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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü? Yeterl� Açıklama :
2. Makaledek� başlık, alt başlık ve �çer�k uyumu ? Yeterl� Açıklama :
3. Makalen�n d�l ve �fade bakımından uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
5. İng�l�zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
6. Makalede kullanılan yöntem�n uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
7. Sonuçlar ve tartışmanın b�l�msel sunuluşu ve tartışılması ? Yeterl� Açıklama :
8. Öner� ve değerlend�rmeler�n anlamlılığı, geçerl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
9. Makalede ç�zelge, şek�l ve görsell�ğ�n yeterl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
10. Kaynakların kullanımı ve �lg�l� l�teratürün güncell�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
11. Makalen�n özgünlüğü ve �lg�l� olduğu alana katkısı var mı? Yeterl� Açıklama :
Hakem�n makale hakkında kararı Düzeltmelerden sonra yayınlanab�l�r
Düzelt�lm�ş Hal�n� Görmel�y�m Hayır   

Notlar Çalışma güncel ve alana özgün �y� b�r çalışma olmuş ancak; Bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra
yayınlanab�l�r.
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Yazar

Çev�ren

Özet

Yen� T�p Koronav�rüs (Cov�d 19) pandem�s� neden�yle spor cam�alarında yaşanılan vakalar, d�ğer sporcuların, tekn�k ek�b�n, çalışanların,
profesyoneller�n de Koronav�rüs kaygısını yaşamasına neden olab�lmekted�r. Bu doğrultuda bu araştırmada, Yen� T�p Koronav�rüs (Cov�d-
19) kaygısının sporcular açısından �ncelenmes� amaçlanmıştır. Araştırma örneklem grubunu uygun örnekleme metoduyla bel�rlenen
Kütahya Dumlupınar Ün�vers�tes� Spor B�l�mler� Fakültes�’ nde eğ�t�m gören ve farklı branşlarda ve farklı l�glerde akt�f spor �çer�s�nde bulunan
187 erkek 69 kadın olmak üzere toplamda 256 akt�f sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Tekkurşun ve Dem�r ve arkadaşları
(2020) tarafından gel�şt�r�len Sporcular İç�n Yen� T�p Koronav�rüse (Cov�d-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeğ� kullanılmıştır. Katılımcılardan elde
ed�len ver�ler�n anal�zler�nde bağımsız örneklem T-Test� ve One Way ANOVA testler� kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, c�ns�yet,
sporcu düzey�, bu süreçte k�m�nle evde kalındığı değ�şkenler�ne göre �stat�st�k� olarak anlamlı farklılıklar tesp�t ed�l�rken (p<0,05); ev �ç�
egzers�z yapma durumu, sosyal medyada koronav�rüs haberler�n�n tak�b� ve yaş değ�şken�ne göre �stat�st�k� olarak anlamlı farklılık tesp�t
ed�lmem�şt�r (p>0.05). Elde ed�len bulgulara göre, temas gerekt�ren spor branşı olsun ya da olmasın sporcuların yaşadıkları Yen� T�p
Koronav�rüse (Cov�d-19) yakalanma kaygıların farklı değ�şkenlerde sporcularda gözlemleneceğ� ve bunun antrenmanda hazırlık sürec�ne,
saha �ç�nde performansa yansıyacağı ayrıca ps�koloj�k baskı �çer�s�nde sporcuların agres�f davranışlar �çer�s�nde olab�lecekler�
düşünülmekted�r. Bu süreçte federasyonlar tarafından ver�len bazı l�gler�n ertelenmes�, pandem� sürec�nden olduğu g�b� tesc�l ed�lmes� ya da
�ptal ed�lmes� kararı alınırken sporcuların yaşadıkları kaygıların �ncelenmes� açısından öneml� görülmüştür ve bu çerçevede bazı bulgular
ortaya koymuştur.
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Abstract

Cases because of the Novel Coronav�rus (COVID 19), exper�enced �n the sports commun�ty, may cause athletes, techn�cal teams,
employees, and profess�onals to exper�ence coronav�rus anx�ety. Accord�ngly, th�s study a�med to exam�ne the anx�ety of Novel Coronav�rus
(Cov�d-19) �n terms of amateur and profess�onal athletes. Two hundred f�fty-s�x act�ve athletes (187 males and 69 females) who stud�ed at
the Faculty of Sport Sc�ences, Kütahya Dumlup�nar Un�vers�ty, voluntar�ly part�c�pated �n th�s research. The Novel Coronav�rus (COVID-19)
Anx�ety Scale developed by Tekkurşun ve Dem�r et al. (2020) was used �n the research. Parametr�c tests, as T-Test and One Way ANOVA
tests were appl�ed. Accord�ng to the results, s�gn�f�cant d�fferences were determ�ned accord�ng to gender, athletes level, roommate dur�ng
the pandem�c (p<0.05). However, accord�ng to exerc�s�ng at home, there was no stat�st�cally s�gn�f�cant d�fference follow�ng the news of
coronav�rus �n soc�al med�a and age var�ables (p>0.05). Accord�ng to the f�nd�ngs obta�ned, �t �s thought that the Novel Coronav�rus (Cov�d-
19) anx�ety exper�enced by athletes, whether or not there �s a branch of sports that requ�res contact, w�ll be observed �n athletes �n d�fferent
var�ables and th�s w�ll be reflected �n the preparat�on process �n tra�n�ng and performance �n the f�eld and that the athletes may be �n
aggress�ve behav�ors �n psycholog�cal pressure. In th�s process, �t was cons�dered essent�al to exam�ne the athletes' concerns when
dec�d�ng to postpone some leagues g�ven by the federat�ons to reg�ster or cancel as they d�d from the pandem�c process. In th�s context,
some f�nd�ngs were revealed.

Keywords novel coronav�rus, cov�d-19, anx�ety, sports, manager�al dec�s�on
Eklenme Tar�h�
Yayınlama B�lg�ler� 5.07.2020 00:00:00
Yıl 2020
C�lt 7
Sayı 7-S1
Sıra No 3
Pdf Dosya Adı Makaleler/157655352_26-37.pdf
  


