
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2021;13(1):110-23

110

Yapılan araştırmalar, sporda başarıyı etkileyen 
pek çok faktörün olduğunu göstermektedir. Bu araş-
tırmalarda; aile, arkadaş, antrenör, sosyal çevre, eko-

nomik sebepler ve antrenman yapma durumu gibi et-
kenlerin sportif başarıyı hem olumlu hem de olum-
suz şekilde etkileyebileceği ifade edilmiştir.1-5 
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ÖZET Amaç: Bu araştırmanın amacı, antrenörlerin sporcunun ailesine 
yönelik algılarının metafor yöntemi ile belirlenmesidir. Gereç ve Yön-
temler: Seksen dokuz erkek ve 40 kadından oluşan toplam 129 antrenör 
gönüllü olarak bu araştırmaya katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından 
hazırlanan anket formu ile elde edilmiştir. Anket formunda, kişisel bilgi-
lere ilişkin sorulara ek olarak, antrenörlerin sporcunun ailesi kavramına 
yönelik algılarını belirlemek amacıyla “Sporcunun ailesi…gibidir 
çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen 
verilerin analizi ve yorumlanması sürecindeki aşamalar sırasıyla; meta-
forların belirlenmesi, metaforların sınıflandırılması, kategori geliştirme, 
geçerlik ve güvenirliği sağlama ve verilerin analizdir. Bulgular: Antre-
nörlerin, “sporcunun ailesi” kavramı için oluşturdukları tüm ifadelerin in-
celenmesi sonucunda, 99 farklı metafor elde edilmiştir.  En çok kullanılan 
metaforların “toprak (5), taraftar (5), çiftçi (5), tribün (4), antrenör (4), 
çınar ağacı (4), ağacın kökleri (2)” gibi olumlu metaforlar olduğu belirle-
nirken; “kene, haşere, padişah, kontrol memuru, rampa ve müşteri” gibi 
olumsuz anlam içeren metaforların da kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde 
edilen metafor cümleleri anlamsal olarak kategorize edildiğinde, 13 kate-
gori oluşmuştur. Bu kategoriler; destekleyici, yol gösteren/yönlendiren, 
olumsuz olan, temel yapı olan, ekibin bir parçası olan, öğretici geliştirici 
olan, güven veren, olumlu ya da olumsuz olabilen, dayanıklı olan/olması 
gereken, çabalayan/çabalaması gereken, sporcuyu tanıyan, rol model olan 
ve diğer olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonuçları genel olarak de-
ğerlendirildiğinde, antrenörlerin sporcu ailelerini birçok açıdan olumlu ola-
rak algıladıkları söylenebilir. Öte yandan antrenörlerin, sporcuların aileleri 
ile ilgili olarak çeşitli olumsuz algılarının da olduğu belirlenmiştir. 
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ABS TRACT Objective: The aim of this research was to determine 
coaches’ perception regarding athlete's parents via metaphor. Mate-
rial and Methods: Eighty nine men and 40 women as a total of 129 
coaches voluntarily participated to this research. The data was ob-
tained by a questionnaire prepared by the researchers. In this ques-
tionnaire, in addition to the demographic questions, coaches were 
asked to complete the sentence “athlete's parent is…because…” to 
determine their perceptions regarding athlete's parents. The analysis 
and interpretation were carried out by the following steps respec-
tively; determination of metaphors, classification of metaphors, cat-
egory development, providing validity and reliability and analysing 
the data. Results: A total of 99 different metaphors were obtained. 
The most used metaphors were “soil (5), sports fan (5), farmer (5), 
tribune (4), coach (4), plane tree (4) and tree's roots. Also the 
metaphors with negative meanings such as tick, insect, sultan, con-
trol officer, ramp, customer etc. were also used. Categorizing the 
metaphors according to their meanings revealed 13 categories; sup-
portive, guiding/directing, negative, being basic structure, being a 
part of the team, being instructional/developer, reassuring, being pos-
itive or negative, being enduring, making effort, knowing the ath-
lete, role model and other. Conclusion: Overall, the results showed 
that coaches positively perceive athlete's parents however coaches’ 
negative perceptions for athlete's parents regarding various issues 
were also determined.  
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Sporcuyu etkileyen bu unsurların, en önemlileri ara-
sında ise aileler ve antrenörlerin yer aldığı söylene-
bilir. Aileler ve antrenörlerin, sporcularla kurduğu 
etkileşimin süresi ve onlarla aralarındaki sosyal bağ 
düşünüldüğünde, sporcular üzerindeki etkileri çok 
daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle, antrenör ve ai-
lelerin sporcular üzerindeki etkilerinin belirlenmesine 
yönelik birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir.6-

10 Yapılan bu araştırmalar, sporcuların en ideal dene-
yimleri yaşamaları için antrenörler ve ailelere yönelik 
olarak yapılacak yeni araştırmaların önemini vurgu-
lamaktadır.11,12 

Geçtiğimiz yıllar içerisinde yapılan araştırma-
larda, antrenörün sporcu üzerindeki etkisi detaylı ola-
rak incelenmiştir. Örneğin antrenör sporcu ilişkisi, 
antrenör liderlik davranışı ve antrenör kaynaklı gü-
düsel iklim gibi antrenörle ilgili özelliklerin farklı açı-
lardan sporcuları etkilediği bilinmektedir.6,13-16 Her ne 
kadar günümüzde, bazı spor kulüplerinde teknik 
kadro içerisinde masör, kondisyoner, spor psikoloğu 
ve yardımcı antrenör gibi destek elemanları çalışıyor 
olsa da hâlâ pek çok takımda yalnızca bir antrenör 
bulunmaktadır. Takımın başında bulunan bu antrenör, 
tek başına birçok sorumluluk almakta ve tüm süreci 
kendisi idare etmektedir. Bu sebeple antrenörler bir-
çok takımda tüm sporcularla birebir etkileşimde bu-
lunarak, onların başarılarında çok büyük pay sahibi 
olmaktadırlar.17 Kısacası, spor psikolojisindeki po-
püler konulardan birisi olan antrenör ve sporcu ara-
sındaki etkileşim hakkında birçok araştırma 
yapılmıştır. Diğer bir önemli etkileşim şekli ise an-
trenörler ile sporcu aileleri arasında görülmektedir. 
Fakat antrenörlerin, sporcu aileleriyle kurdukları bu 
etkileşime yönelik olarak günümüze kadar sınırlı sa-
yıda araştırmanın yapıldığı görülmektedir.18 

Özellikle küçük yaşlardaki sporcuların sportif 
faaliyetlerinin verimli olması için antrenörlerle spor-
cuların aileleri arasındaki iletişim, dikkat edilmesi ge-
reken önemli bir konudur. Sporcunun ailesi, 
antrenörle her an etkileşim hâlinde olabilir. Antren-
man öncesi ve sonrası, müsabakalara gidip gelirken 
vb. birçok ortamda aile ve antrenör bir araya gelebil-
mektedir. Bu nedenle sporcunun ailesi ve antrenör 
arasındaki iletişim çok önemlidir. Genç bir sporcu-
nun antrenörü ile sporcunun ailesi arasında olan ile-
tişim ve bu iletişimin kalitesi, hem antrenörü hem 

sporcuyu hem de aileyi etkilemektedir. Antrenör ve 
ailenin ideal deneyimler yaşamaları için aralarında 
etkili bir iletişimin bulunması gerekmektedir. Böy-
lece sporcu da ideal spor deneyimleri yaşayarak, çok 
yönlü bir gelişim gösterebilir.19,20 Tüm bu açıklama-
lar, antrenör ve sporcunun ailesi arasındaki iletişimin 
önemini vurgularken, bu doğrultuda yapılacak araş-
tırmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.21 

Yukarıda ifade edildiği üzere antrenör-sporcu ve 
antrenör-sporcunun ailesi etkileşimlerine ek olarak, 
sporcunun ailesi ile sporcu arasında da bir etkileşim 
bulunmaktadır. Ebeveynlerin davranışları, çocukla-
rın spora katılımını ve spora katıldıklarında nasıl bir 
deneyim yaşayacaklarını etkilemektedir.22-25 Örneğin 
spor yapan çocukların ailelerinin davranışları, ço-
cukların temel psikolojik ihtiyaçlar, zindelik, depres-
yon, prososyal ve antisosyal davranışlar gibi birçok 
psikolojik özelliğini etkilemektedir.26,27 Yukarıda 
ifade edilen tüm araştırmalar değerlendirildiğinde an-
trenör, sporcu ve sporcunun ailesi arasındaki etkile-
şimin, spor alanında dikkate alınması gereken en 
önemli unsurlardan biri olduğu ifade edilebilir. Bu 
nedenle güncel araştırmalarda antrenör, sporcu ve 
sporcu ailesi arasındaki etkileşime odaklanılmakta ve 
bu etkileşimin kalitesini artırmaya yönelik uygula-
maların yapılması önerilmektedir.28,10 

Antrenör ve ailenin uyumlu olarak sporcuya en 
ideal biçimde davranmaları da önemlidir. Örneğin Er-
doğan ve ark.nın 2014 yılında, antrenörlerin bakış 
açısından sporcuların performansını etkileyen psiko-
lojik faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları bir 
araştırmada ailenin, sporcunun performansını etkile-
yen bir faktör olduğu ifade edilmiştir.29 Araştırmacı-
lar ayrıca bazı sporcuların, aileleri tarafından sportif 
faaliyetleri bırakmalarına yönelik baskı altına alın-
dıklarını da ortaya koymuşlardır.29 Bir başka çalış-
mada ise genç sporcuların sportif aktivitelere istekli 
olması kadar ailelerin de istekli olmasının, oldukça 
önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda, çocuk-
ların spora katılımlarında, aileleriyle de iş birliği ya-
pılması gerektiği vurgulanmıştır.30 Antrenör ve aile iş 
birliği içinde olmalıdır. Yapılan araştırmalarda spor 
yarışmalarına katılımda iyi bir eğilim olduğu, fakat 
bu katılımı sürdürebilme noktasında bazı engellerin 
söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bu engellerin; aka-
demik başarının etkilenmesi, derslere devamsızlık, 
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başarısızlık, hastalık/yaralanma ve aile desteğinin za-
manla azalması gibi faktörler olduğu ifade edilmiş-
tir.31 Eğer ebeveynler akademik başarısızlık, derslerin 
aksaması ve hastalık/yaralanma gibi faktörlerden ba-
zılarının, spora katılım nedeniyle oluştuğu fikrine sa-
hiplerse çocuklarının spor yapmasına olumsuz 
yaklaşabilirler. Böyle bir yaklaşım, antrenöründe işini 
zorlaştıracaktır. Geçen yıllarla beraber, ailelerin spora 
bakış açısının olumlu yönde değiştiği ifade edilse de 
hâlâ spora katılım sonucunda akademik başarısının 
düşmesi, sakatlanmaya yönelik kaygı ve benzeri du-
rumlardan dolayı çocuğunun, spora katılımı nokta-
sında olumsuz bakış açısına sahip ailelerin varlığı da 
söz konusudur.32 Bu ve benzeri endişeler sonucunda 
aileler, çocuklarının yaptıkları sporlara bazen gere-
ğinden fazla müdahale edebilmektedirler. Bu durum 
ise sporcu ve antrenörleri rahatsız edebilmektedir.33 

Yukarıdaki tüm açıklamalar doğrultusunda, an-
trenör ve aile arasındaki ilişki kalitesinin spor bilim-
lerinde önemli bir konu olduğu ve bu konuya yönelik 
olarak yapılacak araştırmaların gerekli olduğu söyle-
nebilir. Bu nedenle bu çalışmada, “Antrenörlerin 
sporcunun ailesine yönelik metaforik algıları nasıl-
dır?” sorusuna cevap aranmıştır. Antrenörlerin bu ko-
nudaki algısının belirlenmesi, sporcuların aileleri ve 
antrenörler arasındaki ilişkilerin ülkemizdeki duru-
muna yönelik bilgi sunacaktır. 

 GEREÇ VE YÖNTEMLER 

ARAŞTIRMANIN DESENİ 
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu 
bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgu 
bilim, yaşanmış tecrübeleri değerlendirmeye odakla-
nan bir yöntemdir. Diğer bir deyişle bu araştırma yön-
temi, bireyin elde ettiği tecrübeleri bilinir kılmak ve 
açıklamak için deneyimlerini ödünç almaktır.34 Bu 
bağlamda bu araştırmada, antrenörlerin sporcu ailesi 
kavramına ilişkin sahip oldukları algılar metaforlar 
aracılığı ile belirlenecektir. 

KATILIMCILAR 
Araştırmanın evrenini, Sakarya ilinde çalışan antre-
nörler oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise nitel araş-
tırma örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
durum örneklemesi ile seçilmiştir. Herhangi bir me-

tafor oluşturmamış veya 1’den fazla metafor kulla-
nan antrenörlerin ifadeleri çıkarıldıktan sonra, geriye 
kalan toplam 129 antrenörden elde edilen veriler bu 
araştırmaya dâhil edilmiştir. Analize dâhil edilen 129 
antrenörün, 30 (%23,25)’u yüzme, 23 (%17,82)’ü ka-
rate, 14 (%10,85)’ü güreş, 10 (%7,75)’u atletizm, 10 
(%7,75)’u tenis, 8 (%6,20)’i basketbol, 7 (%5,42)’si 
fitness, 7 (%5,42)’si futbol, 5 (%3,87)’i voleybol, 2 
(%1,55)’si badminton, kalan 13 (%10,07)’ü ise diğer 
spor branşlarında çalışmaktadır. Araştırmaya katılım 
sağlayan antrenörler, ağırlıklı olarak çocuk ve genç 
yaş gruplarından sporcular ile çalışmakla birlikte, 
zaman zaman birçok farklı yaş grubundan sporcularla 
da çalışmaktadırlar. Katılımcılar, 89 (%68) erkek ve 
40 (%31) kadın antrenörden oluşmaktadır. Antrenör-
lerin yaş ortalamaları, erkek antrenörler için 
28,74±9,50 kadın antrenörler için ise 25,72±5,63 ola-
rak belirlenmiştir. Deneyim yılları ise erkek antre-
nörler için ortalama 5±5,27 kadın antrenörler için 
4,38±3,77, hepsinin toplamı ise 4,80±4,84 olarak or-
taya konulmuştur. 

Bu araştırma için Sakarya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi Etik Kurulundan 22.09.2020 tarihli ve 
100/8778 sayılı etik kurul onayı alınmıştır. Çalışma-
nın tüm aşamaları, Helsinki Deklarasyonu Prensiple-
ri’ne uygun olarak yapılmıştır. Bu kapsamda bu 
araştırmanın amacı, araştırmayı gerçekleştirenlerin 
bilgileri ve elde edilecek verilerin ne şekilde kullanı-
lacağı, katılım sağlayan antrenörlere aktarılmıştır. 
Önceden hazırlanmış olan gönüllü katılım onam 
formu antrenörlere sunulmuş ve bu onam formunu 
okuyup, gönüllü olarak katılım sağlayan antrenörler 
araştırma grubunu oluşturmuştur. Ayrıca katılımcıla-
rın kimliğini tanımlamaya imkân verecek hiçbir bilgi 
bu makalede belirtilmemiştir.  

VERİ TOpLAMA ARACI 
Araştırmaya katılan antrenörlerin, “sporcunun ailesi” 
kavramına ilişkin sahip oldukları algıları belirlemek 
amacıyla hazırlanan anket formu 3 bölümden oluş-
maktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı, içeriği 
ve araştırmaya katılım hususunda bilgilerin olduğu 
bilgilendirilmiş onam formu bulunmaktadır. İkinci 
bölümde, antrenörlerin kişisel bilgilerini (yaş, cinsi-
yet, branş, medeni hâl, antrenörlük deneyim yılı vb.) 
belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Üçüncü bö-
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lümde ise metaforlar hakkında katılımcıları bilgilen-
dirmek amacıyla farklı konulardan metafor örnekleri 
sunulmuştur. Bu bölümün en sonunda ise antrenör-
lerden, “sporcunun ailesi… gibidir, çünkü…” cüm-
lesini tamamlamaları istenmiştir. Antrenörlerin 
“sporcunun ailesi” kavramına ilişkin metaforik algı-
ları bu şekilde belirlenmiştir. Bu metafor oluşturulur-
ken, antrenörlerin sporcunun annesi ya da babası 
olarak ayrım yapması beklenmemiştir. Yani “spor-
cunun ailesi” denildiğinde, antrenör ne düşünüyor 
ise boşlukları o doğrultuda doldurmuştur. Bireyle-
rin herhangi bir konu hakkındaki metaforik algıları 
yukarıda ifade edilen şekilde bir cümleyle belirlene-
bilmektedir, ilgili alanyazında bu yöntemin sıklıkla 
kullanıldığı görülmektedir.35-37 Antrenörlerin doldur-
muş oldukları anketler, doküman olarak araştırmanın 
analiz edilen verilerini oluşturmaktadır. 

VERİ TOpLAMA SüRECİ 
Veri toplama aşamasında kullanılan anket formu, ka-
tılımcılara çevrim içi olarak sunulmuştur. Katılımcı-
lar, cep telefonları veya bilgisayarları aracılığıyla 
internet üzerinden ilgili forma erişim sağlamışlar-
dır. Çevrim içi olarak antrenörler tarafından erişilen 
formlara verilen yanıtlar, aynı şekilde çevrim içi or-
tamda otomatik olarak araştırmacılara ulaşmıştır. İlk 
olarak, toplam 235 antrenör araştırmaya gönüllü 
olarak katılım sağlamıştır. Fakat 235 katılımcının 
ürettiği metaforlardan, amacını karşılamayanlar 
veya birkaç metafor içerenler analiz dışında bırakıl-
mıştır. Bu nedenle 89 erkek ve 40 kadından oluşan, 
toplam 129 katılımcının metaforları değerlendirmeye 
alınmıştır. 

VERİLERİN ANALİzİ 
Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analiziyle 
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi ve yorumlanması 
süreci Saban tarafından kullanılan basamaklar dik-
kate alınarak yapılmıştır.35 Verilerin analiz edilmesi 
ve yorumlanması süreci (1), metaforların belirlen-
mesi (2), metaforların sınıflandırılması (3), kategori 
geliştirme (4), geçerlik ve güvenirliği sağlama ve ve-
rilerin analizi (5)  olmak üzere beş aşamadan oluş-
maktadır.  

İlk aşamada araştırmaya katılan antrenörler, 
kendilerine sunulan formları doldurmuş ve antre-

nörlerin ifadelerini inceleyen araştırmacılar meta-
forları belirlemişlerdir. Elde edilen metaforlar ve 
metaforları ifade eden antrenörlerin özellikleri 
Excel dosyasında sıralanmıştır. İkinci ve 3. aşamada 
elde edilen veriler sınıflandırılmış, anlamsal olarak 
farklı kategoriler altında listelenmiştir. Bu aşama-
larda 2 araştırmacı, elde edilen ifadeleri ayrı ayrı in-
celemiş ve veriler üzerinde ayrı ayrı çalışarak 
kategori geliştirmişlerdir. Bireysel yapılan çalışma-
nın ardından 2 araştırmacı birçok kez bir araya ge-
lerek, katılımcıların ifadeleri ve ifadeler için 
oluşturulan anlamsal kategoriler üzerinde fikir bir-
liğine varana kadar tartışmışlardır. Dördüncü aşama 
olan geçerlik ve güvenirlik aşamasında ise araştır-
manın güven duyulabilirliği sağlanmıştır. Bu ko-
nuda yapılanlar aşağıda detaylı bir bölüm olarak 
sunulmuştur. Son olarak, verilerin analizi kısmında 
ise fikir birliğiyle oluşturulan verilerin analizi ger-
çekleştirilmiştir. Bu kapsamda, katılımcıların oluş-
turdukları metaforlar ve metaforların anlamlarını 
oluşturan kategoriler, bulgularda belirtilmiştir. Ka-
tılımcılardan elde edilen metaforların orijinalliği 
hiçbir şekilde bozulmaksızın, okuyucuya sunul-
muştur. Metafor kategorilerinde, her kategori için 
katılımcıların ifadelerinden oluşan 3 örnek rapor 
edilmiştir. Üç taneden daha az sayıda ifade bulunan 
kategorilerde ise tüm ifadeler verilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN GüVEN DuYuLABİLİRLİğİ 
Nicel araştırmalarda kullanılan geçerlik ve güvenirlik 
kavramı yerine, nitel araştırmalar için güven duyula-
bilirlik (trustworthiness) teriminin kullanılabileceği 
ifade edilmiştir.38,39 Niteliği artırıcı ölçüt ve teknikle-
rin güven duyulabilirlik olarak ifade edilmesi, nitel 
araştırmacıların sıklıkla içine düştükleri kavramsal 
karmaşayı ortadan kaldırabilir.40 Güven duyulabilir-
liğin 4 ölçütü vardır. Bunlar; inandırıcılık (credibi-
lity), aktarılabilirlik (transferability), güvenilebilirlik 
(dependability) ve onaylanabilirliktir (confirmabi-
lity). İfade edilen bu 4 ölçütün, spor bilimlerinde nitel 
araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiş olan bilim-
sel çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir.41,42 Bu 
araştırmada, güven duyulabilirliğin 4 ölçütü olan 
inandırıcılık, aktarılabilirlik, güvenilebilirlik ve onay-
lanabilirliğin ne olduğu ve bu ölçütlerin ne şekilde 
sağlandığı aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
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 İnandırıcılık: İnandırıcılık kavramı, bulgula-
rın gerçeklikle ne derece uyumlu olduğunu belirtir. 
Pozitivist paradigmada belirtilen içsel geçerliğin nitel 
araştırmadaki karşılığı inandırıcılıktır.40 Bu araştır-
mada inandırıcılık için yapılanlar:  

İyi Bilinen Araştırma Yöntemlerinin Kullanıl-
ması: Üzerinde çalışılan kavramlar için daha 
önce etkililiği kanıtlanmış, doğru ve uygula-
nabilir araçların kullanılması önemli bir ko-
nudur.43 Bu araştırmaya katılan antrenörlerin 
metaforik algıları, alanyazında sıklıkla kulla-
nılan bir yöntemle belirlenmiştir. 

Çeşitleme: Farklı metotların, araştırmacıların, 
perspektiflerin, veri kaynaklarının, verilerin 
ve yorumların aynı araştırma için kullanıl-
ması, çapraz kontroller yapmak amacıyla kul-
lanılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, 
farklı branşlardan farklı özelliklerdeki antre-
nörler belirlenmiştir. Böylece katılımcı çeşit-
lemesi yapılmıştır. Ayrıca bu araştırma 
kapsamında elde edilen metaforlar, 2 araştır-
macı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. 
Sonrasında 2 araştırmacı bir araya gelerek, 
her bir metafor üzerinde fikir birliğine varana 
kadar metaforları incelemiş ve metaforlar 
üzerinde tartışmışlardır.  

Katılımcı Dürüstlüğünü Destekleyen Taktik-
lerin Kullanımı: Bu husus, yalnızca samimi 
şekilde ve gönüllü katılımcıların araştırmaya 
dâhil edilmesini ifade etmektedir. Bu araştır-
madaki antrenörler, onlara elektronik ortamda 
sunulan gönüllü katılım onam formunu oku-
yup onayladıktan sonra araştırmaya dâhil ol-
muşlardır. Ayrıca araştırmanın raporlanması 
aşamasında katılımcıların, kimliklerini ta-
nımlayabilmeye imkân sağlayacak verilerin 
kullanılmayacağı net olarak ifade edilerek, 
katılımcılar dürüst cevap vermeye teşvik edil-
miştir. 

Araştırmacının Öz geçmişi, Nitelikleri ve De-
neyimleri: Nitel araştırmada ana veri toplama 
ve analiz aracı, araştırmacının kendisidir.  Bu 
nedenle araştırmayı gerçekleştiren kişinin gü-
venilirliği, yapılan araştırmanın inandırıcılığı 
için önemli bir etkendir. Bu araştırmayı ger-

çekleştiren 1. yazar nitel araştırma gerçekleş-
tirme konusunun tüm aşamalarında deneyim-
lidir, ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde nitel 
araştırma kapsamında dersler yürütmektedir. 
Daha spesifik olarak ise 1. yazar metafor yön-
temini kullanarak, çeşitli bilimsel araştırma-
lar yürütmüştür.  

Kısa Aralıklı Toplantılar: Yazarlar kısa ara-
lıklarla birçok kez bir araya gelerek, veriler 
üzerinde istişare etmişlerdir. 

Meslektaş Değerlendirmesi: Araştırmacılar, 
bazı metaforlarla ilgili olarak konu hakkında 
deneyimli kişilerin görüşlerine başvurmuşlar-
dır. Bu görüşmeler neticesinde farklı bakış 
açılarının kazanılması ve verilerin tekrar de-
ğerlendirilerek, en doğru sonuca ulaşılması 
amaçlanmıştır.  

Önceki Araştırma Sonuçlarıyla Karşılaş-
tırma: Araştırma sonuçlarının, önceden yapıl-
mış olan araştırmalarla ne derece uyumlu 
olduğunun değerlendirilmesini ifade etmek-
tedir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, 
önceden gerçekleştirilmiş olan araştırmalar 
ışığında ele alınarak değerlendirmeler yapıl-
mıştır.  

 Aktarılabilirlik: Nitel araştırmalar gerçekleş-
tiren, sosyal-kuramcı yaklaşım pozitivist paradig-
mada ifade edilen genellenebilirlikten kaçınır. Çünkü 
toplumsal/davranışsal fenomenler, incelenen bağ-
lamla ilişkilidir.38 Bu nedenle genellenebilirlik  
kavramı yerine aktarılabilirlik kavramının kullanıl-
masının, daha uygun olduğu belirtilmiştir.39 Aktarıla-
bilirlik; bir araştırmanın bulgularının, bu bulguların 
anlamları ve yorumlanmasının benzer durumlara ne 
derecede uyarlanabildiğini ifade eder. Elde edilen 
bulguların aktarılabilirliği için araştırmaya etki eden 
bağlamsal faktörlerin ve örneklem seçim yönteminin 
detaylı olarak betimlenmesi gerekmektedir. Böylece 
farklı araştırmacılar, araştırmanın gerçekleştirildiği 
bağlamsal özellikleri net olarak bilerek, araştırmanın 
bulgularını benzer ortamlarda kullanabilirler.40 Bu 
açıklamalar doğrultusunda, bu araştırmaya katılan 
tüm antrenörlerin branş, yaş, cinsiyet ve deneyim gibi 
özellikleri katılımcılar bölümünde detaylı olarak be-
lirtilmiştir. Ayrıca katılımcılara, hangi yöntemlerle ne 
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şekilde ulaşıldığı, verilerin nasıl elde edildiği ve ana-
lizlerin nasıl gerçekleştirildiği detaylı olarak açıklan-
mıştır. 

 Güvenilebilirlik: Güvenilebilirlik, aynı bağ-
lamda aynı katılımcılarla aynı bulgulara ulaşılması 
olarak tanımlanmıştır. Bu husus, araştırmada elde edi-
len bulguları ve yorumlarının tutarlı bir sürecin so-
nucunda oluşması gerektiğini ifade eder. Bu nedenle 
araştırma sürecinin, açık olarak ifade edilmesi ve son-
rasında tekrarlanabilir olması gerekmektedir. Bu araş-
tırmada güvenilebilirliğin sağlanması için araştırma 
kapsamında izlenen tüm basamaklar, ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir. Soruların oluşturulmasından başlayan 
ve analizlerin gerçekleştirilmesiyle değerlendirilme-
lerin tamamlamasına kadar izlenen süreç detaylı ola-
rak açıklanmıştır. Araştırmacılar tüm bu süreçleri 
dikkatle sürdürmüşlerdir. 

 Onaylanabilirlik: Onaylanabilirlik kavramı 
araştırma bulgularının, araştırmacıların inançları, 
arzuları ve ön yargılarından oluşmadığını belirtir. 
Bulguların tamamen katılımcıların algılarını ve de-
neyimlerini yansıttığını ifade eder. Bu nedenle onay-
lanabilirlik için bulguların, araştırmacının özellikleri 
ve seçimlerinden kaynaklanmadığı, araştırma gru-
bundaki bireylerin deneyimleri ve düşüncelerinden 
kaynaklandığı net olarak kanıtlanmalıdır.40 Bu araş-
tırmada elde edilen verilerin 2 araştırmacı tarafından 
ayrı ayrı değerlendirilmesi ve sonrasında 2 araştır-
macının birçok kez görüşerek, veriler üzerinde fikir 
birliğine varana kadar istişare etmesi onaylanabilir-
liğe bir kanıt olarak sunulabilir. Ayrıca nitel araştır-
malar konusunda deneyimli, farklı araştırmacıların 
görüşlerinin alınması ve katılımcıların ifadelerinin 
hiç bozulmadan bulgularda okuyucuya sunulması da 
bu araştırmanın onaylanabilirliğinin sağlanması için 
gerçekleştirilmiştir.  

 BuLGuLAR 
Bu aşamada, araştırmaya katılan antrenörler tarafın-
dan oluşturulan “sporcunun ailesi” kavramına yöne-
lik metaforlar ve bu metaforların yer aldığı 
kategoriler tablolar hâlinde verilerek yorumlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen metaforlar ve kullanım 
sıklıkları incelendiğinde, toplamda 99 farklı metafor 
kullanıldığı belirlenmiştir. Bu metaforların hepsi 

Tablo 1’de görülmektedir. En çok kullanılan meta-
forların; çiftçi (5), taraftar (5), toprak (5), tribün (4), 
antrenör (4), çınar ağacı (4), ağaç (2), ağacın kökleri 
(2), dağ (2), kapı (2), kalkan (2), su (2), psikolog (2), 
devlet (2) ve danışman (2) olduğu görülmektedir. 

“Sporcunun ailesi” kavramına ilişkin elde edi-
len metafor cümleleri anlamsal olarak kategorize 
edildiğinde, 13 kategori oluşmuştur (Tablo 2). Bu 
kategoriler; destekleyici, güven veren, olumsuz 
olan, yol gösteren/yönlendiren, temel yapı olan, 
sporcuyu tanıyan, olumlu ya da olumsuz olabilen, 
çabalayan/çabalaması gereken, ekibin bir parçası 
olan, rol model olan, dayanıklı olan/olması gere-
ken, öğretici/geliştirici olan ve diğer kategorileri 
olarak belirlenmiştir. 

Metafor kategorilerinin açıklamaları yukarıdaki 
tabloda görülmektedir (Tablo 3). Bu açıklamalar, an-
trenörler tarafından oluşturulan metaforlarda sporcu 
ailesinin, hangi yönünün vurgulandığını göstermek-
tedir.  

 TARTIŞMA 
Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre antrenör-
lerin, sporcu ailesi kavramına ilişkin oluşturdukları 
metaforlardan aynı olan metaforlar birlikte değerlen-
dirildiğinde, toplam 99 adet farklı metafor elde edil-
miştir. Bu metaforlar anlamsal açıdan incelendiğinde, 
13 farklı metafor kategorisi elde edilmiştir. Bu kate-
goriler içerisinde, destekleyici, yol gösteren/yönlen-
diren ve temel yapı olan gibi sporcunun ailesinin 
olumlu özelliklerini ifade eden metafor kategorileri 
bulunmaktadır. Öte yandan araştırma grubundaki an-
trenörlerin, sporcunun ailesine yönelik birçok olum-
suz algılarının olduğu belirlenmiş ve bu olumsuz 
algıları ifade eden metaforlar olumsuz olan katego-
risi altında sınıflandırılmıştır. 

En fazla metafor bulunan, destekleyici kategori-
sinde toplam 41 metafor olduğu ve bu metaforların 
“ağaç, ağaç kökü, antrenör, bir okyanustaki ada, çınar 
ağacı, dağ, dağdan akan nehir, destek dayanağı, des-
tek makinesi, devlet, güç, güneş, iskelet sistemi, itici 
güç, kapı, kurtarıcı, kuşun kanadı, masanın ayakları-
nın 1 tanesi, melek, pasör, pelerinsiz kahraman, psi-
kolog, psikoloji, sponsor, su, taraftar, taşıyıcı kolon, 
toprak, tribün ve yaşam koçu” olduğu belirlenmiştir. 
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Bu kategoride sınıflandırılan metaforların anlamları 
incelendiğinde antrenörlerin, sporcu ailesini destek-
leyici bir unsur olarak algıladıkları ortaya çıkmakta-
dır. Örneğin bir antrenör, “sporcunun ailesi taraftar 
gibidir, her zaman ve her an destek sağlarlar” diye 
belirtmiştir. Bir diğer antrenör ise “sporcunun ailesi 
dağ gibidir, en büyük destekçilerimiz velilerimizdir 
her zaman sırtımızı yaslayacağımız bir dağa sahip 
olmak mükemmeldir” diyerek antrenörün destekleyici 
rolünü vurgulamışlardır. Sporcunun ailesinin destek-
leyici şekilde davranması ve antrenörlerin bu yönde 
aile davranışlarıyla karşılaşması önemlidir. Fakat tüm 
sporcu aileleri bu şekilde destekleyici olmayabilir. 
Araştırmalara göre bazı aileler, çocuklarının yorul-
maması için onlara sporu bıraktırabilmektedirler.44 

Ayrıca spor yapan çocuğu bulunan bazı ebeveynle-

rin, çocuklarının akademik başarısızlıklarından ya da 
sakatlık olasılıklarından endişe duydukları ifade edil-
miştir.32 Ailelerin bu endişeleri, çocuklarının spora 
katılımı konusunda destekleyici olmamasına neden 
olabilir. Bu nedenle antrenörlerin sporcu ailelerini 
destekleyici olarak algılaması, sporcular ve antrenör-
ler açısından olumlu bir durumdur. 

En fazla metafor bulunan 2. kategori yol göste-
ren/yönlendiren kategorisidir. Bu kategoride toplam 
14 metaforun bulunduğu ve metaforların “rehber, 
yol, çiftçi, otoriter, kalkan, kılavuz, kılavuz öğret-
men, galaksi, ışık, kaynak, film senaristi, toprak, ku-
yumcu, romanın yazarı” olduğu görülmektedir. Bu 
kategorideki metaforlar incelendiğinde sporcunun 
ailesinin antrenörler tarafından, sporcuya yol göste-

Metafor n Metafor n Metafor n Metafor n 
Çiftçi 5 Taraftar 5 Toprak 5 Antrenör 4 
Tribün 4 Çınar ağacı 4 Ağacın kökleri 2 Dağ 2 
Danışman 2 Devlet 2 Kalkan 2 Kapı 2 
psikolog 2 Su 2 Ağaç 2 Ailen 1 
Aile ferdim 1 Güç 1 Taş 1 Yol 1 
Galaksi 1 Ayna 1 Bahçıvan 1 Akraba 1 
Ortak 1 Rampa 1 Rehber 1 Sponsor 1 
pasör 1 Doping 1 Dost 1 Çocuk 1 
Doktor 1 Film 1 Vitamin 1 Fişek 1 
pinokyo 1 Haşere 1 Işık 1 puzzle 1 
İtici güç 1 Kale 1 Kalem 1 Kılavuz 1 
Kaynak 1 Kedi 1 Kene 1 Deniz 1 
Kişisel koç 1 Kitap 1 Nefes 1 Koruyucu 1 
Otoriter 1 Kömür 1 zımba 1 zemin 1 
Kurtarıcı 1 Öğretmen 1 Kuyumcu 1 Güneş 1 
Maya 1 Melek 1 Okul 1 Müşteri 1 
Müteahhit 1 Sarmaşık 1 Emanetçi 1 padişah 1 
Yaşam koçu 1 Yayınevi 1 Yardımcı 1 psikoloji 1 
Koruyucu melek 1 Kuşun kanadı 1 Roman yazarı 1 Araştırmacı 1 
Destek dayanağıdır 1 Yarış atı sahibi 1 Muhalefet parti 1 Yüzme havuzu 1 
Film senaristi 1 Hasta refakatçisi 1 Arkandaki duvar 1 İskelet sistemi 1 
Dağdan akan nehir 1 Destek makinesi 1 Kontrol memuru 1 Kılavuz öğretmen 1 
Arkadaşımız 1 Taşıyıcı kolon 1 Tohumun toprağı 1 Masanın ayakları 1 
Atomu parçalayan bilim insanı 1 Köprünün kolonları 1 pelerinsiz kahraman 1 Okyanustaki ada 1 
Kumru (soğuk sandviç) 1 Gerekli dozda alınması zincirin en büyük halkası 1  

gereken ilaç 1  
Toplam metafor sayısı 129 Farklı metafor sayısı 99

TABLO 1:  Antrenörlerin sporcu ailesi kavramına yönelik oluşturduğu metaforlar.
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rici ve rehberlik edici şekilde algılandığı belirlen-
miştir. Katılımcılardan birisi “sporcunun ailesi reh-
ber gibidir, sürekli yol gösterir” diye belirtirken, bir 
diğeri ise “sporcunun ailesi çiftçi gibidir, fidanın 
nasıl büyümesi gerektiğini şekillendirir” diye ifade 
etmiştir. Bir diğer metaforda ise sporcunun ailesi, 
bir filmin senaryosunu belirleyen senariste benze-
tilmiştir “sporcunun ailesi film senaristi gibidir, ço-
cuklarının hayatını yazar”. Burada ifade edilen 
metaforlar genel olarak değerlendirildiğinde, ebe-

veynlerin sporcular için bir rehber olduğu, onların 
yönlendirmelerinin sporcular için çok önemli ol-
duğu ve ailelerin davranışlarıyla kararlarının spor-
cuların hayatlarını şekillendirdiği söylenebilir. Bu 
bağlamda antrenörler de çocuklar için yol göste-
rici/yönlendirici bir unsur olan ailelerle birlikte ha-
reket etmeli ve sporculardaki istendik davranış 
değişikliklerini sağlamak için onları da işin içine 
dâhil etmelidirler. Bu bağlamda antrenörlerin, aile-
lerle devamlı iletişim hâlinde olmaları gerektiği ve 

No Kategori adı Metaforlar Farklı metafor sayısı Toplam metafor sayısı Metafor yüzdesi 

1 Destekleyici Ağaç, ağaç kökü, antrenör (2), 30 41 %31,78 

bir okyanustaki ada, çınar ağacı (2), 

dağ (2), dağdan akan nehir, 

destek dayanak, destek makinesi, 

devlet, güç, güneş, iskelet sistemi, 

itici güç, kapı, kurtarıcı, kuşun kanadı, 

masanın ayakları, melek, pasör, 

pelerinsiz kahraman, psikolog (2), 

psikoloji, sponsor, su, taraftar (5), 

taşıyıcı kolon, toprak, tribün (4), yaşam koçu.  

2 Yol gösteren/yönlendiren Rehber, yol, çiftçi, otoriter, kalkan, kılavuz, 14 14 %10,85 

kılavuz öğretmen, galaksi, ışık, kaynak, 

film senaristi, toprak, kuyumcu, romanın yazarı.  

3 Olumsuz olan Kene, kedi, kontrol memuru, haşere, rampa, 12 12 %9,30 

pinokyo, müşteri, padişah, 

gerekli dozda alınması gereken ilaç, 

atomu parçalayan bilim insanı, deniz, yarış atı sahibi.  

4 Temel yapı olan Okul, öğretmen, zemin, tohumun toprağı, toprak (2), 10 11 %8,52 

nefes, maya, köprünün kolonları,  

zincirin en büyük halkası, ağacın kökleri.  

5 Ekibin bir parçası olan Arkadaşımız, yardımcı, yayınevi, ortak, ailen, 9 9 %6,97 

doping, aile ferdim, puzzle, akraba.  

6 Öğretici/geliştirici olan Su, antrenör, yüzme havuzu, kitap, doktor, 8 8 %6,20 

vitamin, müteahhit, çiftçi.  

7 Güven veren Kale, koruyucu melek, koruyucu, 7 7 %5,42 

arkandaki duvar, sarmaşık, ağaç, kalkan.  

8 Olumlu ya da Muhalefet parti, kumru (soğuk sandviç), 6 6 %4,65 

olumsuz olabilen toprak, bahçıvan, çiftçi, film.  

9 Dayanıklı olan/olması gereken Dost, taş, çınar ağacı (2). 3 4 %3,10 

10 Çabalayan/çabalaması gereken Çiftçi (2), araştırmacı. 2 3 %2,32 

11 Sporcuyu tanıyan Kişisel koç, danışman. 2 2 %1,55 

12 Rol model olan Ayna, danışman. 2 2 %1,55 

13 Diğer Kalem, kömür, devlet, fişek, emanetçi, zımba, 10 10 %7,75 

hasta refakatçisi, kapı, çocuk, antrenör  

TABLO 2:  Anlamları açısından metafor kategorileri, kullanılan metaforlar ve metafor sayıları.

*parantez içinde gösterilen sayılar, o metaforun kaç kere kullanıldığını (frekans) göstermektedir.
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sporla ilgili olan bazı konularda ailelerin de eğitil-
mesi gerektiği söylenebilir.  

En fazla metafor bulunan ilk 2 kategori, anlam 
açısından olumludur. İlk 2 kategori yukarıda da ifade 
edildiği gibi destekleyici ile yol gösteren/yönlendiren 
kategorileridir. Yani araştırmaya katılan antrenörle-
rin büyük çoğunluğu, sporcu ailelerini destekleyici ve 
yol gösteren/yönlendiren olarak tanımlamıştır. Birey-
ler, yaşadıkları deneyimler sonucu bazı tutumlar ge-
liştirirler ve etkileşim içinde oldukları şeylere yönelik 
algılarını oluştururlar. Bu nedenle antenörlerin, aile-
lerle ilgili olarak yaşadıkları olumlu deneyimler so-
nucunda onlar hakkında olumlu algılarının oluştuğu 
söylenebilir. Aynı şekilde sporcuların da ailelerini 
olumlu olarak algılaması önemlidir. Eğer sporcular 
da aileleriyle olan ilişkilerinde olumlu deneyimler 
yaşar ve ailelerine yönelik olumlu algıları olursa an-
trenör, sporcunun ailesi ve sporcu 3’lüsünün birbir-
leriyle olan ilişkileri çok kaliteli olabilir. Örneğin 
yapılan bir çalışmada sporcuların, aile desteğini nasıl 
algıladıklarının önemli bir unsur olduğu belirtilmiş-

tir.45 Spora katılan çocuklara yönelik ailelerin bek-
lentileri ve spora katılımın önündeki engelleri ince-
lemek amacıyla yapılan bu araştırmada, çocukların 
spora katılımıyla ilgili ailelerin müdahalesini destek-
leyici ya da cesaretlendirici şekilde algılamaları duru-
munda, yeterlilik algılarının arttığı belirtilmiştir.45 Öte 
yandan çocukların, bu müdahaleyi olumsuz olarak al-
gılamaları durumunda ise yeterlilik algılarının düştüğü 
ve spora karşı ilgilerinin kaybolabileceği belirtilmiş-
tir.45 Bu bağlamda antrenörlerin, aileyi destekleyici ola-
rak algılaması önemlidir. Fakat sporcuların bu desteği 
nasıl algıladıklarının da önemli olduğunu ifade etmek 
gerekir. İleride bu konuyla ilgili yapılacak araştırmalar 
antrenör, sporcu ailesi ve sporcu unsurlarının 3’ünün 
de birbirleriyle ilgili algılarını değerlendirmeye yöne-
lik olarak gerçekleştirilebilir. 

Antrenörlerin sporcunun ailesine yönelik olarak 
oluşturdukları olumlu anlam içeren diğer metaforlara 
göre sporcu ailesi; sporcuyu destekler, ona güven 
verir, yol gösterir, sporcu için çabalar, sporcuyu iyi 
tanır, sporculara rol model olur, dışarıdan gelen olum-

No Kategori adı Kategori açıklaması 
1 Destekleyici aile Sporcu ailesinin, sporcuyu her daim ve her koşulda desteklediğini ve 

yanında olduğunu ifade etmektedir. 
2 Yol gösteren/yönlendiren Sporcu ailesinin, sporcuyu olumlu anlamda yönlendirdiğini ve 

ona bir rehber gibi yol gösterdiğini ifade etmektedir. 
3 Olumsuz olan Sporcu ailesinin, sporcuya engel olduğunu ve olumsuz bir unsur olduğunu ifade etmektedir. 
4 Temel yapı olan Temelin, sporcu ailesinde başladığını ve onların varlığının önemini ifade etmektedir. 
5 Ekibin bir parçası olan Sporcu ailesinin, antrenörle senkronize olarak çalıştığını ve 

ailenin de takımın bir parçası olduğunu ifade etmektedir. 
6 Öğretici/geliştirici olan Sporcu ailesinin, sporcunun gelişmesinde ve 

öğrenmesinde önemli bir etken olduğunu ifade etmektedir. 
7 Güven veren Sporcu ailesinin, varlıklarını her zaman sporcuya hissettirdiğini ve 

sporcuya güven verdiğini ifade etmektedir. 
8 Olumlu ya da olumsuz olabilen Sporcu ailesinin varlığının, onların davranışına göre olumlu ya da 

olumsuz olabileceği ifade edilmektedir.  
9 Dayanıklı olan/olması gereken Sporcu ailesinin, doğan ve doğabilecek her zorluğa karşı dayanıklı olduğunu veya 

olması gerektiğini ifade etmektedir. 
10 Çabalayan/çabalaması gereken Sporcu ailesinin, sporcu için çabaladığını ve emek vermesi gerektiğini ifade etmektedir. 
11 Sporcuyu tanıyan Sporcu ailesinin, sporcuyu en iyi tanıyan kişiler olduğunu ve 

bunun da antrenörlerin yararına olduğunu ifade etmektedir. 
12 Rol model olan Sporcunun, ailesini rol model aldığını ve onları yansıttığını ifade etmektedir. 
13 Diğer Yukarıda ifade edilen kategorilerden herhangi birisinde kategorize edilemeyen ifadeleri içermektedir. 

TABLO 3:  Metafor kategorilerinin açıklamaları.
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suzluklara karşı dayanıklı olur/olması gerekir ve 
sporcunun gelişiminde temel bir unsurdur ve sporcu 
için öğretici/geliştiricidir. Öte yandan antrenörlerin, 
sporcu ailesine yönelik olarak birçok olumsuz meta-
for da oluşturdukları belirlenmiştir. Bu araştırmadan 
elde edilen tüm metaforlar ve kategoriler birlikte de-

ğerlendirildiğinde, antrenörlerin sporcu ailesine yö-
nelik algılarının genel anlamda olumlu olduğu, fakat 
bazı antrenörlerin sporcu ailesi algılarının oldukça 
olumsuz olduğu ifade edilebilir. Antrenörler, bu 
olumsuz metaforlarla sporcu ailesinin çok çeşitli yön-
lerini vurgulamaktadırlar. 

No Kategori adı Örnek cümleler 
1 Destekleyici Taraftar gibidir her zaman ve her an destek sağlarlar.  

Tribün gibidir her daim destek verir.  
Çınar ağacı gibidir. uzun gayret ve zorlukların üstesinden gelerek sporcunun arkasında durmalı. 

2 Yol gösteren/yönlendiren Film senaristi gibidir çocuklarının hayatını yazar.  
Kuyumcu gibidir kimin o taşı işleyeceğine, değerlendireceğine karar verir.  
Rehber gibidir sürekli yol gösterir. 

3 Olumsuz Kene gibidir her yere yapışır ve kan emerler.  
Kedi gibidir. Menfaati bittiğinde en kötüsü antrenördür.  
Müşteri gibidir sürekli ister. 

4 Temel yapı olan Ağacın kökleri gibidir ne kadar güçlü sağlam ve çocuğuna bağlıysa o kadar iyi sporcu yetişir.  
Tohumun toprağı gibidir ilk aşama onlardır, temel onlardadır. 
Köprünün kolonları gibidir. Nasıl bir köprü kolonları olmadan ayakta kalamazsa aynı şekilde sporcu, 
ailesi olmadan ayakta kalamaz. 

5 Ekibin bir parçası olan Doping gibidir ailelerle birlikte olduğunda daha güçlü olursun. 
puzzle gibidir en iyi verimi almak için parçaları birleştirmeniz gerekir (sporcu-antrenör-aile).  
Akraba gibidir her zaman görüşülür. 

6 Öğretici/geliştirici olan Kitap gibidir zekâ gelişiminde büyük rol oynar.  
Müteahhit gibidir sporcunun gelişimini aile belirler.  
Yüzme havuzu gibidir sporcular ne öğrenirse o havuzda öğrenir. 

7 Güven veren Kalkan gibidir her türlü zorluğa ve tehlikelere göğüs gerebilir. 
Arkandaki duvar gibidir sağlam dururlarsa sırtın yere gelmez. 
Koruyucu melek gibidir her durumda sebebe bakmaksızın sahip çıkmaktadır.

8 Olumlu ya da olumsuz olabilen Muhalefet parti gibidir ne onsuz olur ne onunla olur yani birlikte çalışmak ve 
senkronize olmak çok önemlidir.  
Kumru (soğuk sandviç) gibidir soğuk tavırlarla karşılaşsak da bazen ilgileriyle lezzetli hâle geliyor.  
Bahçıvan gibidir o sporcuyu gül de yapabilir kaktüs de yapabilir.  

9 Dayanıklı olan/olması gereken Yıllanmış bir çınar ağacı gibidir her zorluğa göğüs germesini ve her güzelliği yaşanmasını bilir.  
Taş gibidir dışarıdan gelene gereksiz yorumlara dayanmak gerekir. 
Dost gibidir bütün sıkıntı ve zorluklara karşı ayakta durmasını bilir. 

10 Çabalayan-çabalaması gereken Çiftçi gibidir emek verdikçe verimi artar.  
Araştırmacı gibidir çocuğu için en iyisini ve en uygununu ister ve bunun için çabalar.  

11 Sporcuyu tanıyan Kişisel koç gibidir hemen hemen sporcunun her şeyini bilmektedir. 
Ona neyin iyi geleceğini neyin kötü geleceğini daha iyi bilir. 
Danışman gibidir sporcu hakkındaki bilgileri genellikle ailesinden alırız.  

12 Rol model olan Ayna gibidir sporcu ailede neyi görürse onu yansıtır.  
Danışman gibidir sporcu hakkındaki bilgiler, yaşam şekli ve davranışları ailenin taklidi gibidir. 

13 Diğer Kömür gibidir kötü görünür ama en değerli odur.  
Emanetçi gibidir çocuklarının geleceğini şekillendirecek kişilere emanet etmek ister.  
Devlet gibidir her şeyinden sorumludur.

TABLO 4:  Metafor kategorileri ve kategorilere ait örnek cümleler.



Antrenörlerin sporcu ailesiyle ilgili olarak oluş-
turdukları olumsuz metaforlar, olumsuz olan katego-
risinde sınıflandırılmıştır. Bu kategoride toplam 12 
farklı metafor bulunmaktadır. Bunlar; “kene, kedi, 
kontrol memuru, haşere, rampa, pinokyo, müşteri, pa-
dişah, gerekli dozda alınması gereken ilaç, atomu par-
çalayan bilim insanı, deniz ve yarış atı sahibi” 
metaforlarıdır. Antrenörlerin sporcu ailesine yönelik 
olarak oluşturdukları bu ifadeler anlamsal olarak in-
celendiğinde; sporcunun ailesinin antrenör ve spor-
cuya zarar verdiği, her şeyi aşırı derece kontrol 
etmeye çalıştığı, sporcunun gelişimine zarar verdiği, 
sporcunun ideal bir spor deneyimi yaşamasına engel 
olduğu ve aile ile iletişim kurulmasının zor olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

Antrenörlerin ifadelerine göre sporcunun ailesi 
sürekli bir şey ister (Sporcunun ailesi müşteri gibi-
dir sürekli ister.), her şeyi kontrol etmek ister (Spor-
cunun ailesi kontrol memuru gibidir, sürekli göz 
hapsindesinizdir.) ve her şeyi antrenörden iyi bilir 
(Sporcunun ailesi atomu parçalayan bilim insanı 
gibidir çünkü o her şeyi herkesten antrenörden bile 
daha iyi bilir.). Bir diğer ifade de ise sporcunun ai-
lesi haşereye benzetilmekte ve sporcudan uzak tu-
tulması gerektiği vurgulanmaktadır. Aileyi haşereye 
benzeten antrenöre göre sporcunun ailesi, sporcuya 
yanlış şekilde davranabilmektedir ve bu önlenmeli-
dir (Sporcunun ailesi haşere gibidir çünkü sporcu 
ile ilgili saçma bir şey yapmalarını engellemek için 
sporcudan sürekli uzak tutma ihtiyacı hissettirir.). 
Antrenörler, bu ifadelerle ailelerin çeşitli olumsuz 
yönlerini vurgulamaktadırlar. Örneğin yukarıda be-
lirtilen bir ifadede antrenör, sporcu ailesini atomu 
parçalayan bir bilim insanına benzetmiştir (Spor-
cunun ailesi atomu parçalayan bilim insanı gibidir 
çünkü o her şeyi herkesten antrenörden bile daha 
iyi bilir). Bu şekilde davrandığı düşünülen bir ai-
leyle o antrenör arasındaki iletişimin, gerektiği 
kadar kaliteli olması beklenemez. Diğer örnekte ise 
sporcunun ailesi bir müşteriye benzetilerek, sürekli 
bir şeyler istediği vurgulanmıştır (Sporcunun ailesi 
müşteri gibidir sürekli ister.).  Antrenörün sporcu 
ailesini sürekli bir şeyler isteyen bir müşteri olarak 
algılaması da aralarındaki iletişimi olumsuz olarak 
etkileyebilir. Antrenörün, sporcunun ailesiyle ileti-
şim kurması ve sporcunun deneyimleriyle ilgili ola-

rak aileyle iş birliği içinde olması gerekmektedir. 
Fakat aileyi bir müşteri gibi algılayan ve sürekli bir 
şey isteyeceklerini düşünen bir antrenörün, aileyle 
nasıl bir iş birliği yapabileceği şüphelidir.  

Bir başka ifade de ise antrenör, sporcu ailesine 
yönelik algısını “Sporcu ailesi yarış atı sahibi gibidir. 
Çünkü evladının sürekli başarıya yükselmesini ister.” 
cümlesiyle ortaya koymaktadır. Antrenör, bu cümle-
siyle ailelerin sporculardan sürekli başarı istediğini 
ve çocuklarını yarışa katılan bir at gibi gördüklerini 
ifade etmektedir. Bir ailenin, çocuklarından sportif 
başarı beklemesi olumlu bir yaklaşımdır. Fakat an-
trenör gözünden ailenin, çocuğunu bir yarış atı gibi 
görmesi ve çocuğundan sürekli başarı beklemesi 
olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü 
çocukların, spor deneyimleri içinde kazanmayı da 
kaybetmeyi de öğrenmesi ve çok yönlü olarak geli-
şim sağlaması gerekmektedir. Spor yapan bir çocuk-
tan bir at gibi sürekli başarılı olmasının beklenilmesi, 
çocuğun spor yaparken eğlenme hakkının gasp edil-
mesi olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle antre-
nörün sporcu ailesini bir yarış atı sahibine benzeterek, 
çocuklarından sürekli başarı beklediklerini ifade et-
mesi olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Yapılan araştırmalar ailelerin, çocuklarından çok 
yüksek beklenti içinde olabildiklerini göstermekte-
dir.46 Örneğin bazı aileler spor yapan çocuklarının 
maksimum çaba göstermelerini, hata yapmamalarını, 
spor kariyerlerinde devamlı yükselmelerini ve ka-
zanmalarını beklemektedirler.46 Böylece aileler, ço-
cuklarının spora katılımı için harcadıkları paranın ve 
zamanın karşılığını alabilecekleri gibi yanlış bir dü-
şünceye sahip olabilirler. Sporculardan yüksek bek-
lentileri olan ailelerin davranışları, sporcuları birçok 
açıdan olumsuz olarak etkilemektedir.46 Bu çalışma 
kapsamında antrenörlerin algısına göre ailelerin, ço-
cuklarını “yarış atı” gibi görmesi ve sürekli başarı is-
temesinin, ailenin kendi duygularını tatmin etmek 
amaçlı olabileceği de düşünülebilir. Araştırmamızda 
elde edilen metaforların %9,30’u olumsuz olan aile 
kategorisinde bulunmaktadır. İfade edilen bu oran az 
gibi görünse de oldukça önemlidir ve dikkatle değer-
lendirilmelidir. Ülkemizdeki antrenörler, yukarıda 
ifade edilen şekilde olumsuz bir aile algısına sahip-
lerse ailelerle olan etkileşimlerinin de olumsuz ola-
bileceği söylenebilir. Bu nedenle antrenörlerin, 
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sporcu ailesi algısı konusunda olasılıklı örnekleme 
yöntemlerinin kullanıldığı, bulguların genellenebil-
diği bir araştırma yapılmalıdır. Ayrıca antrenörler ve 
aileler arasındaki ilişkinin kalitesini artırmaya yöne-
lik eğitimler de uygulanabilir. 

Olumsuz olan aile kategorisinde ifade edilen 
metaforlar, sadece bir metaforlar listesi olarak ele 
alınmamalıdır. Bireylerin bir konu hakkındaki algı-
ları, onların davranışlarını da etkiler. Antrenörlerin 
sporcu ailesine yönelik olarak bu şekilde olumsuz 
algıya sahip olmasının, aileye yönelik tutumlarını 
da etkileyeceği böylece antrenör-sporcu ailesi etki-
leşiminin gerektiği kadar kaliteli olamayacağı söy-
lenebilir. İlgili alanyazın incelendiğinde ailenin, 
sporcunun performansını etkileyen önemli bir unsur 
olduğu ve bazen ailelerin çocuklarının spora katı-
lımı konusunda olumsuz davranışlar sergilediği de 
belirtilmiştir.29,46 Sonuç olarak antrenörler ve sporcu 
aileleri arasındaki etkileşim, sporcuların gelişimi 
için oldukça önemlidir. Bu etkileşimin boyutu hem 
antrenörün hem de sporcunun motivasyonunu ve 
başarısını etkileyebilecek önemli bir unsurdur.  

 SONuÇ  
Antrenörlerin sporcu ailesine ilişkin metaforik algı-
larının incelendiği bu araştırmada, antrenörlerin 
sporcu ailesini farklı anlamlara gelen olumlu ve 
olumsuz metaforlarla tanımladıkları belirlenmiştir. 
Bu bağlamda bazı antrenörler, sporcu ailesini des-
tekleyici, yol gösteren/yönlendiren ve temel yapı 
olan gibi olumlu özelliklerle algılamıştır. Öte yan-
dan bazı antrenörler ise sporcu ailesini kene, haşere 
ve rampa gibi olumsuz metaforlara benzeterek, ai-
lelerin olumsuz özelliklerine vurgu yapmışlardır. 
Antrenörlerin sporcu ailesine yönelik bu algıları, 
aralarında olan ilişkinin kalitesini etkilemesi açısın-
dan önemlidir. 

 SINIRLILIKLAR 
Bu araştırmada bazı sınırlılıklar da bulunmaktadır. 
İlk olarak bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerin-
den metafor yöntemiyle gerçekleştirilmiştir ve ge-
nellenebilirliği bulunmamaktadır. İkinci olarak 
araştırmada elde edilen veriler, anket formuyla elde 
edilen verilerle ve örneklem grubundaki antrenör-

lerle sınırlıdır. Ayrıca metafor yöntemiyle antrenör-
lerden sadece bir metafor oluşturmaları istenmiştir, 
bu da bir sınırlılık olarak belirtilebilir.  

 ÖNERİLER 
Antrenör ve sporcu ailesi arasındaki etkileşim, 
sporcu ve sporcunun gelişimi için oldukça önemli-
dir. Bu iletişimin kalitesi, hem antrenörün hem de 
sporcunun motivasyonunu ve başarısını etkileyebile-
cek önemli bir unsurdur. Ayrıca bu iletişimin kalitesi, 
sporcu ailesini de birçok yönden etkileyebilir. Bu 
bağlamda ileride yapılması planlanan araştırmalarda 
antrenörlerin, sporcu ailelerine yönelik olumsuz al-
gılarının nedenleri araştırılabilir. Buna ek olarak, an-
trenörler ve sporcuların aileleri arasındaki iletişimi 
güçlendirmek amacıyla eğitim programları geliştiril-
mesi ve onlara uygulanması da çok etkili olabilir. Ay-
rıca sporcular ve ailelerinin birbirlerine yönelik 
algıları da incelenerek, aralarındaki iletişiminin kali-
tesini artırmaya yönelik eğitim programları uygula-
nabilir. Son olarak bu araştırmada ele alınan konu, 
farklı yıllarda farklı kültürel özelliklerdeki toplum-
larda veya farklı spor branşlarında araştırılarak olası 
farklılıklar belirlenebilir. 

Finansal Kaynak 
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğru-
dan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet, 
gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi 
bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma 
ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya 
manevi herhangi bir destek alınmamıştır. 

Çıkar Çatışması 
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin 
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üye-
liği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir 
firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur. 
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