Gazi Beden E¤itimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), IX (2004), 4 : 17 - 24

BASKETBOLCULARDA ALGILANAN FİZİKSEL
YETERLİK
Fatma ÇEPİKKURT *
Şefik TİRYAKİ *

ÖZET
Bu çal›ﬂman›n amac› genç ve y›ld›z yaﬂ gruplar›nda oynayan k›z ve erkek basketbolcular›n kendini fiziksel
alg›lama düzeyleri aras›nda bir fark olup olmad›¤›n› belirlemektir. Çal›ﬂmam›za yaﬂlar› 17-18 olan 42 genç
erkek basketbolcu (x=17.19; s.s.= ±.39) ve yine yaﬂlar› 17-18 olan 25 genç bayan basketbolcu (x=17.20;
s.s.= ±.40) ile yaﬂlar› 14-16 aras›nda de¤iﬂen 40 y›ld›z erkek basketbolcu (x=15.57; s.s.=±.54) ve yine yaﬂlar›
14-16 aras›nda olan 30 y›ld›z bayan basketbolcu (x=15.43; s.s.=±.50) olmak üzere toplam 137 basketbolcu
kat›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda sportif yeterlik, fiziksel kondisyon, vücut çekicili¤i, kuvvet ve genel fiziksel yeterlik
olmak üzere beﬂ boyuttan oluﬂan "Kendini Fiziksel Alg›lama Envanteri" kullan›lm›ﬂt›r. Elde edilen veriler
kategorilerdeki sporcu say›lar› göz önüne al›narak Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiﬂtir. Kendini fiziksel
alg›lama düzeyi cinsiyet aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda "sportif yeterlik" alt boyutunda genç k›zlar›n genç erkeklerden;
"vücut çekicili¤i" alt boyutunda ise genç erkeklerin genç k›zlardan daha yüksek puan ald›klar› bulunmuﬂtur.
Y›ld›z k›z ve y›ld›z erkeklerin kendini fiziksel alg›lama envanteri alt boyutlar›ndan elde ettikleri puanlar aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r. Kendini fiziksel alg›lama düzeyi oynanan yaﬂ grubu aç›s›ndan
ele al›nd›¤›nda ise "sportif yeterlik" alt boyutunda genç k›zlar›n y›ld›z k›zlardan; "vücut çekicili¤i" ve "genel fiziksel
yeterlik" alt boyutlar›nda ise y›ld›z k›zlar›n genç k›zlardan daha yüksek puan ald›klar› bulunmuﬂtur. Genç erkek
ve y›ld›z erkeklerin kendini fiziksel alg›lama envanteri alt boyutlar›ndan elde ettikleri puanlar aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r.
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PERCEIVED PHYSICAL COMPETENCE OF BASKETBALL
PLAYERS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine if there was a difference in the physical self perception level between
the boy and the girl basketball players who play in youth and junior age group.
137 athletes who were 42 junior male aged (17,19 ± .39), 25 junior female aged (17,20± .40) and 40 youth
male aged (15,57±.54) and 30 female aged (15,43± .50) totally participated in our study. When Physical Self
Perception Profile (PSPP) was considered according to the gender, sport competence levels of junior female
players were higher than junior male players;body attractiveness levels of junior male players were higher than
jun›or female players. Besides, there wasn’t any significant differences between youth females and males’
scores of subscales PSPP. When PSPP level is considered according to the age group, sport competence
levels of junior female players were found higher than youth female players; body attractiveness and general
physical competence levels of youth female players were higher than junior female players. Besides, there
wasn’t found any significant differences between youth males and junior males’ scores of subscales PSPP.
Key Words: Perceived Physical Competence, Basketball.

GİRİŞ
Spor psikolojisi boyutlarında, bireylerin başarı ortamındaki motivasyonları arasındaki farklılığı
anlamak için bir çok kuramsal model geliştirilmiştir(1, 15). Bu kuramlar temelde farklı olsalar da,
hepsi, başarı motivasyonu ve davranışının belirleyicisi olarak algılanan yeterlik veya algılanan
yetenek kavramlarına odaklanmışlardır(23). Algılanan fiziksel yeterlik veya fiziksel benlik algısı
aslında benlik kavramının bir alt bileşenidir ve bireyin psikomotor öğelerinde (kuvvet, dayanıklılık
ve fiziksel görünüş) kendini algılayışını içerir(17). Diğer bir ifade ile fiziksel yeterlik, spordaki
başarı için gerekli olan becerilerini yeterli algılama ve becerileri hakkında olumlu düşüncelere
sahip olma şeklinde tanımlanmıştır(4).
Yeterlik algılarının, bireylerin spor ortamındaki düşünce, davranış, heyecan ve motivasyonlarını
etkilediği varsayılır(11). Yeterlik algıları aktivitenin seçimi, aktivitede harcanan çaba miktarı,
başarısızlıkla veya engelle karşılaşıldığında gösterilen sebat aracılığıyla davranışı etkilemektedir(11).
Örneğin, belirli bir davranışsal alanda kendi yetenek ve becerilerine inanan bireyler, yeterliklerini
daha az algılayan bireylere nazaran daha fazla çaba ve sebat gösterirler.
Davranışları etkilemesine ek olarak yeterlik algıları bireylerin heyecanlarını ve motivasyonlarını
da etkilemektedir. Ebbeck ve Weiss(14) yaptıkları çalışmada, heyecanların, algılanan yeterlik ve
benlik saygısı arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini bulmuşlardır. Belirli başarı alanlarında yüksek
yeterliğe sahip bireylerin diğerlerine göre daha pozitif heyecanlar yaşadıkları (haz, gurur, zevk),
daha yüksek motivasyon gösterdikleri ve başarılı sonuçları içsel nedenlere yüklemledikleri
bulunmuştur(11, 19). Diğer taraftan, kendi yetenek ve yeterliklerini düşük algılayan bireylerin
stresli durumlarla karşılaştıklarında görevi bıraktıkları, başarısızlıklarını içsel nedenlere
yüklemledikleri belirlenmiştir(8).
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Kendine yeterlik verilen bir görevi yerine getirmek için gerekli olan eylemi organize etme
veya başarmada, kişinin kendi yetenek ve becerilerine ilişkin algı ve inançları olarak tanımlanır(7).
Kendine yeterlik bütüncül kendine güvenin tersine duruma özgü kendine güveni ifade eder ve
bu nedenle de alana özgü benlik saygısıyla eşit tutulabilir(19). Bandura’nın kendine yeterlik
kuramına(7, 8) göre, kendine yeterlik inançlarının oluşması için dört faktörün ortaya çıkması
gerekir. Bunlar; performans başarıları (ustalık girişimleri), başkalarının deneyimi, sözel inandırıcılık
ve duygusal uyarılmışlıktır (fizyolojik ve heyecansal durum).
Performans başarıları kişinin başarılı performanslarından çıkarılan sonuçtur. Performans
başarıları eylemi başarılı olarak yerine getirmede bireyin yeteneğine doğrudan katkı sağladığından
dolayı kendine yeterlik üzerinde en güçlü etkiyi yaratan faktördür. Eğer bireyin geçmişteki
performans denemeleri pozitif ise yeterlik beklentileri de pozitif olacaktır(11, 19). Özellikle
öğrenmenin ilk aşamalarında bir görevin bağımsız olarak başarılması, basit görevlerin başkasının
yardımı ile başarılmasına oranla daha büyük kendine yeterlikle sonuçlanmaktadır(8, 16).
Başkalarının deneyimi, diğerlerinin sorunu çözme şekillerini ya da uygulamalarını gözleyerek,
onlardan çıkarılan bilgiyi ifade eder. Bu faktörün kendine yeterliği etkileme büyüklüğü, bireyin
kendini alınan model ile ne denli benzer algıladığına bağlıdır. Yani model daha benzer
algılandığında kendine yeterlik daha fazla etkilenmiş olacaktır.
Sözel inandırıcılık, kişinin kendisi veya diğerleri tarafından, genellikle davranışları manipüle
etmek için kullanılan inandırıcı teknikleri ifade eder. Bu teknikler sözel teşviği ve geribildirimleri
içerir.
Duygusal uyarılmışlık, ya da fizyolojik ve heyecansal durum kendine yeterlik üzerinde en az
etkiye sahip olan belirleyicidir. Bu faktör bireye somatik bilgiler sağlayarak, bireyin kendi duygusal
uyarılmışlığını bilişsel olarak değerlendirmesini ifade eder. Örneğin, bir basketbolcunun serbest
atış sırasında kalp atım sayısının ve sinirlilik halinin fazla olması, bireyin başarılı bir atış yapmada
yetersiz olacağının göstergesidir.
Bu bağlamda, çalışmamızda Mersin ilinde genç ve yıldız yaş gruplarında oynayan kız ve
erkek basketbolcuların kendini fiziksel algılama düzeyleri arasında bir fark olup olmadığı test
edilmek istenmiştir. Erkek basketbolcuların kendilerini fiziksel algılama düzeylerinin bayan
basketbolcularınkinden ve genç basketbolcuların kendilerini fiziksel algılama düzeylerinin de yıldız
basketbolcularınkinden yüksek olacağı düşüncesi bu araştırmanın hipotezlerini oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Çalışma, dört farklı yaş grubunu (yıldız kız, yıldız erkek, genç kız, genç erkek) kapsayacak
şekilde yürütülmüştür. Bu gruplar Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) belirlediği yaş
sınırlarına göre oluşturulmuştur.
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Çalışmaya Mersin ilinde basketbol oynayan ve yaşları 17-18 arasında değişen 42 genç
erkek (x=17.19; S.D.= ±.39) ve yine yaşları 17-18 olan 25 genç bayan basketbolcu (x=17.20;
s.s.= ±.40) ile yaşları 14-16 arasında değişen 40 yıldız erkek basketbolcu (x=15.57;
s.s.=±.54) ve yine yaşları 14-16 arasında olan 30 yıldız bayan basketbolcu (x=15.43;
s.s.=±.50) olmak üzere toplam 137 basketbolcu katılmıştır.
Çalışmamızda Fox ve Corbin(18) tarafından geliştirilen ve Türkiye’ye uyarlaması Aşçı ve
Ark.(6) tarafından yapılan Kendini Fiziksel Algılama Envanteri (Physical Self- Perception Profile)
kullanılmıştır. Envanter kişinin dört alt boyut ile (sportif yeterlik, fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği,
kuvvet), genel fiziksel yeterlik alt boyutu olmak üzere beş alt boyutta fiziksel olarak bireyin
kendini algılamasını ölçmektedir. Envanter her alt ölçekte 6 madde olmak üzere toplam 30
maddeden oluşmaktadır. Envanter her madde için kişiye iki farklı insanı betimleyen ifadeler
sunmakta ve kişiden bu iki farklı grup insandan öncelikle hangisine daha çok benzediğine karar
vermesi, daha sonra bu benzerliğin derecelemesini "tam bana uygun" veya "bana kısmen uygun"
ifadelerini kullanarak yapması istenmiştir. Maddelerin puanlaması "1" ile "4" arasındadır ve "4"
yüksek yeterliği "1" ise düşük yeterliği ifade etmektedir (Koca ve Ark., 2003). Envanterin iç
tutarlık katsayısı erkekler için .77 ile .82 ve bayanlar için .72 ile .86 arasında değişirken testtekrar test güvenirliği erkekler için .75 ile .82 ve kızlar için .73 ile .84 arasındadır. Uygulanan
zero order ve kısmi korelasyon analizinin envanterin hiyerarşik yapısını desteklediği ve faktör
yapısı ve faktör örüntülerinin envanterin orjinali ile benzerlik gösterdiği bulunmuştur(6).
Envanter, basketbolcuların tamamına yüzyüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Sporculara
envanteri uygulatmadan önce araştırmanın amacı, yapısı hakkında bilgi verilmiş ve sporcuların
envanteri yanıtlaması sırasında sorulabilecek sorulara yanıt vermek için yanlarında bulunulmuştur.
Elde edilen verilerin analizinde betimsel analizler, her kategorideki sporcu sayıları göz önünde
bulundurularak Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1’de çalışmaya katılan kız ve erkek basketbolcuların envanter alt ölçeklerinden aldığı
puanlar görülmektedir.
Tablo 1. Çalışmaya Katılan Basketbolcuların Envanter Alt Ölçeklerine İlişkin Betimsel İstatistikleri
YILDIZ (14-16 yaﬂ)
KIZ (n=30)

GENÇ (17-18 yaﬂ)

ERKEK (n=40)

KIZ (n=25)

ERKEK (n=42)

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

Sportif Yeterlik

17.20

4.34

18.10

2.77

19.28

2.85

17.73

3.23

Fiziksel Kondisyon

17.10

3.73

16.92

2.61

17.16

2.91

18.23

7.61

Vücut Çekicili¤i

16.16

3.23

16.00

3.13

14.14

2.58

15.92

2.47

Genel Fiziksel Yeterlik

18.20

7.85

16.32

2.14

15.52

2.95

16.11

2.49

Kuvvet

16.73

3.73

16.07

2.83

17.20

2.69

17.19

2.93
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Tablo 2’de görüldüğü gibi kendini fiziksel algılama düzeyi cinsiyet açısından ele alındığında
"sportif yeterlik" alt boyutunda genç kızların genç erkeklerden (Z=-2,100; P< .05); "vücut
çekiciliği" alt boyutunda ise genç erkeklerin genç kızlardan (Z=-2.370; P< .05) daha yüksek
puan aldıkları bulunmuştur. Bununla birlikte yıldız kız ve yıldız erkeklerin kendini fiziksel
algılama envanteri alt boyutlarından elde ettikleri puanlara göre aralarında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Tablo 2. Genç Kız ve Genç Erkeklerin Sportif Yeterlik ve Vücut Çekiciliği Alt Boyutlarına
İlişkin Mann-Whitney U Testi Tablosu

Sportif Yeterlik

Vücut Çekicili¤i

n

Ort. S›ra

Genç K›z

25

40.44

Genç Erkek

42

30.17

Genç K›z

25

26.74

Genç Erkek

42

38.32

U

Z

364.00

-2.100*

343.500

-2.370*

* p< .05

Tablo 3’te de görüldüğü gibi kendini fiziksel algılama düzeyi yaş grubu (yıldız veya gençler
kategorisinde oynama durumu) açısından ele alındığında ise"sportif yeterlik" alt boyutunda genç
kızlar yıldız kızlardan (Z= -2.013; P< .05); "vücut çekiciliği" alt boyutunda yıldız kızlar genç
kızlardan (Z= -2.024; P< .05); ve "genel fiziksel yeterlik" alt boyutunda ise yıldız kızlar genç
kızlardan (Z= -1.980; P< .05) daha yüksek puan almışlardır. Bununla birlikte genç erkek ve
yıldız erkeklerin kendini fiziksel algılama envanteri alt boyutlarından elde ettikleri puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Tablo 3. Genç Kız ve Yıldız Kızların Sportif Yeterlik, Vücut Çekiciliği ve Genel Fiziksel Yeterlik
Alt Boyutlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Tablosu

Sportif Yeterlik

Vücut Çekicili¤i
Genel Fiziksel
Yeterlik

n

Ort. S›ra

Genç K›z

25

32.74

Y›ld›z K›z

30

24.05

Genç K›z

25

23.24

Y›ld›z K›z

30

31.97

Genç K›z

25

23.34

Y›ld›z K›z

30

31.88

* p< .05
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U

Z

256.50

-2.100*

256.00

-2.370*

258.50

-2.370*
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada genç ve yıldız yaş gruplarında (oynanan kategori) oynayan kız ve erkek basketbolcuların kendini fiziksel algılama düzeyleri arasındaki farklılığın belirlenmesi amaçlanmıştır.
Kendini fiziksel algılama envanterinin her bir alt boyutunda alınan puanlara bakıldığında genç
kız ve yıldız erkek yaş gruplarında kendini fiziksel algılamanın en yüksek alt boyutu "sportif
yeterlik"; çalışmaya katılan tüm yaş gruplarında kendini fiziksel algılamanın en düşük alt boyutu
"vücut çekiciliği" olarak bulunmuştur (Tablo 1). Elde edilen bulgular Çağlar(12); Aşçı ve Kin(5);
Aşçı(2); Kin ve Ark.(24)’ in bulgularıyla benzerlik göstermektedir.
Kendini fiziksel algılama düzeyi cinsiyet açısından ele alındığında yıldız kız ve yıldız erkekler
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular daha önceki bazı araştırma
bulgularıyla benzerlik göstermektedir(24, 25).
Diğer taraftan, yapılan bu çalışmada genç kız ve genç erkekler "vücut çekiciliği" alt boyutunda
karşılaştırıldığında genç erkeklerin kendilerini daha çekici buldukları ortaya çıkmıştır (Z=-2.370;
P< .05). Bu sonuçlar daha önceki birçok çalışmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir(3, 21, 27).
Ancak, diğer benzer çalışmalarda sportif yeterlik, fiziksel kondisyon, kuvvet ve genel fiziksel
yeterlik alt boyutlarında erkeklerin; vücut çekiciliği alt boyutunda ise kızların daha yüksek puan
aldıkları bulunmuştur(9, 28, 22). Ladd ve Price’e(26) göre erkeklerin vücut çekiciliği de dahil
olmak üzere diğer bazı alt boyutlarda kızlardan daha yüksek puan almaları aslında gerçeği
yansıtmamaktadır. Onlara göre, aslında her iki gurubun sportif yeterlikleri benzer olsa da
kızların bunu ifade ederken daha mütevazı, erkeklerin ise daha abartılı ifadeler kullanmaları
sonucun bu yönde çıkmasına neden olmaktadır. Diğer bir anlatımla, erkeklerin kendilerini daha
çekici buldukları şeklinde çıkan bu sonuç; bu yaş grubundaki kızların spor yapıyor olmalarından
dolayı, yaşıtlarına göre daha erkeksi bir görünüme sahip oldukları ve karşı cins tarafından çekici
bulunmayacakları düşüncesi kendilerini bu anlamda daha az çekici bulmalarına neden olduğu
biçiminde yorumlanabilir.
Genç erkek ve genç kızlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farkın çıktığı diğer bir alt
boyut "sportif yeterlik" alt boyutudur ve kızların erkeklere oranla kendilerini sportif açıdan daha
yeterli algıladıkları bulunmuştur (Z=-2,100; P< .05). Bu bulgu, Daley ve Hunter’ın(13) kız ve
erkekleri fiziksel benlik algısı ve vücut imajı açısından karşılaştırdıkları çalışmalarında elde edilen
bulgularla benzerlik gösterse de daha önceki birçok çalışmanın bulgularıyla çelişmektedir. Yapılan
benzer çalışmalarda erkeklerin fiziksel olarak kendilerini daha aktif, daha kuvvetli ve daha
yüksek sportif yeterliğe sahip olarak algıladıkları bulunmuştur(20, 27, 10). Beklenenin tersine böyle
bir sonuç çıkmasının nedeni; kızların kendi yeteneklerine karar vermede kişisel performanslarını
esas almaları, erkeklerin ise kendi yeteneklerine karar vermede hem kendi hem de rakiplerinin
performanslarıyla ilgili algıları olabilir. Bayanların branşa özgü becerilere sahip olmalarıyla
birlikte böyle bir algı geliştirmiş olmaları olasıdır.
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Kendini fiziksel algılama düzeyi yaş grubu (oynanan kategori) açısından ele alındığında ise
kendini fiziksel algılamanın "sportif yeterlik" alt boyutunda genç kızların yıldız kızlara oranla
kendilerini daha yeterli algıladıkları bulunmuştur (Z= -2.013; P< .05). Zamanla, öğrenilen ve
geliştirilen becerilerin sportif yeterliği arttırdığı düşünülürse yaşça daha büyük olan sporcuların
bu boyutta daha yüksek puan almaları doğaldır. "Vücut çekiciliği" (Z= -2.024; P< .05); ve
"genel fiziksel yeterlik" alt boyutunda ise yıldız kızların genç kızlardan (Z= -1.980; P< .05) daha
yüksek puan aldıkları bulunmuştur. Yaş gruplarına bakıldığında 17-18 yaşın genç adolesan ve
14-16 yaşın adolesan dönemi olduğu düşünülürse, adolesanların karşı cinsin ilgisini çekmek için
kendilerine daha çok dikkat ettikleri bu nedenle bu iki alt boyutta yüksek puanlara sahip
oldukları düşünülebilir.
Bu çalışmada elde edilen bulgular, kendini fiziksel algılama envanteri alt boyutlarından elde
edilen puanların bütünüyle, yaşa ve cinsiyete göre değişmediğini göstermiştir. Bazı alt boyutlarda
erkeklerin, bazı boyutlarda ise kızların daha yüksek puan aldıkları; benzer şekilde bazı boyutlarda
yıldızların, bazı boyutlarda ise gençlerin daha yüksek puan aldıkları bulunmakla birlikte bulgular,
öne sürdüğümüz hipotezleri desteklememektedir.
Bu çalışmanın örneklem grubunu oluşturan bireylerin yaşlarının ve deneyimlerinin birbirine
oldukça yakın olması araştırmanın sonucunu etkilemiş olabilir. Daha sonraki çalışmalarda
örneklem grubunun daha heterojen biçimde seçilmesi daha açıklayıcı sonuçların ortaya çıkmasını
sağlayacaktır.
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