
 SPOR BİLİMLERİNİN  
 PSİKOLOJİK TEMELLERİ 

• Spor ve Egzersiz Psikolojisi 
• Spor Psikoloğunun Rolü 
• Motor Gelişim 
• Motor Öğrenme 
• Motor Kontrol  



 Psikolojik Temeller 

Spor  biliminin psikolojik boyutları, sporda 
insan davranışlarının ve psikoloji ilke ve 
kuramlarının spora uygulanmasını ele alan 
spor psikolojisinden,hareketin prensiplerinin 
incelenmesini içeren motor gelişim, motor 
öğrenme ve motor kontrol olmak üzere 
geniş yelpazede bir çok disiplini içinde 
bulundurur.  



SPOR VE EGZERSİZ BİLİMLERİNİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI
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 Spor ve Egzersiz Psikolojisi 

• Fiziksel aktivitenin psikolojik temellerinin 
incelenmesi, 

• Uygulamalı psikolojidir, psikoloji biliminin spora 
ve spora özgü ortamlara uygulanması, 

• spor ortamında insan davranışları ile ilgili 
sorulara yanıt bulmaya çalışan spor bilimlerinin 
bir alt alanı, 

• spor, egzersiz ve diğer fiziksel etkinliklere 
katılım ve performans ile ilişkili psikolojik 
faktörlerin bilimsel olarak ele alınması.  



 Spor ve Egzersiz Psikolojisi 

• İki ayrı şekilde ele alınmaktadır; 
– Psikoloji Bilimine Ait bir disiplin: 

• Spor ve fiziksel aktivite, psikoloji 
kuramlarının anlaşılması ve psikoloji 
ilkelerinin test edilmesi için çalışma alanı 
olarak kabul edilir. 

– Spor Bilimlerine Ait bir disiplin: 
• Spor ortamındaki davranışları betimleme, 

açıklama ve yordama. 
 

 



Spor ve Egzersiz Psikolojisi 

• Spor psikolojisi, üst düzey spor organizas-
yonlarına katılan sporcu, antrenör, yönetici ve 
aile gibi bireylerle ilgili psikolojik konuları ele 
alır. Sporcuların üst düzey performansa 
ulaşması için sporcuya psikolojik destek 
sağlamak, zihinsel antrenman programları 
hazırlamak, ve bu antrenman programları ile 
sporcuların doruk performansa ulaşmasına 
katkıda bulunmak, optimal canlılık düzeyi 
kontrolü ve hedef belirleme spor psikolojisinin 
kapsamı içersinde yer alır.  



Spor ve Egzersiz Psikolojisi 

• Egzersiz psikolojisi, fiziksel aktivite ile 
optimal psikolojik zindelik arasındaki ilişkiyi ele 
alır. Fiziksel aktivite ve duygu durumdaki 
değişim, stres kontrolu, psikolojik zindelik, 
benlik kavramı gelişimi, kendine yetme ve 
egzersiz bağımlılığı gibi konular egzersiz 
psikolojisinin temel konularını oluşturur. 
Egzersizin önemi, egzersiz tercihi ile ilişkili 
bireysel özellikler, egzersizden zevk almanın 
kaynakları da egzersiz psikolojisinin çalışma 
alanları arasında yer alır.  



AMAÇ 1: Psikolojik 
faktörlerin motor 
performansa etkisini 
anlama:(Spor Psikol.) 
 

AMAÇ 2: Fiziksel 
aktivitenin psikolojik 
gelişime etkisini 
anlama:(Egz.Psik.) 
 

•Kaygı basketbol oyuncusunun 
serbest atış performansını nasıl 
etkiler? 
•Kendine güven çocuğun yüzme 

öğrenme yetisini etkiler mi? 
•Antrenörün pekiştirici ve ceza 

kullanması takım uyumunu nasıl 
etkiler? 
•Hayal etme teknikleri spor 

yaralanmalarının 
rehabilitasyonunda etkili midir? 

 

•Koşu depresyonu ve kaygıyı 
azaltır mı? 
•Spora katılmak saldırganlığı 

öğrenmeye sebep olur mu? 
•Günlük beden eğitimi 

etkinliklerine katılmak 
çocuğun kendine güvenini 
arttırır mı? 
•Spora katılım kişiliğin 

gelişmesinde etken midir? 
 



EĞİTİMCİ

ARAŞTIRMACI UYGULAMACI
(DANIŞMAN)

Spor ve Egzersiz Psikoloğunun 
rolleri 



Spor ve egzersiz psikolojisine tarihsel 
bakış 

• İlk çalışma, Norman Triplet (1898). Bisikletçilerle ilgili 
• Coleman Griffith 1920 yıllarda üniversitede ders veriyor 
• 1973-1974 Lütfi Öztabağ “spor psikolojisi” kitabı 
• 1983 Sabri Özbaydar kitap 
• 1982, ilk yükseklisans programı, Prof. Dr. Süleyman Çetin 

Özoğlu       
• Prof. Dr. Hülya Gökmen ilk bilimsel çalışmalar 
• Prof. Dr. Hülya Aşçı son yıllarda bu alandaki en aktif kişi, 

özbenlik ve egzersiz ilişkisi 





Motor Gelişim 

• Motor  kavramı tek başına kullanıldığında, hareketi 
etkileyen biyolojik ve mekanik faktörleri ifade 
etmektedir.  

• Motor Gelişim,olgunlaşan organizmanın ve çevrenin 
etkileşimini yansıtan motor davranışlardaki değişimdir.  

• Motor Gelişim, hareket yeterliğinde bebeklikten 
yetişkinliğe kadar olan değişim  ve hareket gelişimini 
etkileyen ve hareket gelişiminden etkilenen davranışın 
bütün öğelerini içerir. 

• Motor Gelişim, hareket davranışlarında yaşam boyunca 
meydana gelen değişimdir.  

• Motor Gelişim, yaşam boyu büyüme, gelişim ve motor 
davranışın süreçsel ve bilimsel olarak incelenmesidir.  
 



Motor Gelişim 

• Bireyin motor gelişiminin, diğer gelişim boyutları ile 
birlikte bir bütün olarak ele alınması, bireyin kişiliğine 
ilişkin önemli bilgiler sağlayacaktır. Tüm bunların 
ötesinde gelişime ilişkin bilimsel verilerin bilinmesi ve 
gelişimin bir bütün olarak anlaşılması, bireysel 
farklılıkların öneminin anlaşılmasını sağlayacak, sonuçta 
öğreticiler neyi, ne zaman ve nasıl öğretecekleri 
konusunda esnek olmaları gerektiğini anlayacaklar, 
çocuğun gözlem yapması, araştırması ve keşfetmesine 
olanak vererek gelişim sürecini zenginleştireceklerdir.  



Motor Gelişimin İncelenmesi 
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Motor Gelişimin İncelenmesi 
HAREKET ÖĞRENİMİNİN BİJOLOJİK VE

ÇEVRESEL YÖNÜ

MOTOR GELIŞIM

BİLİŞSEL GELİŞİM

DOĞUM ÖNCESİ
BEBEKLİK
ÇOCUKLUK
GENÇLİK
YETİŞLİNLİK
ORTA YAŞ
YAŞLILIK

HAREKET YOLU İLE ÖĞRENMENİN
BİYOLOJİK VE ÇEVRESEL YÖNÜ

DUYUŞSAL
GELİŞİM



Motor Gelişimin İncelenmesi 
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Motor Gelişim Kuram ve 
Modelleri 

• Organizmik ve Olgunlaşma Yaklaşımı; 
– Biyolojik gelişim ve merkezi sinir sisteminin olgunlaşması ile ve 

kalıtım etkisiyle hareket gelişiminin olduğunu savunur. 

• Durumsallık Yaklaşımı; 
– Biyolojik gelişim ile birlikte ekosistem, sosyal ve kültürel 

etkilerinde hareket gelişiminde etken olduğunu savunur. 

• Mekanik Yaklaşım; 
– Çevrenin hareket gelişiminde en önemli belirleyici olduğunu 

savunurlar 
 



Motor Gelişim Modelleri 

SHD 
 

TEMEL 
HAREKETLER 

DÖNEMİ 
 

İLKEL HAREKETLER 
 DÖNEMİ 

 
REFLEKS HAREKETLER 

DÖNEMİ 
 

GALLAHUE 



SPORLA
İLİŞKİLİ

HAREKETLER DÖNEMİ
TEMEL HAREKETLER

DÖNEMİ

İLKEL HAREKETLER DÖNEMİ

REFLEKS
HAREKETLER DÖNEMİ

Yaşam Boyu Katılım
Uygulama
Geçiş

Olgunluk
İlk
Başlangıç

İlk Kontrol
Reflekslerin Ortadan
Kalktığı

Bilgi Çözme
Bilgi Toplama

MOTOR GELİŞİM
EVRELERİ

14 yaş ve üstü
11 - 13 yaş

7 10 yaş
6 - 7 yaş
4 - 5 yaş
2 - 3 yaş

1 - 2 yaş
Doğum - 1 yaş

4 ay - 1 yaş
Utero - 4 ay

GELİŞİMİN YAKLASIK
YAŞ PERYOTLARI

GALLAHUE 

OZMUN 

Ömür boyu günlük    ömür boyu      ömür boyu  

 Yaşam aktiviteleri rekreasyonel    yarışma   



KALIT
IMÇEVRE

SPORLA
İLİŞKİLİ

HAREKETLER DÖNEMİ

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ

İLKEL HAREKETLER DÖNEMİ

REFLEKS
HAREKETLER DÖNEMİ

Motor Kontrol ve Hareket Yeterliği 

Çevresel 

Faktörler 

Bireysel 

Faktörler 

Hareketle İlişkili Faktörler 



Motor Öğrenme 

• Kişi hareketi nasıl öğrenir? 
• Beceri; Amaç (belirli bir amaca yönelik olması), 

tutarlı, öğrenilmiş olması gerek (refleks hareketler 
değil), alıştırma yoluyla öğrenecek, verimli olması (en 
az enerji ile) 
– Bilişsel 
– Algısal 
– Motor beceri 



Becerilerin Sınıflandırılması 

• Hareketin başlama ve bitiş netliğine göre; 
kesik, seri, devamlı 

• Çevrenin değişkenliğine ve tahmin 
edilebilirliğine göre; açık - kapalı 

• Kullanılan kas gruplarına göre; büyük - küçük 



Beceri Sınıflaması - Tek Boyutlu Sistem 

• Kullanılan kas büyüklüğüne göre beceri 
sınıflaması 
– Küçük ve Büyük Kas Kitlesi 

• Görev organizasyonuna göre beceri sınıflaması 
– Kesik, Seri ve Devamlı 

• Çevrenin tahmin edilebilirlik düzeyine göre beceri 
sınıflaması 
– Açık ve Kapalı 

• Motor ve bilişsel öğelerin önemine göre beceri 
sınıflaması 
– Motor ve Bilişsel 



Kullanılan kas büyüklüğüne göre beceri 
sınıflaması 

• Büyük Kas Kitlesi: vücudun büyük kas kitleleri 
kullanılarak yapılan ve başarılı bir uygulama 
için kesinliğin çok önemli olmadığı beceriler. 
– Yürüme ve atlama 

• Küçük Kas Kitlesi: vücudun küçük kaslarıyla ve 
göz-el koordinasyonu ile yüksek derecede 
kesinliğin gerektiği beceriler. 
– Resim yapmak, yazı yazmak ve dikiş-nakış 



Görev organizasyonuna göre beceri sınıflaması 

• Kesik Beceri: genellikle kısa süreli ve başı ile sonu 
belli hareketler. 
– Top atma ve topa vurma gibi… 

• Seri Beceriler: bir çok kesik hareketin bir araya 
getirilmesi ile oluşan karmaşık hareketler. 
– Araba vitesini değiştirmek ve jimnastikte yer 

hareketleri… 
• Devamlı Beceri: başı ve sonu tam olarak belli 

olmayan ve dakikalarca devam edebilen 
hareketler. 
– Yüzme ve bisiklet gibi… 



Çevrenin tahmin edilebilirlik düzeyine göre 
beceri sınıflaması 

• Açık Beceri: eylem sırasında çevresel şartlar 
değişkendir ve tahmin edilemez. 
– Kaleci açısından penaltı atışı ve ormanlık alanda 

koşu 

• Kapalı Beceri: eylem sırasında çevresel şartlar 
sabittir ve tahmin edilebilir. Eylemden önce 
kişi plan yapabilir. 
– Dart atışı ve daktilo kullanımı 



Motor ve bilişsel öğelerin önemine göre beceri 
sınıflaması 

• Motor Beceriler: başarıyı belirleyen temel 
unsur hareket kalitesinin kendisidir. 
– Ağırlık kaldırmak ve yüksek atlama 
– Motor beceriler NASIL yapılması gerektiğiyle 

ilgilidir (hareketi doğru yapmak). 
• Zihinsel Beceriler: başarıyı belirleyen temel 

unsur hangi hareketin yapıldığıdır. 
– Satranç oynamak ve antrenörlük 
– Zihinsel beceriler NE yapıldığı ile ilgilidir. 



Beceri Sınıflaması - Çok Boyutlu Sistem 

Çok Boyutlu Sınıflama Sistemi 
• Düzenleyici Şartlar: Bir beceriyi başarılı bir şekilde 

gerçekleştirebilmek için hareket özelliklerini 
tanımlayan/belirleyen çevresel faktörler. 
– Şartlar sabit mi?  
– Denemeler arası tepkilerde değişkenlik var mı?  

• Hareket Gereklilikleri: Vücut hareketlerine ve 
nesne manipülasyonuna göre beceriyi yapabilmek 
için hareketteki gereklilikler. 
– Uygulayıcının mekan değiştirmesi gerekiyor mu? 
– Nesne manipülasyonu var mı? 



Becerinin Sınıflandırılması - İki Boyutlu 

Değişmeyen Değişken

S
ab

it Kategori 1
Sabit bir topa vurmak;

Bütün denemelerde aynı 
yere

Kategori 3
Sabit bir topa vurmak;

Bütün denemelerde ayrı 
yere

H
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li Kategori 2
Hareketli bir topa vurmak;
Bütün denemelerde aynı 

hız ve/veya mesafe

Kategori 4
Farklı yerden gelen 

hareketli bir topa vurmak;
Bütün denemelerde ayrı hız 

ve/veya mesafe

Denemeler Arası Değişkenlik
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Açık Beceri

Sabit Sabit Hareketli Hareketli
Değişmeyen Değişken Değişmeyen Değişken

Kapalı Beceri



Gentile’nin çok boyutlu beceri 
tanımlama sistemi 

Hareket Gereklilikleri 

Düzenleyici Şartlar 

Vücut ve Cisim 
Manipülasyonu 
Yok 

Sadece Cisim 
Manipülasyonu 

Sadece Vücut 
Taşınımı 

Vücut Taşınımı ve 
Cisim 
Manipülasyonu 

Durağan ve 
Sabit 

Mekik Satrançta bir taşı 
oynamak 

Merdiven 
tırmanmak 

Gülle savurmak 

Durağan ve 
Farklı 

Bilek 
rehabilitasyonu 
için ayakla ABC 
yazmak 

Durmaksızın dart 
oynamak 

Yere işaretlenmiş bir 
dans kalıbını takip 
izlemek 

Bir eş ile 
işaretlenmiş dans  
kalıbını izlemek 

Hareketli ve 
Sabit 

İç lastik ile ırmakta 
yüzmek 

Yo-yo ile oynamak Yokuş aşağı koşmak Düz ve engelsiz bir 
koridorda koltuk 
değnekleri ile 
yürümek 

Hareketli ve 
Farklı 

Sürat motorunun 
çektiği muz’a 
binmek  

Fooze topu oyunu Kalabalık bir pistte 
buz pateni 

Yamaçta slalom 
kaymak 



Öğrenme Aşamaları 

• Yeni bir hareket öğreniminde veya yeniden bir 
bir hareket öğreniminde bireyler belirli 
aşamalardan geçerler. 

• Bir çok model bu aşamaları farklı yaklaşımlarla 
açıklamışlardır. 

• Fakat hepside öğrenme ortamının 
düzenlenmesi amacıyla uzmanlaşmaya çalışan 
öğrenenin ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda 
bilgi sağlar. 



Fitts ve Posner’a göre Aşamalar 

• Öğrenme sürecinde bireyin çeşitli davranış 
eğilimleri konusunda bilgi sağlar. 

• Aşamalar göreli olarak birbirinden ayrı ve 
sıralıdır. 

• Üç farklı öğrenme aşaması vardır. 
– Bilişsel aşama 
– İlişkilendirme aşama 
– Özerk (otonom) aşama 



Bilişsel Aşama 

• Hareket hakkında genel bir bilgi edinmek. 
– Öğrenen kendi kendine konuşur ve işe yarayabilecek 

stratejileri düşünerek çok fazla zaman harcar. 
– Bu aşama bilişsel problem çözme aşamasıdır. Karar 

verme süreçleri bu aşamada önemli yer tutar. 
– Dikkat ihtiyacı çok yüksektir. 
– Performanstaki ilerlemeler ve kazanımlar hızlı ve 

çoktur. Ama hareketler düzensiz, belirsiz ve 
zamansızdır. 

– Öğretim ve gösterimler (yada sözel bilgiler) önemli rol 
oynar. 



İlişkilendirme Aşama 
• İlgi odağı, hareket için daha etkin modeller organize etmek ve beceriyi 

geliştirmektir. 
– Hızlı hareketler için hafıza şablonları oluşturulur. 
– Yavaş hareketlerde bilgi işlenmesinde ve  hareket üretimli geri bildirim 

kullanımında daha becerikli olunur. 
– Hareketler kapalı becerilerde sabitlenerek, açık becerilerde ise 

çeşitlendirilerek yapılır. 
– Bazı tutarsızlıklar mevcuttur. Ama giderek bu tutarsızlıklar azalır ve 

hareket daha değişmez bir hal alır. 
– Kendi kendine konuşma azdır. Sezinleme ve zamanlama gelişir. 
– Kişi kendi geri bildirimlerini izleyip hatalarını saptamaya başlar. 
– Bu aşama uzundur ve geri bildirim az önemli olmaya başlar. 



Özerk Aşama 
• Hareketlerin neredeyse otomatik ve çok az yada hiç 

dikkat kullanmadan yapıldığı bu aşamaya bazı kişiler 
ulaşır.  
– Motor programlar çok gelişmiştir ve birçok hareketi kontrol 

edebilir. 
– Vurgu performansın stratejik ve biçimsel yönlerindedir. 
– Öz-güven artar ve hareketteki hataları tespit etme 

kapasitesi oldukça gelişir. 
– Becerilerdeki kazanımlar diğer aşamalara göre yavaştır 

motivasyon kaybı olabilir. 
– Eğitimcinin rolü alıştırmanın düzenlenmesi, hata 

tanımlama ve düzeltilmesi çalışmalarıdır.  



Öğrenme Aşamaları 
Fitts & Posner (67) 

 

 
Temel hareket 

“kalıbının” 
oluşturulması

Hareket kalıbının 
detaylandırılması

 
Hareket üretimi 

neredeyse 
otomatiktir



Alıştırma Organizasyonu (Bütün/Parça, 
Dinlenme Süresi, Tekrar Çeşitleri) 

Alıştırma mükemmel yapar. 
‘Practice makes perfect!’ 
 

 
İyi planlanan alıştırma mükemmel yapar. 

– Good practice makes perfect! 

 



Bir Becerinin Tekrarlanması 

• Kapalı becerilerde  
• Açık tip becerilerde, tek bir hareket 

tekrarlanacaksa çevre şartlarını değiştirmek 
gerekir. Futbolda farklı hızlarda ve farklı 
mesafelerde pas çalışması. 



Birden Fazla Becerinin Tekrarlanması 

• Alternatifler, 
– Blok Alıştırma yöntemi; 30 temel pas, 30 bilek pas, 

30 sıçrayarak pas 
– Rastgele alıştırma; bilek pas, sıçrayarak pas, temel 

pas, sıçrayarak pas, temel pas, bilek pas,…. 
– Seri Alıştırma;  3 set olarak 10 temel pas, 10 bilek 

pas, 10 sıçrayarak pas.  
Blok yöntem kısa vadede performansı arttırır ama uzun vadede kalıcılık 

olumsuz 
Rastgele, kısa vadede problemli ama uzun vadede kalıcı 
Seri; her ikisini de sağlıyor. 



Geri Bildirim 
• Hareket sonundaki süreç (Knowledge of 

performance) – sonuç (Knowledge of result) 
bilgisidir. Feedback 

Geri bildirim; 
• Nasıl 
• Ne kadar 
• Ne detayda 
• Ne sıklıkta 
• Ne zaman 

 



Motor Kontrol Teorileri 

• Hiyerarşik Teori; beyin ile başlayan yukarıdan aşağıya komuta 
zinciri. 

• Genelleştirilmiş Motor Program (Schmidt, 1975); benzer 
özelliklere sahip hareketler bir komut dizini tarafından kontrol 
edilebilir, hareket esnekliği oluşur. 

• Dinamik Sistem Teorisi (Bernstein, 1967); birey ve çevre 
arasındaki dinamik ilişki. Çevreden alınan bilgi, küçük 
sistemler tarafından uygulanır. 

• Dinamik – Baskın Hipotezi; Beynin sol tarafı koordinasyon, sağ 
tarafı sabitleme gerektiren işleri kontrol ediyor.  
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