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ÖZET Amaç: Benlik saygısı, başarı hedefleri ve başarısızlık korkusunun, sporcularda kendini sabotaj eğilimini yordamadaki rolünü araştırmaktır. Çalışmaya bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan 91
(Xyaş=21,26±2,19) kadın ve 118 (Xyaş=21.60 ±2.72) erkek toplam 209 (Xyaş=21,45±2,50) üniversiteli
sporcu gönüllü katılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Sporculara “kişisel bilgi formu”, “Kendini Sabotaj
Ölçeği”,“Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği”, “Sporda 2x2 Başarı Hedefleri Envanteri” ve “Performans
Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri” uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan hiyerarşik regresyon analiz sonuçları, kendini sabotaj eğiliminin benlik saygısı (β=-,16, p<0,05) ve ustalık yaklaşma başarı hedefi (β=-,25, p<0,05) ile negatif, başarısızlık korkusu ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir (β=-,45,
p<0,05). Regresyon analiz sonuçları, analize dâhil edilen bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, spor türü,
benlik saygısı, başarısızlık korkusu ve başarı hedefleri) kendine sabotaj eğilimine ilişkin toplam varyansın %28’ini açıkladığını, en güçlü yordayıcı değişkenin ise başarısızlık korkusu (%19) olduğunu
göstermiştir. Sonuç: Sporcuların kendine sabotaj eğilimlerinin en güçlü yordayıcısının başarısızlık
korkusu olduğu söylenebilmektedir. Bununla birlikte, sporcuların benlik saygıları ve başarı hedeflerinin de kendini sabotaj eğilimlerini belirlemede rol oynadığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kendini sabotaj; başarısızlık korkusu; benlik saygısı; başarı hedefleri

ABSTRACT Objective: The aim of this study was to investigate the role of self-esteem, achievement goals and fear of failure in determining self-handicapping in athletes. Ninety-one
(Mage=21.26±2.19) females and 118 (Mage=21.60±2.72) males totaly 209 (Mage=21.45±2.50) university athletes voluntarily participated in this study. Material and Methods: “Personal Information
Form”, “Self-Handicapping Scale”, “Rosenberg Self-Esteem Scale”, “2x2 Achievement Goals Questionnaire for Sport” and “Performance Failure Appraisal Inventory” were administered to athletes.
Results: Hierarchical regression analysis indicated that self-handicapping was negatively related
with self-esteem (β=-.16, p<0.05) and mastery-approach achievement goal (β=-.25, p<0.05), but it
was positively related with the fear of failure (β=-.45, p<0.05). Regression analysis results indicated
that all independent variables (gender, sports type, self-esteem, fear of failure and achievement
goals) explained 28% of the total variance of the self-handicapping and fear of failure was the most
significant predictor of self-handicapping (19%). Conclusion: It can be concluded that fear of failure in the athletes can be said that the most significant predictor for self-handicapping. After all,
self-esteem and achievement goals of athletes play role in determining self-handicapping.
Keywords: Self-handicapping; fear of failure; self-esteem; achievement goals
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erformansın bir tehdit altında ya da zorlu bir koşulda gerçekleştiği
ve bu performans sonucunun kişisel bir önem arz ettiği durumlarda
kişiler, performans sonucunda potansiyel faydalarını yükseltmek ve
istenmeyen sonuçları en aza indirgemek amacıyla birtakım davranışsal ve
bilişsel stratejiler geliştirmektedir.1 Bu stratejik girişimlerden biri psikoloji
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literatüründe “kendini sabotaj” olarak nitelendirilmektedir.2 Kendini sabotaj kavramı ilk kez Jones
ve Berglas tarafından; “bireyin başarısızlığı dışsallaştırma, başarıyı ise içselleştirme imkânı tanıyan bir eylem ya da performans alanını seçmesi”
olarak tanımlanmıştır.3 Yani bireyler, kötü performans yaşama olasılığında birtakım dışsal bahaneler
öne sürmekte ve bu dışsal bahaneler yoluyla kişi
benlik saygısını koruyabilmektedir.4

hedef yönelimlerine sahip öğrencilerin kendini sabotaj eğilimlerinin daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.22 Elliot ve ark., beden eğitimi ortamında
yer alan 101 öğrenci ile yaptıkları deneysel çalışmada, performans kaçınma hedeflerinin kendini
sabotaj eğilimine yol açtığı bulgusunu elde etmişlerdir.23

Kendini sabotaj ile benlik saygısı arasındaki
ilişki de egzersiz ve spor ortamında araştırmacılar
tarafından ele alınmıştır.15,20,21,24-26 Örneğin; Martin
ve Brawley, fiziksel aktivite öncesinde düşük benlik saygısına sahip olan katılımcıların kendini sabotaj eğilimini yaşadıklarını belirlemişlerdir.20
Yapılan bir başka çalışmada, sezon başlangıcında
düşük benlik saygısına sahip olan sporcuların yüksek benlik saygısına sahip olan sporculardan daha
fazla kendini sabotaj stratejilerini kullandıkları bulgusuna varılmıştır.24 Ayrıca, Coudevyle ve ark.nın
31 basketbol oyuncusu, Prapavessis ve Groove’un
109 erkek golf oyuncusu ve Coudevyle ve ark.nın
68 basketbol oyuncusu ile yaptıkları çalışmalarda
benlik saygısı ile kendini sabotajın negatif yönde
ilişkili olduğu belirlenmiştir.15,21,25

Literatür incelendiğinde, sözel veya davranışsal olarak iki tür “kendini sabotaj stratejisi”nden söz edildiği görülmektedir.5 Sözel
kendini sabotaj stratejisinde kişi, birtakım bahanelerle performansına müdahale etmektedir. Örneğin; kişinin sağlık sorunları, kaygı ve rahatsız
edici fiziksel ve psikolojik semptomlar yaşadığını
öne sürmesi sözel kendini sabotaj stratejileri arasında yer almaktadır.6-8 Diğer yandan, davranışsal kendini sabotaj stratejisinde kişi, performansa
engel olabilecek kasıtlı ve gözlenebilir eylemlerde
bulunmaktadır. Bunlar; alkol veya ilaç kullanımı,
yeteri kadar çaba sarf etmeme, optimal olmayan
koşullarda performans göstermeyi tercih etme ve
rakiplerini aktif bir biçimde destekleme gibi eylemleri içermektedir.9-13

Bu psikolojik değişkenlerin yanı sıra başarısızlık ile başarısızlık durumlarında ortaya çıkan kaygı
ve endişe eğilimi olarak tanımlanan başarısızlık
korkusunun da kendini sabotaj eğilimi ile ilişkisi
ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar, başarısızlık
korkusunun kendini sabotaj eğilimi ile pozitif ilişkili olduğunu ve başarısızlık korkusuna sahip, yaş
aralığı 18-26 yıl olan, fiziksel aktivite katılımcılarının kendini sabotaj stratejilerini kullandıklarını ortaya koymuştur.22,27,28

Kendini sabotaj eğilimi, başarı ve yetenek değerinin yüksek olduğu ortamlardan biri olan spor
ortamında görülmektedir.3,14 Spor ve egzersiz psikolojisi alanında sporcular ve fiziksel aktivite katılımcılarıyla yapılan çalışmalarda, kendini sabotaj
eğilimini etkileyen faktörler araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Bireylerin kendini sabotaj gösterme eğilimlerinin kaygı, kendine güven,özyeterlilik, stresle başa çıkma stratejileri ve performans gibi çeşitli değişkenlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir.15-21

Yapılan çalışmalardan hareketle; kişinin
duygu durumuna etki eden bir kavram olan
kendini sabotajın, sporcunun performans öncesi
davranışlarını ve performansını negatif yönde etkilediği söylenebilmektedir. Egzersiz ve spor psikolojisi literatüründe kendini sabotaj kavramı ile
ilgili çalışmaların çoğunlukla uluslararası literatürde yer alması ve benlik saygısı, başarı hedefleri
ve başarısızlık korkusu kavramlarının kendini sabotaj kavramı ile birlikte ele alındığı çalışmaların
bulunmaması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası litera-

Bu çalışmaların yanı sıra başarı hedefleri ile
kendini sabotaj eğilimi arasındaki ilişki de egzersiz
ve spor psikolojisi literatüründe ele alınmıştır. Örneğin; Chen ve ark., 691 fiziksel aktivite programına katılan üniversite öğrencileri ile yaptıkları
çalışmada, başarı hedefleri (performas-yaklaşma,
performans-kaçınma, ustalık-yaklaşma, ustalık- kaçınma) ile kendini sabotaj eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve performans ile ustalık kaçınma
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bir branşta yer alan (basketbol, futbol, golf) profesyonel sporcular ve rekreatif etkinliklere katılan egzersiz katılımcıları oluşturmaktadır.15,19,21,22,28,38,39 Bu
çalışmada ise, bireysel ve takım sporlarının yer aldığı çeşitli spor branşlarında uğraşan üniversiteli
sporcular yer almaktadır. Kendini sabotaj ile ilgili
literatürde bulunan araştırmalardan ele alınan çalışma gruplarına nazaran, örnekleminin çeşitlilik
gösteren spor branşlarından oluşması uluslararası
literatürde yapılmış çalışmalardan farklılık göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın alana katkı
sağlayacağı düşünülmüştür.

türde yapılan çalışmaların genellikle Batı kültürüne
ya da bireyci kültüre sahip sporcularla yapılmış olması da bu çalışmayı yönlendirmiştir. Şöyle ki toplumumuzun kollektif değerlerini vurgulayan bir
kültür alanı olduğu bilinmektedir.29 Kültürler; iletişim, kişisel değerler ve sosyal davranış konusunda
farklılık göstermektedirler.30 Örneğin; Diener ve
Diener kollektivist toplulukların benlik saygısı ve
yaşam doyumu etkileşimlerinin bireyci topluluklara göre daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır.31 Öte yandan, kollektivist toplulukların bireyci
topluluklara göre daha fazla ego yönelimli ve kaygılı oldukları, fiziksel benlik algı düzeylerinin ise
daha düşük olduğu bilinmektedir.32-34 Bu bulgulara
ek olarak; bireyci topluluklarda benlik, tamamen
bağımsızdır ve birey kişisel başarısı ve öz yeterliliği ile kendini başkalarından ayırarak var olmaktadır. Kollektivist topluluklarda ise benlik birbirine
bağlı ilişkisel olgulardan oluşmakta ve kişi, kişilerarası ilişkiler kurup, grup uyumunu sürdürerek var
olmaktadır.35 Bireyci topluklarda, olumlu sonuçların elde edilmesi, kollektivist topluluklarda ise
olumsuz sonuçlardan kaçınma vurgulanmakta ve
değerlendirilmektedir.36 Bu verilere dayanarak,
olumsuz sonuçların değerlendirildiği bir toplum
olan kollektivist topluluklarda, bireylerin istenmeyen sonuçlardan kaçınma amacıyla kendine sabotaj
stratejilerini daha fazla kullandıklarını söylemek
mümkündür.37 Bu bağlamda, literatürde var olan
kendini sabotaj ile ilgili araştırmaların çoğunlukla
İngilizce konuşan Batı kültürüne sahip sporcuların
katılımıyla gerçekleştirilmiş olması çalışmayı yönlendiren unsurlardan biri olmuştur. Toplulukçu
kültüre sahip sporculardan oluşan bu çalışma, örneklem bakımından uluslararası literatürde yapılmış çalışmalardan farklılık göstermektedir.
Çalışmamızda ele aldığımız kendini sabotaj eğiliminin farklı kültürlerde araştırılması, hem kültürlerarası karşılaştırmalar yapılmasını olanaklı
kılacak hem de genel literatüre önemli katkılar
sağlayacaktır.

Bu kapsamda bu çalışmada; sporcularda benlik saygısı, başarı hedefleri ve başarısızlık korkusunun yordanmasında kendini sabotaj eğiliminin
saptanması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Örneklem: Çalışmanın örneklemi, olasılıksız örneklem yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi
kullanılarak seçilmiştir. Bu bağlamda, çalışmaya İstanbul ilinde bulunan 91 (=21,26±2,19) kadın ve
118 (=21,60±2,72) erkek olmak üzere toplam 209
(=21,45±2,50) üniversiteli sporcu katılmıştır. Katılımcıların 84 (%40)’ü bireysel sporlar (atletizm, karate, tenis, wushu, masa tenisi, yüzme ve eskrim),
125 (%60)’i ise takım sporları (voleybol, basketbol,
futbol, hentbol, korfbol ve su topu) ile uğraşmaktadır. Sporcuların spor deneyimi ortalaması
8,95±4,43 yıl’dır.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, spor dalı ve spor deneyim yılı gibi demografik
özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

Kendini Sabotaj Ölçeği: Kendini Sabotaj Ölçeği, Jones ve Rhodewalt tarafından geliştirilen ve
25 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçme aracıdır.40 Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Akın tarafından yapılmıştır.41 Ankette yer
alan maddeler “hiç katılmıyorum” (1) ile “tamamen
katılıyorum” (6) arasında değişen 6’lı değerlen-

Uluslararası literatür incelendiğinde, kendine
sabotaj ile ilgili çalışmaların daha çok elit sporcular
ve fiziksel aktivite katılımcıları ile yapılmış olduğu
görülmektedir. Bu çalışmaların çoğunluğunu tek
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mans-kaçınma alt ölçeklerine ilişkin iç tutarlılık
değerleri sırasıyla ,88, ,73, ,78 ve ,52’dir.

dirme basamağına göre yapılmaktadır.36 Katılımcılar, ölçekten toplamda en düşük 25 puan ve en yüksek 150 puan alabilmektedir. Ölçekten alınan
düşük puanlar, katılımcıların kendini sabotaj düzeylerinin düşük olduğuna işaret ederken, ölçekten alınan yüksek puanlar bireylerin kendini
sabotaj düzeylerinin yüksek seviyelerde izlediğini
göstermektedir. Bu çalışmanın örneklemi için
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ,60 olarak bulunmuştur

Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri: Conroy, Willow ve Metzler tarafından geliştirilen ve Engür tarafından Türkçeye uyarlanan
“Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri” 5’li likert tip (-2 hiç inanmıyorum, +2 zamanın
%100’ünde inanıyorum), 5 alt boyut ve 25 maddeden oluşmaktadır.45,46 Bu alt ölçekler; utanç ve
mahcubiyet deneyimleme korkusu, birinin özyargı değerini azaltma korkusu, belirsiz gelecek
korkusu, önemli kişilerin ilgisini yitirme korkusu
ve önemli kişileri hayal kırıklığına uğratma korkusudur. Bu örneklem için toplam başarısızlık korkusunun Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ,87
olarak bulunmuştur. Katılımcılar ölçekten en
düşük -2, en yüksek +2 puan almaktadır. Yüksek
puanlar başarısızlık korkusunun ileri seviyede olduğuna işaret etmektedir.

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: Benlik saygısını ölçmeye yönelik olarak Rosenberg tarafından geliştirilen ölçek, 10 maddeden ve 4’lü likert
tipten oluşmaktadır. Ölçekten toplamda alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan 40’tır. Puan
yükseldikçe kişinin benlik saygısı artmaktadır. Ölçeğin Türk populasyonu için geçerlilik ve güvenirliliği Çuhadaroğlu tarafından yapılmıştır. Ölçeğin
kendi içindeki değerlendirme sistemine göre (çok
doğru-doğru-yanlış-çok yanlış) katılımcılar 0 ile 6
arasında puan almaktadır.42 Bu araştırmada ise 53
ülkeyi kapsayan kültürlerarası bir çalışmada benlik saygısı ölçeğinin geçerliliğini ve güvenirliliğini
sınayan ve ölçeği 4’lü likert tip ile hesaplayan
Schmitt ve Allik’in çalışması baz alınmıştır.43 Çalışmada, Benlik Saygısı Ölçeği’nin Türkiye için
Cronbach alfa güvenirlilik değeri ,88’dir.38 Ölçeğin
bu örneklem için Cronbach alfa güvenirlilik katsayısının ,85 olduğu saptanmıştır.

Verilerin Toplanması: İstanbul ilinde bulunan
üniversiteli sporculara veri toplama araçları antrenman veya ders zamanları dışında araştırmacılar tarafından uygulanmış ve araştırmanın verileri
toplanmıştır. Sorumlu araştırmacılar tarafından ölçeklerin kullanımları için izinler alınmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Sporcuların kendine sabotaj eğilimleri, benlik saygıları, başarı hedefleri ve başarısızlık korkuları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson çarpım
moment korelasyon analizi yapılmıştır. Sporcuların benlik saygılarının, başarı hedeflerinin ve başarısızlık korkularının kendini sabotaj eğilimlerini
yordamadaki rolünü incelemek amacıyla hiyerarşik
regresyon analizi yapılmıştır. Kendini sabotaj eğilimini yordayan değişkenleri belirlemek için dört
adımda gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizinde; birinci adımda cinsiyet ve spor türü, ikinci
adımda benlik saygısı, üçüncü adımda başarısızlık
korkusu ve dördüncü adımda başarı hedefleri modele dâhil edilmiştir. Cinsiyet ve spor türü değişkenleri kategorik değişken oldukları için analizlere
alınmadan önce yapay (dummy) bir değişken olarak cinsiyet; 1 (kız) ve 0 (erkek), spor türü; 0 (bireysel) 1 (takım) şeklinde kodlanmıştır. Verilerin

Sporda 2x2 Başarı Hedefleri Envanteri: Conroy, Elliot ve Hofer tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Kazak Çetinkalp* tarafından
yapılan “Sporda 2x2 Başarı Hedefleri Envanteri”
dört alt ölçek ve 12 maddeden oluşmaktadır.44 Bu
alt ölçekler; ustalık-yaklaşma, ustalık-kaçınma,
performans-yaklaşma ve performans-kaçınmadır.
“Kesinlikle katılıyorum (1)”dan “Kesinlikle katılmıyorum (7)”a doğru değişen 7’li likert tipindedir.
Bu çalışmanın örnekleminde, ustalık-yaklaşma, ustalık-kaçınma, performans-yaklaşma ve perfor-

*Zişan Kazak Çetinkalp. Sporda hür irade kuramı ve başarı hedeﬁ kuramının değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir: 2009.
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yer alan başarısızlık korkusu ve benlik saygısına
ilişkin ortalama değerler sırasıyla; -0,17±,63,
22,67±,2,50’dir. Sporcuların başarı hedefleri alt boyutlarından elde ettikleri ortalama değerlere bakıldığında ise en yüksek ortalama değer “ustalık
yaklaşma” (5,76±,1,63), en düşük ortalama değer ise
“ustalık kaçınma” (4,12±,1,53) alt boyutlarında bulunmuştur.

regresyon analizi için normallik, doğrusallık, çoklu
ve varyans-kovaryans matrislerinin homojenlik
varsayımların karşılanıp karşılanmadığı incelenmiştir.47 Bağımlı değişkenin doğrusal olup olmadığı
saçılım grafikleri aracılığı ile incelenmiş ve doğrusallık varsayımının karşılandığı görülmüştür. Tahmin değişkenleri olasılığı kontrolü için tüm
faktörlerde tolerans ve varyans enflasyon faktörü
değerleri hesaplanmıştır. Tolerans değerinin ,10’un
altında, varyans enflasyon faktörü değerinin ise
10’un üzerinde olması bağımsız değişkenler arasında yüksek ilişki olduğunu belirtmektedir.48 Analiz sonucunda, bu çalışmadaki tüm bağımsız
değişkenlerin tolerans değerleri 0,36 ve 0,96; varyans enflasyon faktörü değerleri ise 1,04 ve 2,47
olarak bulunmuştur; bu da tahmin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmektedir.

Tablo 1’deki Pearson çarpım-moment korelasyon analizi sonuçları; kendini sabotaj ile başarısızlık korkusunun pozitif yönde (r=,48; p<,01); benlik
saygısının ise negatif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir (r=,-16; p<,05).

Sporcuların kendini sabotaj puanları ile başarı
hedefleri alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında; ustalık yaklaşma (r=,-22; p<,01) ve performans yaklaşma (r=,-15; p<,05) alt boyutları ile
kendini sabotaj arasında negatif, ustalık kaçınma alt
boyutu ile pozitif anlamlı ilişkili bulunmuştur
(r=,21; p<,01) (Tablo 1).

BULGULAR

Sporcuların kendini sabotaj, başarısızlık korkusu,
başarı hedefleri ve benlik saygıları arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan Pearson çarpımmoment korelasyon analizi ve değişkenlere yönelik
betimsel istatistik analiz sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.

Sporcuların benlik saygılarının, başarı hedeflerinin ve başarısızlık korkularının kendini sabotaj
eğilimlerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır (Tablo
2).

Birinci aşamada kontrol değişkeni olarak
analize dâhil edilen cinsiyetin ve spor türünün
özgün katkısının model içerisinde anlamlı olduğu

Sporcuların kendini sabotaj ortalama değeri
79,65±,11,30 olarak bulunmuştur. Tablo 1’de

TABLO 1: Sporcuların kendini sabotaj, başarısızlık korkusu, başarı hedefleri ve benlik saygılarına ait betimleyici
istatistik ve Pearson çarpım momentler korelasyon analizi sonuçları.
Kendini

korkusu

0,48**

-

0,21**

0,39**

Kendini sabotaj

-

Ustalık yaklaşma

-0,22**

Başarısızlık korkusu
Ustalık kaçınma

Performans yaklaşma
Performans kaçınma

Benlik saygısı

n=209
X

SS

*p<0,05 **p<0,01.

Başarısızlık

sabotaj

-0,15*
0,08

-0,16*
79,65

11,30

Ustalık

yaklaşma

-0,12

-

-0,13

0,75**

0,01

-0,26*
-0,17

,63

Ustalık

kaçınma

0,29**

-

0,30**

0,32**

-0,02
5,76

1,63

112

Performans

yaklaşma

0,24**

-

-0,16*

0,01

4,12

1,53

0,47**

5,35

1,59

Performans

kaçınma

-

-0,03
4,28

1,41

Benlik

saygısı

22,67

2,50
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TABLO 2: Sporcuların benlik saygılarının, başarı hedeflerinin ve başarısızlık korkularının kendini sabotaj eğilimlerini
yordamadaki rolüne ilişkin hiyerarşik çoklu regresyon analiz sonuçları.
Model 1
Cinsiyet

Spor Türü

β

t

-,17

-2,38

,00

R=0,17; R2=0,03; F(2,180)=2,95; p<0,01
Model 2
Cinsiyet

-,16

Spor türü

-,03

Benlik

R=0,23; R2=0,05; F(3,180)=3,42; p<0,01
Model 3
Cinsiyet

,001

-2,20

-,042

p
,001

,099
,002

,067

-,15

-2,05

,004

-,08

-1,21

,227

-,06

-,87

Spor türü

-,01

Başarısızlık korkusu

,45

6,63

,000

-,12

-1,17

,008

-,06

-,99

,032

Benlik

R=0,49; R2=0,24; F(4,180)=14,19; p<0,01
Model 4
Cinsiyet

Spor türü

-,00

Benlik saygısı

Başarısızlık korkusu

4,93

,09

1,25

,09

Performans yaklaşma

,03

Ustalık yaklaşma

-,25

R=0,53; R2=0.28; F(8,180)=8,73; p<0,01

-,09

,37

Ustalık kaçınma

Performans kaçınma

-,17

1,19
,35

-2,49

,860
,382

,092
,000
,233
,211

,724

,001

değişkeni olup kendini sabotaj eğiliminin %19’unu
açıklamaktadır (Tablo 2).

belirlenmiştir (R=0,17;R2=0,03; F(2,180)=2,95;
p<0,01). Birinci adımda girilen cinsiyet ve spor
türü kendini sabotaj eğiliminin %3’ünü açıklamaktadır.

Dördüncü aşamada cinsiyet, spor türü, benlik
saygısı ve başarısızlık korkusu değişkenlerine ek
olarak; kendini sabotaj eğiliminin yordayıcısı olarak başarı hedefleri (ustalık-kaçınma, performans-kaçınma, ustalık-yaklaşma ve performansyaklaşma) modele dâhil edilmiştir. Başarı hedeflerinin kendini sabotaj eğilimini açıklamaya katkısı %4 olarak bulunmuştur. Bu beş değişkenle
birlikte, kendini sabotaj eğilimine ilişkin açıklanan toplam varyans %28’dir. Yapılan hiyerarşik
regresyon analizi sonucunda, kendini sabotaj ile
ustalık yaklaşma arasındaki ilişki anlamlı ve negatif iken (β=-,25, p<0,05); ustalık kaçınma (β=09, p>0,05), performans kaçınma (β=,09, p>0,05)

Araştırma sonucu elde edilen bulgular, analize
ikinci adımda dâhil edilen benlik saygısının kendini sabotaj eğilimini anlamlı olarak yordadığını ve
kendini sabotaj eğilimi ile negatif ilişkili olduğunu
ortaya çıkarmıştır (β=-.15,p<0.05). Benlik saygısının kendini sabotaj eğiliminin %2’sini açıkladığı
görülmüştür (R=0,23; R2=0,05; F(3,180)=3,42;
p<0,01) (Tablo 2).
Modele üçüncü aşamada girilen başarısızlık
korkusu, kendini sabotaj eğiliminin pozitif yönde
belirleyicisidir (β=,45, p<0,05). Başarısızlık korkusu, kendini sabotaj eğiliminin en güçlü yordayıcı
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bol oyuncusunun ego tehditi altında kaldıkları
durumlarda, düşük benlik saygısına sahip olan
sporcuların kendini sabotaj stratejilerine başvurdukları sonucuna varılmıştır.50

ve performans yaklaşma (β=,03, p>0,05) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (Tablo 2).

TARTIŞMA

Kendini sabotaj eğiliminin yordanmasına
yönelik edinilen diğer bir bulgu ise sporcuların
başarısızlık korkularının kendini sabotaj eğilimlerini belirlediği ve aralarındaki ilişkinin pozitif
olduğudur. Elde edilen bu bulgu doğrultusunda,
başarısızlığın istenmeyen sonuçlarından kaçan ve
başarısız olma hâlinden korkan sporcuların, önemli
bir müsabaka ya da antrenman öncesinde kendilerini sabote etme eğiliminde oldukları söylenebilmektedir. Elde edilen bu sonuç, Elliot ve
Church ile Martin ve March’ın başarısızlık korkusu ile kendini sabotajın pozitif ilişkili olduğuna
ulaştıkları çalışma sonuçlarını desteklemektedir.51,52
Başarısızlık korkusuna sahip olan bireyler, başarısızlıktan kaçınma güdüsü ile güdülenmekte ve başarısızlık durumunda utanç ve aşağılanma yaşama
ihtimalini düşünmektedirler.53-55 Bu güdülenme
eğilimi ve olası birtakım olumsuz sonuçlar, kaçınma temelli hedef ve birtakım stratejilere (örneğin; kendini sabotaj stratejileri ve performans
kaçınma başarı hedefleri) neden olmaktadır.27,53,56
Çalışma sonuçlarına benzer olarak, literatürde
Chen ve ark.nın, aerobik dans kulübüne kayıtlı 103
üniversite öğrencisi ile yaptıkları araştırma sonuçları, başarısızlık korkusuna sahip olan öğrencilerin
kendini sabotaj eğilimine sahip olduğunu göstermiştir.28

Çalışma kapsamında; benlik saygısı, başarı hedefleri ve başarısızlık korkusunun, sporcularda
kendini sabotaj eğilimini yordamadaki rolü incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, sporcularda
benlik saygısı, başarı hedefleri ve başarısızlık korkusunun kendini sabotaj eğilimini yordadığı saptanmıştır.

Benlik saygısının, kendini sabotaj eğilimini
yordamasına ilişkin bulgular ele alındığında; sporcuların benlik saygıları ile kendini sabotaj eğilimi
arasında negatif ilişki olduğu görülmektedir. Diğer
bir deyişle, kendileriyle ilgili olumsuz değerlendirmelere sahip ve öz güvenleri düşük seviyede olan
sporcuların genellikle performans öncesinde çeşitli
bahaneler üretip, kendilerine ket vurarak performanslarını düşürme yoluna girdikleri söylenebilmektedir. Düşük benlik saygısına sahip olan
bireylerin başarıyla ilgili beklentilerinin düşük; başarısızlık durumunda başka insanların onlar için
olumsuz düşüncelere sahip olduğu ve başarısızlığa
dair kaygılarının olmasının benlik saygısı düşük bireyleri, benliğini koruma ya da geliştirmeye yönelik stratejilere başvurmaya yönlendirmesi bu
çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir.24,49
Benlik saygısı düşük olan birey, performans sonrası olası bir başarısızlık yaşaması hâlinde utanç
duygusunu yaşayabilmekte ve diğer insanlara
karşı kendini değersiz hissedebilmektedir. Self’e
göre, benliğinin tehdit edici durumla karşı karşıya kalması kendini sabotaj stratejilerini kullanılması için yeterli bir sebep olabilmektedir.14 Bu
sonuç ile tutarlı olarak, birçok araştırmacı tarafından düşük benlik saygısı ile kendini sabotajın
ilişkili olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.20,21,24,25,50 Prapavessis ve Grove tarafından
yapılan bir çalışmada, 109 erkek golf oyuncusunun benlik saygıları ile kendini sabotaj eğilimleri
incelenmiş ve düşük benlik saygısına sahip olan
sporcuların kendini sabotaj eğiliminde oldukları
belirlenmiştir.25 Bir başka çalışmada, 31 basket-

Bu çalışmada elde edilen bir başka bulgu ise
başarı hedeflerinden (performans kaçınma/performans yaklaşma, ustalık kaçınma/ustalık yaklaşma)
ustalık yaklaşmanın kendini sabotajı negatif yönde
yordamasıdır. Analiz sonucu elde edilen bulgular
ışığında, performans gösterirken bir önceki performanslarından daha iyi yapmaya odaklanan, verilen
görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi ve yeni beceriler öğrenmeyi amaç edinen kişilerin, performanslarını olumsuz yönde etkileyen eylemlerde
bulunmadıkları ve olası başarısızlığı dışsallaştırma
yoluna girmedikleri söylenebilmektedir. Ustalıkyaklaşma başarı hedefine sahip kişiler, yaptıkları
görev ile ilgili mutlak yetkinliğe sahiptirler ki bu
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Çalışma örnekleminin üniversiteli sporculardan oluşması sonuçların genellenebilirliği açısından sınırlılık getirmektedir. İleride kendini
sabotaj eğilimi ile ilgili yapılacak çalışmalarda
farklı yaş gruplarından (elit sporcular, küçük yaştaki sporcular vb.) sporcularla çalışmalar yapılabilir. Bununla birlikte diğer çalışmalarda cinsiyet,
yaş, spor branşı gibi değişkenlere yer verilmesi literatüre katkı sağlayacaktır. Gelecek çalışmalarda, kendini sabotaj kavramının yordanmasına
ilişkin kişilik, güdülenme, mükemmeliyetçilik ve
kaygı gibi psikolojik kavramlar da ele alınıp irdelenebilir.

durum, benliklerini koruma güdüsünü ortadan
kaldırmakta ve kendini sabotaj stratejilerini kullanmayı tetiklememektedir.23,57,58 Bu bulgu, Chen
ve ark.nın 103 fiziksel aktivite katılımcısı ile yaptıkları çalışma ile Ommundsen’in beden eğitimi
ortamında uyguladığı 273 lise öğrencisiyle yaptığı çalışma bulguları ile paralellik göstermektedir.22,59
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