Dalýþ Sporu Eðitim Süreci Ýçindeki
Öðrencilerle Eðitmenlerin Ruhsal Farklýlýklarý
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ÖZET
Bu çalýþmanýn amacý tüplü dalýþ kursiyerlerinden hangi ruhsal
özelliklere sahip olanlarýnýn bu spora devam ederek eðitmen
düzeyine ulaþtýklarýný araþtýrmak olarak planlandý.
Sportif dalýþ eðitimi almak için baþvuran kursiyerlere ve uzun
süredir bu sporu yapan, eðitmen olan tecrübeli dalgýçlara hazýrladýðýmýz anket formlarý ve Türkiye'de geçerlilik, güvenirlik çalýþmalarý yapýlmýþ Spielberg'in Durumluk ve Sürekli Kaygý
Envanteri, Rosenbaum'un Öðrenilmiþ Güçlülük Ölçeði, Sosyal
Karþýlaþtýrma Ölçeði ve Kýsa Semptom Envanteri verildi. 43 kursiyer ve 23 eðitmen araþtýrma grubu olarak alýndý.
Eðitmenlerin sürekli kaygý puanlarý kursiyerlerden daha düþük,
sosyal karþýlaþtýrma puanlarý daha yüksek bulunmuþtur. Sosyal
karþýlaþtýrma puanlarý ile durumluk anksiyeteleri arasýnda
negatif, öðrenilmiþ güçlülük puanlarý arasýnda pozitif korelasyon
vardýr. Kursiyerlerin %63.2'si riskli sporlara ilgi duyarken eðitmenlerde bu oran %34.8’e düþmektedir. Aradaki fark anlamlýdýr.
Genel kaygý düzeyleri düþük, kendini toplum içinde daha iyi bir
yerde görenler bu spora devam etmekte ve eðitmen olmaktadýrlar. Risk alma davranýþý açýsýndan çekinceli yaklaþýmlarý öðrencilerin eðitimi ve yönlendirilmesinde koruyucu bir faktör olarak rol
oynamaktadýr.

istics of the recreational scuba diving students who continue diving as a serious hobby and become instructors.
Recreational scuba diving students and instructors were asked to
fill Spielberg's State and Trait Anxiety Scales, Symptom Check
List 40, Rosenbaum's Learned Resourcefulness Schedule, and
Social Comparison Scale. 43 students and 23 instructors participated in the survey.
The instructors' trait anxiety scores were lower, social comparison scores were higher than the students'scores. There was negative correlation between social comparison scores and state
anxiety, positive correlation between social comparison scores
and learned resourcefulness. 63.2 % of the students were prone to
high risk sports. This rate was lover with 34.8 % for the instructors. The difference between the two percentages was significant.
Recreational divers who are less anxious and satisfied with their
position in society become instructors.
Instructors have less risk taking behavior than the students and
this comes out as a protective factor in training process of scuba
students.
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GÝRÝÞ
Spor, çocuk, ergen ve yetiþkinlerin bedensel olduðu
kadar ruhsal saðlýklarýný da korumakta önemli rol
oynar. Çocuklarý, gençleri spora yönlendirirken
yetenekleri, bedensel uygunluklarýnýn yaný sýra ruhsal
durumlarýný da göz önüne almak gerekir. Bazan ruhsal faktörler spor içinde yaþamý tehdit edici ciddi risklerin ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir.
Bu riskleri arttýran ruhsal özellikleri araþtýrmak için

DALIÞ SPORU EÐÝTÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDEKÝ
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eðitim sürecinin, deneyimli-deneyimsiz ayýrýmýnýn
kesin kurallarla belirlenmiþ olmasý, eðitime gruplar
halinde okul disiplini içinde baþlanmasý ve
sürdürülmesi, dolayýsý ile acemi ve deneyimli sporculara ayný anda ulaþýlabilmesi nedeni ile araþtýrma
grubu olarak tüplü dalýþ sporcularý seçildi.
Tüplü dalýþ, kiþinin, doðal yapýsýna uymayan, büyüleyici güzellikteki bir çevrede, kýsa süre için de olsa
yaþamýný idame ettirmesini gerektiren, fiziksel ve ruhsal dayanýklýlýk gerektiren bir spordur. Bu sporun
eðitim süreci içinde yeni beceriler edinmenin yaný sýra
risklere karþý da bireyin bilinçlenmesi ve hazýrlýklý
olmasý saðlanýr. Eðitim süreci diðer sporlarda olduðu
gibi, -belki daha da fazla- bireyin kiþilik geliþimine,
güçlüklerle baþedebilme yetilerine katký saðlar.
Sportif tüplü dalýþa devam edip eðitim süreci içinde
eðitmenlik düzeyine gelenlerle yeni baþlayan, devam
edip etmeyeceði belli olmayan öðrenciler, bu düþüncelerden yola çýkarak karþýlaþtýrýldý ve tüplü dalýþtaki
kazalarýn önemli bir yüzdesinde rol oynayan ruhsal
faktörlere dikkat çekildi.
Dalýþ Sporcularýnda Yapýlan Araþtýrmalar
Tüplü dalýþ eðitiminde anksiyete ve panik üzerinde
yeterince durulmamaktadýr. Ölümle sonlanan ve
boðulma olarak bildirilen kazalarýn çoðunda paniðin
önemli rol oynadýðýnýn bilinmesine karþýn tüplü dalýþ
eðitim sistemlerinin kitaplarýnda bu konu yer almamaktadýr (Morgan 1995).
ABD’de yapýlan bir çalýþmada deneyimli dalýcýlarýn
%60’ýnýn son 3 yýl içinde bir veya daha fazla kez dalýþ
sýrasýnda panik yaþadýklarý saptanmýþtýr. Bir baþka
çalýþmada 254 dalýcý incelenmiþ, %54’ünün dalýþ
sýrasýnda panik yaþadýðý ortaya konmuþtur. Deneyimli
dalýcýlar diðer nedenlerin yaný sýra derin suda uyaran
yoksunluðu ve izolasyon duygusu ile paniðe kapýlabilmektedirler.
Bu durumla aþina olduklarý kiþi veya objelere konsantre olarak baþa çýkabilirler. Dalýþ sýrasýnda panik
yaþayanlarýn bu sporu býraktýklarý düþüncesi pek
geçerli deðildir (Morgan 1995).
Hiperventilasyon, çalýþmalarýn çoðunda dalýþ sýrasýnda anksiyete eþdeðeri olarak kabul edilmektedir (Lum
1975). Ancak bir çalýþmada, anksiyete düzeyi yüksek
olan gruptakilerin araþtýrma koþullarýnda diðerlerine
göre daha az sayýda soluk aldýklarý saptanmýþtýr
(Raglin 1996).
Anksiyete düzeyi yüksek olan kiþilerin çeþitli dereceKLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2001;4:38-41

lerde zorlukla karþýlaþtýklarý zaman paniðe kapýlma
olasýlýklarýnýn daha yüksek olduðu bilinmektedir.
Ayrýca kiþilik yapýsýnýn anksiyete ile iliþkisi üzerinde
de durulmaktadýr (Berkem ve Bildik 2000).
Sportif tüplü dalýþ öðrencilerinden sadece CMAS 1
yýldýz dalýcý brövesi (amatör dalgýçlýk 1. basamak
eðitimini tamamlayanlara verilen bröve) ile yetinip
eðitime devam etmeyeceklerini söyleyenlerin durumluk anksiyete puanlarý devam etmek isteyenlerden
daha yüksek bulunmuþtur (Berkem 2000).
Tüplü dalýþ, riskli sporlar arasýnda kabul edilmektedir
(Pederson 1977). Sportif tüplü dalýþ öðrenmek için
baþvuran öðrencilerin %63.2’si 2. spor olarak yamaç
paraþütü, daðcýlýk, bungee jumping gibi riskli olanlarý
tercih etmektedirler. Bu grupta genel anksiyete düzeyleri, ruhsal belirti gösterme sýklýklarý düþük olan
öðrencilerin riskli sporlara daha çok yöneldikleri
görülmüþtür (Berkem 2000).
GEREÇ VE YÖNTEM
Ulaþým ve iþbirliði kurmaktaki kolaylýk nedeni ile
seçilen, Ýstanbul'daki 2 dalýþ merkezindeki sportif
tüplü dalýþ öðrencileri ve eðitmenlerine ilgilendikleri
diðer sporlar, herhangi bir durumda panik yaþayýp
yaþamadýklarýný sorgulayan hazýrladýðýmýz anket
formlarý ve Türkiye'de geçerlilik ve güvenirlilik çalýþmalarý yapýlmýþ ölçekler verildi. Spielberg'in durumluk
anksiyete ölçeði öðrencilerin eðitim sürecinde ilk kez
deniz eðitimi almalarýndan hemen önce, sahilde verildi. Eðitmenlerden tepkilerini bilemedikleri öðrencileri
ilk kez deniz eðitimi için daldýrýrken hissettiklerine
göre yanýtlamalarý istendi. Diðer tüm ölçekler isim
yazmayacaklarý vurgulanarak doldurmalarý için
deneklere verildi. Yanýtlayýp geri veren 43 öðrenci ve
23 eðitmen araþtýrma grubu olarak alýndý.
Kullanýlan Ölçekler:
Spielberg'in Durumluk Anksiyete Ölçeði (Tx 1):
Kiþinin stresli bir durumla yüzleþtiði andaki kaygý
düzeyini ölçmektedir.
Spielberg'in Sürekli Anksiyete Ölçeði (Tx 2): Kiþinin
günlük yaþamýný sürdürürken genel kaygý düzeyini
ölçmektedir.
Sosyal Karþýlaþtýrma Ölçeði (SKO): Kiþinin kendini
baþkalarýyla kýyasladýðýnda çeþitli yönleriyle nasýl
gördüðünü ölçmektedir. Allan ve Gilbert tarafýndan
geliþtirilmiþ, geçerlilik ve güvenirlik çalýþmasý
yapýlmýþ, 1994 yýlýnda Þahin ve arkadaþlarý tarafýndan Türkçeye uyarlanarak son þeklini almýþtýr.
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Rosenbaum'un Öðrenilmiþ Güçlülük Ölçeði
(ROGO): Stresle baþa çýkmada bireyin biliþsel stratejileri ne ölçüde kullandýðýný, kendini denetleme becerilerini ölçmektedir. Rosenbaum tarafýndan 1980 yýlýnda geliþtirilmiþ, 1991 yýlýnda Siva ve Dað tarafýndan
Türkçe uyarlamasý yapýlmýþtýr.

Tablo 1. Gruplar arasý cinsiyet daðýlýmý

Kýsa Semptom Envanteri (KSE): SCL90 R’nin kýsa
formudur. Çeþitli ruhsal belirtileri taramak için kullanýlýr. 1992’de Derogatis tarafýndan geliþtirilmiþ,
1994’de Þahin ve Durak tarafýndan Türkçe uyarlamasý yapýlmýþtýr (Savaþýr ve Þahin 1977).

Tablo 2. Sürekli kaygý envanteri puan ortalamasý

BULGULAR

T=5.305 df=59 p=0.000.

Araþtýrma grubumuzdaki öðrencilerde %30.2 olan
kadýn oraný eðitmenlerde %1’e düþmektedir. Aradaki
fark anlamlýdýr (Tablo 1).
Öðrencilerin sürekli kaygý envanteri puan ortalamasý
eðitmenlerinkinden daha fazladýr. Aradaki fark
anlamlýdýr (Tablo 2).

CÝNSÝYET

ÖÐRENCÝ

EÐÝTMEN

Erkek

30

22

Kadýn

13

1

Ki-kare=6.008 df=1 p=0.024.

TX2

N

ORTALAMA

Öðrenci

39

35.8718

Eðitmen

23

26.0870

Tablo 3. Sosyal karþýlaþtýrma ölçeði puan ortalamasý
SKÖ

N

ORTALAMA

Öðrenci

39

86.2821

Eðitmen

23

91.8696

T=-2.030 df=60 p=0.047.

Eðitmenlerin SKÖ puan ortalamasý, öðrencilerinkinden yüksektir. Aradaki fark anlamlýdýr (Tablo 3).
Öðrenciler eðitmenlerden daha fazla yüksek riskli
sporlara yönelmektedirler. Aradaki fark anlamlýdýr.
Yüksek riskli sporlar yamaç paraþütü, daðcýlýk,
bungee jumping, motor sporlarý olarak tanýmlanmaktadýr (Tablo 4).
Öðrenilmiþ güçlülük ölçeði ve kýsa semptom envanteri
puanlarýnda 2 grup arasýnda fark yoktur (Tablo 6).
Durumluk kaygý puanlarý her 2 grupta da normal
sýnýrlar içindedir ve gruplar arasýnda fark yoktur
(Tablo 5).
Eðitmenlerin %30.4’ü dalýþ sýrasýnda panik yaþadýðýný
ifade etmiþtir. Ancak %71.4’ü o sýrada hayati tehlike
atlatmadýðýný bildirmiþtir. Panik yaþadýklarý zaman
%57.1’inin 50’den fazla dalýþý olduðu bulunmuþtur.
Eðitmenlerin Sosyal Karþýlaþtýrma puanlarý ile durumluk anksiyeteleri arasýnda negatif (p 0.05 r= -0.518),
öðrenilmiþ güçlülük puanlarý arasýnda pozitif (p 0.05
r=0. 429) korelasyon vardýr.

Tablo 4. Riskli sporlara yönelme
ÖÐRENCÝ

EÐÝTMEN

Düþük riskli spor

14

15

Yüksek riskli spor

24

8

Ki-kare=4.626 df=1 p=0.038

Tablo 5. Durumluk kaygý envanteri puan ortalamasý
TX1

N

ORTALAMA

Öðrenci

44

31.9318

Eðitmen

23

26.6087

T=1.928 df=65 p=0.058.

Tablo 6. Öðrenilmiþ güçlülük ölçeði puan ortalamasý
ROGO

N

ORTALAMA

Öðrenci

39

63.2564

Eðitmen

22

66.9545

T=- 0.772 df=59 p=0.443.

TARTIÞMA VE SONUÇ
Gençlerde sporun ruh saðlýðý üzerine yararlarý, bazen
de ruhsal sorunlarý olanlarda iyileþme sürecine katkýsý
yadsýnamaz. Spor, gencin benzer seçimleri olan yaþýtlarýyla bir arada sosyal etkileþim içinde olmasýný
saðlar. Ýçinde bulunduðu grupla birlikte hareket edebilmek, spor dalýnýn gerektirdiði kurallara uyabilmek
40

Tablo 7. Kýsa semptom envanteri puan ortalamasý
KSE

N

ORTALAMA

Öðrenci

34

34.7647

Eðitmen

22

23.8636

T=1.600 df=54 p=0.115.
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için kendisini kontrol etmeyi öðrenir. Spor yaparken
belli ölçüdeki mücadele zorunluluðu kendini ifade
edebilmesine, giriþimcilik özelliklerini geliþtirmesine
yol açar. Bu süreçler grup içinde iþbirliði, paylaþým ve
rekabet dengesinin oluþmasýný saðlar. Böylece gencin
sosyal uyum yetenekleri ve kendine güveni artar.
Diðer yönden, bireyin ruhsal yapýsýna bu denli
katkýlarý bulunan sporlarýn hangi dalda olursa olsun
kurallarý oluþturulurken ruh saðlýðý ilkelerinin göz
önüne alýnmasý ve bireyleri spora yönlendirirken ruhsal özelliklerine göre seçim yapýlmasý gerekmektedir.
Ruhsal faktörler göz önüne alýnarak hazýrlanan ilkeler
doðrultusunda yapýlan sporlarda bireylerin limitlerinin daha geniþlediði, olasý risklere karþý korunarak
spor güvenliðinin arttýðý ve geniþ kitleler tarafýndan
daha uygulanabilir hal aldýðý görülmektedir. Dolayýsý
ile spor ve ruh saðlýðý alanýnda çalýþanlarýn daha çok
bilgi alýþveriþi içinde olmalarý her iki disiplinin de
geliþmesi ve toplum saðlýðý açýsýndan yararlý olacaktýr.
Tüplü dalýþ sporu ele alýndýðýnda ruhsal iþlevler ve
sporun ne denli iç içe olduðu bir kez daha görülmektedir.
Araþtýrma sonuçlarýmýzda, spor seçimleri ayný olan,
tüplü dalýþ spor sürecinin baþlangýcýndakilerle sonuna
kadar devam edebilenler arasýnda ruhsal parametrelerde farklýlýklar bulunmuþtur.
Sayý olarak cinsiyetler arasýndaki fark anlamlýdýr.
Ancak sadece öðrencilerle yaptýðýmýz araþtýrmada kýz
ve erkek öðrenciler arasýnda bu çalýþmada ölçülen
parametrelerin hiç birinde farklýlýk bulunmamýþtýr.
Dolayýsý ile grup homojen olarak kabul edilebilir
(Berkem 2000).
Tüplü dalýþ eðitmenleri ciddi ve çeþitli aþamalarý olan,
basamaklý bir eðitim sürecinden geçmekte, her aþamada dalýþ becerileri ve teorik bilgi açýsýndan
yeterliliklerini kanýtladýktan sonra bir üst basamaða

ilerleyerek en sonunda eðitmen olabilmektedirler. Bu
süreç içinde bu spora yatkýnlýklarý ve olasý tehlikelerle
baþ etme becerileri geliþmektedir. Dolayýsý ile panik
pek de beklenmeyen bir durumdur.
Araþtýrma sonuçlarýnda eðitmenlerin %30.4’ü dalýþ
sýrasýnda panik yaþadýðýný ifade etmiþlerdir. Bu kiþilerin %71.4’ü o sýrada hayati tehlike içinde olmadýðýný
bildirmiþtir. Dolayýsý ile panik deneyimli ve yetkin
sporcularda bile çoðunlukla içsel nedenlerle ortaya
çýkmýþtýr. Önceki çalýþmamýzda kaygý düzeyleri yüksek bulunan öðrencilerin öznel olarak çabuk heyecana
kapýldýklarýnýn farkýnda olduklarý ve bu sporda ilerlemeyi düþünmedikleri bulunmuþtur (Berkem 2000).
Bu iki bulgu durumlarýnýn farkýnda olan öðrencilerin
bu spordan uzaklaþarak kendilerinde yüksek olan
panik riskine hiç girmedikleri, dalýþ sporuna baþlangýçta heves etseler bile sonradan vaz geçtiklerini göstermektedir. Nitekim araþtýrma sonucunda eðitmenlerin kaygý düzeyleri öðrencilerden düþük bulunmuþtur. Öðrenciler içindeki yüksek kaygýlý grup dalýþý
býrakmýþtýr.
Eðitmenlerin kaygý düzeylerinin öðrencilerden daha
düþük olmasýnýn yaný sýra kendilerini baþkalarýyla
karþýlaþtýrdýklarýnda toplum içinde daha iyi hissetmektedirler risk alma davranýþý açýsýndan daha tedbirlidirler, riskli sporlara daha az ilgi göstermektedirler. Özellikle ölümle sonlanan kazalarýn ciddi bir
yüzdesinde paniðin rol oynadýðý tüplü dalýþ gibi riskli
bir sporu öðretenlerin bu özelliklere sahip olmasýnýn
önemi açýktýr.
Bu özelliklere sahip olanlar mý kararlýlýkla eðitime
devam ederek üst düzeye eriþebiliyor, yoksa bizzat
sporun kendisinin kiþilik oluþumuna katkýsý mý
izleme çalýþmalarý ile ortaya konacaktýr.
Nedeni ne olursa olsun, araþtýrma sonuçlarýmýzda
sporun ruh saðlýðý ile iliþkisi ve disiplinler arasýnda
iþbirliðinin önemi bir kez daha vurgulanmaktadýr.
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