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ÖZET
Bu ara rman n amac  beden e itimi ve spor yüksekokulu ö rencilerinin benlik sayg  düzeylerini çe itli
de kenlere göre incelemektir. Ara rmaya 2014-2015 y nda Gazi Üniversitesi Beden E itimi ve Spor 
Yüksekokulu ö rencisi olan toplam 306 ö renci kat lm r. Ara rmaya kat lan  ö rencilerin demografik 
özelliklerinin belirlenmesinde ki isel bilgi formu kullan lm r.  Ö rencilerin benlik sayg lar n ölçülmesinde 
Coopersmith Benlik Sayg  Envanteri kullan lm r. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 
for Windows program nda Kruskal Wallis H testi,  Mann Whitney U testi ve frekans analizi kullan lm r.
Ara rman n sonunda spor bölümü ö rencilerinin benlik sayg lar n cinsiyetlerine göre anlaml  farkl k
göstermedi i belirlenmi tir (p>0.05). Ö rencilerin ya  gruplar na göre benlik sayg lar n anlaml  düzeyde 
farkl la mad  tespit edilmi tir (p>0.05). Ayr ca  ö rencilerin lisansl  olarak spor yapma durumlar na göre de 
benlik sayg lar n istatistiksel olarak anlaml  farkl k göstermedi i tespit edilmi tir (p>0.05). 
Anahtar kelimeler: Üniversite ö rencileri, ya , cinsiyet,  spor, benlik sayg

ABSTRACT 
The purpose of physical education and school sport this study is to investigate the self-esteem levels of students 
with different variables. Gazi University School of Physical Education and Sports School students who 
participated in a total of 306 students. Personal information form is used to determine the demographic 
characteristics of the students who participated in the study. Measured in the self-esteem of students 
Coopersmith Self-Esteem Inventory were used. Statistical analysis of the data obtained in the Kruskal-Wallis H 
test, Mann-Whitney U test and frequency analysis was used in SPSS 22.0 for Windows. At the end of the study it 
was determined that students' self-esteem did not differ significantly according to gender (p> 0.05). Students 
were determined according to age groups did not differ significantly in their self-esteem (p> 0.05). Besides, 
according to the students' self-esteem licensed sport participation has been found to show a statistically 
significant difference (p> 0.05). 
Keywords: University students, age, gender, sports, self-esteem 
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Benlik sayg , ‘’ki inin kendini de erlendirmesi sonucu benli ini kabul etmesi ve 
benli inden memnun olmas ’’ eklinde tan mlanmaktad r (Eri  & kiz, 2013). Her bireyin 
kendisi hakk ndaki bilgileri hem h zl  hem de etkili bir biçimde i lemesine yard mc  olan 
benlik emalar  bulunmaktad r. Birey sahip oldu u benlik emalar  sayesinde kar la
oldu u bir durum kar nda kendi tutumunu h zl  ve güvenli bir biçimde ortaya koyup, buna 
göre davranmaktad r (Oktan & ahin, 2010). 

Benlik sayg  yüksek olan insanlar genellikle kendilerini de erli hissederler. Buna kar k
benlik sayg  dü ük olan bireyler kendilerini sürekli gereksiz ve yetersiz gören, çevresel 
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unsurlardan kolay etkilenebilen, ki isel inanç ve tutumlar  kolay de tirebilen, duygular
kontrol etmekte zorlanan ve kar la klar  güçlüklerle ba  etme konusunda s nt  ya ayan bir 
yap ya sahiptirler (Çetinkaya ve ark., 2006). Ayr ca dü ük benlik sayg na sahip bireylerde 
depresyon ba ta olmak üzere çe itli psikolojik sorunlar n ve psiko-sosyal davran
bozukluklar n daha s k görüldü ü baz  ara rma bulgular  ile desteklenmektedir (Er an, 
Do an & Do an, 2009). 

Benlik sayg n geli iminde ailenin büyük bir rolü vard r. Ailenin çocuklar  yeti tirme 
tarzlar  ve çocuklara yakla mlar n (aile tutumu) benlik sayg  önemli düzeyde etkiledi i
belirtilmektedir. Özellikle gençlik dönemlerinde bireylerin sa kl  bir benlik sayg na sahip 
olmalar nda aile unsurunun büyük bir etkiye sahip oldu u vurgulanmaktad r (Baybek ve 
Yavuz, 2005; Erbil, Divan & Önder, 2006). Ailenin tav r ve davran lar n çocuklar n benlik 
sayg lar ekillendiren bir unsur olmas n temelinde, çocuklar n birçok davran  anne-
babalar  rol model alarak ö renmelerinin yatt  belirtilmektedir (Çetinkaya ve ark., 2006). 
Ki inin benlik sayg  etkileyen di er unsurlar n ba nda fiziksel görünüm (beden imaj ), 
ya an lan çevrede kar la lan, fiziksel, sosyo-ekonomik düzey, karde  say , duygusal veya 
sözel ö eler, spor etkinliklerine kat m gibi unsurlar gelmektedir (Strauss, 2000; Oktan & 

ahin, 2010; Kapc , 2004; Korkmaz, 2007; Do an, Totan & Sapmaz, 2009; Koç, 2009; 
Karada  ve ark., 2008; Eri  & kiz, 2013; Furnham, Badmin & Sneade, 2002; Polce-Lynch ve 
ark., 2001). 

Benlik sayg  genel olarak sa kl  bir toplum olu turulmas nda önemli bir yere sahiptir 
(Çetinkaya ve ark., 2006). Gelece in ö retmenleri olacak beden e itimi ve spor yüksekokulu 

rencileri için de benlik sayg  oldukça önemli bir özelliktir. Körükçü & O uz (2011) 
taraf ndan yap lan ara rmada, ö retmenlik mesle i aç ndan benlik sayg n önemli bir 
konu oldu u, özellikle ö retmenler aç ndan mesleki benlik kavram n i  ya am nda büyük 
öneme sahip oldu u belirtilmi tir. Bunun yan nda spora kat n benlik sayg  üzerinde 
olumlu etkileri oldu u belirtilmektedir (Er an, Do an & Do an, 2009). Buna kar k sporcu 
ki ili e sahip bireylerin benlik sayg lar n ele al nd  ara rma bulgular n  s rl  oldu u
görülmü tür. Bu ba lamda yap lan bu ara rmada beden e itimi ve spor yüksekokulu 

rencilerinin benlik sayg lar n çe itli de kenlere göre incelenmesi amaçlanm r. 

MATERYAL ve METOT 

Ara rman n Evreni ve Örneklemi 
Ara rman n evrenini Türkiye’de Üniversitelerin Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu 
bölümlerinde ö renim görmekte olan üniversite ö rencileri olu turmaktad r. Ara rman n
örneklem grubu ise 2014-2015 ö retim  y nda Gazi Üniversitesi Beden E itimi ve Spor 
Yüksekokulu’nda ö renim görmekte olan 306 ö renciden olu mu tur. 
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Tablo 1. Kat mc lar n demografik bilgilerine ili kin tan mlay  istatistikler 
De kenler Alt de kenler f %

Ya

18-19 ya 68 22,2
20-21 ya 119 38,9
22-23 ya 70 22,9
24+ ya 49 16,0

Cinsiyet Kad n 150 49,0
Erkek 156 51,0

Lisansl  olarak spor 
yapma durumu 

Yapan 232 75,8
Yapmayan 74 24,2

Tablo 1 incelendi i zaman, ara rman n örneklem grubunu olu turan ö rencilerin 
%22,2’sinin 18-19 ya , %38,9’unun 20-21 ya , %22,9’unun 22-23 ya  ve %16’s n 24 ya  ve 
üzeri grupta yer ald  görülmektedir. Ö rencilerin cinsiyetlerine göre da mlar
de erlendirildi i zaman, ö rencilerin %49’unun kad n, %51’inin ise erkek oldu u
bulunmu tur. Bunun yan nda örneklem grubunu olu turan ö rencilerin %75,8’inin lisansl
olarak spor yapt klar , %24,2’sinin ise lisansl  olarak spor yapmad klar  tespit edilmi tir. 

Verin Toplanmas
Ara rmaya kat lan ö rencilerin sahip olduklar  baz  demografik özelliklerin belirlenmesinde 
3 sorudan olu an ki isel bilgi formu kullan lm r. Ki isel bilgi formunda ö rencilerin 
cinsiyet, ya  ve lisansl  olarak spor yapma durumlar  tespit etmeyi amaçlayan sorular 
bulunmaktad r.  Ö rencilerin benlik sayg lar n tespit edilmesinde ise, Coopersmith Benlik 
Sayg  Envanteri kullan lm r. Coopersmith (1967) taraf ndan geli tirilen benlik sayg
ölçe i, Pi kin (1997), taraf ndan lise ö rencileri ile hem Kuder-Richardson-20 formülünü hem 
de testi yar lama tekni ini kullanarak envanterin uzun ve k sa formu üzerinde güvenirlik 
çal mas  yap lm r. Benlik Sayg  Envanteri’nin k sa formunun KR-20 sonucunda elde 
edilen güvenirlik katsay  .76, iç tutarl k güvenirlik katsay  da .81 olarak tespit 
edilmi tir. Ölçe in hem çocuklara hem de yeti kinlere uygulanan iki ayr  formu 
bulunmaktad r. Ölçe in yeti kinlere uygulanan formu 25 maddelik k sa form ve 58 maddelik 
uzun formlardan meydana gelmektedir. Bu ara rma kapsam nda 25 maddelik k sa form 
kullan lm r.  Formda  yer  alan  sorular  evet  veya  hay r eklinde cevapland lmaktad r. Baz
maddelerde ’’Evet’’ baz  maddelerde ise ‘’Hay r’’ kk  i aretleyenler 4 puan almaktad r.
Benlik Sayg  Ölçe i’nden al nabilecek puanlar 0-100 aras nda de mektedir dolay yla
al nabilecek en yüksek puan 100 olup, al nan puan n artmas  benlik sayg  düzeyinin 
yüksekli i, al nan puan n dü ük olmas  ise benlik sayg  düzeyinin dü üklü ü anlam na 
gelmektedir (Eri  ve kiz, 2013). 

statistiksel Analiz 
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 for Windows paket program  kullan lm r. Benlik 
Sayg  Ölçe ine ait veriler normal da m göstermedi i için temel istatistiksel analiz olarak 
non-parametrik testler kullan lm r. Kat mc lar n ya  gruplar na göre kar la rmalar 
yapmak için Kruskal Wallis H testi,  cinsiyetlerine ve lisansl  olarak spor yapma durumlar na 
göre kar la rmalar yapmak için ise Mann Whitney U testi kullan lm r. Kat mc lar n
ölçek puanlar na ili kin ortalamalar n belirlenmesinde ise tan mlay  istatistiklerden ortalama 
ve standart sapma de erleri incelenmi tir. Ayr ca kat mc lar n demografik bilgilerinin 
yüzdelik da mlar n belirlenmesinde frekans analizi kullan lm r. 
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BULGULAR 

Tablo 2. Kat mc lar n cinsiyetlerine göre benlik sayg  puanlar n kar la lmas
Cinsiyet N X Ss t p

Kad n 150 71,63 6,705 -,155 ,877Erkek 156 71,82 6,102
Tablo incelendi inde kat mc lar n benlik sayg  puanlar n cinsiyet de kenine göre 
istatistiksel olarak anlaml  düzeyde farkl k göstermedi i görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 3. Kat mc lar n ya  gruplar na göre benlik sayg  puanlar n kar la lmas
Ya  gruplar N X Ss t p

18-19 ya 68 71,47 6,768

4,079 ,25320-21 ya 119 71,97 6,431
22-23 ya 70 70,86 6,357
24+ ya 49 72,73 5,812

Tablo incelendi inde kat mc lar n ya  gruplar na göre benlik sayg  puanlar  aras nda 
istatistiksel olarak anlaml  farkl k olmad  görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 4. Kat mc lar n lisansl  spor yapma durumlar na göre benlik sayg  puanlar n
kar la lmas

Spor yapma 
durumu N X Ss t p

Spor yapan 232 71,43 6,586 -1,446 ,148Spor yapmayan 74 72,65 5,697
Ara rmaya kat lanlar n spor yapma durumlar na göre benlik sayg  düzeyleri aras nda 
istatistiksel olarak anlaml  farkl k bulunmamaktad r (p>0,05). 

TARTI MA ve SONUÇ 

Ara rmaya kat lan üniversite ö rencilerinin benlik sayg lar n cinsiyetlerine göre anlaml
farkl k göstermedi i tespit edilmi tir.  Literatürde  yer  alan  birçok  ara rmada da cinsiyet 
unsurunun benlik sayg n önemli bir belirleyicisi olmad , kad n ve erkeklerin benlik 
sayg lar  aras nda anlaml  bir farkl k bulunmad  belirlenmi tir (Bayraktar, Say l & Kumru, 
2009; Erol ve ark., 2000; Çetin & Çavu lu, 2009; Baybek & Yavuz, 2005; Çetinkaya ve 
ark., 2006; Torun ve ark., 2012; Raz  ve ark., 2009; Do an, Totan & Sapmaz, 2009; Erbil, 
Divan & Önder, 2006; Üstünda  ve ark., 2007; Eri  & kiz, 2013). Bu kapsamda elde edilen 
ara rma sonucunun literatür ile paralellik gösterdi i söylenebilir. Baybek & Yavuz (2005) 
taraf ndan yap lan ara rmada, üniversite ö rencilerinin benlik sayg lar n cinsiyete göre 
farkl k göstermemesinin temelinde baz  unsurlar n yatt  belirtilmi tir. Söz konusu 
ara rmada, üniversite e itiminin cinsiyete özgü kültürel farkl klar  ve kutupla may  ortadan 
kald rd , bu durumun ö rencilerin benlik sayg lar n cinsiyete göre farkl k
göstermemesinin temel nedeni oldu u belirtilmi tir. 

Ara rmaya kat lan üniversite ö rencilerinin benlik sayg lar n ya  gruplar na göre anlaml
farkl k göstermedi i tespit edilmi tir. Literatürde yer alan ara rma sonuçlar
de erlendirildi i zaman, benlik sayg n ya la birlikte artt , buna kar k benzer ya
gruplar nda bulunan bireylerde benlik sayg n ya a göre anlaml  farkl k göstermedi i
tespit edilmi tir (Baybek ve Yavuz, 2005; Raz  ve ark., 2009). Yap lan bu ara rmada da 
kat mc lar n ya lar n benzer düzeylerde olmas n benlik sayg n ya  gruplar na göre 
farkl la mamas na neden oldu u söylenebilir. 
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Ara rmaya kat lan üniversite ö rencilerinin benlik sayg lar n lisansl  olarak spor yapma 
durumlar na göre anlaml  farkl k göstermedi i tespit edilmi tir. Bu kapsamda sedanter 

renciler ile lisansl  olarak spor yapan ö rencilerin benlik sayg lar n benzer düzeyde 
oldu u sonucuna ula lm r. Literatürde yer alan ara rmalarda spora kat n psikolojik ve 
sosyal aç dan bireyi geli tiren bir olgu oldu u belirtilmi tir (Dishman ve ark., 2006; Salar, 
Hekim & Tokgöz, 2012; Keskin, 2014). Bunun yan nda spora kat n benlik sayg n
olumlu yönde geli mesine katk  sa lad  tespit eden ara rma bulgular  da mevcuttur 
(Korkmaz, 2007; Slutzky & Simpkins, 2009). Bu kapsamda lisansl  olarak spor yapan 

renciler ile di er  ö rencilerin benlik sayg lar n benzerlik göstermesinin temelinde tüm 
rencilerin spor bölümünde okuyor olmalar n ve genel olarak sporcu ki ilik özelli ine 

sahip olmalar n yatt  dü ünülebilir. 

Sonuç olarak, beden e itimi ve spor yüksekokulu ö rencilerinin benlik sayg lar n ya
gruplar na, cinsiyetlerine ve lisansl  olarak spor yapma durumlar na göre anlaml  farkl k
göstermedi i tespit edilmi tir. Ara rmada elde edilen bulgular n büyük oranda literatür ile 
paralellik gösterdi i tespit edilmi tir. Elde edilen bulgular ve literatürde yer alan ara rma 
bulgular  de erlendirildi i zaman, üniversite ö rencilerinin benlik sayg lar  etkileyen 
demografik faktörlerin daha iyi anla lmas  için daha fazla örneklem gruplar n yer ald  ve 
farkl  demografik de kenlerin de ele al nd  yeni çal malara ihtiyaç oldu u söylenebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Self-esteem, ''people to accept the result of self-assessment and self-dissatisfaction with the 
self '’ is defined (Eris & kiz, 2013). Some factors affect to development of self-esteem such 
as family, education, social environment and  circle of friend. The life of a person's self-
esteem is low or high impact in various ways. Generally, higher self-esteem affects people's 
lives in a positive way. The low self-esteem negatively affects people's lives. Therefore, the 
study of factors affecting self-esteem, is important for a better understanding of people's self-
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esteem. In contrast, the self-esteem of individuals with personality athletes were found to be 
limited research findings discussed. In this study, physical education and sport academy in 
this context aimed to investigate the self-esteem of students with different variables. 

The sample group of the study in the academic year 2014-2015 Gazi University who were 
studying in Physical Education and Sports College consists of 306 students. To determine the 
demographic characteristics of the students they surveyed have used personal information 
form with three questions. Students in the form of personal information gender, age, and there 
are questions aimed at identifying the licensed sport participation. The students in identifying 
their self-esteem, Coopersmith Self-Esteem Inventory were used. In the analysis of data 
obtained was used SPSS 22.0 for Windows software. Self-Esteem Scale Data for statistical 
analysis as a basis for normal distribution, non-parametric tests were used. According to the 
age group of participants to make comparisons Kruskal-Wallis H test, according to sex and 
the sports licensed to make the case for the Mann-Whitney U test was used for comparisons. 
The average rating of the participants in determining the scores mean and standard deviation 
values were analyzed with descriptive statistics. In addition, frequency analysis is used to 
determine the percentage distribution of the demographics of the participants. 

According to the age group of the students surveyed it was determined to be statistically 
significant differences between the scores of self-esteem (p>0.05). likewise students self-
esteem has been taspit a statistically significant level of scores vary according to gender 
(p>0.05). This self-esteem is determined that besides the students according to their age group 
was not statistically significant difference between the scores (p>0.05). 

As a result, physical education and sports self-esteem of college students age groups, has been 
found to differ significantly according to gender and licensed sport participation. The findings 
obtained in the study it was determined that substantially correlates with literature. When the 
findings and situated research findings in the literature evaluation of university students 
located in more sample to a better understanding of the demographic factors affecting their 
self-esteem that and said that the need for new studies that addressed the different 
demographic variables. 


