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Abstract 

The purpose of this study is to compare the feelings, thoughts and the self-
perceptions of the art college students related with their lifestyles. 190 
university students from fine arts department and 257 university students 
from science and social sciences departments have answered a self-
perception survey, a total of 447 surveys results were statistically analyzed 
with t-test, ANOVA and Least Significant Difference (LSD) test. It was found 
out that the self-perception survey scores of the fine arts students were 
statistically significant when compared with the scores of the science and 
social sciences students at 1% significance level. There was no statistically 
significant difference in height and age categories at 5% significance level.  
However, weights of the two groups of students were statistically different at 
5% significance level. Individuals that are pursuing fine arts degrees have a 
more positive self-perception than the students that are pursuing other 
degrees. It can be said that the individuals having art education are more 
self-respectful than the ones who do not receive art education. Art education 
should be introduced to the former education system as early as the 
elementary levels. 
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Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Bireylerin Kendileriyle İlgili 
Algılarının Karşılaştırılması 

Anahtar Kelimeler 
Benlik tasarımı, 
Güzel sanatlar 

eğitimi. 

Özet 

Sanat eğitimi alan ve almayan bireylerin algılarının, kendilerine ilişkin duygu 
ve düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Güzel sanatlar eğitimi 
almakta olan 190 birey ile Fen ve Sosyal bilimler eğitimi alan 257 kişinin 
yanıtladığı 447 benlik tasarım anketi değerlendirilmiştir. İstatistiksel 
işlemlerde t- testi ve tek yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır.  
Güzel sanatlarla ile ilgili üniversite eğitimi alan bireylerin benlik tasarım 
puanlarının fen ve sosyal alanda eğitim alan kişilerin benlik tasarım 
puanlarından anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,001 ve 
p<0,05). Yaş ve boy uzunluğu kategorilerinde ise anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir (p>0,05). Ağırlık kategorilerinde ise anlamlı bir farklılık 
ortaya çıkmıştır (p<0,05).Güzel sanatlar alanında eğitim alan bireylerin, fen 
ve sosyal alanda eğitim alan bireylere göre kendilerini daha olumlu 
algıladıkları sonucuna varılmıştır. Sanat eğitimi alan ergenlerin benlik 
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saygılarının sanat eğitimi almayanlara göre yüksek olduğu ve bu doğrultuda 
olumlu benlik tasarımı geliştirdikleri söylenebilir. Üniversite örgün eğitim 
içerisinde sanat eğitimi almayan bölümlerde sanatsal derseler ve kurslara 
yer verilmelidir.   

 

1. Giriş ve Amaç 

Benlik, kişiliğin dışa yansımayan özel yanıdır; insanın kendini tanıma ve 
değerlendirme biçimi, kişiliğine ilişkin özelliklerinin toplamıdır. Kişiliğin temel 
birimi olan benlik, kişiye kendine ait özellik kazandırır (Aydemir, 2014). Benlik 
kavramı, kişinin kendi özünü algılama şeklidir (Altıntaş. 2015).   Benlik kavramı 
kişinin yetenekleri, ilgileri, tutumları ve diğer kişilik özelliklerini algılaması ve 
değerlendirmesidir (Yağışan ve ark.,2007).  Benliği insanın çeşitli kişilik 
özelliklerine ne derece sahip olduğunu ya da kişinin kendisini algılama biçimi 
olarak tanımlayabiliriz (Bıyıklı, 1989; Yalom, 2000). 

İnsanın sağlıklı bir benlik kazanması ve kendini gerçekleştirmesi ile bir gelişim 
süreci olarak ele alındığında kişinin içerisinde bulunduğu ortam ve aldığı eğitim bu 
süreci etkileyen faktörlerin başında gelir (Yağışan ve ark.,2007).  Aydın (1996) her 
kişinin benlik kavramında kendine özgü çarpıcı yönlerinin mevcut olduğunu dile 
getirmiştir. Benlik kavramının insan hayatındaki öneminden dolayı benliğin alt 
boyutları, tasarımı ve algılanması vs ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 
Araştırmacılar tarafından benlik tasarımı ile ilgili birçok tanım geliştirilmiştir 
(Bayat, 2003).  Topses (1992) benlik tasarımın kavramını “ben neyim, ne 
yapabilirim, kendimi nasıl değerlendiriyorum, yaşam içindeki değerim” ve benzeri 
soruların cevapları olarak tanımlamaktadır. Benlik kavramı insanın iç dünyasını 
oluşturduğu için insanın kendisine sorduğu sorulara yine kendisinin doğru şekilde 
cevap vermesi gerekir (Köknel, 1985). 

Benlik tasarımı genel olarak, kişinin kendisi ile ilgili bilgi, düşünce, kanaat, algı ve 
inançlarının tümünün düzenlenmiş durumu olarak tanımlanır. Birçok araştırma 
sanatla uğraşmanın ergenlerin olumlu benlik saygısı geliştirmelerini sağladığını, 
bu doğrultuda kendilerine güvenlerinin arttığını göstermektedir (Toy,2006). Deniz 
ve Azeri  (2006) çalışmalarında Konservatuvar öğrencilerinin, genel lise ve özel 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine göre daha olumlu benlik kavramına 
sahip olduklarını bulmuşlar. Yine Barıș (2002), müzik eğitimi almanın benlik 
tasarımını olumlu yönde farklılaştırdığını belirtmektedir. Trusty ve Olivia (1994) 
da, müzik eğitimiyle benlik kavramı düzeyinin arttığını, çocukların ve gençlerin 
duygusal ve sosyal gelişimindeki ölçülebilir olumlu sonuçların ortaya çıktığını 
tespit etmişlerdir.   

Sanat eğitimi, insanların kendi yaşantılarını amaçlı ve yöntemli olarak olumlu 
yönde değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir (Uçan, 
2002). Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip, 
bilinçlendirilme çabasıdır. Sanat eğitimi güzel olanı sezebilmeyi, algılayabilmeyi, 
kendini doğru tanıyabilmeyi ve ifade edebilmeyi, estetik yargıda bulunabilmeyi 
amaçlar (Balcı,2015).   Güzel sanatlar yolu ile yaratıcı ifade bireylerin kendilerini 
iyi hissetmelerini sağlar. Kendini sanat yolu ile ifade edebilme imkanı bulan birey, 
kişisel doyum sağlamakta ve sağlıklı kişilik geliştirerek toplumsal yaşama 
katılabilmektedir (Toy,2006). Türkiye’de üniversite düzeyinde güzel sanatlar 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 375-384.  377 

 

eğitimi içerisinde resim ve müzik eğitimi alanlarında benlik tasarımı üzerine 
yeterince çalışılmamıştır.  Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kendilerini 
algılamaları fen ve sosyal alanda eğitim gören öğrencilerden farklı olduğu 
düşünülmüştür.  Ayrıca yaş ve boy kategorisi ile vücut ağırlığına göre benlik 
tararım puanları değişimi merak edilmiştir. Bu amaçla; 

Sanat eğitimi alanların kendilerini nasıl değerlendirdikleri, yaşam içerisindeki 
değerlerini algılamaları ile fen ve sosyal alanda eğitim alan öğrencilerden farklılık 
durumları araştırılmıştır. Bu çalışma sanat eğitimi alan bireylerin kendileri ile ilgili 
bilgi, düşünce, kanaat, algı ve inançlarının sanat eğitimi almayanlardan farklı olup 
olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir. 

2. Materyal ve metot 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Üniversite öğrenimi gören Güzel sanatlar öğrencileri ile 
Eğitim Fakültesi Fen ve sosyal bilimler öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem olarak 
Güzel Sanatlar Fakültesi resim ve müzik eğitimi almakta olan 190 sedanter birey 
ile Eğitim Fakültesi fen ve sosyal bilgiler eğitimi alan 257 sedanter kişi 
oluşturmuştur.  

2.2. Veri toplama aracı 

Çalışmada benlik tasarımı envanteri kullanılmıştır. Öğrencilere doldurtulan benlik 
tasarım anketinden toplam 447 adeti değerlendirilmiştir. Anketler rastgele olarak 
seçilen öğrencilere gönüllülük esasına göre doldurtulmuştur. Eksik doldurulan 
anketler kapsam dışı bırakılmıştır. 

2.3. Benlik Tasarım Envanteri 

Benlik Tasarımı Envanterinden maddelerin her biri bireyin kendisine ilişkin bir 
duygusunu, düşüncesini ya da değerlendirilmesini yansıtabilecek bir ifadeden 
oluşmaktadır. Envanter 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Envanterde yer alan 65 
ifadeden 32 si bireyin kendisine ilişkin olumlu bir duygu, düşünceyi ya da 
değerlendirmeyi, 33’ü ise olumsuz değerlendirmeyi yansıtacak şekilde 
oluşturulmuştur (Öner, 1997). Envanterden alınabilecek en yüksek puan +130 
iken en düşük puan -130’dur. Yüksek puan olumlu bir benlik kavramına işaret 
ederken, düşük puan ise olumsuz bir benlik kavramına işaret etmektedir. Bu 
çalışmada  Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,82 olarak elde edilmiştir. 

2.4. İstatistiksel işlemler 

İstatistiksel işlemlerde 22 SPSS paket programı kullanılmıştır. Eğitim alanı durumu 
farklılığına t- testi ile bakılmıştır. Yaş, boy ve vücut ağırlığı farklılığı için ise tek 
yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Önem düzeyi p<0,05 ve p<0,001 
düzeyine bakılmıştır. 
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3. Bulgular 

Tablo 1: Öğrencilerin Eğitim Alanı Durumuna Göre Benlik Tasarım Puanları 
Karşılaştırılması 

Benlik 
tasarımı 

Alan n Ortalama 
St 

sapma 
Minimum Maksimum t-testi 

Olumlu 
puan 

Güzel 
sanatlar 

190 34,09 14,45 -4,00 63,00 

5,99** Fen ve 
Sosyal 

257 21,02 18,83 -42,00 61,00 

Toplam 447 24,41 18,68 -42,00 63,00 

Olumsuz 
puan 

Güzel 
sanatlar 

190 15,96 14,33 -9,00 54,00 

2,62* Fen ve 
Sosyal 

257 10,48 17,93 -34,00 56,00 

Toplam 447 11,90 17,22 -34,00 56,00 

Toplam 
puan 

Güzel 
sanatlar 

190 50,04 24,64 3,00 106,00 

5,26* Fen ve 
Sosyal 

257 31,50 30,09 -21,00 114,00 

Toplam 447 36,31 29,87 -21,00 114,00 
*p<0,05 ve ** p<0,001 

Eğitim görülen alana göre Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin olumlu benlik, 
olumsuz benlik ve toplam ölçek benlik tasarım puanı fen ve sosyal alanda eğitim 
alan öğrencilerden anlamlı derede yüksek bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). 

Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyete ve Eğitim Alanı Durumuna Göre Benlik Tasarım Puanları 
Karşılaştırılması 

Benlik 
tasarımı 

Alan Cinsiyet n Ortalama St sapma F/LSD 

Olumlu puan 

Güzel 
sanatlar 

Erkek (1) 100 35,9 14,45 73,22** 
1>2,3,4 
2>3,4 
3>4 

Kadın (2) 90 32,28 13,25 
Fen ve Sosyal 
 

Erkek (3) 155 23,1 18,23 
Kadın (4) 102 19,3 18,83 

Olumsuz 
puan 

Güzel 
sanatlar 

Erkek (1) 100 17,37 14,33 23,01** 
1>2,3,4 
2>3,4 
3>4 

Kadın (2) 90 14,55 14,3 

Fen ve Sosyal 
Erkek (3) 155 11,87 17,90 
Kadın (4) 102 9,09 16,78 

Toplam puan 

Güzel 
sanatlar 

Erkek (1) 100 52,06 24,24 108,02** 
1>2,3,4 
2>3,4 
3>4 

Kadın (2) 90 48,03 23,6 

Fen ve Sosyal 
Erkek (3) 155 32,9 30,05 
Kadın (4) 102 30,1 30,7 

    ** p<0,001 

Cinsiyet ve Eğitim görülen alana göre Güzel sanatlar eğitimi alan erkek 
öğrencilerin olumlu benlik, olumsuz benlik ve toplam ölçek benlik tasarım puanı 
en yüksektir. Onu Güzel sanatlar kadın öğrencilerin puanı izlemiştir. Fen ve sosyal 
alanda eğitim alan erkek öğrencilerin puanları güzel sanatlar eğitimi alan erkek ve 
kadınlardan düşük ama fen ve sosyal eğitim alan kadınlardan yüksektir. Bu 
farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). 
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Tablo 3: Sedanter Bireylerin Yaş kategorisine Göre Benlik Tasarımı Puanları 
karşılaştırılması 

Benlik 
tasarımı 

Yaş kategorisi 
(Yıl) 

n Ortalama 
St  

sapma 
Min. Maks F 

Olumlu 
puan 

18-20 148 25,46 18,50 -42,00 60,00 
0,19 21-22 142 23,61 18,74 -32,00 61,00 

23 ve yukarısı 157 24,15 18,90 -19,00 63,00 

Olumsuz 
puan 

18-20 148 9,83 17,49 -34,00 50,00 
1,26 21-22 142 12,78 17,08 -21,00 56,00 

23 ve yukarısı 157 13,06 17,05 -26,00 54,00 

Toplam 
puan 

18-20 148 35,29 28,82 -20,00 104,00 
0,12 21-22 142 25,46 18,50 -21,00 114,00 

23 ve yukarısı 157 23,61 18,74 -17,00 105,00 

Yaş kategorisine göre benlik tasarım puanları arasında benlik tasarım puanları 
arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 4: Sedanter Bireylerin Boy Uzunluğu Durumuna Göre Benlik Tasarım Puanı 
Karşılaştırılması 

Benlik 
tasarımı 

Boy kategorisi 
(cm) 

n Ortalama 
St 

sapma 
Min. Maks. F 

Olumlu 
puan 

150-160 139 21,28 19,32 -42,00 59,00 
2,52 161-170 191 26,30 18,34 -18,00 63,00 

171 ve üzeri 117 24,91 17,91 -19,00 60,00 

Olumsuz 
puan 

150-160 139 11,62 16,13 -16,00 54,00 
0,21 161-170 191 11,60 17,75 -34,00 56,00 

171 ve üzeri 117 13,20 17,86 -29,00 50,00 

Toplam 
puan 

150-160 139 32,91 29,01 -21,00 105,00 
1,10 161-170 191 37,91 30,09 -20,00 114,00 

171 ve üzeri 117 38,12 30,77 -17,00 106,00 

 Boy kategorisine göre benlik tasarım puanları arasında benlik tasarım puanları 
arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 5: Güzel sanatlar alanı ve diğer alanda eğitim alanların kendi içlerinde ağırlık 
grupları 

Benlik 
tasarımı 

Vücut ağırlığı (kg) 
Güzel sanatlar Fen ve sosyal 

N Ortalama F/LSD N Ortalama F/LSD 

Olumlu 
puan 

40-50 (1) 44 34,44 

1,93 

57 24,19 

1,05 
51-60  (2) 40 36,05 80 20,35 
61-70 (3) 54 27,26 65 21,31 

71 ve yukarısı (4) 52 36,94 55 15,68 

Olumsuz 
puan 

40-50 (1) 44 9,75 
5,46* 

2,3>1,4 
 

57 13,02 

3,37* 
4<1,2 

51-60  (2) 40 17,92 80 12,74 
61-70 (3) 54 24,50 65 8,89 

71 ve yukarısı (4) 52 9,262 55 4,71 

Toplam 
puan 

40-50 (1) 44 44,19 
4,22* 

2,3>1,4 
 

57 37,21 

1,80 
51-60  (2) 40 53,97 80 33,09 
61-70 (3) 54 51,76 65 30,2 

71 ve yukarısı (4) 52 46,202 55 20,39 
*p<0,05 

Vücut ağırlığı kategorisine göre benlik tasarım puanları arasında Güzel sanatlar 
eğitimi alanlarda benlik tasarımı olumsuz puan ve toplam ölçek puanında anlamlı 
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farklılık bulunurken Fen ve Sosyal alanda eğitim alanlarda sadece olumsuz puanda 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bir araştırma sonucunda; sanat eğitimi alan ve almayan ergenlerin benlik 
tasarımlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır. Benlik tasarımı puanları 
incelendiğinde ise sanat eğitimi alan ergenlerin puanlarının almayanlara göre 
yüksek olduğu dikkati çekmektedir (Toy,2006).Yılmaz (1997) Gazi 
Üniversitesi’nde öğrenim gören bin yüz yirmi iki öğrenci üzerinde yürüttüğü 
araştırmasında, farklı cinsiyet rollerine sahip öğrencilerin benlik tasarım 
düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmada, farklı cinsiyet 
rollerine sahip sanat eğitimi alan öğrencilerin benlik tasarımı düzeylerinin, diğer 
bölümlerde okuyan öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur.  Yağışan ve 
ark. (2007) tarafından yapılan bir çalışmada güzel sanatlar bölümlerinde okuyan 
öğrencilerin diğer bölüm öğrencilerine kıyasla daha yüksek düzeyde olumlu bir 
benlik imgesine sahip olduğu bulunmuştur. Yine Çeber (2001) kişi dış görünüşü ile 
ilgili herhangi bir şekil ve fonksiyon bozukluğu yaşadığında, bedenini o andaki 
algılayışı ile zihninde canlandırdığı arasında bir çatışma yaşayacağını belirtmiştir. 
Fiziksel aktiviteye katılım ve katılım düzeyine yönelik yapılan çalışmalarda da 
fiziksel aktiviteye katılanların ve aktivite düzeyi yüksek olanların, fiziksel 
aktiviteye katılmayan ve katılım düzeyi düşük olanlardan daha iyi benlik ve fiziksel 
benlik algısına sahip oldukları bulunmuştur (Aşçı, 2004,Pehlivan, 2010).  Bu 
çalışmada Güzel sanatlar alanı (müzik ve resim) ile ilgili üniversite eğitimi alan 
bireylerde benlik tasarımı toplam puanı fen ve sosyal alanda eğitim alanlardan 
anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (Tablo 1).  Sanat eğitimi kişileri daha aktif 
yapabilir. Bu nedenle psikolojik yönden spora benzer olumlu etki yaptığı 
söylenebilir.  Benlik tasarım puanları karşılaştırıldığında güzel sanatlar eğitimi 
alanlar lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,001 ve p<0,05). Güzel 
sanatlar eğitimi alanların benlik tasarım puanı daha yüksek olması kişilerin benlik 
tasarım puanını artırmada güzel sanatlar alanında eğitim almalarının veya onlara 
bu alanda eğitim verilmesinin etkili olacağı şeklinde yorumlanabilir.  

Yılmaz çalışmasında (1997) çalışmasında hem sanat eğitimi alan hem almayan 
hem de genel grupta kızların benlik tasarımı puan ortalamaları erkeklerden 
anlamlı şekilde daha yüksek bulmuştur (p<0,001). Yağışan ve ark. (2007) 
tarafından yapılan bir çalışmada ise erkek öğrencilerin kız arkadaşlarına kıyasla 
daha olumlu bir benlik imgesine sahip olduğu bulunmuştur. İki araştırma sonuçları 
birbirinden farklıdır. Bu araştırmada da Güzel sanatlar eğitimi alan erkek 
öğrencilerin olumlu benlik, olumsuz benlik ve toplam ölçek benlik tasarım puanı 
en yüksektir. Onu Güzel sanatlar kadın öğrencilerin puanı izlemiştir. Fen ve sosyal 
alanda eğitim alan erkek öğrencilerin puanları güzel sanatlar eğitimi alan erkek ve 
kadınlardan düşük ama fen ve sosyal eğitim alan kadınlardan yüksektir. Bu 
farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Güzel sanatlar 
eğitimi alan bayanların puanının güzel sanatlar eğitimi almayan erkelerden daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Sanat eğitimi alanların puanlarının sanat eğitimi 
almayanlardan daha yüksek olması sanat eğitimi almaya ve ayrıca erkeklerin 
kadınlardan daha yüksek puan alması cinsiyet farklılığı yanında Türkiye de 
erkelerin günlük hayatta kadınlara göre daha aktif olmalarına bağlanabilir.  
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EUROSTAT'ın verilerine göre, Avrupa'da kadınlar, erkeklerden daha az spor 
yapıyor. Özellikle 24 yaş grubuna kadar erkeklerin kadınlardan daha aktif olduğu 
da elde edilen sonuçlardan biridir (http://www.dw.com/tr/avrupal).   

Yapılan araştırmalar, benlik tasarımı düzeyi güçlü olan bireylerde kendine güven, 
iyimserlik, başarma isteği, zorluklardan yılmama gibi olumlu ruhsal niteliklerin 
yanı sıra, kendilerini saygıya ve kabul edilmeye değer, önemli ve yararlı kişiler 
olarak algılama eğiliminde olduklarını göstermektedir (Yörükoğlu,1985). Ayrıca 
araştırmalar, böyle kimselerin rahat, esnek, yeni düşüncelere açık, kişilerarası ve 
grup içi ilişkilerde başarılı, aktif, girişken, araştırmacı ve yaratıcı özelliklerinden 
dolayı toplum içinde daha aktif roller üstlendiklerini ortaya koymaktadır (Onur, 
1987). Bu nedenle sanat eğitimi almanın insanın toplumda ve sosyal hayat 
içerisinde daha kolay ve mutlu şekilde uyum sağlayabilmesinde önemli bir rol 
teşkil edeceği düşünülmektedir. Ayrıca kişinin iç huzurunu dengeleyerek 
kendisiyle barışık şekilde yaşama gücünü arttırabilmektedir. Bireyin kendini 
pozitif olarak algılamasını sağlayabilir ve uyum problemlerini çözebilir. Sanat 
eğitimi öğrencilerin yaratıcılığını geliştirerek hayatı güzellik kavramı üzerinden 
algılamalarına katkı sağlayabilir. 

Güzel sanatlar eğitim almanın benlik tasarımını veya kişinin kendisini iyi 
algılamasını artırabileceği dikkate alındığında, bu bireylerin kendine güven, 
iyimserlik, başarma isteği, zorluklardan yılmama gibi olumlu ruhsal niteliklerin 
yanı sıra, kendini saygıya ve kabul edilmeye değer görme, önemli ve yararlı kişiler 
olarak algılama eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz (Toy,2006). Sanat eğitimi 
temelde sanatsal etkinlik ve kişiler arası etkileşimler yoluyla insanın yaratma 
güdüsünü doyurmaya, estetik ihtiyaçlarını karşılamaya, beğenme duygusunu 
geliştirmeye ve içinde yaşadığı gerçekliğe daha duyarlı olmasını sağlamaya yönelik 
olumlu gelimeler sağlar. Bu bakımdan sanat eğitimi, bireyin bilişsel ve hareketsel 
yönlerinin yanında, özellikle duyuşsal yönünün gelişmesinde çok önemli rol oynar 
(Uçan, 1997).  Sanat aktiviteleri ile uğraşan insanların, bu çalışmaları ile ilgili 
yaşadığı başarı duygusu ve psikolojik doyum sayesinde, kendine güven ve olumlu 
benlik saygısı geliştirdiği belirtilir (Yılmaz 1997). Bunun yanında Çeşit ve Ece 
(2012) çalışmalarında sanat eğitimi alan öğrencilerin benlik saygıları ile sanat 
eğitimi almayan öğrencilerin benlik saygıları arasında anlamlı bir farklılık 
bulmamıştır. Sonuçların farklı olmasında araştırılan grupların farklılığı rol 
oynayabilir. 

Ergenlik çağının ilk yıllarında, ergenler, hızla değişen büyüyen bedensel 
görünüşlerine karşı eleştirici bir tavır takınırlar. Bu eleştirilerin sonunda 
ergenlerin çocukluk yıllarında geliştirdikleri fiziksel benlik kavramları sarsıntıya 
uğrar (Pişkin 1999). Bir araştırmada yaş değişkeninin benlik tasarımına ilişkin 
puanlarda anlamlı bir farklılık yarattığı saptanmıştır (Toy,2006). Yamak ve ark 
(2016) spor yapma durumunun benlik tasarımı kavramına etki etmemesini 
adölesanların aynı sosyal çevreden oluşması ve benzer akran grupları olmasına 
dayandırmışlardır. Deryahanoğlu ve ark (2016) spor yapmayan sedanter 
kadınlarda yaşın benlik tasarımı ile arasında anlamlı ilişki bulmuştur. Bu çalışmada 
güzel sanatlar alanı ile ilgili üniversite eğitimi alan kişiler ile fen ve sosyal alanda 
eğitim alan insanların yaş ve boy uzunluğu kategorilerine göre benlik tasarım 
puanlarına bakıldığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). Yaşa göre 
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farklılık bulunan çalışmalar yanında bu çalışmada farklılık bulunmaması grubun 
ergenlik aşamasını geçirmiş olmalarının etkisi olabilir. Yine benlik tasarımı 
kavramı, benlik algısına etki edebilecek; spor, çevre, gelişim, sağlık, sosyal ve 
psikolojik etkenlere göre değişiklik gösterebilir.  

Genel olarak, daha sağlıklı bir kişilik olursa, kilo vermede daha başarılı bir insan 
profili ve bu verdiği kiloları daha iyi bir şekilde koruyan insan profili ortaya çıkar 
(http://www.aktuelpsikoloji.com). Bu araştırmada vücut ağırlığı kategorisine göre 
benlik tasarım puanları arasında Güzel sanatlar eğitimi alanlarda benlik tasarımı 
olumsuz puan ve toplam ölçek puanında anlamlı farklılık bulunurken Fen ve Sosyal 
alanda eğitim alanlarda sadece olumsuz puanda anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05). Araştırmaya katılan bireylerde güzel sanatlar eğitimi alanlarda 51-70 kg 
arasında olanların ağırlığı 50 kg’dan az ve 70 kg’dan daha ağır olanlardan olumsuz 
ve toplam puanı daha yüksektir. Fen ve Sosyal alanda eğitim alanlarda ise vücut 
ağırlığı 71 kg ve daha fazla olan grupta olumsuzluk puanı daha düşüktür. Kilo 
vermek isteyenlere benlik tasarımını artırıcı öneriler verilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Sonuç: Güzel sanatlar alanında eğitim alan bireylerin, Fen ve sosyal alanda eğitim 
alan bireylere göre kendilerini daha olumlu algıladıkları sonucuna varılmıştır.  
Sanat eğitimi alan ergenlerin benlik saygılarının sanat eğitimi almayanlara göre 
yüksek olduğu ve bu doğrultuda olumlu benlik tasarımı geliştirdikleri söylenebilir. 
Üniversite örgün eğitim içerisinde sanat eğitimi almayan bölümlerde sanatsal 
derseler ve kurslara yer verilmelidir.   
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