Original Paper / Araştırma

DOI: 10.5455/jmood.20171101063228

Kendilik Algısı ve Saldırganlık Arasındaki İlişki:
Yalnızlığın Aracı Rolü
Hatice Odacı1 , Çiğdem Berber Çelik2

ÖZET:

ABSTRACT:

Kendilik algısı ve saldırganlık arasındaki ilişki:
Yalnızlığın aracı rolü

Correlation between self-perception and
aggressiveness: the mediating role of loneliness

Amaç: Bu araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinde

Objective: The mediating role of loneliness in the

kendilik algısı ve saldırganlık arasındaki ilişkide yalnızlığın

correlation between self-perception and aggression was

aracı rolü incelenmiştir.

examined among university students.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin kuze-

Methods: The study group comprised a total of 424

yinde yer alan bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerin-

students, 215 female and 209 male, attending different

de öğrenim görmekte olan 215 kız, 209 erkek toplam 424

schoold at a state university in Northern Turkey. The data

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı

collection tools included the Social Comparison Scale,

olarak Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği, UCLA

Aggression Questionnaire, UCLA Loneliness Scale, and

Yalnızlık Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır.

Demographic Information Form. SPSS 23.0 for Windows

Araştırmanın analizleri için SPSS 23.00 istatistik programın-

was used for all statistical analyses.

dan yararlanılmıştır.

Results: A negative significant correlation between

Bulgular: Bu araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiler

self-perception and aggression, a negative significant

Pearson korelasyon katsayısıyla, ilişkideki aracılık etkisi

correlation between self-perception and loneliness, and

hiyerarşik regresyon analiziyle ve aracılığın anlamlı olup

a positive significant correlation between aggression and

olmadığı ise Sobel testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bul-

loneliness were found. Hierarchical regression analysis

guları kendilik algısı ile saldırganlık arasında negatif yönde

results indicated that self-perception accounted for 1.2% of

anlamlı bir ilişki, kendilik algısı ile yalnızlık arasında negatif

aggression, while in the second stage self-perception and

yönde anlamlı bir ilişki ve saldırganlık ile yalnızlık arasında

loneliness accounted for 8.3% of aggression. In the second

ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermek-

stage with the full removal of the predictive effect of self-

tedir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise,

perception on aggression, loneliness was revealed to be a

kendilik algısının saldırganlığın %1.2’sini açıkladığı, ikinci

full mediator of this correlation.

aşamada ise kendilik algısı ve yalnızlığın saldırganlığın

Conclusions: Sobel test results indicated that the mediating

%8.3’ünü açıkladığı görülmüştür. İkinci aşamada kendilik

role of loneliness was at significant levels in mediating this

algısının saldırganlık üzerindeki yordayıcı etkisinin tama-

correlation.

men ortadan kalkması ile yalnızlığın bu ilişkiye tam olarak
aracılık ettiği ortaya çıkmaktadır.

Keywords:

Sonuç: Yalnızlığın aracı rolünün anlamlı düzeyde olup

university student, mediation

aggression,

self-perception,

loneliness,

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Sobel testi sonuçları bu aracılık ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu-
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GİRİŞ

faaliyetin engellenmesidir. Bu engelleme ile kişilerin sınır-

İnsan yaşamını olumsuz etkileyen bir davranış biçimi ola-

tenmesi saldırganlığa neden olmaktadır (9).

landırılması veya yapmak istemediklerini yapmalarının is-

rak saldırganlık, başka bir kişiye zarar vermeyi amaçlayan

Her yaklaşım saldırganlığı farklı kaynaklarla açıklamaya

eylemler olarak bilinmektedir. Başkalarına zarar veren her

çalışsa da saldırganlık, genel olarak zarar verici bir eylem

davranışın saldırganlık kapsamına girdiği de söylenemez

biçimidir. Bu nedenle saldırganlığın ilişkili olduğu kontrol

(1). Saldırganlıkta, başka kişileri fiziksel ya da sözel olarak

edilebilir sosyal etmenlerin belirlenmesi büyük önem taşı-

incitme ya da mala zarar verme kastı taşıyan bir davranış

maktadır. Saldırganlığın ortaya çıkmasında özellikle bilişsel

söz konusudur. Kasıt taşımayan bir davranış saldırganlık

ve duygusal faktörlerin düzenleme ve kontrol etme nokta-

olarak nitelendirilemez (2). Saldırganlığın tanımında eyle-

sında önemli olduğu vurgulanmaktadır (10). Kendilik algısı,

min bizzat kendisi ve eylemde bulunan kişinin niyetinin

benlik saygısı (11,12), narsizm (13), akılcı olmayan inançlar,

vurgulanması çok önemlidir. Bu bilgilerden yola çıkarak

bilişsel çarpıtmalar (14), denetim odağı (15) gibi bilişsel de-

saldırganlık, başkalarını incitme ya da onlara zarar verme

ğişkenler ve düşmanlık, öfke, depresyon, anksiyete, yalnız-

niyetiyle yapılan her türlü davranış ya da eylem olarak ta-

lık (16-19) gibi duyuşsal değişkenlerin saldırganlıkla ilişkili

nımlanabilir (3). Düşmanlık, şiddet, zorbalık ve öfke gibi

olduğu bilinmektedir.

kavramlar çoğu zaman saldırganlığın yerine kullanılabilse

Saldırganlık davranışının ortaya çıkmasında yalnızlık ve

de bu kavramlar aslında saldırganlığın yaygın ifade ediliş

kendilik algısı önemli duyuşsal ve bilişsel kavramlar olarak

biçimleridir (4). Saldırganlık temelinde acı, can sıkıntısı,

düşünülmektedir. Kendilik algısı, kişinin, diğer kişilerden

endişe, kaygı, baskı, korku, öfke, aşırı sinir duyarlılığı, düş-

gelen geri bildirimler, pekiştirmeler ve atıflarla birlikte, tec-

manlık, kin, nefret gibi birçok duyguyu barındırmaktadır

rübeleri ve çevreyi yorumlamalarıyla biçimlenen, kendisi

(5).

hakkındaki bakış açısıdır (20). Tüm bu bilgilerin değerlenSaldırganlığın nereden kaynaklandığına yönelik farklı

dirilmesi sonucunda birey kendisine yönelik olumlu veya

görüşler bulunmaktadır. Freud, saldırganlığın insanların bi-

olumsuz bir algı oluşturmaktadır (21). Olumlu kendilik algı-

yolojik yapılarında var olan, engellenmiş libidodan kaynak-

sına sahip bireylerin öz güvenleri ve değerlilik duyguları

lanan bir içgüdü olduğunu savunmaktadır (6). Freud’un gö-

güçlüdür; kişiler arası ilişkilerde ve sosyalleşme konusunda

rüşlerine karşı çıkan Adler, saldırganlığı engellenme olarak

aktiftirler; yeni durumlara ve süreçlere uyum düzeyleri yük-

değil, bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılama isteğinden kay-

sektir. Baskın kişilik özellikleri onların sosyal süreçleri daha

naklanan ve yerine getirilemeyen sorumluluklar karşısında

iyi kullanmasına ve kişisel olarak öne çıkmalarına katkı sağ-

başvurduğu akılcı olmayan davranış biçimleri olarak ele al-

lar. Olumsuz benlik algısına sahip bireyler ise, bedensel

maktadır. Horney’de Adler gibi saldırganlığı doğuştan geti-

kimliklerini reddetmeye ve kendilerini istenmeyen, değer-

rilen bir güdü olmadığını, bireyin olumsuz anne-baba tu-

siz kişiler olarak görme eğilimindedirler, özgüvenleri ve ye-

tumları sonucunda kendini düşman bir dünya içinde yalnız

terlik inançları düşük olduğundan daha sessiz ve içe dö-

görerek temel anksiyeteyi geliştirdiğini vurgulamaktadır.

nüktürler (22,23). Sosyalleşme noktasında sıkıntı yaşayan

Ayrıca Horney düşmanca tepkileri yani saldırgan davranış-

bu bireyler yalnızlığı daha fazla yaşamaktadırlar. Yalnızlık

ları, nevrotik anksiyetenin yarattığı gerilime tepki olarak bi-

ise bireyin diğer insanlara ihtiyaç duyduğunu hissetmesi ile

reyin geliştirdiği bir çözüm yolu olarak değerlendirmektedir

başkalarından ne kadar uzak olduğunu fark ettiği anda ya-

(7). Davranışçılar ise saldırganlığı içsel faktörler yerine dışa

şadığı duygusal bir durum olarak tanımlanmaktadır (24).

dönük davranışlarla açıklamaya çalışmaktadırlar. Bandura

Araştırmalar yalnızlık hisseden bireylerin sosyal becerileri-

(8) saldırganlığın çevresel faktörler sonucu öğrenilen ve ön-

nin gelişmediğini ve diğer insanlara ilişkin beklentilerinde

lenebilir bir davranış olduğunu ileri sürmektedir. Bandura,

kötümser olduklarını göstermektedir (25). Bu noktada, yal-

saldırganlığın biyolojik faktör rolünü kabul etmekle birlikte,

nızlık hisseden bireylerin başkalarına yönelik algılarının

sosyalleşme sürecinde çocukların doğrudan ya da dolaylı

olumsuz olduğu görülürken kendilerine yönelik algılarının

yoldan ödüllendirilerek saldırganlığı öğrendiklerini öne

da olumsuz olduğu bilinmektedir. Üniversite öğrencileri ile

sürmektedir. Saldırganlık davranışını açıklamada en çok

yapılan bir çalışma, olumsuz benlik algısına sahip öğrenci-

kabul gören görüşlerden biri olan engellenme hipotezine

lerin yetersiz sosyal becerilere sahip olduklarını düşündük-

göre ise saldırganlık, bir gereksinim veya sürmekte olan bir

lerini, diğer bireylerin kendilerini olumsuz algılayacaklarını

220

Journal of Mood Disorders Volume: 7, Number: 4, 2017 - www.jmood.org

Odacı H, Berber-Çelik Ç

beklediklerini ve kendilerini yalnız hissettiklerini göster-

Veri Toplama Araçları

miştir (26).
Birbiri ile ilişkili olan kendilik algısı ve yalnızlığın saldır-

Verilerin toplanması için Saldırganlık Ölçeği, Sosyal Karşı-

ganlık üzerinde de etkili olduğu görülmektedir (27-29,19).

laştırma Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi For-

Fromm (30), saldırgan davranışların daha çok bireysel za-

mu kullanılmıştır.

yıflık, güçsüzlük, çaresizlik ve yalnızlıktan kaynaklandığını
ve bireyin benliğinin çevre tarafından ezilmesini engelle-

Saldırganlık Ölçeği: Buss ve Perry (32) tarafından geliştirilen

mek için gösterdiği mücadele olduğunu belirtmiştir. Bu gö-

ve 2000 yılında güncellenen ölçeğin Türkçe’ ye uyarlama ça-

rüşü destekler nitelikteki Thomas ve Smith (31)’in

lışması Can (33) tarafından yapılmıştır. 34 maddeden oluşan

araştırmasında, öğrenciler okulda kavga çıkarma, okula si-

ölçeğin; fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık, öfke, düşman-

lah getirme gibi şiddet içeren davranışlarda bulunanlar ile

lık ve dolaylı saldırganlık bölümlerinden oluşan 5 alt boyutu

bu davranışlarda bulunmayanlar olmak üzere iki gruba ay-

bulunmaktadır. 5’li likert tipinde olan ölçekten alınabilecek

rılmıştır. İki grup karşılaştırıldığında saldırganlık eğilimi ta-

en düşük puan 34 en yüksek puan 170’dir. Ölçeğin Cronbach

şıyan grubun sınıf arkadaşları tarafından sevildiklerini dü-

Alfa güvenirlik katsayısı .91, alt boyutlar için sırasıyla 0.83,

şünmedikleri, yalnız oldukları, okuldaki disiplini adaletsiz

0.59, 0.73, 0.74 ve 0.54’ tür. Test tekrar test güvenirlik katsayısı

olarak algıladıkları görülmüştür.

0.85, alt boyutlar için 0.85, 0.69, 0.74, 0.81 ve 0.74’ tür.

Saldırganlık, kişinin kendisine ve çevresine zarar veren
bir davranış olarak görüldüğü için saldırganlığın altında ya-

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği: Ölçek, kişinin başkaları ile kı-

tan faktörlerin açıklanması bu araştırmayı önemli kılmakta-

yaslandığında kendini çeşitli boyutlarda nasıl gördüğüne iliş-

dır. Özellikle sosyal ilişkilerin ve arkadaşlıkların daha önem-

kin algılarını belirlemeye yönelik bir kendini değerlendirme

li hale geldiği üniversite yıllarında öğrencilerin sorunlarını

ölçeğidir. Allan ve Gilbert (34) tarafından geliştirilen ölçek iki

saldırgan davranışlara başvurmadan çözmeleri istenen bir

kutuplu 5 özellikten oluşmaktadır. Türkçe formu Şahin ve Şa-

durumdur. Fakat saldırgan eğilimlerle nasıl başa çıkacağını

hin (35) tarafından gerçekleştirilmiş ve başarılı-başarısız özel-

bilmeyen öğrencilere verilecek psikolojik yardımlarda söz

liği eklenerek 6 maddelik bir form elde edilmiştir. Geliştirilen

konusu davranışın altında yatan nedenlerin bilinmesi ge-

bu ölçek bir çalışmada kullanılmış ve depresif belirtileri yük-

reklidir. Böylece daha etkili ve sağlıklı başa çıkabilme prog-

sek ve düşük olan grupları başarılı bir şekilde ayırt edebildiği

ramlarının oluşturulması sağlanacaktır. Kendilik algısı ve

görülmüştür. Daha sonra boyut sayısı arttırılarak şu anda kul-

yalnızlığın saldırganlığın ortaya çıkmasında önemli değiş-

lanılan 18 maddelik form elde edilmiştir. 6’lı Likert tarzında

kenler olduğu düşünüldüğünden bu çalışma yapılmıştır. Bu

puanlanan bir ölçektir. Yüksek puanlar olumlu benlik şeması-

araştırmanın amacı, kendilik algısı ve saldırganlık arasında-

na, düşük puanlar ise olumsuz benlik şemasına işaret etmek-

ki ilişkide yalnızlığın aracı rolünü ortaya koymaktır.

tedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .89 olarak

YÖNTEM

bulunmuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Sosyal Karşılaştırma Ölçeğinin Beck Depresyon Envanteri ile korelasyonu
-0.19, Kısa Semptom Envanterinin alt ölçekleri ile korelasyon-

Katılımcılar

ları 0.14 ile -0.34 arasında bulunmuştur.

Araştırmanın katılımcıları, Türkiye’nin kuzeyinde yer

UCLA Yalnızlık Ölçeği: Russel, Peplau ve Ferguson (36) ta-

alan bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinde öğre-

rafından geliştirilen University of California Los Angeles

nim görmekte olan 215 kız, 209 erkek toplam 424 üniver-

Yalnızlık Ölçeği’nin (UCLA), daha sonra Russel, Peplau ve

site öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 56

Cutrona (37) tarafından tüm maddeleri tekrar gözden geçi-

(%13.2)’sı diş hekimliği, 30 (%7.1)’u eczacılık, 123 (%29)’ü

rilerek maddelerin yarısı olumlu, yarısı olumsuz hale dö-

eğitim, 75 (%17.7)’i mimarlık, 50 (%11.8)’si tıp, 38 (%9)’i

nüştürülmüştür. Türkçe uyarlama çalışmaları Demir (38)

mühendislik ve 52 (%12.3)’si iktisadi ve idari bilimler fa-

tarafından yapılan ölçek 4’lü Likert tipi olup, ölçekten alına-

kültesinde öğrenimlerine devam etmektedirler. Öğrenci-

bilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20’dir. Testin

lerin yaşları 17 ile 23 arasında değişmekte olup yaş ortala-

geçerlik yöntemi Beck Depresyon Envanteri ile kriter geçer-

ması 18.69 (Ss: 0.98)’dur.

liği tabanlıdır, korelasyon katsayısı 0.82’dir. Güvenirlik ça-
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Tablo 1: Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar, Ortalamalar, Standart Sapmalar
Değişkenler

Kendilik algısı

Yalnızlık

Saldırganlık

Kendilik algısı
Yalnızlık
Saldırganlık
Ortalama
Ss

1
-0.38**
-0.12*
80.27
13.86

1
0.29**
35.03
10.24

1
76.98
23.56

*p<0.05, **p<0.01

lışmaları test tekrarı yöntemi ile yapılmıştır. Güvenirlik kat-

şik regresyon ile aracılık analizi yapılmıştır. Burada, kendi-

sayısı 0.94’tür. Ölçeğin bu çalışmadaki Cronbach alpha

lik algısı yordayıcı, saldırganlık yordanan ve yalnızlık ise,

katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur.

aracı (mediator) değişken olarak ele alınmıştır. Baron ve
Kenny (39)’ye göre bir aracılık analizi için dört koşul gerek-

Demografik Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazır-

lidir. Birincisi yordayıcı değişken aracı değişkenle ilişkili ol-

lanan formda cinsiyet, yaş, öğrenim görülen fakülte gibi de-

malıdır. İkincisi, yordayıcı değişken ile yordanan değişken

mografik bilgilere ulaşılacak sorulara yer verilmiştir.

ilişkili olmalıdır. Üçüncüsü, bu eşitlikte yordayıcı değişkenin kontrol edilmesiyle, aracı değişken ile yordanan değiş-

İşlem

ken ilişkili olmalıdır. Dördüncüsü, yordayıcı ve yordanan
değişken arasındaki ilişkiye aracı değişken girdiğinde bu

Üniversite öğrencilerinden veri toplamak için öncelikle ilgi-

ilişki ya anlamlı düzeyde düşmeli (kısmi aracılık) ya da ilişki

li kurumdan gerekli izinler alınmıştır. Uygulamalar

artık anlamlı düzeyde olmamalıdır (tam aracılık). Bu doğ-

Türkiye’nin kuzeyinde bulunan bir devlet üniversitesinin li-

rultuda araştırmada Baron ve Kenny’nin üç ölçütünün de

sans düzeyinde farklı fakültelerinde öğrenim gören öğren-

sağlandığı görülmüştür. Buna göre, yordayıcı değişken

cilerle gruplar halinde yürütülmüştür. Tesadüfi örnekleme

(kendilik algısı) ile yordanan değişken (saldırganlık) ve ara-

yöntemine göre öğrencilere sınıf ortamında çalışma hak-

cı değişken (yalnızlık) arasındaki korelasyonların anlamlı

kında bilgi verilerek ölçme araçları dağıtılmıştır. Hazırlanan

olduğu bulunmuştur (bkz. Tablo 1).

Gönüllü Katılım Formu ile katılımcılara katılımın gönüllü-

Yalnızlık değişkeninin aracı rolünü sınamak amacıyla,

lük esasına dayalı olduğu belirtilmiş, katılımcıların da onay-

katılımcılardan elde edilen verilere ayrı ayrı hiyerarşik reg-

ları alınmıştır. Öğrencilerden sağlıklı veriler elde etmek için

resyon analizi uygulanmıştır. İlk aşamada kendilik algısı,

uygulama öncesinde ölçekleri nasıl doldurmaları gerektiği-

ikinci aşamada ise yalnızlık regresyon analizine sokulmuş-

ne ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ölçeklerin yanıt-

tur. Regresyon analizlerinin işaret ettiği yol (path) grafiği,

lanma süresi ortalama 30 dakika sürmüştür.

Şekil 1’de yer almaktadır.

Verilerin Analizi
Yalnızlık

Verilerin analizi için SPSS 23.0 istatistik programı kullanılmış olup tanımlayıcı ve çıkarımlı istatistik tekniklerinden
yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson
momentler çarpımı korelasyon katsayısıyla, ilişkideki aracılık etkisi hiyerarşik regresyon analiziyle ve aracılığın anlamlı olup olmadığı ise Sobel testi ile analiz edilmiştir.

BULGULAR

Kendilik Algısı

Saldırganlık

Şekil 1: Path Diyagramı

Yapılan analiz sonucunda, kendilik algısı değişkeninin
saldırganlık toplam varyansının %1.2’sini açıkladığı görül-

Araştırmada kendilik algısı ve saldırganlık arasındaki ilişki-

müştür. İkinci aşamada ise, yalnızlık değişkeninin yorda-

de yalnızlığın aracı olup olmadığını belirlemek için hiyerar-

maya katılmasıyla, saldırganlık üzerinde açıklanan toplam
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Tablo 2: Saldırganlığın Yordanmasında Yalnızlığın Aracı Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Yordayıcı Değişken
Aşama 1
Aşama 2

Kendilik algısı
Kendilik algısı
Yalnızlık

Saldırganlık
B

ß

t

p

R2

∆R2

F

-0.21
-0.02
0.65

-0.12
-0.01
0.28

-2.50
-0.28
5.59

0.013
0.778
0.001

0.01
0.08

0.01
0.08

6.24
18.97

varyans %8.3’e yükselmiştir (bkz., Tablo 2). İndirgenmiş (re-

neden olabilmektedir (9).

duced) modele göre, yalnızlık eşitliğe sokulmadan önce,

Araştırmanın bir diğer bulgusunda yalnızlığın kendilik

kendilik algısı, saldırganlık ile anlamlı ve negatif yönde ilişki

algısı ve saldırganlık arasındaki ilişkiye tam aracılık ettiği

göstermiştir (ß= -0.12, p<0.05). Tüm (full) modelde ise, yal-

ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, kendilik algısının yalnız-

nızlık eşitliğe sokulduktan sonra, kendilik algısı ile saldır-

lığı, yalnızlığın ise saldırganlığı yordadığı görülmektedir.

ganlık arasındaki ilişki anlamlılığını kaybetmiştir (ß=-0.01,

Yapılan araştırmalar, olumsuz kendilik algısına ve düşük

p>0.05). Bu bulgu, yalnızlığın kendilik algısı ile saldırganlık

benlik saygısına sahip bireylerin daha yalnız olduklarını

arasındaki ilişkide tam aracılık rolünün olduğunu göster-

(47,48); yalnızlığın ise düşmanlık, öfke, fiziksel ve sözlü sal-

mektedir (ß=-0.28, p0.05). Yalnızlık değişkeninin aracılık

dırganlığa yol açtığını (49,16,29,19) göstermektedir. Bura-

rolünün anlamlı olup olmadığını belirlemek için istatistik-

dan hareketle kendilik algısı olumsuz olan kişiler anti sosyal

sel olarak test edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapı-

davranışlar gösteren yani kişilerarası ilişkilerde sorun yaşa-

lan Sobel Testi analizi sonucuna göre, yalnızlığın (z=-4.67,

yan bireyler olduğu söylenebilir. Bu durum kişinin kendini

p<0.01), kendilik algısı ve saldırganlık arasında aracı değiş-

sosyal ortamlardan ve ilişkilerden izole etmesine yalnız kal-

ken olabileceği istatistiksel olarak da görülmektedir.

masına neden olabilmektedir. Kendini olumsuz algılama-

TARTIŞMA

nın beraberinde getirdiği aslında istenmeyen davranışlar
kişinin kendini sınırlamasına engellenmişlik hissetmesi ile
sonuçlanabilir. Bu noktada, engellenme hipotezi ile doğru

Bu çalışmada alan yazın ışığında aktarılan bilgiler göz

orantılı olarak engellenme hissi kişiyi kısıtlamakta ve saldır-

önünde bulundurularak, üniversite öğrencilerinde kendilik

gan davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

algısı ve saldırganlık arasındaki ilişkide yalnızlığın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Sonuç olarak yapılan araştırmada yalnızlığın kendilik
algısı ve saldırganlık arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı

Yapılan analizler sonucunda ilk olarak, kendilik algısı

belirlenmiştir. Saldırganlık, kişilerarası ilişkilerde problem

olumsuzlaştıkça saldırganlığın arttığı yönünde bir sonuç

yaratan ve kabul edilmeyen bir davranış şeklidir. Öfke, kız-

ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bu bulgusu doğrultusunda

gınlık, düşmanlık, aşırı sinirlenme gibi saldırganlık eğilim-

alan yazın incelendiğinde; olumsuz benlik algısı yanında

lerinin altında yatan faktörlerin tespit edilmesi sorunla ba-

düşük benlik saygısı ve narsizm gibi kendilik algısı ile ilişkili

şa çıkma noktasında önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda

değişkenlerin de saldırganlıkla ilişkili oldukları görülmekte-

özellikle saldırgan davranışlar sergileyen öğrencilere sunu-

dir (22,27,40-43,15). Kendilik algısı erken yaşlardan itibaren

lacak psikolojik yardım hizmetinin içeriğinin oluşturulma-

gelişmeye başlar; anne baba desteğinin olumsuz olması,

sında bu çalışmanın sonuçlarının yol gösterici olacağı dü-

çevreden gelen olumsuz geri bildirimler ve yaşantılar kişi-

şünülmektedir.

nin kendi özelliklerini olumsuz algılamasında etkilidir

Bu araştırma üniversite öğrencilerinde kendilik algısı ve

(44,45). Kendilik algısı olumsuz olan kişiler başkaları tara-

saldırganlık arasındaki ilişkide yalnızlığın aracı rolünü açık-

fından çok kolay yönlendirilen, kolay şekilde engellenmişlik

lamakla birlikte bazı sınırlılıklara da sahiptir. Bunlardan il-

hisseden, anti sosyal davranışlara sahip, zayıf kişisel uyumu

ki, bu araştırmanın katılımcılarının Türkiye’de bir devlet

olan, yetenek ve ilgilerini yeterince kullanamayan özellikle-

üniversitesine devam eden öğrencilerden oluşması bulgu-

re sahiptirler (46). Kişinin kendisini olumsuz algılaması bir

ların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Konu ile ilgili

takım olumlu özellikleri görmesini engellemekte ve bu en-

gelecekte yapılacak çalışmalarda üniversiteye devam etme-

gellenmişlik hissi kişiyi sınırlandırılmakta ve saldırganlığa

yen gençlerle ya da üniversiteye devam etmeyen gençlerle
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beraber üniversiteye devam eden gençlerin de kullanılması

belki sonuçların daha net ifade edilmesini sağlayabilir. Ayrı-

önerilmektedir. Böylece farklı iki grup arasında karşılaştır-

ca kullanılan istatistiki tekniklere bağlı olarak değişkenler

ma imkanı sağlanmış olacağı ve dolayısıyla daha kapsamlı

arasındaki ilişki, tek yönlü olarak ele alınarak neden-sonuç

bilgilere ulaşılacağı düşünülmektedir. İkincisi, verilerin

bağlamında açıklanmaya çalışılması da bir sınırlılık olarak

toplandığı ölçüm araçlarının kendini bildirime dayanıyor

görülmektedir. Son olarak, bu çalışmada sınırlı bireysel ve

olması ve ilişkilerin korelasyonel nitelikte olması da araştır-

psikolojik değişkenler ele alınmıştır, gelecekteki çalışmalar-

manın bir diğer sınırlılığıdır. Üçüncüsü, çalışmada kullanı-

da kültüre ve aileye ilişkin değişkenler ele alınarak özellikle

lan ölçeklerin kesim puanları yoktur, gelecekteki çalışma-

Türk gençlerinin saldırganlık eğilimlerinin nedenlerini

larda kesme puanı bulunan ölçme araçlarının kullanılması

açıklamada daha detaylı bilgiler sağlanabilir.
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