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Özet 
Bu araştırmanın amacı üniversitede farklı düzeylerde  ( hazırlık, lisans, yüksek lisans, doktora) eğitim gören 
öğrencilerin benlik saygısının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. 
Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören 285 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 
Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %33’ü hazırlık, %30’u lisans, %16’sı yüksek lisans ve %18’i doktora 
düzeyinde eğitim görmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 25 maddeden oluşan likert tipi 
Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler Independent T-test ve One Way ANOVA  
istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.  Ayrıca tanımlayıcı istatistiklerden de 
faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; katılımcıların cinsiyetlerine, 
yaşlarına, medeni durumlarına ve eğitim düzeylerine göre benlik saygısı ölçeği puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05), ancak katılımcıların spor yapma durumlarına göre benlik saygısı 
puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Bununla birlikte, kadın 
katılımcıların erkeklere göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu saptanmıştır.  Benzer şekilde evli olan 
katılımcıların da bekâr olanlara göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına 
göre benlik saygısı puanları incelendiğinde; en düşük benlik saygısına 18-20 yaş grubu, en yüksek benlik 
saygısına ise 27 ve üzeri yaş grubunun sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca en düşük benlik saygısına hazırlık sınıfı 
öğrencilerinin sahip olduğu,  en yüksek benlik saygısına ise doktora öğrencileri sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça benlik saygısı düzeyinin de arttığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak 
kişilerin eğitim seviyesinin yükselmesi benlik saygısını olumlu yönde etkilemektedir.  
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