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PROFESYONEL FUTBOLCULARIN MİLLİ TAKIMLARDA
YER ALMA DÜZEYLERİNE GÖRE
PSİKOLOJİK BECERİLERİ
E. KONTER*
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, profesyonel futbolcuların milli takımlarda
oynama sayılarına göre psikolojik becerilerinin (imgeleme-İM, baskı
altında doruk performans-BD, bağlılık gösterme-BG, stresle başa
çıkma-SB ve karşılaşma kaygısını yönetme-KK) karşılaştırılması idi.
Araştırmanın evrenini Türkiye Futbol Federasyonunun 7. Bölgesi olan
Güney-Anadolu illeri oluşturdu. Bu bölgedeki 18 profesyonel futbol
takımında yer alan 451 futbolcunun 313’üne ulaşıldı. Bu amaçla,
“Futbolda psikolojik beceriler ölçeği-16” (FPBÖ-16)’dan ve milli olma
düzeyleriyle ilgili ankete verilen yanıtlardan yararlanıldı. FPBÖ-16’nın
güvenilirlik katsayıları, İM’de 0.66, BD’da 0.73, BG’de 0.62, SB’da 0.68
ve KK’de ise 0.63 idi. Tek yönlü varyans analizi ile, profesyonel
futbolcuların milli takımlarda oynama düzeylerine göre psikolojik
becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Sadece BD
becerisi açısından anlamlı düzeye yakın bir farklılık bulundu [F; 2.53,
p=0.08]. Buna göre, milli olanların olmayanlara göre, daha iyi BD
becerisi gözlenmekteydi.
Anahtar sözcükler: Psikolojik beceri, profesyonel futbol, milli
olma düzeyi, egzersiz
SUMMARY
PSYCHOLOGICAL SKILLS OF PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS
ACCORDING TO NATIONAL TEAM APPEARANCE
The purpose of this study was to investigate psychological skills
(imagery, peaking under pressure, commitment, coping with stress and
competitive anxiety) of professional soccer players according to
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appearance in national teams (none, 1 to 5, and over 5). The population of
this study consisted of 451 soccer players in 18 professional soccer
teams affiliated to the Turkish Soccer Federation South Anatolia Region.
A total of 313 players participated in the study. Soccer psychological
skills scale-16 (SPSS-16) and a questionnaire were administered to the
players and data were gathered. Reliability coefficients of the scale are
as follows: 0.66 for imagery, 0.73 for performance under pressure, 0.62
for commitment, 0.68 for coping with stress, and 0.63 for competitive
anxiety. One-way ANOVA results revealed no significant differences for
measured psychological skills according to national team appearance
(p>0.05). Only for the peaking under pressure variable the difference
approached a significant level [F; (2) 2.53, p<0.08]: international players
had better peaking under pressure skill than the non-international ones.
Key words: Psychological skills, professional soccer, national team
appearance, exercise
GİRİŞ
Milli olma ve üst düzey futbol liglerinde oynamaya, gelişmiş
fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik beceriler eşlik eder. Daha iyi
performansa sahip olmakla, üst liglerde ve milli takımlarda yer alma
genellikle karşılıklıdır. Milli olmada devamlılık durumuna göre başarı ve
performans ölçütleri farklılaşabilir. Goldberg’e göre sportif mükemmellik
için, fiziksel, teknik, taktik ve zihinsel faktörler önemli role sahiptir (8).
Elit sporcuların erken yaşlarda bile daha etkili konsantrasyon,
kişi-içi ve kişilerarası özellikler gösterdikleri, konu yönelimli oldukları ve
olumlu düşünceler taşıdıkları, daha yüksek kendine güven, olumlu
imgeleme, kararlılık, konsantrasyon ve adanma gösterdikleri belirtilmiştir
(19,34). Hemen hemen bütün sporlarda, olimpiyat madalyası kazanan
ve dünya şampiyonu olanların ortak özellikleri; zihinsel hazır olma,
sürekli çalışma, uygulama ve düzeltme, karşılaşma öncesi ve
sonrasında yarışma planlarına uyma ve planlarını daha da düzelterek
geliştirme, dikkat ve tekrar odaklanma, performansla ilgili imgeleme
kontrolü ve kalitesi olarak verilmiştir (17,21,23). Kreiner-Phillips ve
Orlick; dört ayrı ülkeden ve yedi farklı sporda yarışan dünya şampiyonu
17 sporcuda mükemmellik psikolojisi üzerine yaptıkları araştırmada,
sporcuların 1/3’ünün içinde bulundukları durumla başa çıkarak
kazanmaya devam ettiklerini, diğerlerinin ise, fazladan istemlerle başa
çıkmada başarısız olduklarını, tekrar aynı kazanma performansını
ortaya koyamadıklarını veya bunu elde etmek için uzun zaman
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harcamak zorunda kaldıklarını bulmuşlardır (16). Baillie ve Ogilvie,
olimpik ve profesyonel sporlarda, performansı bozan faktörlerin,
yarışma stresi, medya, yolculuk, devamlı başarılı olmayla ilgili
sporcunun kendisinden ve dışarıdan gelen baskılar olduğunu; stres ve
baskıyla başa çıkma gibi faktörlerin ise, her düzeyde yaşanabileceğini
belirtmişlerdir (4). Antonelli, üst düzey sporcuların, “başarı fobisi”ne
ilişkin birçok baskı faktörünün etkisi altında kaldıklarını belirtmiştir (2).
Becerili golfçülerin, baskı altında daha iyi performans ortaya
koydukları, olumsuz faktörler karşısında daha iyi odaklandıkları,
dikkatlerini daha iyi yönlendirdikleri, olumsuz düşünce ve duygu
durumlarıyla daha iyi başa çıktıkları bulunmuştur (29). Gould, Jackson
ve Finch, 1985-1990 yılları arasında ulusal şampiyonluk ünvanına
sahip buz patencilerinin, ünvanlarını korumada karşılaştıkları
güçlüklerin; artan beklenti ve sorumluluklar, takip etmekten takip
edilmeye doğru motivasyonel değişim ve yaşanan sakatlıklarla ilişkili
olduğunu göstermişlerdir (10). Güreşçilerin en iyi performans
gösterdikleri karşılaşmaların öncesi ve sırasında zihinsel hazırlık
planlarını takip ettikleri, optimal uyarılma yaşadıkları, son derece
güvenli oldukları, taktik ve stratejilerine odaklandıkları ortaya
çıkartılmıştır (9). Kanada güreş takımına seçilem ve seçilmeyenler
arasında öne çıkan faktörün kendine güven olduğu ortaya konulmasına
karşın, iki grubun imgeleme becerileri farklı bulunmamıştır (12).
Elit düzey spor katılımında, stresin önemli rol oynadığı ve bunun
da sporcuyu olumlu ve olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanmıştır
(14). Jones ve Swain, 68 elit ve 65 elit olmayan kriket oyuncusunun,
bedensel ve bilişsel kaygıda farklı olmalarına karşın, elitlerin her iki
kaygı çeşidini de performanslarını kolaylaştırıcı algıladıklarını
göstermişlerdir (13). Olimpiyatlarda beyzbol, serbest ve grokoromen
güreş, hentbol, futbol ve atletizmde; gevşeme, imgeleme, alışılagelmiş
uygulamalara yer verme, tamamen hazır olma ve doğru tekniğe
odaklanmanın önemli olduğu ortaya çıkartılmıştır (28).
Üniversite birinci takımının beşinci takıma göre daha iyi imgeleme
becerisine sahip olduğu, bir profesyonel futbol takımının ise, elit
olmayan üniversite takımınlarından daha iyi zihinsel hazırlık, gevşeme
ve motivasyon becerisi gösterdiği bulunmuştur (3). Ulusal, bölgesel ve
yerel düzeyde 362 futbolcuyla yapılan bir araştırmada, psikolojik beceri
olarak imgelemenin önemi gösterilmiştir (26). Profesyonel futbolcuların
profesyonel olmayanlardan daha iyi duygu durumları profili ve daha iyi
stresle başa çıkma becerisi gösterdikleri bulunmuştur (7). Elit
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futbolcuların kişilik özelliklerinin, gösterdikleri fonksiyonlara uygun
düştüğü vurgulanmıştır (33). Bauer, karşılaşma baskısının takımları
dağıttığını; birçok deneyimli futbolcunun bile karşılaşma öncesi stresten
olumsuz etkilendiğini; başarısızlık korkusu, sakatlanma korkusu ve çok
iyi bir rakiple oynamaya bağlı stres faktörlerinin etkili olabileceğini
belirtmiştir (6). Nadori, uluslararası futbolcuların yaşadıkları baskı
nedeniyle, stres ve kaygının performans üzerinde çok etkili hale
geldiğini vurgulamıştır (18). Salmela, dengeli psikolojik profile sahip
olan Brezilyalı futbolcuların, her zaman en iyi oyuncular olmadıklarını
ve buna karşılık, çok iyi oyuncuların zaman zaman nörotik davranış
gösterdiklerini belirtmiştir (25).
Ulusal kaynaklarda, profesyonel futbol, milli olma sıklığı ve
psikolojik becerilere ilişkin araştırmalar hemen hemen yok gibidir. Bu
bağlamda araştırmanın amacı; profesyonel futbolcuların milli
takımlarda oynama sayılarına göre (milli olmayanlar, 1-5 kez arası milli
olanlar ve daha fazla milli olanlar) psikolojik becerileri (İM, BD, BG, SB
ve KK) anlamlı farklılık göstermekte midir sorusuna cevap aramaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmaya katılanlar: Bu çalışmaya yaşları 16-37 arasında
değişen (23.1 ± 3.7) 313 erkek profesyonel futbolcu katıldı. Araştırma
evreni, TFF’nin 7. bölgesi olan Güney-Anadolu illerindeki 18 takım ve
451 profesyonel futbolcudan meydana geldi. Bunlardan 17 profesyonel
1., 2. ve 3. Lig futbol takımının 313 profesyonel futbolcusunun verileri
analiz edildi. Örneklem, TFF’nin Güney-Anadolu illeri bölge temsilciliği
ve yazılı kaynakları aracılığında oluşturuldu (30,31).
Veri toplama araçları: Bu amaçla kullanılan “FPBÖ-16”, beş
faktör ve 16 maddeden meydana gelmektedir (16). FPBÖ-16’nın
güvenilirlik katsayıları, İM= 0.66, BD= 0.73, BG= 0.62, SB= O.68 ve
KK= 0.63’tür. FPBÖ-16’da beş (her zaman, sık sık, ara sıra, nadiren ve
hiçbir zaman); profesyonel futbolcuların milli takımlarda oynama
sayılarıyla ilgili anket sorusunda ise, üç (milli olmadım, 1-5 arası milli
oldum, altı ve daha fazla milli oldum) seçenek bulunmaktadır.
İşlem: Takımların teknik direktör, antrenör, yönetici ve
kaptanlarından yardım istendi. Kamp yapılan yere veya antrenman
sahasına gidilerek veriler toplandı. Futbolculara anket, ölçek ve kalem
sağlanarak başlarında beklendi ve soru sormalarına izin verildi.
Çalışmanın bilimsel olduğu, sonuçların özel yaşantılarını etkilemeyeceği,
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ölçek ve anket üzerine isim yazılmaması gerektiği, bilgilerin onların izni
olmadan kimseye verilmeyeceği, doğru sonuçların alınması açısından
içten ve samimi yanıt vermenin önemi açıklandı.
Verilerin analizi: Profesyonel futbolcuların “FBPÖ-16” ve anket
sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin “tek yönlü
varyans” analizleri yapıldı.
BULGULAR
Profesyonel futbolcuların milli takımlarda oynama sayılarına göre
psikolojik becerileri (İM, BD, BG, SB ve KK) anlamlı farklılık göstermedi
(p>0.05) (Tablo 1). Sadece BD becerisi açısından milli olma düzeylerine
göre anlamlı farklılığa yakın olan bir değer bulundu (F; 2.53, p=0.08).
Milli olanlar olmayanlardan daha iyi BD becerisine sahipti.
Tablo 1. Milli takımlarda oynama sayılarına göre futbolcuların psikolojik
becerilerine ilişkin düzeyleri ve tek yönlü Anova sonuçları.
Psikolojik beceri

Düzey

N
18
48
247
313

X
1.17
1.13
1.23
1.21

SS
0.51
0.39
0.57
0.55

İM

Zayıf
Orta
İyi
Toplam

F

p

0.75

0.48

BD

Zayıf
Orta
İyi
Toplam

73
89
151
313

1.08
1.25
1.25
1.21

0.36
0.61
0.58
0.55

2.53

0.08

BG

Zayıf
Orta
İyi
Toplam

7
34
272
313

1.29
1.24
1.00
1.21

0.76
0.55
0.54
0.55

0.13

0.88

SB

Zayıf
Orta
İyi
Toplam

14
47
252
313

1.29
1.19
1.21
1.21

0.73
0.58
0.53
0.53

0.16

0.85

KK

Zayıf
Orta
İyi
Toplam

25
42
246
313

1.16
1.12
1.23
1.21

0.55
0.40
0.57
0.55

0.81

0.45

TARTIŞMA
Araştırma bulgularını desteklemeyen çalışmalar arasında
olimpiyat madalyası kazanmış sporcuların psikolojik becerilerine ilişkin
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araştırmalar bulunmaktadır (9,10,14,20,21,22,23,32). Kaygı, korku ve
bağlılık gösterme, imgeleme, stres, durumluk kaygı, sürekli kaygı,
benlik imgeleri, zihinsel güç, yorgunluk ve acı, zihinsel hazırlık ve
gevşeme, profesyonel ve amatör olmayla ilgili de destek vermeyen
araştırmalar vardır (1,3,5,7,8,11,14,15,24,26). Sadece baskı altında
doruk performans ortaya koyma becerisinin anılan araştırmalar içinde
kısmen destek bulduğu söylenebilir. Elde edilen araştırma sonucunu
destekleyen; stres, kaygı, korku, başarı fobisi, baskıyla baş etme ve
nörotik davranışlar gibi alanlarda çalışmalar da (2,4,6,18,24,25,27)
bulunmaktadır.
Araştırma sonuçları milli olup-olmamayla ilgili değerlendirildiğinde,
her başarılı olanın milli olmayabileceği de göz önüne alınmalıdır. Milli
olanlarla olmayanları birbirinden ayırmada, psikolojik özelliklerin yanı
sıra birçok faktör de etkili olabilir. Örneğin; kondisyonel ve koordinatif
özellikler, teknik kapasite, taktik anlayış, karşılaşılan rakiplerin düzeyi
ve tercih edilen sistemler gibi.
Birçok profesyonel futbolcu, milli olmamalarına rağmen kendilerini
başarılı algılayabilir. Burada milli olup olmamaktan çok, futbolcuların
başarı algıları psikolojik becerileriyle ilişkili olabilir. Milli olup-olmamanın
yerine farklı başarı ölçütlerinin kullanıldığı durumlarda, milli olup
olmamayla psikolojik beceriler arasındaki ilişkileri anlamak güçleşebilir.
Ayrıca, futbolcular milli olsalar da, üst düzeyde başarı algısına
sahip olmayabilirler. Psikolojik beceriler milli olup olmamaktan çok, üst
düzeyde başarılar elde etme, şampiyonluklar yaşama ve performans
başarılarını uzun süre korumayla ilişkili olabilir.
Son olarak, araştırmada yer verilen psikolojik becerilerden farklı
olan psikolojik becerilerin de millilik düzeyinde önemli rol
oynayabileceği söylenebilir. Örneğin; kendine güven, gevşeme, hedef
belirleme, dikkat ve konsantrasyon gibi.
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