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Performans   Performans   
Sporunda KariyerSporunda Kariyer  
(Hentbol (Hentbol ÖÖrnerneğği)i)  


Yrd.Yrd.DoDoçç.Dr.Dr. . FerudunFerudun
 


DorakDorak
 Ege Ege ÜÜniversitesi BESYOniversitesi BESYO







SPORDA KARSPORDA KARİİYER NEDYER NEDİİR !..R !..


KiKişşinin, herhangi bir spora inin, herhangi bir spora öözgzgüü
koydukoyduğğu hedefler dou hedefler doğğrultusunda rultusunda 
gerekli egerekli eğğitimleri alarak deneyim itimleri alarak deneyim 
kazandkazandığıığı


 
ve kendisini gerve kendisini gerççekleekleşş--


tirditirdiğğii
 


ssüürereççtirtir……



http://blog.seattletimes.nwsource.com/olympics/team handball.JPG





Kariyer DKariyer Döönemleri 1(John nemleri 1(John 
SelmalaSelmala--1994)1994)


Kariyer; Kariyer; 
1. Ba1. Başşlanglangııçç
2. Geli2. Gelişşimim
3. Sonu3. Sonuçç


 
olarak olarak üçüçe ayre ayrııllıır.r.


Bundan sonra 4. bir dBundan sonra 4. bir döönem nem 
olarak Kariyer Sonrasolarak Kariyer Sonrasıı


 
vardvardıır.r.







KiKişşiye iye öözgzgüü
 


bibiççimde baimde başşararıı
 


derecesiderecesi
bu bu üçüç


 
ddöönemin hangisine ait oldunemin hangisine ait olduğğunuunu


ggöösterir.sterir.
Kriter:  BulunduKriter:  Bulunduğğu kategorilerdeki   u kategorilerdeki   


antrenman dantrenman düüzeyi ve kazanzeyi ve kazanıılan  lan  
babaşşararıılardlardıır.r.


*Bunlara cinsiyet ve genetik fakt*Bunlara cinsiyet ve genetik faktöörlerderlerde
eklenmelidir. eklenmelidir. 







Yetenek ve olgunluk Yetenek ve olgunluk ççok ok öönemli gelinemli gelişşimim
ggööstergesiyken kistergesiyken kişşisel geliisel gelişşim sim süürereççlerileri
ve sosyal etkileve sosyal etkileşşim sonraki modellerdeim sonraki modellerde
öönem kazanmnem kazanmışışttıır.r.







Kariyer DKariyer Döönemleri 2nemleri 2


1. Oyun d1. Oyun dööneminemi
2. Geli2. Gelişşme dme döönemi nemi 
3. Performans d3. Performans dööneminemi
4. Ustal4. Ustalıık dk döönemi nemi 
5. Kariyerin bitirilmesi 5. Kariyerin bitirilmesi 



http://craigharper.com.au/uploaded_images/bonsai-715341.jpg





FarklFarklıı
 


Durumlara GDurumlara Gööre Dre Döönemlernemler


1. Ya1. Yaşşlara Glara Gööre           2. Statre           2. Statüüye Gye Göörere
a. Minik                       a. Amata. Minik                       a. Amatöörr
b. Yb. Yııldldıız                       b. Profesyonelz                       b. Profesyonel
c. Genc. Gençç
d. Bd. Büüyyüükk
e. e. MasterMaster







Her dHer döönem hem sporculardan hem de nem hem sporculardan hem de 
onlar ionlar iççin in ççok ok öönemli olan etkilenemli olan etkileşşim im 
guruplarguruplarıından, ebeveynlerinden ve ndan, ebeveynlerinden ve 
antrenantrenöörlerinden farklrlerinden farklıı


 
ggöörevler bekler.revler bekler.



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.alabildigine.net/dosyalar/resim/kurt_kopegi_ve_yavru_kopek.jpg&imgrefurl=http://www.alabildigine.net/resim/Kurt-kopegi-ve-yaru-kopek-32822375q.aspx&usg=___svgy1E9ZbgJnRVX8lRtjkqKXzA=&h=599&w=800&sz=144&hl=tr&start=26&um=1&tbnid=U9Bzm7fYcc3nXM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dk%25C3%25B6pek%26ndsp%3D18%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4TSEA_trTR296TR297%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1





Performans Sporunda Performans Sporunda 
Kariyeri Neler Etkiler?Kariyeri Neler Etkiler?


Etkili bir kariyer geliEtkili bir kariyer gelişşmesi mesi 
ççeeşşitli durumlaritli durumlarıın ve n ve 
etkilerin sinerjisine etkilerin sinerjisine 
dayandayanıır. r. 







Bu sinerjiler Bu sinerjiler üçüç  guruba guruba 
ayrayrııllıırr


1. Sporcunun ki1. Sporcunun kişşisel isel öözellikleri zellikleri 







2. Sosyal 2. Sosyal ççevre evre öözellikleri; zellikleri; 
antrenantrenöörrüün,           n,           
ebeveynin ve ebeveynin ve 
arkadaarkadaşşlarlarıınnıın yapn yapııssıı







3. Sportif temel ko3. Sportif temel koşşullar;ullar;
toplumsal toplumsal ççevre evre 
kulkulüüplerpler
federasyonlarfederasyonlar
spora spora öönem veren okullar.nem veren okullar.







İİlk iki gurup psikolojik alanlk iki gurup psikolojik alanıı
belirledibelirlediğğinden bu alanlarainden bu alanlara
dedeğğinilecektir.inilecektir.







Sporcunun kariyer geliSporcunun kariyer gelişşimi ;imi ;


Yetenek Yetenek 
Uygun antrenman /karUygun antrenman /karşışılalaşşmama
YYüüksek derecede destek ksek derecede destek 
ŞŞans  ans  
Psikolojik performans Psikolojik performans 
yyööneliminden etkilendineliminden etkilendiğği  i  
ssööylenebilir. ylenebilir. 







SporcularSporcularıın n MotorikMotorik
 


ve ve ÖÖğğrenme renme 
YeteneYeteneğğinin Dinin Dışıışındaki Psikolojik ndaki Psikolojik 
öözelliklerizellikleri


ÇÇabaaba
MotivasyonMotivasyon
ÖÖzgzgüüvenven
Pozitif yaklaPozitif yaklaşışımm
Konsantrasyon Konsantrasyon 
Uygun UyarUygun Uyarıılmlmışışllıık k 
HHıırs / Sakin olma                                              rs / Sakin olma                                              
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KARKARİİYER GELYER GELİŞİİŞİMMİİNDE NDE 
EBEVEYNEBEVEYNİİN ROLN ROLÜÜ


Ebeveynler Ebeveynler ççocuklarocuklarıı
 


iiççin yardin yardıım ve destek m ve destek 
kaynaklarkaynaklarıı


 
olarak golarak göörrüüllüür. r. 


Sportif Sportif ççevrede evrede öözellikle merkezi olan destekler; zellikle merkezi olan destekler; 
duygusal duygusal 
bilgisel  bilgisel  
araaraççsal sal 


olanlardolanlardıır. r. 







Duygusal destek;Duygusal destek;
 


babaşşararııssıızlzlıık durumlark durumlarıında nda 
cesaretlendirme, bacesaretlendirme, başşararıı


 
durumlardurumlarıında nda ööddüüllendirme llendirme 


bibiççimindedir. imindedir. 







Bilgisel destek;Bilgisel destek;
Ebeveynler yardEbeveynler yardıımcmcıı
antrenantrenöör fonksiyonunu r fonksiyonunu 
alarak alarak ççocuklarocuklarıına na 
antrenman ve yarantrenman ve yarışışma/ ma/ 
karkarşışılalaşşma ile ilgili  ma ile ilgili  
ööneriler getirerek neriler getirerek 
ggüüddüüler. ler. 







AraAraççsal destek;sal destek;
Ebeveynler bir  Ebeveynler bir  yandan yapyandan yapıılan spora maddi   lan spora maddi   
destek sadestek sağğlarken, bir yandan da spora larken, bir yandan da spora 
yeterince zaman ayyeterince zaman ayıırarak katkrarak katkıı


 
verirler.verirler.







Ebeveynlerin, antrenEbeveynlerin, antrenöörlerin ve rlerin ve 
sporcularsporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıın kariyer n kariyer 
ddöönemi snemi süürecinde derecinde değğiişşmesinin nedeni mesinin nedeni 
kokoşşullarullarıın farkln farklıılalaşşmasmasııddıır. r. 



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_9JLOx4r6jtY/R8r9VT4LyOI/AAAAAAAAASU/gt14nw7dx-E/s320/maskeler.jpg&imgrefurl=http://moreleskisehir.blogspot.com/2008_03_01_archive.html&usg=__3z1hVq6LSK6xuGc8WdBWscTyV3o=&h=298&w=218&sz=16&hl=tr&start=27&tbnid=7vfXn1i_KltKjM:&tbnh=116&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dfarkl%25C4%25B1%2Bko%25C5%259Fullar%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26start%3D18





Sporcularda yapSporcularda yapıılan lan ççalalışışmalarda; malarda; 
Ebeveynlerin verdikleri Duygusal Ebeveynlerin verdikleri Duygusal 
destedesteğğin bin büüttüün bn bööllüümlerde ve mlerde ve 
performans dperformans düüzeylerinde zeylerinde öönemli oldunemli olduğğuu


Bilgisel ve AraBilgisel ve Araççsal destesal desteğğin ise yin ise yüükselen kselen 
performans dperformans düüzeyiyle ve artan yazeyiyle ve artan yaşşla birlikte la birlikte 
sporcularda gittiksporcularda gittikççe e öönemsizlenemsizleşştitiğği belirlendi.i belirlendi.







ÖÖzellikle dikkat zellikle dikkat ççeken bir durum; eken bir durum; 
sporcularsporcularıın  ve antrenn  ve antrenöörlerin kariyer rlerin kariyer 
ddöönemi nemi öönem  nem  kazandkazandııkkçça sportif a sportif 
antrenman ve antrenman ve mmüüsabaka kosabaka koşşullarullarıınana
daha derin bir daha derin bir şşekilde baekilde bağğlanlanıırken, rken, 
ebeveynler bu ebeveynler bu durumdan gittikdurumdan gittikççe e 
uzaklauzaklaşşmalmalıı


 
ve duygusal ve duygusal destekte destekte 


bulunmalbulunmalııddıır.r.







Bir Bir ççok yazar ebeveynlerin spor ok yazar ebeveynlerin spor 
katkatııllıımmıında ve sportif banda ve sportif başşararııda aldda aldııklarklarıı


 sorumlulusorumluluğğun un ççocuklarda oluocuklarda oluşşan etkisini  an etkisini  
vurgulamvurgulamışışlardlardıır. r. 


Ebeveynler motivasyon ve mutluluk Ebeveynler motivasyon ve mutluluk 
konusunda konusunda ççok ok öönemli bir rol alnemli bir rol alıırlar. rlar. 







Genellikle spor dGenellikle spor düünyasnyasıına adna adıım atarken   m atarken   
sosyallesosyalleşşmelerini  samelerini  sağğlayan birinci kilayan birinci kişşiler iler 
onlardonlardıır. r. 


ÇÇooğğu zaman ilk antrenu zaman ilk antrenöör onlardr onlardıır.r.


BirBirççok ok üüst dst düüzey sporcu, ebeveynlerin sportif zey sporcu, ebeveynlerin sportif 
kariyerlerine bkariyerlerine büüyyüük bir etkide bulunduklark bir etkide bulunduklarıınnıı


 vurgulamvurgulamışışttıır. r. 







AAğığır sakatlanmalarda r sakatlanmalarda 
ve kariyer sonrasve kariyer sonrasıında nda 
ebeveynler destek ebeveynler destek 
veren en veren en öönemli nemli 
kikişşilerdir.ilerdir.



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.1asport.de/sport-bilder/velyky-oleg-handball_136324.jpg&imgrefurl=http://www.1asport.de/sport/Sportnachrichten/Handball/Oleg_Velyky_drohen_sechs_Monate_Pause_ou_71265N.html&usg=__9ngCRGjE24CGYMVTTJ9ymvh4mtQ=&h=208&w=250&sz=46&hl=tr&start=35&um=1&tbnid=81a68oqlkElSSM:&tbnh=92&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dhandball%2Bverletzung%26ndsp%3D18%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4TSEA_trTR296TR297%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1





Ebeveynlerin pozitif rolleri madalyonun Ebeveynlerin pozitif rolleri madalyonun 
yalnyalnıızca bir yzca bir yöönnüüddüür. r. 


ÇÇooğğu zaman tartu zaman tartışıışılan konu; lan konu; 
Ebeveynlerin baskEbeveynlerin baskıı


 
ve zorla eve zorla eğğitim itim 


yaptyaptıırdrdııklarklarıı
 


ve bu nedenle genve bu nedenle gençç
 sporcularsporcularıın mutsuz olup spora erken n mutsuz olup spora erken 


ssıırtlarrtlarıınnıı
 


ddöönmesine neden olduklarnmesine neden olduklarııddıır. r. 







Bu konuyla ilgili bir Bu konuyla ilgili bir ççalalışışma; ma; 
ÇÇok ilgi gok ilgi göösteren ebeveynlerin steren ebeveynlerin 
ççocuklarocuklarıı


 
kendilerini kendilerini ççok ok ççabuk   abuk   


baskbaskıı
 


altaltıında hissedebiliyorlar. nda hissedebiliyorlar. 



http://www.i-choose-us.com/images/mother.jpg





Bir kaBir kaçç
 


ççalalışışma; yama; yaşşanan baskanan baskıınnıın kin kişşiye iye 
etkisini incelemietkisini incelemişş. . 
SonuSonuçç:   :   
Ebeveynler tarafEbeveynler tarafıından hissettirilen ndan hissettirilen 
baskbaskıınnıın sporcularn sporcularıın n öözgzgüüvenini etkileyip, venini etkileyip, 
stres ve sustres ve suççluluk duygusunu luluk duygusunu 
canlandcanlandıırarak rarak ““TTüükenmeyekenmeye””


 
neden neden 


olabiliyor. olabiliyor. 







GenGençç
 


yyüüzzüüccüülerde yaplerde yapıılan bir lan bir ççalalışışmada; mada; 
yyüüzzüüccüüler tarafler tarafıından hissedilen baskndan hissedilen baskıınnıın n 
her her şşeyden eyden öönce ebeveynlerin fazla nce ebeveynlerin fazla 
dodoğğrudan davranrudan davranışışlarlarıından ndan 
kaynaklanmaskaynaklanmasııddıır.r.
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KARKARİİYER GELYER GELİŞİİŞİMMİİNDE NDE 
ANTRENANTRENÖÖRRÜÜN ETKN ETKİİSSİİ


Kariyer geliKariyer gelişşmesinde ikinci sosyal mesinde ikinci sosyal 
etkileetkileşşim antrenim antrenöörler ile olur. rler ile olur. 
Ebeveynlerin yanEbeveynlerin yanıında antrennda antrenöörlerin rlerin 
spor kariyerinde spor kariyerinde öönemli ve belirleyen nemli ve belirleyen 
bir etki verdikleri bilinir. bir etki verdikleri bilinir. 







Kariyer sKariyer süüresince antrenresince antrenöörlerinrlerin
aldaldııklarklarıı


 
rolrolüün gittikn gittikççe be büüyyüüddüüğğüü


 ddüüşşüünnüülmektedir. lmektedir. 
AntrenAntrenöörler sporcularrler sporcularıın n üüst st 
ddüüzey ezey eğğitimi iitimi iççin gittikin gittikççe e 
daha daha ççok sorumlu ok sorumlu 
olmaktadolmaktadıırlar. rlar. 







Yetenekli sporcularYetenekli sporcularıın performanslarn performanslarıınnıın n 
geligelişştirilmesi itirilmesi iççin, in, üüst dst düüzeyde zeyde 
profesyonel antrenprofesyonel antrenöörlere gereksinimi rlere gereksinimi 
olduolduğğu au aççııktktıır. r. 
AntrenAntrenöörler yalnrler yalnıız yz yüüksek bir profesyonel ksek bir profesyonel 
yeterlikte deyeterlikte değğil, aynil, aynıı


 
zamanda yzamanda yüüksek bir ksek bir 


sosyal yeterlikte bulunmalsosyal yeterlikte bulunmalııddıırlar. rlar. 







BaBaşşararııllıı
 


bir kariyer; sporcularbir kariyer; sporcularıın n ççok istekli ok istekli 
olup yeterli olup yeterli ççabayabayıı


 
ggöösterdikleri zaman sterdikleri zaman 


gergerççekleekleşşebilir. ebilir. 
AntrenAntrenöörrüün in işşi iyi bir antrenman ii iyi bir antrenman iççin in 
kaynak sakaynak sağğlamaslamasıı


 
ddışıışında sporcuyu nda sporcuyu 


motive etmek, desteklemek ve tmotive etmek, desteklemek ve tüüm m 
geligelişşimini saimini sağğlamaktlamaktıır. r. 







HentboldeHentbolde
 


yapyapıılan bir lan bir ççalalışışmada; mada; 
GGüçüçllüü


 
taktakıımlarda oynayan sporcular mlarda oynayan sporcular 


daha zaydaha zayııf takf takıımlarda oynayanlara gmlarda oynayanlara gööre re 
antrenantrenöörlerini genelde rlerini genelde ööddüül veren, sosyal l veren, sosyal 
destek veren ve demokratik olandan destek veren ve demokratik olandan 
daha daha ççok ok otokratikotokratik


 
ggöörrüüyorlar. yorlar. 







Basketbol sporunda yapBasketbol sporunda yapıılan balan başşka bir ka bir ççalalışışma da ma da 
sosyalsosyal--destek veren bir ydestek veren bir yöönetim binetim biççiminin iminin 
performans geliperformans gelişşimini daha imini daha ççok negatif ok negatif 
etkiledietkilediğğini doini doğğruluyor.  ruluyor.  


Sporcular ySporcular yüükselen performans dkselen performans düüzeyi ile birlikte zeyi ile birlikte 
antrenantrenöörden daha rden daha ççok baok bağığımsmsıız olmaya baz olmaya başşlaylayııp  p  
karkarşışılalaşşmalarda daha malarda daha ççok ok öözerklik almaktadzerklik almaktadıırlar. rlar. 


Performans yetenePerformans yeteneğği daha di daha düüşşüük olan sporcular k olan sporcular 
ise, antrenise, antrenöörrüün yn yüüksek ilgisi ile desteklenmek ksek ilgisi ile desteklenmek 
istemektedirler.istemektedirler.







Bir Bir ççalalışışmanmanıın sonun sonuççlarlarıı; yeteneklerini ; yeteneklerini 
geligelişştiren sporculartiren sporcularıın, dn, düüşşüük performans k performans 
ggöösterdiklerinde antrensterdiklerinde antrenöörlerinden daha rlerinden daha 
ççok ilgi gok ilgi göördrdüükleridir. kleridir. 
AntrenAntrenöörlerin ilgi grlerin ilgi gööstermesi, sporcularda stermesi, sporcularda 
sportif potansiyeli ysportif potansiyeli yüükselttikselttiğğini gini göösteriyor. steriyor. 







ŞŞimdiye kadar var olan sonuimdiye kadar var olan sonuççlar ; lar ; 
antrenantrenöörlerin sportif kariyer gelirlerin sportif kariyer gelişşiminde iminde 
yyüüksek derecede etkide bulunduklarksek derecede etkide bulunduklarıınnıı


 ortaya ortaya ççııkarmkarmışışttıır. r. 







Hentbol YaHentbol Yaşşamamıı
 


Anketi uygulamasAnketi uygulamasıına katna katıılan 62 lan 62 
kikişşinin 42inin 42’’si (%68)  erkek, 20si (%68)  erkek, 20’’


 
si(%32) bayandsi(%32) bayandıır. r. 
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HentboleHentbole
 


babaşşlamanlamanıızda en etkili kizda en etkili kişşi kimdir?i kimdir?
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Hentbol iHentbol işş
 


kariyerinize etkide bulundu mu?kariyerinize etkide bulundu mu?


Meslek
35,5%


Etkisi Var
44%


Hakemlik
3,2%


Üniversiteye
4,8%


Etkisi Yok
56%


Etkisi Yok
Üniversiteye
Meslek
Hakemlik


11%


82%


7%


Üniversiteye
Meslek
Hakemlik







HentboldenHentbolden
 


maddi kazanmaddi kazançç
 


elde ettiniz mi?elde ettiniz mi?


Az
24%


Orta
27%


Yüksek
6%


Yok
42%


Var
58%


Yok
Az
Orta
Yüksek







Hentbol oynadHentbol oynadığıığınnıız iz iççin aileniz sizi destekliyor in aileniz sizi destekliyor 
mu/destekledi mi?mu/destekledi mi?


16%


84%


Aile Desteklemeyenler
Ailesi Destekleyenler


65%6%


29%


Sadece Aile
Sadece Akraba
Herkes







Hentbol sporcularHentbol sporcularıı
 


iiççin antrenin antrenöör davranr davranışışlala--
 rrıınnıınn


 
HentbolHentbolüü


 
ssüürdrdüürmedeki etkinlirmedeki etkinliğği ?i ?
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HentbolHentbolüü
 


bbıırakrakıırsanrsanıız/bz/bııraktraktııysanysanıız gerekz gerekççesi esi 


ne olur?ne olur?


15%


10%


8%


30%


6%


2%


16%


13%
Geçim Sıkıntısı
Antrenör
Yaştan Dolayı
Sakatlık
Kulüp Yetersizliği
Çocuk Sahibi Olma
Başarısızlık
Diğer







KARKARİİYERYERİİN BN BİİTTİİRRİİLMESLMESİİ


Kariyer aKariyer aşşamalaramalarıı
 


kritik yakritik yaşşam  am  
durumlardurumlarıı


 
olarak algolarak algıılandlandığıığı


 
iiççin  in  


sportif psikolojik dansportif psikolojik danışışma ve destek ma ve destek 
isteyebilir. isteyebilir. 
Kariyer aKariyer aşşamalaramalarıı


 
psikolojik krizleri psikolojik krizleri 


yaratabilir ya da normal geliyaratabilir ya da normal gelişşme me 
bbööllüümmüü


 
olarak golarak göörrüünebilir. nebilir. 







Kariyerin Bitirilmesine Neden Olan FaktKariyerin Bitirilmesine Neden Olan Faktöörler:rler:


Bir olayBir olayıın olmasn olmasıı
 


ya da olmamasya da olmamasıı
KiKişşinin kendi ya da Dinin kendi ya da Düünya ile olan  nya ile olan  
varsayvarsayıımlarmlarıınnıı


 
dedeğğiişştirmesitirmesi


Bununla ilgili olarak davranBununla ilgili olarak davranışışlarlarıınnıı
ya da iliya da ilişşkilerini dekilerini değğiişştirmesinin tirmesinin 
gerekli olmasgerekli olmasıı







Kariyer sonu ya da Kariyer sonu ya da ççocuk  doocuk  doğğumu umu 


KKööttüü
 


yayaşşam olaylaram olaylarıı
Ciddi sakatlCiddi sakatlııklar klar 
Gelirlerinin azalmasGelirlerinin azalmasıı


YaYaşştan dolaytan dolayıı
 


performansperformansıın    n    
ddüüşşüüşşüü


DDüünya rekoru vb.     nya rekoru vb.     
gergerççekleekleşştirememetirememe







ÖÖnemli olan insannemli olan insanıın yan yaşşamamıındaki dendaki değğiişşimler imler 
ve bununla bave bununla bağğlantlantııllıı


 
olan uyumu saolan uyumu sağğlamaktlamaktıır. r. 


Bu uyum Bu uyum üçüç
 


faktfaktöörden olurden oluşşur. ur. 


1. A1. Aşşamanamanıın tipi ve algn tipi ve algıılanmaslanmasıı: : ÖÖrnerneğğin; in; 
planlanmplanlanmışış


 
ya da aniden oluya da aniden oluşşan bir an bir 


kariyer sonu kariyer sonu 


2. 2. ÇÇevresel faktevresel faktöörler: rler: ÖÖzellikle sosyal destekzellikle sosyal destek


3. Ki3. Kişşisel isel öözellikler: zellikler: İİstekler, yetenekler. stekler, yetenekler. 







PlanlPlanlıı
 


olan bir kariyer sonunda uyum olan bir kariyer sonunda uyum 
sasağğlama sorunlarlama sorunlarıınnıın daha dn daha düüşşüük olduk olduğğu u 
belirlenmibelirlenmişştir. tir. 



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.adanadershane.com/omscadmin/imagestore/24723849.jpg&imgrefurl=http://www.adanadershane.com/index.php%3Fonline%3Dhabergoster%26id%3D33&usg=__kWhJXjKs3BtO-al9eW2TK43odPk=&h=480&w=640&sz=93&hl=tr&start=14&um=1&tbnid=TEoV3ulMLuGfOM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmutluluk%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4TSEA_trTR296TR297%26sa%3DN%26um%3D1





Eski Sporcularla YapEski Sporcularla Yapıılan lan 
RastlantRastlantıısal Arasal Araşşttıırma rma 
SonuSonuççlarlarıı


Sporcular uyum saSporcular uyum sağğlama sorunlarlama sorunlarıından ndan 
bahsettikleri zaman; bahsettikleri zaman; 
LitvanyaLitvanya’’llıılardalarda


 
ortalama 17.6 aylortalama 17.6 aylıık k 


Rus sporcularda 11.7 aylRus sporcularda 11.7 aylııkk
Alman sporcularda ise sadece 8.1 aylAlman sporcularda ise sadece 8.1 aylıık k 
bir sbir süüre tanre tanıımlanmmlanmışışttıır. r. 







HentboldeHentbolde
 Kariyerin Bitimine Kariyerin Bitimine 


iliilişşkin Bir Yakin Bir Yaşşam am ÖÖykyküüssüü


Orta okulda baOrta okulda başşladladığıığım m HentbolHentbolüü
 


1212--13 13 
yyııl oynadl oynadııktan sonra ktan sonra üüniversitede niversitede 
bbııraktraktıım. Bm. Bıırakma nedenim 2 yrakma nedenim 2 yııl l 
ssüüresince antrenresince antrenöörle yarle yaşşadadığıığım sorunlar m sorunlar 
ve maddi olanaksve maddi olanaksıızlzlııklardklardıı. . İİdeallerimin deallerimin 
gergerççekleekleşşmemesi nedeniyle hayal memesi nedeniyle hayal 
kkıırrııklklığıığı


 
yayaşşadadıım. Bu sm. Bu süürereççte bte büüyyüük bir k bir 


boboşşluk oluluk oluşştu ve sigaraya batu ve sigaraya başşladladıım. m. 
SSüürekli uyuyordum.rekli uyuyordum.







SorgulamalarSorgulamalarıım sm sıırasrasıında nda HentbolHentbolüünn
 sorunlarsorunlarıı


 
ve bulunduve bulunduğğum ilin Hentbol de um ilin Hentbol de 


yetersizliklerini etken olarak varsayyetersizliklerini etken olarak varsayııp p 
kendime ait sorumlulukendime ait sorumluluğğu uzun bir su uzun bir süüre re 
yok saydyok saydıım. Aradan ym. Aradan yııllar gellar geççti, ti, şşimdi imdi 
geriye dgeriye döönnüüp baktp baktığıığımda germda gerççek neden ek neden 
bendim!..bendim!..


* Bir * Bir ÜÜniversitede niversitede ööğğretim gretim göörevlisi/ Erkekrevlisi/ Erkek







Bir Bir ÜÜniversitede Araniversitede Araşşttıırma rma 
GGöörevlisirevlisi
HentbolHentbolüü


 
en en ççok para kazandok para kazandığıığım ve en bam ve en başşararııllıı


 olduolduğğumuz sezonda kulumuz sezonda kulüübbüün kapanmasn kapanmasııyla byla bııraktraktıım. m. 
BBüüyyüük bir bok bir boşşluktu. Beklenmedik bir durumdu, bitmiluktu. Beklenmedik bir durumdu, bitmişş


 olmasolmasıınnıın hin hiçç
 


de zamande zamanıı
 


olmadolmadığıığınnıı
 


ddüüşşüündndüümm……


Bu dBu düüzeyde bazeyde başşka bir kulka bir kulüüp sep seççeneeneğği yoktu.i yoktu.
 


BaBaşşka ka 
hihiççbir bir şşey yapamazmey yapamazmışıışım gibi hissettim. Yam gibi hissettim. Yaşşamdan amdan 
keyif almkeyif almııyordum, yalnyordum, yalnıız kalmak istiyordum, z kalmak istiyordum, 
rrüüyalaryalarııma giriyordu. ma giriyordu. İşİşimi, keyfimi yitirmiimi, keyfimi yitirmişştim.tim.


ÖÖğğretmenlik yapretmenlik yapııyor olmam beni tatmin etmiyordu.yor olmam beni tatmin etmiyordu.
Bir yBir yııl kadar sl kadar süürdrdü…ü…







BaBaşşka bir ka bir ÖÖykyküü


ÜÜniversitede araniversitede araşşttıırma grma göörevlisi oldum ve revlisi oldum ve 
ssüürekli yaprekli yapıılan basklan baskıılar sonucunda lar sonucunda üüst st 
ddüüzeyde voleybol oynarken bzeyde voleybol oynarken bıırakmak rakmak 
zorunda kaldzorunda kaldıım. Yaklam. Yaklaşışık iki yk iki yııl l 
depresyona girdim!.. Kendime, yadepresyona girdim!.. Kendime, yaşşama ama 
kküüsmsmüüşşttüüm!..m!..
*Bir *Bir ÜÜniversitede niversitede ööğğretim gretim göörevlisi /Bayanrevlisi /Bayan







SaSağğllııklklıı
 


bir kariyer bitiminde uyum bir kariyer bitiminde uyum 
sasağğlama slama süürecinde ve kalitesinde kirecinde ve kalitesinde kişşiler iler 
arasarasıında ynda yüüksek derecede farklksek derecede farklııllıık k 
bulunur. bulunur. 


Bu farklBu farklııllığıığın kin kişşisel, sosyal ve kisel, sosyal ve küültltüürelrel
faktfaktöörlerden kaynaklandrlerden kaynaklandığıığınnıı


 ssööyleyebiliriz.yleyebiliriz.







Kariyer bitimi baKariyer bitimi başşararııllıı
 


olunmasolunmasıı
 


gereken gereken 
kritik bir yakritik bir yaşşam durumu olarak gam durumu olarak göörrüünnüür ve r ve 
zaman ister. zaman ister. 







Kariyer sonunu erken planlama, Kariyer sonunu erken planlama, 
istekli bir geri istekli bir geri ççekilmenin ve uzun ekilmenin ve uzun 
vadeli sosyal destekle sorunsuz vadeli sosyal destekle sorunsuz 
oluoluşşmasmasıınnıı


 
sasağğlar. lar. 







Kariyer bitiminin planlKariyer bitiminin planlıı
 


olmamasolmamasıı, , 
spordan sonraki yaspordan sonraki yaşşama uyum ama uyum 
sasağğlamanlamanıın uzun sn uzun süürmesine ve  rmesine ve  
bu debu değğiişşimin imin ççok zor yaok zor yaşşanmasanmasıına  na  
neden olabilir. neden olabilir. 







Kriz, sporda istenen sonuKriz, sporda istenen sonuççlara lara 
ulaulaşışılamadlamadığıığında, kinda, kişşisel ve sosyal isel ve sosyal 
kaynaklarkaynaklarıın eksiklin eksikliğğinde oluinde oluşşur. ur. 







SONUSONUÇÇ
 


VE VE ÖÖNERNERİİLERLER


Sporcular ile Kariyer sonunda Sporcular ile Kariyer sonunda 
karkarşışılalaşşacaacağığınnıı


 
ddüüşşüündndüüğğüü


korku ve kaygkorku ve kaygıılar konular konuşşulmalulmalıı


Tehdit olarak algTehdit olarak algııladladığıığı
 


olaylarolaylarıın n 
psikolojik ypsikolojik yööntemlerle yok edilmesintemlerle yok edilmesi
sasağğlanmallanmalıı……







SporcularSporcularıı, sportif kariyer s, sportif kariyer sıırasrasıında nda 
kariyer sonraskariyer sonrasıı


 
iiççin farklin farklıı


 
rollere hazrollere hazıırlarla







YapacaYapacağığı meslemesleğği planlai planla
Spor ve mesleSpor ve mesleğği birbirine kaynai birbirine kaynaşşttıırr
Spordaki olumlu becerileri meslek Spordaki olumlu becerileri meslek 
yayaşşamamıına transfer etna transfer et







KENDKENDİİNNİİ
 


GERGERÇÇEKLEEKLEŞŞTTİİRMEK RMEK İİÇÇİİNN


KARKARİİYERYERİİ
 


HER HER 
DDÖÖNEMNEMİİYLEYLE
PLANLAMAYAPLANLAMAYA
NE DERSNE DERSİİNNİİZ !..Z !..
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http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://cache.gettyimages.com/xc/52551897.jpg%3Fv%3D1%26c%3DViewImages%26k%3D2%26d%3D780858ABC91EC2143064839536CE6950A40A659CEC4C8CB6&imgrefurl=http://www.jamd.com/image/g/52551897&usg=__dqHP0DzBNxx4rZp7NBLrodTOSLA=&h=594&w=478&sz=42&hl=tr&start=48&um=1&tbnid=JrB7LsOwIU--cM:&tbnh=135&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dhandball%2Btrainer%26ndsp%3D18%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4TSEA_trTR296TR297%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1











		      	  Performans   	  	 	 	Sporunda Kariyer�         (Hentbol Örneği)�               Yrd.Doç.Dr. Ferudun Dorak�                              Ege Üniversitesi BESYO

		SPORDA KARİYER NEDİR !..

		Kariyer Dönemleri 1(John Selmala-1994)

		Slide Number 4

		Slide Number 5

		Kariyer Dönemleri 2

		Farklı Durumlara Göre Dönemler

		Slide Number 8

		Performans Sporunda Kariyeri Neler Etkiler?

		Bu sinerjiler üç guruba ayrılır

		Slide Number 11

		Slide Number 12

		Slide Number 13

		Slide Number 14

		Sporcuların Motorik ve Öğrenme Yeteneğinin Dışındaki Psikolojik özellikleri 

		KARİYER GELİŞİMİNDE EBEVEYNİN ROLÜ

		Slide Number 17

		Slide Number 18

		Slide Number 19

		Slide Number 20

		Slide Number 21

		Slide Number 22

		Slide Number 23

		Slide Number 24

		Slide Number 25

		Slide Number 26

		Slide Number 27

		Slide Number 28

		Slide Number 29

		KARİYER GELİŞİMİNDE ANTRENÖRÜN ETKİSİ

		Slide Number 31

		Slide Number 32

		Slide Number 33

		Slide Number 34

		Slide Number 35

		Slide Number 36

		Slide Number 37

		Slide Number 38

		Slide Number 39

		Slide Number 40

		Hentbolden maddi kazanç elde ettiniz mi?

		Slide Number 42

		Hentbol sporcuları için antrenör davranışla-rının Hentbolü sürdürmedeki etkinliği ?

		Hentbolü bırakırsanız/bıraktıysanız gerekçesi ne olur? 

		KARİYERİN BİTİRİLMESİ

		Slide Number 46

		Slide Number 47

		Slide Number 48

		Slide Number 49

		Eski Sporcularla Yapılan Rastlantısal Araştırma Sonuçları

		Hentbolde Kariyerin Bitimine ilişkin Bir Yaşam Öyküsü

		Slide Number 52

		Bir Üniversitede Araştırma Görevlisi

		Başka bir Öykü

		Slide Number 55

		Slide Number 56

		Slide Number 57

		Slide Number 58

		Slide Number 59

		Slide Number 60

		Slide Number 61

		Slide Number 62

		KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

		Slide Number 64

		Slide Number 65






Ziya KORUÇ, Ph. D.
Hacettepe Üniversitesi 


YARIŞMA ve MAÇ
 


KAYGISI
(Nasıl yaklaşılmalı)







From; D.M. Landers, M. Q Wang
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experienced
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shooters
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UYARILMIŞLIK


GERGİNLİK HEYECAN


ENDİŞE
 
SALDIRGANLIK            PANİK


STRES
 


MOTİVASYON


KAYGI
 


DİKKAT







Uyarılmışlık, organizmanın derin uyku durumundan yoğun 
heyecana değin uzanan süreci kapsayan ve bu süreç


 
içinde 


değişik düzeyler sergilenen genel fizyolojik ve psikolojik bir 
etkinliktir (Gould


 
ve Krane, 1992)


Uyku
 


Panik


(Koma)


Uyarılmışlığın heyecansal etkisi veya bilişsel boyutu kaygı
 olarak düşünülebilir (Gould


 
ve Krane, 1992). Cox


 
(1994), en 


basit şekliyle kaygıyı, fizyolojik uyarılmışlığın artması
 


ve 
öznel endişe hissi olarak tanımlamaktadır 


Stres de bu uyarılmışlık sorunlarından birisidir
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Yüksek performans


Düşük performansDüşük performans


Düşük Yüksek


U Y A R I L M I Ş
 


L I KDüşük Yüksek


Yüksek


S         T        R       E          S 


İyi  Stres
Kötü


 
Stres


optimum







Stres ve gerginlik yarışmayla birlikte hareket 
ederler. Çok fazla stres sadece bir kısım 
sporcularda değil tüm sporcularda olumsuz etki 
yaratır, oyuncular stresi kontrol altına aldıkları


 sürece, stresin kendilerine zarar vermesinden daha 
çok, kendilerinin lehlerine çevrilebileceğinden emin 
olmaları


 
gerekir (Bull


 
ve Shambrook, (2007), Soccer: The


 
Mind


 
Game)







Stres ve Stres Süreçleri


Stres:
 


Stres üç
 


temel elementi içeren karmaşık psiko-biyolojik 
bir süreci ortaya koyar, Stres yaratıcılar, korku ya da 
tehlikenin algılanması


 
ya da değerlendirilmesi


 
ve duygusal 


tepkiler,


Stres Süreçleri:
 


Stres süreçleri genellikle bir durum ya da 
stres yaratıcı


 
tarafından  başlatılan tehlike, potansiyel kötü


 durum ya da engellenme gibi olan algı
 


veya 
değerlendirilmelerdir.


Stres Sürecinin dört aşaması
 


vardır.







Stres Süreçleri
Çevresel Girdiler


Aşama
 


1
 
(Fiziksel ya da Psikolojik)


Aşama 2
 
Bireyin algıladığı


 
çevresel girdiler (psikolojik 


ya da fizyolojik tehdit
 


algısı)


Tepkiler


(Fizyolojik ya da Psikolojik)


* Uyarılmışlık


Aşama 3
 
* Durumluk Kaygı


 
(bilişsel ve  Bedensel)


* Kas gerginliği


* Dikkat değişmeleri


Aşama
 


4
 


Davranışlar


(Performans ya da çıktılar)







Stres ve Kaygının Kaynağı


Durumun Önemi


DURUMSAL KAYNAKLAR


Belirsizliği


Sürekli Kaygı


KİŞİSEL KAYNAKLAR


Kendilik Saygısı







Uyarılmışlık Performans İlişkisi
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U Y A R I L M I Ş
 


L I K







0 1 2 3 4 5


Normal
 


Okçuluk
 
Eskrim


 
Futbol  Yüzme


 
Rugby


Durum
 


Golf
 


Tenis
 


Boks            Gülle atma
 


Halter


Atlamalar     Atlamalar        Kısa Mesa.


Defans 


Oyuncuları
Forvet  
Oyuncuları


Kaleciler







Çok Boyutlu Kaygı


Bilişsel Kaygı
 


:


Bedensel Kaygı
 


:
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Yüksek


Düşük
 


DURUMLUK KAYGI
 


Yüksek


Bilişsel Kaygı


Bedensel Kaygı


Çok Boyutlu Kaygı







Kaygı
 


Performansı
 


Nasıl Etkiler


Yüksek kaygı
 


ile beraber kas gerginliği artar ve koordinasyon 
zorlaşır. 







Başarılmış


Performans


(Eski durum)


Başkalarının


Deneyimleri


(Gözlemler)
 


Yeterlik
 


Sporsal
 Yaşantısı


 
Performans


Sözel İknalar


(Dışsal destek)


Duygusal 


Uyarılmışlık


(Kişisel durum)







K


A
 


Y
 


G
 


I


Kendine Güven


Dikkat ve 
Konsantrasyon


Koordinasyon


Motivasyon


Karar Verme


Kaygının Etkilediği Bilişsel Yapılar







“ne denli hata yapma korkunuz varsa,  o 
denli fazla hata yapma olasılığınız ortaya 
çıkar”


 
(Swen


 
Goran


 
Eriksson)







“Düşük”
 


Endişe
 


“Yüksek”
 


Endişe
Bilişsel kaygı


 
Bilişsel kaygı
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K
 A
 Y
 G
 I


 
D


 Ü
 Z
 E
 Y
 İ


Yüksek


Bilişsel Kaygı


Bedensel Kaygı


Maç
 


Havasına Giriş
 


Maçın


Başlama anı


Maç
 


Öncesi ve Sırasında Durumluk 
Kaygı


 
Bileşenlerinin Durumu







2 gün       1 gün 2 saat
 


Isınma
 


20 daki.
 


2 Saat sonra


C


S


A


I


2


A


L


T


Ö


L


Ç


.
Maç


 


öncesi ve sonrası


Koruç, Z. &  Kagan, S. (2004).


Bilişsel Kaygı


Bedensel Kaygı
Kendine Güven







Maç
 


Sonrası
 


Yarışma Durumluk Kaygısı


Kendine Güven


Bilişsel Kaygı


Bedensel Kaygı


Soyunma odası
 


2 saat sonra
 


1 gün sonra







Yarışma Kaygısı
 


ile Başa çıkmak







Uygulamalar İçin Öneriler
1. Belirtilerini ve Göstergelerini Tanıyarak Uyarılmışlık ve Durumluk Kaygıyı


 Anlamak


2. Bireylere Uygun Başa Çıkma Stratejiler Yapmak







Yarışma Kaygısı
 


ve Yarışma
 


Stresinde Gözlenen 
Belirtiler


1. Fizyolojik Belirtiler:
esas olarak adrenelinin


 
artmasına bağlı


 
olarak ortaya çıkan 


belirtilerdir.


a.
 


kalp atım hızında artma


b.
 


terleme, soğuk ve ıslak deri


c.
 


karın ağrısı


d.
 


nefes almada hızlanma


e.
 


kas gerginliği


f.
 


ağızda ve boğazda kuruma


g.
 


sık sık idrara çıkma isteği







2.  Bilişsel Belirtiler: 


a.
 


endişe


b. şaşkınlık ve karışmışlık hissi


c.
 


konsantre olamama 


d.
 


karar vermede güçlük


e.
 


kendini hasta gibi hissetme ya da acayip


hissediyorum sözü


f.
 


kendini kontrol dışı
 


ya da bunalmış
 


hissetme







3.
 


Davranışsal Belirtiler:


a.  hızlı
 


konuşma


b.  sinirli tavırlar


c.  tırnak yeme


d.  ayağını
 


yere vurma


e.  bir kısım tikler göz kırpma, 


ya da istemsiz seğirmeler


f.   kaşlarını
 


sürekli çatma


g.  esneme







Başa Çıkma Stratejileri


Genel psikoloji literatüründe, Folkman, Lazarus, 
Dunkel


 
–


 
Schetter, DeLongis


 
ve Gruen


 
(1986) 8 tane 


başa çıkma stratejisi belirlemiştir. 


1.
 


Başa Çıkma İle Karşılaşma, 
2.


 
Problem Çözmeyi Planlama, 


3.
 


Uzaklaşma, 
4.


 
Kendilik Kontrolü, 


5.
 


Sorumluluğu Kabul Etme, 
6.


 
Olumlu Yeniden Değerlendirme, 


7.
 


Kaçma-
 


Kaçınma ve Sosyal Destek Arama
8.


 
Risk Alma


 
(


 
Pico,


 
2001)


 
(Ergen Gruplarında İçme, 


Yeme, Sigara
 


İçme, İlaç
 


Kullanma veya Riskli Bir Şey 
Yapma Gibi Risk Alma Davranışlarından 
Oluşmaktadır). 







Sporcularda
 


Performansı
 


Düzeltmek İçin Kullanılan Başa 
Çıkma Stratejileri


1. Zihinsel Antrenman, 
2. Dikkati Odaklama, 
3. Olumlu Düşünme, 
4. Gevşeme Teknikleri, 
5. İçsel Konuşma Yöntemi, 
6. Sosyal Destek, 
7. Hedef Belirleme, 
8. Ağır Antrenman 


(Gould, Eklund


 


& Jackson, 1993; Gould, Finch


 


& Jackson, 1993).







Sporcularda
 


stres kaynaklarına tepki olarak farklı
 


problem 
odaklı


 
stratejiler kullanmaktadır. 


Bu tepkiler bilişsel yaklaşma stratejilerini
 


içermektedir,


1.  İpuçlarının Farkında Olmayı
2.  Görev Yönelimli Başa Çıkmayı
3.  Hedefe Konsantre Olmayı
4. Zaman Yönetimini 
5. Rakipler Hakkında Bilgi Edinmeyi
6.  Tekrarlı


 
Uyarılmayı


7.  Uygun Antrenmanı







STRES YARATICI
 


BİLİŞİN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI


BAŞA ÇIKMA STRATEJİSİ


EVET
 


HAYIR


UYGULA
 


STRES


OLUMLU PERFORMANS
 


KAYGI


GEVŞEME ÇALIŞMASI


OLUMSUZ PERFORMANS


(Jones
 


ve Hardy, 1998)







Gerginlik düzeyi olması gereken yerde 
olmalıdır
Gerginliğin bu düzeyin altında ya da üstünde 
olması sporcunun performansını önemli 
ölçüde etkiler
Gerginliğin bir çeşidi de maç öncesinde 
sporcunun kafasında oluşan şeylerden gelir
Fakat bir oyuncu olumsuz düşüncelerle 
savaşamazsa, sonrasında genellikle olumsuz 
düşüncelerle fiziksel gerilimi birleşir, bu da 
oyuncuların performans sergilerken olumsuz 
olarak etkilenmelerine neden olur


Kaygı
 


ve Stresin Artırdığı
 


Gerginlik







BİLİŞSEL KAYGI
 


ZİHİNDEN -
 


KASA


Otogenik Alıştırmalar


Hayal etme


TM


Self Hipnoz


vb.


BEDENSEL KAYGI
 


KASTAN –
 


ZİHİNE


Derinleşen Gevşeme


Derin Nefes Alma


Yoga


Aerobik Egzersiz
 vb.


Gevşeme Çalışmaları







Gevşeme Çalışmaları
 


Ne Zaman  
Kullanılmalı


DERİNLEŞEN GEVŞEME
 


1Gece önce


OTOGENİK ÇALIŞMALAR             2 saat kala


İMAGERY 20 Dakika 
kala


(HAYAL ETME TEKNİKLERİ)


DERİN NEFES ALMA                 Son dakika


ODAKLANMA    Maç
 içi


(CENTRİNG)
 


5 Saniye







Yavaşla: yürü ve konuş.
Nefes: kontrollü ve dolu olmalı
Fakat stresinizin fiziksel kısmında kontrol 
kazanmak ihtiyacını


 
daha çok hissediyorsanız, 


o zaman daha çok yapısallaşmış
 


nefes tekniği 
ile egzersiz yapmanız gerekebilir


Düşünceler ya da odak noktası: basitçe dikkati 
çevresel olgulara dağılıp toplanabilmeli 


En Basit Maç/Yarışma Öncesi Gerilimi Kontrol 
Altına Alma Çalışmaları







Uyarılmışlığı
 


Artırma Çalışmaları







Tüm takımlar maç öncesi ısınırlar ve bu fiziksel 
ısınma uyarılmışlık ve hazır olma seviyesinde 
büyük bir etkiye sahiptir.


Fiziksel Isınma







Uyarılmışlığı
 


Artırmak için  Müzik


Bir çok sporcu yarışma öncesi (gaza gelme) 
konusunda müziği çok etkili bulurlar. Müzik seçimi çok 
önemlidir ve kişiseldir. Bu durumlarda kullanmak için 3 
tip


 
müzik etkili görünmektedir. 


İlk olanı
 


açıkça spor performansı
 


ile ilgili olandır. 
Tipik örnek , Rocky


 
IV filminin müziğidir. 


Birçok sporcu bu melodilerin ne kadar etkileyici 
olduğunu ve yarışma öncesi hazırlıklarında onlara çok 
yardımcı


 
olduğunu söyler.







2. Tip müzik;
 


Vatansever müziklerde bazı
 


elit sporcular 
tarafından etkili bulunmuştur. Okul ya da üniversite şarkıları


 
ulusal 


melodiler takım ya da bireysel spor yapan sporcular üzerinde çok etkili 
olarak kullanılmıştır.


3. Tip müzik
 


ise neşeli optimistik
 


içinde anlamlı
 


sözler bulunan 
müziktir. İngiltere bayan kriket takımının 1993 dünya kupasında  Tina


 Turner’a
 


ait ‘Simply
 


the
 


Best’
 


adlı
 


şarkısını
 


kullandıkları
 


bilinmektedir. 
İngiltere Netball


 
takımı


 
da aynı


 
şarkıyı


 
1995 dünya şampiyonasında 


kullanmışdır. Diğer popüler bir tercih ise Queen
 


grubuna ait ‘We
 


are
 the


 
champions’


 
dur.







Fiziksel Uygulama


Sporcular kendilerini uyuşuk hissettiklerinde ve motive 
olmaya gereksinim duyduklarında, fiziksel baskı


 
biraz işe 


yarayabilir. Birkaç
 


sprınt
 


yapmak, biraz ağırlık kaldırmak, 
ya da sadece koşup, vücudu ve beyni harekete geçirmek 
için nefes alıp vermek, kalp atış


 
hızı


 
ve solunumu 


artıracaktır. Böylece sporcu kendisini daha enerji dolu 
hissedecektir. 


Diğer yandan bu çalışmalar fiziksel olarak harekete 
geçmeye ve ideal performans aralığının yakalanmasına 
da yardım edecektir.  







İpuçlarıyla Harekete Geçirmek


Uygun ve etkili kelimeleri 
kullanmak, sporcuların uygun 
performans alanına girmesini 
sağlamakta yardımcı


 
olabilir 


(Şimdi zamanı, Haydi bakalım 
vb.)


Bazı
 


sporcular baskıya 
gereksinim duyarlar ve 
kendilerini heyecanlı


 hissetmedikleri zaman sinirli 
olurlar. Bu tip sporcuların 
kendilerini enerji dolu 
hissetmelerini sağlamak için bu 
teknik kısmi bir çözüm olabilir 







Antrenörlük Hataları



http://www18.gazetevatan.com/fotogaleri/resim.asp?kat=4081&page_number=40





Kaygı
 


ve Stresi Artıran Yanlış
 


Antrenör Stratejileri


Sporcuyu motive etmek için eleştiriyi kullanmak.


”Maçı
 


kazanmak zorundasın”
 


savını
 


kullanmak.


Maç
 


sırasında ya da az öncesinde öğretmeye
çalışmak.







“Yapma”
 


demek.


Sporcuya izlenildiğini hatırlatmak.


Suçlamak


Hakemi sorumlu tutmak.


Görevleri yanlış
 


belirlemek ve bunda iddiacı
olmak.







”Hiç
 


kimseye hiçbir şey borçlu değilim”
 


sözü.


Ceza amaçlı
 


antrenman yaptırmak.


Çifte standardın uygulanması.







Kaygı
 


Ve Heyecanın Azaltılmasına Yardımcı
Antrenörlük Stratejileri


Antrenmandaki hazırlık maçlarına önem verin


Bilinen durumlar ya da ortamlarda çalışın


Rahat komutu vermekten kaçının


Fiziksel etkinlikteki stresin ortaya çıkışını
 


bilin







Bireysel zihinsel antrenman stratejilerinin kullanılmasını
 özendirin.


Stres ve kaygının yarattığı
 


kendine odaklanmayı
 durdurun.


Sakatlık durumlarına makul tepkiler verin.


Hatalara doğrudan tepki vermekten kaçının.


Kendine güvenin artırılması
 


için çaba harcayın.







Maça başlama vuruşunu yapmadan önce çok 
gergin oluyorum. Tek isteğim birinin iki saat 
sonrasında bana gelip “her şey yolunda. Çok 
iyi oynadın. Takım harikaydı. Kimse 
sakatlanmadı, demesi ile içimi rahatlatmak.”


 Fakat bu kişi asla gelmez. Ve sahada nelerin 
olacağını


 
bilmeden maçı


 
terk ederim.                   


Johny
 


Wilkinson







Anne ve Babalara Birkaç
 


Söz


Öncelikle çocuğunuzun spordan ne istediğini öğrenin, Spora katılma 
ya da katılmamsında bir kısım unsurlar varsa onları


 
sorgulayın.


İkinci olarak, Gerçek beklentilere sahip olmak ve çocuklarına zamanı
 ve sporsal performans niteliğinde çaba harcamasını


 
anlaması


 
için 


yardım edin


Üçüncü
 


olarak, Çocuklarınıza kazanma ve kaybetmenin anlamını
 


ve 
nedenlerini kavrayabilmeleri için yardım edin


Son olarak, Kendi kendine antrenmanda ve oyun alanında 
olgunlaşmasına olanak verin. 







Anne ve Babalara Birkaç
 


Söz







Ziya KORUÇ


 


Ph.D.


DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


zkoruc@hacettepe.edu.tr



mailto:zkoruc@hacettepe.edu.tr
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