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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 ? Yeters�z 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 Çalışmanın Özet ve Yöntem bölümler�nde kısm� rev�zyon gerekl�.
  
Makale Detayları
ID 161
Makale Adı GÜNCEL BİR BAKIŞ İLE SQUASH: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
İng�l�zce Başlık SQUASH WITH A CURRENT LOOK: A REVIEW OF THE STUDY
Konu

Yardımcı Yazarlar

Yazar

Çev�ren

Özet

Squash, tekn�k, takt�k, f�z�ksel ve f�zyoloj�k özell�klere göre karakter�ze ed�len b�r spordur. Artan popülar�tes�ne rağmen, squash performans
gerekl�l�kler�ne �l�şk�n l�teratürdek� araştırma sayısı sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışma, squash sporunun genel özell�kler� ve oyunun f�zyoloj�k
talepler�ne yönel�k mevcut ver�ler� eleşt�rel b�r şek�lde değerlend�r�p araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır. Bununla b�rl�kte çalışmanın,
squash sporunun gereks�n�mler� ve squash maçlarına etk�n b�r şek�lde hazırlık noktasında araştırmacılara ve antrenörlere yardımcı olacağı
ve katkı sağlayacağı düşünülmekted�r. S�stemat�k derleme formatında hazırlanan bu çalışma, squash �le �lg�l� l�teratürde yapılan
araştırmalar; kapsadığı yıllar açısından herhang� b�r sınırlama yapılmaksızın, “Web of Sc�ence, Google Scholar, Pubmet, Researchgate ve
Taylor & Franc�s Onl�ne” ver� tabanlarında yapılmıştır. Tarama, İng�l�zce ve Türkçe olmak üzere 5 anahtar sözcük kullanılarak Ocak-Şubat
2021 tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Taramada, “squash”, “squash ve performans”, “squash ve takt�ksel davranış”, “squash ve enerj�
s�stemler�”, “squash’a özgü testler” anahtar sözcükler� kullanılmıştır. Değerlend�r�len makaleler sonucunda çalışma kapsamında toplam 21
makale �ncelenm�şt�r. Araştırma sonucunda squash �le �lg�l� çok az sayıda araştırmaya ulaşılmış ve ulaşılan tüm l�teratür �se çalışmaya dah�l
ed�lm�şt�r. Squash �le �lg�l� yapılan araştırmaların bulgularına göre, araştırmaların çoğunda squash’a özgü test kullanımının ve hareket
anal�z�n�n yöntem olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca l�teratürde squash sporunun enerj� gereks�n�mler�, hız, çev�kl�k, esnekl�k,
alan kullanımı (T noktası) ve performans bel�rleme yöntemler�nde yapılan araştırma sayılarının yeters�z olduğu görülmüştür. Bu alanda
yapılacak olan araştırma sayılarının artması; spor b�l�mc�lere ve antrenörlere squashın f�zyoloj�k, tekn�k ve takt�k becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�
noktasında yardımcı olab�l�r. Ayrıca bu alana özgü test protokoller�n�n özgüllüğünü, test prosedürler�n�n ve ek�pmanlarının kullanımını
araştıran çalışmalar da katkı sağlayab�l�r.

Anahtar Kel�meler Squash, Performans, Takt�k davranış

Abstract

Squash �s a mult�ple-spr�nt sport, where success at the el�te standard depends on phys�cal, phys�olog�cal, techn�cal, tact�cal, and motor
sk�lls. Desp�te �ts �ncreased popular�ty, there �s presently l�m�ted resource of l�terature perta�n�ng to the performance requ�rements of squash.
For th�s reason, th�s study a�ms to cr�t�cally evaluate and present to researchers ex�st�ng data on the general character�st�cs of the sport of
squash and the phys�olog�cal demands of the game. However, the requ�rements of the sport of squash and effect�ve preparat�on for squash
matches are the po�nts thought that �t w�ll help and contr�bute to researchers and coaches. Th�s study, prepared �n systemat�c comp�lat�on
format, �s research �n squash-related l�terature; w�thout any restr�ct�ons �n terms of the years �t covers,” Web of Sc�ence, Google Scholar,
Pubmet, Researchgate and Taylor & Franc�s Onl�ne” databases. Scann�ng, Turk�sh and Engl�sh us�ng 5 keywords were made between �n
January-February 2021. The keywords “squash”, “squash and performance”, “squash and tact�cal behav�or”, “squash and energy systems”,
“squash-spec�f�c tests” were used �n the scan. As a result of the evaluated art�cles, a total of 21 art�cles were exam�ned w�th�n the scope of
the study. As a result of the research, a l�m�ted number of research related to squash was reached, and all the ava�lable l�terature was
�ncluded �n our study. Accord�ng to the results of research conducted on Squash, there are stud�es on squash's phys�olog�cal requ�rements,
the use of f�eld-based tests to assess aerob�c capac�ty, movement analys�s, and cogn�t�ve-perceptual factors. Accord�ng to the results of the
study, �t was concluded that the number of stud�es conducted �n the energy requ�rements, speed, ag�l�ty, flex�b�l�ty, use of space (t-po�nt) and
methods of determ�n�ng performance of the sport of squash was �nsuff�c�ent. It can help sports sc�ent�sts and coaches to develop the
phys�olog�cal, techn�cal and tact�cal sk�lls of squash w�th the �ncrease �n the number of research to be conducted �n th�s f�eld. In add�t�on, �t
can evaluate the spec�f�c�ty of test protocols spec�f�c to th�s area, research �ssues such as standard�zat�on of test procedures and equ�pment
use.
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