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Özet: Bu araştırmanın amacı bireysel temas ve mücadele gerektiren spor branşlarından muay-thai ve 
güreş sporcularının saldırganlık düzeylerini bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın 
evrenini muay-thai ve güreş branşlarıyla ilgilenen üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise 
2012-2013 eğitim öğretim yılında Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen üniversiteler 
arası muay-thai ve güreş müsabakalarına katılan, yaşları 18 ile 26 arsında değişen 104 güreşçi ve 123 
muay-thai sporcusu olmak üzere toplam 227 sporcu oluşturmaktadır [(x=21.82, ss=2.5) % 59 (134)’ü 
erkek; %41 (93)’ü kadın]. Araştırmanın amacına yönelik sorulara yanıt bulmak için, gerekli olan verileri 
elde etmek üzere sporcuların saldırganlık düzeylerini ölçmek amaçlı Buss ve Perry tarafından (1992) 
geliştirilen ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Demirtaş ve Madran tarafından (2012) yapılan beş alt 
boyut ve toplam 29 maddeden oluşan ‘‘Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizi 
için betimleyici istatistik ve tek değişkenli varyans analizi (ANOVA) ve ilişkisiz örneklemler T-Testi 
(Independent Samples T-Test) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sporcuların saldırganlık 
düzeyleri yaş, cinsiyet, sigara kullanım durumu, ekonomik durum ve spor yaşına göre anlamlı bir farklılık 
gösterirken; yerleşim yeri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma bulgularına göre 
saldırganlık düzeyi sosyo-demografik değişkenlerden etkilenmektedir ve muay-thai branşıyla ilgilenen 
sporcuların saldırganlık düzeylerinin, güreş branşıyla ilgilenen sporculardan anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları ışığında öneriler geliştirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muay-Thai, Güreş,  Saldırganlık
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THE EVALUATION OF MUAY THAI AND WRESTLING  
ATHLETES’ AGGRESSIVE BEHAVIORS ACCORDING TO  

SEVERAL VARIABLES

Abstrack: The aim of this research was to analyze aggression levels of sports that require individual 
contact and combat such as muay thai and wrestling according to some demographic variables. The po-
pulation of this research was composed of university students doing muay thai and wrestling branches. 
The sample is composed of 227 athletes aged between 18 and 26 who participated in inter-university 
muay thai and wrestling competitions organized by Turkish University Sports Federation in 2012-2013 
academic year [(x=21.82, ss=2.5) % 59 (134) male; %41 (93) female]. In order to evaluate the athletes’ 
aggression levels, Buss and Perry Aggression Questionnaire with five subscales and 29 items which was 
developed by Buss and Perry (1992) and Turkish reliability and validity tests of which were performed by 
Demirtaş and Madran (2012) was used. For the statistical analysis; such descriptive statistical methods as 
one way variance analysis (ANOVA) and independent sample T-test (Independent Samples T-Test) were 
used. According to research results, significant differences were identified in athletes’ aggression levels 
in terms of age, gender, smoking habits, economic status and sports age (p<0.05) whereas no significant 
difference was identified in terms of living place (p> 0.05). Consequently, it was found out that aggression 
levels were affected by socio-demographic variables and aggression levels of Muay Thai athletes were 
higher than those of wrestlers. In light of the study findings, suggestions were developed and discussed.

Key Words: Muay-Thai, Wrestling, Aggression
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GİRİŞ 

Bu çalışmada bireysel spor branşlarından muay-thai 
ve güreş branşıyla ilgilenen sporcuların saldır-
ganlık davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Her iki spor branşı da bireysel temas gerektir-
mesine rağmen farklı karakteristiklere sahiptir. 
Ata sporumuz olarak lanse edilen güreş, çeşitli 
fonksiyonel özelliklerin bir arada bulunmasını 
gerektiren bir spor dalıdır. Güreş kassal kuvvet, 
süratli reaksiyon zamanı, çeviklik, nöromuskuler 
koordinasyon, statik, dinamik denge, yüksek 
anaerobik ve aerobik kapasite, performansta rol 
oynayan önemli faktörlerdir. Güreş antrenmanının 
amacı ve içeriği de bu özellikleri geliştirmeye 
yöneliktir (Bayraktar, 2010). Yumruk, diz ve 
tekmelerin kullanıldığı ve Tayland boksu olarak 
da anılan muay-thai antrenman ilkeleri açısından 
güreşle benzerlikler gösterir ve her iki spor branşı 
da öfke ve saldırganlığın üst düzey yaşandığı 
spor branşı olarak algılanmaktadır (Tekin ve ark., 
2011). Saldırganlık; Baron ve Richardson (1994) 
tarafından; bir insanın başka birine zarar vermek 
için giriştiği ve sergilediği tüm davranışlar olarak 
tanımlanmıştır. Coie ve Dodge (1998) ise, 

saldırganlığı tasarlanmış ve asıl amacı başka bir 
kişiye zarar vermek olan her türlü davranış ola-
rak tanımlamaktadır (Akt: Lerner ve Steinberg, 
2004). Bu görüşlere paralel olarak Kağıtçıbaşı, bir 
davranışın saldırgan bir davranış olduğunu tespit 
etmek için kişinin niyetine bakmak gerektiğini 
ifade etmiştir (Kağıtçıbaşı, 1999).

Öte yandan Buss (1961), saldırganlığı tanımlar-
ken niyet gibi sübjektif kavramlara karşı çıkarak, 
herkes için kabul gören bir tanımlamaya ihtiyaç 
duyulduğunu belirtmiştir. Buss’a göre, saldırganlık, 

başkalarına zarar veren veya onları yaralayan her 
türlü davranıştır (Akt: Shaffer, 2009).

Spor karşılaşmaları rekabetin getirdiği saldırgan 
davranışlar için uygun bir zemin oluşturmakla 
beraber rakibe zarar veren her davranış saldırgan-
lık olarak nitelendirilemez (Tekin ve ark., 2011). 
Saldırganlık, “karşısındakine üstün gelmek, onu 
yönetmek; bir işi bozmak, boşa çıkarmak için 
düşmanca, incitici, hırpalayıcı, acı/ağrı verici 
amaçlar taşıyan davranış biçimi”dir. Saldırgan 
davranışlar amaca yönelik davranışlardır ve bir 
kişiye, gruba ya da topluma yönelik olabilir. Bu 
tür davranışlarla karşılaşan kişilerde ya kaçınma 
davranışı, ya da benzer davranışlarla karşı koyma 
davranışı görülür (Tiryaki, 2000).

Saldırgan davranışların çocuk ve gençlerin gelişimi 
üzerinde zarar verici etkisi yadsınamaz boyutta-
dır. Yapılan çalışmalarda çocukluk ve ergenlik 
döneminde, saldırgan davranışlara maruz kalan 
bireylerin ilerleyen yıllarda, başkalarına karşı 
saldırganca davrandıkları ve saldırganlığın uzantısı 
kabul edilebilecek şiddet ve suç davranışlarına 
eğilim gösterdikleri tespit edilmiştir (Kurnaz, 2009; 
Seyhan ve Bahar, 2006; Çayköyü ve ark., 2006).

Saldırganlık ve şiddet olayları spor alanında da 
büyük önem taşır. Bunların yaşanması ilk bakışta 
sporla bağdaşmayan olaylar olarak kabul edilse 
de, bu olaylara karışanlar davranışlarına çeşitli 
gerekçeler bulmaktadır. Oysa sporun “barış, kar-
deşlik, dostluk” olduğu ya da olması gerektiği, 
toplumları birbirine yakınlaştırdığı sürekli olarak 
vurgulanmasına rağmen (Özbaydar, 1983) sporda 
saldırganlığa sık rastlanır. Bu durum sporcunun 
özelliklerine, koçun verdiği taktiğe, taraftar ve 
medya baskısına bağlı olabilir. Özellikle takım 
sporlarında saldırganlığı içeren bazı terimler yer-
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leşik durum almıştır. Örneğin, “agresif savunma”, 
“agresif oyun” bunlardan bazılarıdır. Burada geçen 
agresif terimi onaylanan bir durumu gösterir. 
Oysa, günlük yaşamda agresif davranışlar ya top-
lumsal kurallarla, ya da kanunlarla kısıtlanmıştır 
ve karşılaşılması durumunda yaptırım uygulanır 
dolayısıyla sporda hangi davranışların saldırgan 
davranış kabul edilip edilmediği net olarak ifade 
edilmelidir (Doğan, 2004). Saldırganlık ve şiddet 
konusunda ailede ve toplumda saldırganlıkla ilgili 
değer yargılarının, saldırganlığa karşı gösterilen 
tutumların önemi de unutulmamalıdır. Küçük 
yaşlardan başlayarak saldırganlığı ve şiddeti öğ-
renen çocuk, bu tür davranışları genellikle yaşam 
boyu sürdürür (Erşan ve ark., 2009).

Gergen ve Gergen (1986) saldırganlığın salt dav-
ranışsal olmadığını, davranışa öfke, düşmanlık, 
patlama gibi duygusal öğelerinde eşlik ettiğini 
belirtmektedirler.  Sporda saldırganlık davranışı 
gerçekleştiğinde ise iki farklı saldırganlık tipinden 
söz edilebilir. Birincisi araçsal saldırganlık, ikincisi 
de düşmanlık içeren saldırganlıktır. Karşılıklı 
temas halinde yapılan spor dallarında, anlayışlı 
olmayı gerektiren, takımın faydasına olan ve 
spordaki özel durumdan doğan gereklilikler araçsal 
saldırganlığı, kuralların ihlal edildiği ve rakibe 
zarar verme niyetiyle yapılanlar düşmanlık içeren 
saldırganlığı ifade etmektedir (Tiryaki, 2000). 

Tekin ve ark., (2011) muay-thai ve güreş gibi 
spor branşlarında beden teması arttıkça saldırgan 
davranışın görülme olasılığının da artacağını be-
lirtirken; Gümüşdağ (2013) takım sporlarından 
futbol branşına yönelik olarak yaptığı çalışmada  
futbolcuların da saldırganlık seviyelerini yüksek 
bulmuştur.

Mevcut veriler ışığında saldırgan davranışların 
giderek arttığı göz önüne alındığında, saldırganlı-
ğın ve ilişkili olduğu faktörlerin çok yönlü olarak 
araştırılması, bilimsel veriler ışığında önleyici 
tedbirlerin alınması zorunluluk arz etmektedir. 
Saldırganlık, herkesin yaşamında bir şekilde yer 
edinmiş olması, geçmişten günümüze sıklıkla kar-
şılaşılan bir olgu olmasına karşın, farklı kuramcılar 
tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Dahası, 
hangi davranışların saldırgan davranış olarak ifade 
edileceği kuramdan kurama, kişiden kişiye hâlen 
farklılık göstermektedir (Köknel, 1999).

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini muay-thai ve güreş branş-
larıyla ilgilenen üniversite öğrencileri oluşturmak-
tadır. Örneklemi ise 2012-2013 Eğitim Öğretim 
yılında Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 
organize edilen üniversiteler arası muay-thai ve 
güreş müsabakalarına katılan, yaşları 18 ile 26 
arasında değişen 104 güreş ve 123 muay-thai 
sporcusu olmak üzere toplam 227 sporcu oluştur-
maktadır. Araştırmanın amacına yönelik sorulara 
yanıt bulmak için, gerekli olan verileri elde etmek 
üzere sporcuların saldırganlık düzeylerini ölçmek 
için Buss ve Perry tarafından (1992) geliştirilen 
ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Demirtaş 
Madran (2012) tarafından yapılan “Buss-Perry 
Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır.

Buss-Perry Saldırganlık ölçeği (BPSÖ) Tüm dünya 
literatüründe en sık kullanılan saldırganlık ölçek-
leri arasında yer almaktadır. Ölçek, 29 maddeden 
oluşan 5 aralıklı likert türü bir ölçektir. Fiziksel 
saldırganlık, sözel saldırganlık, düşmanlık ve öfke 
olmak üzere saldırganlığın dört farklı boyutunu 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Fiziksel saldırganlık alt 
ölçeği, başkalarına fiziksel olarak zarar verme 
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ile ilişkili 9 soru; sözel saldırganlık alt ölçeği, 
başkalarını sözel yolla incitmeyi içeren 5 soru; 
öfke alt ölçeği, saldırganlığın duygusal boyutunu 
ölçmeyi hedefleyen 7 soru; düşmanlık alt ölçe-
ği ise saldırganlığın bilişsel boyutunu ölçmeyi 
hedefleyen 8 soru içermektedir (Madran, 2012).

Ölçeğin ölçüt geçerliğini belirlemek için, Çok 
Boyutlu Öfke Ölçeği’nin Türkçe formunun 
“Öfkeyle ilgili davranışlar” alt ölçeği korelasyo-
nuna bakılmış, iki ölçek arasındaki korelasyonun 
0,001 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir 
(r=0,49’dur (p<0,001). Ölçeğin güvenirliği ise 
iç-tutarlılık katsayısı hesaplanması ve test-tekrar 
test güvenirliği ile test yarılama güvenilirliğinin 
belirlenmesi yoluyla ölçülmüştür. Her bir faktörün 
iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı yoluyla ölçül-
müştür. Alfa değerleri 4 faktörün de iç tutarlılığının 
yeterli düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Tüm 
ölçek için elde edilen alfa değeri 0,85, fiziksel 
saldırganlık için elde edilen alfa değeri 0,78, sözel 
saldırganlık için elde edilen alfa değeri 0,48, öfke 

için elde edilen alfa değeri 0,76, düşmanlık için 
elde edilen alfa değeri 0,71’dir. Test-tekrar test 
güvenirliğini belirlemek için, 53 katılımcıya 4 
hafta sonra tekrar ölçek uygulanmıştır. Pearson 
korelasyon katsayıları hesaplanmış (toplam ölçek 
için 0,97’dir) ve bulunan korelasyonların anlamlı 
olduğu görülmüştür. Test yarılama güvenirliği 
katsayıları (Spearman-Brown) 0,53 ile 0,82 ara-
sında değişmektedir (toplam puan için r= 0,82). 
Bu değerler de ölçeğin Türkçe versiyonunun 
geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir 
(Madran, 2012).

Veri toplama aracıyla elde edilen bilgiler SPSS 
16 Paket programına aktarılmış ve programda 
sürekli değişkenler için t testi, ikiden fazla grubun 
karşılaştırılmasında varyans analizi ve Kruskal 
Wallis testi uygulanmıştır. Saldırganlık ölçeğin-
deki alt ölçeklerin arasındaki ilişkinin yönünü 
ve düzeyini belirlemek için Pearson momentler 
çarpımı korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri Tablosu.

DEĞİŞKENLER N %

CİNSİYET
Erkek 134 59

Kadın 93 41

SİGARA
Evet 92 40.5

Hayır 135 59.5

YERLEŞİM YERİ

Köy 32 14.1

İlçe 59 26

İl 82 36.1

Büyükşehir 54 23.8
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EKONOMİK 
DURUM

Çok Kötü 25 11

Kötü 39 17.2

Normal 112 49.3

İyi 39 17.2

Çok İyi 12 5.3

YAŞ 

18-19 53 23.3

20-21 52 22.9

22-23 57 25.1

24 ve Üzeri 65 28.6

SPOR YILI

1-3 Yıl 66 29.1

4-5 Yıl 56 24.7

6-7 Yıl 58 25.6

8 Yıl ve Üzeri 47 20.7

ANNE EĞİTİM

İlkokul 79 34.8

Ortaokul 72 31.7

Lise 46 20.3

Üniversite 30 13.2

BABA EĞİTİM

İlkokul 56 24.7

Ortaokul 65 28.6

Lise 69 30.4

Üniversite 37 16.3

BRANŞ
Muay-Thai 123 54.2

Güreş 104 45.8

TOPLAM 227 100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan toplam 
134 (%59) erkek ve 93 (%41) kadın katılımcının 
135’inin (%59,5) sigara kullanmadığı, 65’inin 
(%28,6) 24 yaş ve üzeri olduğu, 66’sının (%29.1) 
1-3- yıl arası bu spor branşıyla ilgilendiği, 82’si-

nin (%36,1) yerleşim yeri olarak ilde yaşadığı, 
112’sinin (%49,3) ekonomik durumun normal 
olduğu ve 123’ünün (%54,2) muay-thai sporcusu 
olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Saldırganlık Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet N Ss Sd t p

Erkek 134 2,93 ,661
225 2,398 ,017*

Kadın 93 2,71 ,687

     *p<.05

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların saldırganlık 
puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gös-
termektedir. t(225)=2.398, p<.05. Erkek öğren-
cilerin saldırganlık puanları   (  = 2.93), kadın 

öğrencilere (  = 2.71) göre daha olumludur. Bu 
bulgu saldırganlık ile cinsiyet arasında anlamlı 
bir ilişkinin olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Tablo 3. Saldırganlık Ölçek Puanlarının Sigara Kullanımına Göre T-Testi Sonuçları

Sigara N Ss Sd t p

Evet 92 2,71 ,670
225 2,526 ,012*

Hayır 135 2,93 ,671

*p<.05

Tablo 3’e göre katılımcıların saldırganlık puanları 
sigara kullanım durumuna göre anlamlı bir fark-
lılık göstermektedir. t(225)=2.526, p<.05. Sigara 
kullanmayan öğrencilerin saldırganlık puanları (

 = 2.93), Sigara kullanan öğrencilere (  =2.71) 
göre daha olumludur. Bu bulgu saldırganlık ile 
sigara kullanımı arasında anlamlı bir ilişkinin 
olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Tablo 4. Saldırganlık Ölçek Puanlarının Spor Branşına Göre T-Testi Sonuçları

Branş N Ss Sd t p

Muay-Thai 123 3,04 ,67
225 5,06 ,001**

Güreş 104 2,61 ,60

**p<.001

Tablo 4’e göre katılımcıların saldırganlık puan-
ları spor branşları açısından anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. t(225)=5.06, p<.001. Spor branşı 
muay-thai olan sporcuların saldırganlık puanları 

(  = 3.04), Spor branşı güreş olan sporculara (  
= 2.61) göre daha yüksektir. Bu bulgu saldırganlık 
ile ilgili spor dalı arasında anlamlı bir ilişkinin 
olduğu şeklinde de yorumlanabilir.
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Tablo 5. Saldırganlık Ölçek Puanlarının Yaş Gruplarına Göre ANOVA Sonuçları

Yaş 
Grupları

N Ss Sd F p Anlamlı Fark

18-19 53 2,70 ,60

3-223 2,931 ,034*
18/19-24 ve 
Üzeri

20-21 52 2,83 ,60

22-23 57 2,76 ,57

24 ve üzeri 65 3,04 ,82

     *p<.05

Tablo 5 incelendiğinde sporcuların saldırganlık 
puanları yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir.  Bu farlılık 24 yaş ve üzeri yaş 

grubunda bulunan sporcuların, diğer yaş grubundaki 
sporculara göre daha yüksek saldırganlık ölçek 
puanlarına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 6. Saldırganlık Ölçek Puanlarının Spor Yılına Göre ANOVA Sonuçları

Spor Yılı N Ss Sd F p Anlamlı Fark

1-3 66 3,02 ,78

3-223 2,692 ,047* 1/3 ve 6/7
4-5 56 2,82 ,51

6-7 58 2,69 ,66

8 ve Üzeri 47 2,81 ,68

*p<.05

Tablo 6 incelendiğinde sporcuların spor yaptıkları 
yıl ile saldırganlık ölçek puanları arasında anlamlı 
bir fark tespit edilmiştir. Bu farklılık spor yılı 1-3 

olan sporcular ile spor yılı 6-7 olan sporculardan 

kaynaklanmaktadır.

Tablo 7. Saldırganlık Ölçek Puanlarının Ekonomik Duruma Göre ANOVA Sonuçları

Gelir Düzeyi N Ss Sd F p Anlamlı Fark

Çok Kötü 25 2,36 ,37

4-222 9,781 ,001**
Kötü/İyi

Kötü/Çok iyi

Kötü 39 2,86 ,77

Normal 112 2,76 ,61

İyi 39 3,24 ,70

Çok iyi 12 3,33 ,39

**p<.001
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ablo 7 incelendiğinde araştırmaya katılan spor-
cuların saldırganlık ölçek puanları ekonomik 
durumları açısından anlamlı bir farklılık göster-
mektedir. Bu farklılık ekonomik durumları kötü 
olan sporcularla ekonomik durumu iyi ve çok iyi 
olan sporculardan kaynaklanmaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bireysel temas ve mücadele gerektiren spor 
branşlarından muay-thai ve güreş sporcularının 
saldırganlık düzeylerini bazı demografik değiş-
kenlere göre incelenmesinin amaçlandığı bu 
çalışmada elde edilen bulguların tartışılması bu 
bölümde yer almıştır. Araştırmaya 123 muay-
thai ve 104 güreş sporcusu olmak üzere spor yılı 
1-10 yıl arasında değişen 134 erkek ve 93 kadın, 
toplam 227 sporcu katılmıştır. Tablo 2’de katı-
lımcıların saldırganlık puanları cinsiyetlerine göre 
incelenmiştir ve erkek öğrencilerin saldırganlık 
puanlarının kadın öğrencilere göre daha olumlu 
olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu saldırganlık 
ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. Erşan ve ark., (2009) 
yapmış oldukları çalışmada, araştırmamıza paralel 
olarak benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Mutluoğlu 
(2010) çalışmasında ilköğretim 5. Sınıf öğrenci-
lerinin saldırganlıklarının cinsiyete göre anlamlı 
bir fark gösterdiğini bulmuş ve erkek öğrencilerin 
saldırganlık düzeyi kız öğrencilerden daha yük-
sektir sonucuna ulaşmıştır. Şenyüzlü (2013) ise 
üniversite öğrencilerine yönelik olarak yaptığı 
çalışmanın test sonuçlarına göre öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre genel saldırganlık puanları 
arasındaki farkın önemli ölçüde anlamlı olduğunu 
belirterek, erkek öğrencilerin genel saldırganlık 
puanlarının kız öğrencilerin genel saldırganlık 
puanlarından anlamlı bir şekilde daha yüksek 

olduğunu vurgulamıştır. Erkeklerde kızlara göre 
saldırganlık puanlarının daha yüksek bulunması 
kültürel etkenlere ve özellikle çocuk yetiştirmedeki 
cinsiyet ayrımına bağlı olabileceği gibi fiziksel 
ve hormonsal özelliklerin yanında geçmişten 
günümüze kadar taşınan kalıtımsal özelliklerden 
avcılık, koruma, sahiplenme vb. özelikler gibi, 
toplumsal bakış açısı içerisinde erkeğe verilen 
konumlamayla da bağdaştırılabilir. Benzer olarak 
Öcel (2011) yapmış olduğu çalışmada erkeklerin 
kadınlara oranla daha fazla saldırgan olduğunu 
belirtmiştir. Omay (2008) ise ilköğretim okulu 
öğrencilerinin okul iklimi algılarıyla saldırganlık 
ölçeği puanları arasındaki ilişkiyi incelediği çalış-
masında, cinsiyet değişkenine göre saldırganlık 
düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığına da 
bakmıştır. İlköğretim öğrencileriyle yaptığı bu 
çalışmada erkek öğrencilerin saldırganlık puan-
larının kız öğrencilerin saldırganlık puanlarından 
anlamlı derecede yüksek olduğunu belirtmiştir. 
Tablo 3’te ise sigara kullanmayan öğrencilerin 
saldırganlık puanları sigara kullanan öğrencilere 
göre daha yüksektir. Bu bulguya sigaranın insan 
vücudu üzerindeki sakinleştirici etkisinin neden 
olduğu düşünülmektedir. Pıçakçıefe ve ark. (2007) 
yapmış olduğu çalışmada üniversite öğrencilerinin 
sigaraya başlama nedenin sıkıntı ve kaygıdan 
kurtulma olduğunu belirtmiştir. Benzer olarak 
yapılan başka bir çalışmada sigara kullanımında 
en önemli faktörün stres olduğu tespit edilmiştir 
(Arbak ve ark., 2000)  Tablo 4’te spor branşı 
muay-thai olan sporcuların saldırganlık puanla-
rı spor branşı güreş olan sporculara göre daha 
yüksektir. Her iki branşında karakteristik yapıları 
incelendiğinde muay-thai branşının güreşe oranla 
daha fazla şiddet içerikli olduğu görülebilecektir, 
dolayısıyla bu bulgunun nedeni olarak muay-thai 
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branşının karakteristik yapısı gösterilebilir. Tablo 
5 incelendiğinde araştırmaya katılan sporcuların 
yaşları ile saldırganlık puanları açısından anlamlı 
bir fark olduğu görülecektir. Bu farklılık 18/19 ile 
24 ve üzeri olan yaş gruplarından kaynaklanmak-
tadır. 24 yaş ve üzeri olan sporcuların saldırganlık 
puanları 18/19 yaşındaki sporculara göre daha 
yüksektir. Erşan ve ark., (2009) yapmış oldukları 
çalışmada bu bulguya paralel olarak saldırganlık 
puanlarının 21 yaşından büyük öğrencilerde 21 
yaşından küçük öğrencilere oranla daha yük-
sek olduğunu belirtmektedir. Özkatar (2010) 
çalışmasında sporcuların yaşları ile saldırganlık 
düzeyleri arasında, pozitif yönde doğrusal bir 
ilişki bulmuştur. Benzer olarak Erdoğdu (2004) 
yapmış olduğu çalışmada saldırganlığın yaşla 
birlikte arttığını bildirirken Şenyüzlü (2013) 
yaptığı çalışmada 18 yaşındaki öğrencilerin yıkıcı 
saldırganlık puanlarının 19 yaş, 20 yaş, 21 yaş 
ve 22 yaş ve üzeri öğrencilerden daha yüksek 
bulunduğunu fakat bu farkların önemli olmadığı 
belirtmiştir. Benzer olarak Kaya ve ark. (2010) 
üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmada 
yaş grupları ve saldırganlık arasında anlamlı bir 
ilişki bulamamışlardır. Tablo 6 incelendiğinde 
sporcuların spor yaptıkları yıl ile saldırganlık ölçek 
puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 
Bu farklılık spor yılı 1-3 olan sporcular ile spor 
yılı 6-7 olan sporculardan kaynaklanmaktadır. 
Spor yılı 1-3 yıl arası olan sporcuların saldırganlık 
puanları, spor yılı 6-7 yıl olan sporculara oranla 
daha yüksektir. Çalışmamıza paralel olarak dövüş 
sporlarından kick-boks sporcuları ile yapılan 
çalışmada spor yılı arttıkça saldırganlığın azal-
dığı sonucuna ulaşılmıştır (Tekin ve ark., 2011).  
Spor yapanlar ve yapmayanlar arasında yapılan 
çalışmalarda spor yapanların spor yapmayanlara 

göre daha canlı, dışa dönük, daha çalışkan, daha 
sabırlı, toplumsal ilişki kurmaya daha hazır, yeni 
bir duruma uyum sağlamalarının daha kolay, duy-
gusal yönden daha dengeli oldukları bulunmuştur 
(Tiryaki ve ark., 1991). Başka bir çalışmada ise 
beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencile-
rinin diğer bölüm öğrencilerine göre atılganlık 
düzeyleri yüksek bulunmuştur (Akandere ve 
ark., 2006). Spora katılımın bireyin fizyolojik, 
sosyolojik ve psikolojik özellikleri üzerine olumlu 
etkisinin gösterildiği çalışmalara ek olarak, ça-
lışmalar, kişiler arası başarılı iletişimde önemli 
bir özellik olan atılganlığın, sportif aktivitelere 
katılan bireylerde yüksek olduğu ve sporcuların 
sedanterlere oranla atılganlık düzeylerinin daha 
yüksek olduğu belirtilmektedir (Büyükyazı ve 
ark., 2003; Tiryaki ve ark., 1991; Tekin ve ark., 
2006). Son olarak tablo 7’de araştırmaya katılan 
sporcuların saldırganlık ölçek puanları ekonomik 
durumları açısından anlamlı bir farklılık göster-
mektedir. Bu farklılık ekonomik durumları kötü 
olan sporcularla ekonomik durumu iyi ve çok 
iyi olan sporculardan kaynaklanmaktadır. Eko-
nomik durumu kötü olan sporcuların saldırganlık 
puanları, ekonomik durumları iyi ve çok iyi olan 
sporculara oranla daha düşüktür. Çalışmamıza 
paralel olarak Menteş (2007), Kabak (2009) 
ve Öztürk (2008) çalışmalarında ailenin aylık 
gelir düzeyine göre öğrencilerin saldırganlık 
puanları arasında istatistiksel anlamda bir fark-
lılık olduğunu belirtmişlerdir. Kabak (2009)’un 
çalışmasına göre aylık geliri 600tl ve aşağısında 
olan öğrencilerin saldırganlık puanlarının diğer 
öğrencilere göre daha düşük olduğu saptanmış-
tır. Benzer araştırmalarda ekonomik durum ile 
saldırganlık arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farlılık bulunmazken (Erşan, ve ark., 2009; 
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Yalçın, 2004; Topuz, 2008),  Yıldız’a (2004) 
göre ailenin ekonomik özellikleri yükseldikçe 
çocuğa ait psikolojik değerde yükselmektedir. 
Dolayısıyla bu durum yüksek gelir düzeyindeki 
öğrencilerinin maddi yönden istediklerini diğer 
gruplardaki öğrencilere göre daha kolay elde ede-
bilmeleriyle ilgili olabilir. Eroğlu (2009) yaptığı 
çalışmada lise öğrencilerinde fiziksel saldırganlık 
puan ortalamaları arasında en yüksek ortalamanın 
üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere ait 
olduğunu belirtmektedir. Yine aynı çalışmada 
Üniversite öğrencilerinin sözel saldırganlık puan-
larında en yüksek ortalamanın üst sosyoekonomik 
düzeydeki öğrencilere ait olduğu, bunları sırasıyla 
orta ve alt sosyoekonomik düzeydeki üniversite 
öğrencilerinin izlediği tespit edilmiştir. Şenyüzlü 
(2013) ise üniversite öğrencilerine yönelik olarak 
yaptığı çalışmada aylık gelir durumu ile genel 
saldırganlık durum puanları arasındaki farkın 
önemli olmadığını göstermiştir.
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