alanyazında farklı çalışmalarda (Terzi 2008; Güngörmüş vd. 2015; Malkoç ve 

Yalçın 2015; Başar ve Öz 2016; Ceyhun 2018) elde edilen sonuçları teyit eder nitelikte 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bulgular, ayrıca özgüven ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Doğan (2019) da göçmenler üzerinde yaptığı 

araştırmasında özgüven ile psikolojik dayanıklılığın doğrusal yönlü bir ilişki gösterdiğini, 

artan özgüvenin bireylerin psikolojik dayanıklılıklarını da artırıcı etkide bulunduğunu 

ortaya koymuştur.  

Araştırma değişkenlerinin ilişkisel analizinde elde edilen sonuçlar ayrıca, aile, arkadaş ve 

özel bir insandan algılanan sosyal desteğin, mücadele sporcularının özgüven, iç özgüven, 

dış özgüven, psikolojik dayanıklılık, kendini adama, kontrol ve meydan okumaları ile 

istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı ilişkide bulunduğunu göstermiştir. Buna göre, 
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mücadele sporcularının ihtiyaç duydukları anda aile, arkadaş ve özel bir insandan aldıkları 

destek arttıkça hem iç hem dış hem de genel olarak özgüvenlerinin arttığı; algılanan 

desteğin tüm boyutlarındaki (aile, arkadaş, özel insan) artışın mücadele sporcularının 

kendini adamalarını, kontrollerini, meydan okumalarını ve psikolojik dayanıklılıklarını da 

arttırdığı söylenebilir. Doğan (2019) çalışmasında, araştırma sonuçlarımızla benzer 

şekilde, artan aile, arkadaş ve özel insan desteğinin özgüveni artırıcı etki yarattığını ortaya 

koymuştur. Güngörmüş vd.’nin (2015) hemşirelik öğrencileri üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında ise, aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek ile psikolojik dayanıklılık 

arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunduğu, özel bir insanın sunduğu sosyal desteğe 

ilişkin algının ise psikolojik dayanıklılıkla anlamlı bir ilişki göstermediği rapor edilmiştir. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu, mücadele sporcularının gerek iç özgüven, gerek dış 

özgüven ve gerekse bir bütün olarak özgüvenlerinin, psikolojik dayanıklılıkları, kendini 

adamaları, kontrolleri ve meydan okumaları ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunduğunu 

yönündedir. Bu bulgunun, araştırmanın beklenen sonuçlarından olduğu söylenebilir. 

Araştırmada, özgüven ve psikolojik dayanıklılığı yordayan değişkenlerin belirlenmesi 

amacıyla doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, algılanan sosyal destek ve arkadaş desteğinin mücadele 

sporcularının genel özgüvenleri ile dış özgüvenlerini yordadığı; algılanan sosyal destek, 

arkadaş ve özel insan desteğinin ise iç güven üzerinde açıklayıcı etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Psikolojik dayanıklılığın stresle başa çıkabilme, zorluk, terslik, başarısızlık gibi olumsuz 

durumlarda durumu eski haline getirebilme gibi tanımlarla birlikte anıldığı görülmektedir. 

Bu araştırmada, mücadele sporcularında  algılanan çok boyutlu  sosyal destek ile algılanan 

arkadaş desteğinin psikolojik dayanıklılığın yordayıcısı olduğu ortaya konmuştur. Buna 

göre, mücadele sporcularında sosyal destek ve arkadaş desteği algısının psikolojik 

dayanıklılığı artırdığı ve aynı zamanda başarısızlıklarla, tersliklerle başa çıkma ve yeniden 

toparlanma sürecine katkı sağladığı söylenebilir. Orman (2016) algılanan sosyal destek ile 

psikolojik dayanıklılığın ilişkisini liseli öğrenciler örnekleminde  araştırdığı çalışmasında, 

algılanan sosyal desteğin psikolojik dayanıklılıkla istatistiksel açıdan pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişkide olduğunu bildirmiştir. Dayıoğlu’nun (2008) araştırmasında ise psikolojik 

dayanıklılığın algılanan sosyal desteğin yordayıcısı olduğu ortaya konmuştur. 
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Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlar, algılanan çok boyutlu sosyal destek, aile 

desteği ve arkadaş desteğinin mücadele sporcularının kendilerini adamalarının yordayıcısı 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Araştırmada buna ek olarak, kontrollü olmanın mücadele sporcularında algılanan sosyal 

çevre ve aile desteği tarafından yordandığı da bulunmuştur.  

Sosyal hayatlarındaki insanların desteği ve arkadaşlarının desteğinin artması mücadele 

sporcularında meydan okuma özelliğini pozitif yönde yordamakta olduğu araştırmada 

ulaşılan bir diğer sonuç olarak izlenmektedir. Meydan okumanın; gelişimi destekleyen bir 

uyarıcı olma, mücadeleci yapıyı destekleme, azim ve kararlılık benzeri kişilik özelliklerini 

barındırmak ile ilişkili olduğu dikkate alındığında, mücadele sporcularının artan sosyal 

destek ve arkadaş desteği ile meydan okumalarındaki artışın araştırmanın öngörülebilir 

sonuçları arasında yer aldığı söylenebilir. 

Araştırma değişkenlerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesinde elde edilen 

sonuçlar, mücadele sporu yapan erkeklerin algıladıkları sosyal desteğin, kadın mücadele 

sporcularının algıladıkları sosyal destekten daha  fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

sonuç, erkek mücadele sporcularının sosyal çevrelerinde daha fazla desteklendiklerini ya 

da bundan farklı olarak kadın mücadele sporcularına kıyasla desteklendiklerini daha yoğun 

hissetmekte olduklarını düşündürtmektedir. Yalçın’ın (2019) beden eğitimi ve spor 

yüksekokulu öğrencileri örnekleminde yaptığı araştırmasında, çalışmamızdan farklı olarak 

cinsiyet açısından algılanan çok boyutlu sosyal desteğin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, 

bununla birlikte aileden alınan desteğin kadınlar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığını 

ortaya koymuştur. Çakır (1993) ve Erim (2001) çalışmalarında aileden algılanan sosyal 

desteğin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı bildirilmiştir. 

Bir diğer bulgu, erkek mücadele sporcularının hayatlarındaki özel insanlar tarafından daha 

çok desteklenmekte olduğu göstermektedir. Buna göre, kadın sporcuların, erkekler kadar 

özel insan desteği göremedikleri ve bu desteği hissetmemekte oldukları söylenebilir. 

Araştırmanın bulguları, özgüven, iç özgüven ve dış özgüven puanlarının erkek sporcular 

lehine anlamlı şekilde yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, kadın mücadele 

sporcularının, erkek sporcuları kıyasla daha düşük öz güvene sahip oldukları söylenebilir. 

Diğer yandan, aynı bulgudan yola çıkarak, erkek sporcuların daha özgüvenli olmalarının, 

onların kadın sporculardan daha yüksek düzeyde cesaret göstermelerine, korkusuzca karar 

verip harekete geçmelerine, dış dünyada kendilerini müdafaa etmelerine destek vermede 
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etken bir unsur olabileceği kanaati edinilmektedir. 

Araştırmada elde edieln bir sonuç da cinsiyet değişkeninin psikolojik dayanıklılık ile 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki göstermediğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, 

Öner (2019) egzersiz liderleri üzerinde yürüttüğü araştırmasında psikolojik dayanıklılığın 

cinsiyet değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşmadığını bildirmiştir. 

Çalışma grubunda yer alan sporcuların medeni hal değişkenine göre incelemesinde, evli 

mücadele sporcularının bekarlara kıyasla özel insan desteğini daha fazla hissetmekte 

oldukları tespit edilmiştir. Buna göre, bekar mücadele sporcularının özel insan desteğini 

evliler kadar hissedemedikleri söylenebilir. 

Mücadele sporcularının sahip oldukları eğitimin düzeyi dikkate alınarak gerçekleştirilen 

analizler sonucunda; lisans düzeyinde eğitim alan mücadele sporcularının, lisans üstü  

eğitimi olanlara göre psikolojik dayanıklıklarının daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. 

Bir diğer sonuca göre, lise ve lisans düzeyinde eğitime sahip mücadeleci sporcularının 

adanmışlık seviyesi lisans üstü eğitimi olanlarda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Bulgular, mücadele sporcularının eğitim seviyeleri arttıkça psikolojik dayanıklılıkları ve 

adanmışlıklarının azalmakta olduğunu göstermektedir.  

Spor branşı üzerinden yapılan sorgulamalarda elde edilen bulgular, muay thai 

sporcularının algıladıkları sosyal desteğin taekwondoculardan daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Bir diğer sonuç ise muay thai sporcularının taekwondoculara kıyasla özel 

bir insan desteğini daha yoğun şekilde hissetmekte olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca 

analizlerde, muay thai ve kick box branşındaki sporcuların, taekwondo branşındaki 

sporculardan daha kontrollü olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, muay thai ve kick box ile 

ilgilenenlerin daha disiplinli, daha başarı odaklı ve daha azimli olduklarını 

düşündürtmektedir.  

Mücadele sporcularının haftalık antrenman sıklıkları ölçütüne göre değerlendirilmesinde; 

sporcuların haftalık antrenman sayıları arttıkça özgüvenleri ve iç özgüvenlerinin de 

artmakta olduğu görülmüştür. Buna ek olarak, sporcuların haftalık antrenman sayısının 

artmasıyla sosyal çevreleri ve arkadaşları tarafından aldıkları desteğe ilişkin algılarının da  

artış göstermekte olduğu saptanmıştır. Bu noktada alınan sosyal desteğin daha fazla kabul 

görme, sosyal itibar, takdir ve saygınlık görme benzeri manevi doygunlukla ilişkili 

olabileceği öngörülmektedir.  
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5.2 ÖNERİLER 

Araştırma sonuçları doğrultusunda oluşturulan öneriler aşağıda sunulduğu gibidir; 

1. Sporcunun gerek özgüven duygusunun gerekse psikolojik dayanıklılığının aileden 

alınan sosyal destek algısı ile doğrusal bir artış gösterdiği dikkate alındığında; 

sporcunun kendisi kadar sporcu ailesi için de performans bileşenleri ve başarıya giden 

yolda psikolojik ve sosyolojik açıdan görev ve sorumluluklarının çerçevesini 

belirleyici temel eğitim modüllerinin oluşturulması, bu eğitimlere sporcunun 

performans gösterdiği kulüp, federasyon ve hatta Spor Bakanlığı; sporcunun halen 

akademik eğitim süreci devam ediyorsa, eğitim almakta olduğu akademik çatının, bu 

çatılar altında oluşturulan sporcuya hizmet veren birim ve uzmanların, üniversitelerde 

Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlıklarının ilgili eğitimlerin planlayıcıları, 

örgütleyicileri ve düzenleyicileri olarak Türk Spor Kültürünün sağlıklı yarınlara 

ulaşmasında öncü olmaları, 

2. Kadın mücadele sporcuların sosyal desteği daha az hissetmelerinden hareketle, ruhsal 

ve fiziksel bütünlüklerini korumak için daha çok çaba sarf edecekleri aşikar 

olmaktadır. Sporun halihazırda, toplumda erkek egemen bir performans alanı olarak 

görülmekte olduğu dikkat çekici olmaktadır. Bu anlayışın mücadele davranışının 

toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında daha çok erkeğe atfedilmiş olması nedeniyle 

mücadele sporcularını daha fazla etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda,   

kadın mücadele sporcularının daha sağlıklı bir sportif kariyer hayatına sahip 

olabilmeleri açısından; toplumu eğitici ve bilgilendirici programlar oluşturulması, bu 

programların kamu ve özel yayın kuruluşları aracılığı ile halka sunulması, 

3. Sporda özgüven duygusu; konsantrasyonu kolaylaştırır, hedefleri etkiler ve hızlı oyun 

stratejisi kurmayı kolaylaştırmakla birlikte performans hızının da belirleyicisidir. 

Kadın mücadele sporcularının özgüvenlerinin artması için, psiko-sosyokültürel 

içerikli  eğitim ve seminerler düzenlenmeli, kadın sporcuların özgüvenlerini artırıcı  

psikolojik beceri antrenmanları oluşturulmalı ve sporcuların antrenman açıklığının 

bulunup bulunmadığı sistematik olarak incelenmesi önerilmektedir. 
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EKLER 
 
 
 

 

EK A.1 Kişisel Bilgi Formu 

 

 
 

              Yaş : ……. 

              Cinsiyet :    1. ( ) E       2. (  ) K 

              Medeni Hal  :    1. ( ) Bekar  2. (  ) Evli 

              Eğitim Düzeyi : 

(  ) İlk Öğretim         (  ) Lise             (  ) Yüksek Lisans   
(  ) Orta Öğretim        (  ) Lisans            (  ) Doktora 

 
 Spor Branşı :………………………………………….. 

 
             Spor Geçmişi:    ….……….. Yıl   

 
             Müsabık Spor Geçmişi:    ………..…. Yıl   

 
             Haftalık Antrenman Sıklığı: ……..……. Kez 
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EK A.2 Algılan Sosyal Destek Ölçeği 
 
 

A
S
 D

Ö
 

Aşağıdaki verilen maddelerde ifade edilenlerin sizin için ne kadar çok doğru 
olduğu veya olmadığını  
1= Kesinlikle Hayır ila 7 Kesinlikle Evet arasındaki seçeneklerden yalnız bir 
tanesini işaretleyerek belirtiniz.  

1 Ailem ve arkadaşlarımın dışında olan ve ihtiyacım 
olduğunda yanımda olan bir insan (flört, nişanlı, 
sözlü,akraba, komşu, doktor vb.) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve 
kederlerimi paylaşabileceğim bir insan (flört, 
nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor vb.) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ailem bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır. 1 2 3 4 5 6 7 

4 İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği 
ailemden ( annem, babam, eşim, kardeşlerim, 
çocuklarım vb.). 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve beni 
gerçekten rahatlatan bir insan (flört, nişanlı, sözlü, 
akraba, komşu, doktor vb.) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya 
çalışırlar. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 İşler kötü gittiğinde arkadaşıma güvenebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Sorunlarımı ailemle (annem, babam, eşim, 
kardeşlerim, çocuklarım vb.) konuşabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim 
arkadaşlarım var. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve duygularıma 
önem veren bir insan (flört, nişanlı, sözlü, akraba, 
komşu, doktor vb.) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Kararlarımı vermemde ailem (annem, babam, 
eşim, kardeşlerim, çocuklarım vb.) bana yardımcı 
olmaya isteklidir. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 
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EK A.3 Özgüven Ölçeği 

 
Ö

Ö
 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra kendinizi değerlendirip sizin için en uygun 
seçeneğin karşısına çarpı (X) işareti koyunuz. 1=Hiçbir Zaman, 2= Nadiren, 3=Sık sık, 
4=Genellikle, 5=Her Zaman 

1 Kendimi başarılı bir insan olarak görürüm. 1 2 3 4 5 

2 Başkalarının yanında heyecanımı kontrol edebilirim. 1 2 3 4 5 

3 Seçimlerimde başkalarına bağımlı değilimdir. 1 2 3 4 5 

4 Yaşamdaki zorluklarla baş edebilirim. 1 2 3 4 5 

5 Benim için aşılamayacak sorun yoktur. 1 2 3 4 5 

6 Başkalarının görüşlerine saygı gösteririm. 1 2 3 4 5 

7 Problemlerimin üstesinden gelebileceğime inanırım. 1 2 3 4 5 

8 Sosyal etkinliklere katılmaktan çekinmem. 1 2 3 4 5 

9 Verdiğim kararların arkasında dururum. 1 2 3 4 5 

10 Kendi kendime yetebileceğime inanırım. 1 2 3 4 5 

11 Aktif birisi olduğumu düşünürüm. 1 2 3 4 5 

12 Öz-eleştiri yapabilirim. 1 2 3 4 5 

13 Anlamadığım konularda başkalarına soru sorabilirim. 1 2 3 4 5 

14 Yeni girdiğim ortamlara uyum sağlarım. 1 2 3 4 5 

15 Kendimle barışık bir insanım. 1 2 3 4 5 

16 Gerektiğinde sonuna kadar hakkımı savunurum. 1 2 3 4 5 

17 İstediğim şeyleri elde etmek için mücadele edebilirim. 1 2 3 4 5 

18 Kendimi rahat bir şekilde ifade edebilirim. 1 2 3 4 5 

19 Kendimi ve başkalarını olduğu gibi kabul ederim. 1 2 3 4 5 

20 Çevremde yeteri kadar güvenebileceğim insan vardır. 1 2 3 4 5 

21 Sorumluluk almaktan çekinmem. 1 2 3 4 5 

22 Diğer insanların eleştirilerini anlayışla karşılayabilirim. 1 2 3 4 5 

23 Sıkıntılı anlarımda bile olumlu düşünmeye çalışırım. 1 2 3 4 5 

24 Ön plana çıkmaktan korkmam. 1 2 3 4 5 

25 Başarısız olduğumda hemen pes etmem. 1 2 3 4 5 

26 Başka insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirim. 1 2 3 4 5 

27 Değerli birisi olduğuma inanırım. 1 2 3 4 5 

28 Kolay arkadaş edinebilirim. 1 2 3 4 5 

29 Düşüncelerimi ifade ederken başkalarından çekinmem. 1 2 3 4 5 

30 Kolay karar verebilirim. 1 2 3 4 5 

31 Sosyal bir insan olduğuma inanırım. 1 2 3 4 5 

32 Kendimi severim. 1 2 3 4 5 

33 Başka insanların övgülerini hak ettiğime inanırım. 1 2 3 4 5 
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EK A.4 Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

 
P
D

Ö
 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra kendinizi değerlendirip sizin için en 
uygun seçeneğin karşısına çarpı (X) işareti koyunuz. 0=Kesinlikle katılmıyorum, 1= 
Katılmıyorum, 2=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 3=Katılıyorum, 4=Kesinlikle 
Katılıyorum 

1 Çalışmaktan çok keyif alıyorum. 0 1 2 3 4 

2 Hayatın benim için monotonlaşmaya başladığını 
hissediyorum. 

0 1 2 3 4 

3 Çok çalışarak her zaman amacıma ulaşabilirim. 0 1 2 3 4 

4 Çıkabilecek sorunları önceden kestirerek önlemlerimi 
alırım. 

0 1 2 3 4 

5 Devam ettiğim işime/okuluma/mesleğime yürekten 

bağlıyım. 

0 1 2 3 4 

6 Hayatımda ilginç ve zaman harcamaya değer şeylerin 
var olduğunu düşünüyorum. 

0 1 2 3 4 

7 Her yeni deneyimin yaşamımı zenginleştirdiğini 
düşünüyorum. 

0 1 2 3 4 

8 Hep aynı yaşam tarzına bağlı kalmak yerine riskli de 

olsa yeni şeyler denemeyi tercih ederim. 

0 1 2 3 4 

9 İnsan hatalarından öğrenir ve gelişir.. 0 1 2 3 4 

10 Kaderimi değiştirebileceğime inanırım. 0 1 2 3 4 

11 Yargılarıma ve kararlarıma daima güvenirim. 0 1 2 3 4 

12 Kişisel özgürlüklerimin sınırlandırılmasına genellikle 
büyük tepki gösteririm. 

0 1 2 3 4 

13 Kendimle ilgili bir şeyler öğrenmek benim için 
heyecan vericidir. 

0 1 2 3 4 

14 “Öldürmeyen şey güçlendirir” cümlesi beni ifade 
ediyor. 

0 1 2 3 4 

15 Önceden yaptığım bir programın dışına çıkmak 
zorunda kaldığımda rahatsız olurum. 

0 1 2 3 4 

16 Yeni şeyler denemekten hoşlanırım. 0 1 2 3 4 

17 Yaşamımda olan önemli değişikleri, kişisel gelişimim 
için bir fırsat olarak görürüm. 

0 1 2 3 4 

18 Keyif aldığım etkinliklere düzenli olarak katılırım. 0 1 2 3 4 

19 Yarın bana ne olacağı bugün yaptıklarıma bağlıdır.. 0 1 2 3 4 

20 Yeni bir işe/projeye/göreve başladığımda ayrıntılı bir 
plan yapmayı tercih ederim. 

0 1 2 3 4 

21 Yapacak bir şeylerimin olması benim için önemlidir. 0 1 2 3 4 
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EK A.5 Etik Kurul Raporu 
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