Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(6), April 2018
Received / Geliş
14.03.2018

Article History
Accepted / Kabul
26.04.2018

Available Online / Yayınlanma
30.04.2018

EXAMINING OF THE MENTAL TOUGNESS
LEVELS OF SPORTS HIGH SCHOOL
STUDENTS (SAMPLE OF MALATYA
PROVINCE)
SPOR LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ZĠHĠNSEL DAYANIKLILIK
DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MALATYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)1
Esra BAYRAK AYAŞ2
Fatih MURATHAN3
Mehmet KARTAL4
Hande İNAN5
Abstract
Measuring mental endurance is an important element for the evaluation and development of psychological
performance. For this reason, the aim of this study is to examine the mental toughness levels of sports-high
school students who actively engaged in sports.The universe of study were composed of high schools in
Malatya province and the sample group were composed of sports high school students. A total of 182
students participated in the research. Survey method was used in the research. The questionnaire used
were consiststed of two parts. In the first part, there were 6 questions about the demographic information of
the students, In the second part, "Mental Toughness Scale" (MTS) developed by Madrigal, Hamill and Gill
(2013) and adapted to Turkish by Erdoğan (2016) were used. SPSS program was used in the statistical
analysis of the data and the significance level was chosen as 0.05. As a result of the analysis, it was
determined that mental endurance levels of high school students were high. Moreover, there was no
significant difference between the students' grade levels, gender, age, education level of mother and father
and scale total scores. But there was a significant difference between „‟are you interested in team sports or
individual sports?‟‟ question and the scale (p <0,05). It can be said that this difference is in favor of the
students who are interested in team sports. The average score of the students who are interested in team
sports is 46,23, while the average score of those who are interested in individual sports is 43,08.
Keywords: Mental toughness, sports psychology, psychological performance, sports high school.
Özet
Zihinsel dayanıklılığın ölçülmesi, psikolojik performansın değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi için önemli bir
unsurudur. Bu nedenle bu çalıĢmanın amacı, aktif olarak spor yapan spor lisesi öğrencilerinin zihinsel
dayanıklılık düzeylerinin incelenmesidir. AraĢtırmanın evrenini Malatya ilinde bulunan liseler, örneklem
grubunu ise spor lisesi öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya toplamda 182 öğrenci katılmıĢtır.
AraĢtırmada anket yöntemi kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümünde
öğrencilerin demografik bilgilerine yönelik 6 soru yer alırken, ikinci bölümde ise Madrigal, Hamill ve Gill
(2013) tarafından geliĢtirilen, Erdoğan (2016) tarafından Türkçe‟ ye uyarlanan „‟Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği‟‟
(ZDÖ) kullanılmıĢtır. Verilerin istatistiksel analizinde spss programı kullanılmıĢ ve anlamlılık düzeyi 0,05
olarak seçilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda, spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin
yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, yaĢları, anne ve baba eğitim
durumları ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır. Ancak öğrencilerin takım
sporuyla mı yoksa bireysel sporlarla mı ilgileniyorsunuz? sorusu ile ölçek arasında anlamlı farklılığa
rastlanmıĢtır (p<0,05). Bu farklılığın takım sporu ile ilgilenen öğrencilerin lehine sonuçlandığı söylenebilir.
Takım sporu ile ilgilenen öğrencilerin ortalama puanı 46,23 iken bireysel sporlarla ilgilenenlerin ortalama
puanı 43,08‟dir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel dayanıklılık, spor psikolojisi, psikolojik performans, spor lisesi.
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GİRİŞ
Ġnsanların fiziksel beceri ve yeteneklerinin farklı olması müsabaka sonucunu
etkileyebilmektedir. Fakat oyuncuların yarıĢmada baĢarılı olmaları ya da olmamaları
onların müsabaka gününde nasıl performans sergilediklerine bağlıdır. Fiziksel olarak
birbirleriyle denk olan sporcularda kazanan sporcunun genellikle daha iyi zihinsel
beceriye sahip olan sporcular olduğu görülmektedir (Weinberg & Gould, 2015;
Gucciardi, Gordon & Dimmock, 2009). Ġnsan biliĢsel, duygusal, fiziksel ve sosyal
yönleriyle bir bütündür. Sporla ilgilenen bireylerin sportif performansları, bu dört
temel bileĢenin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve gerekli egzersiz programlarının
birlikte planlanması ve uygulanması ile hedeflen seviyeye ulaĢtırılabilir (Erdoğan ve
KocaekĢi, 2015).
Son yıllarda spor psikologlarının üzerinde yoğunlaĢtığı konulardan bir tanesi olan
zihinsel dayanıklılık olgusu sporcular ve antrenörler için özellikle müsabaka
dönemlerinde büyük önem taĢımaktadır (Crust, 2008; Jones & Parker, 2013; Jones &
diğ., 2007; Sheard, 2013). Sporcular, deplasman yolculukları ve sezon boyunca süren
antrenmanlardan dolayı fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz süreçler yaĢamakta
buna bağlı olarak performanslarında dalgalanmalar görülmektedir. Bu durumlardan
dolayı son yıllarda spor psikologlarının performans yükseltmede oynadıkları rol
giderek önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bazı antrenörler, teknik direktörler ve sporcular
spor psikolojisi uygulamalarına Ģüpheyle bakmıĢlar ve kendi otoritelerinin
sarsılacağını veya bunun bir iĢe yaramayacağını düĢünmüĢlerdir. Ancak, özellikle
çeĢitli olimpik ve dünya Ģampiyonalarında dereceye girenlerin spor psikolojisinden
aldıkları yardımları açıklamaları, spor psikolojisi ile ilgili Ģüphelerin giderek
azalmasına yol açmıĢtır (AltıntaĢ ve Akalan, 2008).
Uygulamalı spor psikolojisinde muhtemelen en sık kullanılan ama en az anlaĢılan
konulardan biri zihinsel dayanıklılıktır. Zihinsel dayanıklılık baĢarı ve uyum sağlama
süreci olarak tanımlanmanın yanında stresin olumsuz etkilerini azaltan ve
uyumluluğu destekleyen bir faktör olarak da görülmektedir.
Zihinsel olarak dayanıklı sporcular yüksek düzeyde rekabetçi, kararlı, kendi kendini
motive eden, baskı yaratan durumlarda konsantrasyonu koruyabilen ve bu durum ile
etkili baĢ edebilen, artarak zorlaĢan durumlara karĢı direnç gösterme ve
baĢarısızlıklardan sonra bile kendine olan inancını yüksek düzeyde koruyabilen
bireyler olma eğilimindedirler (Crust ve Clough, 2011).
Literatürde zihinsel dayanıklılık hakkındaki kavramsal yapı halen tartıĢılsa da spor
psikolojisi literatürü açısından çalıĢmalar hızla devam etmekte ve çeĢitli yapılar ortaya
konmaktadır. Jones ve diğ. (2002), Kelly (1955) tarafından ileri sürülen ve zihinsel
dayanıklılık kavramının geliĢtirilmesinde önemli bir role sahip olan KiĢilik Yapısı
Teorisi‟ni (Personality-Construct Theory) temel alarak zihinsel dayanıklılığı sporcuların
baskı altında ya da zor durumlarda kontrollü, kararlı ve konsantre bir Ģekilde
rakiplerine istinaden daha yüksek performans göstermeleri Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
Zihinsel dayanıklılığın temelini oluĢturduğu varsayılan bir diğer teoride ise Raymond
Cattell (1957) zihinsel dayanıklılığı 16 Faktörlü KiĢilik Ölçeği ile değerlendirilen kiĢilik
yapısının bir parçası olarak ele almıĢtır.
Jones ve arkadaĢları (2002), nitel bir yaklaĢım ile ise zihinsel dayanıklılığın yapısını iki
Ģekilde ortaya koymuĢlardır. Birincisi genel olarak zihinsel dayanıklılıktır ve spor
ortamlarında rakiple yarıĢmayı, antrenman gibi unsurlarla baĢa çıkmayı ifade
etmektedir. Ġkincisi de özel olarak zihinsel dayanaklılıktır. Özel zihinsel dayanıklılık,
rakipten daha iyi odaklanmayı, kendine güveni, baskı altında kendini kontrol
edebilme gibi becerileri sürdürebilmeyi sağlayan iki yönüyle doğal olarak sahip olunan
ve geliĢtirilebilen bir psikolojik beceri olarak belirtmiĢlerdir.
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Tüm bu bilgiler ıĢığında bu araĢtırmanın amacı, spor lisesi öğrencilerinin zihinsel
dayanıklılık düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesidir.
MATERYAL METOD
Bu araĢtırmanın evrenini, Malatya ilinde bulunan liseler örneklemini ise 2016-2017
eğitim –öğretim döneminde öğrenim gören spor lisesi öğrencileri oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya toplamda 182 kiĢi katılmıĢtır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıĢtır. Anket iki bölümden oluĢmaktadır.
Anketin birinci bölümünde öğrencilerin kiĢisel bilgilerine yönelik 6 soru ikinci
bölümde ise Spor Lisesi Öğrencilerinim Zihinsel Dayanıklılık düzeylerini incelemek
için Erdoğan (2016) tarafından Türkçe‟ye uyarlanan, geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması
yapılan 11 maddeden oluĢan 5‟li likert tipi “Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıĢtır.
Verilerin Analizi
AraĢtırma grubunun yaĢ, sınıf düzeyi ve baba eğitim durumu ile Zihinsel Dayanıklılık
Ölçeğinden alınan puanlar ile arasındaki farkı tespit etmek amacıyla “tek yönlü
varyans analizi (Anova)” kullanılmıĢtır. Cinsiyet, anne eğitim durumu ve spor branĢı
değiĢkeni ile ölçekten alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla “t- testi”
kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel anlamlılık içinse p<0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiĢtir.
BULGULAR
Tablo 1. AraĢtırma grubunun Demografik DeğiĢkenlerine ĠliĢkin Frekans ve Yüzde
Dağılımları
Yaş

Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

Anne Eğitim Düzeyi
Baba Eğitim Düzeyi

Spor Branşı

Değişkenler

f

%

14
15
16
17
18
Toplam
Kadın
Erkek
Toplam
1.Sınıf

27
43
54
30
28
182
92
90
182
40

14,8
23,6
29,7
16,5
15,4
100,0
50,5
49,5
100,0
22,0

2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
Toplam
Ġlköğretim
Lise
Toplam
Ġlköğretim
Lise
Üniversite
Toplam
Bireysel Sporlar
Takım Sporları
Toplam

48
47
47
182
128
54
182
114
58
10
182
68
114
182

26,4
25,8
25,8
100,0
70,3
29,7
100,0
62,6
31,9
5,5
100,0
37,4
62,6
100,0

Tablo 1 incelendiğinde araĢtırmaya katılanların öğrencilerin 27‟sinin 14, 43‟ünün 15,
54‟ünün 16, 30‟unun 17, 28‟inin 18 yaĢında olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin
cinsiyetlerine bakıldığında 92‟inin (% 50,05) kadın, 90‟ının (%49,5) erkek olduğu
görülmektedir. Ayrıca tablodan, araĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeylerinin
dağılımına baktığımızda 40‟ının (%22,0) 1. sınıf, 48‟inin (%26,4) 2. Sınıf, 47‟sinin
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(%25,8) 3. Sınıf, 47‟sinin (%25,8) 4. Sınıf olduğu anlaĢılmaktadır. AraĢtırmaya katılan
öğrencilerin anne eğitim durumlarına bakıldığında 128‟ inin ilköğretim, 54‟ünün lise
mezunu olduğu anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin baba eğitim durumlarına baktığımızda
ise 114‟ünün ilköğretim, 58‟inin lise, 10‟unun üniversite mezunu olduğu görülmüĢtür.
AraĢtırma grubunun 68‟i bireysel sporlarla, 114‟ünün takım sporları ile ilgilendikleri
anlaĢılmaktadır.
Tablo 2. AraĢtırma grubunun Zihinsel Dayanıklılık Ölçeğinin Tanımlayıcı Ġstatistikleri
N
182

Minimum
17,00

Maximum
55,00

Mean
45,06

Std. Deviation
8,63

Tablo 2‟de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık
ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamalarının ( 45,06), genel olarak ölçekten alınan en
yüksek puan ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. Bu da araĢtırmaya katılan
öğrencilerin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir
Tablo 3. AraĢtırma Grubunun YaĢ DeğiĢkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği
Puanları Arasındaki Fark Ġçin Anova Testi Sonuçları
Değişken

Yaş

Grup

n

Ortalama

S.s

14

27

46,03

9,56

15

43

43,81

10,98

16

54

45,92

5,79

17

30

46,73

6,06

18

28

42,57

10,18

F

p

1,319

,265

Tablo 3 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçeği
puanları ile öğrencilerin yaĢları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen tek boyutlu “varyans analizi (Anova)” sonucunda
anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır (p> 0,05).
Tablo 4. AraĢtırma Grubunun Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği
Puanları Arasındaki Fark Ġçin t- Testi Sonuçları
Değişkenler

N

Ortalama

S.s

Bayan

92

44,45

8,51

Erkek

90

45,67

8,75

t

p

-,954

,341

Tablo 4‟te görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçek
puanlarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup “t testi” sonucunda anlamlı
farklılığa rastlanmamıĢtır (p>0,05).
Tablo 5. AraĢtırma Grubunun Sınıf DeğiĢkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği
Puanları Arasındaki Fark Ġçin Anova Testi Sonuçları
Değişken
Sınıf Düzeyi

Grup
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

n
40
48
47
47

Ortalama
9,24
8,77
9,24
7,08

S.s
1,46
1,26
1,34
1,03

F

p

1,273

,285

Tablo 5 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçeği
puanları ile öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen tek boyutlu “varyans analizi
(Anova)” sonucunda anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır (p> 0,05).
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Tablo 6. AraĢtırma Grubunun Anne Eğitim DeğiĢkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık
Ölçeği Puanları Arasındaki Fark Ġçin t- Testi Sonuçları
Değişkenler

n

Ortalama

S.s

t

p

İlköğretim
Lise

128
54

45,28
44,51

8,32
9,38

,549

,584

Tablo 6‟da görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçek
puanlarının anne eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup “t testi” sonucunda
anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır (p>0,05).
Tablo 7. AraĢtırma Grubunun Baba Eğitim DeğiĢkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık
Ölçeği Puanları Arasındaki Fark Ġçin Anova Testi Sonuçları
Değişken
Baba Eğitim

Grup

n

Ortalama

S.S

Ġlköğretim

114

44,98

8,65

Lise

58

44,81

9,19

Üniversite

10

47,40

4,08

F

p

,394

,675

Tablo 5 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçeği
puanları ile baba eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen tek boyutlu “varyans analizi
(Anova)” sonucunda anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır (p> 0,05).
Tablo 8. AraĢtırma Grubunun Spor BranĢı DeğiĢkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık
Ölçeği Puanları Arasındaki Fark Ġçin t- Testi Sonuçları
Değişkenler

n

Ortalama

S.S

Takım Sporları

114

46,23

9,20

Bireysel Sporlar

68

43,08

8,08

t

p
-2,412

0,01

Tablo 8‟de görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçek
puanlarının spor branĢı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup “t testi” sonucunda anlamlı
farklılığa rastlanmıĢtır (p<0,05). Bu farklılık ise takım sporları ile ilgilenen öğrencilerin
lehine sonuçlandığı ortalama puandan görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araĢtırmada spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeĢitli
değiĢkenler açısından incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin
zihinsel dayanıklılık ölçeği puanları ile öğrencilerin yaĢları arasında anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen tek boyutlu
“varyans analizi (Anova)” sonucunda anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır (p> 0,05).
Kalkavan ve diğ. (2017) Türkiye Masa Tenisi ġampiyonasına katılan sporcuların
zihinsel dayanıklılık düzeylerini incelemek üzere yapmıĢ oldukları araĢtırmada
sporcuların yaĢ düzeyleri ile zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark
olmadığını belirtmiĢlerdir. Bu araĢtırma bulgusu mevcut araĢtırma bulgularını
destekler niteliktedir. Nicholls ve arkadaĢları (2009) tarafından spora yeni baĢlayan ve
performans sporu ile uğraĢan sporcular üzerinde yapılan araĢtırmada belirtildiği üzere
yaĢ değiĢkeni ve zihinsel dayanıklılık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki
olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca Yıldız‟ ın ( 2017) sporcular üzerinde yapmıĢ olduğu
araĢtırmada, sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin yaĢ değiĢkeni açısından
farklılaĢtığını tespit etmiĢtir. Bu araĢtırma bulgusu mevcut araĢtırma bulgusunu
desteklememektedir.
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçek puanlarının cinsiyet
değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleĢtirilen bağımsız grup “t testi” sonucunda anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır
(p>0,05). Masum (2014) tarafından Pakistanlı tenis sporcuları örnekleminde yapılan
bir araĢtırmada cinsiyet değiĢkeni açısından ele alınan zihinsel dayanıklılık
düzeylerinde anlamlı bir fark olduğuna dair sonuç elde edilmiĢtir. Ayrıca, Nicholls ve
arkadaĢları (2009)
tarafından yapılan araĢtırmada belirtildiği üzere cinsiyet ve
zihinsel dayanıklılık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu
saptanmıĢtır. Bu araĢtırma bulguları mevcut araĢtırma bulgusu ile çeliĢmektedir.
Kalkavan ve diğ. (2017) Türkiye Masa Tenisi ġampiyonasına katılan sporcuların
zihinsel dayanıklılık düzeylerini incelemek üzere yapmıĢ oldukları araĢtırmada
sporcuların cinsiyet durumları ile zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı bir
fark olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu araĢtırmada elde edilen veriler mevcut
araĢtırma bulguları ile benzeĢmektedir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçeği puanları ile öğrencilerin
sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla gerçekleĢtirilen tek boyutlu “varyans analizi (Anova)” sonucunda anlamlı
farklılığa rastlanmamıĢtır (p> 0,05). Bu bulgular ıĢığında spor lisesi öğrencilerinin sınıf
düzeylerinin, zihinsel dayanıklılık düzeylerine etki etmediği, bu durumun bireyler
arası yaĢ aralığının birbirine yakın olmasından kaynaklandığı ifade edilebilir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçek puanlarının anne eğitim
durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup “t testi” sonucunda anlamlı farklılığa
rastlanmamıĢtır (p>0,05). AraĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçeği
puanları ile baba eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen tek boyutlu “varyans analizi
(Anova)” sonucunda anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır (p> 0,05). Bu bulgular ıĢığında
ebeveynlerin eğitim durumlarının bireylerin zihinsel dayanıklılık düzeylerine etki
etmediği söylenebilir. Fakat bilindiği üzere bireyin geliĢim dönemlerinden kritik bir
dönem olarak nitelendirilen ergenlik döneminde karĢılaĢtığı bir takım problemlerin
üstesinden gelebilmesinde ailenin doğru ve olumlu yaklaĢımının ve iletiĢiminin önemli
olduğu, ailelerin bu dönemlerde çocuklarına karĢı sergileyecekleri yaklaĢım
tarzlarında eğitim düzeylerinin belirleyici rol oynayabileceği düĢünülmektedir. Bu
konu ile ilgili Murathan ve diğ. (2013) yılında yapmıĢ oldukları bir araĢtırmada aileleri
ile yaĢayan üniversite öğrencilerinin aileleri ile yaĢamayan öğrencilere göre daha
avantajlı durumda olduklarını ifade etmiĢlerdir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin zihinsel dayanıklılık ölçek puanlarının spor branĢı
değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleĢtirilen bağımsız grup “t testi” sonucunda anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır
(p<0,05). Bu farklılık ise takım sporları ile ilgilenen öğrencilerin lehine sonuçlandığı
ortalama puandan görülmektedir. ÇeĢitli araĢtırmalarda zihinsel dayanıklılığın her
branĢa özgü değiĢebileceği ve farklı dinamikler tarafından etkilenebileceği ifade
edilmiĢtir (Gucciardi ve Gordon, 2009; Bull ve diğ., 2005). Bu araĢtırmalar mevcut
araĢtırma bulgularını destekler niteliktedir.
Sonuç olarak, spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık ölçeğinden elde ettikleri
puan ortalamalarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu, ayrıca öğrencilerin,
yaĢları, cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne ve baba eğitim durumları ile ölçek toplam
puanları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıĢtır. Ancak öğrencilerin takım
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sporuyla mı yoksa bireysel sporlarla mı ilgileniyorsunuz? sorusu ile ölçek arasında
anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır (p<0,05). Bu farklılığında takım sporu ile ilgilenen
öğrencilerin lehine sonuçlandığı tespit edilmiĢtir.
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