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PSİKOLOJİ: İnsan davranışını ve aklını inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji davranışların nedenlerini 
psikolojik, biyolojik ve genetik yönden değerlendirir. Bu disiplin davranışların oluşumunda hangi 
duygusal, sosyal, gelişimsel faktörlerin devreye girdiğini anlamaya çalışmaktadır. 

SPOR PSİKOLOJİSİ: Sporcuların bireysel olarak gelişimlerini ve performanslarını arttırmak için spor ve 
egzersiz alanında uygulanan psikolojik kuramların belirlenmesini ve uygulama çalışmalarını kapsayan 
bilimsel alandır. 

Spor branşlarına ve spor ortamına uygulanan psikoloji bilimi olarak tanımlamaktadır.  
Tanımlamalarda hareketle spor psikolojisi iki grupta incelenebilir. Birincisi performans yükselmek 
için…. İkincisi performansı engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması için…. 

SPORDA PSİKOLOJİK BİLGİ EDİNME  

Bir antrenör sporcularını seçerken ve antrenman planlaması yaparken onların fiziksel özellikleri kadar, 
psikolojik özelliklerini de göz önünde bulundurmalıdır.  Birçok antrenör sporcuların neler hissettiğini 
çok iyi bildiğini, onları anlayabildiği çünkü daha önce (sporcuyken) benzer şeyleri kendisinin hissetmiş 
olduğunu düşünür.  Ancak bu tür subjektif değerlendirmeler yanıltıcıdır. Sporcular hakkında doğru 
bilgiler elde edebilmek için bilinçli yöntemler seçilmelidir. Spor psikolojisinde en çok kullanılan tanı 
koyma yöntemleri; vak’a tarihçesi, gözlem, deney, test ve sosyometridir  

Vak’a tarihçesi: Bir sporcunun hayatı ve özgeçmişi hakkında bilgi toplamayı ifade eder. Bilgiler 
genellikle anket yöntemi ile toplanır. Gerekli olduğu hallerde sporcuya yakın kişilerle görüşme yapılır.  
Amaç sporcunun umutları, hobileri, spor geçmişi, ulaşmak istediği hedefler, evindeki yaşam koşulları, 
ailesinin tavrı ve eğitim tarzı, geçmişteki başarı ve başarısızlıkları ile okul ve mesleki durumunu tespit 
edebilmektir. 

Gözlem: Sporcunun bir başkası tarafından gözlenmesi (dış gözlem) sonucu, yorgunluk belirtileri, 
saldırgan tepkileri, öğrenmedeki ilerlemesi, korkuları, etkileşim şekilleri ve belirli durumlardaki 
duygusal tepkiler saptanabilir.  Bunun yanı sıra sporcunun da kendisini gözleyerek (içebakış) ne 
zaman heyecanının yükseldiğini, hangi durumlarda dikkatini tam olarak toplayabildiğini özel 
antrenman ve yarışmalarda ne düşündüğünü, neler hayal ettiğini saptaması yararlı olur. 

Deney: Bir olayın planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilmesidir. Sporda deney ve testi kesin olarak 
birbirinden ayırmak olası değildir. Deneyde daima bağımlı bağımsız değişkenler bulunur. Bağımsız 
değişken deneyi yöneten kişi tarafından tespit edilip düzenlenir. Bağımlı değişken ise tespit edilmiş 
koşulları bağlı olarak gözlemlenen değişiklilerdir. Örneğin, uykusuzluğun basketboldaki isabet yüzdesi 
üzerine etkisi araştırıldığında, uykusuzluk bağımsız değişken, isabet yüzdesi bağımlı değişkendir. 

Test: Sporda test yöntemleriyle hem yetenekler hem de kişilik özellikleriyle ilgili bilgiler toplanır. 
Örneğin zeka testleri, fiziksel uygunluk testleri v. b.  Bu testlerin kullanım, uygulama ve 
değerlendirilmesi ilgili test prosedürüne uygun yapılmalıdır.  

Sosyometri: Bir grup veya takımın öncelikle duygusal yapısını belirlemeye yarayan tüm çalışmaların 
ortak adıdır. Bu çalışmalar belli kriterlere göre kabul görme veya reddedilme yoluyla gerçekleşir. 
Böylece gruptan dışlananlar ve sevilen kişiler ile grup içi ilişkiler ve sorunların nedenleri tespit 
edilebilir. 
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MOTİVASYON (GÜDÜLEME) 

Güdüleme, Latince “movere” kökünden türeyen, İngilizce’ye “to move” olarak geçen bir isimdir. 
Ülkemizde günlük hayatta insanlar tarafından çok sık kullanılan bir terimdir, ancak bilimsel çalışma 
alanlarında çoğunlukla güdüleme olarak kullanılmasına karşın, günlük hayatta ve spor ortamında 
yoğun olarak motivasyon terimi kullanılmaktadır.  

Motivasyon süreci kişinin ihtiyaçlarını belirlemekle başlar. Bu ihtiyaçlar kişinin herhangi bir zamanda 
eksikliğini hissettiği fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar olabilir. Motivasyon amaca yöneliktir. 
Amaç ise bireyin başarmak istediği sonuçtur.  

Motivasyonun Önemi: İhtiyaçları karşılanmayan yani motive olmayan insanlar, iş yaşamlarında 
agresif, kaytarıcı ve suçlayıcı tutumlar içinde olurlar. İnsanların keyif alacakları, kaliteli hoş vakit 
geçirecekleri çalışma ortamlarında işe katkıları da o oranda fazla olacaktır. Bu bakımdan motivasyon 
büyük önem arz etmektedir. 

Motivasyonla İlgili temel Kavramlar 

İçgüdü: Öğrenme sonucu kazanılmamış, belirli uyarıcılara karşı  organizmanın gösterdiği davranışlar. 
(Analık, Koruma, Sahip olma vb.)  

Dürtü: Canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri bakımından eksikliği duyulan maddelerin 
getirilmesi için organizmadaki enerji yoğunlaşmasıdır. 

Güdü (Motiv): Organizmayı davranışa yönelten iç ve dış etkenlerdir. Bir başka tanımla güdü 
“organizmanın ihtiyacını karşılamak için belirli bir yönde etkinlik göstermesi eğilimidir”.  

Güdülenme Süreci 

          Gereksinim     -     Dürtü     -     Güdü     -     Davranış 

 (Sevgi, Para, Yemek  -     İstek      -     Yönelim  -      Eylem) 
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BAZI GÜDÜLENME KURAMLARI 

GÜDÜ DÖNGÜSÜ KURAMI 

Bacanlı (1999) güdülerin ortaya çıkıp doyuruldukları zaman tamamen ortadan kalkmadığını ve üç 
aşamalı döngüsel bir süreç olduğunu belirtmiştir. Birinci aşamada; organizma hissettiği eksikliği 
ihtiyaç halinde yaşar, ikinci aşamada; organizmadaki ihtiyaç onu harekete geçirir ve ihtiyacı gidermek 
üzere bir davranışta bulunur ve üçüncü aşamada; eksikliğin giderilmesi ile rahatlama evresine gelinir. 
Ancak bu rahatlama evresi bir son değildir, zira organizmadaki eksiklikten kaynaklanan ihtiyacın 
yeniden hissedilmesi olağandır ve doğal olarak süreç tekrar başa dönecektir.  

 

 

İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ KURAMI  

Günümüzde güdüleme kuramları içerisinde en yaygın olarak bilinen ve popülerliğini koruyan 
kuramlardan biri Abraham Maslow tarafından geliştirilen gereksinim hiyerarşisi kuramıdır. Maslow 
bireysel gereksinimleri detaylı bir şekilde incelemiş ve bunların hiyerarşik bir sistem içinde olduğunu 
öne sürmüştür  

Maslow insan davranışlarının yönlenmesinde en önemli etkenin gereksinimler olduğunu 
savunmuştur. Güdülemede etkili olan gereksinmeleri piramit gibi merdiven basamağı şeklinde 
aşamalı bir düzen içinde düşünmüştür. Kuramın temelinde biyolojik ihtiyaçlar, üst basamaklarında ise 
psikolojik ihtiyaçlar yer almaktadır. Temeldeki ihtiyaçlar karşılanmadan, birey üst düzeydeki 
ihtiyaçlardan etkilenmez. Dolayısıyla alt düzeydeki güdüler doyuma ulaşınca, birey üst düzeydeki 
güdülere hazır hale gelir.  
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EŞİTLİK (DENKSERLİK) KURAMI  

Çalışma yaşamındaki güdüleme kuramlarından biri olan eşitlik kuramında, bir kişinin yaptığı işe denk 
ücret almasının güdülemeyi arttıracağı belirtilmiştir. Bununla birlikte ücretten farklı olarak, işe ilişkin 
başka ödüller, toplumsal statü sağlama, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal güvence gibi 
etkenlerde yer alabilir.  

Adams tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilen bu kuramda, bir bireyin yaptığı iş karşılığında elde ettiği 
girdi-çıktı oranlarıyla, başka bir bireyin aynı iş karşılığında elde ettiği girdi-çıktı oranları 
karşılaştırıldığında eğer eşitlik yoksa ortaya bir adaletsizliğin çıkacağı ve doğal olarak kişinin 
güdülemesini düşüreceğinden performansını da olumsuz yönde etkileyeceği savunulmaktadır. 

Bu kurama göre, ücret veya ödül arttığında yapılan iş, yani verimde artar. Verim artarken yapılan işin 
niteliğinde düşüş olmaması önemlidir. Bu bağlamda nitelikli iş gücüne verilecek ödüllerde 
farklılaşacağından, birey yaptığı işin nitelikli olmasına önem verecektir.  

BAŞARI GÜDÜSÜ KURAMI  

Bu yaklaşım güdülerin hareket için ana belirleyici olduğunu savunmaktadır. Murray’a göre 
gereksinimler içsel eğilimlerden ziyade öğrenilmiş davranışlardır. İnsanlarda çeşitli, kimi zaman 
birbirleriyle çatışan gereksinimler de olabileceğini belirtmiştir  

Bu görüşlerden hareket eden McClelland’a göre, bireyler güzel duygular, durumlar arayacak, güzel 
olmayan duygulardan kaçma eğilimi gösterecektir. İnsan hoş bir durumun içindeyken kendinden ve 
çevresinden bir takım uyaranlar alır, işte hoş olan durumlarla birlikte oluşan uyaranlar, duygusal 
durumlarla birleşerek gelecekte de kişinin karşısına çıktıklarında o kişinin yine hoş olan durumlara 
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yönelmesini sağlar. Eğer olumsuz duygusal durumlar yaşamış ise ilerde bu tür durumlardan kaçınma 
eğilimi gösterirler. 

Atkinson’a göre, başarı motivasyonu aslında, iki kişilik yapısını içermektedir. Bunlar başarılı olma 
güdüsü ve başarısızlıktan kaçınma güdüsüdür. Başarılı olma güdüsü “elde edilen başarıdan gurur 
duyma ve tatmin olma deneyimleri yaşama özelliği” olarak tanımlanırken, başarısızlıktan kaçınma 
güdüsü “başarısız sonuçlardan utanma ya da üzüntü deneyimleri yaşama özelliği” olarak 
tanımlanabilir. Teori davranışlarımızın bu iki güdü arasındaki dengeden etkilendiğini ileri sürmektedir. 

Başarı motivasyonu, bir işi ustaca yapma, mükemmel olarak başarma, engellerin üstesinden gelme, 
diğerlerinden daha iyi yapma olarak tanımlamıştır. Diğer bir anlamda, başarı motivasyonu 
başarısızlığa direnme, bir görevi başarmak için uğraşma olarak tanımlanabilir. Her birey, kendini 
tatmin eden ve huzur verici durumları arama, rahatsız edici durumlardan kaçınma eğilimi gösterir.  

Başarı motivasyonunun iç motivasyonu temsil ettiği düşünülmektedir, ancak başarı motivasyonu 
dışsal faktörlerden etkilenmektedir. Bu dışsal faktörlerin başında ise hedef uygunluğu, aktiviteye 
katılım sebebi ve ödüller gelmektedir. 

Sonuç olarak başarı motivasyonu, kişinin bir konuda başarılı olmak için çabası, yenilgi ile yüz yüze 
gelmesine rağmen ısrar etmesi ve başarıdan elde edeceği gurura doğru yönelmesidir.  

Başarı motivasyonu teorisi, kişilerin bir aktiviteye neden katıldığını, zor olanı başarmak için neden bu 
kadar çok efor sarf ettiğini ve bunu neden uzun süre devam ettirdiğini açıklamaktadır. 

Sporda Güdüleme  

Sporcuların müsabakalarda iyi performans gösterebilmeleri için gereken şartlardan biri de yine o 
sporcuların güdülemelerini saylayacak etkenleri iyi bilmektir. Sporun ve spor psikolojisinin esaslarının 
başında güdüleme gelmektedir. Dolayısıyla sporla az ya da çok ilgisi olan herkesin güdüleme teriminin 
üzerinde durması ve bu terimi çok iyi bilmesi gerekir.  

Antrenör için en önemli unsur, onun harekete geçirici özelliğine sahip olmasıdır. Onun kişiliği, inandığı 
prensipleri, amaçları harekete geçirici teknikleri, sporcunun gelişmesi ve başarıya ulaşmasını sağlayan 
önemli faktörlerdir.  

Bir antrenörün güdüleme eylemini gerçekleştirebilmesi için sporcuları hakkında çeşitli bilgilere sahip 
olması gerekir. Bu bilgiler sporcunun kişilik, sosyoekonomik ve kültürel özellikleri ile ilgilidir. Bu 
bilgileri elde etmek için bazı testlerden yararlanabileceği gibi, gözlemlerden ve çeşitli davranışlara 
gösterilen tepkilerden de yararlanabilir. Elde edilen bu bilgiler sporcusuna yaklaşım biçimini, seçilecek 
yöntemi ve yöntemin başarısını etkileyecektir. 

Antrenör, kendisine göre neyin önemli olduğu konusunda kendi felsefesini gözden geçirmelidir. Eğer 
yaklaşımı başarılı değilse durumu geliştirmek için nelerin gerektiğine karar vermelidir. Kendi 
felsefesinin avantaj ve dezavantajlarının farkında olmalıdır. Antrenör, güdüleme için çaba harcarken 
hangi noktalarda başarı sağlayamadığını görebilmelidir. güdülemenin takımı üzerinde nasıl bir etki 
yaptığının ve sporcuyu nasıl etkilediğinin farkında olmalıdır. 
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BİREYİ SPORA YÖNLENDİREN İHTİYAÇLAR  

Güven (1992) insanın, sıhhatli olmak, kendini keşfetmek, gerçekleştirmek, ispat etmek, sosyal 
baskılardan gelen stresleri boşaltabilmek, kendini kontrol edebilmek, hayatın şartlarının getirdiği 
birtakım güçlük ve monotonlukları telâfi edebilmek, kendini arkadaş grubu içinde bulmak ve bunun 
gibi amaçlarla spor faaliyetlerine yöneldiğini belirtmiştir. Belirtilen bu kavramların genel olarak 
biyolojik, sosyolojik ve psikolojik gereksinimler içerisinde yer aldığı söylenebilir.  

Biyolojik İhtiyaçlar 

Her şeyden önce aktivitede bulunan kişi, “hareket etme” gereksinimini karşılamaktadır. Hareket 
uyarısı, organizma üzerinde etkisi olan uyarıların en önemlilerinden biridir. Bu uyarının yokluğu 
erişkin organizmalarda atrofiye (dokularda gerileme) neden olurken gelişmekte olan organizmada ise 
çeşitli şekil ve işlev bozukluklarına yol açar.  

Yani hareket, bireyin en önemli gereksinimlerinden biridir. Bu gereksinim, belli kurallara bağlı olarak 
düzenli bir şekil ve sıklıkta, spor yolu ile karşılanması halinde, organizmada gözle görülebilen, çeşitli 
araçlarla ölçülebilen olumlu değişiklikler ve gelişmeler sağlar. Bireyin kemikleri kalınlaşır, kasları 
gelişir, kas gücü ve dolaşım sisteminin verim ve dayanıklılığı artar, hareketleri yumuşaklık ve akıcılık 
kazanır, bedensel performansı yükselir. 

Sosyal İhtiyaçlar 

Çağımızın toplumsal yaşamında spor giderek büyüyen bir biçimde geniş kitlelerin ilgisini çekmektedir. 
Hızlı değişme günümüzün en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Her gün karşılaşılan yenilikler 
toplumun yapısını ve hayat şartlarını aynı hızla değiştirdiğini söylemek mümkün olabilmektedir. İleri 
toplumlarda olduğu kadar, geri kalmış ve gelişmekte olan toplumlarda spor en önemli kaynaşma 
aracıdır.  

Spor, bir boş zaman uğraşı olmaktan çıkıp, büyük bir propaganda etkisine sahip, sosyal-politik-
ekonomik niteliklere sahip toplumsal bir kurum olmuştur. Böylece spor bazı beden hareketleri veya 
basit bir yarışma olayı olmaktan çıkmış, kitleleri yerinden oynatan heyecan ve seyir aracı olmuştur. 
Bütün bu gelişmeler, spora ilgi duyan veya duymayan binlerce genci değişik şekilde etkilemiştir.  

Onlara, kendi küçük çevrelerinde beğenilmekten başlayıp, toplumsal bir kahraman olmaya, uluslar 
arası ün kazanmaya, daha iyi parasal koşullara ve toplumsal sınıf değiştirmeye kadar uzanan geniş 
olanaklar sağlamıştır. Çok sayıda bilim ve spor adamı, spor alan ve araçlarını daha yüksek performans 
sağlayacak şekilde geliştirme çabası içine girdiler. Bütün bunların sonucunda inanılmaz bir 
performans gelişmesi ve gelişen performansın daha fazla ilgi uyandırdığı görülmüştür. 

Psikolojik İhtiyaçlar 

Psikolojide ihtiyaç terimi, insanın gelişimi ve çevresiyle uyumsal bir ilişki kurabilmesi için gereken 
önemli koşulların eksikliği anlamında kullanılmaktadır.  

Sporcuların kendi potansiyellerini tam olarak kullanabilmesi için temel ihtiyaçların giderilmesi 
yetmektedir. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra insanlar kendi potansiyellerinin farkına 
vardıklarında, kendini gerçekleştirme süreci işe karışır.  
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Bu süreçte merakını giderme, bilme ve anlama, estetik, yaratıcı olma ihtiyaçları en üst ihtiyaçlar 
olarak kabul edilir. Büyük ölçüde gereksinimleri karşılanan birey, sonuçta kendine gerçekleştirmek, 
tüm yaratıcı yeteneklerini ortaya koyarak bunları en üst düzeyde geliştirmek ister.  

STRES 

İnsanın bedensel yada ruhsal yönden sınırlarının tehdit edilmesi veya zorlanmasıyla ortaya çıkan 
durumdur. Bir olay veya durum, ancak biz onu tehdit edici bir unsur olarak algılarsak, beynimizde 
yorumlarsak stresi yaratır. Stres kaygı ve korkunun ortaya çıkma süreci olarak da tanımlanabilir. 

Stresin Belirtileri 

Kalp atım sayısı artar, Solunum sıklaşır, Gözbebeklerinde büyüme meydana gelir, Sindirim yavaşlar, 
Dikkat azalır, Algılamada yanılgılar olur, Unutkanlık görülür 

Psikolojik belirtileri 

Endişe, Şaşkınlık, Konsantre olamama, Karar vermede güçlük, Kendini hasta ve acayip hissetme 

Davranışsal belirtileri 

Hızlı konuşma, Sinirli tavırlar, Tırnak yeme, Sık sık göz kırpma, Kaşları çatma, Esneme 

Spor Ortamında Stres Yaratan Faktörler 

Seyircinin tepkisi, Yüksek risk, Sakatlanma riski, İklim değişikliği, farklı yemekler, Antrenörle olan 
çatışmalar 

ZİHİNSEL ANTRENMAN 

Sporcunun performansını arttırmak amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi olan zihinsel antrenmana 
olan ilgi giderek artmaktadır. Bu çerçevede, zihinsel antrenman, sporcunun performansına olumlu 
katkıda bulunması ve fiziksel antrenmanlarla birlikte uygulamaya dâhil edilmesi açısından son 
zamanlarda en çok araştırılan psikolojik kavramlar arasında yer almaktadır.  

Sporcu performansını arttırmak için kullanılan metotlardan birisi olan zihinsel antrenman ile ilgili 
literatürde pek çok tanım yer almaktadır.  Hecker ve Kaczor, zihinsel antrenmanı, yapılacak olan 
hareketin uygulama olmaksızın yoğun bir şekilde zihinde canlandırılması şeklinde tanımlarken, 

 Singer, fiziksel aktivitenin yer almadığı pasif bir öğrenme süreci olarak tanımlamıştır  

Başka bir tanımda da zihinsel antrenman, fiziksel bir eylem yapmadan sadece zihni kullanarak belli bir 
amaca yönelik bilinen bir hareketin geliştirilmesi ya da yeni bir hareketin öğrenilmesi olarak yapılan 
hazırlık çalışması olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraları spor psikologları zihinsel antrenmanı; 
zihinsel uygulama ve zihinsel hazırlık olarak iki şekilde ele almışlardır. Zihinsel uygulama; daha çok 
zihinsel imgeleme ve becerilerin zihinde görsel olarak canlandırılması şeklinde ifade edilirken zihinsel 
hazırlık; performans gelişimini amaçlayan çeşitli stratejilerin uygulandığı performans öncesi zihinsel 
hazırlık olarak tanımlanmıştır. 

Zihinsel antrenman, yapılan sporun ve sporcunun niteliklerine göre çeşitli stratejiler içermektedir. 
Özellikle sporcunun bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kendine güven, 
gevşeme, motivasyon, hedef belirleme ve konsantrasyon çalışmaları gibi stratejiler uygulanmaktadır.  
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Genel olarak zihinsel antrenman sporcuların antrenmanlarını tamamlayabilir, performanslarının 
yükselmesine yardımcı olabilir ve daha verimli bir duruma getirebilir.  

Bunun yanı sıra zihinsel antrenman sporcuların yüksek performans göstermelerini engelleyen 
olumsuz davranış biçimlerinin olumlu yönde değiştirilmesine yardım etmeyi içermektedir.  

Zihinsel Antrenman ve Sinir Sistemi  

Birçok kimse zihinsel antrenman metotlarıyla otonom sinir sistemi üzerinde etki kurulamayacağını 
ileri sürebilir. Ancak deneysel araştırmalar sporcuların otonom sinir sistemleri üzerinde zihinsel 
antrenman yoluyla önemli ölçülerde kontrol kurabileceklerini göstermektedir.  Birçok çalışmada 
gerçek hareketin uygulanması sırasındaki elektriksel ölçümlerle aynı hareketin zihinde canlandırılması 
sırasında alınan elektriksel ölçümlerin benzer olduğu tespit edilmiştir.  

Günümüzde sporculara fizyolojik durumlarını kontrol edebilmek için gerekli psikolojik beceriler 
kazandırılmaktadır. Bunun için yararlanılan ve zihinsel antrenman programları arasında yer verilen 
metotlardan birisi de biyolojik geribildirim (bio-feedback) yöntemidir . Biyolojik geribildirim de temel 
alınan genelde istem dışı çalışan otonom sinir sisteminin fonksiyonlarını kontrol altına alabilmektir. 
Sporcu bu cihazlar yardımıyla o anki fizyolojik durumu hakkında bilgi edinir ve farklı duygu durumları 
yaşayarak hangi durumlarda ne tür teknikleri kullanması gerektiğini öğrenir. Sporcu daha sonra cihaz 
olmadan fizyolojik durumunu kontrol etmeye başlar.  

Örneğin stresli bir müsabaka ortamını zihinsel olarak canlandıran bir sporcu, fizyolojik geri bildirim ile 
gerçek müsabaka ortamında o stresli durumla başa çıkabilmeyi öğrenebilmektedir. Bir gevşeme 
tekniği olmaktan çok gevşemeyi öğrenme yolu olarak karşımıza çıkan biyolojik geribildirim yarışma 
öncesi kaygı ve gerginliği azaltmak, sakatlık dönemi daha çabuk toparlanmayı sağlamak ve 
performansı olumlu yönde etkilemek gibi faydalar sağlamaktadır.  

Zihinsel Antrenman ve Performans  

Literatürde yer alan çalışmalarda sporcuların birçok zamanlarda zihinsel durumlarının, fiziksel, 
tekniksel ve taktiksel duruma göre daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.  

Araştırmacılar özellikle zihinsel hazırlık stratejilerinden çok zihinsel uygulamalar üzerinde 
yoğunlaşmışlardır.  

Botwina ve Krawczynski, zihinsel antrenmanın penaltı atışı performansına olan etkisini 
incelemişlerdir.  

Çalışmaya 21 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır ve katılımcılar 3 gruba ayrılmışlardır. A grubuna, 1 ay 
boyunca sadece fiziksel antrenman; B grubuna, fiziksel antrenman ve zihinsel antrenman; C grubuna, 
fiziksel antrenman yaptırılmış ve dünya kupası maçlarının videoları izlettirilmiştir. Zihinsel antrenman 
grubundan, antrenman sırasındaki uygulamaların dışında ev ödevi olarak da penaltı atışını sürekli 
zihinde canlandırmaları istenmiştir.  

1 ay sonra her grup 147 penaltı atışı yapmıştır ve yapılan analizler sonucunda,  

 A grubunun 147’de 86;  

 B grubunun 147’de 125;  

 C grubunun ise 147’de 84 penaltı atışını gole çevirdiğini ortaya koymuştur.  
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Fiziksel özellikler ve beceri düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmayan katılımcıların elde ettikleri 
skorlar doğrultusunda, fiziksel antrenmanın yanında zihinsel antrenman da yapan grubun yüksek 
skora sahip olması zihinsel antrenmanın performansa olan etkisini gözler önüne sermektedir. 

Yine benzer bir çalışmada, görsel imgelemenin futbolda penaltı atışı performansına olan etkisini 
incelemiştir.  

 18-22 yaş arası 32 futbolcunun araştırma grubu olarak katıldığı bu çalışmada, katılımcılar 3 
gruba ayrılmışlardır.  

 A grubu sadece görsel imgeleme,  

 B grubu görsel imgeleme ve fiziksel antrenman,  

 C grubu ise sadece fiziksel antrenmana tabi tutulmuşlardır.  

Antrenman dönemi sonunda penaltı atışları yapılmış ve B grubundaki futbolcuların isabetli atış 
skorlarının diğer gruplardaki futbolculardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Zihinsel antrenman 
ve imgeleme çalışmaları çok etkili olan tekniklerdir ancak bunlar fiziksel antrenmanın yerini tutmak 
için değildirler. Bu nedenle, bu teknikler planlanmalı, birleştirilmeli ve fiziksel çalışmalarla birlikte 
kullanılmalıdır. 

Zihinde canlandırma yapılırken takip edilecek önemli unsurlar  

1- Mümkün olduğunca 5 duyu organının (duyma, görme, tatma, koklama ve dokunma) zihinde 
canlandırmada kullanılması gerekmektedir. 

2- Duyguların katılması (sevinç, çoşku, mutluluk ve heyecan gibi). 

3- Yapılan hareketle gerçek zamanda olması  

Kısaca yukarıdaki özelliklere göre sporcu kornerden gelen topa kafa vurarak gol attığını zihninde 
canlandırdığı zaman sahada sporcuları, topu ve kaleyi görmesi lazım. Bunun yanında topa kafa 
vururken sıçramasını ve hareketlerini hissetmesi etrafındaki konuşmaları duyması ve golü attıktan 
sonraki o sevinci ve hazzı hissetmesi önemlidir. Bu pozisyon maçta ortalama kaç saniyede oluyorsa (3-
4 saniye) zihinde canlandırmada o süre kadar yapılmalıdır.  

Eğer sporcular haftada 2 maç yapabileceklerine inanırlarsa ve bunun yanında zihinde canlandırma 
tekniğini kullanırlarsa haftada 2 gün maç oynama konusunda zorluk çekmeyeceklerdir. 

Sonuç Olarak, Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda zihinsel antrenmanın fiziksel 
antrenmanla birlikte kullanılması sonucunda en iyi verimin alındığı bir gerçektir. Önemli olan zihinsel 
antrenmanın uygulanmasından önce, sporcuların bireysel farklılıklarının ortaya konulması ve ihtiyaç 
duyulan yöntemin planının yapılmasıdır. Bunun yanı sıra zihinsel antrenmanların kısa vadede değil de 
uzun bir zaman aralığına yayılması ve sporcu için bir alışkanlık haline getirilmesi önemli bir noktadır.  

Zihinsel antrenmanların sadece müsabaka döneminde performansa olumlu etkisi yoktur. Sakatlık 
döneminde ya da hazırlık döneminde de sporcuların sıklıkla başvurması gereken bir kavramdır. 
Özellikle sakatlık döneminde gerek sporcuların içinde bulunduğu psikolojik durumu iyiye götürmek, 
gerekse toparlanma süresini kısaltmak adına zihinsel antrenman mutlaka uygulanması gerekli olan bir 
antrenman metodudur.  
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Bütün bunlara ek olarak zihinsel antrenman kullanımı fiziksel antrenman için gerekli öğrenme süresini 
kısaltır, hareketin doğru yapılmasını kolaylaştırır, sakatlık riskin azaltır ve sporcunun duygularını 
kontrol etmesini sağlar.  

İLETİŞİM  

İki insan, Karşılıklı etkileşim, Bilgi aktarımı,  Bilginin anlamlandırılması Fiziki olarak hazır olma (Jestler, 
Mimikler, Sessizlik) 

İletişimin sözlü ve sözsüz (beden dili) olmak üzere iki şekilde gerçekleştiği belirtilmektedir. Sözlü 
iletişimde dilimizi kullanarak ürettiğimiz kelimeleri kullanırız. Sözlerimizi yazılı materyaller kullanarak 
da aktarabiliyoruz (İletişim araçları, sosyal medya vb.). 

Sözsüz iletişim ise dil veya yazı kullanılmadan tamamen bedensel hareketlerle gerçekleştirdiğimiz bir 
iletişim şeklidir. Bu manada en önemli iletişim şeklinin beden dili olduğu bir çok araştırmacı 
tarafından ifade edilmektedir.  

Zira sözlü iletişimde seçilen kelimelerle birlikte, sesin tonu ve konuşmanın güzelliği mesajın etkisini 
arttırırken, beden dilinin kullanılması mesajın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.  

Sporda İletişim… 

Çocuğun fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminde önemli rol oynar…. 

Antrenörler sporcularına yaklaşımlarında, sporcu ile sağlıklı ve verimli bir işbirliği kurabilmeyi 
amaçlamalıdırlar. Zira antrenörlerin sergileyeceği bu tür yaklaşımlarla kuracakları iletişim bağı, 
sporcunun performansını engelleyen veya etki eden psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasında 
etkili bir yol olmakla beraber,  Olumlu iletişim süreçlerinin yaşandığı ve olumlu ilişkilerin kurulduğu 
ortamda gerçekleşen antrenör-sporcu ilişkisi sporcu motivasyonunu ve sporcu doyumunu arttırmakla 
birlikte sporculara becerilerini geliştirmek için de uygun ortam sağlamaktadır.  

Antrenörler sadece kendileri konuşmak yerine sporcularını da dinlemeye aynı derecede önem 
vermelidirler.  Sporcu, kendi tespitlerine ve kendi düşüncelerine önem verildiğini hissetmelidir. 
Antrenör sporcunun fikirlerini serbestçe ifade edebileceği bir ortam hazırlamalıdır.  Sporcuyla iletişim 
kurma, olumsuzluklarını söyleyerek yermeye değil, bilgi vermeye, yardım etmeye, kendine güvenini 
pekiştirmeye yönelik olmalıdır.  

Her antrenör kaybetmeye ve kaybedenlere karşı bir tavır içindedir. Eğer antrenör kaybedeni zayıf, 
yeteneksiz ve alay edilecek biri olarak görürse oyuncunun ve oyuncularının güvenini kaybeder.  

Eğer antrenör korku ile oyuncuyu kazanmaya zorlarsa, bunda da sonucun ne olacağı şüphelidir.  

Kaybetme durumunda olgun ve bilinçli bir yaklaşım, sporcunun sonraki başarılarını arttıracaktır. Her 
antrenör kaybetme durumunda tutarlı bir yaklaşıma sahip olmalıdır.  

Kazanmanın mutluluğunu tattığı kadar, kaybetmenin de üstesinden gelebilmelidir. Destekleyici ve 
moral arttırıcı konuşmalar bu hassas durumlarda başarıyı arttıracaktır.  

Antrenör-Sporcu Arasında Etkisiz İletişim Oluşabilir 

 Vermek istediğiniz mesajın içeriği duruma uygun olmayabilir. 
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 Mesajı vermek için gerekli sözlü veya sözsüz becerilerden yoksun olduğunuz için mesajınız 
istediğiniz anlamı iletmez. 

 Sporcu dikkat etmediği için mesajı alamaz. 

 Sporcu uygun dinleme ya da sözsüz mesaj algılama becerilerine sahip olmadığı için mesajın 
içeriğini yanlış anlar ya da hiç anlayamaz. 

 Sporcu mesajın içeriğini anlar, fakat amacını yanlış yorumlar. 

 Zaman içinde mesajlar çelişkili ve düzensiz olursa sporcunun kafasını karıştırır ve anlamasını 
engeller. 

Ancak, Etkisiz iletişim her zaman antrenörün kusuru değildir. Sorun sporcudan ya da her ikisinden de 
kaynaklanabilir  

Sporda etkili iletişim antrenör ve sporcu arasındaki karşılıklı güven ve saygının geliştirilmesi esasına 
dayanır. 

 

Bunun içinde birlikte yönelim (ortak inançlar, ilgiler, değerler ve hedefler) gerekir ve buda ancak açık 
iletişimle sağlanır.. 

Antrenörlerde Bulunması Gereken İletişim Becerileri 

Antrenörler; yönetici, yardımcı antrenör, sporcu, sporcu ailesi, taraftar ve medya çalışanlarıyla sürekli 
bir ilişki içerisindedir.  

Bu grupların gözünde antrenör bir liderdir ve her birinin farklı beklentileri vardır.  

Bir lider olarak antrenörün, sporcularına istediğini yaptırabilmesi, ilişki içerisinde olduğu diğer 
gruplara kendini anlatabilmesi ve onları anlayabilmesi ancak iyi bir iletişim yeteneğine sahip olmasıyla 
mümkündür.  

Etkileyici Konuşma ve İkna Etme ,Empati Kurma, Dinleme, Geribildirimde Bulunma, Eğitici-Öğreticilik 
(Bilgilendirici), Pozitif Yaklaşım, Zamanlama, Beden Dilini Etkili Kullanma. 

Etkileyici Konuşma ve İkna Etme Becerisi  

Her antrenör aynı zamanda bir liderdir ve liderlerde olması gereken en önemli özellik olarak etkileyici 
konuşma ve ikna etme becerisidir. 
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Antrenör duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeli, sporcularının nerede ve nasıl tutum 
sergileyeceğini, neye inanacaklarını ve nasıl hissedeceklerini kestirebilmeli ve ona göre davranmalıdır. 

Empati Kurma Becerisi  

Spor ortamında tartışmalı ve duygu yüklü ortamlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu bakımdan 
antrenörün seçeceği iletişim tekniğine özen göstermelidir. Zira sporcunun içinde bulunduğu durum 
açısından önemlidir. 

Empati becerisine sahip olan antrenörler, sporcuları tanımada ve istedikleri gibi yönlendirmede diğer 
antrenörlerden daha başarılı olurlar.  

Çünkü empati, sporcuların, eğilim, beğeni, istek ve gereksinimlerini tanıma ve anlamada çok 
önemlidir. Empati, etkili liderliğin bir gerekliliği olarak sporcuların güdülenmelerinde önemli değere 
sahiptir. 

Dinleme Becerisi 

Ektili yönetim için - İyi dinlemek… 

İyi dinlemek          - mesajı net almaktır… 

Dinleme yok ise     - iletişim yoktur… 

Dinleme esnasında antrenörün dikkat etmesi gereken en önemli nokta yanlış anlamaların önüne 
geçebilmek için sporcunun anlatmak isteğini net olarak anlamalıdır, gerekirse soru sorarak 
pekiştirmelidir. 

Geri Bildirimde Bulunma Becerisi 

Antrenör sporcularına anlattıklarının anlaşılıp anlaşılmadığını test etmelidir. Zira her iletilen mesajın 
doğru bir şekilde anlaşılacağı garantisi yoktur.  

Örneğin, önemli bir uygulama hakkında çalışanlara dağıtılan kısa notlar, iletişimin tam olarak 
gerçekleştiği anlamı taşımaz. 

               Mesaj alındımı?    --   Davranış gerçekleştimi? 

Eğitici- Öğreticilik (Bilgilendirici) Becerisi  

Antrenörler unvanlarıyla kendilerini hâkim, yargıç gibi görmeye başlar devamlı olarak oyuncularının 
yaptıklarının, doğru veya yanlış olup olmadığı ile ilgili kararlarını genellikle sporcular yanlış 
yaptıklarında konuşurlar. 

Etkili öğretim için….. Neyin yanlış yapıldığını değil, nasıl doğru yapacağını öğretin. Sporcunun buna 
ihtiyacı vardır.  

Pozitif Yaklaşım Becerisi  

Arzu edilir davranışları güçlendirmek-pekiştirmek için, Övgü ve ödüllerin kullanılması 

 Ancak her mesaj aşırı iltifat ve övgü içermemeli, mesajın içtenliğinden şüphe duyulur, ödülün 
değeri düşer. 

İstenmeyen davranışları görmezlikten gelmeyin,  elbette negatif yaklaşım sergileyin… 
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   Ancak, Negatif yaklaşımla, pozitif davranış yapabilirsiniz…  

    Hata yapan sporcuya Şınav çektirme…. 

Zamanlama Becerisi  

Neyi, nerede ve ne zaman ve nasıl…. 

Aşırı duygu yüklü zamanları seçmeyin… 

Sporcularla iletişiminizde değerlendirmeler hakim olmasın.. 

Değerlendirmelerinizi öğretici çalışmaların arasına gizleyin…               ve pozitif yaklaşım benimseyin. 

Doğru zamanlama, Değişime karşı olan direnci kırar…… 

Beden dilini etkili kullanma becerisi  

Beden dili iletişimin %60-70’ni içerisine alır… 

Dolayısıyla antrenörler sporcularına iletmek istedikleri mesajlarında beden dilini etkili 
kullanabilmelidir.  

Mesajı iletirken kullanılan hareketler…. 

       El- kol, kafa, ayak-bacak hareketleri, vücut duruşları, göz hareketleri, yüz ifadeleri 

Söylenen sözlerin ötesinde …  

       Ses yüksekliği, tizliği, frekansı, kekeleme, sözcükler arasında bırakılan sessizlikler, 

Dokunma gibi fiziksel temas davranışları, 

Kişisel alan kullanımı ve mesafelere ilişkin davranışlar,  

       Vücut kokuları (örneğin kullandıkları parfüm) veya giysiler, kullanılan aksesuarlar (örneğin, 
kullandıkları takılar, peruk, gözlük vs.) 

İletişimde kaş, göz, göz kapağı, ağız ve dudak kullanılarak bir çok şey ifade edilebilir. Özellikle göz 
yüzde en ilgi çeken bölgedir. Bireylerin gözüne bakarak konuşmak karşıdakini etkilemek adına 
önemlidir.  

Jestler (El Kol Hareketleri)  

Beden dilinde yüz ifadesinden sonra en çok kullanılan jestlerdir.  

Müsabaka/antrenman esnasında gürültülü ortamlarda, özellikle uzak mesafede bulunan sporculara 
seslerin duyulamayacağı durumlarda kullanılan bir yöntemdir.  

Her ortamın kendine özgü jestleri olduğu gibi, sporda da antrenörler tarafından kullanılan ve 
sporcular tarafından algılanabilen özel jestler bulunmaktadır.  

Baş Hareketleri  

Özellikle sessiz dinlemelerde kullanılan bir tekniktir. Sporcunun sözlü yada sözsüz sorularına baş 
hareketleriyle cevap verilebileceği gibi, kimi durumlarda görev talimatları da verilebilir. Örneğin, 
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Antrenör sporcusunun hücuma katılmasını istiyor ise başını sağa yada sola yatırarak bu talimatı 
verebilir.  

Giyim Kuşam  

Mevlana derki  “İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır”.  

Bu durumda girdiğiniz bir ortamda konuşmamış yada bir davranışta bulunmamış iseniz, insanlar sizi 
giyiminize göre yargılayacaktır.  

Bir antrenörün ister spor giyinsin ister klasik öncelikle dikkat etmesi gereken husus, Düzenli tertipli 
olduğunu göstermesi açısından kıyafetlerinin temiz ve ütülü olması gerekir.  

Giyim durumu antrenman veya müsabaka ortamlarına göre farklılaşabilmektedir.  

Uygulama ortamlarında yani antrenmanlarda kesinlikle spor kıyafetleri giymelidir. Zira bu onun 
sporcularıyla aynı ortamı ve havayı teneffüs ettiğini gösterir. Dolayısıyla sporcusuyla iletişim 
kanallarını açık tutmuş olur.  

Tam tersi durumda sivil kıyafetlerle veya takım elbiseyle katılınan bir antrenmanda sporcuyla 
antrenör aynı ortamı paylaşmıyormuş gibi durur ve iletilen mesajlar sporcu tarafından yeterince 
ciddiye alınmayabilir. 

Müsabakalar için bu durum biraz farklılık arz edebilir. Takımın başında sahaya çıkan bir antrenör, eğer 
şık bir takım elbiseyle duruyorsa, bu onun işini ne kadar ciddiye aldığını gösterir ve o oranda 
sporcuların işini ciddiye almasını sağlar. 

Bedensel Temas ve Mesafe  

Bedensel temasın en önemli içeriği sevgiyi barındırmasıdır.  

Örneğin sevdiğimiz biriyle toklaşırken elini avucumuzun içiyle sıkar, hatta diğer elimizle koluna 
dokunur ve hatta kucaklaşarak mahrem alanımıza girmesine dahi izin verebiliriz. Ancak sevmediğimiz 
biriyle parmak uçlarıyla tokalaşırız.  

Bedensel temasın nerede ve ne zaman yapılacağı önemlidir.  

Müsabaka esnasında önemli bir görevi anlatmak için sporcunun omzuna elinizi attığınız da bu durum 
sporcu tarafından yadırganmaz iken. Harici durumlarda böyle bir durumdan, sporcu mahrem alanına 
girildiği için rahatsız olabilir. Mesajınıza odaklanamaz… 

Gerek sözlü gerekse sözsüz iletişimde iletilmek istenenleri net olarak anlaşılması açısından iletişim 
kurulan kişiyle olan mesafe ve bedensel temas önem arz etmektedir.   

Antrenör ve sporcusu arasında gerçekleşen iletişimler daha çok kişisel alan ve sosyal alan içerisinde 
gerçekleşmekle birlikte bazı durumlarda mahrem alanlara da girilmektedir. 

Mahrem alan (0-50 cm): Bu alana genellikle aile bireyleri girebilir. Antrenörlerde çoğu zaman sporcu 
için bir anne-baba veya kardeş olarak görüldüğünden, antrenörlerinde bu alana girmesine izin 
verilebilir. Ancak antrenörün mahrem alana girilebileceği durumlar sınırlıdır.  

Örneğin, antrenman veya müsabaka esnasında sporcuya özel bir bilgi aktarılırken bu alana girilebilir, 
hatta bedensel temasla birlikte (Ensesinden tutmak…) gerçekleşebilir.  
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Kişisel alan (50-100 cm): Aile ve arkadaşların girebildiği alandır. Genelde antrenörler açısından, 
sporcularla yapılan birebir görüşmelerde veya uygulama esnasında özel görevler anlatılırken 
girilebilen bir bölgedir.  

Sosyal Alan (100-250 cm): Bu alan sporcularla toplu görüşmelerde, yemeklerde, antrenman veya 
müsabaka öncesi teknik taktik konuşmalarının yapıldığı durumlarda kullanılan alandır. 

Çocuklarla İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gereken Konular  

Kullanılacak Dil, Konuşma postürü, çocuğa hitap şekli, küfür ve hakaret etme, mahrem mesafe için 
izin alma, Sosyal medya ve iletişim araçlarının kullanımı 

Kullanılacak Dil,  

Sen Dili: (Ne laf anlamaz çocuksun, Sen adam olmazsın, Başımın belasısın, Şımarığın birsin…) Olumsuz 
davranışların değişmesinde etkili olmaz…benlik saygısı ve kişiliği zedelenir.. 

Ben Dili; (öfkeleniyorum, korkuyorum, üzülüyorum, kızıyorum …) hangi davranışın antrenörde sorun 
yarattığını anlar, antrenöründe haklarının, duygularının, beklentilerinin olduğunu anlar, çocuğu 
davranışlarını değiştirmesi konusunda özgür bırakır, sorumluluk ona aittir, davranışının 
sorumluluğunu alır, ileride ben dilini kullanmayı öğrenir, antrenör ve sporcuyu birbirine daha çok 
yaklaştırır.  

Çocuğa hitap Şekli: 

1.kural: İsmiyle hitap edin… 

Asla yapmayın… 

"Hakaret etmek, aşağılamak, lakap takmak, kötü sözlerle çağırmak. 'Sen ne kadar geri zekalısın', 
'Senden adam olmaz' demek. Çocuklara lakap takılması, çocuklarda kendine güvensizlik, içine 
kapanıklık, olumsuz öz benlik gelişimine sebep olarak çocukların kişilik gelişiminin olumsuz 
şekillenmesine yol açmaktadır.  

Aşırı kilolulara şişko, tombalak, fıçı;  

Aşırı zayıf olanlara iskelet, vitaminsiz;  

Uzun boylu olanlara sırık, dingil;  

Kısa boylulara bücür, cüce, tosbağa, bastıbacak;  

Kulakları büyük olana kepçe,  

Veya 

Sakar, şımarık, çilli, dörtgöz, camekan, çerçeve, tembel, sümüklü, deli, çarpık, düşüncesiz, dengesiz, 
ahmak gibi pek çok farklı lakaplar kullanılmaktadır.  

Çocukların bu lakaplara kızdıkları görülmektedir. Kızdırılmalarına tepki olarak da üzgün ve kırgın bir 
görünüm sergilerler. Bu da diğer çocukların alay etmeyi sürekli hale getirmelerine yol açar. 

Küfür ve Hakaret 

Hakaret:  
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“onur kırma ve küçültücü söz ve davranış” 

Küfür:  “onur kırıcı ve hakaret içeren söz” 

Konuşma postürü 

Sporcunun karşısında olun, gözlerinizi ve yüzünüzü görsünler.. 

Aynı hizada olmaya özen gösterin.. 

Mesafeyi açmayın (en fazla 2 metre) (sayının fazla olduğu durumlarda, karmaşık düzen - Hilal diziliş 
kullanın) 

Örnek Bazı Konuşma Dizilişleri 

 

 

Mahrem Mesafe İçin İzin Alma: 

Çocuğun mahrem alanına gireceğiniz zaman, bu yapmadan önce ona uyarı gönderin… 

Çocuk mahrem alanına girilmesi için müsait olmayabilir… 

  Yaklaşabilirmisin... 

  Özel bir şey söyleyeceğim…  

Sosyal medya ve İletişim araçlarının kullanımı: 

Önemli bir araçtır… Kesinlikle kullanılmalıdır… Ancak;  

Kişisel meseleler değil… Toplu mesajlar kullanılarak… Özelden yazılanlara, gayet resmi ve güzel bir dil 
ile…. 
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Paylaşılanlar…. Duygular, durumlar, başarılar…. 

Ama ..! 

Bir sporcunuzun fotoğrafını sosyal medyada (facebook, instagram vb..) yayınlamadan önce 
kendisinden ve ailesinden onay alınız… 

2017- İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmaksızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 
annesine karşı açtığı davayı kazandı. (gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro 
tazminat ödeyecek.) 

2013- Kızı adına Facebook hesabı açıp yöneten bir annenin hesabı iptal etmesi kararı çıkmıştı. 

2017-Türkiye-N.K.isimli kadına eşi dava açtı , “Eşim çocuklarımız C.A. ve L’nin fotoğraf ve 
videolarını sosyal medya hesabında kamuya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır.” mahkeme 
kocayı haklı buldu, çocukların velayetini babaya verdi.  

Sonuç olarak, Tavır ve davranışlarınızda kendinize güvenin. Sesiniz, vücut diliniz, kılık ve kıyafetiniz... 

Tamamı çocuklara güçlü birer mesaj niteliğindedir. 

Doğru mesajı verin. 

Sesiniz mesajın inandırıcığılını arttırır… 

Çocuklarla iletişim esnasında tutkulu bir ton ekleyin sesinize… Bu, onlara tüm zorluklarda beraber 
olacağınız hissini verecektir. Ki öylesiniz, değil mi?  

(Bir süre sonra, bu çocuklar arzu ettiğiniz modelde şekillendirebileceğiniz bir ‘macun’ haline 
gelecektir. )  

Bir Antrenör Olarak, Sizinle Birlikteliği Olan Herkesin Bilgilendirilmesi Gerekmektedir.  

Antrenman ne zaman?  

Bu hafta kim seçiliyor?  

Bir sonraki oyun nerede?  

Bir idmanı kaçırırsam ne olur?  

Yağmur yağarsa ne olur? 

Yazılı Davranış Kuralları Oluşturun..  

Herkesin davranış kurallarını okuduğundan ve anladığından emin olun. 

Antrenörlük Yaparken Eğlenceyi de İşin İçine Dahil Edin  

Çocuk sporları eğlenceli olmalıdır…  

Yetişkin oyunlarında ziyadesiyle süper ciddi olacak zaman vardır zaten… 

Planlı idman saatlerinde antrenörler ‘zekice’ davranmalı, oyun stratejileri eğitimlerindeki temel 
antrenörlük yeteneklerini, eğlence odaklı faaliyetlere dönüştürerek sunmalıdırlar. 
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Çocukların katılımının devamı ve her sezon yeniden dönüp gelmeleri için eğlence öğesinin yüksek 
miktarda bulunması gerekir. Tabii ki eğlence, kontrol dışı, uçarı ve hiçbir yetenek öğrenemeyen 
çocuklar anlamına gelmemektedir.  

Faaliyet ya da oyun ne kadar eğlenceli ise, bir antrenör de davranışlarını o kadar ‘kontrol altında 
tutmaya’ çalışmalıdır. 

Hemen Bir Düdük Alın!. 

Bir antrenörünün sahip olabileceği en güçlü yönetim vasıtası bir düdüktür. 

Antrenörlük Yaparken ‘Kendinizi Adamalısınız’ 

Çocuklara antrenörlük yapmak zaman alıcı bir uğraştır. Göreve hazır olduğunuzdan ve tüm sezon 
boyunca özveriyle takım için çalışacağınızdan emin olmalısınız.  

Gerektiğinde kurallar konusunda bireysel eğitiminiz için zaman harcamaya ve belirli spor yetenekleri 
ile oyun stratejilerini öğrenmeye hazır  olun.   

Sezona başladığınız gibi, coşku ve iştihla bitirin. Adanmış antrenörler ilgisizlik olamaz; antrenman ya 
da oyunlara geç gelemez. 

İlave bir husus, sporcularla iğneleyici ve alaycı konuşmaya başladığınızda yüksek sesli bir alarm ikazı 
olmalı. Tüm sezon boyunca genç sporcularınıza olumlu mesajlar göndermelisiniz.  

Bazen başka bir antrenöre danışmak, çok daha büyük bir antrenör  olma yolunda sizi hızlandıracaktır.  

Tutarlı Olmalısınız 

Antrenörlükte tutarlılık olduğu zaman, sporcu ile antrenör arasında kişisel bir güven tesis edilmiş olur. 
Antrenörler sporcularıyla güçlü bağlar kurduklarını fark edeceklerdir.   

Başarılı antrenörler, çocukken antrenörü oldukları yetişkinlerle düzenli bir araya gelmelerinden sık sık 
bahsederler. Sizin antrenörlüğünüzdeki eski günler hakkında olumlu bir şekilde bahsetmeleri ve eski 
günleri yad etmeleri oldukça tatmin edicidir.  

Çocuklar nerede durduklarını bilmek isterler. Tüm bireylere ve takım veya ekibin tüm üyelerine eşit 
davranmalısınız.  

Asla en iyi oyuncularınızı ‘favori’ oynatmayın. Herkes eşit olacak ve aynı muameleyi görecektir.  

Herkes kaptan olmanın tadını almalıdır. Herkesin bir değişim sırası (yedeği) olmalıdır. 

Eğer sizin sezon başındaki mesajınız katılım ve eğlence ise, zamanınızın çoğunu skor hakkında bağırıp 
çağırmayla geçirmeyin.  

Çocuklara Gelişimleri İçin En İyi Fırsatı Sunun  

Duygu durumlarınız sporcu için bir rol model olmalı kızgınlıkları, hırsları vs. kontrol altında 
tutmalısınız. 

Başarı her zaman önemlidir, Ancak, çocuklarda antrenör başarıdan ziyade karakter ve sportif erdem 
gelişimine çok önemli vermeli.  

Sonucu değil mücadeleyi övün ve destekleyin.  



20 
 

 “Gölü güzel attın, sayıyı harika aldın değil,… 

 “Goldeki çaban, sayıyı alırkenki mücadelen çok iyiydi…” 

 “Sayıyı nasıl kaybettin yerine sayıyı nasıl kaybettik, golü nasıl kaçırdık gibi.” 

Oyuncularınıza spordaki görgü kurallarını öğretin. Onlara spora, karşı takıma, oyun görevlilerine ve 
izleyicilere karşı saygı duymalarını öğretin.   

Yüksekleri Hedefleyin  

Çocukların sporda, sahip oldukları yetenek ve form seviyelerine göre mümkün olan en iyi sonuçları 
almaları konusunda mücadeleci olmaya odaklanmalarını sağlamalısınız.  

Kendi rekorunu kırmak her zaman hedef olmalıdır. Spor antrenörleri her bir bireyin yeteneklerini 
sezonun başında inceleyerek ve değerlendirerek geliştirmeye çalışmalıdır.  

Çocuklar, Başarısızlık için endişe etmemelidir; çünkü o da hayatın bir parçasıdır. Sporcunun olumlu bir 
atmosfer içinde kalması sağlanmalı ve sürekli bir olumlu gelişim için cesaretlendirilmelidirler.  

Sezon ilerledikçe antrenörlük yeteneklerinizin de gelişmesi gerekir. Antrenman mükemmelliğin 
anahtarıdır. Haftalık bazı araştırmalar yaparak her idman döneminde yeni bir oyun yeteneği tanıtın. 
İnternet, spora özel antrenörlük web-siteleri ile doludur.  

Bireysel Antrenörlük – Çocukların İdaresi  

Bireysel antrenörlük en kolay davranış yönetimini gerektirir. Sorun teşkil eden davranış, sadece, sizin 
bir antrenör olarak pozitif kalmayı beceremediğiniz ya da sporcu için motivasyon oluşturamadığınız 
durumlarda ortaya çıkar. 

Bireyler, idman gören bir grubun desteğinden mahrumdurlar. Antrenör olarak, kendini geliştirmesi 
için sporcuyu siz teşvik etmelisiniz. 

Ekip Antrenörlüğü- Çocukların İdaresi  

Ekip kuralları ve rutinleri oluşturmalısınız. Ekip üyelerinin sizin kabul edilebilir davranış sınırlarınız 
olduğunu anlamış olmaları gerekmektedir.  

Doğru davranış sergileyen çocuğa odaklanarak pozitif davranışları desteklerseniz, “Sorunlu çocuğun 
ilgisini çekersiniz” 

Antrenörler, bir çocuğu belirli bir süreliğine takımdan ya da ekipten çıkarma ihtiyacı hissedebilir. Bazı 
çocuklar sizin beklentilerinizi anlamamış olabilir, onlarla biraz birebir konuşma gerekebilir. 

Olumsuz davranış devam ederse, sporcuya ve  ebeveynlerine davranış kurallarını hatırlatın.  

Kendi Çocuğuna Antrenörlük Yapmak  

Antrenörler yorumlarında, kendi çocuklarına, takımdaki veya ekipteki sporculardan çok daha sert 
davrandıklarından bahsederler. Kendi çocuğunuza ‘takımda’ nasıl davrandığınızın farkında olmalısınız. 
İdeal olarak, takımdaki diğer herkesle eşit muameleyi görmeleri gerekir.  

Kendi çocuğunuzu kayırmamaya dikkat etmelisiniz. Antrenörler, takım seçimi ve oyun günlerinin 
belirlenmesi konularında kendilerini biraz sıkıntıya sokabilmektedirler. Kendi çocuklarınız söz konusu 
olduğunda tutumlarınız tutarlı ve şeffaf olmalıdır.  
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Onların da takımınızın ve ekibinizin bir parçası olduğunu unutmamalı ve aile bağlantılarınız onlardan 
beklentilerinizi gölgelememelidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, onlara tamamen diğerlerine 
davrandığınız gibi davranmalısınız. 

Güven ve destek verici bir atmosfer tesis etmeye ihtiyacınız olduğunu unutmayın.  

Uygunsuz davranışların, yeteneklerinizi ortadan kaldırmasına müsaade etmeyin. 

Değişen durumlara göre ve zamana göre yönetim tekniklerinizi değerlendirin….  

 


