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Abstract 

In this study, it was aimed to examine the exercise addiction of professional 
football players and amateur football players according to different 
variables. The study group consists of a total of 161 football players, 72 of 
whom are amateur and 89 of whom are professional, in Bitlis, Bingöl, 
Malatya, Elazığ, Sivas and Ankara province in 2020. In the research, scanning 
method, one of the quantitative research models, was used. In the research, 
"Personal Information Form" and "Exercise Addiction Scale (EBÖ)" were 
used. Frequency distribution in determining the demographic characteristics 
of the participants, "T-test for Independent Samples" to examine the 
difference between two independent variables and exercise addiction levels, 
"One-Way Analysis of Variance" to examine the difference between more 
than two variables and exercise addiction levels and the participants' ages 
"Pearson correlation" analysis was used to determine the relationship 
between the two. All these tests were analyzed in the SPSS 24 package 
program and the level of significance was taken as p <.05. As a result, it was 
determined that the participants were in the addicted group and the exercise 
addiction levels of amateur football players were higher than professional 
football players. 
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Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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Özet 

Bu çalışmada profesyonel futbolcular ile amatör futbolcuların egzersiz 
bağımlılıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma grubu, 2020 yılında Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas ve Ankara 
ilinde bulunan 72’si amatör, 89’u profesyonel olmak üzere toplam 161 
Futbolcudan oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve 
“Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ)” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik 
özelliklerin belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile egzersiz 
bağımlılığı düzeyi arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Bağımsız 
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Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla değişkenler ile egzersiz bağımlılığı 
düzeyi arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” 
ve katılımcıların yaşları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “Pearson 
Korelasyon” analizleri uygulanmıştır. Bütün bu testler SPSS 24 paket 
programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<,05 olarak alınmıştır. 
Sonuç olarak, katılımcıların egzersiz bağımlılığı, bağımlı grubunda yer aldığı 
ve amatör futbolcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinin profesyonel 
futbolculardan yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

1. Giriş 

Egzersiz, planlı yapılandırılmış, istemli olarak yapılan, fiziksel uygunluğun bir ya 
da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktiviteler olarak 
tanımlanmaktadır (Özer, 2001). Egzersizin kişiler üzerinde psikolojik ve fizyolojik 
olarak birçok yararı olduğunu destekleyen çeşitli deneysel araştırmalar 
yapılmıştır. Egzersizin türü tam olarak ifade edilmese de psikolojik olarak birçok 
rahatsızlık üzerinde iyileştirici etkisi mevcutken, özgüven, stresle başa çıkma ve 
beden algısı üzerinde de olumlu etkilerinin de olduğu söylenmektedir (Oktik, 
2014; Adiloğulları, Ulucan ve Bingöl, 2012; Mor ve ark., 2009; Zmijewski ve 
Howard, 2003). Son zamanlarda araştırmacılar egzersizin faydalarının yanında 
zararlarının da olabileceği belirterek, bu konu üzerine araştırmalar yapmışlardır 
(Hausenblas ve Downs, 2002; Mutlu Bozkurt, Tekkurşun Demir, Tamer ve Cicioğlu, 
2019). Bu düşünce ile yola çıkan bilim adamları egzersizin aşırı yapılması sonucu 
bağımlılık oluşturabileceğini dile getirmişlerdir (Hausenblas ve Downs, 2002; 
Adams, 2001).  

Bağımlılık, psikolojik ya da fiziksel olarak zarar vermesine rağmen bir bireyin, ya 
da nesnenin varlığana karşı duyulan önlenemez arzu, ertelenemez istek olarak 
açıklanmaktadır (Nıda, 2011). Zamanın çoğunu fiziksel aktivite ile geçirmeye aşırı 
istekli olma, engellerin olmasına karşın kontrolsüzce çok fazla egzersiz yapma, 
egzersiz bağımlılığı olarak dile getirilmektedir  (Hausenblas ve Downs, 2002). 
Egzersiz bağımlılığı tanımı, değerlendirmesi ve mevcut verilere göre ulaşılan 
sonuçlar fikir olarak ayrışmalara sebep olabilmektedir. Bu yüzden bağımlılığa 
neden olan faktörler, bağımlılığın ortadan kaldırılması, önlenmesi ve tedavi 
edilmesi için farklı bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplar ve 
popülasyonlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Chapman ve Castro, 
1990). Araştırmacılara göre; oyun oynamak, kumar oyunları, cinsel aktiviteler ve 
internet kullanımı gibi davranışların yanında egzersiz yapmanın da bağımlılık 
haline gelebilmesi mümkündür (De Coverley Veale, 1987). 

Egzersiz bağımlığını, fiziksel aktivite olarak egzersiz yapmaya karşı aşırı istekli 
olma ve bağımlılık düzeyinde ki egzersizin zararlı etkilerin olmasına rağmen; 
örneğin sakatlık halinde bile egzersiz yapma ve engellenme durumunda kendini 
kötü hissetme olarak belirtilen bir durum olarak açıklanmaktadır (Vardar, 2012; 
Hausenblas ve Downs, 2002). Egzersiz bağımlılığı üç ana bileşenden meydana 
gelmektedir; birincisi tolerans (istenilen etkiye ulaşmak için egzersiz miktarının 
artırılması ya da aynı miktarda egzersiz yapmaya devam etme sonucunda etkilerin 
azalması), ikincisi çekilme etkisinin görülmesi (davranış engellendiğinde, olumsuz 
yönde etkilerin görülmesi - yoksunluk hissi) ve üçüncüsü kompulsif davranış 
(stres ve anksiyeteden kaçınmak için davranışın tekrarlanması) olarak ifade 
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edilmektedir (Vardar, 2012). Egzersizin bağımlılığa dönüşmesinde ki en önemli 
nedenin, vücut şekli ve kilo problemi, görüntüsünü beğenmeme olduğu 
belirtilmektedir  (Davis ve Fox, 1993; Frederick ve Morrison, 1996; Silberstein ve 
ark., 1988). 

Dayanıklılık sporları, egzersiz bağımlılığı ilişkisi en yüksek risk grubu içinde 
görünmektedir (Weinstein, Maayan ve Weinstein, 2015). Eğer ki bir sporcu 
egzersiz yaparken yorulmuyorsa veya yorgun olduğunda bile hala egzersizi devam 
ettirebiliyorsa bu o sporcunun dayanıklı olduğunun bir göstergesidir (Tuncel, 
2018). Kişinin dayanaklığı, temel motorik özellikler, bir hareketi uygulayabilecek 
becerilere sahip olma, işlevsel yetenekleri ekonomik şekilde ortaya koyabilme 
becerisi, fiziksel aktiviteyi gerçekleştirirken içinde bulunulan psikolojik durum ve 
bu şekilde fazlaca etkenleri içerdiği vurgulanmaktadır (Bompa ve ark., 2011). 
Buradan yola çıkacak olursak futbolcuların senenin büyük çoğunluğunu ağır 
antrenmanlar ve yüksek tempolu maçlarla geçiriyorlar. Ayrıca fiziksel olarak 
sürekli yüksek kondisyon kapasitesine sahip olma gerekliliği, daha iyi şartlara 
sahip takımlara transfer olma isteği ve buna bağlı olarak takımdan ayrı alternatif 
çalışmalar yapmaları ile birlikte çok uzun yıllarını antrenmanlarla 
geçirmektedirler. Buda futbolcuların da bu risk grubuna dahil olduklarının 
düşünülmesine sebebiyet vermektedir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, 
profesyonel futbolcular ile amatör futbolcuların egzersiz bağımlılıklarının farklı 
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışma grubu, 2020 yılında Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas ve Ankara ilinde 
bulunan 72’si amatör, 89’u profesyonel olmak üzere toplam 161 Futbolcudan 
oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği 
(EBÖ)” kullanılmıştır. Futbolcuların egzersiz bağımlılık düzeylerini belirlemek 
amacıyla yapılan bu çalışmada, “geçmişten günümüze halen devam etmekte olan 
bir olgu ya da olayı olduğu gibi resmetmeyi hedefleyen ve çalışmaya konu olan 
durum için, kişinin ya da nesnenin, var olduğu gibi betimlenmeye çalışıldığı” 
tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2014). 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas ve Ankara ilinde bulunan 72’si 
amatör (%44,7), 89’u profesyonel (%53,3) olmak üzere toplam 161 futbolcudan 
oluşmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde 
dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu 
Değişken 

 
f % 

Sporcu düzeyi 
Amatör 72 44,7 
Profesyonel 89 53,3 

Eğitim düzeyi 
İlköğretim 15 9,3 
Ortaöğretim 93 57,8 
Üniversite 53 32,9 

Toplam  161 100,0 



812           Kavuran, K., Mutlu Bozkurt, T. & Dursun, M. (2020). Addiction to Exercise of 
Professional and Amateur Football Players Comparison of Levels 

 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine göre frekans ve yüzde 
dağılımları verilmektedir. Sporcu düzeyine göre dağılım incelendiğinde, 
amatörlerin oranı 44,7, profesyonellerin oranı 53,3’tür. Eğitim düzeyine göre 
dağılım incelendiğinde, ilkokul mezunu olanların oranı 9,3, ortaöğretim mezunu 
olanların oranı 57,8, üniversite mezunu olanların oranı 32,9 olduğu görülmektedir.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, 
araştırmaya katılan sporcuların demografik özellikleri (yaş, sporcu düzeyi, eğitim 
düzeyi) hakkında veri toplamak amacıyla oluşturulmuştur.  

Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ): Araştırmada katılımcıların egzersiz bağımlılığı 
düzeyini tespit etmek amacıyla Tekkurşun-Demir, Hazar ve Cicioğlu (2018) 
tarafından geliştirilen Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır.  Ölçek “aşırı 
odaklanma ve duygu değişimi”, “bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve 
çatışma”, “tolerans gelişimi ve tutku” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır.  
Aşırı odaklanma ve duygu değişimi alt boyutu ilk 7 maddeden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 
bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma alt boyutu 6 maddeden (8, 9, 
10, 11, 12, 13) ve tolerans gelişimi ve tutku alt boyutu ise son 4 (14, 15, 16,17) 
maddeden oluşmaktadır. EBÖ toplam 17 maddeden oluşmakta ve ölçekte ters 
madde içermemektedir. Ölçeğin aşırı odaklanma ve duygu değişimi alt boyutu için 
Cronbach Alfa katsayısı ,83; bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma alt 
boyutu Cronbach Alfa katsayısı ,79; tolerans gelişimi ve tutku alt   boyutu Cronbach   
Alfa katsayısı ,77’dir (Tekkurşun-Demir vd., 2018).  Bu çalışmada ise Cronbach   
Alfa değerleri “aşırı odaklanma ve duygu değişimi” için ,84, “bireysel-sosyal 
ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma” için ,81, “tolerans gelişimi ve tutku” için 
ise,81’dir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizine yer verilmeden önce verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğine bakılmıştır. Verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığı 
Skewness ve Kurtosis değerleri incelenerek belirlenmiştir. Kurtosis ve Skewness 
değerleri incelendiğinde, George ve Mallery (2010)’nin belirttiği sınırlar içerisinde 
(-2.0 ile +2.0) yer alan veri setinin normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. 
EBÖ’nin alt boyutlarına ilişkin betimsel analiz Tablo 2’de verilmiştir. Bu yu zden 
araştırma kapsamında parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin 
verilerin analizinde, frekans (f), yu zde (%), aritmetik ortalama (X̄) ve standart 
sapma (s) gibi tanımlayıcı istatistikler, ikili karşılaştırmalar için “Bağımsız 
Örneklemler için T-Testi”, ikiden fazla grubun bulunduğu karşılaştırmalarda ise 
“Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Varyans analizi sonuçlarının 
anlamlı çıkması halinde, farklılığın hangi gruplar arasında oluştuğunu belirlemek 
amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaşları 
ile egzersiz bağımlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “Pearson 
korelasyon” testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 24 paket 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
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Tablo 2. EBÖ Alt Boyutlarına İlişkin Betimsel Analiz 

Alt Boyut n Min. Max. X̄ s 

S
k

e
w

n
e

ss
 

K
u

rt
o

si
s 

Aşırı odaklanma ve 
duygu değişimi 

161 7,00 35,00 27,07 5,42 -1,14 -1,90 

Bireysel-sosyal ihtiyaçların 
ertelenmesi ve çatışma 

161 6,00 30,00 17,26 5,70 ,22 -,66 

Tolerans gelişimi ve tutku 161 4,00 20,00 13,32 4,25 -,51 -,42 

Tablo 2’de katılımcılara uygulanan Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği ve alt boyutlarına ait 
ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Ölçek alt 
boyutlarının normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediğini belirlenmesi 
amacıyla Skewness ve Kurtosis katsayıları saptanmıştır. Normallik varsayımı 
kontrolü için çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 olarak alınmıştır (George ve 
Mallery, 2010). 

3. Bulgular 

Tablo 3. Katılımcıların EBÖ düzeyleri 
Ölçek N Minimum Maximum     X̄  s 

EBÖ 161 17,00 83,00 57,65 11,43 

Tekkurşun-Demir ve ark. (2018) tarafından geliştirilen Egzersiz Bağımlılığı 
Ölçeği’nin puan aralıkları, “1-17 normal grup, 18-34 az riskli grup, 35-51 risk 
grubu, 52-69 bağımlı grup, 70-85 yüksek düzeyde bağımlı grup” olarak 
tanımlanmıştır. Buna göre Tablo 3’te de görüldüğü gibi katılımcıların egzersiz 
bağımlılığı ortalamasının (Ort.= 57,65±11,43) bağımlı grubunda olduğu 
saptanmıştır. 

Tablo 4. Sporcu düzeyi değişkenine göre bağımsız grup t testi sonuçları 

EBÖ 
Sporcu 
düzeyi 

n X̄ s sd t p 

Aşırı odaklanma ve duygu 
değişimi 

Amatör 72 28,79 4,29 
159 3,75 ,00* 

Profesyonel 89 25,68 5,85 

Bireysel-sosyal ihtiyaçların 
ertelenmesi ve çatışma 

Amatör 72 17,87 6,41 
159 1,20 ,23 

Profesyonel 89 16,76 5,03 

Tolerans gelişimi ve tutku 
Amatör 72 14,65 4,18 

159 3,70 ,00* 

Profesyonel 89 12,24 4,02 

*p< ,05 

Tablo 4’de katılımcıların sporcu düzeyi değişkeni ile EBÖ alt boyutları arasındaki t 
testi sonuçları verilmiştir. Buna göre, sporcu düzeyi değişkeni ile EBÖ alt 
boyutlarından almış oldukları puan ortalamaları arasında “Aşırı odaklanma ve 
duygu değişimi” ve “Tolerans gelişimi ve tutku” alt boyutlarında istatistiksel olarak 
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anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Amatör sporcuların 
puan ortalamalarının profesyonel sporcuların puan ortalamalarından yüksek 
olduğu görülmektedir. “Bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma” alt 
boyutunda ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

Tablo 5. Eğitim düzeyi değişkenine göre Anova sonuçları 
 EBÖ                             Eğitim düzeyi n X̄ s F   P      Tukey  

Aşırı odaklanma ve 
duygu değişimi 

İlköğretim 15 25,80 5,85     
Ortaöğretim 93 27,24 5,77     
Üniversite 53 27,13 4,68 ,46 ,63 -  

Bireysel-sosyal 
ihtiyaçların 
ertelenmesi ve çatışma 

İlköğretim 15 17,80 4,45     
Ortaöğretim 93 17,13 5,85     
Üniversite 53 17,32 5,82 ,09 ,91 -  

Tolerans gelişimi ve 
tutku 

İlköğretim 15 11,13 4,54     
Ortaöğretim 93 13,74 3,81     
Üniversite 53 13,20 4,77 2,50 ,08 -  

Tablo 5’de, katılımcıların eğitim düzeyi değişkeni ile EBÖ’nin alt boyutları 
arasındaki tek yönlü varyans analizi sonucu verilmiştir. Buna göre, katılımcıların 
egzersiz bağımlılığı eğitim düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde farklılaşmamaktadır (p>,05). 

Tablo 6. Katılımcıların Yaşı ile EBÖ Puanlarının Pearson Korelasyon Sonuçları 

n=161 
Aşırı odaklanma 

ve duygu değişimi 

İhtiyaçların 
ertelenmesi ve 

çatışma 

Tolerans 
gelişimi ve 

tutku 

Yaş 
r           -,02 -,13 -,31** 

p            ,73  ,07  ,00 

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların yaşları ile EBÖ’den almış oldukları puanlar 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucunda, 
“Tolerans gelişimi ve tutku” alt boyutunda negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir (r(161)=,31, p<.01). Başka bir ifadeyle sporcuların yaşları arttıkça 
egzersiz bağımlılığı düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. Katılımcıların yaşları ile 
“Aşırı odaklanma ve duygu değişimi” ve “Bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi 
ve çatışma” alt boyutlarından alınan puanlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma, Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas ve Ankara ilinde bulunan 
profesyonel ve amatör futbolcuların egzersiz bağımlılık düzeylerini karşılaştırmak 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 72’si amatör, 89’u profesyonel olmak üzere 
toplam 161 futbolcu katılmıştır.  Profesyonel ve amatör futbolcuların bireysel 
farklılıklarını tespit etmek için araştırma kapsamına dahil edilen örneklem 
grubunun demografik özellikleri sporcu düzeyi, eğitim düzeyleri ve sporcuların 
yaşları olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın ilk bulgusunda katılımcıların egzersiz bağımlılık düzeyleri 
incelenmiştir. Buna göre, sporcu düzeyi değişkeni ile EBÖ alt boyutlarından almış 
oldukları puan ortalamaları arasında “Aşırı odaklanma ve duygu değişimi” ve 
“Tolerans gelişimi ve tutku” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
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bulunmuştur. Amatör sporcuların puan ortalamalarının profesyonel sporcuların 
puan ortalamalarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların genel 
egzersiz bağımlılığı düzeylerinin ise bağımlı grubunda olduğu saptanmıştır. 
Alanyazın incelendiğinde, farklı örneklem grupları üzerinde yapılan araştırmalarda 
katılımcıların egzersiz bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu çalışmalar 
(Tekkurşun-Demir ve Türkeri, 2019; Zırhlıoğlu, 2011; Hausenblaus ve Downs, 
2002) bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada elit sporcuların egzersiz bağımlılığı 
puan ortalamalarının, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin puan ortalamasından 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Buna neden olarak elit sporcuların 
düzenli ve kademeli olarak artırarak egzersiz yapmaları ve zamanla yapılan bu 
egzersizlerin bağımlılığa dönüştüğü ifade edilebilir (Büyüköztürk ve ark., 2017). 
Costa ve ark. (2012) çalışmalarında egzersiz bağımlılığı düzeyi yüksek olan 
bireylerin egzersiz yapma sebeplerine dikkat edildiğinde, düzenli fizyolojik 
problemler, fiziksel memnuniyetsizliği veya daha iyi bir fiziksel uygunluğa sahip 
olabilmek için egzersiz seviyesinin artırıldığı belirtilmiştir. Bu sonuçlar çalışmadan 
elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte düzenli egzersiz 
ya da aşırı derecede egzersiz yapmanın zararlarının da olabileceği gibi bireyin 
kendini kontrol edemeyip çok fazla fiziksel aktivite yapmasının egzersiz 
bağımlılığına neden olabileceği söylenmektedir. (Polat ve Şimşek, 2015; Adams, 
2009; Adams ve ark., 2003; Hausenblas ve Downs, 2002; De Coverley, 1987; Kagan 
ve Squires, 1985). 

Araştırmanın diğer bulgusunda, katılımcıların eğitim düzeyleri ile egzersiz 
bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı farlılık bulunmamıştır. Çalışmanın sonucuna 
paralel olarak, Konuş (2019) tarafından yapılan “Aktif Sporcular ile Spor Yapmayı 
Bırakmış Bireylerin Egzersiz ve Bağımlılık Düzeyleri ve Spor Kaynaklı Etkilerinin 
İncelenmesi” isimli çalışmada katılımcıların eğitim düzeyleri ile egzersiz bağımlılık 
düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sadıq BJ (2018), taekwondo, 
kickbox ve muaythai sporcularında egzersiz bağımlılık düzeylerini çeşitli 
değişkenler açısından incelemiş ve eğitim düzeyi ile egzersiz bağımlılık düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Araştırma 
bulgularımızı destekleyen çalışmalar da mevcuttur (Borazan, 2015; Lichtenstein ve 
ark., 2014; Vardar, Vardar, Toksöz ve Süt, 2012) Çalışmanın sonucundan farklı 
olarak, Oral ve Aktop (2014) tarafından yapılan “Üniversite Öğrencilerinin 
Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının 
İncelenmesi” isimli çalışmada bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe egzersiz 
bağımlılık oranının da yükseldiği belirtilmiştir. Uçar (2019)’un yetişkinlerin 
egzersiz bağımlılıklarını incelediği çalışmasına katılanların eğitim düzeyi ile 
egzersiz bağımlılığı ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılan 
analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. Buna 
göre katılımcıların eğitim seviyesi ile egzersiz bağımlılığı alt boyutlarından 
tolerans ve devamlılık alt boyutunda olumsuz yönde anlamlı bir ilişki 
belirlenmiştir.  

 Araştırmanın son bulgusunda, katılımcıların yaşları ile EBÖ’den almış oldukları 
puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Korelasyon analizi 
sonucunda, “Tolerans gelişimi ve tutku” alt boyutunda negatif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle sporcuların yaşları arttıkça egzersiz 
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bağımlılığı düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Uzun zaman fiziksel aktivite 
yapan katılımcılardan oluşan bir grubun egzersiz bağımlılık düzeyleri incelenmiş 
ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Buradan yola 
çıkarak erken yaşta spora başlanılması kişilerde bağımlılık düzeylerini artırırken 
(Furst ve Germone, 1993), uzun zaman fiziksel aktivite ile iç içe olmak yaşın 
ilerlemesi ile birlikte fiziksel ve psikolojik yorgunluktan dolayı egzersiz bağımlılık 
düzeyinin de azalmasına neden olacağı düşünülebilir. Çalışmanın sonucuna paralel 
olarak Araz ve ark. (2007) tarafından 18-80 yaş arasındaki bireylerde yapılan 
çalışmada, gençlerin egzersiz bağımlılıklarının daha yüksek olduğunu 
bildirmişlerdir.  Öte yandan katılımcıların yaşları ile “Aşırı odaklanma ve duygu 
değişimi” ve “Bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma” alt boyutlarından 
alınan puanlar arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir. Yapılan bir 
araştırmada koşu ölçeği anketi ile düzenli olarak spor yapan ve spor yapmayan 
bireyler arasında bağımlılık açısından anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit 
edilirken, aynı yaşlardaki kadın ve erkeklerin arasında anlamlı düzeyde farklılık 
tespit edilmemiştir (Masters ve Lambert, 1989). Alanyazında egzersiz bağımlılığı 
ile yaş arasında anlamlı farklılık görülmeyen çalışmalar (İlbak ve Altun, 2020; 
Cicioğlu ve ark., 2019; Tekkurşun-Demir ve Türkeri, 2019; Konuş, 2019; Orhan ve 
ark., 2019; Costa ve ark., 2013) yer almaktadır. 

Sonuç olarak, katılımcıların egzersiz bağımlılığı, Tekkurşun-Demir vd. (2018) 
tarafından belirtilen egzersiz bağımlılığı puan aralıklarına göre bağımlı grubunda 
yer aldığı ve amatör futbolcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinin profesyonel 
futbolculardan yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, örneklem grubunun sadece 
futbol branşı, futbol oynayan bireyler ve futbolculardan oluşması çalışma için bir 
sınırlılık oluştururken, farklı branşlar ile ilgilenen sporculara uygulanması geniş 
bir örneklem grubuna ulaşılması, elde edilecek verilerin evrensellik özeliğinin 
artması bakımından  da önem arz etmektedir. 
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