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Amaç; 
• Bu çalışmada felsefe kavramının spordaki yeri ve antrenörlük 

kavramının felsefi düşüncedeki yerinin gözlemlenmesi 
amaçlanmıştır. 

• Sporcunun antrenörle iletişiminin sportif başarıya etkisi göz 
önüne alındığında antrenörün spora ve sporcuya bakışı 
oldukça önemlidir. 

• Antrenörün kullandığı  metotlar,  çalışma  şekilleri olduğu 
kadar sporcuyla  iletişimi ve kullandığı  felsefe kişisel ve 
sportif gelişimi  etkiler niteliktedir. 

• Çalışma kapsamında felsefenin spordaki yeri ve antrenörlük 
kavramı, bir antrenörün sahip olması gereken özellikler, 
antrenör sporcu ilişkileri, antrenörlüğe felsefi açıdan bakış  ve 
hentbol dalı özelin de antrenörlük felsefesinin temel 
doğrularını belirlemek hedeflenmiştir. 
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                   GİRİŞ 
• FELSEFE: Her şeyi ayrıntısına kadar inceleme ve düşünme  

sanatı,gerçekte insan düşüncesini temsil eder. 
• SPOR FELSEFESİ: Spor kavramını sporun özünü  sürekli bir çaba 

ile araştıran , spor bilimlerinden ve felsefelerinden her yeni bilgi ile 
yeniden  yorumlayan, aydınlatan bir bilgi alanıdır. Spor felsefesi; spor 
ile ilgili teknik, bilimsel felsefi hatta mitolojik bilgiler ışığında sporun 
özünü spor kavramının anlamını ortaya koyma 
amacındadır.(YILDIRIM,2018) 

• Spor  felsefesinin sporun temeline inmesi ve sporu geliştirme çabası 
için de olduğu görülmektedir.   

• Spor ve felsefe bağlamında bir antrenörlük kavramı ortaya çıkmıştır. 
ACEP felsefesi olarak adlandırılmaktadır. ACEP felsefesinde ilk 
hedef sporcuyu kazanmak ikinci hedef ise başarı olarak 
belirlenmiştir.(YEDİ METRE DERGİSİ,1996) 
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FELSEFENİN  
SPORDAKİ YERİ  

• Sağlık için yapılan spor, 
insanın Sağlıklı Yaşam 
Felsefesine dayanır, 

• Başarı ve mücadele için 
yapılan spor dallarında 
sporcular farklı çalışmalar ve 
fikirler ile kendilerini bir adım 
daha ileri götürmek adına 
yarışmaktadırlar.(AfacanşGöra
l,Çobanoğlu,2016) 

• Spor felsefesi bir spor 
metafiziğidir.(fizik ötesi, doğa 
ötesi) 

• Spor erdem yüklü dür. İnsan 
onu gerektiği biçim de  ve 
ölçüde gerçekleştirdiği sürece 
o da kendisini İnsana açar. 
Spor bir amaç için 
yapıldığında o amacı belli 
ölçüde sunar.(Erdemli,1997) 
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SPOR FELSEFESİ 
• Spor erdem yüklüdür. Aristoteles’e göre  etnik erdemler, istencin 

(istemek)eğitilmesiyle oluşurlar. Bu eğitim sayesin de insan doğru 
görüşlere dayanarak eylemeye(yapmaya) çalışır. Etnik erdemler 
insana pratik akla uymak yani kararlarında doğru bir görüşe 
dayanmak yeteneğini kazandırır. 

• Aristoteles  etnik erdemler arasın da  en çok dostluk ve adalet 
üzerinde durmuştur. 

• Cesaret, ölçülü olma, cömertlik, yüksek ruhluluk, dengeli olma, 
şan-şeref  sevgisi, edep, ağırbaşlılık.(Felsefe Tarihi,1990) 
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ANTRENÖRLÜK  
KAVRAMI 

• ANTRENÖR ;sporcuların fiziksel-fizyolojik, zihinsel duygusal, ve 
sosyal kapasitelerinin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesini 
amaçlayan bunun için eğitim almış aynı zaman da bilimsel 
bilgiyle tavrıyla ve kişiliğiyle sporcunun hayatına ve yaptığı 
spora etki eden birey olarak  ifade edilir.(Orhan,2016) 

• Antrenörün sahip olması gereken özellikler 4 ana başlık altın da 
toplanarak ifade edilmiştir; 

• 1-Antrenörün entelektüel özellikleri 
• 2-Antrenörün sosyal özellikleri 
• 3-Antrenörün psikolojik özellikleri 
• 4-Antrenörün karakterine ilişkin özellikler 
• Antrenörün genel özelliklerine  bakıldığında tümüyle örnek 

olması gereken kendini geliştirmiş geliştirmeye devam eden ve  
bir felsefeye sahip bir birey olması beklentisi 
görülmektedir.(Kandemir,2017) 
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ANTRENÖRÜN  
GÖREVLERİ 

• Antrenör  oyuncularının oyun 
sanatlarını geliştirmek için 
devamlı yeni olanaklar 
sunmalıdır. 

• Antrenör sürekli olarak 
oyuncularının oyundan zevk 
almalarına çaba göstermelidir. 

• Bunu gerçekleştirmek için 
oyunu ve oyuncuları kendi 
felsefesi doğrultusunda 
biçimlendirmeye ve 
oyuncuların kendilerinden bir 
şeyler verebilmelerini  
sağlamaya çalışmalıdır. 

• Oyuncularıyla sürekli bir 
etkileşim içerisinde olan 
antrenörün aynı zamanda  
kendi kişiliği ve düşünme tarzı 
oyuncularına yansır.bu 
nedenle antrenörlerin sporun 
ve sporcunun gelişimi için 
büyük önem 
taşımaktadır.(KASAP,ERDEM;
s;13) 
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Antrenörde olması gereken 
bazı özellikler ; 

 
• Disiplin 
•  Kendini kontrol edebilme 
•  Olgunluk  
• Dürüstlük 
• Adil olma 
• Programlı olma 
• Sabırlı olma 
• Dikkatli ve çalışkan olma 
• İnatçı ve ısrarlı olma 
• Eleştiriye açık olma 

• Örnek olma 
• Eleştiriye açık olma 
• Örnek 

olma..(Yamaner,2018) 
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ANTRENÖRLÜK  
ETİĞİ 

• Sporun ve sporcunun etik değerlere ulaşmasında antrenörün etkisi 
oldukça büyüktür. Antrenörün sporcuyu temsil ettiği kadar sporcu da 
antrenörünü temsil etmektedir. 

• Antrenörün mesleğine yönelik sorumluluğunun farkında olması doğru 
davranışlar sergilemesi, müsabaka esnasında rakibe saygı 
çerçevesinde centilmence davranması gerekmektedir. (Berber,2000) 

• Birçok Uluslararası Spor Komiteleri ve Birliklerince ;Antrenörlük etik 
ilkeleri belirlenmiştir. Bunlar; 

• 1- Antrenörlerin görevlerine saygı  
• 2- Dürüstlük, 
• 3-Tarafsızlık, 
• 4-Adalet.(Dolaşır,2005) 
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ANTRENÖRLÜK  
VE İLETİŞİM 

• İletişim kavramı elde edilen bilgilerle ortak noktada buluşma anlaşma 
olduğunu söyleyebiliriz.(Dökmen,2005) 

• Sporcunun başarısı ve kendini geliştirmesinde    antrenörle olan 
iletişiminin önemi oldukça büyüktür. 

• Antrenör sporcu ilişkilerin de olumlu iletişimin olduğu ortamlarda 
sporcunun spora karşı motivasyonu ve kendini geliştirme yetisinin de  
arttığı gözlemlenmiştir.(Altıntaş ve ark.,2012) 

• Sporcularını nasıl ve niçin çalıştıkları konusunda bilgilendirmek ve 
hangi amaca ulaşmaya çalıştığını açıklamak sporcularla antrenör 
arasındaki güveni sağlar. Daha da önemlisi yüksek performansa 
erişme ile sonuçlanır.(Kasap,Erdem) 
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ANTRENÖRLÜK  
STİLLERİ 

• 1-OTORİTER ANT. STİLİ: Her şeyi kontrol etmeyi 
isteyen kişiliktir. Bu tip antrenörlerde disiplin 
kendilerinde olmadığında kaygı ve güvensizlik içine 
düşerler.(Konter,1996) 
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• 2-DEMOKRATİK ANT. STİLİ 
:Düşüncelerini sporcularıyla paylaşarak birlikte karar 
verme ve sporcuyu rahatlatma tercihinde bulunur. 
Sporcularına liderlik vasıfları yükleme düşünme ve 
karar verme becerilerini geliştirmeyi 
amaçlar.(Sevim,2001) 
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• 3-LİBERAL ANT. STİLİ: Sporun bir 
oyundan ibaret olduğuna ve başarının ve 
başarısızlığın kabul edilmesi gerektiğini belirler. Daha 
rahat tavır sergiler.(Afyon,1997) 
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ANTRENÖRLÜKTE  
LİDERLİK  VE YÖNETİCİLİK                         

• Liderlik kavramı başarıya giden yolda önemli bir yere sahiptir.  
• Antrenörün liderlik vasıfları sporcunun veya takımın  
kişiliğinden başarısına kadar her şeyini  etkiler. 
•  Liderlik paylaşılan hedeflerin başarılması için ne yapılması ve 
 nasıl yapılması gerektiği konusunda diğerlerini etkileme 
sürecedir.(yukl,2010) 
• Temel anlamda antrenörün stili ne olursa olsun liderlik ve 

yöneticilik  
vasfını doğru kullanıp sporcuya etki noktasında ayarlamaları 
 iyi yapması ve tavrını, tarzını ölçülü kullanması gerekmektedir. 
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BULGULAR 
• Felsefenin sporun için de önemli bir yeri olduğu, 

antrenör ve sporcunun 
  bir spor felsefesine sahip olması gerektiği ve gelişimleri 
açısından  bu felsefeyi  
   uygulamaları önem arz etmektedir. 
• Başarılı ve etkili bir antrenör felsefesi; 
• 1)Çalışma ve ya konu merkezli olmaktan, sporcu 

merkezli olmaya, 
• 2)Sadece sonuca dikkat etmeden, gelişime ve daha iyi 

olmaya, 
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• 3)Kendiliğinden ve sezgisel davranmaktan, planlı ve 
programlı davranmaya, 

• 4)Oyuncuyu bağımlı , bir araç gibi görmekten, 
bağımsızlaştırma ve bir amaç olarak görmeye, 

• 5)Cezalandırma ve dışlamadan, anlama ve kazanmaya, 
• 6)Ben ve tek patronluk anlayışından, biz, ekip ve 

demokrasi anlayışına, 
• 7)Otoriterlik ve diktatörlükten, paylaşma ve çoğulculuğa, 
• 8)Bağırıp çağırmaktan, ikna etme ve açıklayıcı olmaya, 
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• 9)Sürekli ve taraflı konuşmak ve emirler vermekten, 
dinlemeye ve konuşmaya, 

• 10)Sadece sahada egzersiz antrenörlüğü yapmaktan, 
öğretici olmaya, duygu ve düşüncelere antrenörlük 
yapmaya, 

• 11)Sadece eskiden spor yapmış bir kişi  olmaktan, 
eğitim-öğretim görmüş diplomalı bir antrenör olmaya, 

• 12)Çok çalışan bir antrenör olmaktan, akıllı, zeki ve 
dengeli bir antrenör olmaya, 

• 13)Sert ve soğuk imajlı antrenör olmaktan, sporcularına 
daha yakın ve anlamaya dayalı  bir antrenör olmaya 
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TARTIŞMA-SONUÇ 
• Antrenörün entelektüel özellikleri, sosyal özellikleri, psikolojik özellikleri, 

karakterine ilişkin özelliklerini geliştirmesi, değişim ve gelişime açık 
olması ifade edilmektedir. 

• Spor felsefesine ve yaşam felsefesine sahip olmalı  ve  felsefesiyle 
kendisinde ve  takımında fark yaratan bir antrenör olması  gereği ortaya 
çıkmaktadır. 

• İyi tanımlanmış bir felsefeye sahip olabilmek için antrenörün kendisini 
oyuncularını  hentbolu ne kadar iyi tanıdığını ve antrenör olarak neyi 
başarmak istediğini gözden geçirmesi gerekmektedir. 

• Antrenör felsefenizin ne olduğunu bildiğinizde bu felsefe size 
uygulamalarınızda ve takımınızı maçlara nasıl hazırlayacağınız 
konusunda  vereceğiniz  kararlarınızda kılavuz olacaktır. 

•   ‘Öyle davran ki davranışın temelin deki ilke, tüm 
insanlar için geçerli olan ilke veya yasa olsun’ 
(Immanuel  Kant) 
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