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Özet: Bu çalışmanın amacı, takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete 
ve spor deneyimine göre incelenmesidir. Çalışmaya Bartın ilinde kulüp takımlarında spor yapan 64 
erkek ( X yaş= 17.5± 0.70) ve 45 kız ( X yaş = 17.2 ± 0.86) toplam 109 (21 futbol, 52 voleybol, 16 hentbol, 20 
basketbol) gönüllü sporcu katılmıştır. Sporcuların yarışma ortamındaki kaygı düzeylerini ölçmek için 
Rainer Martens (1977) tarafından geliştirilen Yetişkinler için Yarışma Kaygı Düzeyi (SCAT-A) envanteri 
kullanılmıştır. Takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerini cinsiyete ve spor deneyimine göre kar-
şılaştırmak için t-testi analizi yapılmıştır. Yapılan t-testi sonucunda, kız ve erkek sporcuların yarışma 
kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t = 1.697, p>0.05). Ayrıca 
t-test sonuçları, takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerinin spor deneyimine göre farklılaşmadı-
ğını, spor deneyimi 1-4 yıl olan sporcuların yarışma kaygı düzeyleri ile spor deneyimi 5 yıl ve üstü 
olan sporcuların yarışma kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir  (t = 1.977, 
p>0.05). Sonuç olarak, elde edilen bulgular takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve 
spor deneyimine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler : Takım Sporu, Yarışma Kaygısı, Cinsiyet, Spor Deneyimi

INVESTIGATION OF COMPETITIVE ANXIETY LEVELS OF TEAM ATHLETES 
ACCORDING TO GENDER AND SPORT EXPERIENCE

Abstract: The purpose of this study was to investigate the competitive anxiety levels of team athletes 
with regard to gender and sport experience. 64 male (Mage = 17.5 ± 0.70) and 45 female (M age = 17.2 
± 0.86) total 109 team (21 soccer, 52 volleyball, 16 handball, 20 basketball) athletes who are members of 
their sports team were voluntarily participated to this study. “Sport Competitive Anxiety Test Child 
“SCAT-A” was administrated to athletes to measure the competitive anxiety levels. T-test analyze was 
used to compare the competitive anxiety levels of team athletes with regard to gender and sport experi-
ence. According to the t-test results no significant difference was obtained in competitive anxiety be-
tween female and male team athletes (t = 1.697, p>0.05). In addition, t-test result indicated that competi-

1  Bu çalışma 1.Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresinde (28-30 Haziran 2012) Sözel Bildiri olarak 
sunulmuştur.
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tive anxiety levels of the team athletes did not change with respect to their sport experience (t = 1.977, 
p>0.05). As a conclusion, it can be said that competitive anxiety levels of the team athletes did not show 
difference in terms of gender and sport experience. 

Key Words: Team Sport, Competitive Anxiety, Gender, Sport Experience

GİRİŞ 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda kaygı 
araştırma konusu edilen başlıca psikolo-
jik kavramlardan birisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu anlamda kaygı tüm in-
sanlar için geçerli olan bir kişilik özelliği 
olarak literatürde yerini almıştır (Rodri-
go vd. 1990: 112-120). Kaygı,  genellikle 
karşımıza başarısızlık duygusu, üzüntü, 
sıkıntı, korku ve gerginlik gibi heyecan-
lardan birini veya bir çoğunun bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Kimi 
araştırmacılar tarafından ise kaygı; en-
dişe duygusu ve fizyolojik canlılık düze-
yinin artması olarak ifade edilmektedir 
(Cox 1990). Ayrıca tehdit edici olarak 
kabul edilen olaylar karşısında duyulan 
huzursuzluk, bir çeşit korku hissi ola-
rak da ifade edilen kaygı (Özgül 2003), 
insanlarda var olan temel bir duygu ve 
heyecansal bir olgudur (Akandere 1997). 
Her alanda olduğu gibi spor ortamında 
da kaygı faktörüne rastlamak mümkün-
dür. Sporcular yarışma esnasında perfor-
manslarını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyen bir takım psikolojik faktörlerin 
etkisi altında kalabilirler. Bu faktörler 
bazen sporcunun kişilik yapısı ile ilgili 
olabileceği gibi, dışarıdan gelen bir uya-
rıcının etkisiyle de olabilir. Bu anlamda 

kaygı performansı etkileyen psikolojik 
faktörlerden biri olarak karşımıza çık-
maktadır (Bingöl vd. 2012: 121-125). 

Bu alanda yapılan çalışmalarda genel-
likle kaygı ile performans arasındaki 
ilişki araştırılarak kaygının performans 
üzerine olumsuz etkileri çalışmalarda 
vurgulanmış ve bunlar farklı branşlar 
göz önünde bulundurularak tartışılmış-
tır (Gould 1983, Taylor 1987, Raglin vd. 
1994, Ryska 1998, Kais ve Raudsepp 
2005). Yine diğer bazı çalışmalarda kay-
gı düzeyinin sporcu rekabet ilişkisinden 
kaynaklandığı da ifade edilmiştir (Cerin 
2003, Craft vd. 2003, Humara 1999). 

Bu çalışmalara ek olarak, kaygı kavramı 
ile engellilik, yaş, cinsiyet ve spor dene-
yimi arasındaki ilişki de araştırılmıştır 
(Smith vd 2006, Yıldız vd. 2012). Yapılan 
bir araştırmada ise kızların kaygı dü-
zeylerinin erkeklerin kaygı düzeylerin-
den daha yüksek olduğu belirtilmiştir 
(Andersen ve Williams 1987). Başka bir 
çalışmada ise deneyimli sporcuların  de-
neyimsiz sporculara göre kaygı düzeyle-
rinin daha yüksek olduğunu bunun da 
performanslarını düşürdüğü bulgular 
arasında yer almıştır (Dorak ve Altıpar-
mak 1998). Bu bağlamda, bu çalışmada 
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ise takım sporcularının yarışma kaygı 
düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimi-
ne göre farklılık gösterip göstermediği-
nin belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Katılımcılar: 

Çalışmaya Bartın ilinde kulüp takımla-
rında spor yapan 64 erkek ( X yaş= 17.5± 
0.70) ve 45 kız ( X yaş = 17.2 ± 0.86) toplam 
109 (21 futbol, 52 voleybol, 16 hentbol, 20 
basketbol) gönüllü sporcu katılmıştır.

Veri Toplama Araçları: 

Sporcuların yarışma ortamındaki kaygı 
düzeylerini ölçmek için “Sport Competi-
tive Anxiety Test Adults “SCAT-A” testi 
kullanılmıştır (18). Bu test yarışma orta-
mındaki kaygı durumunu ölçen 15 mad-
deden oluşmuştur. Bu maddelerden 10 
tanesi kaygı ile ilgili iken 5 tanesi cevap 
yanlılığını azaltmak için eklenen sınama 
maddeleridir. Tüm maddeler 3’lü ölçek 
(hiç bir zaman, bazen, sık sık) kullanıla-
rak cevaplandırılmaktadır. 

Verilerin Toplanması: 

Anket sporculara araştırmacı tarafından 
sporcuların antrenman yaptıkları saha 
ve salonlara gidilerek antrenman sonrası 
verilmiş; gerekli açıklamalar yapıldıktan 
sonra testin doldurulması istenmiştir. 
Spor deneyimleri ise “Kaç yıldır spor ile 
uğraşıyorsunuz?” sorusuna verdikleri 
cevaplara göre belirlenmiştir.

Verilerin Analizi: 

Verilerin analiz edilmesinde, tanımlayıcı 
istatistik ve bağımsız örneklerde t- testi  
tekniği kullanılarak Windows için SPSS 
programında yapılmıştır. İstatistiksel an-
lamlılık için 0.05 düzeyi benimsenmiştir.

BULGULAR:

Sporcuların cinsiyete ve spor deneyimi-
ne göre yarışma kaygı düzeylerine ait 
ortalama ve  standart sapma değerleri; 
cinsiyet ve spor deneyimi farklılığını  test 
etmek amacı ile yapılan t-test sonuçları 
Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Sporcuların cinsiyete göre ya-
rışma kaygı düzeyleri

Cinsiyet X SS t

Kız
n= 45 19.60 4.35

1.700
Erkek
n= 64 18.30 3.62

 64 erkek sporcuya ait yarışma kaygı dü-
zeyi 18.30 ± 3.62 ve 45 kız sporcuya ait 
yarışma kaygı düzeyi 18.30 ± 3.65 olarak 
bulunmuştur. Tablo 1’den anlaşıldığı gibi 
erkek ve kız sporcuların kaygı düzeyleri  
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p> .05).
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  Tablo 2. Sporcuların spor deneyimine 
göre yarışma kaygı düzeyleri

Spor 
Deneyimi X SS t

1-4 yıl
n= 35 19.30 3.46

1.9795 yıl ve üstü
n= 74 18.15 3.78

 Ayrıca yapılan t-test sonucunda, spor 
deneyimleri 1-4 yıl arasında olan 35 spor-
cunun yarışma kaygı düzeyi 19.30 ± 3.46 
ve spor deneyimleri 5 yıl ve üstü olan 74 
sporcuya ait yarışma kaygı düzeyi 18.15 
± 3.78 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Spor 
deneyimine göre de sporcuların kaygı 
düzeyleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark yoktur (p> .05).

TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı; takım sporcuları-
nın yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete 
ve spor deneyimine göre incelenmesidir. 
Yapılan analiz sonuçlarına göre, erkek ve 
kız sporcuların yarışma kaygı düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır. Bu sonuç yapılan 
bazı çalışmalarla benzerlik göstermekte-
dir (Andersen ve Williams 1987: 52-56). 

Bu araştırmada elde edilen bir diğer so-
nuç ise, spor deneyimine göre yarışma 
kaygı düzeylerinde herhangi bir fark bu-
lunamamasıdır. Bu çalışma kaygı düzey-
leri bakımından spor deneyimi az olan 
(1-4 yıl) sporcular ile spor deneyimi fazla 
olan (5 yıl ve üstü) sporcular arasında an-
lamlı bir fark olmadığını ortaya koymak-

tadır. Daha önce yapılan bazı çalışma-
larda bu sonuçla paralel bulgulara eri-
şilmişken (Arseven ve Güven 1992, Kais 
ve Raudsepp 2005), diğer bazı çalışmalar 
ise farklı bulgulara erişmiştir (Martens 
vd. 1990). Bu farklılığın da bu çalışmada 
yer alan örneklem grubunun yazılı kay-
naklarda sıklıkla ele alınan bir örneklem 
grubu olmaması ve ayrıca bu çalışmada-
ki spor deneyimi tanımı ile literatürde 
yer alan spor deneyimi tanımlamaları 
arasında fark olması bu farklı sonuçların 
nedenleri olarak ifade edilebilir. 

Aynı bağlamda bazı çalışmalarda ise bu 
kaygı düzeyinin spor deneyimiyle ilgili 
olarak değil daha çok kişinin bilişsel yo-
ğunluğundan kaynaklandığı belirtilmek-
tedir (Kais ve Raudsepp 2005). 

Bunun yanı sıra sporcunun kişilik özel-
liklerinden kaynaklanan depresyon, 
öfke, yorgunluk ve kafa karışıklığı gibi 
psikolojik durumları da performansı 
etkilemektedir (Humara 1999). Ayrıca 
yapılan çalışmalarda sporcuların çalış-
tıkları antrenörlerin sporcuları çok etki-
lediği sporcuların kaygı düzeyi yüksek 
antrenörlerin tavırlarından kaynaklanan 
bir tavır değişikliği ve buna bağlı olarak 
sporcuların kaygı düzeylerinin arttığı 
ifade edilmektedir (Smith vd 2006). Bu 
çalışmada ise bazı çalışmalarda olduğu 
gibi sporcuların genellikle amatör spor-
culardan oluşması da buna bir örnek ola-
rak gösterilebilir. 

Başaran vd. (2009) tarafından yapılan bir 
araştırmada kadın ve erkek sporcuların 
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sürekli kaygı puanları arasında anlamlı 
farklılık tespit edilmemişken, durumluk 
kaygı puanları arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Sürekli kaygı puanları ve 
durumluk kaygı puanları spor branşla-
rı ve spor yaşlarına göre değerlendiril-
diğinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Ayrıca sürekli kaygı puanı ile durumluk 
kaygı puanı arasında anlamlı bir ilişki ol-
duğu tespit edilmiştir. 

Sporcuların branşı ne olursa olsun per-
formans için belli bir kaygı düzeyine sa-
hip olmaları gerekir. Bu kaygı düzeyinin 
yüksek veya düşük olmasında sporcula-
rın deneyimleri önemlidir. Ayrıca antre-
nörler çalışmalarında, psikolojik beceri-
lerin kazandırılmasına ve bu becerilerin 
geliştirilmesine önem vermelidirler (Ba-
şaran vd 2009). Bu araştırma sonuçları 
arasındaki farklılıklar kaygı, performans 
ve başarının tanımlanması ve ölçülme-
sinde kullanılan yöntem farklılıkların-
dan kaynaklanmış olabileceği gibi farklı 
spor branşlarının ele alınmış olması da 
bu çelişkiyi doğurmuş olabilir. Pearson 
Çarpım Momentler Korelasyon analiz 
sonucuna göre; spor deneyimi ile kaygı 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bir baş-
ka deyişle, spor deneyimi fazla olan ta-
kım sporcularının spor deneyimi az olan 
takım sporcuları arasında kaygı düzeyi 
bakımdan fark yoktur. 

Bu sonuç Türkiye’de değişik spor branş-
ları üzerinde müsabıklık yaşına göre kız 
sporcular ile erkek sporcuların kaygı 
puanları arasında fark olmadığını bulan 

araştırma sonuçları ile benzerlik göster-
mektedir. Fakat bu sonuç spor deneyimi 
fazla olan sporcuların yarışma kaygı-
sı puanlarının düşük, spor deneyimi az 
olan sporcuların yarışma kaygı puanları-
nın yüksek olduğunu destekleyen araş-
tırma sonuçları ile farklılık göstermek-
tedir. Bu çelişkili sonuçlar deneyimli, 
deneyimsiz sporcu tanımlanmasındaki 
farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. 
Zira kimi araştırmalarda deneyim ölçütü 
olimpiyat takımında yer almak iken; ki-
milerinde bu ölçüt o spor branşındaki ak-
tif sporculuk süresidir (Aşçı ve Gökmen 
1995).
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