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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu çalýþmada beden eðitimi ve spor yüksekokulu
öðrencilerinin benlik saygýsýnýn ve bazý sosyodemografik
özelliklerle iliþkisinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Yöntem: Çalýþmaya 286 Cumhuriyet Üniversitesi Beden
Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðrencisi alýnmýþtýr. Öðrencilere sosyodemografik bilgi formu ve Rosenberg Benlik
Saygýsý Ölçeði uygulanmýþtýr. Veriler SPSS 15.0 for
Windows paket programýyla deðerlendirilmiþtir.
Bulgular: Öðrencilerin 183'ü (%64) erkek, 103'ü (%36)
kýzdý. Öðrencilerin 189'u (%66.1) beden öðretmenliði,
97'si (%33.9) antrenörlük bölümündeydi. Öðrencilerin
160'ý (%60.6) takým sporu, 104'ü (%39.4) bireysel spor
yapýyordu. Benlik saygýsý düzeyi en yüksek ikinci ve
dördüncü sýnýf öðrencilerinde bulunmuþtur (1.10). Benlik
saygýsý ortalama puaný 1.27'dir. Yirmi bir yaþ ve altýndakilerde insanlara güvenme ve düþ kurma alt ölçeklerinin
puan ortalamalarý daha büyük yaþtakilerin puanlarýndan
anlamlý düzeyde daha yüksek bulunmuþtur. Kýzlarda
erkeklere göre kendilik kavramýnýn sürekliliði, psikosomatik belirtiler ve anne-baba ilgisi anlamlý düzeyde yüksek; insanlara güven duyma ve tartýþmalara katýlabilme
düzeyi düþük bulunmuþtur. Takým sporu yapanlarda
insanlara güven duyma bireysel spor yapanlardan anlamlý düzeyde yüksek, kiþilerarasý iliþkilerde tehdit hissetme
ve babayla iliþki düþük bulunmuþtur. Üçüncü sýnýf öðrencilerinde psikosomatik belirtiler diðer sýnýflardakinden
daha yüksektir. Tartýþma: Araþtýrmamýzýn sonuçlarý,
öðrencilerin benlik saygýsýnýn orta-yüksek düzeyde
olduðunu, yaþla arttýðýný, takým sporu yapanlarda ve gelir
düzeyi yüksek olanlarda daha yüksek olduðunu göstermektedir. Baþka fakülte öðrencileriyle karþýlaþtýrmalý çalýþmalar yapýlmasý önerilir.

The Relationship Between Self-esteem Levels and
some Sociodemographic Characteristics of the
Students of College of Physical Education and
Sports
Objective: In this study, it has been aimed to investigate
self-esteem levels of the students of Cumhuriyet
University College of Physical Education and Sports and
the relation of self-esteem levels with some sociodemographic characteristics. Method: Two hundred eighty-six
students participated the study. Sociodemographic data
collection form and Rosenberg Self-Esteem Scale was
applied to the participants. SPSS 15.0 for Windows was
used to evaluate data. Results: One hundred and eightythree (%64) students were male, 103 (%36) of them
were female; 189 (%66.1) were in branch of sports
teaching, and 97 (%33.9) were in sports training branch;
160 (%60.6) were in team sport, while 104 of them
(%39.4) were in individual sports. The mean points of
relying on other people and day dreaming subscales in
21 years old and below was statistically significantly
higher than 22 years and older. The mean points of stability of self-image, psychosomatic symptoms, and
parental interest subscales in females was statistically
significantly higher than males and the levels of relying
on other people and intensity of discussion was lower
than males. The mean point of relying on other people
subscale in team sports group was statistically significantly higher than individual sports group.
Psychosomatic mean point was higher in the third class
students than other classes. Conclusion: The results of
our study suggest that the level of self-esteem in students is medium-high level, and it is increased by age,
and is higher in those doing team sports and in those
who have a higher income level.
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GÝRÝÞ
Gençlik dönemi, özellikle öðrenci gençler grubunda uzayabilmekte ve 22-25 yaþlarý arasýna "uzamýþ
gençlik dönemi" adý verilmektedir. Bu dönem ruhsal-toplumsal yönden "kimlik (identity) kazanma"
dönemidir (Doðan 1999, Erikson 1968). Bu
dönemde genç, kendisiyle ilgili "Ben kimim?", "Ben
nasýl biriyim?", "Baþkalarý beni nasýl görüyor, nasýl
olmamý istiyorlar?", "Hangi mesleði seçmeliyim?",
"Yeterli miyim, deðil miyim?" gibi sorulara yanýt
bulmaya çalýþýr. Bu sorularýn yanýtlarýna göre cinsel, toplumsal ve mesleksel kimlik ögeleri yerleþmeye baþlar. Genç kendisi hakkýnda deðerlendirmeler yaparken, bir yandan da dýþ dünya ile
etkileþimlerinden kendisiyle ilgili bazý çýkarsamalara ulaþýr. Böylece kendisiyle ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüþe varmasý, kendisini deðerli
görüp görmemesi onun benlik saygýsýný (selfesteem) belirler (Çuhadaroðlu 1986, Ýzgiç ve ark.
2001). Benlik saygýsý, kiþinin kendisini olduðundan
aþaðý, ya da üstün görmeksizin kendinden memnun
olmasý ve kendini deðerli, olumlu, beðenilmeye ve
sevilmeye deðer görmesidir. Benlik saygýsýnýn duygusal, zihinsel, toplumsal/kültürel, bedensel ögeleri
vardýr. Odað'a göre, benlik ruhsal yapýnýn çatýsýný
ve küçük yaþlardan baþlayarak bireyin çekirdek
kimliðini oluþturur (Çuhadaroðlu 1986, Odað
2001).
Benliðin ögeleri fiziksel, akademik, atletik, toplumsal, artistik ve moral alanlardan oluþmuþtur
(Cotton 2000). Benlik kavramý, bireyin kim olduðuna iliþkin fikrini gösterir. Benlik saygýsý ise, bireyin
kendisini ne olarak gördüðünün ve kabul edilme
veya reddedilme beklentilerinin bir sonucudur;
bireyin kendini deðerli bulup bulmadýðý ya da ne
kadar deðerli bulduðunu gösteren bir kavramdýr.
Benlik saygýsý kavramý öðrenilmiþ bir yaþantýdýr ve
yaþam boyu süren bir süreçtir (Adana ve Kutlu
2006, Erman ve ark. 2004, Karaaslan 1993, Yýlmaz
2000).
Benlik saygýsý, bireyin özerkliðini kazanmasý,
yaþamýný doyumlu geçirmesi, amaca yönelik etkinlikte bulunmasý, diðer insanlarla saðlýklý ve sürekli
iletiþim kurmasý, yüksek düzeyde uyum göstermesi,
deðer sistemlerini geliþtirmesi, baþarýlý olmasý, geleceði doðru planlayabilmesi gibi yönlerden önemlidir (Aþçý 1999, King ve ark. 2000).
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Benlik saygýsýnda birçok etken gibi aile de önem
taþýmaktadýr. Anne-babanýn eðitim düzeyi yükseldikçe, çocuklarýn da benlik saygýlarý artmakta ve
kendine güven duygularý geliþmektedir (Demiriz ve
Öðretir 2007).
Benlik kavramý yapýsýnýn fiziksel etkinliðe katýlýmdan etkilenen en önemli boyutu olan fiziksel benlik
kavramý veya fiziksel benlik algýsý, çocukluktan
itibaren fiziksel çevremizle iliþki kurma, uzmanlaþma yeteneði ve saðlýklý geliþim için önem taþýr;
bireyin psikomotor açýdan kendisini algýlamasý ve
deðerlendirmesi olarak tanýmlanýr (Fox 1990).
Spor alanýnda da benlik saygýsýnýn önemi vardýr.
Spor yapmanýn olumlu benlik geliþmesine
katkýsýnýn olduðu, benlik saygýsýnýn yüksek
olmasýnýn da spor alanýnda baþarýlý olmayý saðladýðý
öne sürülmektedir (Aþçý 1999, Gün 2006). Fiziksel
yönden yeterli düzeyde beden imgesine sahip bireylerin, yüksek düzeyde olumlu benlik kavramlarýna
sahip olmasý beklenir (Kulaksýzoðlu 2005). Egzersiz
ve benlik kavramý arasýnda doðrusal bir iliþki
vardýr. Egzersiz programlarý, benlik saygýsý
düzeyinde anlamlý artýþa öncülük eder (Weinberg
ve Gould 1995). Egzersiz yapma ile benlik saygýsý
ve beden imgesi arasýnda dolaylý bir iliþki olabileceði öne sürülür (Aine ve Lester 1989). Bir çalýþmada, altý haftalýk egzersizin çocuklarýn benlik
saygýsý ve benlik kavramlarýnýn sürekliliðinde
iyileþme saðladýðý gözlenmiþtir (Ýçten ve ark. 2006).
Tiggeman ve Williamson (2000), egzersizle benlik
saygýsý arasýnda erkekler için pozitif, kýzlar için
negatif anlamlý bir iliþkinin olduðunu belirtmiþtir.
Tiryaki (2000), spor yapanlarýn yapmayanlara göre
daha dýþa dönük ve duygusal yönden dengeli
olduðunu belirtmiþtir. Beceri ve aktivite programlarýna katýlan öðrencilerin genel, sosyal, aile, okul
ve toplam benlik saygýsý puanlarýnýn yükseldiði
bulunmuþtur (Aþçý ve ark. 1993). Sporcularýn
atletik yeterlilik ve toplam benlik saygýsý puanlarý
sporcu olmayanlardan anlamlý düzeyde yüksek
bulunmuþtur (Yegül 1999).
Spor etkinliklerinin ruh saðlýðýna etkisiyle ilgili
çalýþmalar genellikle dört açýdan deðerlendirilmiþtir: Duygudurum, korku, depresyon ve
benlik iþlevleri (Ýkizler 2002). Tufan (1988), yüksekokul öðrencilerinden psikiyatrik belirtileri fazla
olanlarýn benlik saygýlarýnýn düþük olduðunu sapKlinik Psikiyatri 2009;12:35-42
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tamýþtýr. Gür (1996), deðiþik yaþ gruplarýndan
oluþan örneklemde, ergenlerde depresyon ve benlik saygýsý arasýnda negatif yönde anlamlý bir iliþki
bulmuþtur. Spor ve fiziksel etkinliklerle benlik
saygýsý ve kendilik algýsý ile doðru orantýlý iliþki saptayan çalýþmalar vardýr (Çam ve ark. 2000, Garry ve
Morrissey 2000, Karakaya ve ark. 2006, Pýnar
2002).
Yukarýdaki çalýþmalarda görüldüðü gibi, benlik
saygýsý gerek günlük yaþamdaki uyum, gerekse
baþarýlý olmak için önemlidir. Spor yapma ve egzersizin benlik saygýsýyla doðru orantýlý olduðu bulunduðundan, bu çalýþma Cumhuriyet Üniversitesi
Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðrencilerinin
benlik saygýsý düzeyini saptamak ve bazý sosyodemografik özelliklerle aralarýndaki iliþkiyi araþtýrmak amacýyla yapýlmýþtýr.

mizde geçerlilik ve güvenilirlik çalýþmasý
Çuhadaroðlu (1986) tarafýndan yapýlmýþtýr. Alt
ölçekleri þunlardýr (Çuhadaroðlu 1986, Rosenberg
1965): D1-Benlik saygýsý, D2-Kendilik (self)
kavramýnýn sürekliliði, D3-Ýnsanlara güvenme, D4Eleþtiriye duyarlýlýk, D5-Depresif duygulaným, D6Düþ kurma, D7-Psikosomatik belirtiler, D8-Kiþiler
arasý iliþkilerde tehdit hissetme, D9-Tartýþmalara
katýlabilme derecesi, D10-Anne-baba ilgisi, D11Babayla iliþki, D12-Psiþik izolasyon.
Benlik saygýsý alt ölçeði dýþýndaki diðer alt ölçeklere
ait maddeler yanýt anahtarýna göre deðerlendirilir
ve her doðru yanýta '1' puan verilir. Benlik saygýsý
alt ölçeðinde ise yanýtlar 0-6 puan arasýnda deðerlendirilir. Sýfýr-bir puan yüksek, 2-4 puan orta, 5-6
puan düþük benlik saygýsý düzeyini gösterir. Bu
çalýþmada bütün alt ölçekler kullanýlmýþtýr.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ýstatistiksel Deðerlendirmeler

Örneklem

Verilerin istatistiksel deðerlendirmesinde SPSS
15.0 for Windows paket programý kullanýlmýþtýr.
Sürekli deðiþkenler için iki grubun karþýlaþtýrýlmasýnda t testi, ikiden fazla grubun karþýlaþtýrýlmasýnda varyans analizi ve Kruskal-Wallis testi
uygulanmýþtýr. RBSÖ alt ölçekleri arasýndaki
iliþkinin yönünün ve düzeyinin belirlenmesinde
Pearson momentler çarpýmý korelasyon katsayýsý
tekniði kullanýlmýþtýr.

Çalýþmanýn evrenini ve örneklemini Cumhuriyet
Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eðitimi Öðretmenliði ve Antrenörlük
Eðitimi Bölümlerinde öðrenim gören toplam 286
öðrenci oluþturmuþtur.
Çalýþma grubunun sosyodemografik özellikleri
Tablo 1'de gösterilmiþtir. Çalýþmaya alýnan 286
öðrenci 18-32 yaþ grubunda olup yaþ ortalamasý
22.38 2.14 idi. Yaþ grubu olarak 236'sý (%84.6) 21
yaþýndan büyüktü. Öðrencilerin 183'ü erkektir
(%64). Öðrencilerin 189'u beden eðitimi öðretmenliði (%66.1) bölümünde, 92'si (%32.2) üçüncü sýnýf
öðrencisiydi. Takým sporuyla uðraþanlarýn sayýsý 169
(%60.6), aile yapýsý çekirdek aile olanlar 222
(%80.7) kiþi, ortanca çocuk olan 116 (%41.6) kiþi
idi. Gelir düzeyi orta olan 245 (%85.7) öðrenci
vardýr.
Veri Toplama Araçlarý
Sosyodemografik Bilgi Formu. Tüm öðrencilere
araþtýrmacýlar tarafýndan hazýrlanan yaþ, cinsiyet,
bölüm, sýnýf, aile yapýsý, gelir düzeyi, kardeþ sýrasý
ve branþý belirleyici form verildi.
Rosenberg Benlik Saygýsý Ölçeði (RBSÖ). Çoktan
seçmeli 63 madde ve 12 alt ölçekten oluþan, deneklerin kendilerinin doldurduðu bir ölçektir. ÜlkeKlinik Psikiyatri 2009;12:35-42

BULGULAR
Çalýþma grubu yaþa göre 21 yaþ üstü ile 21 yaþ ve
altý olarak ayrýlmýþtýr. Bu yaþ sýnýrýnýn nedeni, kabaca bu yaþta öðrenci gençlikte gençlik çaðýndan uzamýþ gençlik çaðýna geçiþin olmasýdýr (Doðan 1999).
Böylece araþtýrýlan konuda yaþla ilgili karþýlaþtýrma
da yapýlabilecekti. Öðrencilerin benlik saygýsý ortalama puaný 1.27 olarak bulunmuþtur (orta-yüksek).
Yirmi bir yaþ ve altýnda olanlarda insanlara güvenme ve düþ kurma alt ölçeklerinin ortalama puanlarý
21 yaþ üstündekilere göre istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur (Tablo 2).
RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarý cinsiyete göre
karþýlaþtýrýldýðýnda, kýzlar ile erkekler arasýnda D2,
D3, D7, D9 ve D10 alt ölçeklerinin ortalama puanlarý arasýndaki fark istatistiksel yönden anlamlý
bulunmuþtur (sýrayla p = .025, p = .002, p = .000,
p = .014, p = .036). Kýzlarda erkeklere göre kendi37
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Tablo 1. Gruplarýn sosyodemografik özelliklerinin
daðýlýmý
Özellikler
Yaþ grubu

Cinsiyet

Bölüm

Sayý
21 yaþ ve altý

%

43

15.4*

21 yaþ üstü

236

84.6*

Kadýn

103

36.0

Erkek

183

64.0

B.E.

189

66.1

Antrenörlük Eð. 97

33.9

Çekirdek

222

80.7*

47

17.1*

Öðretmenliði

Aile yapýsý

Geniþ
Parçalanmýþ

6

2.2*

Ekonomik

Düþük

30

10.5

düzey

Orta

245

85.7

Yüksek
Branþ

Sýnýf

Kardeþ sýrasý

11

3.8

Takým sporu

160

60.6*

Bireysel spor

104

39.4*

1. sýnýf

75

26.2

2. sýnýf

69

24.1

3. sýnýf

92

32.2

4. sýnýf

50

17.5

Ýlk

69

24.7*

Orta

116

41.6*

Son

94

33.7*

* Yanýt vermeyenler çýkarýldýktan sonraki oranlardýr.

lik kavramýnýn sürekliliði, psikosomatik belirtiler ve
anne-baba ilgisi yüksek; insanlara güvenme ve
tartýþmalara katýlabilme düzeyi düþüktür (Tablo 2).
RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarý branþlara göre
karþýlaþtýrýldýðýnda, takým sporu yapanlarla bireysel
spor yapanlar arasýnda D3, D8 ve D11 alt ölçeklerinin ortalama puanlarý arasýndaki fark istatistiksel yönden anlamlý bulunmuþtur (sýrayla p = .027, p
= .002, p = .03). Takým sporu yapanlarda bireysel
spor yapanlara göre insanlara güvenme fazla, kiþilerarasý iliþkilerde tehdit hissetme ve babayla iliþki
azdýr (Tablo 2).
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Aile yapýsý ve okuduklarý bölümler açýsýndan gruplar arasýndaki fark istatistiksel yönden anlamlý
bulunmamýþtýr (p>.05).
Ailenin gelir düzeyi düþük, orta ve yüksek þeklinde
deðerlendirilmiþtir. RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarý karþýlaþtýrýldýðýnda D9 (p= .045) ve D12 (p=
.041) alt ölçeklerinde düþük ve yüksek gelir
düzeyindekilerin puanlarý arasýndaki fark istatistiksel yönden anlamlý bulunmuþtur. Buna göre, düþük
gelir düzeyindekilerde yüksek gelir düzeyindekilere
göre tartýþmalara katýlabilme düzeyi ve psiþik izolasyon fazladýr (Tablo 3).
RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarý sýnýflara göre
karþýlaþtýrýldýðýnda, D7 alt ölçeðinde üçüncü sýnýf
öðrencilerinin ortalama puaný dördüncü sýnýf
öðrencilerinin ortalama puanýndan daha yüksek ve
aralarýndaki fark istatistiksel yönden anlamlý
bulunmuþtur (p=.04) (Tablo 3). Sýnýflarýn kýz/erkek
oraný birbirine benzerdir.
RBSÖ alt ölçeklerinin birbiriyle iliþkisi Pearson
momentler çarpýmý korelasyon katsayýsý tekniði ile
saptanmýþtýr. Benlik saygýsý alt ölçeðinin diðer alt
ölçeklerle korelasyonu incelendiðinde, D9 alt
ölçeðiyle negatif iliþki (r = -.181, p = .002), diðer
alt ölçeklerle pozitif iliþki (r = .118 - .421 arasýnda)
saptanmýþ; D11 alt ölçeðiyle anlamlý korelasyon
bulunamamýþtýr. Buna göre, benlik saygýsý düþtükçe
depresif duygulaným, psikosomatik belirtiler, psiþik
izolasyon, düþ kurma, kiþilerarasý iliþkilerde tehdit
hissetme, eleþtiriye duyarlýlýk artmakta; kendilik
kavramýnýn sürekliliði, insanlara güvenme, annebaba ilgisi ve tartýþmalara katýlabilme düzeyi azalmaktadýr.
TARTIÞMA
Benlik saygýsýnýn yüksek olmasýnýn, genel olarak
bireyin kendisine ve diðer insanlara karþý daha
güvenli, kiþilerarasý iliþkilerini daha saðlýklý ve
doyurucu, genel anlamda uyumunu artýrýcý yönde
etkide bulunduðu bilinmektedir (Aþçý 1999, Gün
2006, Ýçten ve ark. 2006, Weinberg ve Gould 1995).
Bu genel olumlu özelliklerin yaný sýra, özel olarak
spor yapma ile benlik saygýsý düzeyi arasýnda olumlu bir iliþki vardýr. Buna göre, spor etkinliklerinde
bulunma benlik saygýsýný artýrmakta, yüksek benlik
saygýsýna sahip olmak da spor etkinliklerindeki
baþarýyý artýrmaktadýr (Gün 2006, Weinberg ve
Klinik Psikiyatri 2009;12:35-42
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Tablo 2. RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarýnýn yaþ grubu, cinsiyet ve spor grubuna göre daðýlýmý
Yaþ grubu

Cinsiyet

Spor grubu

Alt test

21 ve altý

21 ve üstü

p

Kýz

Erkek

p

Takým

Bireysel

p

D1

Puan

1.26±1.26

1.27±1.29

0.958

1.32±1.47

1.21±1.15

0.496

1.14±1.12

1.39±1.47

0.119

D2

Puan

1.60±1.48

1.36±1.10

0.214

1.61±1.27

1.29±1.09

0.025*

1.41±1.22

1.36±1.13

0.732

D3

Puan

2.19±1.03

1.83±1.00

0.031*

2.12±0.97

1.73±1.00

0.002*

1.74±1.00

2.01±0.96

0.027*

D4

Puan

1.51±0.98

1.48±0.87

0.812

1.58±0.87

1.42±0.88

0.141

1.45±0.95

1.45±0.79

0.993

D5

Puan

3.30±1.83

2.94±1.95 0.260

2.99±1.89

2.96±1.95

0.886

2.88±1.86

3.03±1.98

0.538

D6

Puan

2.02±1.12

1.54±1.08 0.007*

1.70±1.14

1.59±1.12

0.424

1.64±1.16

1.62±1.09

0.888

D7

Puan

2.58±2.18

2.90±2.24 0.392

3.70±2.46 2.38±1.92

0.000*

2.79±2.14

3.04±2.41

0.389

D8

Puan

1.58±0.88

1.57±1.00 0.954

1.61±0.91 1.56±1.01

0.651

1.44±0.96

1.81±0.96

0.002*

D9

Puan

0.74±0.85

0.88±0.77 0.293

0.72±0.73 0.96±0.80

0.014*

0.91±0.78

0.79±0.78

0.210

D10 Puan

1.49±1.08

1.67±1.62 0.485

1.40±1.32 1.77±1.65

0.036*

1.64±1.51

1.69±1.58

0.790

D11 Puan

2.55±1.64

2.46±1.52 0.745

2.49±1.57 2.49±1.52

0.973

2.34±1.49

2.76±1.63

0.030*

D12 Puan

0.79±0.77

0.75±0.75 0.731

0.66±0.74 0.82±0.76

0.089

0.77±0.77

0.72±0.76

0.644

* Ýstatistiksel yönden anlamlý

Gould 1995). Bununla birlikte, bir çalýþmada lise
öðrencilerinde spor etkinliklerine katýlmanýn benlik saygýsýný artýrdýðý, fakat anlamlý bir fark yaratmadýðý bulunmuþtur (Aþçý 1999).
RBSÖ ortalama puanýna göre öðrencilerin benlik
saygýsý düzeyi genel olarak orta-yüksek düzeydedir
(0-1, yüksek; 2-4, orta; ortalama 1.27). Yirmi bir yaþ
ve altýnda olanlarda 21 yaþ üstündekilere göre
insanlara güvenmenin az, hayalperestliðin fazla
bulunmasý doðal kabul edilebilir; çünkü 21 yaþýndan küçüklerde yaþam deneyimi az, düþ kurma hala
sürmektedir. Bu özellikler yaþla ve gençlik çaðýyla
uyumlu olarak yorumlanabilir.
RBSÖ alt ölçeklerinin ortalama puanlarý cinsiyete
göre karþýlaþtýrýldýðýnda, kýzlarda erkeklere göre
kendilik kavramýnýn sürekliliði, psikosomatik belirtiler ve ana baba ilgisi fazla; insanlara güven duyma
ve tartýþmalara katýlabilme derecesi az bulunmuþtur. Cinsiyete göre farklýlýklarýn nedeninin çocuk
yetiþtirme biçimi ve kültürel özellikler olduðu
söylenebilir. Deðiþik çalýþmalarda da benlik
saygýsýnýn yüksek olmasýyla kendilik kavramýnýn
sürekliliði arasýnda pozitif bir iliþki bulunmuþtur
(Çuhadaroðlu 1986, Hauser 1972, Rosenberg
Klinik Psikiyatri 2009;12:35-42

1965). Gençlerin kendileri hakkýndaki düþünceleri
sürekli olarak ayný biçimdeyse, kendilerine verdikleri deðer de o oranda artmaktadýr. Toplumumuzda
kýz çocuklarýn yetiþtirilme biçimine baðlý olarak
kendilerini psikosomatik belirtilerle anlatýmlarý ve
aileye baðlýlýklarý artýrýlmakta, baþkalarýna güvenmemeleri ve tartýþmalardan uzak durmalarý desteklenmektedir. Lise öðrencileriyle yapýlan çalýþmalarda da benzer sonuçlar bulunmuþtur (Çuhadaroðlu
1986, Rosenberg 1965).
Literatürde cinsiyet açýsýndan farklý sonuçlara da
rastlanmaktadýr. Erman (2004), spor yapan kadýnlarýn benlik saygýlarýnýn yükseldiðini, ama erkeklerle aralarýnda istatistiksel açýdan fark olmadýðýný
bulmuþtur. Güngör (1989), Ankara'da 1000 lise
öðrencisinde kýz ve erkeklerin benlik saygýsý düzeyleri arasýnda bir fark bulamamýþtýr. Yüzme sporu
ile uðraþan kadýnlarda erkeklere göre benlik saygýsý
düzeyi puanlarý daha düþük, depresyon ve kaygý
düzeyi puanlarý daha yüksek bulunmuþtur
(Karakaya ve ark. 2006). Bir baþka çalýþmada,
erkek öðrencilerin benlik saygýlarý, kýz öðrencilerin
benlik saygýlarýndan anlamlý ölçüde yüksek bulunmuþtur. Sosyoekonomik düzey yükseldikçe, ergen-
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Tablo 3. RBSÖ alt ölçek puan ortalamalarýnýn kardeþ sýrasý, gelir düzeyi ve sýnýfa göre daðýlýmý
Gelir düzeyi

Sýnýf

Alt ölçekler

Düþük

Orta

Yüksek

p

1.

D1 Puan

1.43

1.23

1.18

0.383

1.39

1.14

1.28

1.54

1.50

1.40

1.18

1.14

1.17

1.17

2.03

1.85

1.82

1.07

1.00

0.98

1.50

1.48

1.36

0.68

0.90

1.03

3.63

2.90

2.73

1.87

1.92

2.05

1.70

1.61

1.91

1.24

1.09

1.51

3.27

2.80

3.09

2.42

2.18

2.51

1.47

1.58

1.73

1.04

0.97

1.01

1.17

0.85

0.55

0.83

0.77

0.82

2.28

1.58

1.36

2.05

1.48

1.29

2.00

2.52

3.00

1.36

1.54

1.73

0.97

0.75

0.50

0.61

0.75

1.07

SS
D2 Puan
SS
D3 Puan
SS
D4 Puan
SS
D5 Puan
SS
D6 Puan
SS
D7 Puan
SS
D8 Puan
SS
D9 Puan
SS
D10 Puan
SS
D11 Puan
SS
D12 Puan
SS

0.747

0.636

0.841

0.131

0.777

0.601

0.690

0.045*

0.260

0.115

0.041*

2.

3.

4.

p

1.10

1.34

1.10

0.407

1.33

1.26

1.32

1.11

1.40

1.43

1.38

1.42

1.16

1.17

1.18

1.16

1.78

1.94

1.98

1.68

0.95

1.00

1.07

0.98

1.55

1.54

1.47

1.32

0.94

0.83

0.86

0.89

3.07

2.96

2.98

2.82

1.94

1.97

1.89

1.96

1.80

1.55

1.65

1.44

1.02

1.27

1.15

0.99

2.60

2.88

3.34

2.32

2.25

2.13

2.39

1.81

1.47

1.65

1.61

1.58

0.89

1.04

0.97

1.01

0.81

0.86

0.87

0.98

0.83

0.77

0.77

0.77

1.51

1.38

1.67

2.12

1.34

1.35

1.53

1.99

2.56

2.36

2.58

2.40

1.42

1.62

1.60

1.47

0.77

0.83

0.71

0.74

0.80

0.77

0.78

0.63

0.992

0.294

0.480

0.920

0.329

0.04*

0.690

0.709

0.061

0.775

0.763

*Ýstatistiksel yönden anlamlý, SS: Standart sapma

lerin benlik saygýlarý da yükselmektedir
(Kulaksýzoðlu 2005). Fiziksel benlik algýsý açýsýndan
erkekler kadýnlardan daha yüksek puanlara sahiptir (Aþçý 2004, Fox ve Corbin 1989, Hayes ve ark.
1999, Sonstroem ve ark. 1992).
Çalýþmamýzda RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarý
branþlara göre karþýlaþtýrýldýðýnda, takým sporu
yapanlar ile bireysel spor yapanlar arasýnda D3, D8
ve D11 alt ölçeklerinin ortalama puanlarý arasýnda40

ki fark istatistiksel yönden anlamlý bulunmuþtu.
Takým sporu yapanlarda bireysel spor yapanlara
göre insanlara güvenme fazla, kiþilerarasý iliþkilerde tehdit hissetme ve babayla iliþki azdýr; bu
sonuç takým sporlarýnýn "biz" duygusunu vermesi ve
iliþkilerin daha çok olmasýyla açýklanabilir. Bir
çalýþmada, takým sporu ve bireysel spor yapanlarýn
benlik saygýsý puanlarý arasýnda anlamlý fark bulunmamýþtýr (Aktop ve Erman 2002).
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Beden Eðitimi ve Antrenörlük Bölümü Öðrencilerinde
Benlik Saygýsý Düzeyi ve Bazý Sosyodemografik Özelliklerle Ýliþkisi

Düþük gelir düzeyindekilerde yüksek gelir düzeyindekilere göre tartýþmalara katýlabilme derecesinin
yüksek bulunmasý, bu öðrencilerin çeþitli ekonomik
yoksunluklarýný bu biçimde kapatmaya çalýþmalarýyla açýklanabilir. Psiþik izolasyonun düþük
gelir düzeyindekilerde yüksek bulunmasý da
ekonomik yoksunluðun bir sonucu olarak
görülebilir. Gürhan (1986), sosyoekonomik düzeyi
düþük ailelerden gelen öðrencilerin benlik tasarým
düzeyini düþük bulmuþtur. Elde edilen verilere
göre düþük sosyoekonomik düzeyden spor yapan ve
yapmayan gruplarýn benlik saygýlarý arasýnda
önemli farklýlýklar bulunmuþtur. Sosyal etkinliklere
katýlma düzeyi, yüksek sosyoekonomik düzeylerdeki ve benlik saygýsý yüksek olanlarda daha yüksek
bulunmuþtur (Doðan ve ark. 1994).
Çalýþmamýzda RBSÖ alt ölçek ortalama puanlarý
sýnýflara göre karþýlaþtýrýldýðýnda D7 alt ölçeðinde
üçüncü sýnýf öðrencilerinin ortalama puanýnýn
dördüncü sýnýf öðrencilerinin ortalama puanýndan
daha yüksek bulunmasý, üçüncü sýnýf öðrencilerinin
benlik saygýsýnýn daha düþük olmasýyla açýklanabilir
(1.34'e karþý 1.10). Bir çalýþmada dördüncü sýnýf
öðrencilerinin en yüksek benlik saygýsý puanýna,
birinci sýnýf öðrencilerinin en düþük benlik saygýsý
puanýna sahip olduðu belirlenmiþ; sýnýflar arasýndaki benlik saygýsý puan ortalamalarý arasýndaki
farkýn anlamlý olduðu saptanmýþtýr (Karadað ve
ark. 2008). Sýnýf büyüdükçe benlik saygýsýnýn artmasýnda, üniversite eðitimi sürdürürken yaþanan
deneyim ve bilgi artýþýnýn olumlu etkisi olabilir.
RBSÖ alt ölçekleri arasýndaki iliþki beklendiði gibi
bulunmuþtur. Düþük benlik saygýsý depresif duygulaným, psikosomatik belirtiler, psiþik izolasyon,
kiþilerarasý iliþkilerde tehdit hissetme gibi psikopa-

tolojik durumlarýn görülme olasýlýðýný artýrmaktadýr. Bunun sonucunda bireyin genel uyumun
bozulmasý, baþarýsýzlýk, insan iliþkilerinde azalma
görülebilir (Çuhadaroðlu 1986, Foulds ve Bedford
1977, Gardner ve Oei 1981, Rosenberg 1965).
Çalýþmamýzda öðrencilerin okuduklarý bölümler
açýsýndan gruplar arasýndaki fark istatistiksel yönden anlamlý bulunmamýþtýr. Ýki bölümün eðitim
programý ve spor etkinlikleri, bireysel ve takým
sporlarý yapmalarý ayný olduðu için fark bulunmamasý doðaldýr. Kulaksýzoðlu ve Arýcak (2000), farklý bölümlerde öðrenim görme ile benlik saygýsý
arasýnda anlamlý fark bulmuþtur.
Bu araþtýrmanýn zayýf yönü, örneklemin yalnýz bir
yüksekokul öðrencilerinden oluþmasýdýr. Farklý
bölümlerden seçilecek örneklemle, elde edilecek
verilerin karþýlaþtýrýlmasý olasý farklýlýklarý ve bu
farklýlýklarýn nedenlerini ortaya koyabilir.
Araþtýrmamýzýn sonuçlarý, Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu öðrencilerinin benlik saygýsýnýn ortayüksek düzeyde olduðunu, yaþla benlik saygýsýnýn
arttýðýný, takým sporu yapanlarda insanlara güvenmenin daha yüksek düzeyde olduðunu, gelir
düzeyiyle benlik saygýsýnýn doðrusal bir iliþki gösterdiðini, benlik saygýsý düþtükçe olumsuz ruhsal
özelliklerin arttýðýný göstermiþtir. Okullarda benlik
saygýsý düzeyini artýrmaya yönelik giriþimlerde
bulunulmasý, farklý bölümlerden öðrencilerle
karþýlaþtýrmalý çalýþmalar yapýlmasý önerilir.

Yazýþma adresi: Dr. Orhan Doðan, Cumhuriyet Üniversitesi Týp
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Sivas, ordogan@gmail.com
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