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Özet  
Bu araştırmanın temel amacı, pozitif ve negatif duygusallık, Fiziksel aktivitelere 

katılım, bireysel ve örgütsel saldırganlık arasındaki ilişkilerin ve fiziksel aktivitelere 
katılımın arabulucuk rolü değerlendirilmesidir. Araştırmanın ana kitlesi Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı, sanayi 
işletmelerinin çalışanlarıdır. Bu kapsamda 273 kişiye ulaşılarak araştırma sorularını 
cevaplamaları sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre pozitif duygusallıkla, bireysel 
saldırganlık arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Negatif duygusallıkla, 
bireysel saldırganlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Pozitif duygusllıkla 
fiziksel aktivitelere katılım arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Negatif 
duygusallıkla fiziksel aktiviteler katılım arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 
Fiziksel aktiviteler katılım ile bireysel saldırganlık arasında negatif yönlü anlamlı bir 
ilişki vardır. Ayrıca bireysel saldırganlık ile örgütsel saldırganlık arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmada fiziksel aktivitelere katılımın aracılık etkisinin 
değerlendirilebilmesi için path analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre fiziksel 
aktivitelerin pozitif duygusallığın, bireysel düzeydeki saldırgan davranışlar üzerindeki 
negatif etkisini artırdığı görülmüştür. Diğer taraftan, fiziksel aktivitelerin, negatif 
duygusallığın, bireysel düzeydeki saldırgan davranışlar üzerindeki pozitif etkisini 
artırdığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Pozitif Duygusallık, Negatif Duygusallık, Fiziksel Aktivite, 
Saldırgan Davranışlar. 

Abstract  
The main aim of the present study is to find out the relationships between, 

positive and negative affectivity, physical activity, personal level aggressiveness - 
organization level aggressiveness and mediation effect of physical activity. The universe 
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of the research is employees of Kayseri Organized Industrial Zone businesses in which 
physical activity is done. The size of the research is 273. According to the results, there 
is a significant and negative oriented relationship between positive affectivity and 
individual level aggressiveness. There is a significant and positive oriented relationship 
between negative affectivity and individual level aggressiveness. There is a significant 
and positive oriented relationship between positive affectivity and physical activity. 
There is a significant and negative oriented relationship between negative affectivity 
and physical activity. There is a significant and negative oriented relationship between 
physical activity and individual level aggressiveness. There is a significant and positive 
oriented relationship between individual level aggressiveness and organization level 
aggressiveness. Separately physical activity has a significant mediation role between 
positive-negative affectivity and individual level aggressiveness. 
Keywords:Positive Affectivity, Negative Affectivity, Physical Activity, Agressive 
Behaviors.   


