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ÖNSÖZ 

 

Dünya tarihinin en eski spor dallarından biri olan güreĢ, karĢılıklı iki kiĢinin 

hiçbir malzeme ve araç kullanmadan belli kurallar çerçevesinde belli bir süre ve belli 

bir alan üzerinde, tüm fizyolojik ve psikolojik güçlerini kullanarak birbirlerinin 

sırtını yere getirme veya teknik üstünlük sağlamak için yapmıĢ oldukları bir 

mücadeledir (Açak 2005). Dinamik ve kısa bir zaman diliminde pek çok aktivitenin 

oluĢtuğu güreĢ müsabakasını en doğru ve isabetli kararları vererek yönetmek ise üç 

kiĢiden oluĢan hakem heyetinin görevidir. Bir güreĢ müsabakasının seyrini etkileyen 

en önemli unsurlardan birisi hakemdir. Bu yüzden güreĢ hakemliği zor ve üstün 

meziyetler gerektiren bir uğraĢtır. 

 

Bütün bu zorlukların yanı sıra özellikle son yıllarda müsabaka kurallarında 

sıkça yapılan değiĢikliklerde hakemlerin iĢlerini ve adaptasyonlarını iyice 

zorlaĢtırmaktadır. Bir güreĢ müsabakasının vazgeçilmez unsuru olan hakemler; 

dünya ve kendi ülkelerinin minderleri olmak üzere iki alanda kendi bilgi, beceri ve 

deneyimlerini sergilemekte olup, buralardaki performanslarına göre değerlendirilerek 

gerekli kategorilerde görevlendirilmektedirler. Hakemin baĢarısı hakemlik eğitimi ve 

müsabaka deneyimi ile doğru orantılı olup buna Ģahsi ilgi ve becerisi de katkıda 

bulunmaktadır (Cicioğlu 2001). 

 

 GüreĢ hakemliği psikolojik ve biliĢsel (zihinsel) yönleri olan bir fiziksel 

eylemdir. Olayın farkına varan hakem çok kısa bir zaman dilimi içerisinde karar 

vermek durumundadır. Kısaca hakem uyarıcıyı seçerek algılar, analiz eder, 

kategorilere ayırır, kıyaslama yapar ve daha sonra bu uyarana en uygun tepkiyi verir 

(Cel 1994). Hakemler saha içinde ve saha dıĢında pek çok baskılara maruz 

kalmaktadır. Her müsabaka sonrasında günah keçisi ilan edilir, olumlu veya olumsuz 

her türlü sonuçtan onlar sorumlu tutulur ve en önemlisi kiĢilikleri hakkında çeĢitli 

yorumlar yapılır. Tüm bu geliĢmeler, hakemler üzerinde gerek psikolojik gerekse 

zihinsel olarak olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

 

 GüreĢ hakemlerinin müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında 

karĢılaĢtıkları çeĢitli olumsuz tepkiler karĢısında stres kaynakları ve stres kaynakları 

ile baĢa çıkma yöntemlerinde olumlu stratejileri kullanmaları görevlerini baĢarıyla 

yerine getirmeleri açısından önem arz etmektedir. AraĢtırmanın güreĢ hakemlerinin 
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branĢlarına özgü stres kaynaklarını ve belirlenen stres kaynaklarıyla baĢa çıkmada 

kullandıkları yöntemleri belirleme açısından alanında özgün bir araĢtırma olacağı 

düĢünülmektedir.  
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1. GİRİŞ 

 

Bugün modern toplumlarda özellikle son derece geliĢmiĢ ve aynı ölçüde 

karmaĢıklaĢmıĢ olan hayat biçimlerinde insanları stressiz düĢünmek mümkün 

değildir. Stres, aslında günlük yaĢamın bir parçasıdır ve çoğu insan, farkına varmasa 

bile yoğun bir stres yüküne sahiptir (Güçlü 2001). Stres, bireyi tehdit eden ve 

zorlayan tehlikelere karĢı gösterilen bedensel ve ruhsal bir tepkidir (Pehlivan 1995). 

 

Bireylerin stresli olmalarına neden olan faktörler stres kaynağı olarak 

nitelendirilmektedir. Stres kaynakları, bireyde yapıcı stres ya da yıkıcı strese neden 

olabilmektedir. Stres, belli oranlarda normal, yararlı ve yaĢam sürecinde gerekli bir 

durum olarak bilinmektedir (Akman 2004). Aynı zamanda stres bir eyleme, duruma 

ya da kiĢinin üzerindeki psikolojik zorlanmaya karĢı bir tepki sonucu ortaya çıkan bir 

ruh halidir ve organizma için olumsuz, sağlığı bozabilen bir durumdur (Aytaç 2009). 

KiĢi bireysel bütünlüğüne yönelen tehditlere karĢı baĢarılı bir mücadele vermezse 

baĢa çıkamadığı streslerin olumsuz etkileri ile karĢılaĢır (BaltaĢ ve BaltaĢ 2002). 

 

Stresin yoğun olarak hissedildiği mesleklerden bir tanesi de hakemliktir. Spor 

hakemi müsabakaları uluslararası kurallara göre yetki ve otoritesiyle yöneten, 

müsabakanın sağlıklı bir Ģekilde ve zamanına riayet edilerek sona ermesini sağlayan 

kiĢidir (Can ve ark 2011). Hakemler karĢılaĢmaların en belirleyici unsurlarından biri, 

oyun kurallarının, ölçünün, dürüstlüğün simgesi sayılır (Ünsal 2005). Hakemlerin 

karĢılaĢtıkları stres kaynaklarının tespit edilmesi ve uygun baĢa çıkma yöntemlerinin 

geliĢtirilmesi, müsabakaların daha iyi yönetilmesine ve adil olma konusunda 

hakemlere yol gösterecektir (Ekmekçi 2007). 

 

Ġlgili alan yazında; farklı branĢ hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa çıkma 

yöntemlerinin incelendiği birçok araĢtırma (Goldsmith ve Williams 1992, Anshel ve 

Weinberg 1996, Kaissidis ve ark 1997, Anshel ve Weinberg 1999, Rainey 1999, 

Rainey ve Hardy 1999, Kaissidis ve Anshel 2000, Tsorbatzoudis ve ark 2005, Yang 

ve Hsu 2005, Lane ve ark 2006, Dorsch ve Paskevich 2007,  Baldwin 2008a, 

Baldwin 2008b,  Ekmekçi 2008, Gencay 2009, Sayıner ve ark 2009, Voight 2009, 

Can ve ark 2011, Götsén ve Virolainen 2011,  Kruger ve ark 2012, Mirjamali ve ark 

2012,  Nikbakhsh ve ark 2013, Anshel ve ark 2013) bulunmaktadır. Fakat ulusal ve 



2 

 

uluslararası literatürde güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa çıkma 

yöntemlerinin incelendiği bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. 

 

Bu bilgiler ıĢığında araĢtırma; güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stres 

kaynakları ile baĢa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu 

Ģekliyle araĢtırmada, güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa 

çıkma yöntemlerinin belirlenmesi; stres kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerinin hakemlerin klasman, yaĢ ve hakemlik yılı değiĢkenlerinden etkilenip 

etkilenmediğinin saptanması amaçlanmıĢtır.  
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1.1. Stresin Tanımı 

 

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan stres bütün ülkelerin günlük 

dillerine girmiĢ bir kavramdır. Toplumun her kesimindeki insanlar tarafından doğru 

ya da yanlıĢ kullanılmaktadır. Latince estrica sözcüğünden dilimize geçen stres, 

insanların sağlığı ve huzuru için bir tehlike iĢareti, bir uyarı olarak algılanan ve 

dolayısıyla yetersiz bir Ģekilde ele alınan olaylara gösterilen, belirgin olmayan 

fizyolojik ve psikolojik tepkileri ifade etmektedir (ġenyiğit 2004). 

 

 Stres kavramının ortaya çıkıĢı çok eski olmasına rağmen net bir tanımının 

yapılması pek mümkün olmamıĢtır. Hatta “her insanın kendine özgü bir stres 

kavramı vardır” görüĢü kavramın ne kadar değiĢken bir yapıya sahip olduğunu 

göstermektedir (Rice 1999). Aytaç (2009) stresi, tanımlanması pek kolay olmayan, 

çağımızın bir hastalığı ve günümüzün karmaĢık kavramlarından biri olarak 

nitelendirmiĢ, bireyin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan bedensel ve ruhsal 

gerilim, baskı, endiĢe, kısaca kiĢiye rahatsızlık veren bir durum ve bazı olaylara 

verdiğimiz tepki olarak tanımlamıĢtır.  

 

Stres, algılandığı biçimiyle, organizmayı etkileyen herhangi bir Ģey karĢısında 

organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya 

çıkan bir durumdur. YaĢamımızın bir parçası olan stresten kaçmak mümkün değildir 

(Yıldırım 1991). Selye  (1984) ise stresi, “vücuda yüklenilen özel olmayan herhangi 

bir isteme karĢı, vücudun tepkisi” olarak tanımlamaktadır. 

 

Stres bireyin bir gereksiniminden vazgeçmesine veya bir tepkide bulunmasına 

zorlayıcı, bireyin içinden ve dıĢından gelen ve genellikle bireyde gerilime, üzüntüye, 

huzursuzluğa ve çöküntüye yol açan bir güçtür (BaĢaran 1982). Stres organizmanın 

bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir 

durumdur (BaltaĢ ve BaltaĢ 2002). Stres, insanların fiziksel ve sağlık durumlarını 

etkileyerek onlarda duygusal bir gerginlik yaratan süreçtir (Güney 2001).  

 

Stres bir etki tepki olayıdır. Bireyler ilk etapta stres yaratan durumlara ya 

karĢılık verirler ya da yok sayma yönünü seçerler veya donup kalabilirler. Ancak 

stres tümüyle engellenerek ortadan kaldırılması gereken bir durum olmadığı gibi bir 
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anlamda insana çalıĢma gücü kazandıran ve direnme gücü veren bir tepki durumudur 

(Barutçugil 2004). 

 

 Stres doğru ve yararlı olarak yönlendirildiği zaman, kiĢinin ümit ve 

hedeflerini gerçekleĢtirmekten alıkoyan engelleri aĢması için bireye cesaret verir. 

Mutluluk, sağlık, güvence, kendine saygı ve zihinsel dengeyi tehdit eden durumlarda, 

stres bir erken uyarı sistemi olur. Fakat stres kontrolden çıkarsa hastalığa, düĢük 

performansa veya erken ölüme bile neden olur (Norfolk 1989). 

 

Ġnsanı yakın iliĢkilerden uzaklaĢtıran, verimliliği düĢüren ve yaĢama küstüren 

bir durum olan stresin (Selye 1984) aynı zamanda birey için algılanma Ģekline göre 

koruyucu bir tepki olduğu, uyarıcı etki yaptığı, kimi zaman baĢarıya açılan yol 

olduğu ve zor durumlarla baĢa çıkılmasını sağladığı da unutulmamalıdır. Stres her 

zaman kötü değildir. Stres bazı zamanlarda yaĢamınıza renk katan etkili bir güç 

olabilmektedir. Ne olimpiyatlara katılan atletler, normal olarak antrenmanlarda rekor 

kırarlar, ne de aktörler sahne provalarında en yüksek baĢarıyı gösterirler. Onlar 

hepimizin yaptığı gibi, en yüksek performanslarına, meraklı seyircilerin önüne 

çıkmanın verdiği stres sayesinde kavuĢurlar (Rowshan 1998).  

 

             Stresin olumsuz yönlerinin yanında yaĢam içindeki olumlu ve motive edici 

yönlerini de vurgulayarak bir sınıflandırma yapan Selye (1956), stresi yararlı ve 

zararlı olarak ikiye ayırmıĢtır.  Ercan ve ġar (2004) bu belirtileri Çizelge 1.1'de 

belirtmiĢtir. 

Çizelge 1.1. Stresin Zararlı ve Yararlı Belirtileri.  

Zararlı stres belirtileri Yararlı stres belirtileri 

 Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları 

 Astım ve diğer solunum yolu bozuklukları 

 Deride oluĢan lekeler 

 Mide bulantısı 

 Ülser 

 Ġnce ve kalın bağırsak spazmı 

 BaĢ ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı 

 Ağız ve boğaz kuruması 

 ĠĢ tatmini 

 ĠĢ ve hayata karĢı olumlu tutumlar 

 BaĢkalarını dinlemeye gönüllü olma 

 BaĢkalarının duygularını anlayabilme 

 Gülümseme 

 Olayların gülünç yönlerini görme 

 Bilginin uygulanması 

 Yaratıcılık 

 Yüksek verimlilik 

 

1.2. Stresin Nedenleri 

 

             Stresi oluĢturan olaylara ve faktörlere stresör adı verilir (BaltaĢ ve BaltaĢ 

2002). Stresi ortaya çıkaran sebepler çok boyutludur. Ekonomik, sosyal, siyasal, 
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psikolojik, tıbbi, askeri ve hatta doğal olaylar bile stresi tetikleyebilmekte ve olumsuz 

stresi arttırabilmektedir ve stres çoğu zaman bütün bu kaynakların etkisiyle 

sentezlenebilmektedir (ġimĢek 2005). 

 

           Günlük yaĢam içerisinde hepimiz hayat olayları ve Ģartlarının getirdiği genel 

bir stres yaĢıyoruz. Aile hayatı, duygusal yapımız, ekonomik Ģartlar veya sağlık 

durumumuz gibi faktörler kimi zaman bilincinde olduğumuz kimi zaman da 

olamadığımız stres kaynaklarımızdır (Aytaç 2009).YaĢamın bir parçası olan ve tam 

anlamıyla silip atılamayan stres, bireyin içinde bulunduğu ortamdan, kiĢilik 

özelliklerinden, fiziksel özelliklerinden ve psikolojik durumundan kaynaklı olabilir 

(Cam 2004). 

 

           Eroğlu (1998) ise stres nedenlerini belli baĢlı altı bölümde toplamıĢtır.  

 

 Genel stres sebepleri: Fizyolojik ve psikolojik denge bozuklukları  

 Fiziki çevre şartları: Farklı sıcaklık ve nem oranı, hava basıncı değiĢmeleri, 

zararlı atmosfer kirlenmeleri, aydınlatma ve gürültü sorunu, 

 Ekonomik şartlar: Gelir seviyesinin düĢüklüğü, iĢsizlik, enflasyon, aĢırı 

borçlanma, göç, ek gelir için ek iĢ yapma, haksız kazanç, 

 Sosyal hayat: Sosyal çevre ve davranıĢ düzleminden kaynaklanan endiĢe ve 

gerilim, kültürel çeĢitlilik, alt kültür, aile, sosyo-kültürel değerler, 

 Çalışma hayatı: AĢırı iĢ yükü, rol çatıĢmaları ve rol belirsizliği, vardiyalı 

çalıĢma düzeni, iĢte tehlike unsurunun varlığı,  

 Kişilik yapısı: KiĢisel ve kalıtımsal mizaç tipleri. 

 

 Stresin nedenleri çok sayıdadır ve sınırlanması çok zor görünmektedir.  

Ancak yapılan araĢtırmalar ve literatür incelendiğinde önemli görülen üç temel 

noktaya odaklanılmaktadır. Stres oluĢturan faktörler bireysel, çevresel ve örgütsel 

faktörler olmak üzere üç baĢlık altında incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

1.2.1. Bireysel Faktörler 

 

Stresin oluĢmasında bireyin daha çok iĢ çevresi, birlikte çalıĢtığı insanlar ve 

ekonomik durumu gibi bireyin dıĢındaki faktörlerden kaynaklandığına 

inanılmaktadır. Her ne kadar bu dıĢ etkenlerin stresi tetikleyici bir etkisi olsa da, 
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stresin gerçek kaynağı bireyin kendisi ile ilgili olmaktadır (Braham 1998). Strese 

kaynaklık eden bazı bireysel faktörler Ģunlardır:  

 

Kişilik: Eryılmaz (2009) kiĢiliği, belli zamanda ve durumda bireylerin sahip 

oldukları duygu, düĢünce ve davranıĢ Ģekilleri olarak tanımlamıĢtır. Bireyi diğer 

insanlardan ayırt eden en belirgin özelliklerden biri olan kiĢilik, stres üzerinde de 

etkili olan faktörlerden biridir (Tutar 2000). DüĢmanlık duyguları baskın olan kiĢiler, 

kendilerine her konuda suçluluk payı çıkaranlar, aĢırı duyarlı ve duygusal tepkileri 

önde olanlar stresle mücadelede baĢarısız olmaktadırlar. Ayrıca egoist kiĢilik özelliği 

baskın olanlar, olayları ya çok iyi ya da çok kötü bulanlar, çocuksu olarak 

adlandırılan olgunlaĢmamıĢ kiĢilik özellikleri önde olanlar ve çevreleri ile 

etkileĢimlerinde yetersiz kalan kiĢiler de stresle baĢa çıkmada baĢarısız olmaktadırlar 

(Ertekin 1993). 

 

Bireylerin davranıĢ biçimleri genellikle iki ana grup altında ele alınarak 

incelenmektedir. Bunlar A tipi ve B tipi davranıĢ biçimleridir. Hızlı hareket eden, 

hızlı konuĢan, kendilerinin daha çabuk yapabileceklerine inandıkları iĢlerin baĢkaları 

tarafından yapılmasına tahammül edemeyen, tatildeyken bile boĢ durmaktan ve 

dinlenmekten hoĢlanmayan, çabuk kızan, bir ekibin parçası olmak yerine yalnız 

çalıĢmayı tercih eden, zaman baskısını hisseden, baĢarı yönelimli, mücadeleci, öfkeli 

bireyler A tipi kiĢilik özellikleri sergilemektedirler. B tipi kiĢilik özelliklerine sahip 

bireyler ise, çok seyrek olarak zaman baskısını üzerinde hisseden, boĢ zaman ve 

dinlenme sürelerini rahat ve zevkli bir biçimde geçiren, sakin, yavaĢ, rahat, insanlarla 

beraber olmaktan ve ekip çalıĢmasından hoĢlanan bireyler olarak 

tanımlanmaktadırlar (Baransel ve ark 1995).  

 

   Yaş: Birey yaĢlandıkça çevresel ve psikolojik stresle baĢa çıkma gücü 

azalır. Beyni bilgiyi kullanmakta yetersiz kaldığı gibi vücudu da değiĢimlere cevap 

verecek kapasitede değildir. Stres katlanılmayacak kadar zorlaĢır. Ancak insanlar 

yaĢlandıkça daha az hırslı olurlar ve baĢaramayacakları sorumlulukları yüklenmez, 

kendilerine baĢaramayacakları amaçlar koymazlar. Böylece dengeleyici bir güç 

oluĢur (Bakan 2004). 
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Cinsiyet: Kadınların ve erkeklerin yaĢamlarındaki benzer stres kaynaklarına 

verdikleri anlam ve tepkileri farklı olmaktadır (Hallman ve ark 2002). Ev ve aileden 

kaynaklanan stres faktörleri, yetkilerini kullanamayan kadın rolünün getirdiği 

gerilimler, cinsel önyargılar ve genel örgüt kültürünün elveriĢsizliği gibi faktörler de 

kadınların yaĢadığı stres düzeyini artırmaktadır (Tutar 2000). Stres düzeyi artan 

kadınlar stresle mücadele tekniklerini erkeklere göre daha fazla kullanmaktadırlar 

(Ersarı ve Naktiyok 2012).  

 

Aile: Bireyin yaĢadığı aile içi sorunlar, aile üyeleri arasındaki iliĢkiler, 

çocukların yetiĢtirilmesi, eğitimi, eĢlerin iĢ sorunlarını eve taĢımaları, boĢanma, ölüm 

gibi nedenler bireysel stres yaratan unsurlardır (GümüĢtekin ve Öztemiz 2005). 

 

Yaşam Tarzı: Bireyin hızlı yaĢam tarzı, her gece değiĢik ortamlarda, değiĢik 

kiĢilerle zaman geçirilmesi, heyecan, kumar, içki, sigara, uyuĢturucu, ilaç bağımlılığı 

gibi vücut üzerinde anormal uyarıcı etkiler yapabilen alıĢkanlıklarının bulunması 

insan vücudundaki stres yükünü arttıran, direncini kıran ve olumsuz etkiler bırakan 

bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır (Eren 2004). 

 

Algılama: Bazı insanlar karĢılaĢtıkları her durumda bir tehlike veya stres için 

bir tehdit görürken, bazıları bunu kendileri için fırsat ve heyecan olarak 

görebilmektedirler. Herhangi bir durumun memnuniyet verici ya da stresli olup 

olmadığına, algılarına bağlı olarak birey kendisi karar vermektedir (Braham 1998). 

ĠĢini kaybetme durumuyla karĢı karĢıya olan iki bireyden biri iĢini kaybetme korkusu 

yaĢarken, bir diğeri bu durumu daha iyi olanaklar elde etmek için bir fırsat olarak 

değerlendirebilmektedir (Öztürk 1994). 

 

1.2.2. Çevresel Faktörler  

 

 Bireyin yaĢamını sürdürdüğü genel çevrede oluĢan değiĢimler ve 

belirsizlikler de stres kaynağı olabilir. Örneğin; ülkenin ekonomik sisteminde 

yaĢanan dalgalanmalar, politik alanda yaĢanan krizler, iktidar değiĢikliği dönemleri, 

doğal afetler, savaĢ, teknolojik geliĢimler, globalizasyon ve değiĢen rekabet anlayıĢı, 

ulaĢım ve konaklama sorunları, çevre kirliliği, sosyo-kültürel değerlerin değiĢimi gibi 

çevresel faktörler bireylerin özel yaĢamlarını veya kariyer geliĢimlerini yakından 

etkileyip strese neden olabilmektedir (Yaylacı 2005). Bireylerin yaĢadıkları çevresel 
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koĢullar, kiĢiliklerinin bir parçasını oluĢturmaktadır. Çevresel koĢullar değiĢtikçe 

insanların davranıĢları değiĢerek kiĢiliklerinde görülür ya da görülmez bir takım 

değiĢimler ortaya çıkarabilir (Özdevecioğlu 2002). 

 

1.2.3. Örgütsel Faktörler 

 

           Stres kaynaklardan bir diğeri ise örgütsel faktörlerdir. Örgütler belirli bir 

amaca ulaĢmak için en az iki birey tarafından kurulan topluluklardır. Örgütlerin 

yapıları, büyüklüğü-küçüklüğü, ekonomik ve coğrafi durumları, iĢleyiĢ Ģekilleri gibi 

birçok kavram üyesi olan bireyi değiĢik Ģekillerde etkilemektedir (Öztürk 2003). 

Örgütün amaç ve yöntemlerinin belirgin olmaması, bölümler arası çekiĢmeler, baskı, 

sıkı denetim, bireyler arasındaki iletiĢim bozukluğu, tedirgin edici davranıĢlar, 

sistemdeki karmaĢıklıklar, kararlara katılamama gibi unsurlar stres açısından önemli 

faktörler arasında yer almaktadır (Özkalp ve Kırel 2001). Örgüt yapısında rol, görev 

ve sorumlulukların dağılımındaki bozuklukların yanı sıra iĢi görecek elemanların iĢin 

gerektirdiği bilgi, yetenek, tecrübe ve becerileri sahip olmaması nedeniyle onlardan 

beklenen baĢarı düzeyi düĢeceği için hem çalıĢanların hem de yöneticilerin stres 

düzeyi artmaktadır. Bu da örgüt ikliminin olumsuz etkilenmesine ve tüm çalıĢanların 

birbirlerine güvenlerinin sarsılmasına, moral düzeyinin düĢmesine ve dolayısıyla 

motivasyon eksikliğine neden olmaktadır (Eren 2001). 

 

Artan (1986) ve Aydın (1995) örgütsel stres nedenlerini Ģu Ģekilde 

sınıflandırmıĢlardır: 

 

Görev Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

 AĢırı iĢ yükü  

 ĠĢin sıkıcı olması 

 Ücret yetersizliği 

 Yükselme olanağı 

 ÇalıĢma saatlerinin Uzun Olması 

 ÇalıĢma koĢulları 

 

Yetki Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

 Karar verme 

 Karara katılma 
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 Yetkilerin yetersizliği 

 Çok fazla sorumluluk 

 Değerlendirmede adaletsizlikler 

 Yöneticilerin teĢvik etmemesi  

 

Üretim Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

 Zaman baskısı 

 Araç gereç yetersizliği 

 Yeteneklerin iĢin gereklerine uygun olmaması 

 ÇalıĢmaların karĢılığını alamamak 

 

Kümeleşme Yapısına İlişkin Stres Kaynakları / Örgütsel Yapı ve İklime 

İlişkin Stres Kaynakları 

 ĠĢ ortamında huzursuzluk 

 Ast-Üst ve iĢ arkadaĢları ile anlaĢmazlık 

 Toplumsal desteğin düzeyi 

 ĠĢ yerinde dedikodu yapılması 

 

Rol Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

 Rol çatıĢması 

 ĠĢ gerekleri ile kiĢilik uyumsuzluğu 

 Rol belirsizliği 

 

 Kültürel Yapıya İlişkin Stres Kaynakları 

 ĠĢ Ortamında görüĢ farklılıkları 

 Statü düĢüklüğü 

 ĠĢ çevresindeki ortak değer ve normlara uyum 

 

1.3. Stresin Aşamaları 

 

Stres konusunda öncü çalıĢmaları ile tanınan Selye‟nin (1974) “Genel Uyum 

Sendromu” olarak adlandırdığı kurama göre, bedenin stresli durumlarda verdiği tepki 

üç aĢamada geliĢir. Bunlar alarm tepkisi, direnme ve tükenme aĢamalarıdır (BaltaĢ ve 

BaltaĢ 1999, Balcı 2000). 
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1.3.1. Alarm Aşaması 

 

 Alarm safhasında direnç, normal zamanlara oranla daha düĢüktür, yani kiĢi 

gafil avlanmaktadır (Akman 2004). Beden bir stresle karĢı karĢıya geldiğinde bir 

alarm reaksiyonuyla karĢılık verir   (Selye 1957 ). “Bu aĢamada vücudun strese ani 

tepkisi söz konusudur” (Tokay 2001). 

 

Alarm aĢamasının en belirgin özellikleri, taĢikardi (kalp atıĢının hızlanması), 

kas tonusunun azalması, vücut ısısında düĢme, bağırsak ve mide ülserinin oluĢması, 

kan yoğunluğunda artıĢ, sidik kesilmesi, ödem, klor iyonu azlığı, kanda akyuvar 

sayısında aĢırı yükselme, terleme azlığı, geçici kan Ģekeri yükselmesi ve son olarak 

da sürrenal medulladan adrenalin boĢalmasıdır (Stora 1992). 

 

Alarm reaksiyonu birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Bu süreç 

içerisinde stres yaratan durum ortadan kalkarsa organizma normale döner. Ancak 

strese neden olan durum devam ederse direnç dönemine girilir (Arık 1996). 

 

1.3.2. Direnme Aşaması  

 

Genel uyum sendromunun en uzun safhası olan direnme aĢaması aylarca, 

yıllarca ve daha da uzun sürebilir (Allen 1983). Bu aĢamada stres kaynağına uyum 

sağlanırsa organizma normale döner. Kaybedilen enerji yeniden kazanılmaya ve 

bedendeki tahribat giderilmeye çalıĢılır. Stresle baĢa çıkıldığında parasempatik sinir 

sistemi etkin olmaya baĢlar ve kalp atıĢı, tansiyon, solunum düzene girer, kas 

gerilimi azalır (Güçlü 2001). Direnç gösterebilen bir organizma stresi yenebilir aksi 

takdirde yoğun ve sürekli gerilim organizmanın savunmasını zayıflatacağı gibi 

tükenme aĢamasının oluĢmasına da neden olur (IĢıkhan 2004). 

 

1.3.3. Tükenme Aşaması  

 

Stres verici olaylar çok ciddi ise ve uzun süreli ise, organizma için tükenme 

basamağına gelinir (BaltaĢ ve BaltaĢ 1999). Birey tükendiği zaman tamamen strese 

gömülmüĢ demektir. Vücut sistemi artık tepki vermemektedir. Bu kiĢi çevresinde 

geliĢen olaylar karĢısında uyuĢmuĢ gibi davranır ve hiçbir yapıcı tepki veremez 

(Thompson 1998). 
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Kronik baĢ ağrıları, yorgunluk duygusu, uyuyamama, uyanma zorluğu, aĢırı 

yeme, kas ağrıları, göğüs ağrıları, kâbus, hazımsızlık, aĢırı alkol tüketimi, bitkinlik, 

baĢ dönmesi, bulantı, yüksek kan basıncı, sinirli hareketler, paniğe kapılma, olaylar 

karĢısında aĢırı duyarlılık ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler stresin son safhası olan 

tükenme aĢamasında ortaya çıkar  (Tutar 2000).   

 

BaĢa çıkılamayan stres organizmanın dengesini bozar. Uyum enerjisi tükenir 

ve geri dönüĢü olmayan izler organizmayı yıpratır. Hastalıklara açık hedef haline 

gelinen bu dönemin sonunda bedensel tükenme ve ölüm meydana gelir (AltıntaĢ 

2003). 

 

1.4. Stresin Belirtileri 

 

Stres az miktarda ve kısa süreli olduğunda olumlu etkilerde bulunabilirken, 

uzun süreli ve yoğun yaĢandığı zaman bireyin dengesini alt üst ederek çeĢitli 

belirtilerin meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu belirtiler, fiziksel, 

davranıĢsal ve psikolojik belirtiler olarak sınıflandırılabilir (Sunmaz 2001). 

 

1.4.1. Fiziksel Belirtiler 

 

 Fiziksel stres belirtileri daha çok fiziksel nitelik taĢıyan tansiyon yükselmesi, 

sindirim bozukluğu, terleme, nefes darlığı, baĢ ağrısı, yorgunluk, alerji ve mide 

bulantısı gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin miktarı kiĢiden kiĢiye değiĢmektedir 

(Akbulut 1994, Pehlivan 1995, Erdoğan 1996, Pehlivan 2000). Yüksek düzeyde 

stres, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol düzeyiyle iliĢkilidir. Bununla beraber 

kalp hastalıkları, ülser ve migren gibi hastalıklarla da sonuçlanabilir (Luthans 1989). 

 

 Tiryaki (2000) stresin fiziksel etkilerini esas olarak artmıĢ adrenalin düzeyine 

bağlayarak, belirtilerini ise, artmıĢ kalp atım hızı, terlemenin artması, soğuk ve ıslak 

deriye giden kan akımının azalması, karın ağrısı, hızlı nefes alıp-verme, kas 

gerginliği, ağzın kuruması, tuvalete gitme isteği olarak değerlendirmiĢtir. BaltaĢ ve 

BaltaĢ (1999) ise stresin neden olduğu hastalıkların baĢında depresyon, uyku 

bozuklukları, kroner kalp hastalığı, migren, bağıĢıklık faaliyetinde azalma ve kanser 

geldiğini belirtmiĢtir. 
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1.4.2. Davranışsal Belirtiler 

 

 DavranıĢsal stres belirtileri, genellikle dıĢarıdan gözlenebilen ve bireylerin 

davranıĢlarına yansıyan belirtilerdir. Bu belirtilerin bazıları, uykusuzluk, uyuma 

isteği, iĢtahsızlık ya da aĢırı yeme, konuĢma güçlükleri, sigara ve alkol kullanımıdır 

(Köknel 1998, Pehlivan 2000).  

 

 Stresin davranıĢsal etkileri bireye göre değiĢik biçimlerde görülmektedir. Sinirli 

kahkahalar, uygunsuz Ģakalar, konuĢmadaki değiĢiklikler, saldırganlık, duygusal 

patlamalar gibi belirtiler de gözlenebilmektedir (Balaban 1998). 

 

1.4.3. Psikolojik Belirtiler 

 

 Psikolojik stres belirtileri, gerginlik, geçimsizlik, iĢbirliğinden kaçınma 

(çekilme), endiĢe, yetersizlik duygusu ve yersiz telaĢtır (Aydın 2002). Bunlardan 

baĢka insanlara karĢı güvensizlik, geçimsizlik, baĢkalarını suçlama, karar verme 

güçlükleri, yetersizlik duygusu, baĢarısızlık fikirlerinin oluĢması, dalgınlık, yersiz 

telaĢ ve düĢ kırıklığı, uyku bozukluğu da stresin psikolojik sonuçlarındandır. 

 

 Bunların çalıĢanlara etkisi ise; duygusallık, kendisine saygının azalması, 

çevresi ile olumsuz iliĢki, amirine kızgınlık, olaylara zihinsel olarak kendisini 

verememe, karar almada zorlanma, iĢ tatminsizliği gibi bir dizi istenmeyen 

davranıĢsal sonuç olabilir (Ekmekçi 2008). 

 

1.5. Stresin Etkileri   

 

           Stresle ilgili yapılan bilimsel araĢtırmalarda genellikle stresin etkileri 

incelenerek, olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak benimsenmiĢtir. Stresin 

oluĢmasındaki farklı sebeplerden dolayı stresin değiĢik etkilere neden olduğu 

düĢünülmektedir. Stres etkileri kiĢisel, davranıĢsal, biliĢsel, psiko-fizyolojik, tıbbi ve 

organizasyonla ilgili etkiler olarak sınıflandırılmıĢtır (Hughes ve Boothroyd 1997). 

 

 Kişisel Etkiler: Huzursuzluk, saldırganlık, duyarsızlık, depresyon, yorgunluk, 

asabiyet, suçluluk ve utanç, sinirlilik, karamsarlık, düĢük öz-saygı, yalnızlık, tehdit 

ve gerginlik. 
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 Davranışsal Etkiler: Kaza eğilimi, ilaç alımı, duygusal patlamalar, aĢırı yeme 

veya tat kaybı, aĢırı alkol alımı veya sigara içme, heyecanlılık, tahrik edici 

davranıĢlar, az konuĢma, sinirsel kahkahalar, hareketsiz kalamama, titreme. 

 

 Bilişsel Etkiler: Karar verme ve konsantre olmada yetersizlik, sık unutkanlık, 

eleĢtiriye aĢırı duyarlılık ve psikolojik engeller. 

 

 Psiko-fizyolojik Etkiler: Kan ve idrarda yüksek katekolamin ve kortikostreid 

bulunması, kan Ģekerinin yükselmesi, kan basıncı ve kalp atıĢlarının artması, ağız 

kuruluğu, terleme, göz bebeğinin geniĢlemesi, solunum güçlüğü, sıcak ve soğuk 

nöbetler, boğazda ĢiĢlikler, kol ve bacaklarda hissizlik ve karıncalanma. 

 

 Tıbbi Etkiler: Astım, adet görememe, göğüs ve sırt ağrıları, koroner kalp 

hastalıkları, ishal, baĢ dönmesi ve halsizlik, hazımsızlık, sık idrara çıkma, migren ve 

baĢ ağrıları, kabuslar, uykusuzluk, nevroz, psikoz, psikosomatik bozukluklar, Ģeker 

hastalığı, ciltte görülen hastalıklar, ülser, cinsel isteksizlik ve güçsüzlük. 

 

 Organizasyonla İlgili Etkiler: görev baĢında bulunmama, düĢük endüstriyel 

iliĢkiler ve verimsizlik, yüksek iĢ kazası ve düĢük iĢ teslim oranları, kötü iĢ ortamı, 

iĢinden memnuniyetsizlik ve nefret ortamı  (Hughes ve Boothroyd 1997). 

 

 Yararlı Etkileri: Bireyi harekete geçiren ve zorluklarla mücadele etme isteği 

oluĢturan iyi stresin yararlı etkileri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Birkök 2000). 

 

 Motivasyonu, sevk ve idareyi arttırır, 

 Uyanıklığı ve canlılığı sağlar, 

 Yüksek bir enerji hissi verir, 

 Detaylara dikkat edilmesini sağlar, 

 Heyecan ve umut hisleri verir, 

 Kendine güveni arttırır, 

 Amaç ve hedef duygusu sağlar. 

 

1.6. Stresin Ölçümü 

 

Stres faktörleri çoğaldıkça bireyi hangi faktörün etkilediğinin bilinmesi ve 

stresin ölçümü önem kazanmıĢtır. Stresin birey üzerinde nasıl bir etki yarattığını 
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anlayabilmek için stresi ölçmek gerekir. “Stresi ölçmeden onu yönetmek mümkün 

değildir” (Albert 2003). Stresi ölçmek için en çok kullanılan stres ölçüm yöntemleri 

performans testleri, fizyolojik ölçümler ve kiĢisel raporlardır (Erdoğan 1996). 

 

1.6.1. Performans Testleri  

 

Performans testleri bireyin stresi yaĢadıktan sonraki etkilerini ölçmeyi 

amaçlar. Denekler, belli bazı iĢleri baĢarma konusunda, bir takım stresörlere maruz 

kaldıktan sonra düĢük performans gösterirlerse, stresin performansı azalttığı 

düĢünülür (Erdoğan 1996). 

 

1.6.2. Fizyolojik Ölçümler 

 

Fizyolojik ölçümler; bazı ölçüm aletleri kullanılarak kan basıncı, kalp atımı, 

refleksler, nefes alma hızı gibi stres derecesini belirlemek için kullanılan ölçüm 

yaklaĢımlarıdır. Bu ölçümlerde kullanılan aletlerin, doğrudan değerlendirme yapma 

ve uygulama homojenliği nedeniyle güvenilir olma ve kolay derecelendirme gibi 

avantajları olduğu düĢünülmektedir. Fakat ölçüm sırasında kullanılan aletlerin, 

özellikle laboratuar ortamında bazı bireylerin stresini artırdığı gözden 

kaçırılmamalıdır (Erdoğan 1996).  

 

1.6.3. Kişisel Raporlar (Envanter) 

 

 Bu ölçümler bilinen bir stres faktörüyle karĢılaĢan bireyin gelecekteki 

davranıĢını veya durumunu tahmin etmek amacı ile yapılmaktadır. AraĢtırmacılar 

tarafından bir çok envanter yöntemi geliĢtirilmiĢtir. Bunların en yaygını, yaĢam 

olayları tablosu olarak “Sosyal Yönden Adaptasyon Derecelendirme Tablosu” 

(SRRS) ve bir baĢka yaĢam olayları tablosu olan; “Günlük Küçük Ġyi ve Kötü 

Olaylar Cetveli” dir.  Bu ölçekler sayesinde bireylerin karĢılaĢtığı olumlu ve olumsuz 

sıradan olayların değerlendirilmesi ve stres yaratıcı etkileri ölçülmektedir (Erdoğan 

1996). 

 

1.7. Stresle Başa Çıkma  

 

Çağımızın yaĢam biçimleri stresin her an oluĢmasını tetiklemektedir. 

Toplumun her kesimindeki insanlar, stresle baĢ etmek zorunda kalmaktadırlar. Stresli 
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olayları önlememiz çoğu kez olanaklı değildir. Bu nedenle stresle baĢa çıkma 

yollarını öğrenip, günlük yaĢamımıza uygulamakta büyük yarar vardır (Cüceloğlu 

2007). 

 

KiĢiye stres oluĢturan öğeleri ve bunlara verdiği tepkileri tanıtmak, 

problemlerin doğru teĢhisine yardımcı olmak, stres vericileri yönlendirmek, kendini 

psikolojik ve fizyolojik zararlardan korumak için yöntemler öğretmek ve geliĢtirmek 

stresle baĢa çıkma programlarının baĢlıca amacıdır (BaltaĢ 2007). BaĢa çıkma, 

psikolojik ve davranıĢsal çaba ile stresi tolere etme veya azaltmadır (Folkman ve 

Lazarus 1985). Bu çaba, tehlikeli veya rahatsızlık veren bir durumu engellemek için 

duygusal veya davranıĢsal olarak yanıt vermeyi öğrenme ile oluĢmaktadır (Anshel 

1996). BaĢa çıkma, yaĢam stresinin zararlı etkilerinden bir tür kaçınma davranıĢıdır 

(Anıl 1999). 

 

Stresle baĢa çıkma; stres yapıcıların ortaya çıkardığı duygusal gerilimi 

azaltma, gerilime dayanma veya yok etme amacıyla gösterilen davranıĢ veya 

duygusal tepkilerin bütünüdür (Uçman 1990). Stresle baĢa çıkmada, öncelikle iĢe 

yaramayan ve bireye zararlı tepkilerin belirlenmesi ve bunların nelere yol açtığının 

farkına varılması gerekir (Özmen ve Önen 2005). Önemli olan stressiz bir yaĢam 

değil, kaynağında çözümleyerek stresle baĢa çıkabilmektir (Soysal 2009). 

 

Stresle baĢa çıkma veya diğer bir deyiĢle stres yönetimi, ruh ve beden 

sağlığını korumak, üretici ve verimli bir yaĢam sürebilmek için gereklidir. Stres 

yönetiminin amacı stresin bütününden kaçınmak değil, verimlilik, enerji ve atikliğe 

doğru olumlu bir güç oluĢturmaktır (Berant ve ark 2003). Stresle baĢa çıkma ve 

yaĢam kalitesini arttırma amacıyla, stres yaratan durumu veya duruma verilen 

tepkileri değiĢtirmeye stres yönetimi denilmektedir (Karadavut 2005).  

 

 Stresle baĢa çıkma için farklı yöntemler ve teknikler uygulanılmaktadır. Bu 

tekniklerden bazıları Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir (BaltaĢ 2007). 

 

1.7.1. Problem Merkezli Yaklaşımlar 

 

           Problemin belirlenmesi, alternatif çözüm yollarının üretilmesi ve beklenti 

düzeyinin düĢürülmesiyle stresin olumsuz etkilerinden kurtulmayı amaçlamaktadır. 
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Depresyon düzeyleri düĢük kiĢilerin bu teknikleri kullanmalarını daha kolay olduğu 

görülmektedir. Yapılan araĢtırmalarda bu konuda ilginç veriler elde edilmiĢtir. Stres 

verici durumlarda problem merkezli yöntemleri kullanmayı tercih edenlerin stres 

verici durumdan önce ve sonra depresyon düzeyleri düĢüktür. Görüldüğü gibi 

problem merkezli yaklaĢımlardan yararlananlarla depresyon düzeyi arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. Bu tekniklerle yönlendirilen kiĢilerin stres vericilere uygun tepkiler 

geliĢtirme ve depresyonlarıyla baĢa çıkma becerilerini arttığı saptanmıĢtır (BaltaĢ 

2007). 

 

1.7.2. Duygu Merkezli Yaklaşımlar  

 

           Olumsuz duygularının baskısı altında bireyler bu duyguların sorunlarını 

çözmelerini zorlaĢtırmasından korunmak için duygu merkezli yöntemleri kullanırlar. 

Bu yöntemler özellikle kontrol edilme zorluğu olan stres vericiler karĢısında etkili 

olabilir (BaltaĢ 2007). Duygu merkezli yaklaĢımlar genellikle, uzaklaĢma, kendini 

kontrol etme, sosyal destek arama, kabullenme gibi yaklaĢımları içermektedir 

(Lazarus ve Folkman 1984). 

 

AraĢtırmacılar yaklaĢma baĢa çıkma yöntemini aktif bir adım atarak, 

performans ve duygu üzerinde etkili olan potansiyel etkiyi veya stresin Ģiddetini 

azaltmak için duyarlılaĢtırmak, bağ kurmak, uyanıklılık veya dikkat toplama olarak 

tanımlamıĢlardır. Kaçınma baĢa çıkma yöntemi ise durum ile alakalı tehditlerden 

uzaklaĢmak ve geri adım atmak olarak tanımlanmaktadır (Anshel ve Delany 2001). 

 

Ekmekçi (2008), Sayıner ve ark (2009) ve Anshel ve ark (2013) ise stresle 

baĢa çıkma yöntemlerini pozitif biliĢsel yaklaĢım, negatif biliĢsel yaklaĢım ve 

davranıĢsal yaklaĢım olarak üç aĢamada ele almıĢlardır. 

 

“Pozitif biliĢsel yaklaĢım stres kaynağına olumlu Ģekilde yaklaĢarak 

üstesinden gelmek için iyi Ģeyler düĢünme ve göreve devam etmedir. Negatif biliĢsel 

yaklaĢım, olumsuz düĢüncelere kapılarak göreve devam etmeme yönünde fikirlere 

kapılma ve konsantrasyonu bozmadır. DavranıĢsal yaklaĢım ise stres kaynağına 

yönelik sözlü veya hareketlerle kendini ifade etme, uyarma Ģeklinde davranıĢlar 

sergilemedir” (Ekmekçi 2008). 
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1.7.3. Stresle Başa Çıkmada Bireysel Stratejiler 

 

Stresle etkili bir biçimde baĢa çıkılması gerekir. Stresle baĢa çıkmada herkes 

için iyi olan ortak bir çözüm yolu olmadığı gibi her insanın devamlı olarak strese 

maruz kaldığı zaman açık veren zayıf bir yönü vardır. KiĢi kendi kiĢilik ve yaĢam 

tarzına uygun olan yöntemleri bulup denemeli ve stresinin yönetimini ele almalıdır 

(Güçlü 2001). DeğiĢen koĢullara uygun hareket edebilme, ihtiyaç duyulduğunda 

sosyal destek sağlayabilme, iĢ yüklerini önceliklerine göre sınıflandırarak zamanı iyi 

yönetme, sorunları öngörerek alternatif çözüm önerileri geliĢtirme ve soğukkanlılık 

yeteneği kazanma son derece önemli stratejiler olarak sayılabilir (Barutçugil 2000). 

Stresle baĢa çıkmak için geliĢtirilen bireysel stratejilerin bazıları Ģu Ģekilde 

sıralanabilir; Egzersiz yapma (Sabuncuoğlu ve Tüz 1996), dinlenme ve motivasyon 

(Aydın 2004), değiĢtir, kabul et, boĢ ver ve yaĢam tarzını yönet yaklaĢımı (Okutan ve 

Tengilimoğlu 2002), meditasyon, biyolojik geri bildirim, beslenme, masaj, sportif 

etkinlikler (Güney 2001) ve tatile çıkmak (Yates 1989). 

 

Aydın (2002) ise bireysel strateji ve tekniklerin bazılarını Ģu Ģekilde 

sınıflandırmıĢtır: 

 

Bedensel Hareket (Egzersiz): Günümüzde her yaĢtan insanın stresle 

mücadelesinde yürüyüĢ, koĢu, yüzme, bisiklete binme, aerobik, hafif top oyunları, 

tenis gibi egzersizler çok önemli bir yer tutmaktadır (Luthans 1989). 

 

Solunum Egzersizi: Nefes almak bir gevĢeme tekniği olarak kullanıldığı gibi, 

diğer gevĢeme egzersizlerinin de bir parçası olarak kullanılmaktadır, doğru ve derin 

nefes alındığında damarlar geniĢler, kan dolayısıyla oksijen bedenin en uç 

noktalarına kadar ulaĢır. Doğru ve derin olarak alınan nefes bireyde baĢlayacak ve 

baĢlamıĢ olan stres tepkisi zincirini kırmakta ve ters yöne çevirmektedir (BaltaĢ ve 

BaltaĢ 2002). 

 

Meditasyon: Meditasyon, bedeni fiziksel ve duygusal olarak dinlendirmek 

için içsel yoğunlaĢmayı ve sakinliği içerir. Meditasyon bireylere stresli durumlardan 

uzaklaĢmak ve stres belirtilerini azaltmada yardım eder. Meditasyon için gerekli 

unsurlar sakin bir çevre, rahat bir duruĢ, tekrar edilen zihinsel bir uyaran ve pasif bir 

tutumdur (Davis 1983). 
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Biyo feedback (Biyolojik Dönüt): Biyo feedback, insanın fizyolojik 

tepkilerinin bir araç yardımı ile bir eğitim programı içinde beden sıcaklığı, ter bezi 

salgısı gibi otonom faaliyetleri istenilen yönde düzenlemeyi öğrendiği bir yöntemdir. 

Biyo feedback araçları, deriye bağlanan elektrotlar aracılığı ile kaydedilen 

etkinlikleri analiz ederek kiĢiye görülebilen ve duyulabilen sinyaller olarak geri 

yansıtır (BaltaĢ ve BaltaĢ 2002). 

 

Gevşeme (Relaxation): GevĢeme, stres tepkisinin tam karĢıtı bir etki yapar. 

Stres tepkisinde kaslar gerilir, kan basıncı ve kan Ģekeri yükselir, solunum artar. 

GevĢeme hareketleri yapıldığında ise kaslar rahatlar, tansiyon düĢer, solunum yavaĢ 

ve derin olur, kan Ģekeri azalır. Bedende baĢlayan psikosomatik stres tepkisi, 

gevĢeme tekniği kullanılarak kırılır ve zararları engellenmiĢ olur (Allen 1983). 

 

Beslenme: Beslenme alıĢkanlığı ve stres arasında yakın bir iliĢki bulunduğu 

ve bazı yiyeceklerin stres tepkisini baĢlattığı, artırdığı, hatta bireyleri strese karĢı 

daha duyarlı hale getirdiği görülmüĢtür (Sığrı 2007). AĢağıda stresle baĢa çıkmada 

dikkat edilmesi gereken temel beslenme ilkeleri belirtilmiĢtir (Schafer 1987). 

 

 Günde iki veya üç fincandan fazla kahve içilmemelidir. 

 Günlük beslenmede kalori, vitamin ve mineral dengesi sağlanmalıdır. 

 Beslenmede doğal ve iĢlem görmemiĢ besinleri yeğleyerek, zararlı 

kimyasal maddeler içeren besinler en aza indirgenmelidir. 

 Stresli durumlarda bir baĢa çıkma mekanizması olarak yemekten 

kaçınılmalıdır ve özellikle rafine Ģeker oranı yüksek besinlerden uzak durulmalıdır. 

 Eğer sigara içiliyorsa ve düzenli olarak baĢkalarının dumanına maruz 

kalmıyorsa, takviye olarak C Vitamini alınmalıdır. 

 Egzersiz yapılmadıkça diyet baĢarıya ulaĢamaz, bunun için düzenli olarak 

egzersiz yapılmalıdır. 

 Gelip geçici diyet çabalarından kaçınılmalı ve kararlı olunmalıdır. 

 Tuz, doymuĢ yağ ve kolesterol içeren besinler en aza indirilmelidir. 

Toplumsal Destek: Toplumsal ve sosyal destek bireylerin aile, toplum ve iĢ 

yaĢamlarında birlikte oldukları diğer insanlar tarafından desteklenme düzeyleri, 

paylaĢım oranları ve birliktelikten aldıkları zevk, stresle mücadele etmedeki baĢarı 
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düzeylerini artırmakta ve stresten daha az zarar görmelerini sağlamaktır (Pehlivan 

1994). 

 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katılma: BaĢa çıkmada önemli bir 

konu da, stres içindeki bireylerin iĢ dıĢındaki boĢ zamanlarını geçirme biçimi ve bu 

zamanlarda gösterdikleri etkinliklerdir. BoĢ zamanı değerlendirme, bireyin öz 

benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı toplumsal, kültürel ve sportif etkinliklere 

katılarak, kiĢinin günlük yaĢamın sıkıcılığından kurtulması ve insanlarla etkileĢerek 

toplumsal bir kiĢilik kazanması olarak açıklanmaktadır (KılbaĢ 1989). 

 

Masaj: Masaj stres tepkisinin yavaĢlatılması ve önlenmesinde birçok 

açılardan yarar sağlar. Masaj rahatlatıcı, dinlendirici ve tedavi edici özellikleri olan, 

fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etkiler meydana getiren, el, su, elektrik vb. aracılığı 

ile yapılan tedavi ve bakım metotlarıdır (Yılmaz ve Oğuz 1991). Masajın rahatlama, 

güvenlik ve kabul görme gibi iyilik duyguları yaratmasının sağlığa olumlu bir etkisi 

vardır (Kanbir 1998). 

 

Dua ve İbadet: Yüzyıllarca dua, gerilimle baĢa çıkmak için kullanılmıĢtır. 

Dua sırasında tekrarlanan ayetler, meditasyonda olduğu gibi odaklaĢmayı 

sağlayacağından bireyin gevĢemesini sağlayabilir. Ayrıca dua ederken içlerindeki 

sesi daha iyi duyabilirler. Ya da Tanrı inancı rehberlik ve avunma yolu ile kiĢide 

olumlu bir kendine inanç sağlayabilir (Schafer 1987). 

 

Zaman Yönetimi: Birçok insan zamanın kıtlığını en önemli stres 

kaynaklarından biri olarak görmektedir. Çoğu zaman yapılacak iĢ için yeterli 

zamanın olmadığı düĢünülür ve genellikle bu sorun zamanı iyi yönetememekten 

kaynaklanmaktadır. Zaman yönetiminin temel amacı, ihtiyaç ve istekleri 

karĢılayacak biçimde zamanı kontrol altında tutabilmektir (Sığrı 2007). 

 

1.8. Hakemliğin Tanımı 

 

Hakem tarafların aralarındaki anlaĢmazlığı çözmek için yetkili olarak 

seçtikleri ve üzerinde anlaĢtıkları kiĢi, belirli bir konudan iyi anlayan, seçme ve karar 

verme yetkisi bulunan kimse olarak tanımlanmıĢtır (TDK 2013). 
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Sportif anlamda hakem ise müsabakalarda kazanılan sayıları tespit etmek, 

kuralları uygulamak ve uygulatmak, kurallara uymayanları cezalandırmakla 

görevlendirilmiĢ kimsedir (Durna 1997). Hakem kelimesinin Ġngilizcedeki karĢılılığı 

“referee”dir. Bu kelime de bu dilde “baĢvurmak” tan doğar. Yani hakem tereddütte 

düĢüldüğünde baĢvurulacak kiĢidir (FIFA 1996). Kısaca spor alanında hakemliği 

insan davranıĢlarını oyunun belirlediği sınırlar içerisinde idare edebilme sanatı olarak 

tanımlayabiliriz (ġahin ve ġahin 2003). 

 

Spor hakemi kararlarını en süratli Ģekilde veren, haklıyı haksızı süratli bir 

Ģekilde ayıran, çok kısa bir anda gördüklerini yorumlayıp kurallar çerçevesinde 

neticelendiren, dönüĢü olmayan kararlar veren, benzetme yapılmak istenirse bir 

hakim gibi karar veren spor hakimleridir. Hakim ile hakem arasındaki en önemli fark 

zamansal açıdan değerlendirme ve düĢünme süreleridir (Uzunoğlu ve ark 2009). 

 

Sporcularla beraber sahada mücadele veren ve o müsabakaların sonuçlarında 

direk olarak etkili olan hakemler; müsabakalarda alınan sayıları tespit etmek ve 

kurallara uymayanları cezalandırmakla görevlendirilen kiĢi olarak müsabakaların, 

oyun kuralları içerisinde fair-play (adil oyun) ilkeleri çerçevesinde oynanması, 

sonuçlandırılması ve kurallara uyulmasını temin eden bir vazgeçilmezdir (Cengiz ve 

Pulur 2004). 

 

Oyun bilgisi, iletiĢim kurma ve değerlendirme yetenekleri gibi çok yönlü 

özelliklere sahip olası gereken hakemler; karĢılaĢmaların en belirleyici unsurlarından 

biri, oyun kurallarının, ölçünün, dürüstlüğün simgesi sayılır (Ünsal 2005). Hakemlik 

bir eylemdir ve “Görme - DüĢünme - Karar verme – Değerlendirme” Ģeklinde ifade 

edilebilir (FIFA 1998). Hem seyirci ile sporcu arasında, hem de rakip takımlar 

arasında köprü görevini görmekte olan hakem; bir yandan da oyunun önceden 

belirlenmiĢ kurallar çerçevesinde değerlendirmesini yapmaktadır (Orta 2000). 

 

1.8.1. Hakem Olmanın Anlamı 

 

           Sadece oyun kurallarını çok iyi bilmek iyi bir hakem olabilmek için yeterli 

olmamaktadır. Kural bilmek kadar hakemliğe olan tutku, görev sorumluluğu, 

müsabaka yönetimi öncesi yüksek moral, adil bir yönetim, çabuk ve mantıklı karar 
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verebilme yeteneği, cesaretli yönetim tarzı, ahlaki kiĢilik gibi vasıflar hakemde 

bulunması gereken özelliklerdir (Day 1996). Hakemin bir sporcu gibi kendisini 

müsabakaya hazırlaması, müsabakaya konsantre etmesi ve gerekli ciddiyeti 

göstermesi gerekmektedir (Akçıl 1996). 

 

Etkili ve baĢarılı hakem olabilmek bir sanattır. Bu sanatsal beceri hakemin 

kiĢisel özelliklerden kaynaklanır. Üst düzey bir hakemlik için herkesin fikir birliğine 

vardığı karakteristik özellikler tutarlılık, uyum, kararlılık, denge, dürüstlük, karar 

verme (yargılama), güven ve motivasyon olarak tespit edilmiĢtir (Weinberg ve 

Richardson 1990). 

 

Hakem sahada olduğu kadar özel yaĢantısında da az hata yapan, belli bir iĢi 

ve mesleği olan, kendi aleyhinde sonuçlanacağını bilse dahi doğru davranıp 

fikirlerini açıklıkla söyleyebilen, bulunduğu topluluklarda saygınlığı olan, müsabaka 

sırasında peĢin hüküm taĢımayan kiĢidir. Aynı zamanda oyunu sporcu, yönetici ve 

seyircilerin saygı ve itimadını kazanacak Ģekilde yöneten, her iki taraf için vereceği 

kararlarda eĢitliğin bozulmamasına dikkat eden, sporda renk ve bayrağın yeri 

olmadığına inanan kiĢi olmalıdır (Babacan 1972). 

 

Hakem; düzgün yaĢantısı, dürüst kiĢiliği ile insan psikolojisinden ve toplum 

sosyolojisinden anlayan, insanın bireysel ve toplumsal davranıĢlarını 

yorumlayabilen, saha içindeki ve dıĢındaki hareketleriyle örnek olması gereken 

kiĢidir (Orta 2002). 

 

1.8.2. Hakemin Görevleri 

 

           Hakemin görevi oynayanları kurallar doğrultusunda yönetmektir. ĠĢte bu 

yüzden hakem, kuralları en iyi bilen olmalıdır (Collina 2004). Bir spor karĢılaĢması 

için görevlendirilen hakem; 

 

 Spor karĢılaĢmalarına çıkacak; sporcular, teknik adamlar, antrenörler ve 

diğer görevlilerin isim listelerini, giriĢ kartlarını, lisanslarını ve gerekli vizelerin, 

mühürlerin bulunup bulunmadığını kontrol eder,   

 Puan cetveli raporlarını, yönetilecek karĢılaĢma sayısını, bazı spor 

dallarında sporcu kilolarını, yaĢlarını ve buna benzer diğer dokümanları inceler, 
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eksik ya da yanlıĢlıkları rapor eder ve ilgili kiĢilere iletir,   

 Spor karĢılaĢmalarında görev yapacak sağlık personelinin ve diğer görevli 

personelin olup olmadığını kontrol eder,  

 KarĢılaĢma baĢlamadan önce varsa yardımcıları ve diğer görevlilerle 

beraber; sporcuları, oyun alanını, kullanılacak malzemeleri (sporcu ayakkabıları, 

formalar, toplar, kale, pota ve diğer fileleri, eldivenleri, minderleri) kontrol ederek 

ölçü ve standartların uluslararası kurallara uygun olup olmadığını belirler,  

 Görevlilerin dıĢındaki kiĢilerin oyun alanının dıĢına çıkartılmasını sağlar, 

 Spor karĢılaĢmalarının çoğunda, hakemler karĢılaĢmaları baĢlatmak üzere 

takımları oyun alanına çağırır, gerekirse seremoni yapılır,  kura atıĢı ile; köĢe, kulvar, 

saha, kale, oyuna baĢlayacak takımı, sporcuyu belirler, takımları sayar, son 

kontrolleri yapar, kronometre ve saat kontrolü yapar, varsa yardımcıları ile 

mutabakatı sağlar; düdük, baĢlama silahı, gong veya baĢka Ģekillerde karĢılaĢmaları 

baĢlatır,  

 Spor karĢılaĢmasının baĢlaması veya baĢladıktan sonra devam etmesi; 

sporcu sağlığı, hava Ģartları, seyirci taĢkınlığı gibi olağanüstü sebeplerden dolayı 

uygun koĢullar sağlanmamıĢsa oyunu baĢlatmaz, tatil eder veya oynanıyorsa iptal 

eder. Bu gibi durumları rapor ederek yetkili makamlara iletir,  

 Spor karĢılaĢmaları süresince uluslararası spor kurallarını tarafsızca 

uygular, oyunun centilmence, kuralları içinde oynanmasını sağlar, bunlara aykırı 

davranıĢları tespit ederse, gerekirse oyunu durdurur, gerekli uyarıları yapar, 

gerekiyorsa çeĢitli Ģekillerde cezalandırır. Verilen cezalar ve uyarılar spor türlerine 

göre değiĢiklik gösterir. Örneğin futbolda sarı kart, kırmızı kart gösterilir, güreĢte 

ihtar verilir, basketbol da teknik faul verilir, hentbol da cezalı sporcular belli 

sürelerle oyun dıĢı bırakılır, 

 Hakemler karĢılaĢma türüne göre; süreleri, skorları, puanları, sayıları, 

verilen cezaların kaydedilmesini sağlar; karĢılaĢmaları belli süreler içinde, sayı limiti 

içinde, zaman kayıplarını da dahil ederek yönetir ve bitirirler. Bazı karĢılaĢmalar süre 

ile (futbol 90 dk.), bazıları ise sayı ile (voleybol da bir set 25 sayıdır) oynanır. 

Bazıların da ise zamanla ve birbirleriyle yarıĢırlar, önce gelen veya en fazla puanı 

alan oyunu kazanır (atletizm de olduğu gibi), 

 Hakemler müsabaka sonunda, karĢılaĢma ile ilgili tüm sonuçları, 

geliĢmeleri, tespit ettiği olayları, düzensizlikleri geniĢ olarak belirten bir rapor 
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düzenler, bu raporları ilgili federasyona ve yetkili makamlara sunar, 

 Hakemlerin spor karĢılaĢmasındaki etkinlikleri spor türlerine göre 

değiĢiklik gösterir. Bazı spor dallarında çok etkin rol oynarken (örneğin futbol, 

voleybol, hentbol, basketbol vb.), bazılarında ise spor türüne ve teknolojik 

geliĢmelere paralel olarak etkiler azdır, bu spor türlerinde sadece gözlem ve denetim, 

bazılarında sadece puanlama yaparlar (örneğin atletizm dalları, yüzme, halter, buz 

pateni vb.), 

 Hakemler görev alanları ile ilgili uluslararası spor kurallarını ve yapılan 

değiĢiklikleri, alanlarındaki geliĢmeleri takip etmelidir (ĠġKUR 2014).  

 

Aynı zamanda hakem; 

 

 Sahada çok iyi bir kiĢilik oluĢturmalıdır. 

 Cesur, karalı ve adaletli olmalı. 

 Keskin bir önseziye, kusursuz bir değerlendirmeye ve ani kararlar için 

devamlı bir bilinçlenmeye yönelmelidir. 

 Her müsabakayı aynı ölçüde ciddiye almalı, sporcu ve yöneticilerle 

centilmence iliĢkiler içinde bulunmalıdır (EPAK 1997). 

 

Görüldüğü gibi hakem sadece bir insan değildir. O, büyük bir gözaltındadır. 

Her davranıĢı, her sözü spor kamuoyunca yakından izlenir. O, toplumun nabzıdır, 

can damarıdır. Hakem kendisine verilen değeri ve güveni üst düzeyde tutmak 

zorundadır (EPAK 1997). 

 

1.8.3. Hakemlerin Davranışları 

 

 Bir hakem aynı zamanda toplum içinde temsil ettiği sporu tanıtmak ve 

onun değerlerini yükseltmekle görevlidir. Hakem; 

 Kurallara bağlılığın yanında sporculara karĢı ılımlı ve sevecen 

olabilmelidir. Maç kontrolünü elinde tutmak sporculara sert sözler ve sert ifadeler 

kullanmakla olmaz. Her iki müsabıka karĢıda bir ağabey Ģefkati ile ılımlı yaklaĢmak 

ve onları kurallı bir maç yapmaya teĢvik etmek sosyal bir beceri iĢidir. 

 Müsabaka sahasında birden fazla görevli vardır. Orta hakem yan hakemler, 

jüri, teknik masa, sağlık ekibi, kontrol ekibi vs. Bir hakem bunlarla her zaman çok iyi 

bir diyalog içinde olmalıdır. Hepsi ile tanıĢmalı, arkadaĢlık iliĢkilerini geliĢtirmelidir. 
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 Gerek müsabıklar ve gerekse diğer görevlilerle diyalogunu müsabaka 

haricinde de yürütmelidir. Müsabaka içi kadar salon içi sosyal davranıĢlarına da 

dikkat etmelidir. 

 Elbiseleri her zaman ütülü, saçları taralı olmalı, sakal tıraĢı yapılmıĢ 

ayakkabıları temiz olmalıdır. 

 Kendini geliĢtirmeli uluslar arası hakem olabileceğini hesap ederek 

yabancı dil öğrenmelidir. Sürekli okumalı ve bilgisini diğer arkadaĢları ile 

paylaĢmalıdır (EriĢim 2010). 

 

1.8.4. Güreş Hakemliği 

 

Ġnsanlık tarihinin en eski sporlarından birisi güreĢtir. GüreĢ sporunun M.Ö. 

yıllarda Türkler, Yunanlılar, Japonlar, Sümerler, Mısırlılar tarafından yapıldığına 

dair belgeler bulunmuĢtur. GüreĢ Ġ.Ö. 900‟lerde kurallara bağlanmıĢtır. Ġ.Ö. 704 deki 

18. Olimpiyat oyunları programına kabul edilmiĢtir. GüreĢ sporu modern 

Olimpiyatların baĢlangıcı 1896 Atina Olimpiyatlarına Greko-Romen stil, 1904 

St.Louise Olimpiyatlarına Serbest stil olarak resmen alınmıĢtır. 1912 yılında FILA 

(Uluslararası Amatör GüreĢ Federasyonu) kurulmuĢtur. Türkiye GüreĢ Federasyonu 

1922 yılında TĠCĠ (Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı) bünyesinde kurulmuĢ ve 

1923 yılında FILA (Federation Ġnternationale de Lutte Amateur)‟ya üye olmuĢtur 

(TGF 2013a). 

 

Tüm güreĢ müsabakaları lisanslı güreĢ hakemleri tarafından yönetilir. TGF 

tarafından uluslararası turnuva ve Ģampiyonalarda görev yapacak hakemler ile 

Türkiye'nin her il ve ilçesinde düzenlenecek müsabakaların baĢ hakemleri ve 

müsabakaları yönetecek diğer hakemler Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Ġl ve 

ilçelerin düzenleyecekleri özel ve resmi müsabakaları baĢ hakemleri ile müsabakaları 

yönetecek diğer hakemler ise Ġl ve Ġlçe Hakem Kurullarınca belirlenir (GHD 2013).  

 

 Güreş Hakemi Olabilme Şartları: Hakem olabilmek için aĢağıdaki Ģartlar 

aranır.  

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak.  

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. ( Olimpiyat, Dünya, Avrupa, 

Akdeniz ve Balkan Ģampiyonalarında Türk Milli Takımında güreĢmiĢ olanlar için 



25 

 

ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. )  

c. 18 yaĢından küçük, 34 yaĢından büyük olmamak ( Ay-Gün hesaplanmaz ). 

YaĢ tashihi kabul edilmez.  

d. Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak.  

e. Düzenlenen hakem kurslarında baĢarılı olmak.  

f. Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almamıĢ olmak.  

g. Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı 

hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.  

h. GüreĢ yapmıĢ olmak. (Bu durum; en az 1 yıllık vizeli lisans, il 

müdürlüklerinden alınacak ve lisans tescil fiĢi yerine geçecek yazı, üniversitelerin 

beden eğitimi ve spor bölümü mezunlarından güreĢ uzmanlık belgesi veya güreĢ 

dersi aldığını belirten not dökümü ile belgelenir.) Bu Ģart cetvel hakemi olmak 

isteyen adaylarda aranmaz (GHD 2013). 

 

 Güreş Hakem Lisanslarının Verilmesi: Hakemlik kurslarını baĢarı ile 

bitirmiĢ olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun kararı ile hakemlik lisansı verilir. 

Kursa giren bütün adaylara kurs öğretmeni tarafından form doldurularak 

Federasyona teslim edilir. GüreĢ hakemlerinin kademeleri aĢağıdaki Ģekildedir.  

 

a) Aday hakem  

b) Ġl ( Bölge ) Hakemi  

c) Milli Hakem  

d) Uluslararası hakem  

 

1. Üçüncü kategori uluslararası hakem  

2. Ġkinci kategori uluslararası hakem  

3. Birinci kategori uluslararası hakem  

4. Olimpik kategori uluslararası hakem (GHD 2013). 

 Güreş Hakemlerinin Müsabaka Öncesindeki Görevleri: 

 

a. Müsabakaların tartısını yapmak, 

b. Müsabaka öncesi ve süresince kurallarla ve kuralların uygulanmasında 

düĢülen tereddütlerle ilgili yapılan konsültasyon toplantılarına katılmak, 



26 

 

c. Salonda müsabakaların kurallara uygun yönetimi için gerekli 

düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Aksayan hususlar varsa 

giderilmesini sağlamak (GHD 2013). 

 

 Güreş Hakemlerinin Müsabaka Sırasında Görevleri: 

 

a. GüreĢçilerin kıyafetlerinin FILA kurallarına ve müsabaka talimatlarına 

uygun olup olmadığını kontrol etmek,  

b. Müsabakaları FILA kurallarına uygun olarak yönetmek,  

c. GüreĢçilerin ve antrenörlerin FILA kurallarına, müsabaka talimatına ve spor 

ahlakına uygun olmayan fiillerini rapor ederek gerekli uygulamanın yapılmasını 

sağlamak (GHD 2013). 

 

 Güreş Hakemlerinin Müsabaka Sonrası Görevleri: 

 

a. Sonuçları anons etmek,  

b. Hakem listelerini kontrol etmek,  

c. Sonuçlar doğru olarak iĢleyip nihai neticeleri tam olarak alarak ferdi 

sıralama ve takım tasniflerini yaparak ilan etmek (GHD 2013). 

 

 Güreş Hakemlerinin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esasları: 

 

a) Tam bir disiplin, bilinçlilik ve tarafsızlıkla hareket etmek,  

b) Her türlü durumda FILA kurallarına ve müsabaka talimatlarına uymak,  

c) BaĢ hakemin verdiği görevleri yapmak,  

d) Hakemlerin verdiği kararlar; FILA kuralları çerçevesinde sadece 

müsabaka esnasındaki konsültasyonda veya protesto söz konusu ise bu maksatla 

kurulacak komisyonda tartıĢmak. Bunun dıĢında kendi aralarında veya baĢka kiĢilerle 

verilmiĢ kararlar hakkında tartıĢma yapamamak,  

e) Müsabakalar sonuçlanıncaya kadar müsabaka mahallini terk etmemek 

(GHD 2013). 

 

1.8.5. Hakemlerin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri 

 

Spor; dünyada her yaĢ kademesinden ve meslekten katılım ve izleyici bulan 

sosyal bir olgudur (Öztürk 1997). Son zamanlarda sporda kazanılan uluslararası 
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baĢarılar, toplumun günlük yaĢamında ve moral düzeyinde oldukça önemli bir değer 

taĢır hale gelmiĢtir (Açıkada ve Ergen 1990). Günümüzde spor dallarında geliĢen 

teknoloji ve antrenman bilimleri ilkelerine bağlı olarak artan performans, yeni 

rekorların kırılmasına ve takım oyunlarında gözle görülür bir geliĢmeyi de 

beraberinde getirmiĢtir. Büyük bir pazar haline gelen spor ortamındaki geliĢmeler 

kulüplerin baĢarı ya da baĢarısızlıkları belirlemektedir. Bu noktada müsabakaları 

yöneten hakemlerin performansları özellikle Türkiye‟de önemli tartıĢmaların konusu 

olmaktadır (KayıĢoğlu ve ark 2010). 

 

    AĢırı sevgi, tutku ve bilgisizlik, günümüz insanının hislerine, kazanma 

arzusuna dur demesine engel olmakta ve bu durum ortaya çarpık bir fanatizm 

çıkarmaktadır. Böylece spor araç olmaktan çıkmakta, kazanmak için amaç 

olmaktadır (Erdem 2000). Spor ortamında seyirci ve sporcular açısından yüksek bir 

heyecan ve stres meydana gelir. Eğitim seviyesi düĢük taraftar topluluklarını 

fanatizme yönelmeleri için bu ortam bir tehlike alanı oluĢturmaktadır (Efe 2001). Bu 

var olan heyecan ortamı sırasında çoğu zaman sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin, 

seyircilerin ve spor adamlarının psikolojik durumları göz ardı edilmektedir. Sadece 

baĢarı hedefi doğrultusunda yoğunlaĢmak sonucunda çoğu zaman fair play, 

olimpizm, psikoloji, sportif erdem gibi unsurlar çiğnenebilmektedir. Aslında seyirci 

sporcu, antrenör ve hakemlerin kendilerini diğerlerinin yerine koyup empati 

yapmaları hem spor kalitesini hem de spordan alınan zevkin daha da artmasını 

sağlayacaktır (Öztürk ve ark 2004). 

 

Hakemlik mesleği stresin yoğun olarak hissedildiği mesleklerden bir 

tanesidir. Hakemlerin negatif duygusallığı, seyirci baskısı, antrenör ve idareci 

baskıları, sporculardan alınan tepkiler, mesleğin getirilerinin yetersizliği,  

müsabakalarının yapılacağı ortamların uygun olmaması, ulaĢım zorlukları gibi bir 

çok faktör strese yol açmaktadır. Ayrıca hakemin stres kaynakları, can sıkıcı 

durumlarla karĢı karĢıya kalmak, toplum ve idarenin desteğinin olmaması, Ģiddete ve 

tehlikeye maruz kalma, meslekte yeterince ilerleyememe gibi konuları da 

kapsamaktadır. Hakemlik, sporcularla hem fizyolojik açıdan, hem psikolojik açıdan 

doğrudan çalıĢma ortamında olan bir meslektir. Strese giren hakem, sporculara, 

seyircilere, iĢine ve hatta hayata karĢı olumsuz davranıĢlar göstermektedir (Can ve 

ark 2011). 
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Medyada ve spor programlarında hakem kararları devamlı tartıĢılmakta bazen 

haftalarca süren bir spor gündemi oluĢmaktadır. Saha içinde tartıĢılmaz yetkilere 

sahip olan hakemlerin kim oldukları, eğitim düzeylerinin ne olduğu, gelirleri, sosyal 

yaĢantıları ve sorunları gibi konular çoğu zaman tartıĢılmamıĢ ve hiçbir zaman 

gündeme getirilmemiĢtir (Tekin ve ark 2005). Hakemler birçok çirkin ve haksız 

sözlere veya hareketlere muhatap olabildikleri gibi yüksek düzeyde para veya Ģöhret 

de kazanamamaktadır. O halde hakemler bu iĢi hastalık derecesinde hobi olarak 

yapmaktadır (Kozanoğlu 1990).  

 

Hakemlerin baĢlıca stres kaynakları tecrübe eksikliği, bireysel hazır 

bulunuĢluk, bireysel geliĢmiĢlik düzeyi, hata yapma korkusu, psikolojik durum, 

kendine güven eksikliği, fiziksel durum, müsabakanın zorluk derecesi, seyirci 

baskısı, partner, fiziksel ve sözel saldırı, medya, antrenör, oyuncu ve idareci baskısı, 

güvenlik ve sağlık önlemlerinin olmaması, salonun fiziksel durumu, baĢarı 

değerlendirmesi, adil olamama, kendini güvende hissetmeme olarak ortaya çıktığı 

gözlenmiĢtir (Ekmekçi 2008). Hakemlerin en çok algıladığı genel stres kaynaklarını 

Ekmekçi (2006) kaygı, endiĢe, çevre faktörü, hata yapma korkusu ve kendini 

güvende hissetmeme olarak sınıflandırmıĢtır. 

 

Spor alanında stres kaynakları ve baĢa çıkma yöntemleri ile ilgili literatür 

incelendiğinde; Amerika‟da yapılan bir araĢtırmada futbol ve voleybol hakemlerinin 

en önemli beĢ stres kaynağının fiziksel zarar görme korkusu, sözlü taciz, oyun 

baskısı, zaman baskısı ve baĢarısızlık korkusu olduğu tespit edilmiĢtir (Goldsmith ve 

Williams 1992). BaĢka bir araĢtırmada basketbol hakemlerinin stres kaynağı olarak 

performans endiĢesi, fiziksel saldırı korkusu, tanınmamıĢlık, zaman baskısı ve kiĢisel 

(içsel) çatıĢma olarak tespit edilmiĢtir (Rainey 1999). Yine Ġngiltere ve Ġskoçya‟da 

yapılan bir araĢtırmada ragbi hakemlerinin stres kaynakları olarak performans ile 

ilgili endiĢeler, zaman baskısı, içsel çatıĢmalar ve fiziksel saldırı korkusu tespit 

edilmiĢtir (Rainey ve Hardy 1999). Yunan araĢtırmacı Tsorbatzoudis ve ark (2005) 

Yunan hentbol hakemlerinin stres kaynaklarını hatalı karar verme, fiziksel zarar 

görme korkusu, kiĢilerarası çatıĢmalar ve yetersiz görünme korkusu olarak tespit 

etmiĢlerdir. Futbol hakemleri üzerine yapılan bir araĢtırmada, Lane ve ark (2006)  

müsabakalarda hakemlerin kararlarını etkileyen durumsal faktörler olarak tecrübe, 

kalabalık (seyirci), oyuncu reaksiyonları ve çevre faktörleri tespit edilmiĢtir. Ayrıca 
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hakemlerin karar vermesinde bu durumların etkili stres faktörü oluĢturduğu 

belirlenmiĢ ve bu stres faktörleri ile baĢa çıkmada çeĢitli yöntemleri kullanmaları 

gerektiği önerilmiĢtir. Dorsch ve Paskevich (2007) Kanada buz hokeyi hakemlerinin 

sürekli yaĢadığı en stresli durumdan üçünü tartıĢmalı karar vermek, partner ile sorun 

yaĢamak, antrenör ile sorun yaĢamak olarak bulmuĢlardır. DeğiĢkenlik gösteren stres 

kaynakları ise seyirciler tarafından sözlü ve fiziksel istismar yaĢamak ve hata yapma 

korkusu olarak tespit etmiĢlerdir. Baldwin (2008a) Avustralya‟da yaptığı araĢtırmada 

hakemlerin strese göz ardı edilemeyecek Ģekilde maruz kaldıklarını belirlemiĢtir. 

Müsabakalarda stresin oluĢmasının olağan bir durum olduğunu ortaya koyan 

araĢtırmada hakemlere yetkililer tarafınca destek sağlanmasını ve hakemler için 

eğitim çalıĢmalarının yapılması önerilmiĢtir.   

 

Baldwin (2008b) bir baĢka araĢtırmasında spor yorumcuları ve gazetecilerin 

hakemler üzerinde oluĢturduğu stresleri konusunda spor hakemlerinin çoğu zaman 

spor dünyasında aĢırı eleĢtirildiği, hor görüldüğü hatta bazı durumlarda nefret 

edildiğini belirtmiĢtir. Ekmekçi (2008), Sayıner ve ark (2009) ve Anshel ve ark 

(2013) Türk basketbol hakemlerinin en önemli stres kaynağının partnerle problem 

yaĢamak olduğu tespit edilmiĢ hakemlerin stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yöntemlerinden pozitif biliĢsel yaklaĢımı hakemler tarafından en sıklıkla kullanılan 

yöntem olarak belirtilmiĢtir. Gencay (2009) futbol hakem ve yardımcı hakemler 

tarafından bildirilen psikolojik stres büyüklüğünü "çok az" ve "ılımlı bir miktar" 

arasında değiĢenlik gösterdiği belirtilmiĢtir.   

 

Voight (2009) ABD futbol hakemlerinde stresin dikkat, odaklanma, 

performans, mesleki memnuniyet ve hakemliği bırakma gibi konularda derin bir 

etkiye sahip olduğu belirtilmiĢtir. ABD futbol hakemleri en çok yaĢadıkları stres 

kaynakları, hakemlik yapma ve ailelerin talepleri arasında kalma, tartıĢmalı karar 

verme, hakemlik ve kendi mesleği arasında kalma olarak tespit etmiĢtir. Hakemlerin 

baĢa çıkma tekniği olarak genelde problem odaklı stratejiler kullandığı görülürken 

hakemlere stresle baĢa çıkma amacı ile fizyolojik gevĢeme teknikleri, iletiĢim 

eğitimi, rahatlama, nefes kontrolü, kendi kendini dinleme, zihinsel beceri eğitim 

teknikleri, zaman yönetimi gibi birçok stres yönetimi müdahalelerini öğrenme ve 

uygulanmasının önemi belirtilmiĢtir. Götsén ve Virolainen (2011) Ġsveç futbol 
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hakemlerinin stresten kaynaklanan olumsuz sağlık sorunlarının hakemlerin üzerinde 

önemli bir etkisinin olmadığını belirlemiĢtir. 

 

Kruger ve ark (2012) Güney Afrika futbol hakemlerin en çok stres yaĢadıkları 

olayları fiziksel yetersizlik korkusu, rol-kültür çatıĢması, baĢarısızlık korkusu, 

akranları ve kiĢilerarası çatıĢmalar, zaman baskısı ve son olarak, fiziksel zarar görme 

korkusu olarak tespit etmiĢlerdir. Mirjamali ve ark (2012) Ġran da futbol, voleybol, 

basketbol ve hentbol branĢlarında uluslararası ve ulusal hakemlerin kiĢiler arası 

çatıĢmalar, kiĢisel ve teknik performans, yargı hataları, performans değerlendirme, 

zaman baskısı korkusu ve kiĢisel problemlerinin bulunduğu rakipleri olarak altı stres 

faktörü belirlenmiĢtir. Nikbakhsh ve ark (2013) ÇalıĢmalarında Ġran futbol süper lig 

hakemlerin yaĢadığı streslerin çoğunlukla yanlıĢ kararlar, fiziksel saldırganlık ve 

fiziksel eksiklik ile iliĢkili olduğunu aksine müsabakalarda gözlemci ve medyanın 

varlığının hakemlerde daha az stres oluĢturduğunu gözlemlemiĢlerdir.  

 

Bu değerlendirmeler ıĢığında hakemlerin stres kaynaklarını önlemeye yönelik 

alınacak tedbirlerin baĢında psikolojik destek, düzenli kural bilgisi eğitim ve testleri, 

düzenli fiziksel testler, kiĢisel geliĢim seminerleri, tecrübeye göre atama yapılması, 

güvenlik önlemleri, hakemler arası takım ruhu yaratma, antrenörlere kural bilgisi 

eğitiminin verilmesi ve caydırıcı idari tedbirlerin alınması, güvenlik ve sağlık 

önlemlerinin yeteri düzeyde alınması, salonun fiziki Ģartlarını belirli düzeyde tutma, 

objektif ve bilimsel değerlendirme gelmektedir (Ekmekçi 2008). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 AraĢtırmada mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel taramaya 

yönelik bir yöntem kullanılmıĢtır. Türkiye GüreĢ Federasyonu‟na bağlı aday, bölge, 

milli ve uluslararası güreĢ hakemlerinden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 

hakemleri kapsayan bu araĢtırma tarama (survey) modeline uygun olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarama modelleri, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var 

olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır. AraĢtırmaya konu 

olan olay, birey ya da nesne kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalıĢılır. Onları, herhangi bir Ģekilde değiĢtirme, etkileme çabası gösterilmez 

(Karasar 2003). 

 

 AraĢtırmada GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa 

çıkma yöntemleri belirlenmiĢtir. Hakemlerin stres kaynakları ve stres kaynakları ile 

baĢa çıkma yöntemleri alt boyut ortalamalarının klasmanına, yaĢa ve hakemlik yılına 

göre karĢılaĢtırması çeĢitli istatistiksel iĢlemlerle değerlendirilmiĢtir. 

 

2.1. Evren ve Örneklem 

 

 “GüreĢ Hakemlerinin Stres Kaynakları ve BaĢa Çıkma Yöntemleri” konulu 

proje Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 17/01/2013 tarih 

ve 3/30 sayılı kararı ile tez olarak hazırlanmasına ve Selçuk Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 17/01/2013 tarih ve 13/02 sayılı etik kurulu onayı 

ile hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir.  

 

AraĢtırmanın evrenini, 2012-2013 sezonunda Türkiye GüreĢ Federasyonu‟na 

bağlı aday, bölge, milli ve uluslararası klasmanda görev yapan güreĢ hakemleri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise bu evrenden tesadüfi örneklem 

yöntemiyle seçilen ve halen aktif olarak görev yapan 38 ilden 29‟u aday, 41‟i bölge, 

69‟u milli ve 62‟si uluslararası olmak üzere toplam 201 hakem oluĢmaktadır. 

AraĢtırmaya tüm hakemler gönüllü olarak katılmıĢtır. 
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2.2. Veri Toplama Araçları 

 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

 

GüreĢ hakemlerinin kiĢisel özellikleri hakkında bilgi toplamak ve araĢtırmada 

inceleme konusunun bağımsız değiĢkenlerini oluĢturmak amacıyla araĢtırmacı 

tarafından dört sorudan oluĢan kiĢisel bilgi formu hazırlanmıĢtır. 

 

KiĢisel bilgi formu, hakemlerin demografik durumlarını belirlemek için 

(Hakemlik statüsü, yaĢ, hakemlik yılı, bölgesi) araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

 

2.2.2. Güreş Hakemleri Stres Ölçeği (GHSÖ) 

 

Bu araĢtırmada ilk aĢamada “stres kaynakları” ve bu stres kaynakları ile baĢa 

çıkarken kullanılan “baĢa çıkma yöntemleri” ile ilgili benzer araĢtırmalar 

incelenmiĢtir. Literatür taraması sonucunda yabancı literatürden elde edilen ölçekler 

öncelikle Türkçe‟ye çevrilmiĢ ve konusuna hakim üç akademisyene soruların doğru 

anlaĢılması ve cevaplanabilmesi için kontrol ettirilmiĢtir. Ayrıca bu sorular güreĢ 

branĢının özelliğine uygun olarak iki uluslararası güreĢ hakemine kontrol ettirilerek 

görüĢleri alınmıĢ ve araĢtırmanın amacına uygun Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

 

Daha sonra hazırlanan ölçek soruları araĢtırma örnekleminden seçilen 

hakemlere (9‟u aday, 11‟i bölge, 9‟u milli ve 6‟sı uluslararası) dağıtılarak her bir 

ifade için anlaĢırlık dereceleri bakımından eleĢtirileri alınmıĢ ve son değiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Gerek hakemlerin bu sorularla ilgili eleĢtirilerinden, gerekse uluslararası 

literatürde yer alan farklı branĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stresle baĢa çıkma 

yöntemleri ile ilgili ölçeklerden (Çizelge 2.1) yararlanılarak; güreĢ hakemlerinin stres 

kaynaklarına yönelik ifadelerden oluĢan 20 madde ve stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yöntemlerine yönelik 18 madde belirlenmiĢtir.  

Çizelge 2.1.  Ölçek Formlarının OluĢturulmasında Yararlanılan Kaynaklar. 

Değişken 
Oluşturulan 

ifadeler 

Kaynaklar 

Stres 

Kaynakları 
20 ifade 

(Anshel ve Weinberg 1995, Anshel ve Weinberg 1996, Kaisisidis ve 

ark 1997, Anshel ve Weinberg 1999, Rainey 1999, Rainey ve Hardy 

1999, Kaisisidis ve ark 2000, Tsorbatzoudis ve ark 2005, Yang ve Hsu 

2005, Lane ve ark 2006, Gençay 2009, Mirjamali ve ark 2012, Anshel 

ve ark 2013) 

BaĢa Çıkma 

Yöntemleri 
18 ifade 
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GHSÖ iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde güreĢ hakemlerinin sıklıkla 

karĢılaĢtıkları stresli durumları (stres kaynakları) belirlemek amacıyla 20 kaynak 

belirlenmiĢtir. 20 stres kaynağı stres derecesi 1‟den (hiç stresli değil) 5‟e (aĢırı 

derecede stresli) kadar beĢli likert-tipi ölçek ile ölçülmüĢtür.  

 

 Ġkinci bölümde “stresle baĢa çıkma yöntemleri” yer almaktadır. Bu bölüm 

hakemlerin verilen  20 stres kaynağı ile baĢa çıkarken hangi baĢ etme yöntemlerinin 

ne sıklıkla kullandıklarını belirlemeye yöneliktir. Stres kaynaklarında belirtilen ilk 5 

sırada yer alan stres kaynaklarıyla baĢ etmede kullanılan yöntemleri 1‟den (asla) 5‟e 

(her zaman) kadar hangi sıklıkta kullanıldığı derecelendirilmektedir. Ġlk beĢ sırada 

yer alan stres kaynağının altındaki her baĢ etme yöntemi için bir derecelendirme 

yapılması gerekmektedir. Ġlk 5‟de yer almayan stres kaynakları ile ilgili 

cevaplandırma yapılmayabilmektedir” (Anshel ve Weinberg 1995, Ekmekçi 2008). 

 

2.2.3. Güreş Hakemleri Stres Ölçeği’nin (GHSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışması 

 

GHSÖ‟nin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması kapsamında 16 ildeki GüreĢ Ġl 

Hakem Kuruluna ölçekler posta yolu ile gönderilmiĢtir. Bu illerde bulunan güreĢ 

hakemlerine uygulanması istenmiĢtir. Gönderilen toplam 200 ölçekten 107 ölçek 

(Çizelge 2.2 ) yapılan inceleme sonucunda değerlendirmeye alınmıĢtır. 

 

Çizelge 2.2. GüreĢ Hakemlerine Gönderilen ve Geri Dönen Ölçeklerin Yüzde ve 

Frekans Dağılımları. 

 Gönderilen Ölçek Dönen Ölçek Geçerli Ölçek 

İl N Yüzde N Yüzde N Yüzde 

Adana 10 5 3 2,8 3 2,8 

Amasya 10 5 5 4,7 5 4,7 

Ankara 20 10 11 10,3 11 10,3 

Antalya 10 5 3 2,8 3 2,8 

Bursa 10 5 8 7,5 8 7,5 

Çorum 10 5 6 5,6 6 5,6 

Erzurum 10 5 5 4,7 5 4,7 

Ġstanbul 20 10 11 10,3 11 10,3 

Ġzmir 10 5 5 4,7 5 4,7 

Kayseri 10 5 5 4,7 5 4,7 

Konya 20 10 15 14,0 15 14,0 

Malatya 10 5 7 6,5 7 6,5 

KahramanmaraĢ 20 10 10 9,3 10 9,3 

Samsun 10 5 7 6,5 7 6,5 

Sivas 10 5 3 2,8 3 2,8 

Aksaray 10 5 3 2,8 3 2,8 

Toplam 200 100 107 100 107 100 
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 Çizelge 2.2‟de gönderilen ve geri dönen ölçek sayıları verilmiĢtir. Çizelge‟ de 

illerde görev yapan GüreĢ Ġl Hakem Kurulu‟na gönderilen ölçeklerin, toplam ölçek 

sayısına göre yüzdeleri gösterilmiĢtir. Buna göre gönderilen toplam 200 anketin % 

53,5‟i geri dönmüĢtür. 

 

 GHSÖ‟nde yer alan stres kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerinin faktör yapısını ve yapı geçerliğini test etmek amacı ile 107 güreĢ 

hakeminin ölçekten elde ettikleri puanlar değerlendirilmiĢtir. 

 

Ölçeklerin yapı geçerliğini araĢtırmaya baĢlamadan önce, verilerin bu analize 

elveriĢli olup olmadığı test edilmiĢtir. Verilerin faktör analizine uygunluğu 

Korelasyon Matrisi, Bartlett Uzaklık Testi, çalıĢma grubunun yeterliği ve BaĢlangıç 

Ortak Değerleri incelenerek yapılmıĢtır. Büyüköztürk (2007) ve Hair ve ark (1998)‟e 

göre verilerin faktör analizi için uygunluğu KMO katsayısı ve Barlett Sphericity testi 

ile incelenebilir. Akgül ve Çevik (2003) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem 

Uygunluk Testi değerinin; 0,60-0,69 arasında “orta”; 0,70-0,79 arasında “iyi”; 0,80-

0,89 arasında “çok iyi”; 0,90-1,00 arasında “mükemmel” düzeyde olduğunu 

vurgulamaktadır.  

 

Buna göre verilerin korelasyon matrisi incelendiğinde maddelerin birbiriyle 

yüksek oranda iliĢkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. Sonuç olarak korelasyon matrisinden 

verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiĢtir. Bartlett Uzaklık Testi ile 

korelasyon matrisinin benzer matris olup olmadığı hipotezi test edilmiĢ ve bu hipotez 

p<0,05 seviyesinde ret edilmiĢtir (Çizelge 2.3). Bu sonuç “stres kaynakları” 

maddeleri arası iliĢkinin varlığını ve “stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri” 

maddeleri arası iliĢkinin varlığını ortaya koyarak faktör analizi için verilerin 

uygunluğunu göstermektedir. Kaiser-Meyer-Olkin Testi ile örneklemin yeterlik 

ölçüsü belirlenmiĢ ve “stres kaynakları” için ,801, “stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemleri” için ,740 olarak bulunmuĢtur. KMO‟nun “stres kaynakları” maddelerinin 

,80‟den yüksek, “stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri” maddelerinin de 

,70‟den yüksek olması, Barlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için 

uygun olduğunu göstermektedir.  
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Çizelge 2.3. GHSÖ‟nde Yer Alan “Stres Kaynakları” ve “Stres Kaynakları ile BaĢa 

Çıkma Yöntemleri” Ġçin KMO ve Bartlett Uzaklık Testi Sonuçları. 

Stres Kaynakları 
,801 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçüsü 

Bartlett Uzaklık Testi YaklaĢık „Ki Kare‟ 1325,288 

Serbestlik Derecesi 190 

Anlamlılık ,000 

Stres Kaynakları ile Başa Çıkma Yöntemleri 
,740 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçüsü 

Bartlett Uzaklık Testi YaklaĢık „Ki Kare‟ 908,043 

Serbestlik Derecesi 120 

Anlamlılık ,000 
  

 Verinin faktör analizine uygunluğu saptandıktan sonra, GHSÖ‟nde yer alan 

stres kaynaklarının faktör yapısını ve yapı geçerliğini test etmek amacı ile varimax 

döndürme yöntemiyle yapılan temel bileĢenler faktör analizi kullanılmıĢtır. Yapılan 

faktör analizi sonucunda “stres kaynakları” maddeleri, 5 faktör altında 

toplanmaktadır. Bu 5 faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları varyans % 59,323‟dür 

(Çizelge 2.4). Bu sonuca göre Büyüköztürk (2007)‟ün önerdiği biçimde birinci 

bileĢeni oluĢturan alt boyut analizlerinde ortaya çıkan faktörler arasında, 

maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe iliĢkin varyansın çoğunluğunu açıkladığı 

görülmektedir. 

 

Bu araĢtırmada maddelerin faktörler üzerine yüklenmelerinin en az ,40 olması 

kriteri seçilmiĢtir. Bu kriter dahilinde “stres kaynakları”nda toplam 20 madde 5 tane 

faktöre anlamlı olarak yüklenmiĢtir. “stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri”nde 

ise toplam 16 madde 3 tane faktöre anlamlı olarak yüklenmiĢtir. “stres kaynakları ile 

baĢa çıkma yöntemleri”nde 2 madde (13. ve 16. madde) ,40‟ın altında yük aldığı için 

ölçekten çıkartılmıĢtır. Çizelge 2.4 ve Çizelge 2.5‟de, “stres kaynakları” ve “stres 

kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri” maddelerinin alt boyut dağılımları, alt 

boyutlarda belirlenen alfa değerleri, maddelerin yükleme değerleri ve faktörlerin 

tanımlamaları sunulmuĢtur.  
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Çizelge 2.4. GHSÖ‟nde Yer Alan “Stres Kaynakları” Madde Alt Boyut Dağılımları, 

Maddelerin Faktör Yükleri, Alt Boyutlarda Belirlenen Cronbach Alfa Değerleri ve 

Faktörlerin Tanımlamaları. 

MADDELER 
Stres Kaynakları Faktörler 

1 2 3 4 5 

Fiziksel ve Sözel Saldırı Tehdidi (α =,758) 

Madde 2 ,752     

Madde 4 ,751     

Madde 1 ,726     

Madde 3 ,638     

Diğerlerin Varlığı (α =,741) 

Madde 15  ,712    

Madde 10  ,660    

Madde 9  ,596    

Madde 16  ,584    

Madde 17  ,569    

Performans Endişesi (α =,736) 

Madde 5   ,792   

Madde 12   ,643   

Madde 18   ,638   

Madde 19   ,555   

Madde 20   ,401   

Hatalı Karar (α =,750) 

Madde 7    ,821  

Madde 6    ,807  

Madde 8    ,678  

Mekanikte Hata (α =,672) 

Madde 14     ,859 

Madde 13     ,845 

Madde 11     ,496 

Faktörlerin toplam özdeğerleri 2,713 2,575 2,396 2,262 1,919 

Varyansı açıklama oranları (%) 13,564 12,873 11,928 11,310 9,595 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı= % 59,323 

Cronbach Alpha= ,854 

  

 Faktör 1 altında toplanan stres kaynakları ile ilgili 4 madde (2,4,1,3) “fiziksel 

veya sözel saldırı tehdidi”, Faktör 2 altında toplanan 5 madde (15,10,9,16,17) 

“diğerlerin varlığı”, Faktör 3 altında toplanan 5 madde (5,12,18,19,20) “performans 

endiĢesi”, Faktör 4 altında toplanan 3 madde (7,6,8) “hatalı karar”, Faktör 5 altında 

toplanan 3 madde (14,13,11) ise “mekanikte hata” alt boyutlarını oluĢturmaktadır. 

Fiziksel ve sözel saldırı tehdidi alt boyutu oyuncular, antrenörler, idareciler ve 

seyircilerden gelecek fiziksel ve sözel saldırıları ifade etmekte ve stres kaynağı 

olarak görülmektedir. Diğerlerinin varlığı alt boyutu gözlemci, delege ve 

müsabakada bulunan diğer hakem ve federasyon görevlileri ve baĢkaları tarafından 

eleĢtirilmeyi belirtmektedir. Performans endiĢesi alt boyutu ihtar verme, itiraz sonucu 

kameraya gitme, sarı ve kırmızı kart gösterme, zorluk derecesi fazla olan 

müsabakalarda görevlendirilme gibi kararları ve müsabaka performansını 

belirtmektedir. Hatalı karar alt boyutu çeliĢkili, yanlıĢ veya hatalı karar verme, 
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minderde yanlıĢ yerde veya pozisyonda bulunmayı belirtmektedir. Mekanikte hata alt 

boyutu ise kuralların çok sık değiĢmesi, saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği 

ve saha tanzimi ve müsabaka alanında görevi olmayan diğer unsurları belirtmektedir. 

Alt boyutlarda belirlenen bu gibi durumlar güreĢ hakemleri için stres kaynağı olarak 

görülmektedir. 

 

Elde edilen “stres kaynakları” maddelerinin genel Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı= ,854, “stres kaynakları”nın her bir alt boyutunun güvenirlik değerleri; 

fiziksel ve sözel saldırı tehdidi=,758, diğerlerin varlığı=,741, performans 

endiĢesi=,736, hatalı karar=,750 ve mekanikte hata=,672‟dir. Varimax yöntemi 

kullanılarak yapılan döndürme iĢlemi sonucunda “stres kaynakları” alt boyutlarının 

faktör yükleri ,40 ile ,86 arasında çıkmıĢtır (Çizelge 2.4). 

 

Çizelge 2.5. GHSÖ‟nde Yer Alan “Stres Kaynakları ile BaĢa Çıkma Yöntemleri” 

Madde Alt Boyut Dağılımları, Maddelerin Faktör Yükleri, Alt Boyutlarda Belirlenen 

Cronbach Alfa Değerleri ve Faktörlerin Tanımlamaları. 

MADDELER 
Stres Kaynakları İle Başa Çıkma Yöntemleri Faktörler 

1 2 3 

Pozitif Bilişsel Yaklaşım (α =,787) 

Madde 12 ,711   

Madde 5 ,698   

Madde 18 ,686   

Madde 9 ,635   

Madde 14 ,622   

Madde 11 ,551   

Madde 4 ,543   

Madde 8 ,495   

Madde 17 ,494   

Negatif Bilişsel Yaklaşım (α =,726) 

Madde 10  ,801  

Madde 15  ,734  

Madde 6  ,694  

Madde 7  ,666  

Davranışsal Yaklaşım (α =,655) 

Madde 1   ,858 

Madde 2   ,856 

Madde 3   ,472 

Faktörlerin toplam özdeğerleri 3,582 2,467 1,956 

Varyansı açıklama oranları (%) 22,387 15,416 12,223 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı= % 50,027 

Cronbach Alpha= ,8672 

 

GHSÖ‟nde yer alan stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemlerinin faktör 

yapısını ve yapı geçerliğini test etmek amacı ile varimax döndürme yöntemiyle 

yapılan temel bileĢenler faktör analizi kullanılmıĢtır. Yapılan faktör analizi 

sonucunda stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri maddeleri, 3 faktör altında 
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toplanmaktadır. Bu 3 faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları varyans % 50,027‟dir 

(Çizelge 2.5). 

 

 Faktör 1 altında toplanan 9 madde (12,5,18,9,14,11,4,8,17) “pozitif biliĢsel 

yaklaĢım”, faktör 2 altında toplanan 4 madde (10,15,6,7) “negatif biliĢsel yaklaĢım”, 

faktör 3 altında toplanan 3 madde (1,2,3) ise “davranıĢsal yaklaĢım” alt boyutlarını 

oluĢturmaktadır.  

 

 “Pozitif biliĢsel yaklaĢım, stres kaynağına olumlu Ģekilde yaklaĢarak 

üstesinden gelmek için iyi Ģeyler düĢünme ve göreve devam etmedir. Negatif biliĢsel 

yaklaĢım, olumsuz düĢüncelere kapılarak göreve devam etmeme yönünde fikirlere 

kapılma ve konsantrasyonu bozmadır. DavranıĢsal yaklaĢım ise stres kaynağına 

yönelik sözlü veya hareketlerle kendini ifade etme, uyarma Ģeklinde davranıĢlar 

sergilemedir” (Ekmekçi 2008). 

 

Elde edilen “stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri” maddelerinin genel 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı=,867, stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerinin her bir alt boyutunun güvenirlik katsayıları; pozitif biliĢsel yaklaĢım 

için=,787, negatif biliĢsel yaklaĢım için=,726 ve davranıĢsal yaklaĢım 

için=,655‟olarak bulunmuĢtur. Varimax yöntemi kullanılarak yapılan döndürme 

iĢlemi sonucunda “stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri” alt boyutlarının faktör 

yükleri ,47 ile ,86 arasında çıkmıĢtır (Çizelge 2.5). 

 

2.3.Verilerin Analizi 

 

Verilerin analizi aĢamasında ilk önce geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 

yapılmıĢtır. Ölçeklerin içsel güvenirliklerini belirlemek için Cronbach‟s Alfa 

analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan ölçeklerin boyutlarını ortaya 

koyabilmek, farklı bir anlatımla, ilgili ölçeklerin örneklem tarafından nasıl 

algılandığını belirleyebilmek adına, temel bileĢenler yöntemi ve varimax rotasyonu 

kullanılarak, keĢfedici faktör analizi yapılmıĢtır. 

 

Örneklem grubunu oluĢturan güreĢ hakemlerinin kiĢisel özelliklerini 

belirlemek için frekans ve yüzde dağılımlarından yararlanılmıĢtır. Geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢması tamamlanan ölçeğe verilen cevapların aritmetik ortalamaları ve 
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standart sapmaları hesaplanarak, güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stres 

kaynakları ile baĢa çıkma yöntemlerine iliĢkin dağılımlar belirlenmiĢtir.  

 

GüreĢ hakemlerinin klasman ve yaĢ değiĢkenlerine göre stres kaynakları alt 

boyutlarına ait puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

belirlemek için yapılan parametrik testlerden, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere varyansların 

homojen olduğu durumlarda Tukey HSD çoklu karĢılaĢtırma testi kullanılmıĢtır. 

 

GüreĢ hakemlerinin hakemlik yılı değiĢkenine göre stres kaynakları alt 

boyutlarına ait puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

belirlemek için parametrik testlerden bağımsız grup-t testi kullanılmıĢtır. 

 

GüreĢ hakemlerinin belirledikleri ilk beĢ stres kaynağına özgün stres 

kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri tek tek ele alınıp veriler incelenmiĢtir. GüreĢ 

hakemlerinin klasman ve yaĢ değiĢkenlerine göre stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemleri alt boyutlarına ait puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan parametrik testlerden, tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere 

varyansların homojen olduğu durumlarda Tukey HSD çoklu karĢılaĢtırma testi 

kullanılmıĢtır. GüreĢ hakemlerinin hakemlik yılı değiĢkenine göre stres kaynakları ile 

baĢa çıkma yöntemleri alt boyutlarına ait puan ortalamalarının anlamlı düzeyde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için parametrik testlerden bağımsız grup-t 

testi kullanılmıĢtır. 

 

Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS (Statistical Package for Social 

Scientists for Windows Release 18,0) programında analiz edilmiĢ, manidarlığı 0,05 

düzeyinde sınanmıĢ ve sonuçlar araĢtırmanın amacına uygun olarak tablolar halinde 

sunulmuĢtur.   
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3. BULGULAR 

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin klasman, yaĢ, hakemlik yılına göre 

ortalama ve standart sapma değerleri ve görevli oldukları illeri gösteren yüzde ve 

frekans dağılımları çizelgeler halinde aĢağıda verilmiĢtir.  

Araştırmaya Katılan Güreş Hakemlerinin Kişisel Özelliklerine İlişkin 

Bulgular 

 

Çizelge 3.1. Hakemlerin Klasmanlarının “YaĢ” ve “Hakemlik Yılı” DeğiĢkenine 

Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Klasman  Yaş Hakemlik Yılı 

 N X  SS X  SS 

Aday 29 23,13 2,94 1,65 0,61 

Bölge 41 30,04 5,04 7,85 3,72 

Milli 69 37,42 6,27 12,01 4,85 

Uluslararası 62 46,03 7,85 21,29 6,69 

Toplam 201 36,51 10,07 12,53 8,36 

  

 Hakemlerin yaĢ ve hakemlik tecrübe yıllarına ait tanımlayıcı bilgiler Çizelge 

3.1‟de sunulmuĢtur. Hakemlerin yaĢ ortalamaları 36,51±10,07 olarak bulunmuĢtur. 

Klasmanlara baktığımızda aday hakemlerin yaĢ ortalaması 23,13±2,94, bölge 

hakemlerin yaĢ ortalaması 30,04±5,04, milli hakemlerin yaĢ ortalaması 37,42±6,27 

ve uluslararası hakemlerin yaĢ ortalaması 46,03±7,85‟dir. Tüm hakemler için 

hakemlik yılı ortalaması 12,53±8,36 yıl olarak bulunmuĢtur. Aday hakemlerin 

hakemlik yılı ortalaması 1,65±,61 yıl, bölge hakemlerin hakemlik yılı ortalaması 

7,85±3,73 yıl, milli hakemlerin hakemlik yılı ortalaması 12,01±4,85 yıl ve 

uluslararası hakemlerin hakemlik yılı ortalaması 21,29±6,69‟dur. 
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Çizelge 3.2. Hakemlerin “Görevli Oldukları Ġl” DeğiĢkenine Göre Yüzde ve Frekans 

Dağılımları. 

İl N Yüzde İl N Yüzde 

Adana 13 6,5 Ġzmir 9 4,5 

Afyon 3 1,5 Kayseri 6 3,0 

Amasya 4 2,0 Konya 17 8,5 

Ankara 21 10,4 Malatya 9 4,5 

Antalya 6 3,0 Manisa 2 1,0 

Aydın 3 1,5 KahramanmaraĢ 17 8,5 

Balıkesir 1 ,5 Niğde 2 1,0 

Bitlis 1 ,5 Ordu 2 1,0 

Bursa 14 7,0 Sakarya 1 ,5 

Çorum 8 4,0 Samsun 10 5,0 

Denizli 1 ,5 Sivas 4 2,0 

Edirne 1 ,5 Tokat 4 2,0 

Erzincan 1 ,5 Aksaray 5 2,5 

Erzurum 6 3,0 Karaman 1 ,5 

EskiĢehir 2 1,0 Kırıkkale 1 ,5 

Gaziantep 2 1,0 Yalova 1 ,5 

Isparta 2 1,0 Karabük 1 ,5 

Ġçel 2 1,0 Kilis 1 ,5 

Ġstanbul 16 8,0 Osmaniye 1 ,5 

 

Hakemlerin görevli oldukları illerine ait tanımlayıcı bilgiler Çizelge 3.2‟de 

sunulmuĢtur. AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin görevli oldukları illere göre 

incelenmesinde en fazla katılımın sırasıyla Ankara (% 10,4), Konya (%8,5), 

KahramanmaraĢ (% 8,5) ve Ġstanbul (% 8,0) olduğu, en az katılımın ise bir hakem ile 

Balıkesir, Bitlis, Denizli, Edirne, Erzincan, Sakarya, Karaman, Kırıkkale, Yalova, 

Karabük, Kilis ve Osmaniye (% ,5)  olduğu belirlenmiĢtir. 
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Araştırmaya Katılan Güreş Hakemlerinin “Güreş Hakemleri Stres Ölçeği”nden 

Elde Edilen Bulgular  

 

Stres Kaynakları Ölçeğine Ait Bulgular 

 

Çizelge 3.3. Hakemlerin “Stres Kaynakları”nın Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri. 

Stres Kaynağı X  SS 

Antrenör tarafından sözlü saldırı  3,09 1,20 

Oyuncular tarafından sözlü saldırı 2,30 1,01 

Seyirciler tarafından sözlü saldırı 2,32 1,11 

BaĢkaları tarafından fiziksel saldırı tehdidi 2,58 1,11 

Ġhtar verme 1,70 ,84 

ÇeliĢkili karar verme  2,62 ,99 

YanlıĢ veya hatalı karar verme  3,13 1,16 

Minderde yanlıĢ yerde veya pozisyonda bulunma 2,30 ,92 

Gözlemcinin veya delegenin varlığı  1,88 ,92 

Partnerler ile problem yaĢama 2,32 ,97 

Kuralların çok sık değiĢmesi                                                                       2,92 1,20 

Ġtiraz sonucu kameraya gitme 1,67 ,82 

Saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği 2,70 1,18 

Saha tanzimi ve müsabaka alanında görevi olmayan diğer unsurlar 2,64 1,10 

BaĢ hakem tarafından değerlendirme puanı verilmesi 2,02 ,98 

BaĢkaları tarafından eleĢtirilme 2,31 1,07 

Fiziksel ve psikolojik olarak hazır hissetmeme 2,43 ,97 

Sarı ve kırmızı kart gösterme 1,98 ,93 

Zorluk derecesi fazla olan müsabakalarda görevlendirilme 2,13 1,07 

Müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi 2,85 1,21 

  

 GHSÖ‟nde yer alan 20 stres kaynağı tek tek incelendiğinde en yüksek 

ortalamaya sahip stres kaynağının “yanlıĢ veya hatalı karar vermek” ( X =3,13; 

SS=1,16) olduğu bulunmuĢtur. GüreĢ hakemleri için bulunan en düĢük ortalama 

değer ise “itiraz sonucu kameraya gitmek” stres kaynağına aittir ( X =1,67; SS=,82) 

(Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.4. Hakemlerin “Stres Kaynakları”nın Önem Sıralaması ve Dağılımları. 

 

1
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Antrenör tarafından sözlü saldırı  54 26 25 13 18 136 1 

Oyuncular tarafından sözlü saldırı 4 17 6 4 6 37 11 

Seyirciler tarafından sözlü saldırı - 4 8 9 4 25 12 

BaĢkaları tarafından fiziksel saldırı tehdidi 5 7 11 13 13 49 7 

Ġhtar verme - 2 2 1 4 9 19 

ÇeliĢkili karar vermek 7 12 16 16 15 66 6 

Yanlış veya hatalı karar verme 28 24 21 26 14 113 2 

Minderde yanlıĢ yerde veya pozisyonda bulunma 2 3 10 1 6 22 15 

Gözlemcinin veya delegenin varlığı  4 4 2 1 5 16 17 

Partnerler ile problem yaĢama 8 7 10 13 5 43 8 

Kuralların çok sık değişmesi 14 18 18 21 22 93 4 

Ġtiraz sonucu kameraya gitme 2 2 1 4 1 10 18 

Saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği 21 13 10 14 9 67 5 

Saha tanzimi ve müsabaka alanında görevi olmayan 

diğer unsurlar 
7 15 12 17 15 66 6 

BaĢ hakem tarafından değerlendirme puanı verilmesi 1 1 9 3 9 23 14 

BaĢkaları tarafından eleĢtirilme 5 8 9 8 10 40 10 

Fiziksel ve psikolojik olarak hazır hissetmeme 9 11 8 10 4 42 9 

Sarı ve kırmızı kart gösterme - 3 4 6 7 20 16 

Zorluk derecesi fazla olan müsabakalarda 

görevlendirilme 
4 7 1 5 7 24 13 

Müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin 

karara etkisi 
26 17 18 16 25 102 3 

  

 GüreĢ hakemlerinin stres kaynaklarının tespitinde uygulanan ölçek sonucu en 

önemli beĢ stres kaynağı tespit edilmiĢ ve Çizelge 3.4‟de düzenlenmiĢtir. Çizelge 

3.4‟deki sonuçlar iki farklı açıdan ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi, önem 

sıralamasında öncelikli olarak en önemli stres kaynağı vurgusunu, ikinci olarak da 

stres kaynaklarının yoğunluk sıralamasını belirlemektir. 

 

 Çizelge 3.4‟den anlaĢılacağı üzere GüreĢ hakemleri ilk öncelik sıralamasına 

göre; 1, 2 ve 3. sırada “antrenör tarafından sözlü saldırı”, 4. sırada “yanlıĢ veya hatalı 

karar vermek” ve 5. sırada “müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara 

etkisi” stres kaynaklarını belirtmiĢlerdir. Yoğunluk sıralamasında ise, yukarıdaki 

öncelik sıralamasına benzemekle beraber, farklılaĢtığı da görülmektedir. 

 

 Çizelge 3.4‟deki stres kaynakları hakemler açısından yoğunluk (en çok 

iĢaretlenen) sıralamasına göre incelendiğinde; birinci sıradaki stres kaynağı “antrenör 

tarafından sözlü saldırı”, 2. sırada “yanlıĢ veya hatalı karar verme”, 3. sırada 
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“müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi”, 4. sırada “kuralların çok 

sık değiĢmesi” ve 5. sırada “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” olarak 

sıralanmıĢtır. 

 

Çizelge 3.5. Hakemlerin “Stres Kaynakları Ölçeği” Alt Boyutlarına iliĢkin Ortalama 

ve Standart Sapma Değerleri. 

Alt Boyut X  SS 

Fiziksel ve Sözel Saldırı Tehdidi 2,57 ,84 

Diğerlerin Varlığı 2,19 ,69 

Performans EndiĢesi 2,06 ,69 

Hatalı Karar 2,68 ,84 

Mekanikte Hata 2,75 ,90 

  

 Çizelgede 3.5‟de görüldüğü gibi hakemlerin stres kaynakları alt 

boyutlarından elde ettiği en yüksek ortalama değer “mekanikte hata” ( X =2,75; 

SS=,90) stres kaynağına aittir. En düĢük ortalama değer ise “performans endiĢesi” 

( X =2,06; SS=,69)'ne iliĢkin stres kaynağına aittir. 

 

Çizelge 3.6. Hakemlerin “Stres Kaynakları Ölçeği” Alt Boyut Puanlarının 

Klasmanlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Tukey Testi Sonuçları. 

Stres Kaynakları Klasman N X  SS F p Tukey 

Fiziksel ve Sözel 

Saldırı Tehdidi 

1 Aday 29 3,01 ,90 

3,829 ,011* 
1-3 

1-4 

2 Bölge 41 2,65 ,81 

3 Milli 69 2,43 ,80 

4 Uluslararası 62 2,47 ,83 

Diğerlerinin Varlığı 

1 Aday 29 2,53 ,65 

5,738 ,001* 
1-3 

1-4 

2-4 

2 Bölge 41 2,38 ,62 

3 Milli 69 2,13 ,77 

4 Uluslararası 62 1,99 ,56 

Performans EndiĢesi 

1 Aday 29 2,55 ,60 

17,143 ,000* 

1-3 

1-4 

2-3 

2-4 

3-4 

2 Bölge 41 2,38 ,72 

3 Milli 69 2,02 ,62 

4 Uluslararası 62 1,69 ,54 

Hatalı Karar 

1 Aday 29 3,00 ,70 

2,699 ,047* 
1-3 

1-4 

2 Bölge 41 2,84 ,82 

3 Milli 69 2,55 ,92 

4 Uluslararası 62 2,59 ,78 

Mekanikte Hata 

1 Aday 29 2,79 ,80 

1,724 ,163 - 
2 Bölge 41 2,64 ,71 

3 Milli 69 2,62 ,97 

4 Uluslararası 62 2,95 ,96 

p<,05 
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Çizelge 3.6‟da görüldüğü üzere aday, bölge, milli ve uluslararası klasmana 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, “mekanikte hata” (F=1,724) alt boyut puan 

ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ hakemlerinin, “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi” 

(F=3,829), “diğerlerinin varlığı” (F=5,738), “performans endiĢesi” (F=17,143) ve 

“hatalı karar” (F=2,699) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F 

değerlerinin ise ,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). Bu farklılığın 

kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi 

ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “Fiziksel ve sözel saldırı 

tehdidi” (LF=,123; p>0,05), “diğerlerinin varlığı” (LF =2,415; p>0,05), “performans 

endiĢesi” (LF =1,572 ; p>0,05) ve “hatalı karar” (LF =1,537; p>0,05) boyutlarında 

varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.6 incelendiğinde ise aday hakemlerin “fiziksel ve sözel saldırı 

tehdidi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları ( X =3,01; SS=,90), milli ( X = 2,43; 

SS= ,80) ve uluslararası ( X =2,47; SS=,83) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 

Aday hakemlerin “diğerlerinin varlığı” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları 

( X =2,53; SS=,65); milli ( X =2,13; SS=,77) ve uluslararası ( X =1,99; SS=,56) 

hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca bölge hakemlerin “diğerlerinin 

varlığı” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları ( X =2,53; SS=,65); uluslararası 

( X =1,99; SS=,56) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Aday hakemlerin 

“performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları ( X =2,55; SS=,60) ve 

bölge hakemlerin “performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları 

( X =2,38; SS=,72); milli ( X =2,02; SS=,62) ve uluslararası ( X =1,69; SS=,54) 

hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca milli hakemlerin “performans 

endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları ( X =2,02; SS=,62); uluslararası 

( X =1,69; SS=,54) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Son olarak aday 

hakemlerin “hatalı karar” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları ( X =3,00; 

SS=,70); milli ( X =2,55; SS=,92) ve uluslararası ( X =2,59; SS=,78) hakemlerden 

daha yüksek bulunmuĢtur. 
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Çizelge 3.7. Hakemlerin “Stres Kaynakları Ölçeği” Alt Boyut Puanlarının YaĢlarına 

Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey 

Testi Sonuçları. 

Stres Kaynakları Yaş N X  SS F p Tukey 

Fiziksel ve Sözel 

Saldırı Tehdidi 

1 19-30 yaĢ 62 2,75 ,86 

1,327 ,267 - 
2 31-40 yaĢ 78 2,52 ,86 

3 41-50 yaĢ 44 2,44 ,78 

4 51 ve üzeri yaĢ 17 2,52 ,78 

Diğerlerinin 

Varlığı 

1 19-30 yaĢ 62 2,35 ,68 

4,600 ,004* 
1-4 

2-4 

2 31-40 yaĢ 78 2,24 ,71 

3 41-50 yaĢ 44 2,07 ,64 

4 51 ve üzeri yaĢ 17 1,71 ,44 

Performans 

EndiĢesi 

1 19-30 yaĢ 62 2,26 ,72 

7,732 ,000* 
1-3 

1-4 

2-4 

2 31-40 yaĢ 78 2,13 ,69 

3 41-50 yaĢ 44 1,91 ,57 

4 51 ve üzeri yaĢ 17 1,45 ,37 

Hatalı Karar 

1 19-30 yaĢ 62 2,83 ,76 

1,352 ,259 - 
2 31-40 yaĢ 78 2,69 ,91 

3 41-50 yaĢ 44 2,55 ,76 

4 51 ve üzeri yaĢ 17 2,49 ,95 

Mekanikte Hata 

1 19-30 yaĢ 62 2,69 ,82 

,746 ,526 - 
2 31-40 yaĢ 78 2,76 ,93 

3 41-50 yaĢ 44 2,71 ,97 

4 51 ve üzeri yaĢ 17 3,05 ,92 

p<,05 

 

Çizelge 3.7‟de görüldüğü üzere  19-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41-50 yaĢ ve 51 ve 

üzeri yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin, “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi” 

(F=1,327), “hatalı karar” (F=1,352) ve “mekanikte hata” (F=,746) alt boyut puan 

ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>.05). GüreĢ hakemlerinin, “diğerlerinin varlığı” (F=4,600) ve 

“performans endiĢesi” (F=7,732) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F 

değerlerinin ise 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). Bu farklılığın 

kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi 

ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “Diğerlerinin varlığı” (LF 

=2,209; p>0,05) ve “performans endiĢesi” (LF=1,674; p>0,05) boyutlarında 

varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.7 incelendiğinde ise 19-30 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin 

“diğerlerinin varlığı” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları ( X =2,35; SS=,68), 51 

ve üzeri yaĢa sahip olan ( X =1,71; SS=,44) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 
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31-40 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin “diğerlerinin varlığı” stres faktörü alt 

boyut puan ortalamaları ( X =2,24; SS=,71); 51 ve üzeri yaĢa sahip olan ( X =1,71; 

SS=,44) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 19-30 yaĢa sahip olan güreĢ 

hakemlerinin “performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları 

( X =2,26; SS=,72); 41-50 yaĢa sahip olan ( X =1,91; SS=,57) ve 51 ve üzeri yaĢa 

sahip olan ( X =1,71; SS=,44) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur.  Ayrıca 31-40 

yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin “performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut 

puan ortalamaları ( X =2,13; SS=,69), 51 ve üzeri yaĢa sahip olan ( X =1,71; SS=,44) 

hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur.   

 

Çizelge 3.8. Hakemlerin “Stres Kaynakları Ölçeği” Alt Boyut Puanlarının Hakemlik 

Yılına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren t Testi Sonuçları. 

Stres Kaynakları Hakemlik Yılı N X  S t p 

Fiziksel ve Sözel Saldırı 

Tehdidi 

1-10 yıl 98 2,67 ,87 
1,620 ,107 

11 yıl ve üzeri 103 2,48 ,80 

Diğerlerinin Varlığı 
1-10 yıl 98 2,28 ,69 

1,740 ,083 
11 yıl ve üzeri 103 2,11 ,68 

Performans EndiĢesi 
1-10 yıl 98 2,23 ,69 

3,344 ,001* 
11 yıl ve üzeri 103 1,91 ,65 

Hatalı Karar 
1-10 yıl 98 2,81 ,84 

2,031 ,044* 
11 yıl ve üzeri 103 2,57 ,83 

Mekanikte Hata 
1-10 yıl 98 2,65 ,86 

-1,474 ,142 
11 yıl ve üzeri 103 2,84 ,94 

p<.05 

 

Çizelge 3.8‟de görüldüğü üzere, hakemlerin stres kaynakları alt boyutlarından 

“fiziksel ve sözel saldırı tehdidi” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin 

X =2,67, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin X =2,48 (t=1,620; p>0.05), 

“diğerlerinin varlığı” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =2,28, 11 

yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin X =2,11 (t=1,740; p>0.05), “mekanikte hata” 

alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =2,65, 11 yıl ve üzeri deneyime 

sahip hakemlerin X =2.84 (t=-1,474; p>0,05) puan ortalamalarının hakemlik 

yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.  

 

Hakemlerin stres kaynakları alt boyutlarından “performans endiĢesi” alt 

boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =2,23, 11 yıl ve üzeri deneyime 

sahip hakemlerin X =1,91 (t=3,344; p<0,05) ve “hatalı karar” alt boyutunda 1-10 yıl 
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deneyime sahip hakemlerin X =2,81, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =2,57 (t=2,031; p<0,05) puan ortalamasına sahip oldukları ve puan ortalamalarının 

hakemlik yıllarına göre 1-10 yıl deneyime sahip hakemler lehine anlamlı düzeyde 

farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir.   

 

Stres Kaynakları ile Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeğine Ait Bulgular 

 

 Bu bölümde, GHSÖ‟deki stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri her stres 

kaynağı için ayrı ayrı değerlendirildiği ve ölçek genel bir baĢa çıkma yöntemi 

belirlemeye yönelik olmadığı için hakemler için belirlenen ilk beĢ stres kaynağı ile 

baĢa çıkma yöntemleri tek tek ele alınıp incelenmiĢtir. 

 

Çizelge 3.9. “Antrenör Tarafından Sözlü Saldırı” ile BaĢa Çıkma Yöntemi Alt 

Boyutlarına ĠliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Antrenör Tarafından Sözlü Saldırı  İle İlgili Başa Çıkma Yöntemi X  SS 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 3,68 ,69 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 2,02 ,67 

DavranıĢsal YaklaĢım 3,42 ,81 

  

 Hakemler tarafından en önemli (en çok iĢaretlenen) stres kaynağı olarak 

belirtilen “antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yöntemine 

ait ortalama değerler Çizelge 3.9‟da sunulmuĢtur. Hakemlerin en çok stres yaĢadığı 

stres kaynağı olarak belirtilen “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkma 

yönteminde hakemlerin “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarının ( X =3,68; 

SS=,69), “davranıĢsal yaklaĢım” ( X =3,42; SS=,81) ve “negatif biliĢsel yaklaĢım” 

( X =2,02; SS=,67) ortalamalarına göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 
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Çizelge 3.10. Hakemlerin “Antrenör Tarafından Sözlü Saldırı” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Klasmanlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey Testi Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile 

Başa Çıkma 
Klasman N X  SS F p Tukey 

Pozitif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 Aday 20 3,60 ,63 

1,137 ,337 - 
2 Bölge 25 3,78 ,48 

3 Milli 47 3,55 ,73 

4 Uluslararası 44 3,79 ,76 

Negatif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 Aday 20 2,47 ,53 

9,996 ,000* 

1-3 

1-4 

2-3 

2-4 

2 Bölge 25 2,38 ,61 

3 Milli 47 1,74 ,51 

4 Uluslararası 44 1,91 ,73 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 Aday 20 3,53 ,93 

,761 ,518 - 
2 Bölge 25 3,53 ,57 

3 Milli 47 3,28 ,82 

4 Uluslararası 44 3,46 ,86 

p<.05 

 

Çizelge 3.10‟da görüldüğü üzere aday, bölge, milli ve uluslararası klasmana 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=1,137) ve “davranıĢsal 

yaklaĢım” (F=,761) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 

,05 düzeyinde anlamlı olmadığı bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ hakemlerinin, “negatif 

biliĢsel yaklaĢım” (F=9,996) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F 

değerlerinin ise ,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). Bu farklılığın 

kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi 

ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “Negatif biliĢsel yaklaĢım” 

(LF=2,128; p>0,05) boyutunda varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu 

boyutta anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD 

testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.10 incelendiğinde “antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı 

ile baĢa çıkma yönteminde aday hakemlerin “negatif biliĢsel yaklaĢım” baĢa çıkma 

yöntemi puan ortalamalarının ( X =2,47; SS=,53); milli ( X =1,74; SS=,51) ve 

uluslararası ( X =1,91; SS=,73) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca 

“antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde bölge 

hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamalarının 

( X =2,38; SS=,61), milli ( X =1,74; SS=,51) ve uluslararası ( X =1,91; SS=,73) 

hakemlerden daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 
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Çizelge 3.11. Hakemlerin “Antrenör Tarafından Sözlü Saldırı” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyut Puanlarının YaĢlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey Testi Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile 

Başa Çıkma 
Yaş N X  SS F p Tukey 

Pozitif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 42 3,72 ,59 

3,161 ,027* 2-4 
2 31-40 yaĢ 51 3,82 ,44 

3 41-50 yaĢ 30 3,58 ,82 

4 51 ve üzeri yaĢ 13 3,20 1,15 

Negatif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 42 2,27 ,61 

4,366 ,006* 
1-3 

1-4 

2 31-40 yaĢ 51 2,02 ,67 

3 41-50 yaĢ 30 1,80 ,66 

4 51 ve üzeri yaĢ 13 1,69 ,63 

DavranıĢsal 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 42 3,43 ,75 

1,678 ,175 - 
2 31-40 yaĢ 51 3,58 ,75 

3 41-50 yaĢ 30 3,18 ,73 

4 51 ve üzeri yaĢ 13 3,28 1,26 

p<.05 

 

Çizelge 3.11‟de görüldüğü üzere  19-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41-50 yaĢ ve 51 ve 

üzeri yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin, “davranıĢsal yaklaĢım” (F=1,678) alt boyut 

puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin ,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=3,116) ve 

“negatif biliĢsel yaklaĢım” (F=4,366) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin 

hesaplanan F değerlerinin ise 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). 

Bu farklılığın kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce 

Levene‟s testi ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “Pozitif biliĢsel 

yaklaĢım” (LF=2,838; p>0,05) ve “negatif biliĢsel yaklaĢım” (LF=4,366; p>0,05) 

boyutlarında varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı 

farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi 

kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.11 incelendiğinde “antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı 

ile baĢa çıkma yönteminde 31-40 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin “pozitif biliĢsel 

yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamaları ( X =3,82; SS=.44); 51 ve üzeri 

yaĢa sahip ( X =3,20; SS=1,15) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca 

“antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 19-30 

yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi 

puan ortalamalarının ( X =2,27; SS=,61); 41-50 yaĢa sahip olan ( X =1,80; SS=,66) ve 
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51 ve üzeri yaĢa sahip ( X =1,91; SS=,73) hakemlerden daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.12. Hakemlerin “Antrenör Tarafından Sözlü Saldırı” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Hakemlik Yılına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren t 

Testi Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Hakemlik Yılı N X  S t p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 65 3,68 ,61 

,106 ,915 
11 yıl ve üzeri 71 3,67 ,76 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 65 2,17 ,65 

2,509 ,013* 
11 yıl ve üzeri 71 1,88 ,67 

DavranıĢsal YaklaĢım 
1-10 yıl 65 3,41 ,73 

-,118 ,907 
11 yıl ve üzeri 71 3,43 ,89 

p<,05 

Çizelge 3.12‟de görüldüğü üzere, hakemlerin “antrenör tarafından sözlü 

saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkmada “pozitif biliĢsel yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 

yıl deneyime sahip hakemlerin X =3,68, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =3,67 (t=,106; p>0,05) ve “davranıĢsal yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime 

sahip hakemlerin X =3,41, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin X =3,43 (t=-

,118; p>0,05) puan ortalamasına sahip oldukları ve puan ortalamalarının hakemlik 

yılına göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.  

 

Hakemlerin “antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkmada 

“negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin 

X =2,17, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin X =1,88 (t=2,509; p<0,05) puan 

ortalamasına sahip oldukları ve puan ortalamalarının hakemlik yıllarına göre 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemler lehine anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir.   

 

Çizelge 3.13. “YanlıĢ veya Hatalı Karar Verme” ile BaĢa Çıkma Yöntemi Alt 

Boyutlarına ĠliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Yanlış veya Hatalı Karar Verme İle İlgili Başa Çıkma Yöntemi X  SS 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 3,66 ,68 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 2,26 ,70 

DavranıĢsal YaklaĢım 1,75 ,73 

  

 Hakemler tarafından en önemli (en çok iĢaretlenen) ikinci sırada stres kaynağı 

olarak belirtilen “yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yöntemine ait ortalama değerler Çizelge 3.13‟de sunulmuĢtur. Hakemlerin en çok 

stres yaĢadığı stres kaynaklarından biri olan “yanlıĢ veya hatalı karar verme”  ile baĢa 
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çıkma yönteminde hakemlerin “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarının ( X =3,66; 

SS=,68), “negatif biliĢsel yaklaĢım” ( X =2,26; SS=,70) ve “davranıĢsal yaklaĢım” 

( X =1,75; SS=,73) ortalamalarına göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.14. Hakemlerinin “YanlıĢ veya Hatalı Karar Verme” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Klasmanlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey Testi Sonuçları.  

Stres Kaynağı ile 

Başa Çıkma 
Klasman N X  SS F p Tukey 

Pozitif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 Aday 18 3,59 ,58 

1,737 ,164 - 
2 Bölge 28 3,46 ,71 

3 Milli 31 3,67 ,86 

4 Uluslararası 36 3,85 ,50 

Negatif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 Aday 18 2,62 ,53 

7,660 ,000* 

1-3 

1-4 

2-3 

2-4 

2 Bölge 28 2,60 ,55 

3 Milli 31 1,99 ,66 

4 Uluslararası 36 2,04 ,75 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 Aday 18 1,72 1,03 

,759 ,520 - 
2 Bölge 28 1,58 ,64 

3 Milli 31 1,81 ,67 

4 Uluslararası 36 1,84 ,68 

p<,05 

 

Çizelge 3.14‟de görüldüğü üzere aday, bölge, milli ve uluslararası klasmana 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=1,737) ve “davranıĢsal 

yaklaĢım” (F=,759) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 

,05 düzeyinde anlamlı olmadığı bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ hakemlerinin, “negatif 

biliĢsel yaklaĢım” (F=7,660) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F 

değerlerinin ise 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). Bu farklılığın 

kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi 

ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “Negatif biliĢsel yaklaĢım” 

(LF=,934; p>0,05) boyutunda varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu 

boyutta anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD 

testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.14 incelendiğinde “yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile 

baĢa çıkma yönteminde aday hakemlerin “negatif biliĢsel yaklaĢım” baĢa çıkma 

yöntemi puan ortalamalarının ( X =2,62; SS=,53), milli ( X =1,99; SS=,66) ve 

uluslararası ( X =2,04; SS=,73) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca 

“yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde bölge 
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hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamaları 

( X =2,60; SS=,61), milli ( X =1,99; SS=,66) ve uluslararası ( X =2,04; SS=,73) 

hakemlerden daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.15. Hakemlerinin “YanlıĢ veya Hatalı Karar Verme” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyut Puanlarının YaĢlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey Testi Sonuçları.  

Stres Kaynağı ile Başa 

Çıkma 
Yaş N X  SS F p Tukey 

Pozitif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 38 3,63 ,59 

,314 ,815 - 
2 31-40 yaĢ 44 3,65 ,81 

3 41-50 yaĢ 20 3,66 ,65 

4 51 ve üzeri yaĢ 11 3,85 ,56 

Negatif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 38 2,48 ,56 

4,104 ,008 1-3 
2 31-40 yaĢ 44 2,28 ,74 

3 41-50 yaĢ 20 1,83 ,63 

4 51 ve üzeri yaĢ 11 2,15 ,83 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 38 1,65 ,85 

,787 ,504 - 
2 31-40 yaĢ 44 1,87 ,75 

3 41-50 yaĢ 20 1,73 ,59 

4 51 ve üzeri yaĢ 11 1,60 ,32 

p<.05 

 

Çizelge 3.15‟de görüldüğü üzere 19-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41-50 yaĢ ve 51 ve 

üzeri yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=,314) ve 

“davranıĢsal yaklaĢım” (F=,787) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F 

değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ 

hakemlerinin, “negatif biliĢsel yaklaĢım” (F=4,104) alt boyut puan ortalamalarına 

iliĢkin hesaplanan F değerlerinin ise 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur 

(p<0,05). Bu farklılığın kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine 

geçmeden önce Levene‟s testi ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. 

“Negatif biliĢsel yaklaĢım” (LF=1,425; p>0,05) boyutunda varyansların homojen 

olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutta anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.15 incelendiğinde “yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile 

baĢa çıkma yönteminde 19-30 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin “negatif biliĢsel 

yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamaları ( X =2,48; SS=,56), 41-50 yaĢa 

sahip olan ( X =1,83; SS=,63) hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur.  
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Çizelge 3.16. Hakemlerinin “YanlıĢ veya Hatalı Karar Verme” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Hakemlik Yılına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren t 

Testi Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa 

Çıkma 
Hakemlik Yılı N X  S t p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 59 3,56 ,74 

-1,733 ,086 
11 yıl ve üzeri 54 3,78 ,61 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 59 2,43 ,69 

2,773 ,007*  
11 yıl ve üzeri 54 2,07 ,67 

DavranıĢsal YaklaĢım 
1-10 yıl 59 1,67 ,79 

-1,209 ,229 
11 yıl ve üzeri 54 1,83 ,66 

p<,05 

 

 Çizelge 3.16‟da görüldüğü üzere, hakemlerin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” 

stres kaynağı ile baĢa çıkmada “pozitif biliĢsel yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemlerin X =3,56, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =3,78 (t=-1,106; p>0,05) ve “davranıĢsal yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemlerin X =1,67, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =1,83 (t=-1,209; p>0,05) puan ortalamasına sahip oldukları ve puan 

ortalamalarının hakemlik yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur.  

 

 Hakemlerin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkmada 

“negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin 

X =2,43, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin X =2,07 (t=2,773; p<0,05) puan 

ortalamasına sahip oldukları ve puan ortalamalarının hakemlik yıllarına göre 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemler lehine anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. 

  

Çizelge 3.17. “Müsabaka Sırasında Üst Kategori Hakemlerin Karara Etkisi” ile BaĢa 

Çıkma Yöntemi Alt Boyutlarına ĠliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Üst Kategori Hakemlerin Karara Etkisi İle İlgili Başa Çıkma Yöntemi X  SS 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 3,68 ,62 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 2,32 ,62 

DavranıĢsal YaklaĢım 2,10 ,64 

  

 Hakemler tarafından en önemli (en çok iĢaretlenen) üçüncü sırada stres 

kaynağı olarak belirtilen “müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi” 

stres kaynağı ile baĢa çıkma yöntemine ait ortalama değerler Çizelge 3.17‟de 

sunulmuĢtur. Hakemlerin en çok stres yaĢadığı stres kaynaklarından biri olan 

“müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma 
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yönteminde hakemlerin “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarının ( X =3,68; 

SS=,62), “negatif biliĢsel yaklaĢım”  ( X =2,32; SS=,62) ve “davranıĢsal yaklaĢım” 

( X =2,10; SS=,64) ortalamalarına göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.18. Hakemlerin “Müsabaka Sırasında Üst Kategori Hakemlerin Karara 

Etkisi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Klasmanlarına Göre 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey Testi 

Sonuçları.  

Stres Kaynağı ile Başa 

Çıkma 
Klasman N X  SS F p Tukey 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 

1 Aday 19 3,90 ,47 

3,187 ,027* 1-2 
2 Bölge 26 3,39 ,78 

3 Milli 39 3,78 ,49 

4 Uluslararası 18 3,64 ,65 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 

1 Aday 19 2,46 ,66 

,974 ,408 - 
2 Bölge 26 2,43 ,58 

3 Milli 39 2,24 ,70 

4 Uluslararası 18 2,20 ,45 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 Aday 19 1,73 ,56 

4,047 ,009* 
1-3 

1-4 

2 Bölge 26 1,98 ,53 

3 Milli 39 2,27 ,65 

4 Uluslararası 18 2,29 ,72 

p<,05 

 

Çizelge 3.18‟de görüldüğü üzere aday, bölge, milli ve uluslararası klasmana 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, “negatif biliĢsel yaklaĢım”  (F=,974) alt boyut puan 

ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ hakemlerinin, “ pozitif biliĢsel yaklaĢım”  (F=3,187) ve 

“davranıĢsal yaklaĢım”  (F=4,047) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F 

değerlerinin ise 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). Bu farklılığın 

kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi 

ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “Pozitif biliĢsel yaklaĢım” 

(LF=2,872; p>0,05) ve “davranıĢsal yaklaĢım” (LF=1,329; p>0,05) boyutlarında 

varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.18 incelendiğinde “müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin 

karara etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde aday hakemlerin “pozitif 

biliĢsel yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamaları ( X =3,90; SS=,47); bölge 

( X =3,39; SS=,78) hakemlerinden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca “müsabaka 
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sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yönteminde aday hakemlerinin “davranıĢsal yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan 

ortalamalarının ( X =1,73; SS=,56), milli ( X =2,27; SS=,65) ve uluslararası 

( X =2,29; SS=,72) hakemlerden daha düĢük olduğu bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.19. Hakemlerinin “Müsabaka Sırasında Üst Kategori Hakemlerin Karara 

Etkisi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi Alt Boyut Puanlarının YaĢlarına Göre 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey Testi 

Sonuçları.  

Stres Kaynağı ile 

Başa Çıkma 
Yaş N X  SS F p Tukey 

Pozitif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 36 3,73 ,60 

2,166 ,097 - 
2 31-40 yaĢ 42 3,66 ,63 

3 41-50 yaĢ 20 3,77 ,50 

4 51 ve üzeri yaĢ 4 2,94 ,96 

Negatif BiliĢsel 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 36 2,42 ,56 

,850 ,470 - 
2 31-40 yaĢ 42 2,29 ,65 

3 41-50 yaĢ 20 2,28 ,69 

4 51 ve üzeri yaĢ 4 1,93 ,51 

DavranıĢsal 

YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 36 1,89 ,61 

5,612 ,001 
1-2 

2-3 

2 31-40 yaĢ 42 2,39 ,70 

3 41-50 yaĢ 20 1,86 ,36 

4 51 ve üzeri yaĢ 4 2,08 ,31 

p<.05 

 

 Çizelge 3.19‟da görüldüğü üzere 19-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41-50 yaĢ ve 51 ve 

üzeri yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=2,166) ve 

“negatif biliĢsel yaklaĢım” (F=,850) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan 

F değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı bulunmuĢtur (p>0,05). GüreĢ 

hakemlerinin, “davranıĢsal yaklaĢım” (F=5,612) alt boyut puan ortalamalarına iliĢkin 

hesaplanan F değerlerinin ise 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). 

Bu farklılığın kaynağını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce 

Levene‟s testi ile varyansların homojen olup olmadığı sınanmıĢtır. “DavranıĢsal 

yaklaĢım” (LF=2.335; p>0,05) boyutlarında varyansların homojen olduğu tespit 

edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.19 incelendiğinde “müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin 

karara etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 19-30 yaĢa sahip olan güreĢ 

hakemlerinin “davranıĢsal yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamaları 
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( X =1,89; SS=,61); 31-40 yaĢa sahip olan ( X =2,39; SS=,70) hakemlerden daha 

düĢük bulunmuĢtur. Ayrıca “müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara 

etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 31-40 yaĢa sahip olan güreĢ 

hakemlerinin “davranıĢsal yaklaĢım” baĢa çıkma yöntemi puan ortalamaları 

( X =2,39; SS=,70); 41-50 yaĢa sahip olan ( X =1,86; SS=,36) hakemlerden daha 

yüksek bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.20. Hakemlerinin “Müsabaka Sırasında Üst Kategori Hakemlerin Karara 

Etkisi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Hakemlik yılına Göre 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren t Testi Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Hakemlik Yılı N X  S t p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 55 3,67 ,63 

-,092 ,927 
11 yıl ve üzeri 47 3,69 ,61 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 55 2,28 ,61 

-,767 ,445  
11 yıl ve üzeri 47 2,37 ,64 

DavranıĢsal YaklaĢım 
1-10 yıl 55 1,99 ,63 

-1,883 ,063 
11 yıl ve üzeri 47 2,23 ,65 

  

 Çizelge 3.20‟de görüldüğü üzere, hakemlerin “müsabaka sırasında üst 

kategori hakemlerin karara etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkmada “pozitif biliĢsel 

yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =3,67, 11 yıl ve 

üzeri deneyime sahip hakemlerin X =3,69 (t=-,092; p>0,05), “negatif biliĢsel 

yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =2,28, 11 yıl ve 

üzeri deneyime sahip hakemlerin X =2,37 (t=-,767; p>0,05) ve “davranıĢsal 

yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =1,99, 11 yıl ve 

üzeri deneyime sahip hakemlerin X =2,23 (t=-1,883; p>0,05) puan ortalamasına 

sahip oldukları ve puan ortalamalarının hakemlik yılına göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.  

 

Çizelge 3.21. “Kuralların Çok Sık DeğiĢmesi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi Alt 

Boyutlarına ĠliĢkin Ortalama ve Standart Sapması. 

Kuralların çok sık değişmesi İle İlgili Başa Çıkma Yöntemi X  SS 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 3,56 ,86 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 1,63 ,57 

DavranıĢsal YaklaĢım 1,41 ,64 

  

 Hakemler tarafından en önemli (en çok iĢaretlenen) dördüncü sırada stres 

kaynağı olarak belirtilen “kuralların çok sık değiĢmesi” stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yöntemine ait ortalama değerler Çizelge 3.21‟de sunulmuĢtur. Hakemlerin en çok 



58 

 

stres yaĢadığı stres kaynaklarından biri olan “kuralların çok sık değiĢmesi” ile baĢa 

çıkma yönteminde hakemlerin “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarının ( X =3,56; 

SS=,86), “negatif biliĢsel yaklaĢım” ( X =1,63; SS=,57) ve “davranıĢsal yaklaĢım” 

( X =1.41; SS=,64) ortalamalarına göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.22. Hakemlerin “Kuralların Çok Sık DeğiĢmesi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi 

Alt Boyut Puanlarının Klasmanlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Klasman N X  SS F p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 

1 Aday 11 3,35 ,37 

2,232 ,090 
2 Bölge 20 3,23 1,01 

3 Milli 35 3,60 ,88 

4 Uluslararası 27 3,84 ,77 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 

1 Aday 11 1,34 ,43 

1,142 ,336 
2 Bölge 20 1,71 ,58 

3 Milli 35 1,66 ,62 

4 Uluslararası 27 1,65 ,53 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 Aday 11 1,36 ,73 

1,256 ,295 
2 Bölge 20 1,30 ,73 

3 Milli 35 1,60 ,81 

4 Uluslararası 27 1,28 ,55 

 

Çizelge 3.22 ‟de görüldüğü üzere aday, bölge, milli ve uluslararası klasmana 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=2,232), “negatif biliĢsel 

yaklaĢım” (F=1,142) ve “davranıĢsal yaklaĢım” (F=1,256) alt boyut puan 

ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin ,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>0,05).  

 

Çizelge 3.23. Hakemlerin “Kuralların Çok Sık DeğiĢmesi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi 

Alt Boyut Puanlarının YaĢlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa 

Çıkma 
Yaş N X  SS F p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 31 3,46 ,81 

,517 ,671 
2 31-40 yaĢ 37 3,53 ,96 

3 41-50 yaĢ 17 3,77 ,55 

4 51 ve üzeri yaĢ 8 3,63 1,08 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 31 1,49 ,51 

1,895 ,136 
2 31-40 yaĢ 37 1,78 ,60 

3 41-50 yaĢ 17 1,51 ,55 

4 51 ve üzeri yaĢ 8 1,75 ,58 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 31 1,40 ,80 

,368 ,777 
2 31-40 yaĢ 37 1,49 ,77 

3 41-50 yaĢ 17 1,27 ,42 

4 51 ve üzeri yaĢ 8 1,37 ,70 
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 Çizelge 3.23‟de görüldüğü üzere 19-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41-50 yaĢ ve 51 ve 

üzeri yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=,517), 

“negatif biliĢsel yaklaĢım” (F=1,895) ve “davranıĢsal yaklaĢım” (F=,368) alt boyut 

puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin ,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

Çizelge 3.24. Hakemlerin “Kuralların Çok Sık DeğiĢmesi” ile BaĢa Çıkma Yöntemi 

Alt Boyut Puanlarının Hakemlik yılına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren t Testi 

Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Hakemlik Yılı N X  S t p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 50 3,42 ,90 

-1,774 ,079 
11 yıl ve üzeri 43 3,73 ,78 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 50 1,60 ,58 

-,624 ,534  
11 yıl ve üzeri 43 1,67 ,56 

DavranıĢsal YaklaĢım 
1-10 yıl 50 1,41 ,75 

-,035 ,972 
11 yıl ve üzeri 43 1,41 ,69 

  

 Çizelge 3.24‟de görüldüğü üzere, hakemlerin “kuralların çok sık değiĢmesi” 

stres kaynağı ile baĢa çıkmada “pozitif biliĢsel yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemlerin X =3,42, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =3,73 (t=-1,774; p>0,05), “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemlerin X =1,60, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =1,67 (t=-,624; p>0,05) ve “davranıĢsal yaklaĢım” alt boyutunda 1-10 yıl 

deneyime sahip hakemlerin X =1,41, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip hakemlerin 

X =1,41 (t=-,035; p>0,05) puan ortalamasına sahip oldukları ve puan ortalamalarının 

hakemlik yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.  

 

Çizelge 3.25. “Saha Ġçi Yönerge ve Yönetmeliklerin Eksikliği” ile BaĢa Çıkma 

Yöntemi Alt Boyutlarına ĠliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Saha İçi Yönerge ve Yönetmeliklerin Eksikliği ile İlgili Başa 

Çıkma Yöntemi X  SS 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 3,56 ,77 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 1,64 ,46 

DavranıĢsal YaklaĢım 1,65 ,86 

  

 Hakemler tarafından en önemli (en çok iĢaretlenen) beĢinci ve son sırada stres 

kaynağı olarak belirtilen “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” stres 

kaynağı ile baĢa çıkma yöntemine ait ortalama değerler Çizelge 3.25‟de sunulmuĢtur. 

Hakemlerin en çok stres yaĢadığı stres kaynaklarından biri olan “saha içi yönerge ve 
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yönetmeliklerin eksikliği” ile baĢa çıkma yönteminde hakemlerin “pozitif biliĢsel 

yaklaĢım” ortalamalarının ( X =3,56; SS=,77), “davranıĢsal yaklaĢım” ( X =1,65; 

SS=,86) ve “negatif biliĢsel yaklaĢım” ( X =1,64; SS=,46) ortalamalarına göre daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.26. Hakemlerin “Saha Ġçi Yönerge ve Yönetmeliklerin Eksikliği” ile BaĢa 

Çıkma Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Klasmanlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını 

Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.  

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Klasman N X  SS F p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 

1 Aday 3 3,55 ,40 

1,014 ,392 
2 Bölge 7 3,12 1,26 

3 Milli 18 3,72 ,61 

4 Uluslararası 39 3,56 ,75 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 

1 Aday 3 1,50 ,50 

,236 ,871 
2 Bölge 7 1,60 ,62 

3 Milli 18 1,70 ,49 

4 Uluslararası 39 1,62 ,42 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 Aday 3 1,77 1,34 

1,499 ,223 
2 Bölge 7 1,76 1,04 

3 Milli 18 1,98 1,04 

4 Uluslararası 39 1,47 ,66 

 

Çizelge 3.26‟da görüldüğü üzere aday, bölge, milli ve uluslararası klasmana 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=1,014), “negatif biliĢsel 

yaklaĢım” (F=,236) ve “davranıĢsal yaklaĢım” (F=1,499) alt boyut puan 

ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (p>0,05).  

 

Çizelge 3.27. Hakemlerin “Saha Ġçi Yönerge ve Yönetmeliklerin Eksikliği” ile BaĢa 

Çıkma Yöntemi Alt Boyut Puanlarının YaĢlarına Göre KarĢılaĢtırılmasını Gösteren 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.  

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Yaş N X  SS F p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 10 3,75 ,80 

,249 ,862 
2 31-40 yaĢ 19 3,53 ,81 

3 41-50 yaĢ 25 3,54 ,72 

4 51 ve üzeri yaĢ 13 3,48 ,84 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 10 1,65 ,54 

,233 ,868 
2 31-40 yaĢ 19 1,71 ,48 

3 41-50 yaĢ 25 1,59 ,40 

4 51 ve üzeri yaĢ 13 1,63 ,51 

DavranıĢsal YaklaĢım 

1 19-30 yaĢ 10 1,83 1,20 

,602 ,616 
2 31-40 yaĢ 19 1,71 ,94 

3 41-50 yaĢ 25 1,68 ,76 

4 51 ve üzeri yaĢ 13 1,38 ,60 
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 Çizelge 3.27‟de görüldüğü üzere 19-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41-50 yaĢ ve 51 ve 

üzeri yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin, “pozitif biliĢsel yaklaĢım” (F=,249), 

“negatif biliĢsel yaklaĢım” (F=,233) ve “davranıĢsal yaklaĢım” (F=,602) alt boyut 

puan ortalamalarına iliĢkin hesaplanan F değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı 

olmadığı bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

Çizelge 3.28. Hakemlerin “Saha Ġçi Yönerge ve Yönetmeliklerin Eksikliği” ile BaĢa 

Çıkma Yöntemi Alt Boyut Puanlarının Hakemlik yılına Göre KarĢılaĢtırılmasını 

Gösteren t Testi Sonuçları. 

Stres Kaynağı ile Başa Çıkma Hakemlik Yılı N X  S t p 

Pozitif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 15 3,46 ,96 

-,549 ,585 
11 yıl ve üzeri 52 3,59 ,72 

Negatif BiliĢsel YaklaĢım 
1-10 yıl 15 1,63 ,59 

-,080 ,936  
11 yıl ve üzeri 52 1,64 ,42 

DavranıĢsal YaklaĢım 
1-10 yıl 15 1,66 1,04 

,050 ,960 
11 yıl ve üzeri 52 1,65 ,81 

 

 Çizelge 3.28‟de görüldüğü üzere, hakemlerin “saha içi yönerge ve 

yönetmeliklerin eksikliği” stres kaynağı ile baĢa çıkmada “pozitif biliĢsel yaklaĢım” 

alt boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =3.46, 11 yıl ve üzeri deneyime 

sahip hakemlerin X =3,59 (t=-,549; p>0,05), “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt 

boyutunda 1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =1,63, 11 yıl ve üzeri deneyime 

sahip hakemlerin X =1,64 (t=-,080; p>0,05) ve “davranıĢsal yaklaĢım” alt boyutunda 

1-10 yıl deneyime sahip hakemlerin X =1.66, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip 

hakemlerin X =1,65 (t=,050; p>0,05) puan ortalamasına sahip oldukları ve puan 

ortalamalarının hakemlik yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

4. TARTIŞMA 

 

 GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve bu stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan araĢtırmada Ģu sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır:  

 

 AraĢtırma 2012-2013 sezonunda Türkiye GüreĢ Federasyonuna bağlı aktif 

olarak görev yapan 38 ilden 29‟u aday, 41‟i bölge, 69‟u milli ve 62‟si uluslararası 

olmak üzere toplam 201 güreĢ hakemi üzerinde yürütülmüĢtür.  

   

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin, genel yaĢ ortalamaları 36,51 

(SS=10,07) olarak belirlenmiĢtir. Hakemlerin klasmanlarına göre yaĢ gruplarının 

incelenmesinde, aday hakemlerin yaĢ ortalaması 23,13 (SS=2,94), bölge hakemlerin 

yaĢ ortalaması 30,04 (SS=5,04), milli hakemlerin yaĢ ortalaması 37,42 (SS=6,27) ve 

uluslararası hakemlerin yaĢ ortalaması 46,03 (SS=7,85) olduğu belirlenmiĢtir. 

Hakemlerin klasman gruplarına göre hakemlik yılı ortalamalarının incelemesinde ise 

aday hakemlerin hakemlik yılı ortalamasının 1.65 (SS=,61) yıl, bölge hakemlerin 

hakemlik yılı ortalamasının 7,85 (SS=3,73) yıl, milli hakemlerin hakemlik yılı 

ortalamasının 12,01 (SS=4,85) yıl ve uluslararası hakemlerin hakemlik yılı 

ortalaması 21,29 (SS=6,69)‟ yıl olduğu beirlenmiĢtir (Çizelge 3.1). 

 

AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin görevli oldukları illere göre 

incelenmesinde en fazla katılımın sırasıyla Ankara (%10,4), Konya (%8,5), 

KahramanmaraĢ (%8,5) ve Ġstanbul (%8,0)  olduğu, en az katılımın ise bir hakem ile 

Balıkesir, Bitlis, Denizli, Edirne, Erzincan, Sakarya, Karaman, Kırıkkale, Yalova, 

Karabük, Kilis ve Osmaniye (% ,5)  olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 3.2). 

 

 GüreĢ hakemlerinin GHSÖ‟nde yer alan 20 stres kaynağının incelenmesinde 

en yüksek ortalama değere sahip stres kaynağının sırası ile “yanlıĢ veya hatalı karar 

vermek”, “antrenör tarafından sözlü saldırı”, “kuralların çok sık değiĢmesi”, 

“müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi” ve “saha içi yönerge ve 

yönetmeliklerin eksikliği” olduğu tespit edilmiĢtir. GüreĢ hakemleri için bulunan en 

düĢük ortalama değer ise “itiraz sonucu kameraya gitmek” stres kaynağına aittir 

(Çizelge 3.9). Bununla beraber GüreĢ hakemlerinin en önemli beĢ stres kaynağının 

belirlenmesi iki farklı açıdan ele alınmıĢtır. Bunlardan ilkinde, önem sıralamasında 
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öncelikli olarak en önemli stres kaynağı vurgusunu, ikincisi olarak da stres 

kaynaklarının yoğunluk sıralamasının belirlenmesidir. GüreĢ hakemlerinin ilk 

öncelik (önem) sıralamasına göre incelenmesinde;1, 2 ve 3. sırada “antrenör 

tarafından sözlü saldırı”, 4. sırada “yanlıĢ veya hatalı karar vermek” ve 5. sırada 

“müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi” stres kaynakları tespit 

edilmiĢtir. Yoğunluk (en çok iĢaretlenen) sıralamasında ise, yukarıdaki öncelik 

sıralaması benzemekle beraber; birinci sıradaki stres kaynağı “antrenör tarafından 

sözlü saldırı”, 2. sırada “yanlıĢ veya hatalı karar verme”, 3. sırada “müsabaka 

sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi”, 4. sırada “kuralların çok sık 

değiĢmesi” ve 5. sırada “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” olarak 

belirlenmiĢtir (Çizelge 3.4). Bu araĢtırma için önem ve yoğunluk sıralaması birbirine 

benzemekle beraber yoğunluk (en çok iĢaretlenen) sıralaması araĢtırma için temel 

ölçüt olarak alınmıĢtır. 

 

 Ġlgili alan yazında farklı branĢ hakemleriyle yapılan ve araĢtırma 

bulgularımızla kısmen paralellik gösteren birçok araĢtırma mevcuttur. Bu 

araĢtırmalarda; Goldsmith ve Williams (1992) Amerika‟da futbol ve voleybol 

hakemlerinin en önemli beĢ stres kaynağının fiziksel zarar görme korkusu, sözlü 

taciz, oyun baskısı, zaman baskısı ve baĢarısızlık korkusu olduğunu; Kaissidis ve ark 

(1997) Avustralya‟da basketbol hakemlerinin en önemli stres kaynağının hata 

yapma, antrenör ve oyuncular tarafından yapılan agresif reaksiyon-saldırılar ve 

diğerlerinin varlığı olduğunu; Rainey (1999) Amerika‟da basketbol hakemlerinin en 

önemli beĢ stres kaynağının performans endiĢesi, fiziksel saldırı korkusu, 

tanınmamıĢlık, zaman baskısı ve kiĢisel (içsel) çatıĢma olduğunu; Rainey ve Hardy 

(1999) Galler, Ġskoçya ve Ġngiltere‟deki ragbi hakemlerinin en önemli stres 

kaynağının performans ile ilgili endiĢeler, zaman baskısı, içsel çatıĢmalar ve fiziksel 

saldırı korkusu olduğunu; Tsorbatzoudis ve ark (2005) Yunanistan‟daki hentbol 

hakemlerinin en önemli stres kaynaklarının hatalı karar verme, fiziksel zarar görme 

korkusu, kiĢilerarası çatıĢmalar ve yetersiz görünme korkusu olduğunu; Dorsch ve 

Paskevich (2007) Kanada buz hokeyi hakemlerinin en önemli stres kaynağının 

tartıĢmalı karar verme, partner ile sorun yaĢama, antrenör ile sorun yaĢama olduğunu; 

Ekmekçi (2008) Türkiye‟deki basketbol hakemlerinin en önemli beĢ stres kaynağının 

partnerle problem yaĢama, antrenör tarafından sözlü saldırı, yanlıĢ ve hatalı karar 
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verme, çeliĢkili karar verme ve baĢkaları tarafından fiziksel saldırı tehdidi olduğunu; 

Sayıner ve ark (2009), Türkiye‟deki basketbol hakemlerinin en önemli beĢ stres 

kaynağının partnerle problem yaĢama, antrenör tarafından sözlü saldırı, yanlıĢ ve 

hatalı karar verme, çeliĢkili karar verme ve baĢkaları tarafından fiziksel saldırı 

tehdidi olduğunu; Voight (2009) Amerika‟da futbol hakemlerinin en önemli stres 

kaynağının hakemlik yapma ve ailelerin talepleri arasında kalma, tartıĢmalı karar 

verme, hakemlik ve kendi mesleği arasında kalma olduğunu; Kruger ve ark (2012) 

Güney Afrika‟da futbol hakemlerinin en önemli stres kaynağının fiziksel yetersizlik 

korkusu, rol-kültür çatıĢması, baĢarısızlık korkusu, akranlar ve kiĢilerarası 

çatıĢmalar, zaman baskısı ve fiziksel zarar görme korkusu olduğunu; Mirjamali ve 

ark (2012) Ġran‟da futbol, voleybol, basketbol ve hentbol branĢlarında uluslararası ve 

ulusal hakemlerin en önemli altı stres kaynağının kiĢiler arası çatıĢmalar, kiĢisel ve 

teknik performans, yargı hataları, performans değerlendirme, zaman baskısı korkusu 

ve kiĢisel problemlerinin bulunduğu rakipleri olduğunu; Nikbakhsh ve ark (2013) 

Ġran‟da futbol hakemlerinin en önemli stres kaynağının çoğunlukla yanlıĢ kararlar, 

fiziksel saldırganlık ve fiziksel eksiklik olduğunu; Anshel ve ark (2013) Türkiye‟de 

basketbol hakemlerinin en önemli stres kaynağının dikkat dağılması, düĢük 

performans ve sözlü taciz olduğunu tespit etmiĢlerdir. Yapılan araĢtırmalardan elde 

edilen bulgular, farklı branĢlarda da olsa hakemlerin stres kaynaklarının benzer 

olduğunu göstermektedir. Stres kaynaklarında görülen öncelik sıralamalarındaki 

farklılıkların ise kültürel ve branĢ faklılığından olduğu düĢünülmektedir. 

 

 Yapılan araĢtırmada güreĢ hakemlerinin yoğunluk (en çok iĢaretlenen) 

sıralamasına göre en çok tercih ettikleri ilk beĢ stres kaynağının ilki “antrenör 

tarafından sözlü saldırı”dır. GüreĢ müsabakalarında hakemle sürekli olumsuz diyalog 

içerisinde bulunarak, itiraz ederek hakem üzerinde baskı kurmayı amaçlayan ve 

hakemler tarafından büyük bir stres kaynağı oluĢturan antrenörler tarafından sözlü 

saldırılar, neredeyse tüm müsabakalarda görülebilecek bir durumdur. Bu durum göz 

önüne alındığında, müsabaka sırasında antrenörlerle olan iliĢkinin ve antrenörlerden 

gelecek sözlü eleĢtiri ve saldırıların hakemler için büyük bir stres kaynağı olabileceği 

söylenebilir. Ekmekçi (2008)‟nin Türk basketbol hakemleri üzerine yaptığı 

araĢtırmada ve Kaissidis ve ark (1997)‟nın Avustralyalı basketbol hakemler üzerine 

yaptıkları araĢtırmada antrenör ve oyuncular tarafından yapılan agresif reaksiyonlar 
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ve saldırılar ikinci derecede önemli stres faktörü olarak belirtilmiĢtir. Ayrıca 

Ekmekçi (2004)‟ nin Türkiye‟deki basketbol hakemlerinin % 41,3‟ünün fiziksel ve 

sözel saldırılara maruz kaldığını tespit ettiği araĢtırma bulguları ile Anshel ve 

Weinberg (1999)‟in  hakemlere yapılan sözel ve fiziksel saldırıların bir stres kaynağı 

olduğunu belirttikleri araĢtırma bulguları bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. 

Sözlü saldırıya maruz kalan hakemlerin müsabaka motivasyonları bozulacağından 

hata yapma olasılıkları artacaktır. Dolayısı ile hata yapma korkusu da ayrı bir stres 

kaynağı olarak görülebilir. Bir dıĢ faktörün etkisiyle hakemin verdiği kararlarda 

tutarsızlık yaĢanacak ve yanlıĢ, hatalı ve çeliĢkili karar verme durumu ortaya 

çıkacaktır. doğacaktır. Yapılan bu araĢtırmada ikinci sırada stres kaynağı olarak 

belirlenen yanlıĢ veya hatalı karar verme, bu durumu desteklemektedir. 

 

 GüreĢ hakemlerinin yoğunluk (en çok iĢaretlenen) sıralamasına göre ikinci 

sırada tercih ettikleri stres kaynağı “yanlıĢ veya hatalı karar verme”dir. GüreĢ 

hakemlerinin kararlarının sporcu, antrenör, üst kategori hakemi, seyirci ve medya 

gibi unsurlar tarafından eleĢtirilme olasılıkları stres yaĢamalarına sebep olabilir. 

Ayrıca Türkiye GüreĢ Federasyonu Hakem Talimatı 10. maddesi h bendinde “MHK 

müsabakalarda görevlendirilen hakemleri baĢ hakemler aracılığıyla denetler ve 

müsabakalarda tutulan raporlara göre değerlendirme yapar”. Müsabaka baĢ hakemi 

Türkiye GüreĢ Federasyonu Hakem Talimatı madde 28‟de “hakemlerin yaptıkları 

hataları özel ve genel hatalar olarak not ederek değerlendirme toplantılarında 

gerekirse hakemle özel olarak görüĢerek hatasını söyler ve gerek gördüğünde rapor 

tutar”. Madde 33 d ve Madde 38 f bendinde “müsabaka baĢ hakeminin gerek 

gördüğü durumlarda görevli hakemlerden yetersiz görülenler, müsabakalarda form 

düĢüklüğü gösteren ve uyum sağlayamayan hakemler görevden alınabilir. Önemli 

durumlarda müsabakanın baĢhakemi konuyu Federasyona bildirir”. Ayrıca madde 

28‟de “verdikleri yanlıĢ ve hatalı kararla bir maçın sonucunu etkileyecek hakem veya 

hakem grubunun performans notu “BaĢarısız” olarak verilmelidir ve diğer disiplin 

kuralları uygulanmalıdır” ifadeleri yer almaktadır (GHD 2013). 

 

 Bunun yanı sıra güreĢ hakemleri müsabakaların gözlemcisi tarafından da 

gözlemlenmektedir. Türkiye GüreĢ Federasyonu Hakem Gözlemcileri Talimatı 10.  

Maddesi d bendinde “müsabaka gözlemcileri hakemlerin performanslarını 

yarıĢmadan sonra üç gün içinde (gerek hakemler gerekse yarıĢma hakkında önem arz 
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eden menfi veya müspet durumları) MHK ile paylaĢmak, ayrıca yıl sonu 

değerlendirilmesi için, gözlemcilerin yıl içinde verdikleri raporlar doğrultusunda 

MHK‟ne tavsiye kararlar vermekle görevlendirilmiĢlerdir”  ifadeleri yer almaktadır 

(TGF 2013b). 

 

GüreĢ hakemlerinin yukarıda belirtilen bu maddelere göre değerlendirmeye 

tabii tutulması sonucunda hakemlerin vermiĢ oldukları yanlıĢ ve hatalı kararlar 

yapılan hatanın önemine göre müsabakalardan alınmalarına sebep olacağı gibi 

gelecekte verilecek görev ve terfilerini de etkileyecektir. Hakem talimatlarında yer 

alan bu maddeler, yanlıĢ ve hatalı karar vermenin hakemler tarafından önemli bir 

stres kaynağı olarak algılanmasının nedenleri olabilir. Bununla beraber, hakemin 

yanlıĢ ve hatalı kararlar verdiğinde konsültasyon veya protesto uygulaması 

yapılması, kameraya gidilmesi, üst kategori hakemleri tarafından eleĢtirilmesi, çeĢitli 

sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalma ihtimali de nedenler arasında gösterilebilir. 

Tsorbatzoudis ve ark (2005) Yunan hentbol hakemleri üzerine yaptıkları araĢtırmada 

en önemli stres kaynağını hatalı karar verme olarak belirlemiĢlerdir. Nikbakhsh ve 

ark (2013) Ġran Premier Lig hakemleri arasında stresin duygusal zeka ve iletiĢim 

becerileri arasındaki iliĢkisini belirlemek üzere yaptıkları araĢtırmada, en yoğun stres 

kaynağının hatalı karar verme olarak belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar bizim bulgularımızı 

destekler niteliktedir. 

 

 GüreĢ hakemlerinin üçüncü sırada tercih ettikleri stres kaynağı “müsabaka 

sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi”dir. Türkiye GüreĢ Federasyonu 

Hakem Talimatı 38. maddesinin d bendinde baĢ hakem “Müsabakalar esnasında 

hakemler arasında meydana gelen uyuĢmazlığı, ilgili hakemlerle konsültasyon 

yaparak nihai karara bağlanmasını sağlar” ifadesi yer almaktadır (GHD 2013). Ayrıca 

bütün güreĢ müsabakalarında, her maç için hakem heyeti; bir minder amiri, bir orta 

hakem ve bir sayı hakeminden oluĢmaktadır. Hakemler bütün kararları oybirliği ile 

veya tuĢ hariç üçte iki oyçokluğu ile verirler, tuĢ için minder amirinin onayı 

zorunludur. Kararların verilmesinde challenge (itiraz) durumları hariç video 

incelemesi yapılamaz (FILA 2011). Diğer branĢ hakemlerinde önemli bir stres 

kaynağı olarak belirlenen partnerle problem yaĢamanın (Ekmekçi 2008) aslında 

güreĢ hakemleri için müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi stres 

kaynağıyla benzer olduğu söylenilebilir. 
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 GüreĢ hakemlerinin karar verme usulleri görüldüğü gibi çoğunluğun 

sağlanması esasına göre belirlenmiĢtir. Bir hakemin verdiği karar yeterli 

olmamaktadır. Ayrıca aynı kararın verilemediği durumlarda izlenecek usuller, yetki 

ve sorumluluklar bir hiyerarĢi biçimindedir. Müsabakalar esnasında hakemler 

arasında meydana gelen uyuĢmazlığı gidermek amacı ile üst kategori hakemlerin 

daha alt kategorideki hakemlerin kararlarını etkilemeye çalıĢması durumu açıklar 

niteliktedir.  

  

 Bu değerlendirmeler ıĢığında güreĢ hakemlerinin müsabakaları beraber 

yönettikleri hakemler ile karar verme anlamında yaĢayacağı sorunların müsabaka 

içerisinde performanslarını etkileyebilecek stres yaĢamalarına neden olabilir. Ayrıca 

güreĢ hakemlerinin uyum sorunu, yapacağı hataların olumsuz getirileri, negatif 

düĢüncelerle birlikte hakemleri müsabaka motivasyonundan uzaklaĢtırabilir. 

Partnerine güvenmeyen hakemin onunla uyumlu bir Ģekilde çalıĢması ve iyi bir 

performans göstermesinin zor olduğu uzmanlar tarafından da vurgulanmaktadır 

(Ekmekçi 2008). Kruger ve ark (2012) Güney Afrika‟da futbol hakemlerinin stres 

kaynaklarından birinin akranları ve kiĢilerarası çatıĢmalar olduğunu; Mirjamali ve 

ark (2012) Ġran‟da futbol, voleybol, basketbol ve hentbol branĢlarında uluslararası ve 

ulusal hakemlerin en önemli altı stres kaynağının en önemlisinin kiĢiler arası 

çatıĢmalar olduğunu; Dorsch ve Paskevich (2007) Kanada buz hokeyi hakemlerinin 

en önemli stres kaynağının tartıĢmalı karar verme, partner ile sorun yaĢama, antrenör 

ile sorun yaĢama olduğunu; Sayıner ve ark (2009), Türkiye‟deki basketbol 

hakemlerinin en önemli stres kaynağının partnerle problem yaĢama, olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. 

  

             GüreĢ hakemlerinin dördüncü sırada tercih ettikleri stres kaynağı “kuralların 

çok sık değiĢmesi”dir. GüreĢ branĢında oyun kurallarının çok sık değiĢmesi sporcu, 

antrenör, seyirci ve hakemler açısından önemli zorlukları beraberinde getirmektedir. 

Hatta kuralların çok sık değiĢmesi güreĢ sporunun olimpiyat oyunlarından çıkarılma 

riskini ortaya çıkarmıĢtır. Yeterince kuralları bilmeyen sporcu, antrenör ve seyirciler 

hakem kararlarını değerlendirmede zorluk çekecek, istenmeyen durumların 

oluĢmasında önemli bir rol oynayacak ve hakemlerin de kuralları içselleĢtirmesini 

zorlaĢtırarak yanlıĢ ve hatalı karar verme oranlarını yükseltecektir. Oyun kurallarının 

sık değiĢtirilmesi ile birlikte hakem hatalarının artması, spor müsabakalarının önemli 
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bir unsurunu oluĢturan hakemlere gereken önemin verilmediği sonucunu ortaya 

çıkarabilir (Orta 2008). Orta (2008) futbol oyun kurallarının kolay anlaĢılabilir ve 

yorumlanabilir olmasından dolayı, toplumların ilgi odağı olduğunu ve çağımıza 

damgasını vurduğunu söylemektedir. Bu değerlendirmeler ıĢığında kuralların çok sık 

değiĢmesinin güreĢ hakemleri için önemli bir stres kaynağı olduğu söylenilebilir. 

 

 Ayrıca Cicioğlu (Hürriyet Gazetesi 2013) bu konu üzerine yapmıĢ olduğu bir 

açıklamada güreĢ kurallarının çok sık değiĢtiğini, bunun da sporun izlenme oranını 

düĢürdüğünü belirterek;  

“Hiç kimse kuralını bilmediği şeyi seyretmek istemez, eski güreşçiler 

bile. Öyle sporlar var ki mesela futbol, belki 100 yıldır kuralı 

değişmiyor. Sokakta her insan bu kuralı görüyor. Hakem gözüyle 

baktığımda en büyük eksikliğimiz kuralların çok fazla değişmesi......”  

ġeklinde bir demeçte bulunmuĢtur. Cicioğlu‟nun yaptığı bu açıklama araĢtırma 

bulgularını destekler niteliktedir. 

 

 Sadece güreĢ hakemlerini kuralların çok sık değiĢmesi değil, “saha içi 

yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” de önemli bir stres kaynağı olarak 

etkilemektedir. Türkiye GüreĢ Federasyonu yurt içi müsabakaları için uluslararası 

FILA kurallarını uygulamakla beraber daha fazla ayrıntı içeren yarıĢma yönetmeliği 

veya yönergesini uygulamaya koymamıĢtır. Ġhtiyaç duyulan durumlarda talimatlar 

yayınlanmaktadır. Bu durumun hakemler açısından müsabakalar devam ederken 

karĢılaĢılan özel durumlarda verecekleri kararlarını etkilediği ve farklı uygulamalara 

yol açtığı düĢünülmektedir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ölçeğinin “fiziksel ve 

sözel saldırı tehdidi”, “diğerlerinin varlığı”, “performans endiĢesi” ve “hatalı karar” 

alt boyutlarının klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 3.6). Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce 

Levene‟s testi ile varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda 

anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi 

uygulanmıĢtır.  
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Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre stres 

kaynakları değerlendirildiğinde; aday hakemlerin “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi” 

stres faktörü alt boyut puan ortalamaları milli ve uluslararası hakemlerden daha 

yüksek bulunmuĢtur. Aday, milli ve uluslararası hakemlerin yönettikleri 

müsabakaların Ģartlarının ve kategorilerinin değiĢkenliği farkın oluĢmasına sebep 

olabilir. Goldsmith ve Williams (1992) Amerika da futbol ve voleybol hakemleri 

üzerine yaptıkları araĢtırmada yüksek kategorideki hakemlerin, daha alt kategorideki 

hakemlere göre daha fazla fiziksel zarar görme korkusu yaĢadığını tespit etmiĢlerdir. 

Ayrıca Ekmekçi (2004)‟nin hakemlere yapılan saldırılar ile ilgili yaptığı araĢtırmada, 

A klasmanı hakemlerin B klasmanı hakemlere göre daha az fiziksel ve sözel saldırıya 

maruz kaldığı belirtilmiĢtir. Ayrıca yine Ekmekçi (2008)‟nin Basketbol hakemlerinin 

klasmanlarına göre stres kaynakları bulgularında, B klasmanı hakemlerin fiziksel ve 

sözel saldırı tehdidi stres faktörü değerinin A klasmanı hakemlerden daha yüksek 

olduğu belirtilmiĢtir. Bu bulgular aday hakemlerin fiziksel ve sözel saldırı tehdidi 

stres faktöründen diğer klasman hakemlerine göre daha yüksek ortalama değerlere 

sahip olmalarını destekler niteliktedir. 

 

GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre stres kaynakları bulgularında aday 

hakemlerin “diğerlerinin varlığı” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları milli ve 

uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca bölge hakemlerin 

“diğerlerinin varlığı” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları uluslararası 

hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu durum aday ve bölge hakemlerinin 

gözlemci, delege ve müsabakada bulunan diğer hakem ve federasyon görevlileri ve 

baĢkaları tarafından eleĢtirilme olasılıklarına bağlı olarak stres düzeylerini milli ve 

uluslararası hakemlere göre kontrol edemediklerinin bir göstergesi olabilir. Ekmekçi 

(2008)‟nin basketbol hakemlerinin stres kaynaklarını belirlediği araĢtırmada A ve B 

klasmanı hakemlerinin diğerinin varlığı ile ilgili nedenler stres kaynakları alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiĢtir. ÇalıĢma 

bulguları arasındaki farklılığın branĢ farklılığından ve diğerlerinin varlığı stres 

kaynağının basketbol hakemleri için daha farklı değerlendirilmesinden kaynaklandığı 

söylenilebilir. 

 

GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre stres kaynakları bulgularında aday ve 

bölge hakemlerinin “performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları 
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milli ve uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca milli hakemlerin 

performans endiĢesi stres faktörü alt boyut puan ortalamaları uluslararası 

hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Hakemlerin müsabaka performansları, daha 

sonra alacakları görevleri, gözlemcinin vereceği notu, antrenör ve seyircinin 

eleĢtirilerini belirleyen faktör olarak görülmektedir. Bu durum ise güreĢ hakemlerinin 

kariyerlerini doğrudan etkilemektir. GüreĢ hakemlerinin klasmanlarının yükselmesi 

ve tecrübelerinin artmasıyla doğru orantılı olarak performans endiĢesi stres 

kaynağından uzaklaĢtığı görülmektedir. Mirjamali ve ark (2012) futbol, voleybol, 

basketbol ve hentbol hakemleri arasında yaptıkları araĢtırmada, uluslararası 

kategoride olan hakemlerin ulusal kategoride olan hakemlere göre kiĢisel ve teknik 

performans açısından daha yüksek derecede stres yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Ekmekçi‟nin (2008) basketbol hakemlerinin klasmanlarına göre stres kaynakları 

bulgularında ise A ve B klasmanı hakemleri performans ile ilgili nedenler stres 

kaynakları alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢma bulguları 

arasındaki farklılığa branĢ farklılığının neden olduğu düĢünülmektedir.  

 

Son olarak güreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre stres kaynakları 

bulgularında aday hakemlerin “hatalı karar” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları 

milli ve uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Yine bu durumun güreĢ 

hakemlerinin klasmanlarının yükselmesi ve tecrübelerinin artmasıyla doğru orantılı 

olarak hatalı karar stres kaynağından uzaklaĢtığının bir göstergesi olabilir. Dorsch ve 

Paskevich (2007) Kanada buz hokeyi hakemlerinin stres kaynaklarını hakemlik 

seviyeleri ve tecrübelerine göre inceledikleri araĢtırmalarında tartıĢmalı karar verme 

stres kaynağını alt kategorideki hakemlerin, yüksek kategorideki hakemlere göre 

daha az yaĢadıklarını belirlemiĢlerdir. Tsorbatzoudis ve ark (2005) Yunan hentbol 

hakemleri arasında algılanan psikolojik stres kaynaklarını incelemek amacıyla 

yaptıkları araĢtırmada hatalı karar verme stres kaynağında hakemlik tecrübesi 

değiĢkenine göre hakemlerin stres yoğunluğu arasında anlamlı bir iliĢki olmadığını 

belirtmiĢlerdir. ÇalıĢma bulguları arasındaki farklılığın branĢ farklılığından 

kaynaklandığı söylenilebilir. 

 

GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre stres kaynakları bulgularında 

hakemlerin mekanikte hata stres faktörü alt boyut puan ortalamalarında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıĢtır. ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin 
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kategorilerinin mekanikte hata stres kaynağını değiĢtirmediğini, klasmanları yükselse 

bile benzer stres faktörlerinin hakemleri etkilediği söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, 

hakemlerin farklı klasman grubunda yer almaları mekanikte hata stres kaynağını 

belirlemede etkili değildir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ölçeğinin 

“diğerlerinin varlığı” ve “performans endiĢesi” alt boyutlarının yaĢ değiĢkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.7). Gruplar arasında 

gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu 

karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile varyansların homojen olduğu 

tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır.  

 

Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre stres kaynakları 

19-30 yaĢa sahip olan hakemlerinin “diğerlerinin varlığı” stres faktörü alt boyut puan 

ortalamaları, 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 31-

40 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin diğerlerinin varlığı stres faktörü alt boyut 

puan ortalamaları 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden daha yüksek 

bulunmuĢtur. Yani, hakemlerin farklı yaĢ gruplarına sahip olmaları “diğerlerinin 

varlığı” stres kaynaklarını belirlemede etkilidir. Sonuç olarak daha genç hakemlerin 

gözlemci, delege ve müsabakada bulunan diğer hakem, federasyon görevlileri ve 

baĢkaları tarafından eleĢtirilmeleri sebepleriyle stres yaĢamaları diğer hakemlere göre 

daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

GüreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre stres kaynakları 19-30 yaĢa sahip olan 

hakemlerinin “performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan 41-50 yaĢa sahip 

olan ve 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur.  Ayrıca 

31-40 yaĢa sahip olan hakemlerinin performans endiĢesi stres faktörü alt boyut puan 

ortalamaları, 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur.  Bu 

sonuca göre; hakemlerin farklı yaĢ gruplarına sahip olmaları performans endiĢesi 

stres kaynaklarını belirlemede etkilidir. Sonuç olarak daha genç hakemlerin ihtar 

verme, itiraz sonucu kameraya gitme, sarı ve kırmızı kart gösterme, zorluk derecesi 

fazla olan müsabakalarda görevlendirilme sebepleriyle stres yaĢamaları diğer 

hakemlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. 
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Ġlgili literatürde araĢtırma bulgularımızla kısmen paralellik gösteren ve 

hakemlerin performans endiĢesi stres faktörü ile yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir 

farklılık olduğunu tespit eden araĢtırmalar mevcuttur. Yang ve Hsu (2005), Tayvan 

basketbol hakemlerinin farklı yaĢlardaki stres kaynaklarını belirlemeye 

çalıĢmıĢlardır. Müsabakada yetersiz görünme stres faktörünün 20-30 yaĢ grubunda 

yer alan hakemlerin diğer yaĢ grupları hakemlerine göre daha yüksek olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Ayrıca, futbol hakemleri üzerine yaptıkları araĢtırmada hakemlerin 

performans endiĢeleri stres kaynaklarının yaĢ ile farklılıklar gösterebileceğini tespit 

eden Folkesson ve ark (2002), genç hakemlerin bu stres kaynağından daha fazla 

etkilendiklerini belirtmiĢlerdir. Bunun yanı sıra basketbol hakemlerinin stres 

kaynaklarının değerlendirildiği araĢtırmada Anshel (1996), stres kaynaklarının genç 

ve yaĢlı sporcularda farklılıklar göstereceğini belirtmiĢtir.  

 

Bu araĢtırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise, GüreĢ hakemlerinin yaĢlarına 

göre stres kaynakları bulgularında hakemlerin “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, 

“hatalı karar” ve “mekanikte hata” stres faktörü alt boyut puan ortalamalarında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda 

hakemlerin kategorilerinin “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “hatalı karar” ve 

“mekanikte hata” stres kaynağını değiĢtirmediğini, yaĢları yükselse bile benzer stres 

faktörlerinin hakemleri etkilediği söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, hakemlerin farklı 

yaĢ grubunda yer almaları “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “hatalı karar” ve 

“mekanikte hata” stres kaynağını belirlemede etkili değildir. Tsorbatzoudis ve ark 

(2005) Yunan hentbol hakemleri arasında algılanan psikolojik stres kaynaklarını 

incelemek amacıyla yaptıkları araĢtırmada en önemli stres kaynaklarını hatalı karar 

verme, fiziksel zarar görme korkusu, kiĢilerarası çatıĢmalar ve yetersiz görünme 

korkusu olarak tespit etmiĢlerdir. Hakemlerin stres kaynaklarının yaĢ değiĢkenine 

göre stres yoğunluğu arasında anlamlı bir iliĢki olmadığını belirtmiĢlerdir. 

Tsorbatzoudis ve ark (2005) elde ettikleri bulgu bu araĢtırmanın sonuçlarını 

desteklememektedir. Ġlgili literatürden elde edilen bulgular ile bu araĢtırmadan elde 

edilen bulgular arasındaki farklılığın, bahsi geçen araĢtırmalardaki branĢ 

farklılığından veya kültürel farklılıklardan kaynaklandığı söylenilebilir. 
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 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ölçeğinin 

“performans endiĢesi” ve “hatalı karar” alt boyutlarının hakemlik yılı değiĢkenine 

göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.8).  

 

GüreĢ hakemlerinin hakemlik yıllarına göre stres kaynakları 1-10 yıl 

deneyime sahip olan hakemlerin “performans endiĢesi” stres faktörü alt boyut puan 

ortalamaları, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olan hakemlerden daha yüksek 

bulunmuĢtur. 1-10 yıl deneyime sahip olan güreĢ hakemlerinin “hatalı karar” stres 

faktörü alt boyut puan ortalamaları 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olan hakemlerden 

daha yüksek bulunmuĢtur. Yani, hakemlerin farklı hakemlik yılı gruplarına sahip 

olmaları “performans endiĢesi” ve “hatalı karar” stres kaynaklarını belirlemede 

etkilidir. Sonuç olarak hakemlik yılı daha az olan güreĢ hakemlerinin (1-10 yıl 

deneyim) ihtar verme, itiraz sonucu kameraya gitme, sarı ve kırmızı kart gösterme, 

zorluk derecesi fazla olan müsabakalarda görevlendirilme gibi müsabaka 

performansını etkileyen kararlar sebepleriyle stres yaĢamaları 11 yıl ve üzeri 

deneyime sahip hakemlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

Bunun yanı sıra, bu araĢtırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise, GüreĢ 

hakemlerinin hakemlik yıllarına göre stres kaynakları bulgularında hakemlerin 

“fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “diğerlerinin varlığı” ve “mekanikte hata” stres 

faktörü alt boyut puan ortalamalarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 

AraĢtırmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin yıl bazında tecrübelerinin 

“fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “diğerlerinin varlığı” ve “mekanikte hata” stres 

kaynağını değiĢtirmediğini, hakemlik yılı artsa bile benzer stres faktörlerinin 

hakemleri etkilediği söylenebilir. 

 

Farklı branĢ hakemleriyle yapılan ve araĢtırma bulgularımızla kısmen 

benzerlik gösteren araĢtırmalar da mevcuttur. Ekmekçi (2008)‟nin Türk basketbol 

hakemlerinin hakemlik yıllarına göre stres kaynakları bulgularında, stres kaynakları 

alt boyutlarında (diğerlerinin varlığı, fiziksel ve sözel saldırı, performans ile ilgili 

nedenler) anlamlı fark bulunmamıĢtır. Tsorbatzoudis ve ark (2005) Yunan hentbol 

hakemlerinin tecrübelerine göre stres kaynakları bulgularında, stres kaynakları alt 

boyutlarında (hatalı karar verme, fiziksel zarar görme korkusu, kiĢilerarası çatıĢmalar 

ve yetersiz görünme korkusu) anlamlı fark bulunmamıĢtır. Ayrıca Folkesson ve ark 



74 

 

(2002), futbol hakemleri üzerine yaptıkları araĢtırmada, hakemlerin stres kaynaklarının 

fiziksel ve sözel saldırılardan korkmak, maç öncesi konsantrasyon motivasyon ve 

performans endiĢeleri stres kaynaklarının hakemlik deneyimi ile farklılıklar gösterdiğini, 

genç hakemlerin saldırganlık ve tehditten daha fazla etkilendiklerini belirtmiĢlerdir. Ġlgili 

literatürden elde edilen bulgular ile bu araĢtırmadan elde edilen bulgular arasındaki 

farklılığın, branĢların kendilerine özgü stres kaynaklarından dolayı ortaya çıktığı 

söylenebilir. Bunun yanı sıra, kültürel farklılıklar da çeliĢkili sonucun nedeni olabilir.  

 

GüreĢ hakemlerinin önemli gördükleri ilk beĢ stres kaynağı (“antrenör 

tarafından sözlü saldırı”, “yanlıĢ veya hatalı karar verme”, “müsabaka sırasında üst 

kategori hakemlerin karara etkisi”, “kuralların çok sık değiĢmesi”, “saha içi yönerge 

ve yönetmeliklerin eksikliği”) (Çizelge 3.4) ile bu kaynaklarla baĢa çıkmada 

kullandıkları yöntemler belirlenen her bir stres kaynağı için ayrı ayrı 

değerlendirilmiĢtir. BaĢka bir anlatımla güreĢ hakemlerin önemli gördükleri stres 

kaynakları ile bu kaynaklarla baĢa çıkmada hangi yöntemleri kullandıkları 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 GüreĢ hakemlerin en çok stres yaĢadığı stres kaynağı olarak belirtilen 

“antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkma yönteminde; hakemlerin stresle 

baĢa çıkma yöntemlerinden “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarının, “davranıĢsal 

yaklaĢım” ve “negatif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarına göre daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur (Çizelge 3.9). Ayrıca negatif biliĢsel yaklaĢımla karĢılaĢtırıldığında, 

davranıĢsal baĢa çıkma yöntem ortalamasının yüksek olması, güreĢ hakemlerinin 

pozitif yaklaĢımla birlikte davranıĢsal yöntemleri de kullanma eğiliminde olduklarını 

gösterebilir. Bu sonuca göre; güreĢ hakemleri stres kaynağına olumlu bir tepki 

göstererek bu stres kaynağının üstesinden gelebilmek adına pozitif düĢünmek ve 

göreve devam etmek istemektedirler. GüreĢ hakemlerinin pozitif biliĢsel yaklaĢımı 

kullanmaları müsabaka performanslarını ve oyuna olan motivasyonlarını devam 

ettirmeleri için olumlu bir sonuç olarak gösterilebilir. GüreĢ hakemlerinin pozitif 

yaklaĢımla birlikte davranıĢsal baĢa çıkma yöntemini de kullanma eğilimleri antrenör 

tarafından sözlü saldırı stres kaynağına yönelik hakemlik kurallarının gereği sözlü 

veya hareketlerle kendini ifade etme, uyarma Ģeklinde davranıĢlar sergilemeleriyle 

açıklanabilir. Yani, hakemler bazen kuralların kendilerine verdikleri yetkiler dahilinde 

uyarı veya kart gösterme davranıĢı sergileyerek stres kaynağından kurtulmaya 
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çalıĢmaktadırlar. GüreĢ hakemlerinin antrenör tarafından sözlü saldırı stres kaynağına 

yönelik negatif biliĢsel baĢa çıkma yöntemini kullanma eğilimlerinin düĢük seviyede 

olması ise olumlu bir durum olarak karĢılanabilir.  Negatif biliĢsel yaklaĢım, olumsuz 

düĢüncelere kapılarak göreve devam etmeme yönünde fikirlere kapılma ve 

konsantrasyonu bozma olarak ifade edilebilir. Bu durum ise güreĢ hakemlerini fiziksel 

ve psikolojik açıdan etkileyerek, hakemin müsabaka konsantrasyonunu ve müsabakadaki 

kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. 

 

 Ekmekçi (2008) basketbol hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa çıkma 

yöntemlerini belirlediği araĢtırmada, hakemler tarafından en önemli ikinci stres 

kaynağı olarak belirtilen “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkmada ise 

hakemlerin pozitif biliĢsel yaklaĢım ortalamalarının, davranıĢsal ve negatif biliĢsel 

yaklaĢıma göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Sayıner ve ark (2009), basketbol 

hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa çıkma yöntemlerini belirlediği benzer bir 

araĢtırmada, hakemler tarafından en önemli ikinci stres kaynağı olarak belirtilen 

“antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkmada, hakemlerin yine pozitif biliĢsel 

yaklaĢım ortalamalarının, davranıĢsal ve negatif biliĢsel yaklaĢıma göre daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca Anshel ve ark (2013) Türkiye basketbol hakemlerinin 

üzerine yaptıkları araĢtırmada da benzer sonuçlar bulmuĢtur. Görüldüğü gibi 

araĢtırma bulgularımızın alan yazındaki farklı branĢlarda olsa da araĢtırma 

sonuçlarıyla paralellik gösterdiğini söylememiz mümkündür.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile 

baĢa çıkma yönteminde “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde klasman değiĢkenine 

göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.10). Gruplar arasında 

gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu 

karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile varyansların homojen olduğu 

tespit edilmiĢ ve bu boyutta anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıĢtır.  

 

 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre “antrenör 

tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde aday ve bölge 

hakemlerin “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları milli ve 

uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu durum mevcut stres kaynağı 
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ile ilgili negatif düĢünce ve algı durumu gösterme, aday ve bölge hakemlerinin milli 

ve uluslararası hakemlere göre çok fazla yaĢadıkları bir durum olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Aday ve bölge hakemleri antrenör tarafından sözlü saldırı stres kaynağı 

karĢısında olumsuz düĢüncelere kapılarak, bu durumun adil olmadığını düĢünme, 

çaresiz hissetme veya bırakıp gitmek isteme ve stres kaynağıyla ilgili durumu 

düĢünmeye devam etme gibi negatif duygularla, konsantrasyonlarının bozulmasıyla 

göreve devam etmeme yönünde fikirlere kapılmayla sonuçlanabilir. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkma yöntemi 

bulgularında “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ve “davranıĢsal yaklaĢım” yöntemlerinde 

klasman değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Çizelge 3.10). 

 

ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin kategorilerinin pozitif 

biliĢsel yaklaĢım ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini değiĢtirmediğini, 

klasmanları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin hakemleri etkilediği 

söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, hakemlerin farklı klasman grubunda yer almaları 

pozitif biliĢsel yaklaĢım ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini 

belirlemede etkili değildir. Farklı branĢlarda yapılan ve araĢtırma bulgularımızla 

kısmen benzerlik gösteren araĢtırmalar mevcuttur. Ekmekçi (2008) ve Sayıner ve ark 

(2009) basketbol hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa çıkma yöntemlerinin tespiti 

hakkında yaptığı araĢtırmada antrenör tarafından sözlü saldırı stres kaynağı ile baĢa 

çıkma yönteminde Hakemlerin klasmanına göre stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerinde (pozitif ve negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım) istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile 

baĢa çıkma yönteminlerinden “pozitif biliĢsel” ve “negatif biliĢsel yaklaĢım” 

yönteminde yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 3.11). Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce 

Levene‟s testi ile varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda 

anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi 

uygulanmıĢtır.  
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 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre “antrenör 

tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 31-40 yaĢa sahip 

olan güreĢ hakemlerinin “pozitif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları 51 ve 

üzeri yaĢa sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca 19-30 yaĢa sahip 

olan güreĢ hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları 41-50 

ve 51 ve üzeri yaĢa sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur.  

 

 Bu durum mevcut stres kaynağı ile ilgili pozitif düĢünce gösterme, 31-40 yaĢa 

sahip olan güreĢ hakemlerinin, 51 ve üzeri yaĢa sahip hakemlere göre çok fazla 

yaĢadıkları bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu durum yükselme kaygılarıyla 

açıklanabilir.  Ayrıca 19-30 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin 41-50 ve 51 ve üzeri 

yaĢa sahip hakemlere göre antrenör tarafından sözlü saldırı stres kaynağı karĢısında 

olumsuz düĢünceleri daha fazla yaĢadıkları ve negatif biliĢsel yaklaĢım yöntemlerini 

daha çok sıklıkta kullandıkları bulunmuĢtur. Bu durum genç güreĢ hakemlerinin 

antrenör tarafından sözlü saldırı stres kaynağı ile baĢa çıkmada negatif biliĢsel 

yaklaĢım yöntemi tercih ettiklerini göstermektedir.  

 

 GüreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkma 

yöntemlerinden “davranıĢsal yaklaĢım” yönteminde yaĢ değiĢkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.12). ÇalıĢmadaki bu bulgu 

doğrultusunda hakemlerin yaĢlarının davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini 

değiĢtirmediğini, yaĢları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin hakemleri 

etkilediği söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, hakemlerin yaĢ grubunda yer almaları 

davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini belirlemede etkili değildir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile 

baĢa çıkma yöntemlerinden “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde hakemlik yılı 

değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.12). 

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile 

varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutta anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için t testi uygulanmıĢtır. 
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 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin hakemlik yıllarına göre 

“antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 1-10 yıl 

deneyime sahip olan güreĢ hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan 

ortalamaları 11 yıl ve üzeri yaĢa sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu 

durum daha tecrübesiz olduğu düĢünülen güreĢ hakemlerinin antrenör tarafından 

sözlü saldırı stres kaynağı ile baĢa çıkmada negatif biliĢsel yaklaĢım yöntemini tercih 

ettiklerini göstermektedir. 

 

 GüreĢ hakemlerin en çok stres yaĢadığı ikinci stres kaynağı olarak belirtilen 

“yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile baĢa çıkma yönteminde; hakemlerin stresle baĢa 

çıkma yöntemlerinden “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ortalamalarının, “negatif biliĢsel 

yaklaĢım” ve “davranıĢsal yaklaĢım” ortalamalarına göre daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur (Çizelge 3.13). Ayrıca davranıĢsal yaklaĢımla karĢılaĢtırıldığında, 

negatif biliĢsel yaklaĢım baĢa çıkma yöntem ortalamasının yüksek olması, güreĢ 

hakemlerinin pozitif yaklaĢımla birlikte negatif yaklaĢım yöntemleri de kullanma 

eğiliminde olduklarını gösterebilir. Bu sonuca göre; güreĢ hakemleri stres kaynağına 

olumlu bir tepki göstererek bu stres kaynağının üstesinden gelebilmek adına yanlıĢ, 

çeliĢkili ve hatalı karar verdiklerinde pozitif düĢünerek ve maça devam etmek 

isteğinde oldukları söylenilebilir. 

 

GüreĢ hakemlerinin pozitif yaklaĢımla birlikte negatif yaklaĢım baĢa çıkma 

yöntemini de kullanma eğilimleri, Anshel (1996)‟in stresi azaltmak için bir 

müsabakada birden fazla baĢa çıkma yöntemini birlikte kullanma gereğini 

vurguladığı ve aynı zamanda durumsal değiĢkenler ve bireysel farklılıkların genel bir 

baĢa çıkma yöntemi belirleme yerine farklı durumların (müsabakaların seviyeleri ve 

önemi, seyirci sayıları, seyirci profilleri, medyada yer alıĢ durumları, bireysel 

farklıklar vb.) değerlendirilmesi gereğini vurguladığı çalıĢma, araĢtırma bulgularını 

kısmen desteklemektedir. 

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile 

baĢa çıkma yöntemlerinden “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde klasman 

değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.14). 

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile 
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varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutta anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıĢtır. 

  

 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre “yanlıĢ veya 

hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde aday ve bölge 

hakemlerin “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları milli ve 

uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu durum mevcut stres kaynağı 

ile ilgili negatif düĢünce ve algı durumu gösterme, aday ve bölge hakemlerinin milli 

ve uluslararası hakemlere göre çok fazla yaĢadıkları bir durum olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Aday ve bölge hakemleri yanlıĢ veya hatalı karar verme stres kaynağı 

karĢısında olumsuz duygularla, negatif biliĢsel yaklaĢım yöntemini tercih ettikleri 

belirlenmiĢtir. Aday ve bölge hakemleri için negatif biliĢsel yaklaĢım bulguları ele 

alındığında, mevcut stres kaynağı ile ilgili negatif düĢünce ve algı durumu gösterme, 

hakemlerin çok fazla yaĢadıkları bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ekmekçi 

(2008) ve Sayıner ve ark (2009) basketbol hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa 

çıkma yöntemlerinin tespiti hakkında yaptığı araĢtırmada yanlıĢ veya hatalı karar 

verme stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde Hakemlerin klasmanına göre stres 

kaynakları ile baĢa çıkma yöntemlerinde (pozitif ve negatif biliĢsel ve davranıĢsal 

yaklaĢım) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

 

GüreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile baĢa çıkma 

yöntemleri bulgularında “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ve “davranıĢsal yaklaĢım” 

yöntemlerinde klasman değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 

(Çizelge 3.14). ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin kategorilerinin 

pozitif biliĢsel yaklaĢım ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini 

değiĢtirmediğini, klasmanları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin 

hakemleri etkilediği söylenebilir. Farklı branĢlarda yapılan ve araĢtırma 

bulgularımızla kısmen benzerlik gösteren araĢtırmalar da mevcuttur.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile 

baĢa çıkma yöntemlerinden “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde yaĢ değiĢkenine 

göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.15). Gruplar arasında 

gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu 

karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile varyansların homojen olduğu 



80 

 

tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıĢtır. 

  

 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre “yanlıĢ veya 

hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 19-30 yaĢa sahip olan 

güreĢ hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları 41-50 yaĢa 

sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu durum genç güreĢ hakemlerinin 

yanlıĢ veya hatalı karar verme stres kaynağı ile baĢa çıkmada negatif biliĢsel 

yaklaĢım yöntemi daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile baĢa çıkma 

yöntemlerinden “pozitif biliĢsel” ve “davranıĢsal yaklaĢım” yöntemlerinde yaĢ 

değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.15). 

ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin yaĢlarının pozitif biliĢsel ve 

davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini değiĢtirmediğini, yaĢları yükselse bile 

benzer baĢa çıkma yöntemlerinin hakemleri etkilediği söylenebilir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile 

baĢa çıkma yöntemlerinden “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde hakemlik yılı 

değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.16). 

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile 

varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutta anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için t testi uygulanmıĢtır.  

 

 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin hakemlik yıllarına göre “yanlıĢ 

veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 1-10 yıl deneyime 

sahip olan güreĢ hakemlerinin “negatif biliĢsel yaklaĢım”  alt boyut puan ortalamaları 

11 yıl ve üzeri yaĢa sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerin en çok stres yaĢadığı üçüncü stres kaynağı olarak belirtilen 

“müsabaka sırasında üst kategori hakemlerin karara etkisi”  ile baĢa çıkma 

yönteminde; hakemlerin stresle baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel yaklaĢım 

ortalamalarının, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ortalamalarına göre daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur (Çizelge 3.17).  Bu sonuca göre; güreĢ hakemleri stres 



81 

 

kaynağına olumlu bir tepki göstererek bu stres kaynağının üstesinden gelebilmek 

adına pozitif düĢünerek maça devam etmek istedikleri söylenebilir. 

 

 Üst kategori hakemlerin karara etkisi stres kaynağı güreĢ branĢına yönelik bir 

stres kaynağı gibi görülse de farklı branĢ hakemleri üzerinde yapılan partnerle 

problem yaĢama stres kaynağıyla benzerlik göstermesinden yola çıkarak; Anshel ve 

Weinberg‟in (1996) Amerikalı ve Avustralyalı üst düzey basketbol hakemleri üzerine 

yaptıkları araĢtırmada belirlenen 15 akut stres kaynağında biri olan partnerle çalıĢma 

stres kaynağı ile baĢa çıkmada genellikle yakınlaĢma ve uzaklaĢma baĢa çıkma 

yöntemlerini kullandıklarını ortaya koymuĢtur. BiliĢsel baĢa çıkma yöntemlerinde 

hakemlerin genellikle uzaklaĢma yöntemini kullandıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

Anshel ve Weinberg (1999) stresli müsabakalar sırasında basketbol hakemlerinin 

karĢılaĢtıkları stresli olaylar ile baĢa çıkma yöntemleri üzerine yaptıkları araĢtırmada 

gözlemcinin varlığı stres kaynakları için kaçınma baĢa çıkma yöntemini kullandıkları 

ve partnerle problem yaĢama stres kaynağında ise Avustralyalı hakemlerin kaçınma, 

Amerikalı hakemlerin yaklaĢma baĢa çıkma yöntemlerini kullandıklarını 

belirlemiĢlerdir. Ekmekçi (2008) basketbol hakemlerinin stres kaynakları ve baĢa 

çıkma yöntemlerinin tespiti hakkında yaptığı araĢtırmada hakemler tarafından en 

önemli stres kaynağı olarak belirtilen “partnerle problem yaĢama” ile baĢa çıkmada 

ise hakemlerin en yüksek ortalama ile yine pozitif biliĢsel yaklaĢım yöntemini 

kullandığı belirlenmiĢtir. Görüldüğü gibi araĢtırma bulgularımızın alan yazındaki 

farklı branĢlarda olsa da araĢtırma sonuçlarıyla paralellik gösterdiğini söylenilebilir. 

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara 

etkisi” ile baĢa çıkmada “pozitif biliĢsel yaklaĢım” ve “davranıĢsal yaklaĢım”  

yönteminin klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 3.18). Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce 

Levene‟s testi ile varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutlarda 

anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi 

uygulanmıĢtır.  

 

 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre “üst 

kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma stres kaynağı ile baĢa çıkma 
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yönteminde aday hakemlerin “pozitif biliĢsel yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları 

bölge hakemlerinden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu durum mevcut stres kaynağı ile 

ilgili pozitif düĢünce ve algı durumu gösterme, aday hakemlerinin bölge hakemlerine 

göre çok fazla yaĢadıkları bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bununla beraber 

güreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre üst kategori hakemlerin karara etkisi ile baĢa 

çıkma stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde aday hakemlerin davranıĢsal 

yaklaĢım alt boyut puan ortalamaları milli ve uluslararası hakemlerinden daha 

yüksek bulunmuĢtur. 

 

GüreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma 

yöntemi bulgularında “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde klasman değiĢkenine 

göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Çizelge 3.18). ÇalıĢmadaki bu bulgu 

doğrultusunda hakemlerin kategorilerinin negatif biliĢsel yaklaĢım ile baĢa çıkma 

yöntemini değiĢtirmediğini, klasmanları yükselse bile benzer baĢa çıkma 

yöntemlerinin hakemleri etkilediği söylenebilir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara 

etkisi” ile baĢa çıkma yöntemlerinden “davranıĢsal yaklaĢım” yönteminde yaĢ 

değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.19). 

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere çoklu karĢılaĢtırma testine geçmeden önce Levene‟s testi ile 

varyansların homojen olduğu tespit edilmiĢ ve bu boyutta anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıĢtır.  

 

 Bu uygulama sonucunda, güreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre “üst kategori 

hakemlerin karara etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 31-40 yaĢa sahip 

olan güreĢ hakemlerinin “davranıĢsal yaklaĢım” alt boyut puan ortalamaları 19-30 ve 

41-50 yaĢa sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Yani 31-40 yaĢa sahip olan 

güreĢ hakemleri 19-30 ve 41-50 yaĢa sahip hakemlerden davranıĢsal yaklaĢım 

yöntemlerini daha çok sıklıkta kullandıkları bulunmuĢtur.   

 

 GüreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma 

yöntemlerinden “pozitif biliĢsel” ve “negatif biliĢsel yaklaĢım” yönteminde yaĢ 

değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.19). 
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ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin yaĢlarının pozitif biliĢsel ve negatif 

biliĢsel yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini değiĢtirmediğini, yaĢları yükselse bile 

benzer baĢa çıkma yöntemlerinin hakemleri etkilediği söylenebilir. 

  

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara 

etkisi” ile baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal 

yaklaĢım yönteminde hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.20). 

 

 GüreĢ hakemlerin en çok stres yaĢadığı dördüncü stres kaynağı olarak 

belirtilen “kuralların çok sık değiĢmesi” ile baĢa çıkma yönteminde; hakemlerin 

stresle baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel yaklaĢım ortalamalarının, 

davranıĢsal yaklaĢım ve negatif biliĢsel yaklaĢım ortalamalarına göre daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur (Çizelge 3.21).  

 

 Bu sonuca göre; güreĢ hakemleri stres kaynağına olumlu bir tepki göstererek 

bu stres kaynağının üstesinden gelebilmek adına pozitif düĢünmek ve göreve devam 

etmek istemektedirler. GüreĢ hakemlerinin pozitif biliĢsel yaklaĢımı kullanmaları 

müsabaka performanslarını ve oyuna olan motivasyonlarını devam ettirmeleri için 

olumlu bir sonuç olarak gösterilebilir.  

 

 GüreĢ hakemlerinin “kuralların çok sık değiĢmesi” stres kaynağına yönelik 

negatif biliĢsel ve davranıĢsal baĢa çıkma yöntemini kullanma eğilimlerinin düĢük 

seviyede olması ise olumlu bir durum olarak karĢılanabilir.  

 

           AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “kuralların çok sık değiĢmesi” ile baĢa 

çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım 

yöntemlerinde klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 3.22). 

 

 ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin kategorilerinin pozitif 

biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini 

değiĢtirmediğini, klasmanları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin 

hakemleri etkilediği söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, hakemlerin farklı klasman 
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grubunda yer almaları pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa 

çıkma yöntemini belirlemede etkili değildir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “kuralların çok sık değiĢmesi” ile 

baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım 

yönteminde yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 3.23). 

 

ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin yaĢlarının pozitif biliĢsel, 

negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini değiĢtirmediğini, 

yaĢları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin hakemleri etkilediği 

söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, hakemlerin yaĢ grubunda yer almaları pozitif biliĢsel, 

negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini belirlemede etkili 

değildir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “kuralların çok sık değiĢmesi” ile 

baĢa çıkma yönteminde pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım 

yöntemlerinde hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 3.24).  

 

 GüreĢ hakemlerin en çok stres yaĢadığı beĢinci stres kaynağı olarak belirtilen 

“saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” ile baĢa çıkma yönteminde; 

hakemlerin stresle baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel yaklaĢım 

ortalamalarının, davranıĢsal yaklaĢım ve negatif biliĢsel yaklaĢım ortalamalarına göre 

daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (Çizelge 3.25).  

 

            Bu sonuca göre; güreĢ hakemleri stres kaynağına olumlu bir tepki göstererek 

bu stres kaynağının üstesinden gelebilmek adına pozitif düĢünmek ve göreve devam 

etmek istemektedirler. GüreĢ hakemlerinin pozitif biliĢsel yaklaĢımı kullanmaları 

müsabaka performanslarını ve oyuna olan motivasyonlarını devam ettirmeleri için 

olumlu bir sonuç olarak gösterilebilir.  

 

 GüreĢ hakemlerinin “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” stres 

kaynağına yönelik negatif biliĢsel ve davranıĢsal baĢa çıkma yöntemini kullanma 

eğilimlerinin düĢük seviyede olması ise olumlu bir durum olarak karĢılanabilir.  
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 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin 

eksikliği” ile baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve 

davranıĢsal yaklaĢım yöntemlerinde klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.26). 

 

 ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin klasmanlarının pozitif 

biliĢsel, negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini 

değiĢtirmediğini, klasmanları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin 

hakemleri etkilediği söylenebilir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin 

eksikliği” ile baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve 

davranıĢsal yaklaĢım yönteminde yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.27). 

 

ÇalıĢmadaki bu bulgu doğrultusunda hakemlerin yaĢlarının pozitif biliĢsel, 

negatif biliĢsel ve davranıĢsal yaklaĢım ile baĢa çıkma yöntemini değiĢtirmediğini, 

yaĢları yükselse bile benzer baĢa çıkma yöntemlerinin hakemleri etkilediği 

söylenebilir.  

 

 AraĢtırmaya katılan güreĢ hakemlerinin “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin 

eksikliği” ile baĢa çıkma yöntemlerinden pozitif biliĢsel, negatif biliĢsel ve 

davranıĢsal yaklaĢım yöntemlerinde hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.28).  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerini belirlemek, klasman, yaĢ ve hakemlik yılı değiĢkenlerinin stres 

kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri üzerindeki etkisini 

araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:  

 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, güreĢ hakemlerinin 

GHSÖ‟nde yer alan 20 stres kaynağının incelenmesinde en yüksek ortalama değere 

sahip stres kaynağının sırası ile “yanlış veya hatalı karar vermek”, “antrenör 

tarafından sözlü saldırı”, “kuralların çok sık değişmesi”, “müsabaka sırasında üst 

kategori hakemlerin karara etkisi” ve “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” 

olduğu tespit edilmiĢtir. GüreĢ hakemleri için bulunan en düĢük ortalama değer ise 

“itiraz sonucu kameraya gitmek” stres kaynağına aittir. 

 

 GüreĢ hakemlerinin yoğunluk (en çok iĢaretlenen) sıralamasında ise, 

yukarıdaki öncelik sıralaması benzemekle beraber, yoğunluk (en çok iĢaretlenen) 

sıralamasına göre incelendiğinde; birinci sıradaki stres kaynağı “antrenör tarafından 

sözlü saldırı”, 2. sırada “yanlış veya hatalı karar verme”, 3. sırada “üst kategori 

hakemlerin karara etkisi”, 4. sırada “kuralların çok sık değişmesi” ve 5. sırada “saha 

içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” olarak belirlenmiĢtir.  

 

 GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ölçeğinin “fiziksel ve sözel saldırı 

tehdidi”, “diğerlerinin varlığı”, “performans endişesi” ve “hatalı karar” alt 

boyutlarında klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; “mekanikte 

hata” alt boyutunda ise klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

tespit edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre değerlendirilmesinde; aday 

hakemlerin “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “diğerlerinin varlığı”, “performans 

endişesi” ve “hatalı karar” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları milli ve 

uluslararası hakemlerden; bölge hakemlerin "diğerlerinin varlığı" ve “performans 

endişesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları uluslararası hakemlerden; milli ve 

bölge hakemlerin “performans endişesi” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları 

uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 
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 GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ölçeğinin “diğerlerinin varlığı” ve 

“performans endişesi” alt boyutlarında yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢtığı; “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “hatalı karar” ve “mekanikte hata” alt 

boyutunda ise yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

GüreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre değerlendirilmesinde; 19-30 yaĢa sahip olan 

hakemlerin “diğerlerinin varlığı” ve “performans endişesi” stres faktörü alt boyut 

puan ortalamaları, 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden; 31-40 yaĢa sahip olan 

güreĢ hakemlerin “diğerlerinin varlığı” ve “performans endişesi” stres faktörü alt 

boyut puan ortalamaları 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden; 19-30 yaĢa sahip 

olan hakemlerin “performans endişesi” stres faktörü alt boyut puan 41-50 yaĢa sahip 

olan ve 51 ve üzeri yaĢa sahip olan hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ölçeğinin “performans endişesi” ve 

“hatalı karar” alt boyutlarında hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢtığı; “fiziksel ve sözel saldırı tehdidi”, “diğerlerinin varlığı” ve “mekanikte 

hata” alt boyutunda ise hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin hakemlik yıllarına göre 

değerlendirilmesinde; 1-10 arası hakemlik yılına sahip olan hakemlerinin 

“performans endişesi” ve “hatalı karar” stres faktörü alt boyut puan ortalamaları, 11 

yıl ve üzeri hakemlik yılına sahip olan hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerin en çok stres yaĢadığı beĢ “stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yönteminde”; “pozitif bilişsel yaklaşım” ortalamalarının, “davranışsal yaklaşım” ve 

“negatif bilişsel yaklaşım” ortalamalarına göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin "antrenör tarafından sözlü saldırı" ile baĢa çıkma 

yönteminde "negatif bilişsel yaklaşım" alt boyutunda klasman değiĢkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; "pozitif bilişsel yaklaşım" ve "davranışsal yaklaşım" alt 

boyutunda ise klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre değerlendirilmesinde; aday ve 

bölge hakemlerin "antrenör tarafından sözlü saldırı" stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yönteminde "negatif bilişsel yaklaşım" alt boyut puan ortalamaları milli ve 

uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 
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 GüreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkma 

yönteminde “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyutunda 

yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; “davranışsal yaklaşım” alt 

boyutunda ise yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

GüreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre değerlendirilmesinde; 31-40 yaĢa sahip olan güreĢ 

hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yönteminde “pozitif bilişsel yaklaşım” alt boyut puan ortalamaları 51 ve üzeri yaĢa 

sahip hakemlerden; 19-30 yaĢa sahip olan güreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından 

sözlü saldırı” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt 

boyut puan ortalamaları 41-50 ve 51 ve üzeri yaĢa sahip hakemlerden daha yüksek 

bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” ile baĢa çıkma 

yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyutunda hakemlik yılı değiĢkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal yaklaşım” 

alt boyutunda ise hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

tespit edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin hakemlik yıllarına göre değerlendirilmesinde; 

1-10 arası hakemlik yılına sahip olan hakemlerinin “antrenör tarafından sözlü saldırı” 

stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyut puan 

ortalamaları 11 yıl ve üzeri hakemlik yılına sahip olan hakemlerden daha yüksek 

bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile baĢa çıkma 

yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyutunda klasman değiĢkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal yaklaşım” 

alt boyutunda ise klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre değerlendirilmesinde; aday ve 

bölge hakemlerin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyut puan ortalamaları milli ve 

uluslararası hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile baĢa çıkma 

yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyutunda yaĢ değiĢkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢtığı; “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal yaklaşım” alt 
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boyutunda ise yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

GüreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre değerlendirilmesinde; 19-30 yaĢa sahip olan 

hakemlerin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde 

“negatif bilişsel yaklaşım” alt boyut puan ortalamaları 41-50 yaĢa sahip hakemlerden 

daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” ile baĢa çıkma 

yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyutunda hakemlik yılı değiĢkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal yaklaşım” 

alt boyutunda ise hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

tespit edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin hakemlik yıllarına göre değerlendirilmesinde; 

1-10 arası hakemlik yılına sahip olan hakemlerin “yanlıĢ veya hatalı karar verme” 

stres kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde “negatif bilişsel yaklaşım” alt boyut puan 

ortalamaları 11 yıl ve üzeri hakemlik yılına sahip olan hakemlerden daha yüksek 

bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma 

yönteminde “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal yaklaşım” alt boyutunda 

klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; “negatif bilişsel yaklaşım” 

alt boyutunda ise klasman değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin klasmanlarına göre değerlendirilmesinde; aday 

hakemlerin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” stres kaynağı ile baĢa çıkma 

yönteminde “pozitif bilişsel yaklaşım” alt boyut puan ortalamaları bölge 

hakemlerinden; aday hakemlerin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” stres 

kaynağı ile baĢa çıkma yönteminde “davranışsal yaklaşım” alt boyut puan 

ortalamaları milli ve uluslararası hakemlerinden daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma 

yönteminde “davranışsal yaklaşım” alt boyutunda yaĢ değiĢkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢtığı; “pozitif bilişsel yaklaşım” ve “negatif bilişsel yaklaşım” alt 

boyutunda ise yaĢ değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

GüreĢ hakemlerinin yaĢlarına göre değerlendirilmesinde; 31-40 yaĢa sahip olan güreĢ 

hakemlerin "üst kategori hakemlerin karara etkisi" stres kaynağı ile baĢa çıkma 
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yönteminde "davranıĢsal yaklaĢım" alt boyut puan ortalamaları 19-30 ve 41-50 yaĢa 

sahip hakemlerden daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “üst kategori hakemlerin karara etkisi” ile baĢa çıkma 

yönteminde “pozitif bilişsel yaklaşım”, “negatif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal 

yaklaşım” alt boyutlarında hakemlik yılı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir.  

 

 GüreĢ hakemlerinin “kuralların çok sık değiĢmesi” ile baĢa çıkma yönteminde 

“pozitif bilişsel yaklaşım”, “negatif bilişsel yaklaşım” ve “davranışsal yaklaşım” alt 

boyutlarında klasman, yaĢ ve hakemlik yılı değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

 GüreĢ hakemlerinin “saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği” ile baĢa 

çıkma yönteminde “pozitif bilişsel yaklaşım”, “negatif bilişsel yaklaşım” ve 

“davranışsal yaklaşım” alt boyutlarında klasman, yaĢ ve hakemlik yılı değiĢkenlerine 

göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

AraĢtırma sonuçları göz önünde tutularak Ģu önerilerde bulunulabilir: 

 

Spor federasyonlarının yaptıkları organizasyonlarda baĢarıya ulaĢabilmesi 

için birçok faktörün iyi yönetilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Özellikle spor 

federasyonlarının hakemlik mesleğinin yapılandırılması, geliĢtirilmesi ve değer 

kazandırılması için yapacağı uygulamalar daha verimli ve daha baĢarılı 

organizasyonların temelini oluĢturabilir. 

 

GüreĢ federasyonu ve merkez hakem kurulu araĢtırmanın sonuçları 

doğrultusunda eğitim ve seminer çalıĢmalarında güreĢ hakemlerinin stres kaynakları 

ve baĢa çıkma yöntemlerine yer verilirse hakemlerin mevcut stres kaynaklarından 

kurtulmalarını ve stresle baĢa çıkma yöntemlerini kullanmalarını sağlayabilir. 

 

ÇalıĢmanın sonuçları hakemlik mesleğini daha kurumsal hale getirme, 

katılımı sağlama ve iletiĢimi geliĢtirme konularında daha verimli bir yapı 

kurulmasını sağlayabilir. 
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AraĢtırmanın sonuçları doğrultusunda aday hakemlerin stres kaynaklarını 

yoğun yaĢadıkları ve baĢa çıkma yöntemlerinden negatif baĢa çıkma yöntemini 

kullandıkları anlaĢılmıĢtır. Bu durum güreĢ sporuna katkı sağlayabilecek birçok aday 

hakemin görevlerine devam etmeme kararı ile sonuçlanabilir. Aday güreĢ hakemlerin 

hakemlik mesleğinde daha etkin ve kalıcı olabilmeleri amacı ile temel hakemlik 

kurslarında, stres kaynakları ve baĢa çıkma yöntemleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi 

önerilmektedir. 

 

            Ayrıca araĢtırmanın sonuçları güreĢ hakemlerinin mesleki geliĢim ve görevde 

yükselme kriterlerinin belirlenmesinde, hakemlere kendilerini değerlendirme ve 

kendini anlama becerisini geliĢtirmeye yönelik yardımların sağlanması konularında 

danıĢmanlık yapabilir.  

 

GüreĢ hakem yönetmeliğine; hakemlerin tespit edilen stres kaynaklarının 

çözümüne yönelik maddeler eklenebilir. Disiplin ve ceza yönetmelikleri tekrar 

gözden geçirilerek stres kaynaklarını ortaya çıkmasına neden olan kiĢiler (antrenör, 

sporcu, yönetici vb.) için daha caydırıcı cezalar konulabilir. 

 

GüreĢ hakemlerinin dıĢında da spor hakemliğinin stres kaynakları ve bunları 

önlemeye yönelik farklı branĢlardan hakemlerinde katıldığı geniĢ katılımlı bir 

çalıĢma yapılabilir. Hakemlerin stres kaynaklarındaki değiĢmeler ve kullanılan baĢa 

çıkma yöntemleri belirli aralıkta tekrarlanan araĢtırma ile kontrol edilebilir. Ayrıca 

bu araĢtırma Dünya GüreĢ Birliği‟ne (UWW) bağlı uluslararası hakemlerin üzerinde 

yapılarak araĢtırmanın kapsamı geniĢletilebilir. 

 

 Bu araĢtırma nicel bir araĢtırma olarak desenlenmiĢ olup; nitel bir 

araĢtırmayla güreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve bu kaynaklara verilen cevaplar 

(baĢa çıkma) daha derinlemesine incelenebilir. 
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6. ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Güreş Hakemlerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri 

 

Tarık ERDEM 

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ/KONYA–2014 

 

 Bu araĢtırma; GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları ve stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerini belirlemek, klasman, yaĢ ve hakemlik yılı değiĢkenlerinin stres kaynakları ve stres 

kaynakları ile baĢa çıkma yöntemleri üzerindeki etkisini araĢtırmak amacıyla yapılmıĢtır. 

 AraĢtırmada mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel taramaya yönelik bir 

yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklem grubunu, 2012-2013 sezonunda Türkiye GüreĢ 

Federasyonu‟na bağlı tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 38 ilden 29‟u aday, 41‟i bölge, 69‟u milli 

ve 62‟si uluslararası olmak üzere aktif görev yapan toplam 201 hakem oluĢturmaktadır. AraĢtırmada 

veri toplama aracı olarak, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen "GüreĢ hakemleri Stres Kaynakları" ve 

"GüreĢ hakemleri Stres Kaynakları ile BaĢa Çıkma Yöntemleri" ölçekleri ve “KiĢisel Bilgi Formu” 

kullanılmıĢtır.  Verilerin analizinde, Ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek için faktör analizi ve 

ölçeklerin güvenirliğini belirlemek üzere Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıĢtır. Ayrıca 

frekans, yüzde ve aritmetik ortalamanın yanı sıra gruplar arası ortalama karĢılaĢtırması için t testi ve 

tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmada anlamlılık düzeyi için α=0.05 

seçilmiĢtir. 

 AraĢtırma sonucunda, GüreĢ hakemlerinin en önemli (en çok iĢaretlenen) stres kaynağı 

“antrenör tarafından sözlü  saldırı” olduğu, daha sonra sırası ile “YanlıĢ ve hatalı karar verme”, “üst 

kategori hakemlerinin karara etkisi”, “kuralların çok sık değiĢmesi" ve “saha içi yönerge ve 

yönetmeliklerin eksikliği” stres kaynakları olduğu belirlenmiĢtir. GüreĢ hakemlerinin stres kaynakları 

alt boyutlarından elde ettiği en yüksek ortalama değer ise „mekanikte hata‟ stres kaynağına aittir. Daha 

sonra sırası ile "hatalı karar", "fiziksel ve sözel saldırı tehdidi", "diğerlerinin varlığı" ve "performans 

endiĢesi" stres kaynağına aittir. GüreĢ hakemlerinin stres kaynaklarının klasman, yaĢ ve hakemlik 

yılına göre karĢılaĢtırılması amacı ile yapılan test sonuçlarına göre, stres kaynakları alt boyutlarında 

(fiziksel ve sözel saldırı tehdidi, diğerlerinin varlığı, performans endiĢesi, hatalı karar, mekanikte hata) 

klasmanına, yaĢ ve hakemlik yıllarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. 

 GüreĢ hakemlerinin beĢ önemli (en çok iĢaretlenen) stres kaynakları ile baĢa çıkma 

yöntemlerinde en çok kullanılan yöntemin pozitif biliĢsel yaklaĢım yöntemi olduğu tespit edilmiĢtir. 

GüreĢ hakemlerinin klasman, yaĢ ve hakemlik yılına göre, belirlenen beĢ önemli stres kaynağı ile baĢa 

çıkmak için kullanılan yöntemler (pozitif biliĢsel yaklaĢım, davranıĢsal yaklaĢım ve negatif biliĢsel 

yaklaĢım) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılıklar tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GüreĢ; hakem; stres kaynakları; stresle baĢa çıkma yöntemleri 
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7. SUMMARY 

Coping Style and Source of Stress among Wrestling Referees 

 

This research is to determine the methods of wrestling referees about coping with stress and 

sources of stress, and to investigate the impact of classification, age and referee years variables on 

coping with sources of stress and stress sources. 

 

  A method used for descriptive survey which aims to reveal the current situation is used in 

this research. The sample group of the study consists of a total of 201 referees on active duty who are 

chosen in the 2012-2013 season in Turkey Wrestling Federation‟s 38 provinces selected by random 

sampling method, 29 of whom are candidates, 41 of whom are regional, 69 of whom are national and 

62 of whom are international. 'Wrestling Referee Stress Resources' and 'Wrestling referee and Coping 

with Stress Resources' scales and 'Personal Information Form' , all developed by the researcher ,are 

used in the research as a data collecting tool. In analyzing the data, factor analysis was used to 

examine the construct validity of the scale and Cronbach's Alpha internal consistency coefficient was 

used to determine the reliability of the scales. In addition, as well as frequency, percentage and the 

arithmetic mean, t-test for intergroup average comparison and one-way analysis of variance 

techniques were used. α=0.05 was chosen for significance level in the research. 

 

In the end of the research it‟s determined that , the most important (most marked) stress 

source of wrestling referees is 'verbal attack by the coach', followed by 'false and erroneous decision-

making', 'impact of the upper category referees on the decision ',' changing the rules very often ' and 

'the lack of internal guidelines and regulations in the field‟.The highest average value obtained from 

the sub-dimensions of stress sources belongs to 'error in the mechanic'  stressor. Then, respectively, 

'wrong decision', 'physical and verbal attack threat', the presence of others' and 'performance anxiety' 

stressors follow it. In the test results for purposes of comparing stress sources of wrestling referees in 

terms of  classification, age and referee years, in the subdimensions  of stress sources (physical and 

verbal threat of attack, the presence of others, performance anxiety, incorrect decisions, errors in 

mechanics) according to their referee years, class field and age statistically significant differences 

were detected . 

 

It‟s detected that positive cognitive approach method is the most preferred method used in 

coping with five major (most marked) stressors methods of wrestling referees. According to 

classification, age and referee years of wrestling referees, in terms of the methods  to deal with the 

identified five major sources of stress (positive cognitive approach, the behavioral approach and 

negative cognitive approach), statistically significant differences  have been identified. 

Keywords: Wrestling; referee; sources of stress; coping with stress management 
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EK-A: KiĢisel Bilgi Formu 

 

 

 

Lütfen aĢağıda yer alan kiĢisel bilgilerinizi doldurunuz. 

 

 

 

 

Hakemlik statünüz  ................................................................ 

GüreĢ hakemlik yılınız ................................................................ 

Doğum yılınız ................................................................ 

Bölgeniz ................................................................ 

Cinsiyetiniz ................................................................ 
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EK-B: GüreĢ Hakemleri Stres Ölçeği‟nin (GHSÖ) 

GÜREŞ HAKEMLERİ STRES ANKETİ (GHSA) 

 

Bu araĢtırma güreĢ hakemlerinin karĢılaĢtıkları stresli durumları, stres kaynaklarını ve 

bunlarla baĢa çıkma yollarını belirlemek amacıyla yapılamaktadır. Doğru ya da yanlıĢ cevaplar yoktur. 

Ġçtenlikle yanıtlamanız önemlidir. Ġsim yazmayınız. Bu anketlerden elde edilen bilgiler gizli 

tutulacaktır. Her bölümün baĢında yer alan yönergeleri dikkatlice okuyunuz. Lütfen anketi gerekli 

açıklamalara göre doldurunuz. 

 

STRES KAYNAKLARI 

AĢağıda güreĢ hakemlerinin sıklıkla karĢılaĢtıkları stresli durumlar (stres kaynakları) 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlk olarak belirlenen 20 stres kaynağının sizin için ne kadar stresli olduğunu 

1‟den (hiç) 5‟e (aĢırı derecede) kadar derecelendirmeniz. Ġkinci olarak ise, aĢağıdaki 20 stresli 

durumdan sizin için en yüksek derecede stresli olduğunu düĢündüğünüz Beş’ini seçiniz ve 1‟den (en 

çok) 5‟e (en az) kadar “Sıra” yazan boĢ kutulara sıralayınız. 

 

1 2 3 4 5 

Hiç stresli değil Biraz stresli Kısmen stresli Çok stresli Aşırı derecede stresli 

Stres Kaynakları Derece Sıra 

1 Antrenör tarafından sözlü saldırı (bağırma, küfür, saygısızlık, beden dili)   

2 Oyuncular tarafından sözlü saldırı   

3 Seyirciler tarafından sözlü saldırı   

4 BaĢkaları tarafından fiziksel saldırı tehdidi   

5 Ġhtar vermek   

6 ÇeliĢkili karar vermek    

7 YanlıĢ veya hatalı karar vermek    

8 Minderde yanlıĢ yerde veya pozisyonda bulunmak   

9 Gözlemcinin veya delegenin varlığı    

10 Partnerler ile problem yaĢamak   

11 Kuralların çok sık değiĢmesi   

12 Ġtiraz sonucu kameraya gitmek   

13 Saha içi yönerge ve yönetmeliklerin eksikliği   

14 Saha tanzimi ve müsabaka alanında görevi olmayan diğer unsurlar   

15 BaĢ hakem tarafından değerlendirme puanı verilmesi   

16 BaĢkaları tarafından eleĢtirilmek   

17 Fiziksel ve psikolojik olarak hazır hissetmeme   

18 Sarı ve kırmızı kart göstermek   

19 Zorluk derecesi fazla olan müsabakalarda görevlendirilmek   

20 Müsabaka sırasında sizden daha üst kategori hakemlerin kararlarınızı 

etkilemeye çalıĢması 
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STRESLE BAŞA ÇIKMA 

 

Bu bölümde sizden daha önceki bölümde verilen 20 stres kaynağı ile baĢa çıkarken hangi baĢ 

etme tekniklerini ne sıklıkla kullandığınızı belirlemeniz istenmektedir. LÜTFEN BÖLÜM 1‟de 

belirlediğiniz sizin için ilk 5 sırada yer alan stres kaynaklarıyla baĢ etmede kullandıgınız stratejileri 

1'den (asla) 5'e (her zaman) kadar hangi sıklıkta kullandıgınızı derecelendiriniz. Sizin için ilk beĢ 

sırada yer alan stres kaynağının "Solundaki Numarayı Tablonun Üzerine Yazarak" altındaki her 

baĢ etme stratejisi için bir derecelendirme yapınız. Eğer baĢ etme stratejisi sizin için uygun degilse o 

streteji için “1” (asla) yanıtını veriniz. Ġlk 5‟de yer almayan stres kaynakları ile ilgili cevaplandırma 

yapmayabilirsiniz. 

 
İlk Sıradaki Stres Kaynağı (SIRA NO=……) 

1 2 3 4 5 

Asla Nadiren Bazen Sık sık Her zaman 

Stres Kaynakları Derece 

1 Sözlü biçimde uyarırım  

2 İhtar veririm, Kart gösteririm, Diskalifiye edilmesini sağlarım  

3 Kendi durumumu tartışırım veya sözlü olarak kendimi savunurum  

4 Stres kaynağına göğüs gererim  

5 Aldırmam/durumu tolere ederim ve hızlı bir şekilde müsabakayı yönetmeye devam ederim  

6 Kendimi çaresiz hissederim veya bırakıp gitmek isterim  

7 Durumu düşünmeye devam ederim  

8 Durumun sadece müsabakanın bir parçası olduğunu düşünürüm  

9 Ne olduğunu analiz ederim  

10 Olayın benim için adil olmadığını düşünürüm ve olumsuz duygulara kapılırım  

11 Durumdan bir şeyler öğrendiğimi hissederim  

12 Müsabakaya konsantre olurum ve bir sonraki görevime odaklanırım  

*13 Bir başkasının yardımını isterim  

14 Olayları büyütmeyip üzerinde durmamaya çalışırım  

15 Sorunun benden kaynaklandığını düşünürüm  

*16 Her şeyin istediğim gibi olmayacağına inanırım  

17 Bana destek olabilecek kişilerin varlığını bilmek beni rahatlatır  

18 Olayın değerlendirmesini yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım  

 

İkinci Sıradaki Stress Kaynağı (SIRA NO=……) 
1 2 3 4 5 

Asla Nadiren Bazen Sık sık Her zaman 

Stres Kaynakları Derece 

1 Sözlü biçimde uyarırım  

2 İhtar veririm, kart gösteririm, diskalifiye edilmesini sağlarım  

3 Kendi durumumu tartışırım veya sözlü olarak kendimi savunurum  

4 Stres kaynağına göğüs gererim  

5 Aldırmam/durumu tolere ederim ve hızlı bir şekilde müsabakayı yönetmeye devam ederim  

6 Kendimi çaresiz hissederim veya bırakıp gitmek isterim  

7 Durumu düşünmeye devam ederim  

8 Durumun sadece müsabakanın bir parçası olduğunu düşünürüm  

9 Ne olduğunu analiz ederim  

10 Olayın benim için adil olmadığını düşünürüm ve olumsuz duygulara kapılırım  

11 Durumdan bir şeyler öğrendiğimi hissederim  

12 Müsabakaya konsantre olurum ve bir sonraki görevime odaklanırım  

*13 Bir başkasının yardımını isterim  

14 Olayları büyütmeyip üzerinde durmamaya çalışırım  

15 Sorunun benden kaynaklandığını düşünürüm  

*16 Her şeyin istediğim gibi olmayacağına inanırım  

17 Bana destek olabilecek kişilerin varlığını bilmek beni rahatlatır  

18 Olayın değerlendirmesini yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım  

 



106 

 

Üçüncü Sıradaki Stres Kaynağı (SIRA NO=……) 

1 2 3 4 5 

Asla Nadiren Bazen Sık sık Her zaman 

Stres Kaynakları Derece 

1 Sözlü biçimde uyarırım  

2 İhtar veririm, kart gösteririm, diskalifiye edilmesini sağlarım  

3 Kendi durumumu tartışırım veya sözlü olarak kendimi savunurum  

4 Stres kaynağına göğüs gererim  

5 Aldırmam/durumu tolere ederim ve hızlı bir şekilde müsabakayı yönetmeye devam ederim  

6 Kendimi çaresiz hissederim veya bırakıp gitmek isterim  

7 Durumu düşünmeye devam ederim  

8 Durumun sadece müsabakanın bir parçası olduğunu düşünürüm  

9 Ne olduğunu analiz ederim  

10 Olayın benim için adil olmadığını düşünürüm ve olumsuz duygulara kapılırım  

11 Durumdan bir şeyler öğrendiğimi hissederim  

12 Müsabakaya konsantre olurum ve bir sonraki görevime odaklanırım  

*13 Bir başkasının yardımını isterim  

14 Olayları büyütmeyip üzerinde durmamaya çalışırım  

15 Sorunun benden kaynaklandığını düşünürüm  

*16 Her şeyin istediğim gibi olmayacağına inanırım  

17 Bana destek olabilecek kişilerin varlığını bilmek beni rahatlatır  

18 Olayın değerlendirmesini yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım  

 

Dördüncü Sıradaki Stress Kaynağı (SIRA NO=……) 

1 2 3 4 5 

Asla Nadiren Bazen Sık sık Her zaman 

Stres Kaynakları Derece 

1 Sözlü biçimde uyarırım  

2 İhtar veririm, kart gösteririm, diskalifiye edilmesini sağlarım  

3 Kendi durumumu tartışırım veya sözlü olarak kendimi savunurum  

4 Stres kaynağına göğüs gererim  

5 Aldırmam/durumu tolere ederim ve hızlı bir şekilde müsabakayı yönetmeye devam ederim  

6 Kendimi çaresiz hissederim veya bırakıp gitmek isterim  

7 Durumu düşünmeye devam ederim  

8 Durumun sadece müsabakanın bir parçası olduğunu düşünürüm  

9 Ne olduğunu analiz ederim  

10 Olayın benim için adil olmadığını düşünürüm ve olumsuz duygulara kapılırım  

11 Durumdan bir şeyler öğrendiğimi hissederim  

12 Müsabakaya konsantre olurum ve bir sonraki görevime odaklanırım  

*13 Bir başkasının yardımını isterim  

14 Olayları büyütmeyip üzerinde durmamaya çalışırım  

15 Sorunun benden kaynaklandığını düşünürüm  

*16 Her şeyin istediğim gibi olmayacağına inanırım  

17 Bana destek olabilecek kişilerin varlığını bilmek beni rahatlatır  

18 Olayın değerlendirmesini yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım  
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Beşinci Sıradaki Stress Kaynağı (SIRA NO=……) 

1 2 3 4 5 

Asla Nadiren Bazen Sık sık Her zaman 

Stres Kaynakları Derece 

1 Sözlü biçimde uyarırım  

2 İhtar veririm, kart gösteririm, diskalifiye edilmesini sağlarım  

3 Kendi durumumu tartışırım veya sözlü olarak kendimi savunurum  

4 Stres kaynağına göğüs gererim  

5 Aldırmam/durumu tolere ederim ve hızlı bir şekilde müsabakayı yönetmeye devam ederim  

6 Kendimi çaresiz hissederim veya bırakıp gitmek isterim  

7 Durumu düşünmeye devam ederim  

8 Durumun sadece müsabakanın bir parçası olduğunu düşünürüm  

9 Ne olduğunu analiz ederim  

10 Olayın benim için adil olmadığını düşünürüm ve olumsuz duygulara kapılırım  

11 Durumdan bir şeyler öğrendiğimi hissederim  

12 Müsabakaya konsantre olurum ve bir sonraki görevime odaklanırım  

*13 Bir başkasının yardımını isterim  

14 Olayları büyütmeyip üzerinde durmamaya çalışırım  

15 Sorunun benden kaynaklandığını düşünürüm  

*16 Her şeyin istediğim gibi olmayacağına inanırım  

17 Bana destek olabilecek kişilerin varlığını bilmek beni rahatlatır  

18 Olayın değerlendirmesini yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım  

Not: Yanında (*) iĢareti bulunan sorular faktör analizleri sonucunda çalıĢmada 

kullanılmamıĢtır.  

Bu anketi doldurduğunuz için çok teĢekkür ederiz. Eğer anketle ilgili herhangi bir 

sorunuz olursa veya sonuçların bir kopyasını almak isterseniz, lütfen Tarık ERDEM‟e e-mail 

atarak isteğinizi iletebilirsiniz (tardem1@hotmail.com). 

 

Tarık ERDEM 

Uluslararası GüreĢ Hakemi 

Selçuk Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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EK-C: S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Etik Kurul Kararı 
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