
Türk Ekstrem Sporcuları İçin Spor 
Tüketim Güdüsü Ölçeğinin Güvenirlik ve

Geçerlik Çalışması

ÖZET:
Bu çalışmanın amacı, Milne ve Mcdonald  (1999) tarafından geliştirilen “Spor Tüketim
Güdüsü” adlı ölçeğin Türk ekstrem sporcuları için güvenirliğini ve geçerliğini test etmek ve
Türkiye’de ekstrem spor ürünlerinin ve hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve pazarlanması
ile ilgili önemli araçlardan biri olan spor tüketim güdülerinin Türk ekstrem sporcuları
vasıtasıyla incelemektir1. Araştırmanın evrenini, 2011 yılında 720adrenalinskatePark
(İstanbul) tesislerinde gerçekleştirilen ekstrem spor yarışmalarına katılan sporcular, Anadolu
Üniversitesi Yunus Emre kampusu dinlenme parkında ve Eskişehir Valiliği heykel parkında
kay kay, BMX ve agresif paten yapan ekstrem sporcular oluşturmuştur. Belirlenen evrenin
içerisinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen (%57,5) erkek, (%42,5) kadın olmak
üzere toplam 212 sporcu seçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için yapılan açıklayıcı
faktör analizi, 4 faktörlü ve 39 maddeli yapı ortaya koymuştur. Ölçeğin bütünü için
hesaplanan iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.928’dir. Bulgular, faktör maddelerinin iç tutarlık
güvenirliğinin 0.33 ile 0.94 arasında değişen madde-toplam korelasyon katsayısına sahip
olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ölçek Türkçe formunun güvenirliği ve geçerliği
bakımından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrem Spor Katılımı, Ekstrem Spor Güdülenmesi, Ekstrem Spor 
Tüketimi

ABSTRACT:
The aim of this study is to test the reliability and validity of the scale called ‘’Sports Con-
sumption Motivation’’ for Turkish extreme sportsman developed by Milne and McDonald
(1999) and examine the sports motivations, which is one of the important instruments of
generalizing and marketing of extreme sports products in Turkey, via Turkish extreme
sportsman. This study is made up by the sportsman who participated in the extreme sports
competitions in 720adrenalinskatePark in Istanbul and extreme sportsman who skates and
does BMX and aggressive skating in Anadolu University Yunus Emre Campus’s park and
in Eskisehir Governorship Sculpture Park.  212 sportsman (57.5 male and 42.5 female)
were chosen from the determined group by using simple ‘’random sampling method’’. The
factor analysis, which was performed to find out the structure validity of the sample,
proved a structure with 4 factors and 39 items. The internal coherence reliability coeffi-
cient which was calculated for the whole scale is 0.928. Findings showed that factor items’
internal coherence reliability has an item-total correlation coefficient which varies be-
tween 0.33 and 0.94. Findings were discussed on account of the reliability and validity of
scale Turkish form.
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por tüketim güdüleri üzerine yapılan benzer
araştırmalar arasında Milne ve Mcdonald
(1999)’ın araştırması1, Türkiye’deki açık alan

ve rekreasyonel spora katılım tüketiminin belirsiz
olan doğasını ortaya koyabileceği düşünülmekte-
dir. Spor Tüketicisinin Güdüsü (MSC) adlı ölçek-
teki alt boyutların çok çeşitliliği, açık alan ve
rekreasyonel spor ürünlerinin ve hizmetlerinin tü-
ketimi ve birey-ürün iletişimini kolaylaştırmada
yegane tetikleyici mekanizma olarak görülebilir.
Dahası MSC’deki yapıların Abraham Maslow
(1943, 1968)’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine da-
yanan sağlam bir temele sahip olması, MSC’nin se-
çimi konusunda doğru kararın verilmesinde önemli
bir etken olarak düşünülmelidir. Türk sporcuları-
nın spor tüketim güdüleri üzerine gerçekleştirilmiş
olan araştırmaların yetersizliği bu çalışmanın öne-
mini daha da arttırmaktadır.

Bireylerin sportif aktiviteye katılımı için gü-
dülerini anlamak, bireylerin spor ve fiziksel aktivi-
telere katılımdaki karar sürecine ışık tutmaktadır2.
Bu sebeple, bu güdüleri belirlemek bireylerin fi-
ziksel aktiviteye katılımını korumada, teşvik et-
mede ve planlamada yardımcı olabilir3. Dahası açık
alan, sportif ve rekreasyonel aktivite ürünlerinin
ve hizmetlerinin pazarlanmasına ve satışına katkı
sağlayabilir.

Gill, Gross ve Hudleston (1983), geliştirmiş ol-
dukları Participation Motivation Inventory (PMI)
ölçeği spora katılım güdülemesine yönelik gelişti-
rilen ilk ölçektir4. PMQ pek çok spor branşında, fi-
ziksel aktivitede, okullardaki fiziksel eğitim
ortamında kullanılmış ve adapte edilmiştir5,6,7. Fak-
törlerin bir çoğu ve faktör analizi sayesinde belir-
lenen unsurlar araştırma altındaki örnekleme
dayalı olarak değiştirilmiştir4,8. Otuz ifadeden olu-
şan ölçek, bireylerin spora katılmasına sebep ola-
bilecek sekiz olası faktörü içermektedir. Bu
faktörler, başarı/statü (achievement/status), takım
(team), fitnes (fitness), enerji boşaltımı (energy re-
lease), yetenek (skill), arkadaş (friend), eğlence
(fun), diğerleri (aile, koçlar ve ekipman) gibi güde-
leyicilerden oluşmaktadır.

Yaklaşık otuz yıldır teorisyenler spor katılım-
cılarının ve izleyicilerinin spor güdülemelerini be-
lirlemeye çalışırken bazı güdüleyici faktörleri

ortaya koymuştur. Ortaya çıkan bu güdüleyici fak-
törlerin bir araya getirildiği “Sport Fan Motivation
(SFMS)” ölçeğini geliştiren ilk araştırmacı ise,
Wann (1995)’dır. The Sport Fan Motivation
(SFMS) spor taraftarlarının sekiz farklı güdüleme
faktörünü ölçmektedir. Bu faktörler; Pozitif Stres
(Eustress), Özgüven (Self Esteem), Kaçış (Escape),
Eğlence (Entertaiment), Ekonomik (Economic), Es-
tetik (Aesthetic), Grup Üyeliği (Group Affiliation),
Aile (Family)’dir9.

Son yapılan araştırmalarda ise, spor tüketimi
ve spor katılımını açıklamaya yardımcı olmak için
içsel güdüler incelenmiştir1,10,11. Spor katılımını
açıklamak için önerilen güdülerin geniş bir sırala-
ması verilecek olursa, estetik, arınma, eğlence,
kaçış, sosyal etkileşim, başarı, stres atma, bağlılık,
sosyal rahatlama, öz saygı, yarışma, ustalık, değer
gelişimi, aile, zorunluluk, itaat, ekonomi, içselleş-
tirme, kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme,
fiziksel fitnes, sosyal ihtiyaçlar, modaya uyma gü-
düleri örnek olarak verilebilir4,11,12,13,14,15,16,17,18.

Ekstrem spor güdülenmesini geleneksel spor
güdülenmesinden ayıran en önemli özellik ise risk
alma davranışıdır. Risk alma davranışının psikolo-
jik belirleyicileriyle ilgili yapılan çoğu araştırma-
lar, bireylerin ekstrem spor aktivitelerine katılımda
pozitif ya da negatif eğilimli olmaları, bireysel ola-
rak sahip oldukları tüm özellikler olduğu varsayıl-
mıştır19. Ekstrem sporlarda katılımcılar tarafından
risk alma vurgulanmaktadır ve bu branşlar çoğun-
lukla bireysel sporlardan oluşmaktadır. Katılımcılar
yüksek düzeydeki uyarılma, adrenalin, saldırgan-
lık, heyecan, mücadele, benzersizlik, psikolojik
durum, fiziksel/manevi rahatlık ve başarma gibi
özelliklerden güdülendiği ifade edilmektedir20.

Ekstrem sporlara katılımla ilişkili olan risk
alma davranışına yönelik faktörleri ortaya koyan
araştırmacı  ise Zucherman, (1984)’dır21. Zucher-
man (1984), Senseation Seeking Scale (SSS) adlı öl-
çeği geliştirmiş ve heyecan aramanın dört alt
boyutunu ölçmeye çalışmıştır. Birincisi, Heyecan
Verici Macerayı Arama “Thrill ve Adventure See-
king” (TAS); heyecan aramayla ilgili arzular, risk
ve macera aktiviteleridir. İkincisi, Tecrübe Arayışı
“Experience Seeking” (ES); anlam, akıl ve normal
yaşam sitiline ayak uydurmama yoluyla harekete
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geçme hissini aramak. Üçüncüsü, Şartlı Refleks Yi-
timi “Disinhibition” (Dis); genellikle daha gelenek-
sel şekilde heyecan aramanın çıkış yolu olarak
dikkate alınan parti yapmak, içki içmek, kumar ve
seks sayesinde rahatlamak. Dördüncüsü, Can Sı-
kıntısı Hassasiyeti “Boredom Susceptibility” (BS);
tekrarlayan, rutin, garip ve sıkıcı insanların tersine;
yerinde duramama, mümkün olduğunda can sıkın-
tısı olan şeyden derhal kaçmak olarak Zucherman
tarafından ifade edilmiştir. Zucherman’nın “Sen-
seation Seeking Scale” Heyecan Arama Ölçeği eks-
trem sporlar ile ilgili yapılan araştırmalarda
ekstrem sporun psikolojik yapılarının bir çoğuyla
ilişkilendirilmiştir22.

Ekstrem spor tüketimi ile ilgili yapılan sayılı
bir kaç araştırmanın temel dayanağı Milne ve
Mcdonald tarafından geliştirilen Spor Tüketim Gü-
düsü ölçeğidir11,17,18,19,20. Milne ve Mcdonald (1999)
spor tüketim güdülemesini ortaya koyan ilk araş-
tırmacılardır. Motivation of Sport Consumer (MSC)
adlı ölçeği geliştirmişlerdir. Özellikle Milne ve
Mcdonald tarafından oluşturulan bu ölçeğin içeri-
sinde risk alma davranışının varlığı ekstrem spor
branşlarına da uygulanabilirliğini artırmaktadır.

Ölçekte, Zihinsel Sağlık İhtiyaçları, Spora Da-
yalı İhtiyaçlar, Sosyal İhtiyaçlar ve Kişisel İhtiyaç-
lar olarak dört faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerse
toplam on üç yapıdan oluşmaktadır. Bu on üç yapı
Şekil 1’de belirtilmiştir;

Şekil 1: Milne ve Mcdonald’ın Spor Tüketim Güdüleyicileri

Ülkemizde ekstrem sporlara yönelik yapılan
araştırmaların sayısındaki ve bu tür branşların ka-
tılımı ve tüketimi ile ilgili verilerdeki yetersizlik
yapılan çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, Milne ve Mcdonald
(1999) tarafından geliştirilen Spor Tüketim Güdüsü
Ölçeği’nin Türk ekstrem sporcuları için güvenirli-
ğini ve geçerliğini test etmek, Türkiye’de ekstrem
spor ürünlerinin ve hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması ve pazarlanması ile ilgili önemli araçlardan
biri olan spor tüketim güdülerini Türk ekstrem
sporcuları vasıtasıyla incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, betimsel araştırma yöntemle-
rinden biri olan genel tarama modeli ve betimsel
istatistik modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, var
olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı
amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak tanımlan-
maktadır23.

Araştırma Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, 2010 yılında 720adre-
nalinskatePark (İstanbul) tesislerinde gerçekleşti-
rilen ekstrem spor etkinliklerine katılan sporcular,
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampusu din-
lenme parkında ve Eskişehir Valiliği heykel par-
kında kay kay, BMX ve agresif paten yapan ekstrem
sporcular oluşturmuştur. Çalışma evreninin çok
geniş olması ve evren içerisinde maliyet, zaman ve
kontrol güçlükleri olmasından dolayı evren içeri-
sinden örneklemin belirlenmesine gereksinim du-
yulmuştur. Belirlenen evrenin içerisinden basit
tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen (%57,5) 122
erkek, (%42,5) 90 kadın olmak üzere toplam 212
sporcu seçilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturmak
ve çalışma modelini saptamak amacıyla ilgili lite-
ratür taranmıştır. Teorik temelin oluşmasından
sonra verilerin toplanmasına geçilmiş ve temel tek-
nik olarak da anket uygulaması yapılmıştır. Gö-
rüşme, inceleme, belge tarama gibi teknikler

1.Stres atma 
(Stress Release)

2.Ustalık 
(Skill Mastery) Spora Dayalı İhtiyaçlar

3.Estetik 
(Aesthetics)

4.Kendini gerçekleştirme 
(Self Actualization)

5.Özgüven 
(Self Esteem) Zihinsel Sağlık İhtiyaçları

6.Değer gelişimi 
(Value development)

7.Sosyal rahatlama 
(Social Facilitation) Sosyal İhtiyaçlar

8.Aidiyet /İlişki 
(Affiliation)

9.Yarışma (Competition)
10.Saldırganlık (Aggression)
11.Risk alma (Risk Taking) Kişisel İhtiyaçlar
12.Başarı (Achievement)
13.Fiziksel Fitnes Kaynak: Milne ve  Mcdonald, 1999: 21-38



yardımcı teknikler olarak kullanılmıştır. İncele-
meler sonucunda, verileri toplamak amacıyla Türk
ekstrem sporcularının spora katılımlarını etkileyen
tüketim güdülerini belirlemek amacıyla spor tüke-
tim güdülemesini ortaya koyan ilk araştırmacılar
olan Milne and McDonald (1999) tarafından geliş-
tirilen “Motivation of Sport Consumer” (MSC) Spor
Tüketim Güdüsü adlı ölçek kullanılmıştır1. Spor
Tüketim Güdüsü adlı ölçek toplam 43 sorudan
oluşmaktadır. Ölçekte, Spora Dayalı İhtiyaçlar
(stres atma, ustalık, estetik), Zihinsel Sağlık İhti-
yaçları (kendini gerçekleştirme, özgüven, değer ge-
lişimi), Sosyal İhtiyaçlar (sosyal rahatlama, aidiyet)
ve Kişisel İhtiyaçlar (yarışma, saldırganlık, risk
alam, başarı, fiziksel fitnes)  olarak dört faktör ve
on üç yapı bulunmaktadır. Tablo 1’de ifade edilen
boyutlara ve alt boyutlara yer verilmiştir.

Tablo 1’den de görülebileceği gibi dört boyut
ve on üç farklı alt boyuttan oluşan özgün ölçek,
cümle formatında yazılmış toplam 43 maddeden
oluşmuştur. Ölçekteki maddelerin derecelendiril-
mesi beşli Likert formunda; (1) Kesinlikle Katılmı-
yorum, (2) katılmıyorum (3) Ne Katılıyorum/Ne
Katılmıyorum (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katı-
lıyorum biçiminde düzenlenmiştir.

Verilerin Analizi

MSC’in çalışma grubuna uygulanması ile elde
edilen veriler, SPSS 18.0 versiyonu ile analiz edil-
miştir. Ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu arasın-
daki tutarlığı Pearson korelasyon katsayısı ile
incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi
ile iç tutarlık güvenirliği ise Cronbach alfa katsa-
yısı ve madde-toplam korelasyonu ile incelenmiş-
tir.

Literatürde ölçeğin geçerlik çalışmalarında
açıklayıcı faktör analizi gibi çok değişkenli analiz-
lerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken örnek-
lem büyüklüğü konusunda farklı ölçütler ve
görüşler ortaya çıkmaktadır24,25,26,27,28,29. Örneğin
Sapnas (2004) minimum örneklem büyüklüğünün
100 ile 250 arasında olması gerektiğini belirtmiştir.
Buna göre, bu araştırmada 212 olan örneklem sa-
yısı yeterli bulunmuştur25.

BULGULAR

Dil Eşdeğerlik Çalışması

MSC’nin Türkçe çevirisi ile İngilizce orijinali
arasındaki dil eşdeğerliğinin sağlanması ve Türk
toplumuna uyarlanması amacıyla araştırmacı ve
dört İngilizce dil uzmanı tarafından birbirinden ba-
ğımsız olarak İngilizceden Türkçeye çevirisi yapıl-
mıştır. Ölçek maddelerinde en uygun ifadeler
seçildikten sonra, daha önce ölçeğin İngilizce oriji-
nalini görmeyen, her iki dili ve kültürü de iyi bilen,
ana dili Türkçe olan, dört dil uzmanı tarafından öl-
çeğin Türkçeden İngilizceye geri çevirisi yapılmış
ve her iki çeviri İngilizce orijinali ile karşılaştırıla-
rak son haline getirilmiştir30,31. Daha sonra MSC,
kapsam geçerliği yönünden değerlendirilmesi için
uzman görüşüne sunulmuştur32. Bunun için, Beden
Eğitimi ve Spor alanında uzman 4 kişinin önerileri
alınmıştır33. Uzman görüşlerinin sağlıklı bir şekilde
değerlendirilebilmesi için kapsam geçerliği indeksi
(KGİ) kullanılmıştır.  Ölçeğin her maddesinin uy-
gunluğu uzmanlar tarafından 1-4 arasında
(1:Uygun değil; 2: Biraz uygun/ifadenin revizyonu
gerekir; 3: Oldukça uygun, ancak ufak değişiklikler
gerekir; 4: Çok uygun) puan verilerek değerlendi-
rilmiştir. Bu değerlendirmede ölçek maddelerinin
%80’inin en az 3 veya 4 puan alması beklenmekte-
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TABLO 1: Spor Tüketim Güdüsü Ölçeği’nin 
Boyutları ve Altboyutları

Boyutlar Altboyutlar Maddeler
Madde 
Sayısı

Spora 
Dayalı 
İhtiyaçlar

Stres Atma 41,42,43 3

Ustalık 14,15,16 3

Estetik 24,25,26,27 4

Zihinsel
Sağlık 
İhtiyaçları

Kendini Gerçekleştirme 38,39,40 3

Özgüven 35,36,37 3

Değer Gelişimi 32,33,34 3

Sosyal 
İhtiyaçlar

Sosyal Rahatlama 7,8,9,10 4

Aidiyet 21,22,23 3

Kişisel 
İhtiyaçlar

Yarışma 4,5,6 3

Saldırganlık 28,29,30,31 4

Risk Alma 17,18,19 3

Başarı 1,2,3 3

Fiziksel Fitnes 11,12,13 3

Toplam 43



dir33. Çalışmada 3 ve 4 puandan daha düşük puan
alan maddeler tekrar gözden geçirilerek gerekli de-
ğişiklikler yapılmıştır. Son olarak, uzman görüş ve
önerileri değerlendirilerek dil ve kapsam geçerliği
sağlanan ölçeğin okunabilirlik ve anlaşılabilirliğini
sınamak için 10 ekstrem sporcu ile pilot uygulama
yapıldıktan sonra dil ve kapsam geçerliği onaylan-
mıştır.

Güvenirlik Çalışması

MSC’nin güvenirlik incelemesinde ölçeğin
test-tekrar test, iç tutarlılık (cronbach alpha) ve
madde toplam korelasyonu değerlendirmeleri ya-
pılmıştır. Ölçeğin değişik zamanlarındaki yinele-
meli ölçümlerde benzer ölçüm değerlerini sağlama
özelliği 15 gün ara ile yapılan test-tekrar test yön-
temi ile değerlendirilmiştir. Test-tekrar test için
yaklaşık 20-40 kişilik örneklem büyüklüğünün ye-
terli olacağı ifade edilmektedir33,34. Ölçeğin test-
tekrar test güvenirliğini sınamak için, iki
uygulamadan elde edilen veriler arasındaki tutar-
lılığın belirlenmesi amacıyla Pearson korelasyon
analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda en düşük
korelasyon değeri ,61 iken en yüksek korelasyon
değeri ,94 olarak saptanmıştır. İki test arasındaki
Pearson korelasyon kat sayıları Tablo 2’de sunul-
muştur.

İç tutarlılık katsayısı ne kadar yüksek olursa
(>0.60), ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde bir-
birleriyle tutarlı maddelerden oluştuğu varsayıl-
maktadır32,33. MSC’nin iç tutarlık güvenirliği
maddelerin benzeşiklik düzeyini ve maddelerin
ölçmek istediği yapının ayrışıklığını belirleyen
Cronbach’s Alpha katsayısı (0,928) ve ölçek mad-
delerinin spor tüketimi açısından kişileri ayırt et-
medeki yeterliğini belirleyen madde-toplam
korelasyonu ile incelenmiştir. Ölçeğin en düşük
madde toplam puan korelasyon değeri r = 0.61, en
yüksek korelasyon değeri ise r = 0.94 olarak bulun-
muştur. Önemlilik düzeyinin ise tüm maddelerde
p=0.000 olduğu belirlenmiştir. Literatürde madde
toplam korelasyon katsayısının 0.20 ve üzerinde ol-
ması ayrıca korelasyon değerlerinin ve önem dü-
zeylerinin yeterli olması halinde maddenin iyi
olduğunu, korelasyon değeri yükseldikçe madde-
nin etkililik derecesinin arttığı bildirilmektedir35. 

Araştırmada korelasyon değeri 0.20’nin altında ve
anlamsız olan madde olmadığı için ölçekten madde
çıkarılmadan uygulanmıştır.

101BESBD 2010;5(3)

TÜRK EKSTREM SPORCULARI İÇİN SPOR TÜKETİM GÜDÜSÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI ŞİMŞEK

TABLO 2: MSC’nin Test Tekrar Test 
Pearson Korelasyon Katsayısı

MN r p MN r p
1 0,87 0,00 23 0,69 0,00
2 0,77 0,00 24 0,87 0,00
3 0,79 0,00 25 0,82 0,00
4 0,89 0,00 26 0,87 0,00
5 0,84 0,00 27 0,66 0,00
6 0,74 0,00 28 0,85 0,00
7 0,82 0,00 29 0,72 0,00
8 0,76 0,00 30 0,61 0,00
9 0,91 0,00 31 0,87 0,00
10 0,79 0,00 32 0,77 0,00
11 0,84 0,00 33 0,69 0,00
12 0,84 0,00 34 0,62 0,00
13 0,62 0,00 35 0,76 0,00
14 0,94 0,00 36 0,90 0,00
15 0,92 0,00 37 0,76 0,00
16 0,73 0,00 38 0,86 0,00
17 0,92 0,00 39 0,75 0,00
18 0,62 0,00 40 0,84 0,00
19 0,62 0,00 41 0,87 0,00
20 0,88 0,00 42 0,61 0,00
21 0,82 0,00 43 0,80 0,00
22 0,77 0,00

TABLO 3: MSC’nin Boyut Güvenirlik Değerleri 
(43 Madde)

Boyutlar
Alt 
Boyutlar

Madde 
No

α 
Değeri

Spora Dayalı
İhtiyaçlar

Stres Atma 41, 42, 43,
14, 15, 16,
24, 25, 26, 27

0,783Ustalık 

Estetik

Zihinsel Sağlık
İhtiyaçları

Kendini Ger-
çekleştirme 38, 39, 40,

35, 36, 37,
32, 33, 34

0,907Özgüven

Değer Gelişimi

Sosyal 
İhtiyaçlar

Sosyal 
Rahatlama 7, 8, 9, 10,

21, 22, 23
0,701

Aidiyet

Kişisel 
İhtiyaçlar 

Toplam alpha
katsayısı:  ,928

Yarışma
4, 5, 6, 28,
29, 30, 31,
17, 18, 19,
20, 1, 2, 3,
11, 12, 13

0,824

Saldırganlık

Risk Alma

Başarı

Fiziksel Fitnes



MSC’nin iç tutarlık güvenirliği, maddelerin
benzeşiklik düzeyini ve maddelerin ölçmek istediği
yapının ayrışıklığını belirleyen Cronbach’s alpha
katsayısı ve ölçek maddelerinin spor tüketimi açı-
sından kişileri ayırt etmedeki yeterliğini belirleyen
madde-toplam korelasyonu ile incelenmiştir. Spor
Tüketim Güdüsü Ölçeği’nin 43 maddelik ölçek gü-
venirlik değerleri aşağıda Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3’den de görülebileceği gibi, MSC’nin 43
maddelik formunun bütünü için iç tutarlık katsa-
yısı 0,928’dir. Boyutların alpha katsayıları ise ,701
ile ,907 arasında değerler almıştır. Tutarlık derecesi
güvenirlik katsayısı l’e yaklaştıkça yükselmekte, 0’a
yaklaştıkça düşmektedir36,37,38. Belirtilen referans-
lar doğrultusunda ölçeğin iç tutarlık güvenirlik kat-
sayıları iyi düzeyde bulunmuştur.

Ölçek maddelerinin iç tutarlık güvenirliği,
madde-toplam korelasyonu ile incelenmiş ve kişi-
lerin ölçeğin her bir maddesi ile ölçekten aldıkları
puanlar arasındaki madde-toplam korelasyon kat-
sayıları, ortalama, standart sapma ve standart hata
bulguları Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4’den de incelenilebileceği gibi, ölçeğin
madde-toplam korelasyon katsayıları 0.33 ile 0.73
arasında değerler almıştır. Ölçeğin tüm maddele-
rinde pozitif ve anlamlı (p<.01) korelasyon bulun-
muştur. Herhangi bir ölçme aracında, 0.20 üstü
değer alan maddeler kabul edilebilir, 0.30 üstü de-
ğerler ise iyi düzeyde değerlendirilir. Ayrıca, kesin
bir kural olmamakla birlikte, ölçme aracının topla-
nabilirlik özelliği için madde-toplam korelasyonla-
rının negatif olmaması beklenir35,37,38. Yukarıda
belirtilen referanslar doğrultusunda madde-toplam
korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu söylene-
bilir.

Geçerlik Çalışması

MSC’nin yapı geçerliğini saptamak için açık-
layıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı fak-
tör analizinde ölçeğin Türkçeye çevrilmiş
formundaki 43 madde ile başlanmıştır. Tavşancıl’a
(2002), Yurdagül (2005) ve Büyüköztürk (2009)’e
göre, açıklayıcı faktör analizinde, örneklemden
elde edilen verilerin yeterliğini belirlemek için Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmalıdır27,39,40.
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TABLO 4: MSC’nin Ortalama, Standart Hata, Standart
sapma ve Madde Toplam Korelasyonu Değerleri 

(43 Madde)
MN N X SH SS r*
S1 212 2,26 0,10 1,49 ,36
S2 212 3,73 0,09 1,39 ,61
S3 212 3,64 0,09 1,44 ,62
S4 212 3,51 0,08 1,28 ,57
S5 212 3,28 0,09 1,35 ,38
S6 212 3,75 0,08 1,18 ,36
S7 212 3,93 0,07 1,08 ,58
S8 212 2,34 0,09 1,43 ,40
S9 212 4,16 0,06 0,98 ,51

S10 212 3,63 0,08 1,17 ,70
S11 212 3,78 0,07 1,06 ,45

S12 212 3,89 0,07 1,07 ,56
S13 212 3,94 0,06 1,00 ,45
S14 212 3,17 0,08 1,17 ,32

S15 212 3,87 0,07 1,05 ,65
S16 212 4,31 0,05 0,75 ,53
S17 212 3,08 0,08 1,19 ,46
S18 212 4,12 0,06 0,88 ,44
S19 212 4,21 0,05 0,81 ,49
S20 212 3,92 0,07 1,09 ,64
S21 212 3,32 0,09 1,44 ,61
S22 212 4,41 0,04 0,58 ,61
S23 212 4,07 0,06 0,92 ,55

S24 212 4,09 0,05 0,76 ,53
S25 212 4,29 0,05 0,72 ,59
S26 212 3,83 0,04 0,83 ,33
S27 212 4,42 0,06 0,71 ,62
S28 212 4,25 0,08 0,96 ,53
S29 212 3,98 0,06 1,20 ,61
S30 212 4,09 0,04 0,92 ,46
S31 212 4,28 0,05 0,70 ,64
S32 212 4,29 0,06 0,74 ,73
S33 212 4,08 0,06 0,87 ,48
S34 212 4,28 0,04 0,69 ,69
S35 212 4,44 0,04 0,70 ,56
S36 212 4,49 0,04 0,71 ,55
S37 212 4,45 0,05 0,76 ,68
S38 212 4,29 0,05 0,86 ,58
S39 212 4,31 0,05 0,74 ,39
S40 212 4,16 0,06 0,98 ,69
S41 212 4,38 0,05 0,80 ,50
S42 212 4,49 0,04 0,67 ,65
S43 212 4,24 0,06 1,00 ,45

X: Ortalama
SH: Standart hata
SS: Standart sapma
R: Madde toplam korelasyonu,
* Tüm maddeler 0.01 düzeyinde anlamlıdır.



KMO, bulunan değerin 1’e yaklaştıkça mükemmel,
0.50’nin altında ise kabul edilemeyeceğini göster-
mektedir. Verilerin temel bileşenler analizine uy-
gunluğunu belirlemek için yapılan KMO değeri
(,74) çıkmıştır. Kulaksızloğlu ve ark., (2003) ile
Aşkar ve Dönmez’in (2004) de belirttiği gibi bu de-
ğerler, örneklem büyüklüğünün ve elde edilen ve-
rilerin seçilen analiz için uygun ve yeterli olduğunu
göstermiştir41,42. Ayrıca, Tavşancıl’a (2002) göre
açıklayıcı faktör analizinde evrendeki dağılımın
normal olması gerekmektedir. Verilerin çok değiş-
kenli normal dağılımdan gelip gelmediği ise Bart-
lett testi ile test edilmektedir43. MSC’nin verilerine
yapılan Bartlett testi anlamlı (10387,233, df: 903, p:
0.00) çıkmıştır. Tavşancıl’a (2002) göre, KMO
bütün soru grubunun genel olarak faktör analizine
uygunluğunu ölçerken örnekleme yeterliliği ölçüsü
(MSA) değeri her bir sorunun faktör analizine uy-
gunluğunu ölçmektedir27. MSA değeri 0.50’den az
olması durumunda bu soru analizden çıkarılmalı-
dır. Yapılan analize göre, en küçük MSA değeri
0,41 bulunmuştur. MSA değeri 0,50’nin altında
olan 2 soru ölçekten çıkarılmıştır.

İşler durumda bulunan 41 madde için tekrar
faktör analizi işlemleri yapılmıştır. İkinci analiz so-
nucunda KMO ,78 Barttlet test ise 9867,977, df:
820, p: 0.00 şeklinde bulunmuştur. Yapılan açıkla-
yıcı faktör analizi işlemlerindeki açıklanan toplam
varyans ve ortak varyans değerleri incelendiğinde,
analize alınan 41 maddenin özdeğeri 1’den büyük

4 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu 4 faktör
ölçek toplam varyansın yüzde 65.1’ini açıklamak-
tadır. Ortak varyanslar (communalities) 0.49 ile
0.76 arasında değişmiştir. 41 maddelik ölçeğin öz-
değerlerini gösteren çizgi grafiği Grafik 1’de veril-
miştir.

Grafik 1’de öz değerlere göre çizilen çizgi gra-
fiği incelenecek olursa, faktör sayısının 3 ile 5 ara-
sında bir değer olduğu görülmektedir. Bu nedenle
faktör sayısının 4 olarak alınmasının uygun bir sayı
olduğuna karar verilmiştir. Belirlenen faktör sayısı
MSC’nin de faktör sayısı ile aynıdır.  MSC’nin bir-
birinden ilişkisiz faktörlere ayrışması için çeşitli
döndürme teknikleri denenmiş ve kolay yorumla-
nabilir sonuca Varimax dik döndürme tekniği ile
ulaşılmıştır. Bir maddenin ölçekten çıkarılması için
madde silinerek alfa katsayısındaki ve ölçek orta-
lamasındaki değişime bakılabilir35,37,38,44. Belir-
tilen referanslar doğrultusunda, birden fazla faktör
altında yer alan, faktör yük değeri 0.40’ın altında
olan maddeler işleme alınmamıştır. Kalan madde-
ler tek tek ölçekten çıkarılarak yukarıda belirtilen
işlemler tekrar edilmiştir. Geriye kalan 39 madde-
lik ölçeğin ortak varyansının 0,49 ile 0,76 arasında
olduğu görülmüştür. Ayrıca, ölçeğin dört faktörde
toplandığı ve toplam varyansın yüzde 65’ni açıkla-
dığı saptanmıştır. Belirtilen 39 maddenin hangi
faktörün altında yer aldığı ve madde yüklerini gös-
teren çizelge Tablo 5’de verilmiştir.
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Grafik 1: Özdeğer Çizgi Grafiği (Scree plot)



* 0,40 altındaki maddeler dikkate alınmamıştır.

Tablo 5’de, ortaya çıkan faktörlerle özgün öl-
çeğin boyutları karşılaştırıldığında, birinci faktö-
rün “kişisel ihtiyaçlar” boyutuyla, ikinci faktörün
“zihinsel sağlık ihtiyaçları” boyutuyla, üçüncü fak-
törün “sosyal ihtiyaçlar” boyutuyla, dördüncü fak-
törün “spora dayalı ihtiyaçlar” boyutuyla tamamen
uyuştuğu ve boyutlarla adlandırılabileceği görülm-
üştür. Birden fazla faktör altında yer alan, faktör
yük değeri 0.40’ın altında olan maddeler işleme
alınmamıştır. Dolayısıyla, yapılan faktör analizi so-
nucu özgün ölçekte “ustalık” olarak adlandırılan alt
boyutun iki maddesi ve “estetik” olarak adlandırı-
lan alt boyuttun bir maddesi çıkarılmış ve alt boyut
sayısı 12’ye düşürülmüştür. MSC’nin 39 maddeli
formunun geçerliği, alt boyut korelasyon bağıntısı
ile de incelenerek korelasyon değerleri Tablo 6’da
verilmiştir.

Tablo 6’da görülebileceği gibi, faktörler ara-
sındaki korelasyonlar 0.23 ile 0.44 arasında değiş-
mektedir. En düşük ilişki “spora dayalı ihtiyaçlar”
ile “sosyal ihtiyaçlar” faktörleri arasındadır (0.23).
En yüksek ilişki ise “zihinsel sağlık ihtiyaçları” ile
“kişisel ihtiyaçlar” arasındadır (0,44). Tüm faktör-
lerde pozitif yönde düşük ilişki saptanmıştır. Fak-
törler arasındaki korelasyonun düşük olması,
faktörlerin birbirinden bağımsız olduğunu ve fak-
tör yapısını desteklediğini, faktörler arasında kore-
lasyonun yüksek olması ise bu yapıların birbiri ile
ilişkili olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla,
faktörler arası korelasyonların 0,50’nin altında ol-
ması korelasyonun düşük olduğunu ve faktörlerin
birbirinden bağımsız olduğunu göstermektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, 212 Türk ekstrem sporcudan
oluşan grup üzerinde Milne ve Mcdonald (1999)’ın
spor tüketim güdülerine yönelik geliştirdikleri
MSC’nin Türkçe formunun dil eşdeğerliğinin, gü-
venirliğinin ve geçerliğinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. MSC’nin İngilizce ve Türkçe formu
arasındaki tutarlığını incelemek için yapılan Pear-
son korelasyon katsayısı bulguları, ölçeğin iki uy-
gulaması arasındaki tutarlığın kabul edilebilir
düzeyde olduğu ve formlarda dil eşdeğerliğinin sağ-
landığı şeklinde yorumlanmıştır.

Türkçe ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için
yapılan faktör analizi sonucunda Varimax dik dön-
dürme tekniği ile dört faktörlük ölçeğe ulaşılmış-
tır. Birinci faktörün “kişisel ihtiyaçlar” boyutuyla,
ikinci faktörün “zihinsel sağlık ihtiyaçları” boyu-
tuyla, üçüncü faktörün “sosyal ihtiyaçlar” boyu-
tuyla, dördüncü faktörün “spora dayalı ihtiyaçlar”
boyutuyla uyuştuğu görülmüştür. Birden fazla fak-
tör altında yer alan, faktör yük değeri 0.40’ın al-
tında olan maddeler işleme alınmamıştır.
Dolayısıyla, yapılan faktör analizi sonucu özgün öl-
çekte “ustalık” olarak adlandırılan alt boyutun iki
maddesi ve “estetik” olarak adlandırılan alt boyut-
tun bir maddesi çıkarılmış ve alt boyut sayısı 12’ye
düşürülmüştür. Genel ustalık ve estetik ile ilgili
maddelerin dağılımına yönelik anlamlı bir açık-
lama bulunmamakla birlikte, kültürel farklılıklar-
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TABLO 5: MSC’nin Faktör Sayısı ve Maddelerin
Yük Değerleri

1. Faktör 2. Faktör 3. Faktör 4. Faktör
MN YD MN YD MN YD MN YD
m 1 ,53 m 32 ,65 m 7 ,66 m 41 ,66
m 2 ,91 m 33 ,41 m 8 ,47 m 42 ,74
m 3 ,9 m 34 ,56 m 9 ,66 m 43 ,42
m 4 ,83 m 35 ,72 m 10 ,67 m 24 ,59
m 5 ,72 m 36 ,59 m 21 ,4 m 25 ,61
m 6 ,73 m 37 ,83 m 22 ,53 m 27 ,62
m 11 ,79 m 38 ,81 m 23 ,42
m 12 ,79 m 39 ,74
m 13 ,76 m 40 ,81
m 15 ,48
m 17 ,74
m 18 ,74
m 19 ,79
m 28 ,67
m 29 ,75
m 30 ,61
m 31 ,44

TABLO 6: MSC Boyutlarının Korelasyon Bağıntısı
Değerleri (40 Madde)

BOYUTLAR 1 2 3 4

Spora Dayalı İhtiyaçlar _

Zihinsel Sağlık İhtiyaçları ,40** _

Sosyal İhtiyaçlar ,23** ,35** _

Kişisel İhtiyaçlar ,39** ,44** ,23** _



dan kaynaklanabileceği düşünülebilir. Genel usta-
lık alt boyutu dışında bu çalışmadaki faktör anali-
zine göre ortaya çıkan faktörler özgün ölçekteki
faktör yapısını desteklemektedir. Faktörlerin alpha
değerleri 0.701 ile 0.907 arasında bulunmuştur.

Özgün ölçekle yapılan önceki araştırmalarda
Wann, (1995) yedi faktörlü, Kahle, Kambara ve
Rose (1996) sekiz faktörlü ve Gill, Gross ve Hud-
leston (1983) sekiz faktörlü yapı ortaya koymuş ve
faktörlerin alpha değerleri genellikle 0.80 ile 0.90
arasında çıkmıştır4,9,10. Bu araştırmada ortaya çıkan
dört faktör ve on iki alt faktör yapısı özgün MSC
ölçeğinde olduğu gibi diğer çalışmalardan farklılık
göstermektedir. Alpha değerleri ise diğer çalışma-
lara benzerlik göstermektedir.  Türkçe ölçeğin uy-
gulandığı bu çalışmada spor tüketiminin çok
boyutluluğu desteklenmektedir. Diğer yandan uy-
gulanan Türkçe ölçekten elde edilen bulgulara
göre, maddelerin çoğunun ilk iki faktörde yığılması
ve toplam varyansın büyük bir kısmını açıklaması,
envanterin iki boyutlu olma olasılığını da göster-
mektedir. En düşük ilişki “spora dayalı ihtiyaçlar”
ile “sosyal ihtiyaçlar” faktörleri arasındadır (0.23).
En yüksek ilişki ise “zihinsel sağlık ihtiyaçları” ile
“kişisel ihtiyaçlar” arasındadır (0,44). Tüm faktör-
lerde pozitif yönde düşük ilişki saptanmıştır.

Herhangi bir ölçme aracında, 0.20 üstü kore-
lasyon değeri alan maddeler kabul edilebilir, 0.30
üstü değerler ise iyi düzeyde değerlendirilir. Ay-
rıca, kesin bir kural olmamakla birlikte, ölçek ara-
cının toplanabilirlik özelliği için madde-toplam
korelasyonlarının negatif olmaması bekle-

nir35,37,38. Buna göre, MSC’nin düzeltilmiş
madde-toplam korelasyonlarının da, diğer bir de-
yişle iç tutarlık değerlerinin de yeterli düzeyde ol-
duğu söylenebilir. Türkçe ölçeğin güvenirlik
katsayıları, MSC’nin spor tüketiminin çok boyut-
luluğunu güvenilir olarak ölçen bir ölçek olduğunu
düşündürmektedir. Buna karşın bu çalışma sadece
kay kay, BMX ve agresif paten yapan Türk ekstrem
sporcularından oluşan 212 kişilik bir çalışma grubu
üzerinde yürütülmüştür. Literatürde faktör analizi
yapmak için gerekli olan katılımcı sayısı konu-
sunda farklı görüşlere rastlanmaktadır. Örneğin,
Comfrey, Lee’nin (1992), 1000 kişilik veya daha
fazla bir örneklem grubu ideal olandır, görüşü dik-
kate alındığında, bu çalışmada ulaşılan katılımcı sa-
yısının yeterli olmayacağı düşünülebilir24. Bu
açıdan MSC’nin genellenebilirlik özelliğinin de
düşük olduğu söylenebilir. Bu noktada ekstrem
sporların Türkiye’deki yaygınlığı dikkate alınmalı-
dır. Türkiye’de ekstrem sporların yeni gelişmekte
olan spor branşları olduğu ve yeterli sporcu sayı-
sına ulaşmadaki zorlukların bir engel olarak var ol-
ması gerçeğinin gözden kaçırılmaması
gerekmektedir.  Dolayısıyla, daha fazla kişiden olu-
şan ve geniş bir örneklem grubu ile çalışılması so-
nucunda daha farklı bulgulara ulaşılabilir. Bu
bağlamda, MSC’nin Türk dilinde ve kültüründe gü-
venirliğini ve geçerliğini belirlemeyi amaç edinen
bu araştırmada, güvenilir ve geçerli bir ölçme ara-
cına ulaşıldığı, dolayısıyla araştırmanın amacına
ulaşıldığı sonucuna varılabilir.
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