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ÖN SÖZ

Sporun rekabet içeren branşları ile uğraşan sporcular, müsabaka 
esnasında fiziksel kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bu gücü 
sürdürülebilir hale getirmek için yoğun fiziksel antrenman program-
larına tabi tutulurlar. Bu da sporcular için olmazsa olmaz bir antren-
mandır. Ancak, sadece fiziksel olarak yapılan antrenmanlar yoğun 
psikolojik baskılar altında geçen müsabakaların kazanılmasında tek 
başına yeterli olmayabilir. Son zamanlarda yurt dışında yapılan bazı 
çalışmalarda; psikolojik olarak güçlendirilmeyen sporcuların eksik 
kaldıkları, başarıyı elde edebilmek için psikolojik olarak da sporcu-
ların güçlendirilmeleri gerektiği üzerinde durulduğu görülmüştür. 
Fakat Türkiye’de alan araştırması yapıldığında konuyla ilgili çalışma 
yapılmadığı farkedilmiş, alana ve Türk sporuna katkı sağlamak amacı 
ile bu konu üzerinde çalışmaya karar verilmiştir.

Çalışmada, oyun karakteri gereği yoğun mücadele ve fiziksel sal-
dırganlığa müsaade eden korumalı futbol oyunu tercih edilmiş, oyun-
cularının psikolojik dayanıklılıklarının duygu düzeleme becerileri ve 
öfke düzeylerine etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca spor-
cuların demografik özellikleri ile psikolojik dayanıklılıkları, duyguları 
düzenleme becerileri ve öfke boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiş-
tir. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde; psikolojik dayanık-
lılık, duygu düzenleme becerileri ve öfke duygusu alan yazından ya-
rarlanılarak taranmıştır. İkinci bölümde; sporcular üzerinde yapılan 
ölçek çalışmalarının analizleri yapılarak bulguları verilmiş, ardından 
bulguların açıklaması yapılmıştır. Son bölümde ise , nedenlerinin tar-
tışılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve öneriler yer almıştır.
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1. GİRİŞ

Psikolojik dayanıklılık erken çocukluk döneminde temel be-
cerilerin kazanılması sürecinde ebeveynlerin çocuğa karşı tutu-
mu ile doğru orantılı olarak gelişmeye başlamaktadır. Hata yapan 
çocuğun kaygılarının giderilmesi, özgürce hareket edebilmesinin 
desteklenmesi, çocuğun kendine güven ve dayanıklılığı üzerinde 
olumlu etki sağlayabilirken, bunun tersi durumlar çocuğun nor-
malden fazla utangaç olmasına ve kendi meziyetleri bakımından 
çelişkiler yaşamasına sebebiyet verebilir. Bağımsızlık yönelimi 
uygun bir şekilde desteklenmiş olan çocukların, yetişkin olduk-
larında kendini ve çevresini kontrol edebilme duygularının, etkili 
karar verebilme yetilerinin ve zorluklar karşısında kendine güven 
duygusunun gelişebildiği belirtilmiştir. (Pollock, 1989).

Sporun yoğun baskı ve rekabet içeren branşları ile uğraşan 
sporcular da zaman zaman müsabaka esnasında çeşitli zorlayıcı 
faktörlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Rekabet adından da 
anlaşılacağı gibi bir ya da birden çok etmenle mücadele edebil-
mektir. Bu etmenlerden bir tanesi de psikolojik boyuttur. Sporcu-
ların performanslarını en üst düzeyde ortaya koyabilmeleri için, 
onları psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyecek olan durum-
larla da baş edebilmeleri önemlidir. Başka bir ifadeyle üst düzey 
performans sergileyebilmenin önemli argümanlarından bir tane-
si de psikolojik dayanıklılıktır. 

SPORDA PSİKOLOJİK 
DAYANIKLILIK



2 Sporda Psikolojik Dayanıklılık

Sportif açıdan başarısızlığın nedenleri arasında, sporcula-
rın psikolojik durumlarının yeteri kadar değerlendirmeye tabi 
tutulmaması da gösterilirken (Erdoğan, Zekioğlu, Dorak, 2014),  
spor psikologları, antrenörler, sporcu ve taraftarlar da psikolojik 
dayanıklılığın önemi hususunda ortak bir paydada toplanmaya 
başlamışlardır (Solomon, 2015). Bu da sporda psikolojik daya-
nıklılık kavramlarının spor medyasında, sportif teknik ekipler 
arasında sıklıkla kullanılmaya başlamasından anlaşılmaktadır 
(Beck, 2012).

Nitekim bu alanda bazı araştırmalar yapılmaya başlanmış 
ve sonucunda psikolojik dayanıklılığın sportif performansı etki-
leyen sportif başarı için önemli bir argüman olduğu düşünülür 
hale gelmiştir (Madrigal, Hamill, Gill, 2013).

Psikolojik dayanıklılık spor psikolojisi açısından da üzerin-
de önemle durulması gereken bir kavram haline gelmiş, sporda 
sadece fiziksel kapasitenin yeterli olamayacağı, başarıyı elde ede-
bilmek için sporcuların psikolojik dayanıklılıklarının da yüksek 
olması gerektiği düşünülmeye başlanmıştır (Küçük, Bozkurt, 
Pala, 2015). 

Kısacası sportif başarılar elde edebilmek için sporcu bireyi 
top yekün olarak değerlendirmek, güçlendirmek ve kullanmak 
gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’de konu ile ilgili çalışmaya 
rastlanmamıştır. Dolayısı ile bu çalışmanın Türk sporuna katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Psikolojik Dayanıklılık

Psikolojinin insanın zayıf taraflarını araştırmanın yanında 
güçlü yönlerini de araştırmaya başlaması sonucu psikolojik daya-
nıklılık dikkat çeker hale gelmiş ve ortaya konulduğu günden bu 
güne kadar psikolojinin ilgi duyduğu bir alan olarak çalışılmıştır. 
Psikolojik dayanıklılık, zor koşullar ile karşılaşan bireylerin bu 
koşullara uyum sağlayarak üstesinden gelmesi olarak değerlen-
dirilmektedir. Bu bağlamda yapılan birçok çalışma ve sonuçları 
doğrultusunda çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. 

“Psikolojik dayanıklılık; stresin olumsuz etkilerini azaltan ve 
uyumluluğu destekleyen bir kişilik özelliği olarak görülmektedir“ 
(Jacelon, 1997). Bu sebeple, dayanıklılığın doğuştan geldiğini ile-
ri sürmektedir. Ancak, Beardslee ve Podorefsky (1988) yaptıkları 
bir çalışmada; ciddi psikolojik bozukluklara sahip ebeveynlerin 
yanlarında büyümek zorunda kalan 18 çocuğa bir ön değerlen-
dirme yapmış ve iki yıl sonra tekrar yapılan değerlendirmede 
çocukların normal yaşam davranışları sergilediklerini, hatta 15 
tanesinin bakıma muhtaç olan ebeveynlerine yaşamlarında yar-
dımcı dahi olduklarını görmüşlerdir. Bu çalışmayla da psikolojik 
dayanıklılığın öğrenilebilir olduğunu ileri sürmüşlerdir (Beard-
slee ve Podorefsky, 1988).

“Bireyin pozitif niteliklerine odaklanıldıkça; kişisel iyi oluş, 
dayanıklılık, umut etme, baş etme, kişisel gelişim, cesaret, mem-
nuniyet, sorumluluk gibi kavramlar, psikoloji literatüründe adı 
geçen kavramlardan olmuştur” (Seligman ve Csikszentmihalyi, 
2000). Psikolojik sağlamlık, “bir çocuğun stresle nasıl baş ettiği 
ve travmadan nasıl kurtulduğu/iyileştiği ile ilgilenen genel bir 
kavramdır. Psikolojik sağlamlık, olumlu baş etmenin sonuçla-
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rı olan uyum (adaptation) ve yeterlik(competence) gibi olumlu 
gelişme, geleceğe yönelmede umut ile ilgilidir “(Murphy, 1987). 
Fraser, Fraser, Richman ve Galinsky‘de (1999), psikolojik sağlam-
lığı; “zorlayıcı koşulların oluşması durumununda, olumlu ve bek-
lenmedik başarılar elde edebilme ve olağan olmayan durumlara 
adapte olabilme yeteneği “olarak tanımlanmışlardır. 

Olumsuz yaşantılar karşısında güçlü kalabilmek olarak da 
tanımlanabilecek psikolojik sağlamlık kavramı güncel ve önem 
taşıyan bir konu olarak göze çarpar durumdadır. Psikolojik sağ-
lamlık (resilience), bir olumsuzluk durumu ile karşı karşıya kalın-
dığında, risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin etkileşimi sonucu 
oluşan süreçte, bireyin hayatındaki değişikliğe uyum gösterme-
sini içermektedir. Psikolojik sağlamlıkla ilgili yapılan çalışmalar 
risk karşısında bireyin uyum göstermesi üzerine odaklanmıştır 
(Karaırmak, 2006). 

Alanın öne çıkan isimlerinden biri olarak kabul edilen Ko-
basa Psikolojik Dayanıklılığı bireyin yaptığı işi benimseyerek 
adanmışlık duygusu içerisinde hareket etmesinden ötürü çıka-
bilecek güçlükleri kontrolü altında tutup zorlukların üstesinden 
gelebilmesi olarak tanımlamıştır (Kobasa, 1979). Kobasa (1979) 
psikolojik dayanıklılık kavramını ortaya koyma amacıyla doktora 
tezinde Illinois belediyesinde çalışan yaşları 40-49 arasında bulu-
nan 670 orta ve üst düzey yönetici üzerinde bir çalışma yapmıştır. 
Bu kişilerden önce son 3 yıl içinde maruz kaldıkları stresli hadi-
seleri ve hastalıkları listelemeleri istenmiştir. Daha sonra karşılaş-
tırmak amacıyla streslerin yoğunluğu başlarından geçen hastalık 
açısından ortalamanın üzerinde puan alan 200 kişiyi bir gruba, 
yine yüksek düzeyde stresli ancak düşük hastalık puanı alan 126 
kişiyi başka bir grupta toplayarak karşılaştırma yapmıştır. Yaptığı 
çalışma sonucunda bulgularını analiz etmiş, yoğun stresli ancak 
düşük hastalık puanı alan kişilerin psikolojik dayanıklılığı oluş-
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turan üç özelliğe, -bağlanma, denetim ve meydan okuma- sahip 
olduklarını bulmuştur. Bu kişilerin çoğu işlerine tümüyle kendi-
lerini adamış kişilerdir. Zorlukları bir tehdit olarak değil yetenek-
lerini sınayacakları bir fırsat olarak görmektedirler ve yaşamla-
rının kontrolünü kendi ellerinde tuttuklarını hissetmektedirler 
(Akt. Terzi, 2005).

Cicchetti ise, büyük güçlükler, ağır tehditler veya travma du-
rumlarında bireyin duruma müspet uyum sağlama yetisini içeren 
gelişebilen bir süreç olarak tanımlamıştır psikolojik dayanıklılı-
ğı (Cicchetti, 2010). Stewart ve arkadaşları, zorlu hayat koşulları 
stres ve sarsıntı oluşturacak risk durumları ile başa çıkmayı sağla-
yan bireyin kendisinde barındırdığı yapıcı psikolojik yeti, bunun-
la birlikte süreç dahilinde bireysel ve çevresel nedenlerin etkisi 
sonucu geliştirilebilen bir özellik olduğu üzerinde durmuşlardır 
( Stewart, Reid, Mangham, 1997). Basım ve Çetin kavramı psi-
kolojik güçlülük, psikolojik sağlamlık, dayanıklılık, vazgeçmezlik 
şeklinde de adlandırarak menfi yaşam durumları ve travmatik 
durumlar akabininde bireyin başa dönebilmesi ve kendini revi-
ze edebilme yetisi, krizlerin üstesinden gelebilme başarısı olarak 
tanımlamışlardır (Basım ve Çetin, 2011).  Psikolojik dayanıklılık 
göreceli olarak oluşan tehdit, travma, ailesel problemler, mesleki 
sıkıntılar, ileri sağlık sorunları, maddi sıkıntılar gibi üst düzey ne-
gatif durumlar karşısında şartlara uyum sağlayabilme yeteneğidir 
(Tusaie ve Dyer, 2004). 

Yukarıdaki birkaç tanım gibi buna benzer literatürde birçok 
tanım vardır. Tüm tanımlara bakıldığında kavramı net bir şekil-
de ortaya koyan ortak bir tanım olmadığı ancak ortak noktalara 
sahip içerikler barındırdığı söylenebilir. Buradan yola çıkarak da-
yanıklılık kavramını da içerisine alan psikolojik dayanıklılık; bir 
iş, bir oluş ve süreç dahilinde beklenmedik anlarda ortaya çıkan, 
bireyi olumsuz etkileyen ancak yapılan işin sevilmesi, durumun 
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kontrol altında tutulması ve olumlu yaklaşımlar sonucunda geli-
şen risklerin bertaraf edilerek yola devam edilmesi şeklinde ta-
nımlanabilir. Ayrıca psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireyler 
hayata daha pozitif bakabilen şartları kabullenip mücadele ede-
bilen başarma duygusuna sahip ve kolay vazgeçmeyen bireyler 
olarak nitelenebilir.

Nitekim Nowack (1989) da psikolojik dayanıklılığı yüksek 
olan bireyleri; “Dayanıklı bireyler toplum içerisinde sağlıklı bir 
sosyal yapıya sahip, doğru alışkanlıkları olan ve olaylara olumlu 
bakış açılarına sahip bireylerdir”  şeklinde tanımlamıştır. Florian 
ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada dayanıklı kişilerin, yapmak 
istedikleri şeyi belirleye bilen, problem çıkması durumunda bun-
ları bertaraf edebilen, hatta oluşan problem durumundan kurtu-
larak öncesinden bile daha iyi duruma ulaşabilen bireyler olduk-
larını belirtmişlerdir (Florian, Mikulincer, Taubmam, 1995).  

2.1.1. Psikolojik dayanıklılığın boyutları

Psikolojik dayanıklılığı oluşturan Meydan Okuma, Kendini 
Adama ve kontrol olmak üzere üç ayrı boyutu bulunmaktadır. 
Meydan okuma, kendini adama ve kontrol özelliklerinin kendi 
aralarında ilgili olduklarını gösterse de, hepsi aynı şey değildir. 
Her boyut kendi içerisinde psikolojik dayanıklılıkla ayrı ayrı et-
kileşim içeresindedir. Karşılaşılan risklerin bertaraf edilmesi, 
motivasyonun tekrar düzenlenebilmesi ve zorlu şartların yöne-
tilmesinde bu alt boyutlar önemli işlevselliğe sahiptir (Maddi ve 
Khoshaba, 1994).

Meydan okuma

Donanım sahibi olmak kolay değildir, bunun bir bedeli, bir 
zorlayıcılığı vardır. Olumsuz koşullar karşısında yılmadan dona-
nıma sahip olabilme gayesinde olan bireyler karşılaşılan zorluk ve 
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sıkıntıların üstesinden gelebilme yetisini kendilerine kazandıra-
bilirler. Dolayısı ile olumsuzluklar tekrar değerlendirilerek koşul-
ları yıldırıcı faktörler olarak değil de işin gereği ve bireyin kendini 
geliştirici tarafını ön plana çıkaran, donanım özelliklerini artıra-
rak diğerlerinden farklılaştıran değerler adı altında benimsemek 
meydan okuma boyutunu bireye kazandırabilir (Kobasa, Maddi, 
Kahn, 1982). 

Bu tür bireyler değişimleri tehdit olarak değerlendirmek ye-
rine bu değişimleri kendi gelişimleri bakımından keyif verici yeni 
imkanlar olarak benimserler. Bu sebeple birey, stres oluşturan ko-
şulların üzerine giderek o koşulları değiştirmeye ya da mevcut 
durumdan faydalanmaya gayret gösterir (Motan, Gençöz, 2009).

Değişimin bir tehdit unsuru olarak görülmesinden ziyade, 
bireyin gelişimini tetikleyen olumlu bir pekiştireç olarak elealın-
masının daha doğru olduğu düşünülmektedir. Zaten  meydan 
okuma da değişimi, gelişim açısından fırsatlar sunan hayatın do-
ğal bir yönü olarak görmek anlamına gelmektedir. Meydan oku-
ma boyutuna sahip bireyler kendine güvenen, yeni şeyler dene-
meyi keyifli bulan ve optimist olma felsefesine sahiptirler (Terzi, 
2005). 

Kendini adama

Psikolojik dayanıklılığı oluşturan etkenlerden birisi de ken-
dini adamadır (Kobasa, 1979). Kendini adama, bireyin aktif bir 
şekilde, gelişen olayların içerisine dahil olması sayesinde ger-
çekleşen anlam ve amaç duygusu biçiminde ifade edilmektedir 
(Maddi, Harvey,  Khoshaba, Lu, Perciso, Brow, 2006).

Kendini adama bireyin hayatın zorluklarına karşı durabilme-
si için ona güç veren bir kaynak olarak görülmüş, bunun, sosyal 
çevre, aile ve aile çevresi, bireysel ilişkiler ve inançlar gibi hayatın 
hemen her alanında olabildiği üzerinde durulmuştur (Kobasa, 
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Maddi, Kahn, 1982). Kendini adama seviyesi üst düzeyde olan 
bireyler çevrelerine vakit ayırmaya önem verir ve meraklarını tat-
min edecek kendileri için anlamlı olan şeyler bulabilirler (Sinclair 
ve Tetrick, 2000).

Kendini adama duygusuna sahip bireyler, yaptıkları işi çok 
sevdikleri için karşılaştıkları zorlukların bir önemi yoktur ve ge-
niş bir sosyal yapıya sahiptirler. Kendini adama duygusu güçlü 
olan bireylerin, sosyal çevreleri ile ilişkileri oldukça iyidir, ilişki-
leri ayrıştırmaktan ziyade sıkı tutmayı tercih ederler ve aralarında 
güven duygusu vardır (Maddi ve Khoshaba, 1994).

Karaırmak ve Güloğlu (2014) yaptıkları bir çalışmada Psiko-
lojik dayanıklılığı yordayan önemli değişkenlerden bir tanesinin 
de kendini adama olduğunu ortaya koymuştur. Kendini adama 
duygusu sosyal ilişkilerine ve çeşitli durumlara bağlılığına imkan 
vermekte, sorunlar karşısında daha iyimser yaklaşımının olması 
da olumlu yaklaşımı sağlayarak yine dayanıklılığı arttıran değiş-
kenler haline gelmektedir.

Ancak bu pozitif durumun yönünde değişiklikler olursa yani 
kendine güvenen ve kendisinin farkında olan gerektiğinde des-
tek isteyen ve destek vermekten çekinmeyen bireyin bu pozitif 
durumlarında değişim olursa kendini adama boyutunda yeniden 
değerlendirmeye, bu da bir sonraki aşamada kontrol boyutuna 
gidebilir (Kamya, 2000).

Kontrol

Birey olağan yaşantısında oluşacak farklı durumlara etki 
edebilir bu da psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kontrol 
boyutu olarak değerlendirilebilir (Holt, Fine ve Tollefson’a 1987).

Bu bireyler olayların kendi halinde seyrine izin vermekten 
ve oluşacak sonuçlarına boyun eğmektense, çabalayarak olumsuz 
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sonuçları değiştirebilecekleri konusunda kendilerine güven du-
yarlar. Ayrıca bu bireyler açısından, güçsüz davranışlar sergile-
mek pasiflik ve ziyandır (Maddi ve diğerleri, 2006).

2.1.2. Psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörler

Psikolojik dayanıklılığın bireyde risk faktörü, koruyucu fak-
törler ve olumlu sonuçları adı altında yer aldığını görüyoruz. Psi-
kolojik sağlamlıkla ilgili yapılan çalışmalar risk karşısında bireyin 
uyum göstermesine odaklanmıştır ve literatürde farklı risk du-
rumları ya da olumsuz yaşantılar ile ilgili yapılmış çalışmalara da 
rastlanmaktadır (Karaırmak, 2006). Bireylerin bir ya da birden 
çok olumsuz yaşantılarının olması veya bu yaşantılara dair risk 
faktörlerinin koruyucu faktörler ile birlikte yan yana bulunması 
ve yeni oluşan duruma uyum sağlama sürecinin ifade edilmesi 
psikolojik dayanıklılığın tanımlanmasındaki ortak noktalardır 
(Rutter, 2012). 

2.1.3. Psikolojik dayanıklılığa ilişkin risk faktörleri

“Çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki riskli ve zorlu yaşam 
olaylarına bağlı olarak incelenmeye başlanan psikolojik sağlamlık 
(resilience), araştırma ve uygulama alanlarında ve özellikle önle-
yici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri açısından risk ça-
lışmalarıyla birlikte giderek gelişmeye ve önem kazanmaya başla-
mıştır. Dolayısıyla risk ve psikolojik sağlamlık kavramları gelişim 
psikolojisi, psikolojik danışma ve rehberlik ile psikiyatri literatür-
lerinde giderek ilgi çeken konular olmuşlardır” (Gizir, 2007). 

Psikolojik dayanıklılığın farklı tanımları olduğu gibi risk fak-
törünün de durumlara göre çeşitli tanımlamaları bulunmaktadır. 
Psikolojik dayanıklılık ile ilişkili olarak bireylerin biopsikososyal 
işlevselliğine zarar verme potansiyeli taşıyan yaşam olayları risk 
etmenleri olarak değerlendirilmektedir (Karaırmak, 2006). İçeri-


