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ATTITUDES AND BEHAVIORAL TENDENCIES TOWARDS FOREIGN
STUDENTS: THE PREDICTIVE ROLE OF NATIONAL IDENTITY AND
SOCIAL DOMINANCE ORIENTATION
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Öz
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilere karşı tutum ve davranışsal eğilimleri, sosyal
kimlik ve sosyal baskınlık kuramları açısından incelemektir. Çalışmanın örneklemi 151 Türk öğrenciden
oluşmaktadır (93 Kadın, 58 Erkek, Ort. Yaş = 21.56, SS = 2.21). Katılımcılar, demografik form, ulusal kimlikle
özdeşleşme ölçeği, sosyal baskınlık yönelimi ölçeği, dış gruba yönelik tutumlar ve davranışsal eğilimler ölçekleri
içeren very toplama araçlarını online olarak doldurmuşlardır. Bulgular, ulusal kimlikle özdeşleşmenin tutumları
olumlu yönde yordadığını, ancak sosyal baskınlık yöneliminin iki bağımlı değişkenin de anlamlı bir yordayıcısı
olmadığını göstermiştir. Bunun yanında, ulusal kimlik ile dış gruba yönelik tutum ve davranışsal eğilimler
arasındaki ilişki sosyal baskınlık yönelimi tarafından düzenlenmektedir. Buna göre, ulusal kimlik ile bağımlı
değişkenler arasındaki ilişki yanlızca sosyal baskınlık eğilimi yüksek olan kişiler arasında olumsuzdur. Bulgular
yabancı öğrencilere yönelik tutum ve davranışların yordanmasında ulusal kimliklerin rolünün sosyal baskınlık
yönelimine bağımlı olarak değişebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı öğrenci, Ulusal kimlik, Sosyal baskınlık, Dış gruba yönelik tutumlar, Davranışsal
eğilimler
Abstract
The aim of this study was to investigate attitudes and behavioral tendencies toward foreign students in Turkey in
the light of social identity and social dominance theories. The sample of the study included 151 Turkish students
(93 women, 53 men, Mean Age = 21.56, SD = 2.21). Participants filled out online questionnaires which included
the demographic form, national identity scale, social dominance orientation scale, attitudes toward outgroups and
behavioral tendencies scales. Findings showed that identification with national identity predicted attitudes
positively, while social dominance orientation did not significantly predict the two dependent variables. Besides,
the relationship between national identities and attitudes toward the outgroup and behavioral tendencies were
moderated by social dominance orientation such that the relationships between national identities and dependent
variables were negative only among people with high levels of social dominance orientation. Findings imply that
the predictive role of national identification on outgroup attitudes and behaviors is contingent upon social
dominance orientation levels.
Keywords: Foreign student, National identity, Social dominance, Outgroup attitudes, Behavioral tendencies
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1. GİRİŞ
Araştırmalara göre dünya üzerinde dört milyondan fazla öğrenci kendi ülkelerinden
farklı bir ülkede okumaktadır (Zong ve Batalova, 2016). Ülkemizde yapılan son çalışmalar,
Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısının son on yılda yaklaşık üç katı kadar
arttığını göstermektedir (Özoğlu, Gür, ve Coşkun, 2015). Daha önceki yıllarda yabancı
öğrenci alımı konusunda daha çok kaynak ülke olarak gösterilen Türkiye (Kondakci, 2011),
2013 yılı itibariyle 55.000 yabancı öğrenci sayısına ulaşarak yabancı öğrenci alımında büyük
ilerleme kaydetmiştir (Çetinsaya, 2014). Birçok çalışma Türkiye’ye gelen yabancı
öğrencilerin ülke seçimlerinde kültürel ve jeografik yakınlık ve düşük öğrenim ücretleri gibi
faktörlerin etkisini incelemiş (Çetinkaya-Yildiz, Cakir, ve Kondakci, 2011), yabancı uyruklu
öğrencilerin Türkiye’deki tecrübelerini araştırmıştır (Aliyev ve Öğülmüş, 2016; Boztaş ve
Köse, 2016; Özoğlu ve ark., 2015). Örneğin, Çetinkaya-Yildiz ve ark.’nın (2011)
çalışmasında Türkiye’deki üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin psikolojik
sıkıntılarının yaşam memnuniyeti, sosyal çevreye uyum, dil yeterliliği, ve Türkiye’de kalma
süresi gibi hem bireysel hem de sosyal faktörler tarafından yordandığı bulunmuştur. Aliyev ve
Öğülmüş (2016) ise yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlenme düzeylerini incelemiş,
kültürlenme sürecinde Türkiye’de kalma süresi ve yaş gibi demografik faktörlerin yanında,
öğrencilerin uyruklarının da önemli bir yordayıcı olduğunu göstermiştir. Buna göre,
Kafkasya’dan gelen öğrencilerin bütünleşme stratejisini tercih ettikleri, Ortadoğu ve
Avrupa’dan gelenlerin ise ayrılma stratejisi tercih ettikleri görülmüştür. Türk öğrencilerin
yabancı uyruklu öğrencilere tutum ve davranışları ise araştırmacılar tarafından nispeten az
çalışılmış, ancak uzun vadede yabancı öğrenci alımlarının artacağı düşünüldüğünde, üzerinde
durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Sosyal
Kimlik Kuramı (Social Identity Theory, Tajfel ve Turner, 1979) ve Sosyal Baskınlık
Yönelimi (Social Dominance Orientation, Pratto, Sidanius, Stallworth, ve Malle, 1994)
kavramlarına odaklanarak Türk üniversite öğrencilerinin yabancı öğrencilere karşı tutum ve
davranışsal eğilimlerini incelemektedir.
1.1. Ulusal Kimlik
Yabancı uyruklu öğrencilere karşı tutumlar ve davranışların belirlenmesinde önemli
bir faktör kişilerin ulusal kimliklerine ne kadar bağlı oldukları olabilir. Özellikle çokkültürlü
toplumlarda, kişiler milli, etnik, ve dini gruplar gibi çeşitli sosyal gruplarla farklı derecelerde
özdeşleşirler (Bagci ve Çelebi, 2017). Sosyal Kimlik Kuramı’na göre (Tajfel ve Turner,
1979), sosyal sınıflandırma gibi sosyal-bilişsel süreçler sonucunda kişilerde ‘biz’ ve ‘onlar’
kavramları oluşmakta ve bu süreçte kişiler ait oldukları gruplarla yoğun bir şekilde
özdeşleşmektedir. Bu kurama göre, kişiler kendi benlikleri konusunda daha iyi hissedebilmek
amacıyla ait oldukları grupları diğer gruplara göre daha olumlu bir şekilde değerlendirmekte
ve kayırmaktadır (Ingroup favouritism, Brewer, 1999). Uluslararası alanyazında birçok görgül
çalışma sosyal kimlik ile özdeşleşme seviyesinin dış gruplara tutum ve davranışları
belirlemede kritik bir rol oynadığını göstermiştir (örn., Vezzali, Andrighetto, Trifiletti, ve
Visintin, 2012).
Türkiye’de insanların özdeşleşdiği en önemli sosyal kimlik gruplarından biri ulusal
kimliktir (Bagci ve Çelebi, 2017; Bilali, 2014). Ulusal kimlik, vatandaşlığa dayalı olarak ele
alındığında, kişilerin ait oldukları ulus devlete bağlılıklarını gösteren bir kavramdır (Meeus,
Duriez, Vanbeselaere, ve Boen, 2010). Batı literatüründe yapılmış çalışmaların bir kısmı,
sosyal kimlik kuramına uygun bir şekilde, ulusal kimlik kavramının çoğunlukla dış grup
tutumları ile olumsuz yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Örneğin, Hollanda’da yapılan
araştırmalar Hollandalı vatandaşların azınlık gruplarına olan olumlu tutumlarının ulusal
kimliğin güçlenmesi ile azaldığını göstermiştir (Sniderman ve Hagendoorn, 2007; Verkuyten,
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2006; Verkuyten ve Brug, 2004). Bu alandaki başka bir çalışma grubu ise, ulusal kimlikle
özdeşleşmenin daha kapsayıcı bir kavram olarak ele alındığında dış gruplar ile olan ilişkilerde
olumlu bir role sahip olacağını belirtmiştir. Örneğin, ulusal kimlik, farklı grupları kapsayan
ortak bir üstkimlik olarak değerlendirildiğinde (Ortak İçgrup Kimlik Modeli, Common
Ingroup Identity Model. Dovidio, Gaertner, ve Saguy, 2008), dış gruplara dair tutumlar ve
çokkültürlülüğe destek gibi olumlu gruplararası süreçlerle ilişkili olarak bulunmuştur (Asari,
Halikiopoulou, ve Mock, 2008; Jasinskaja-Lahti, Mahonen, ve Ketokivi, 2012; Martinez,
Calzado, ve Martinez, 2011; Vollhardt, Migacheva, ve Tropp, 2009). Buna göre, kişiler
dışlayıcı içgruplarından uzaklaşarak daha kapsayıcı ‘Türk’ ulusal kimliği ile özdeşleşerek dış
grupla daha fazla benzerlik hissetmeye başlar ve diğer gruba karşı tutumlar daha olumlu hale
gelir.
Pehrson, Vignoles, ve Brown (2009) çalışmalarında ulusal kimlik seviyeleri ile
olumsuz dış grup tutumları arasındaki ilişkinin ulusal kimliğin nasıl tanımlandığına göre zayıf
olumsuz ile orta derecede olumlu bir seviyede seyredebileceğini göstermiştir. Buna göre
ulusal kimlik dil farklılıklarına göre tanımlanıyorsa ilişkinin güçlü olduğu, vatandaşlık
kavramına dayalı tanımlanıyorsa daha güçsüz olduğu öne sürülmüştür. Aynı şekilde Jackson,
Brown, Brown, ve Marks’ın (2001) 15 farklı ülkeyi içeren çalışmasında, ulusal kimlik ile
göçmenlere karşı tutumlar arasında net bir ilişki olmadığı belirtilmiştir. Benzer bir çalışmada,
Hinkle ve Brown (1990) ulusal kimlikle özdeşleşme ve dış gruba dair tutumlar arasındaki
ilişkinin ülkeden ülkeye değişebileceğini; iki kavram arasındaki ilişkinin hem olumlu hem de
olumsuz olabileceğini göstermiştir.
Yurt içinde yapılan çalışmalara bakıldığında, ulusal kimlikle özdeşleşmenin farklı dış
grup tutumlarla ilişkisi değerlendirilmiştir. Örneğin, Türk katılımcılar arasında güçlü ulusal
kimlikleri olanların Türk-Kürt etniklerarası ilişkilerde daha fazla Kürt karşıtı düşüncelere
sahip olduğu gösterilmiştir (Dixon ve Ergin, 2010). Diğer çalışmalar ise ortak Türk kimliğine
vurgu yapan bir Türk kimliğinin Türk-Kürt ilişkilerinde yapıcı bir role sahip olacağını
göstermiştir (Bilali, 2014). Benzer şekilde Bagci ve Çelebi’nin (2017) çalışmasında Türk ve
Kürt katılımcılarda ulusal kimlik ile diğer gruba yönelik tutumlar arasında olumlu bir ilişki
bulunmuştur. Bu çalışmada ise ulusal kimliğin yabancı uyruklu öğrencilere karşı tutum ve
davranışlardaki yordayıcı rolüne odaklanılmıştır. Batı literatürüne bakıldığında birçok
çalışmada yabancı öğrencilerin yeni bir ülkede dışlanma, önyargı, ve adaptasyon sorunları
gibi zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir (Searle ve Wards, 1990; Zhou, Jindal-Snape,
Topping, ve Todman, 2008). Bu zorluklar aynı zamanda yabancı dil sorunsalı ve sosyal
destek eksikliği ile perçinlenmektedir (Summers ve Volet, 2008). Türkiye’de yapılmış sınırlı
çalışmalar arasında da benzer bulgular gözlemlenmiş, araştırmalar yabancı öğrencilerin
okullarda öğrenci ve öğretmenler tarafından ayrı tutulma, yeni bir eğitim sistemine alışma ile
ülke ve aile özlemi gibi sıkıntılarla mücadele ettiklerini göstermiştir (Çevik, 2015; Sağlam,
1985). Bu sebeple, Türk öğrencilerin yabancı öğrencilere tutumları bu öğrencilerin yeni bir
eğitim sistemi ve kültürel ortama alışma süreçlerinde oldukça önem taşımaktadır.
Yukarıdaki bulgular ışığında, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlar temel
alındığında, ulusal kimliklerin dışlayıcı bir rol oynayacağı, ve ulusal kimlikle özdeşleşme
arttıkça yabancı uyruklu öğrencilere tutum ve davranışların daha olumsuz olacağı
beklenmektedir (Hipotez 1).
1.2. Sosyal Baskınlık Yönelimi
Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumların belirlenmesinde rol oynayabilecek
başka bir kişisel özellik sosyal baskınlık yönelimi olabilir. Sosyal Baskınlık Kuramı’na göre
(Social Dominance Theory, Pratto ve ark., 1994; Sidanius ve Pratto, 2001), kişilerin sosyal
hiyerarşi ve grup statüsü konusundaki düşünceleri ve yargıları birçok anlamda gruplararası
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çatışmaları açıklayabilmektedir. Buna göre, sosyal baskınlık eğilimi yüksek kişiler,
toplumlarda bazı grupların doğal olarak daha güçlü olduğunu ve güçlü olması gerektiğini,
bazı grupların ise diğerlerine göre daha zayıf ve düşük pozisyonlarda olması gerektiğini
önesürerek zayıf olan gruplara karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemektedir. Bu
alandaki görgül çalışmalar sosyal baskınlık yöneliminin olumsuz dış grup davranışları ile
ilişkili olduğunu, sosyal baskınlık yöneliminin gruplararası rekabet kavramını arttırdığını ve
sonucunda tutumları olumsuz olarak etkilediğini göstermiştir (Duckitt, 2006; Esses, Dovidio,
ve Jackson, 2001). Örneğin, bir kişilik özelliği olarak ele alınmış sosyal baskınlık yönelimi,
etnik önyargı, homoseksüellere yönelik olumsuz tutumlar, etnomerkezcilik, ve sembolik
ırkçılık gibi birçok olumsuz gruplararası süreçle ilişkilendirilmiştir (Ekehammar, Akrami,
Gylje, ve Zakrisson, 2004). Bu bağlamda ele alındığında, sosyal baskınlık yöneliminin
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlar ve davranışsal eğilimleri olumsuz bir şekilde
yordayacağı düşünülmektedir (Hipotez 2).
1.3. Ulusal Kimlik ve Sosyal Baskınlık Yönelimi Etkileşimi
Batı literatüründe, sosyal kimlik ve sosyal baskınlık kuramları birbirinden farklı
kuramlar olarak ele alınmış olsalar da, iki kuram da benzer doğrultuda gruplararası süreçleri
etkilemektedir. Sidanius, Pratto ve Mitchell’a göre (1994), sosyal baskınlık kuramı sosyal
kimlik kuramının bir devamı olup, bu kuramın daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buna rağmen, gruplararası alanyazında sosyal kimlikle özdeşleşme – bu
çalışmada ulusal içgrup kimliği olarak anılmakta – ve sosyal baskınlık yönelimini dış gruplara
yönelik olumsuz tutumları yordamakta eşzamanlı olarak test eden araştırmalara ender
rastlanmaktadır. Sidanius ve ark. (1994) çalışmalarında her iki eğilimi de test etmiş, sosyal
kimlik özdeşleşmesi ile sosyal baskınlık yöneliminin gruplararası ayrımsal sosyal paylaştırma
(Differential intergroup social allocation) davranışını ne derece yordadığını ölçmüştür.
Araştırmacılar minimal grup paradigması kullanarak her iki kuramı da test etmiş, sosyal
kimlik kuramına uygun olarak katılımcıların sosyal grupları ile özdeşleşmesi arttıkça bu gruba
daha fazla kaynak atadıklarını; sosyal baskınlık kuramına uygun olarak da sosyal baskınlık
eğilimi arttıkça dış grup üyeleri ile sosyal mesafeyi daha fazla korumak istediklerini ve daha
az dayanışma içine girdiklerini göstermiştir.
Sözü edilen çalışmanın bulgularından yola çıkılarak her iki kavramın da – sosyal
kimlikle özdeşleşme ve sosyal baskınlık yönelimi – yabancı öğrencilere yönelik tutumların ve
davranışsal eğilimlerin belirlenmesinde yordayıcı bir rol oynayacağı, hatta bu iki değişkenin
tutumlar ile ilişkisinde anlamlı bir etkileşim olacağı öne sürülmektedir (Hipotez 3). Daha
önceki çalışmalar, dış gruplara karşı tutumların kişisel özellikler ile durumsal özelliklerin
etkileşimi sonucunda açıklanabildiğini belirtmiştir (e.g., Thomsen, Green, ve Sidanius, 2008).
Alanyazına bakıldığında da ulusal kimlikle özdeşleşme ve dış gruba dair tutumlar arasındaki
ilişkinin hem negatif hem de pozitif olabileceği, bazı zamanlar bu ilişkinin tamamen
sıfırlanabileceği gözlemlenmiştir (örn., Pehrson ve ark., 2009). Buna göre, ulusal kimlikle
özdeşleşme seviyesi ile dış gruba yönelik tutumlar arasındaki ilişkinin sosyal baskınlık gibi
kişisel bir değişken tarafından düzenlenebileceği varsayılabilir. Bu doğrultuda, sosyal
baskınlık yönelimi yüksek olan kişiler için ulusal kimliğin özellikle dışlayıcı bir kavram
olacağı; bu kişilerin yabancı uyruklu öğrenciler gibi sayıca azınlık konumundaki dış grupları
toplumun sosyal hiyerarşi düzeninde alt kademelerde göreceği, ve bu sebeple bu kişiler
arasında ulusal kimliğin dışlayıcı etkisinin daha güçlü olacağı beklenebilir. Sosyal baskınlık
yönelimi düşük olan bireylerde ise, ulusal kimlikle özdeşleşmenin tutumlar üzerinde daha
zayıf bir etkisi olacağı öne sürülebilir.
Sonuç olarak, bu çalışmada sosyal kimlik ve sosyal baskınlık gibi gruplararası
süreçlerde etkili olabilecek iki kuramın Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yabancı
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öğrencilere tutum ve davranışsal eğilimlerini belirlemedeki açıklayıcı rolü incelenmiştir.
Bulguların, hem Türkiye’ye gelen yabancı öğrenci sayısının arttırılmasındaki etkenler gibi
uygulanabilir çözümlere yol gösterebileceği, hem de kuramsal anlamda her iki kuramın
etkileşimine bakarak gruplararası literatüre katkıda bulunacağı beklenmektedir.
2. YÖNTEM
2.1. Katılımcılar ve İşlem
Çalışmanın katılımcıları 18-29 yaşları arasında 151 üniversite öğrencisinden
oluşmaktadır (93 Kadın, 58 Erkek, Ort. yaş = 21.56, SS = 2.21). Toplamda 117 kişi etnik
grubunu ‘Türk’ olarak belirtmiş, kalan katılımcıların etnik grupları farklı etnik azınlık
gruplarından seçilmiştir (%5.3 Kürt, %2 Laz, %.7 Çerkes, %1.3 Tatar, %1.3 Arnavut, %.7
Zaza, %.7 Ermeni, %2.6 Ermeni, %7.9 Diğer). Katılımcılara ayrıca öznel sosyo-ekonomik
statülerini belirtmeleri istenmiş (“Sosyo-ekonomik düzeyinizin nasıl olduğunu
düşünüyorsunuz?”, 1 = Çok düşük, 7 = Çok yüksek), örneklemin sosyo-ekonomik düzey
ortalaması orta-yüksek olarak belirtilmiştir (Ort. = 4.44, SS = .81).
Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak davet edilmiş, toplanan bilgilerin anonim
kalacağı ve sadece araştırma amaçlı kullanılacağı ve rahatsız olmaları durumunda çalışmadan
çekilebilecekleri ile ilgili bilgilendirilmiştir. Katılımcılar veri toplama araçlarını online olarak
doldurmuştur. Veri toplama araçlarına cevap verme yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Katılımın
sonunda katılımcılar araştırma ile ilgili bilgilendirilmiştir.
2.2. Veri toplama araçları
2.2.1. Demografik bilgiler
Katılımcılar ilk olarak yaş (sene olarak), cinsiyet (1 = Kadın, 2 = Erkek), sosyoekonomik düzey ve etnik grupları (1 = Türk, 2 = Diğer) ile ilgili bilgilerin sorulduğu
demografik formu doldurmuştur.
2.2.2. Ulusal kimlikle özdeşleşme
Ulusal kimlikle özdeşleşme alanyazında birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde
ölçülmüştür. Bu araştırmada Verkuyten ve Yildiz (2007)’in oluşturduğu ve Bagci ve
Çelebi’nin (2017) Türkçe’ye uyarladığı ulusal kimlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek
katılımcıların Türk vatandaşlığı kimlikleri ile ne kadar özdeşleştiklerini ölçmektedir.
Maddelerden bazıları şunlardır: “Kendimi Türkiye vatandaşı olarak tanımlarım” ve “Türkiye
vatandaşı olmak benliğimin önemli bir parçasıdır”. Cevaplar 7 basamaklı Likert ölçeği
üzerinden değerlendirilmiştir (1= Kesinlikle katılmıyorum, 7= Kesinlikle katılıyorum).
Ölçeğin, Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ile ölçülmüş güvenirliği oldukça yüksek
olarak bulunmuştur (Cronbach’s Alpha = .94).
2.2.3. Sosyal Baskınlık Yönelimi
Bu kavramı ölçmek için alanyazında sıkça kullanılan, Pratto ve ark. (1994) tarafından
geliştirilmiş, Akbaş (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış 16-maddelik Sosyal Baskınlık
Yönelimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek sekiz adet olumlu, sekiz adet olumsuz madde
içermektedir. Ölçekler daha sonra yazarlar tarafından yeniden kodlanarak yüksek skorların
yüksek sosyal baskınlık yönelimi göstermesi sağlanmıştır. Ölçeğin örnek maddeleri şu
şekildedir: “Bazı grupların hayatta diğerlerinden daha fazla şansa sahip olması kabul edilebilir
bir şeydir.” ve “Farklı grupların koşullarını eşitlemek için elimizden geleni yapmalıyız. (R)”.
Cevap seçenekleri 1 (Kesinlikle katılmıyorum) ile 7 (Kesinlikle katılıyorum) arasında Likert
ölçeği üzerinden sıralanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı yüksek olarak çıkmıştır
(Cronbach’s Alpha = .93).
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2.2.4. Dış gruba yönelik tutumlar
Yabancı uyruklu öğrencilere karşı tutumları ölçmek amacıyla orijinal ölçeği Swart,
Hewstone, Christ, ve Voci (2010) ile Wright, Aron, McLaughlin-Volpe, ve Ropp (1997)
tarafından geliştirilmiş ve Bagci, Piyale, Ebcim, ve Birçek (2017) tarafından Türkçe’ye
çevrilmiş 3 maddelik Dış grup Tutumlar Ölçeği kullanılmıştır. Buna göre katılımcılara çift
kutuplu 3’er madde sorulmuştur (Yabancı öğrencilere karşı ne derece olumsuz/olumlu,
soğuk/sıcak, ve düşmanca/arkadaşça hissediyorsunuz?). Sorulara 1’den 7’ye Likert tipi ölçek
kullanılarak cevaplandırılmıştır. Yüksek değerler yabancı öğrencilere karşı daha olumlu
tutumları ifade etmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur.
2.2.5. Dış gruba yönelik davranışlar
Yabancı öğrencilere karşı davranışları ölçmek amacıyla 3 maddelik Davranışsal
Yaklaşma Eğilimi (Approach Behavioral Tendency, Turner, West, ve Christie, 2013) ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye çevrilmesi Bagci ve ark. (2017) tarafından yapılmış ölçeğin
güvenirlik katsayısı yüksek bulunmuştur (Cronbach’s Alpha = .92). Bu çalışmada da ölçeğin
güvenirliği yüksek çıkmıştır (Cronbach’s Alpha = .94). Ölçek maddeleri katılımcıların yeni
bir yabancı öğrenci ile tanıştıklarında bu kişiyle konuşmayı ve zaman geçirmeyi ne derece
istediklerini ölçmektedir. Örnek maddeler: “Yeni bir yabancı öğrenci ile tanıştığınızda, bu
kişiyle ne kadar konuşmak istersiniz?” ve “Yeni bir yabancı öğrenci ile tanıştığınızda, bu
kişiyle ne kadar zaman geçirmek istersiniz?”. Bu ölçek için maddeler 1 (Çok az)’den 7’e (Çok
fazla) kadar sıralanmıştır. Yüksek puanlar yabancı öğrencilere karşı daha olumlu davranşsal
yaklaşma eğilimini göstermektedir. Ölçeğin güvenirliği .94 olarak bulunmuştur.
2.3. Verilerin Analizi
Toplanan verilerin analizinde öncelikle ortalama ve standart sapmalar ve ikili
korelasyon testleri kullanılmış, daha sonrasında t-testleri ile ana değişkenlerdeki cinsiyet
grubu farklılıklarına bakılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla çoklu regresyon
analizleri Hayes’in (2012) PROCESS makrosu kullanılarak incelenmiştir (Model 4). Bu
modelde hem ulusal kimlikle özdeşleşme ve sosyal baskınlık yöneliminin dış grup tutumlar ve
davranışlarla doğrudan ilişkisine, hem de ulusal kimlikle özdeşleşme ve sosyal baskınlık
yönelimi arasındaki etkileşime bakılmıştır. Etnik azınlık ve çoğunluk gruplarının yabancı
öğrencilere karşı tutumlarının farklı olabileceğinden dolayı, etnik grup (çoğunluk–azınlık
olarak sınıflandırılmış) kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Yaş ve sosyo-ekonomik düzey
değişkenlerinin bağımlı değişkenlerle (dış gruba dair tutumlar ve davranışlar) ilişkisi anlamlı
olmadığından bu değişkenler analizlere dahil edilmemiştir.
3. BULGULAR
3.1. Öncül Analizler
Ana değişkenlerin ortalama ve standart sapmaları ile ikili korelasyon katsayı değerleri
Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre ortalamalara bakıldığında örneklemin ulusal kimliği ile
nispeten yüksek bir seviyede özdeşleştiği görülmektedir (Ort. = 5.00, SS = 2.04). Bunun
yanında, sosyal baskınlık yönelimi ortalaması ise 1’den 7’e kadar olan cevap ölçeğinde 2.61
olup, düşük bir seviyede görülmektedir (SS = 1.31). Yabancı öğrencilere karşı tutumlar ve
davranışlar ise nispeten olumlu olarak saptanmıştır (Ort. = 5.30, SS = 1.09 ve Ort. = 5.69, SS
= 1.34, sırasıyla).
İkili korelasyon tablosuna bakıldığında ulusal kimlikle özdeşleşmenin her iki bağımlı
değişkenle ilişkisinin anlamsız olduğu görülmektedir. Bunun yanında, sosyal baskınlık
yöneliminin ise hem tutumlar (r = -.41, p < .001), hem de davranışlar ile (r = -.42, p < .001)
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olumsuz ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu görülmüştür. Korelasyon ve ortalama değerler
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Ana değişkenler için ortalama, standart sapma ve ikili korelasyon katsayıları

Ulusal kimlik
Sosyal baskınlık
yönelimi
Dış gruba yönelik
davranışlar
Dış gruba yönelik
tutumlar
***p < .05.

Ort. (SS)

Ulusal
kimlik

Sosyal
baskınlık
yönelimi

Dış gruba
yönelik
davranışlar

Dış gruba
yönelik
tutumlar

5.00 (2.04)

-

.06

.01

-.09

-

-.42***

-.41***

-

.67***

2.61 (1.31)
5.69 (1.34)
5.30 (1.09)

-

Cinsiyet farklılıklarına bakıldığında, uygulanan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına
göre, ulusal kimlikle özdeşleşme, dış gruba karşı tutumlar ve davranışlar değişkenlerinde
anlamlı farklılık gözlemlenmemiş, ancak sosyal baskınlık yöneliminin erkeklerde (Ort. =
3.01, SS = 1.47), kadınlara göre (Ort. = 2.35, SS = 1.13) daha yüksek olduğu saptanmıştır,
t(98.46) = -2.90, p < .01. Cinsiyete göre ortalamalar ve t-testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ana değişkenlerde cinsiyet gruplarına göre farklılıklar
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Ulusal kimlik

Sosyal baskınlık
yönelimi

Kadın

4.96 (1.98)

2.35 (1.13)

Dış gruba
yönelik
tutumlar
5.33 (.98)

Dış gruba
yönelik
davranışlar
5.78 (1.22)

Erkek

5.07 (2.15)

3.01 (1.47)

5.25 (1.25)

5.56 (1.53)

t değeri

-.33

-2.09

.41

.93

Serbestlik derecesi

149

98.46

149

149

p değeri

.74

.01

.68

.35

3.2. Dış gruba Yönelik Tutumlar ve Davranışlarda Sosyal Baskınlık Yönelimi ve
Ulusal Kimliğin Rolü
3.2.1. Dış gruba yönelik tutumlar. Her iki bağımlı değişkeni yordamak amacıyla
sırasıyla iki ayrı model test edilmiştir. Öncelikle yabancı öğrencilere yönelik tutumları
yordamak amacıyla çoklu regresyon modeli uygulanmıştır. Modelde kullanılan değişkenler
(etnik grup, ulusal kimlikle özdeşleşme, sosyal baskınlık yönelimi, ve ulusal kimlikle
özdeşleşme X sosyal baskınlık yönelimi) bağımlı değişkendeki varyansın %24’ünü
açıklamıştır. Regresyon modeli anlamlıdır, F(4,146) = 11.67, p < .001. Kontrol
değişkenlerinden etnik grubun tutumlarla ilişkisi anlamlıdır (β = -.36, p = .05). Buna göre,
çoğunluk etnik grup üyesi öğrenciler, azınlık etnik grubu üyesi öğrencilere göre, yabancı
öğrencilere daha olumlu tutumlar sergilediklerini belirtmişlerdir. Doğrudan ilişkilere
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bakıldığında, sosyal baskınlık yönelimi ile tutumlar arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu (β =
.13, p > .05), ulusal kimlikle özdeşleşmenin ise tutumlar ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğu
gözlenmiştir (β = .19, p < .05). Buna göre, ulusal kimlikle özdeşleşme arttıkça yabancı
öğrencilere karşı tutumlar da daha olumlu hale gelmektedir. Doğrudan ilişkilerin yanında,
ulusal kimlikle özdeşleşme ve sosyal baskınlık yönelimi değişkenleri arasındaki etkileşime
bakıldığında, bu etkileşimin anlamlı olduğu görülmektedir (β = -.09, p < .001). Etkileşimin
modelde açıkladığı varyans %5’tir (R2 artışı). Etkileşim yakından izlendiğinde, ulusal
kimlikle özdeşleşme ve tutumlar arasındaki ilişkinin, düşük sosyal baskınlık yönelimi olan
kişiler arasında (Ortalamanın 1 standart sapma altındaki grup), anlamlı bir şekilde ilişkili
olmadığı (β = .07, p > .05) görülmektedir. Ancak, yüksek sosyal baskınlık yönelimi olan
kişiler arasında, ulusal kimlikle özdeşleşme ve yabancı öğrencilere karşı tutumlar arasında
olumsuz ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (β = -.18, p < .01). Şekil 1 etkileşim
grafiğini göstermektedir.

Dış gruba yönelik tutumlar

6,5
6,3
6,1
5,9
5,7

Düşük sosyal
baskınlık

5,5
5,3

Yüksek sosyal
baskınlık

5,1
4,9

1174

4,7
4,5
Düşük ulusal kimlik

Yüksek ulusal kimlik

Şekil 1. Sosyal baskınlık yöneliminin ulusal kimlik ile dış gruba yönelik tutumlar arasındaki
ilişkide düzenleyici rolü
3.2.2. Dış gruba yönelik davranışlar. Dış gruba yönelik davranışları yordamak
amacıyla aynı değişkenlerle ikinci bir regresyon modeli test edilmiştir. Buna göre, modeldeki
değişkenler davranışlardaki varyansın %25’ini açıklamıştır, F(4,146) = 12.00, p < .001.
Kontrol değişkenlerinden etnik grubun etkisi anlamlıdır (β = -.73, p < .01); tutumlarda olduğu
gibi, etnik çoğunluk grubu üyelerinin davranışları etnik azınlık grubu üyelerinin
davranışlarına göre daha olumludur. Doğrudan ilişkilere bakıldığında her iki bağımsız
değişkenin de davranışlar ile doğrudan ilişkilerinin anlamsız olduğu görülmüştür (sosyal
baskınlık yönelimi için β = -.11, ulusal kimlikle özdeşleşme için β = .16, her ikisi için de p >
.05). Bunun yanında, iki değişken arasındaki etkileşim marjinal olarak anlamlı gözükmektedir
(β = -.06, p = .08). Bu etkileşimin modele katkısı %2’dir (R2 artışı). Etkileşimin daha
yakından incelenmesiyle her iki grup için de, ulusal kimlikle özdeşleşme ile yabancı
öğrencilere davranışsal eğilimler arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu ancak beta katsayılarına
bakıldığında her iki grup için ilişkinin ters yönde olduğu gözlemlenmektedir. Buna göre, ilişki
yüksek sosyal baskınlık seviyesine sahip insanlar arasında olumsuz olarak şekillenirken (β = .09, p > .05), aynı ilişki düşük sosyal baskınlık seviyesi olan insanlar için olumlu olarak
gözükmektedir (β = .07, p > .05). Şekil 2 etkileşimi göstermektedir. Tablo 3 her iki regresyon
modeli sonuçlarını belirtmektedir.
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Dış gruba yönelik davranışlar

7,5
7
6,5

Düşük sosyal
baskınlık

6

Yüksek sosyal
baskınlık

5,5
5
Düşük ulusal kimlik

Yüksek ulusal kimlik

Şekil 2. Sosyal baskınlık yöneliminin ulusal kimlik ile dış gruba yönelik davranışlar
arasındaki ilişkide düzenleyici rolü
Tablo 3. Regresyon modeli sonuçları
Dış gruba yönelik tutumlar

Dış gruba yönelik davranışlar

Standartlaştırılmış

Standart

Standartlaştırılmış

Standart

Beta katsayısı

hata

Beta katsayısı

hata

Etnik grup

-.36*

.19

-.73**

.23

Ulusal kimlik

.19*

.09

.16

.10

Sosyal baskınlık
yönelimi

.13

.16

-.11

.19

-.09**

.03

-.06†

.04

Ulusal kimlik X Sosyal
baskınlık yönelimi
F değeri
R2

F(4,146) = 11.67***

F(4,146) = 12.00***

.24

.25

†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
4. TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı yabancı öğrencilere tutum ve davranışsal eğilimlerde ulusal
kimlikle özdeşleşme, sosyal baskınlık yönelimi ve bunların etkileşiminin rolünü araştırmaktır.
Üniversite öğrencilerinden toplanan bir örneklemde; bulgular sosyal baskınlık yöneliminin
modelde yordayıcı bir etkisinin olmadığını, ulusal kimlikle özdeşleşmenin ise yanlızca
tutumlar ile olumlu ve anlamlı olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanında etnik
çoğunluk üyesi öğrenciler yabancı öğrencilere karşı daha olumlu bir tutum ve davranışsal
eğilim sergilemektedir. Ayrıca, ulusal kimlikle özdeşleşme ile sosyal baskınlık yönelimi
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arasında etkileşimler gözlenmiştir; buna göre ulusal kimlik ile olumsuz tutum ve davranışlar
arasındaki negative ilişki yanlızca sosyal baskınlık yönelimi yüksek kişilerde ortaya
çıkmaktadır. Sosyal baskınlık yönelimi düşük kişiler arasında ise, bu ilişki anlamsız, ancak
olumlu yönde gözükmektedir.
Çalışmanın ilk hipotezi katılımcıların ulusal kimlikleriyle özdeşleşmelerinin yabancı
öğrencilere karşı daha olumsuz tutum ve davranışsal eğilimlerle ilişkili olacağını öne
sürmüştür. Alanyazında ulusal kimlikle güçlü bağlar kurmanın dış gruplara yönelik tutumlarla
genellikle olumsuz bir şekilde ilişkili olduğu, ancak ilişkinin farklı sosyal çevrelere göre hem
pozitif hem negatif olabileceği gösterilmiştir (örn. Hinkle ve Brown, 1990; Pehrson ve ark.,
2009). Bu çalışmada ulusal kimlik ile güçlü bir şekilde özdeşleşmenin yabancı öğrencilere
karşı dışlayıcı bir nitelikte olacağı, bu sebeple yüksek ulusal kimlik özdeşleşmesinin yabancı
bir gruba karşı tutum ve davranışsal eğilimler ile olumsuz yönde ilişkili olacağı beklenmiştir
(Hipotez 1). Bulgular bu hipotezin doğrulanmadığını göstermektedir. Regresyon modeli
sonuçlarına göre, ulusal kimlik özdeşleşmesi davranışsal eğilimlerle ilişkisiz (ancak beta
katsayısı pozitif), tutumlarla da olumlu bir şekilde ilişkilidir. Bu bulgu beklenenin aksine
ulusal kimliğin yabancı öğrencilere karşı tutumları olumlu yönde yordadığını göstermektedir.
Literatüre bakıldığında, bazı çalışmaların, sosyal kimlik teorisinin aksine, sosyal kimliklerle
güçlü bir şekilde özdeşleşmenin dış gruplara karşı olumlu tavırlarla ilişkili olabileceğini öne
sürmüştür. Örneğin, Phinney, Jacoby, ve Silva (2007) güçlü bir etnik kimliğin gruplararası
tutumlarla olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Phinney ve arkadaşlarına göre,
güçlü bir içgrup kimliği, kişinin dış gruplar karşısında kendine daha güvenli durmasını ve
böylece dış gruplarla farklılıkları daha iyi anlamayı ve dış gruplara karşı daha toleranslı
olmayı sağlayacaktır. Benzer şekilde, güçlü bir içgrup kimliği, dış gruplarla temas kurma
eğilimi ile olumlu olarak ilişkilendirilmiştir (Phinney, Ferguson, ve Tate, 1997). Buna göre,
bulgular ulusal kimliği ile güçlü bir şekilde bağdaşan öğrencilerin, ulusal kimliği farklı
yabancı öğrencilere daha toleranslı ve daha olumlu olduğunu göstermiştir.
İkinci hipotezde ise sosyal baskınlık yönelimi ile yabancı öğrencilere karşı tutumlar ve
davranışsal eğilimler arasında olumsuz bir ilişki olacağı öne sürülmüştür. Buna göre, sosyal
baskınlık yönelimi korelasyonel sonuçlara bakıldığında her iki değişkenle de güçlü ve
olumsuz bir şekilde ilişkilidir. Ancak regresyon modellerinde bu ilişki yok olmaktadır. Sosyal
baskınlık yönelimi daha önceki çalışmalarda bir kişilik özelliği olarak olumsuz tutum ve
davranışların en önemli yordayıcılarından biri olarak gösterilmiştir (Pratto ve ark., 1994). Bu
çalışmada sosyal baskınlık yöneliminin güçlü bir yordayıcı olmamasının sebebi yabancı
öğrencilere karşı tutum ve davranışların kişilik özelliği olarak sosyal baskınlık eğiliminden
ziyade başka farklı faktörler tarafından daha iyi açıklanıyor olması olabilir. Böylece, sosyal
baskınlık yönelimi doğrudan davranışsal eğilimler ve tutumlar ile ilişkili değildir, ancak
Hipotez 3’de varsayıldığı üzere bu değişken ulusal kimlikle tutum ve davranışlar arasındaki
ilişkide düzenleyici bir rol oynamaktadır. Bulgulara göre, ulusal kimlikle özdeşleşme ile
tutum ve davranışsal eğilimler arasındaki olumsuz ilişki yanlızca sosyal baskınlık eğilimi
yüksek katılımcılar arasında gözlenmiştir. Bu da gruplararası ilişkilerle ilgili varolan kişilik
özelliklerinin gruplararası süreçleri önemli bir şekilde etkileyebildiğini göstermektedir.
Çalışma alanyazındaki bulgulara hem uygulamalı, hem de kuramsal anlamda katkıda
bulunabilir. Türkiye’de yaşayan yabancı öğrencilerin sayısı giderek artmakta, farklı
ülkelerden öğrenciler alınmaya başlanmakta, ve bu öğrencilerin Türkiye ile ilgili izlenimleri
de doğal olarak farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan yabancı öğrencilerin deneyimleri daha
önce sınırlı sayıda araştırmada incelenmiş (örn., Çevik, 2015), daha da önemlisi Türk
öğrencilerin yabancı öğrencilere olan tutum ve davranışsal eğilimleri, özellikle ulusal kimlik
ve sosyal baskınlık yönelimi ışığında, daha önce çalışılmamıştır. Bu anlamda çalışmanın
bulguları bu gruba olan tutumları ve eğilimleri daha olumlu hale getirme konusunda yardımcı
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olabilir. Kuramsal anlamda ise, özellikle sosyal kimlik ve sosyal baskınlık kuramlarını,
çalışmalarına aynı anda dahil etmiş çalışmalara ender rastlanmaktadır (Levin ve Sidanius,
1999; Sidanius ve ark., 1994). Bu çalışma ulusal kimlikle özdeşleşmenin yabancı öğrencilere
tutum ve davranışsal eğilimlerle ilişkisinin yanlızca sosyal baskınlık yönelimi yüksek kişiler
arasında olumsuz olduğunu göstererek gruplararası süreçler alanyazınına kuramsal anlamda
katkıda bulunmaktadır.
Çalışmanın diğer bulgularına bakıldığında, yabancı öğrencilere tutum ve davranışların
genel anlamda olumlu olduğu görülmektedir. Bu durum, son zamanlardaki artışa rağmen,
yabancı öğrenci sayısının Türkiye’de hala düşük seviyelerde olması ile ilgili olabilir.
Çalışmalar azınlık grupların sayısal anlamda büyüklüğünün gruplararası tehdit sürecini
tetikleyeceğini ve bunun da azınlık gruplarına olumsuz tutumlarla ilişkili olacağını belirtmiştir
(e.g., Schneider, 2008). Bu da yabancı öğrenci sayısı arttıkça Türk öğrencilerin bu gruba karşı
olan bakışaçısının ileride olumsuz yönde değişebileceğini gösterir. Bunun yanında, yabancı
öğrenciler Türk öğrenciler için genel anlamda tehdit oluşturmayan ve nispeten daha az
rekabet ve çatışma hissedilen bir gruptur. Araştırma soruları, daha rekabetçi ve çatışma içeren
bir sosyal ortamda incelenirse, çalışmanın bulguları farklılık gösterebilir. Aynı zamanda,
bulgular sosyal baskınlık kavramının cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaştığını, erkeklerin
kadınlara göre sosyal baskınlık seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu da
alanyazındaki bulgularla aynı doğrultudadır (Pratto, Stallworth, ve Sidanius, 1997).
Çalışmanın kısıtlılıklarından bahsetmek gerekirse, örneklemin yanlızca İstanbul’da
özel bir üniversiteden seçilmiş olması bulguların Türk üniversite öğrencilerine
genelleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun yanında yabancı öğrencilere tutum ve davranışsal
eğilimleri yordayabilecek diğer önemli faktörlerin gelecek çalışmalarda modele eklenmesi
gerekmektedir. Örneğin gruplararası alanyazında tutum ve davranışsal eğilimlerin en önemli
yordayıcılarından biri gruplararası temas ve arkadaşlıklar olarak gösterilmiştir (Pettigrew,
1998; Pettigrew ve Tropp, 2006). Buna göre, yabancı öğrencilerle sık temasta olan öğrenciler
bu gruba karşı daha olumlu yaklaşacaktır. Bunun yanında, çalışmada yabancı öğrenciler tek
bir dış grup olarak incelenmiş, ancak bu grubun heterojen bir grup olduğu ve farklı ülkelerden
gelen öğrencilere farklı tutumlar sergilenebileceği düşünülebilir. Örneğin Avrupalı yabancı
öğrencilere tutumlarla, Afrikalı yabancı öğrencilere tutumlar arasında farklar gözlenebilir.
İleriki çalışmalarda daha spesifik öğrenci gruplarına tutumlar incelenebilir.
Sonuç olarak bu çalışma Türk öğrencilerin giderek artan yabancı uyruklu öğrenciler
grubuna karşı tutum ve davranışsal eğilimlerini ulusal kimlik ve sosyal baskınlık eğilimi
değişkenleri açısından incelemiş, her iki değişken arasındaki etkileşimin anlamlı olduğunu
göstermiştir. Buna göre ulusal kimlikler ve dış grup tutum ve davranışsal eğilimleri arasındaki
ilişki sosyal baskınlık yönelimi değişkeni tarafından düzenlenmektedir. Çalışmanın araştırma
sorularının daha fazla yordayıcı değişken kullanılarak, daha büyük ve heterojen bir örneklem
üzerinde test edilmesi önerilmektedir.
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