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ÖZET
A m aç: Ergenlerde sosya l destek , stres, depresyon  ve yalnızlık  duyguları gibi is tenm edik durum ların  
olum suz etkilerine karşı koruyucu işlevinden ve öğrenci başarısına  olan olumlu etk isinden  dolayı önem 
li bir araştırm a konusudur. Sosya l destek , özellikle rekabete dayalı sınırlı eğitim  olanaklarına sahip  
günüm üz gençliği için da h a  d a  önemli hale gelmiştir. B u  çalışm ada çok boyutlu bir değ işken  olan sosya l 
desteğ in  aile, a rkadaş ve özel insan  alt boyutları ile cinsiyet, anne babanın  eğitim  düzey i ve kardeş  
sa y ıs ın ın  akadem ik  güdülenm e ve başarıyı yordam a gücünün ve bu gücün deva m  edilen okul türüne  
göre değişip değişm ediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem : 4 fa rk lı lise türünden o luşan 386  lise 
öğrencisine Çok B oyutlu  A lgılanan Sosyal D estek  Ölçeği ve G üdülenm e ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ’nin 
İçsel H ed e f D üzenlem e alt boyutu  ve kişisel bilgi anketi uygulanmıştır. Sonuçlar: Sonuçlar, akadem ik  
başarının en  iyi yordayıcılarının okul türü, güdülenm e, kardeş say ıs ı ve algılanan aile desteği (AAD), 
güdülenm enin  yordayıcılarının ise bir önceki yılın akadem ik  ortalaması, AAD ve annenin  eğitim  d ü zey i 
olup bu ilişkilerin lise türüne göre farklılaştığ ın ı göstermiştir. T a rtışm a : Elde edilen bulgulara bağlı 
olarak, so sy a l desteğ in  güdülenm e ve a ka d em ik  başarı ü zer indeki etkileri bakım ından  önemi 
tartışılmıştır.
A n a h ta r  sö zcü k le r: Sosyal destek , güdülenm e, akadem ik  başarı, ergen, lise.
SUMMARY: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL SUPPORT AND THE ACHIEVEMENT AND 
MOTIVATION OF ADOLESCENTS
O bjective: Social support is an  im portant research topic because o f both its buffering effect against 
s tr e s s ’s  negative effect such  as depression and  loneliness, and  its positive effect on achievem ent o f ado
lescents. Social support is even  more important fo r  to d a y’s  youngsters w ho have limited educational 
opportunities. This s tu d y ’s  purpose w a s  to determ ine the predictive value o f fa m ily , fr ie n d s  and  special 
person subsca les  o f social support fo r  motivation and  achievem ent after controlling gender, p a ren ts’ edu 
cation levels and num ber o f siblings, and  to te s t w hether the predictive value o f aforem entioned variables 
changes based  on the school type. M ethod: The subjects w ere 386  high school s tu d en ts  attending to fo u r  
different typ es o f high schools. Subjects responded to M ultidimensional Scale o f Perceived Social Support, 
the instrinsic m otivation subsca le  o f MSLQ and  Personal Inform ation Questionnaire. R esu lts: The best 
predictors o f the achievem ent were fo u n d  to be type o f the school, motivation, num ber o f siblings and  per
ception o f fa m ily  support (PFS). Motivation w a s  predicted by previous yea r’s  GPA, PFS and  m other’s  edu 
cation level. D iscu ssion : In light o f the find ings , the importance o f the effects o f social support on moti
vation and academ ic achievem ent w as  d iscussed .
K e y  w o rd s : Social support, motivation, academ ic achievement, adolescents, high school

GİRİŞ

Sosyal ilişkilerde insanların birbirlerine sağ
ladığı en önemli yararlardan birisi sosyal destek
tir. Sosyal destek, bireyin işlevlerini artırmaya 
yönelik ve/ya da olumsuz sonuçlara karşı tam
pon görevi sağlayan anne baba, öğretmen, sınıf 
arkadaşı, yakın arkadaş ve okul gibi sosyal 
ağların bireyin davranışlarını destekleme 
düzeyine ilişkin algı olarak tanımlanır (Malecki 
ve Demaray 2006, House ve Kahn 1985).

Sosyal destek, stresin yarattığı depresyon ve yal
nızlık gibi olumsuz duyguların istenmeyen etki
lerine karşı koruyucu etkilerinden dolayı
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(Cohen ve McKay 1984, Zimet ve ark. 1988) son 
yıllarda çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. 
Ruh sağlığını koruyucu etkisine yönelik yapılan 
çalışmalarda sosyal destek algısı yüksek olan 
bireylerin stres ve depresyon düzeylerinin, 
(Yıldırım 2004, Maher ve ark. 2006) intiharı 
düşünen ya da intihar girişiminde bulunan 
bireylerin sosyal destek düzeylerinin düşük 
olduğu (Özgüven ve ark. 2004) saptanmıştır. 
Buna karşılık, sosyal destek algısı yüksek ergen
lerin yaşam doyumu (Edwards ve Lopez 2006) 
ve psikolojik uyum düzeylerinin yüksek olduğu 
kaydedilmiştir (Demaray ve Malecki 2002, 
Wilson ve ark. 2006).
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Sosyal desteğin bireylerin ruh sağlığını koruyu
cu ve iyileştirici etkisinin yanında, bireylerin 
fiziksel sağlığı üzerinde de olumlu katkısının 
olduğu sonucuna varılan araştırmalara rastlan- 
maktadır. Örneğin, Uchino ve arkadaşları (1996) 
sosyal destekle ilgili 81 çalışmayı inceledikleri 
araştırmalarında, sosyal desteğin bireylerin 
fiziksel sağlığına olumlu katkısı olduğuna dair 
birçok çalışmaya yer vermişlerdir. Algılanan 
sosyal desteğin, çocuk ve ergenlerin çeşitli 
kişisel özelliklerine de olumlu katkıları olduğu 
belirtilmektedir. Sosyal destek algısı ergenlerde 
benlik saygısı (Wentworth ve Parks 2006), olum
lu benlik kavramı (Demaray ve Malecki 2002), 
saldırgan bir çevreye maruz kalma durumunda 
düşük saldırganlık (Scarpa ve Haden 2006), 
sosyal beceri ve uyum becerisi (Demaray ve 
Malecki 2002), olumlu beden imajı (Steese ve 
ark. 2006) ve özerklik-bağlılık (Ratella ve ark. 
2005) değişkenleriyle ilişkili bulunmuştur.

Sosyal destek, bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığına 
olumlu etkileri yanında, akademik yaşantılar 
üzerindeki etkilerinden dolayı da önemli bir 
araştırma konusudur. Legault ve arkadaşları 
(2006) yaptıkları bir çalışmada, günümüzde ön 
erinlik çağındaki bireylerin en önemli akademik 
problemlerinden birisinin akademik etkinliklere 
ilişkin güdülenme eksikliği olduğu sonucuna 
varmışlardır. Araştırmacılar öğretmenler, anne 
baba ve arkadaşlara ilişkin sosyal destek 
algılarının ve öğretmenlere ilişkin özerklik 
desteği algılarının, akademik güdülenme yok
luğunun dört boyutu olan görev değeri, 
yeteneğe olan inanç, görevin özellikleri ve 
çabaya olan inançla olumsuz olarak ilişkili 
olduğunu saptamışlardır. Wentzel (1998) 
akademik güdülenme değişkenlerinden okula 
karşı ilgi, sınıfa karşı ilgi ve sorumluluk almanın 
sosyal destekle birlikte arttığını bulmuştur. 
Güdülenme ile ilişkili değişkenlerle, sosyal 
destek arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer birçok 
çalışma, sosyal desteğin güdülenme üzerinde 
olumlu etkisine ilişkin sonuçlara varmıştır. 
Örneğin, Demaray ve Malecki (2002) ve Ratella 
ve arkadaşları (2005) yaptıkları çalışmalarda, 
sosyal destek arttıkça bireylerin akademik yarış- 
macılık düzeylerinin yükseldiği sonucuna var
mışlardır. Güdülenme ile sosyal destek arasında
ki ilişkiyi boylamsal olarak inceleyen Akie (2004) 
arkadaş, anne desteği ve dışsal güdülenme 
düzeyleri yüksek olan birinci sınıf hemşirelik

öğrencilerinin dışsal güdülenme düzeylerinin 3. 
sınıfa geldiklerinde düşerek, içsel güdülenme 
yönünde değişime uğradığını kaydetmiştir. Bu 
çalışmaların ortak bulgusu, gerek duygusal ve 
gerekse araçsal yardım olarak sunulan sosyal 
desteğin, öğrenmeye ilişkin güdülenme düzeyi
ni artıran önemli bir etken olduğudur. Sosyal 
destekle ilişkilendirilen bir diğer değişken de 
akademik başarıdır. Sosyal destekle akademik 
başarı arasında olumlu ilişki saptayan çok sayı
da araştırmaya rastlanmıştır (Meeus 1993, 
Osseiran-Waines ve Almacian 1994, Cutrona ve 
ark. 1994, Levitt ve ark. 1994, Yıldırım 2000, 
Yıldırım 2006). Anne babaların sağladığı sosyal 
destek, çocuk ve ergenlerde yüksek akademik 
başarı (Ratella ve ark. 2005, Unger ve ark. 2000) 
ile ilişkilendirilirken, öğretmen desteğinin ergen 
öğrencilerinin notları ile (Lopez ve ark. 2002) 
hem öğretmen desteği (Wentzel 1998) hem de 
arkadaş desteğinin (Wentzel 1998, Dubow ve 
Tisak 1989) akademik uyumla ilişkili olduğu ve 
sosyal desteğin etkisinin stres altındaki çocuklar 
için (Dennis ve ark. 2005) daha belirgin olduğu 
kaydedilmiştir. Ayrıca, akademik başarı 
değişkenlerinden öğrenme ile sosyal destek 
arasında da olumlu ilişki saptanmıştır (Lee ve 
Smith 1999).

Sosyal destekle ilgili araştırma konularından biri 
de, kız ve erkeklere verilen sosyal desteğin türü 
ve algılama biçimleridir. Konuyla ilgili çalış
malarda, erkeklere daha çok duygusal destek 
verilme eğilimi olduğu (Schmidt ve ark. 2006), 
kızların ergenlik süresince daha çok sosyal 
destek algıladıkları (Lopez ve ark. 2002) ve 
sosyal desteğin olumlu etkilerinin kızlar için 
daha önemli olduğu kaydedilmiştir (Lopez ve 
ark. 2002, Malecki ve Demaray 2006). Diğer bir 
demografik değişken olan, öğrencinin geldiği 
sosyoekonomik durumla sosyal destek arasın
daki ilişkiye ilişkin çalışmalarda, anne baba ve 
öğretmen desteğinin dezavantajlı öğrencilerin 
başarısına olumlu katkı sağladığı bulunmuştur 
(Malecki ve Demaray 2006, Lopez ve ark. 2002, 
Croninger ve Lee 2001, DuBois ve ark. 1994). 
Gillock ve Reyes (1999), düşük gelirli Meksika 
kökenli Amerikalı 10. sınıf öğrencilerinin öğret
men desteği ile notları arasında anlamlı ilişki 
bulmuşlardır. Daha da önemlisi, sosyal desteğin 
yüksek sosyoekonomik düzeydeki ergen öğren
cilerin notlarına katkı sağlamazken, sosyal 
desteğin düşük sosyoekonomik düzeydeki

22



Sosyal Destek ve Güdülenme

ergen öğrencilerin notlarına katkı sağladığı 
kaydedilmiştir (Malecki ve Demaray 2006).

Sosyal desteğin öğrencilerin akademik başarısı
na, güdülenme ve başarı düzeylerine olumlu 
katkısını destekleyen bu çalışmaların gösterdiği 
bir diğer olgu, sosyal desteğin etkilerinin birey
lerin farklı özelliklerine göre değiştiğini ve bu 
etkinin özellikle sosyal desteğe daha çok 
gereksinim duyan bireyler için daha önemli 
olduğunu göstermesidir. Bu nedenle, ülkemizde 
farklı lise türü ve sosyoekonomik düzeye göre, 
algılanan sosyal destek ve etkilerinin farklı 
olması beklenir. Şöyle ki, refahla üniversite 
okuma arasında güçlü bir ilişki olduğuna yaygın 
bir şekilde inanılan ülkemizde, üniversiteye 
girmek adeta bir zorunluluk olarak algılanmak
tadır. Buna karşılık, Yıldırım ve Ergene (2003) 
üniversiteye başvuran öğrencilerin ancak 
%5'inin bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşti- 
rilebildiğini ve farklı lise türlerine devam eden 
öğrencilerin kazanma olasılığının da değiştiğini, 
Anadolu ve fen lisesi öğrencilerinin lise ve 
akşam lisesi öğrencilerine kıyasla çok daha fazla 
şansa sahip olduklarını belirtmektedirler. Bu 
bağlamda, sosyal desteğin akademik değişken
ler üzerindeki etkilerinin üniversite sınavında 
başarılı olma şansı daha düşük olan okullara 
devam eden öğrenciler için daha belirgin olması 
beklenir.

Bu çalışmanın temel amacı, sosyal desteğin fark
lı alt boyutlarının lise öğrencilerinin akademik 
güdülenme ve başarı düzeylerini yordama güç
lerinin ve bu gücün farklı lise türlerine göre 
değişip değişmediğinin belirlenmesidir. Geçmiş 
çalışmaların sosyal desteğin etkilerinin cinsiyete 
ve sosyoekonomik duruma göre değiştiği bulgu
ları çerçevesinde, sosyal destek ile akademik 
güdülenme ve akademik başarı arasındaki ilişki
lerin irdelenmesinde öğrencilerin cinsiyet, 
kardeş sayısı ve anne babaların eğitim durumu 
da analizlere eklenmiştir. Özetle bu çalışmada 
aşağıdaki denenceler test edilmiştir:

Denence 1: Okul türü, sınıf, cinsiyet, kardeş 
sayısı, anne babaların eğitim durumları ve 
sosyal desteğin alt boyutları lise öğrencilerinin 
akademik başarı düzeylerini anlamlı olarak yor- 
dayacaktır.
Denence 2: Okul türü, sınıf, cinsiyet, kardeş 
sayısı, anne babaların eğitim durumları ve

sosyal desteğin alt boyutları lise öğrencilerinin 
içsel güdülenme düzeylerini anlamlı olarak yor- 
dayacaktır.
Denence 3: Sosyal desteğin akademik başarıyı 
yordama gücü meslek lisesi, genel lise ve 
Anadolu liselerine devam eden öğrenciler için 
farklılaşacaktır.
Denence 4: Sosyal desteğin akademik güdülen- 
meyi yordama gücü meslek Lisesi, genel lise ve 
Anadolu liselerine devam eden öğrenciler için 
farklılaşacaktır.

YÖNTEM

Katılımcılar

Katılımcıların belirlenmesinde araştırmanın 
amacına uygun olarak bazı değişkenler göz 
önünde bulundurularak seçim yapılmıştır. 
Denizli merkez sınırları içinde, 2006-2007 öğre
tim yılı içinde araştırmaya katılan liselerin sayısı 
şöyledir: 13 genel lise, 3 endüstri, 1 kız meslek 
lisesi, 3 Anadolu lisesi. Bu liseler içinde, genel 
liselerde kayıtlı toplam öğrenci sayısı 9770 
(toplam sayının %58'i), Anadolu liselerinde 1590 
(toplam sayının %9.5'i), ve meslek liselerinde ise 
5350 (toplam sayının %32'si) olarak saptan
mıştır. Bu sayı ve yüzdelikler göz önünde bulun
durularak, Denizli il merkezinde bulunan iki 
genel lise, bir Anadolu lisesi, bir kız meslek lisesi 
ve bir endüstri meslek lisesinin 1,2,3. sınıf öğren
cilerinin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. 
Katılımcılar, 214 kız ve 172 erkek olmak üzere 
toplam 386 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Bu 
öğrencilerin %51'i genel lise, %38,9'u meslek li
sesi ve %10,1'i Anadolu lisesi öğrencileridir. Bu 
oranlar, 2006-2007 öğretim yılında Denizli 
merkez sınırlarında eğitim alan lise öğrenci
lerinin, lise türlerine göre dağılımını temsil edici 
niteliktedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
bir ya da iki kardeşleri olduğunu (%85,2) belir
tirken, %9,1'i 4 kardeşi olduğunu ve %5,7'si 5 ve 
daha fazla kardeşi olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğrencilerden %3,1'i annelerinin okur-yazar 
olmadığını, %49,5'u ilkokul, %15,8'i ortaokul, 
%19,2'si lise, %11,3'ü yüksek okul ya da üniver
site mezunu olduklarını belirtmişlerdir. Öğren
cilerden binde 8'i babalarının okur yazar 
olmadığını, %36,'sı babalarının ilkokulu, 
%17,6'sı ortaokulu, % 23,3'ü liseyi, %19,4'ü yük
sek okul ya da üniversiteyi bitirdiklerini belirt
mişlerdir.
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Veri Toplama Araçları 

Kişisel bilgi formu

Kişisel bilgi formu öğrencilerin cinsiyeti, okulu, 
sınıfı, kardeş sayısı, annenin ve babanın eğitim 
durumunu ölçmeyi hedefleyen sorulardan oluş
muştur.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
(ÇBASDÖ)

Araştırmada ergenlerin algıladıkları sosyal 
desteği ölçmek amacıyla Zimet ve arkadaşları 
(1988) tarafından geliştirilen ve Türkçe'ye 
uyarlaması ilk olarak Eker ve Arkar (1995) 
tarafından gerçekleştirilen Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. 
Sosyal desteğin yeterliğini ölçmeyi amaçlayan 
12 maddeden oluşan ölçek, üç farklı kaynaktan 
(aile, arkadaşlar ve özel bir insan) alınan sosyal 
desteğin yeterliğine ilişkin algıları ölçmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin her bir alt 
ölçeği 4 sorudan oluşmakta olup her bir alt ölçek 
maddelerinin toplanmasını gerektirmektedir. 
Ayrıca tüm maddelerin toplanması ile toplam 
algılanan sosyal destek puanı elde edilmektedir. 
Ölçeğin yanıtlanması 7'li derecelemeyi gerek
tirmekte olup toplamda en az 12, en çok 84 
puana ulaşmaktadır. ÇBASDÖ'nin ilk uyarlama 
çalışmasında (1995) yapılan faktör analizi sonu
cu ölçeğin özel bir insan, aile ve arkadaş olmak 
üzere üç alt boyutta olduğu saptanmıştır. 
Ölçeğin uyarlama çalışmasında ölçek maddeleri 
üniversite ve 4 ayrı hastane grubu olmak üzere 5 
ayrı örneklem grubuna uygulanmıştır. İkinci kez 
ÇBASDÖ'nin geçerlik güvenirlik çalışması Çakır 
ve Palabıyıkoğlu (1997) tarafından bu kez 12-22 
yaşları arası gençlere yönelik yapılmıştır.

ÇBASDÖ'nin içtutarlılığı için gerçekleştirilen 
Cronbach alfa katsayıları tüm ölçek için .76, aile 
için .84, arkadaş için .83 ve diğer önemli kişi alt 
ölçeği için .82 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 
test-tekrar test güvenirliği, tüm ölçek için .81, 
aile için .84, arkadaş için .81 ve diğer önemli kişi 
için .72 olarak saptanmıştır. Ölçeğinin mevcut 
araştırma örneklemi üzerinde hesaplanan 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, toplamda .88 
, aile alt boyutu için .86, arkadaş alt boyutu için 
.82 ve özel bir insan alt boyutu için .87 olarak 
bulunmuştur.

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 
(MSLQ)

Bu çalışmada öğrencilerin güdülenme düzey
lerini ölçmek amacıyla Pintrich ve arkadaşları 
(1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe'ye 
uyarlamak amacıyla geçerlik ve güvenirlik çalış
maları Büyüköztürk ve arkadaşları (2004) 
tarafından yapılan Güdülenme ve Öğrenme 
Stratejileri Ölçeği'nin içsel hedef düzenleme alt 
boyutu kullanılmıştır. Orjinal ölçek güdülenme 
ve öğrenme stratejileri olmak üzere iki ana 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güdülenme alt 
boyutu öğrencileri öğrenmeye güdüleyen temel 
kaynaklardan biri olan değer ana bileşeninde 
yer alan içsel hedef düzenleme, dışsal hedef 
düzenleme ve görev değeri alt faktörlerinden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin derse 
karşı güdülenme düzeyini belirleyen ve 
öğrencinin konuyu öğrenmeye verdiği önem 
düzeyini ölçen içsel hedef düzenleme (instrinsic 
goal orientation) alt boyutu kullanılmıştır. 
Ölçeğin Türkçe içsel hedef düzenlemeye ait 
maddelerinin yük değerlerinin .40 ile .75 arasın
da değiştiğini ve güvenirlik değerinin .59 
olduğu kaydedilmiştir. Ölçeğin mevcut çalış
madaki iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .82 
olarak saptanmıştır.

BULGULAR

Bulgular kısmında cinsiyet, kardeş sayısı, anne 
babaların eğitim durumları, okul türü, sınıf ve 
sosyal desteğin alt boyutlarının lise öğrenci
lerinin güdülenme ve akademik başarı düzey
lerini anlamlı olarak yordayacağı denencelerini 
test etmek amacıyla her bir bağımlı değişken için 
iki ayrı aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. İlk 
analizde araştırma değişkenlerinin akademik 
başarıyı yordama gücünü belirlemek amacıyla 
sosyal destek ölçeğinin alt boyutları, cinsiyet, 
annenin eğitim durumu, babanın eğitim duru
mu, kardeş sayısı, okul türü ve güdülenme 
değişkenleri ile analiz edilmiştir. Sonuçta, 
akademik başarının yordayıcısı olarak ilk aşa
mada okul türü girerken, ikinci aşamada 
güdülenme, üçüncü aşamada kardeş sayısı, 
dördüncü aşamada algılanan aile sosyal destek 
yordayıcı güce erişmiştir (Tablo1).
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Tablo 1 : Akademik Başarı Düzeyini Yordayan Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi

AASD=Algılanan aile sosyal desteği

Tablo 2 : Lise Türlerine Göre Akademik Başarı Düzeyini Yordayan Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi

AASD=Algılanan aile sosyal desteği

Akademik başarının yordayıcılarından toplam 
varyansın %15'ini okul türünün, % 4,6'sını 
güdülenmenin, %2.4'ünü algılanan aile sosyal 
desteğinin; başarının olumsuz yönde yor- 
dayıcılarından varyansın yalnızca %1'ini kardeş 
sayısının açıkladığı saptanmıştır.

Sosyal desteğin akademik başarıyı yordama 
gücünün meslek lisesi, genel lise ve Anadolu 
liselerine devam eden öğrenciler için farklılaşa
cağı denencesini test etmek amacıyla SPSS prog
ramının split file seçeneği kullanılmış ve 
regresyon sonuçlarının her bir okul türü için 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.

Bulgular lise türüne göre sosyal desteğin başa

rıyı yordama gücünün değişeceği hipotezini 
destekler niteliktedir. Genel lise öğrencileri için 
akademik ortalamanın en önemli yordayıcıları 
sırasıyla toplam varyansın yaklaşık %10'unu 
açıklayan güdülenme ve %3'ünü açıklayan 
algılanan aile sosyal desteği iken, meslek lisesi 
öğrencileri için akademik ortalamanın en önem
li yordayıcıları toplam varyansın yaklaşık 
%4'ünü açıklayan annenin eğitim durumu ve 
%3'ünü açıklayan güdülenmedir.

Son olarak Anadolu lisesine devam eden öğren
cilerin akademik başarılarının tek yordayıcısının 
toplam varyansın %15'ini açıklayan cinsiyet 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).
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Tablo 3 : Güdülenme Düzeyini Yordayan Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi

BÖAO: Bir önceki yılın akademik ortalaması, AED: Annenin eğitim durumu,AASD: Algılanan aile sosyal desteği

Tablo 4 : Okul Türlerine Göre Güdülenme Düzeyini Yordayan Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi

AASD: Algılanan aile sosyal desteği

Benzer şekilde araştırma değişkenlerinin güdü- 
lenmeyi yordama gücünü belirlemek amacıyla 
sosyal destek alt boyutları, cinsiyet, annenin 
eğitim durumu, babanın eğitim durumu, kardeş 
sayısı, okul türü ve bir önceki yıla ait başarı 
puanları regresyona girilmiştir (Tablo 3). Tablo 
3'de görüldüğü gibi, güdülenmenin en iyi yor- 
dayıcıları sırasıyla toplam varyansın %4'ünü 
açıklayan bir önceki yıla ait başarı düzeyi, 
%3'ünü açıklayan algılanan aile sosyal desteği 
ve güdülenmeyi olumsuz yönde yordayan 
varyansın %2'sini açıklayan annenin eğitim 
düzeyi olarak kaydedilmiştir.

Okul türüne göre algılanan sosyal desteğin 
güdülenmeyi yordama gücünün değişip 
değişmediğini belirlemek amacıyla yine SPSS

programının split file seçeneği kullanılmıştır.

Bulgulara göre genel lise öğrencileri için 
güdülenmenin en önemli yordayıcıları sırasıyla 
toplam varyansın yaklaşık %10'unu açıklayan 
bir önceki yıla ait başarı düzeyi ve %4'ünü açık
layan algılanan aile sosyal desteği iken, meslek 
lisesi öğrencileri için güdülenmenin tek yor- 
dayıcısı toplam varyansın yaklaşık %3'ünü açık
layan bir önceki yıla ait akademik başarı puanı 
olmuştur. Son olarak Anadolu lisesine devam 
eden öğrenciler için güdülenmenin tek yor- 
dayıcısı güdülenmeyi olumsuz yönde yordayan 
ve toplam varyansın %11'ini açıklayan annenin 
eğitim düzeyidir (Tablo 4). Diğer bir deyişle 
anne eğitimi yükseldikçe ergenin güdülenme 
düzeyi düşmektedir.
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TARTIŞMA

Araştırmamızın temel amacı, algılanan sosyal 
desteğin aile, arkadaş ve özel insan alt boyutları 
ve cinsiyet, kardeş sayısı, sınıf, anne ve babanın 
eğitim düzeyinin, ergen öğrencilerin akademik 
başarı ve güdülenme düzeylerini yordama güç
lerinin belirlenmesidir. Ayrıca, sosyal desteğin 
akademik güdülenme ve başarıyı yordama 
gücünün devam edilen okul türüne göre değişe
ceği denencelerinin test edilmesidir.

Araştırmamızın bulguları lise öğrencilerinin 
akademik başarı düzeylerini en iyi yordayan 
araştırma değişkenlerinin sırasıyla okul türü, 
güdülenme, algılanan aile sosyal desteği ve 
kardeş sayısı olduğunu göstermektedir. Araş
tırma sonuçları, beklendiği gibi lise türlerine 
göre başarı düzeyinin değiştiğini ve Anadolu li
sesine devam eden öğrencilerin en yüksek başarı 
düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. Yine 
geçmiş çalışmalar doğrultusunda (Yıldırım ve 
Ergene 2003) algılanan aile sosyal desteği 
akademik başarının yordayıcısı iken, algılanan 
arkadaş ve özel insan alt boyutları akademik 
başarının yordayıcıları arasında yer almamıştır. 
Güdülenme açısından benzer örüntüler elde 
edilmiş olup güdülenmenin en önemli belirleyi
cilerinin bir önceki yıla ait başarı puanı, 
algılanan aile desteği ve annenin eğitim durumu 
olduğu görülmüştür. Daha önemlisi, hem 
güdülenmenin hem akademik başarının en 
önemli yordayıcıları devam edilen okul türüne 
göre farklılaşmış olup, algılanan aile desteği 
sadece genel lise öğrencilerinin akademik başarı 
ve güdülenme düzeylerini yordamada önemli 
olarak bulunmuştur.

Çalışmamızda, sosyal desteğin olumlu etki
lerinin özellikle akademik olarak risk altındaki 
öğrenciler için daha yararlı olduğu bulguları 
ışığında, diğer öğrencilere göre daha eksik 
düzeyde bulunan meslek lisesi öğrencileri için 
daha önemli olacağı denencesi doğrulanma
mıştır. Geçmiş çalışmalar, sosyal desteğin akade
mik başarı üzerindeki olumlu etkilerinin, güdü
lenme ve öz yeterlilik üzerindeki olumlu etkileri 
yoluyla olduğunu göstermektedir (Hutner 
1972).

Bu bulgular ışığında olası bir açıklama, meslek

lisesi öğrencilerinin şu andaki durumlarına bağlı 
olarak gelecekte ÖSS'de başarılı olma umut
larının çok düşük olduğu ve bu yüzden ailenin 
sosyal desteğinin güdülenme ve başarıyı artır
mada yetersiz kaldığı şeklindedir. Bu tezi dolaylı 
olarak destekleyen bir çalışmada (Kapıkıran 
1999), kendilerini yüksek düzeyde olumsuz 
olarak değerlendirenlerin başarısızlık korkusu
nun yüksek, kendilerinde olumsuz özellikleri 
daha az görenlerin başarısızlık korkusunun 
düşük olduğu bulunmuştur. Yine, farklı lise tür
lerine devam eden birinci sınıf öğrencilerinin dil 
yeteneği, sayısal yetenek ve fizik yeteneklerinin 
karşılaştırıldığı çalışmalarında Ergün ve arka
daşları (2004) en düşük puanların endüstri 
meslek lisesi öğrencilerine ait olduğunu göster
miştir. Geçmiş çalışmalar öğrencinin başarılı ola
bileceğine ilişkin inanç üzerinde algılanan aile 
sosyal desteğinden çok, algılanan öğretmen 
sosyal desteğinin önemli olduğunu göstermek
tedir (Legault ve ark. 2006). Çalışmamız bu bul
gulara paralel olarak, ailenin sosyal desteğinin 
akademik olarak yardıma ihtiyacı olan ancak 
geleceğine ilişkin umutları çok az olan öğrenci
ler için yetersiz olabileceğini öne sürmektedir. 
Ancak, bir başka olasılık meslek lisesi öğrenci
lerinin genellikle akademik olarak dezavantajlı 
olan öğrenciler olmasıdır. Bu bağlamda meslek 
lisesi öğrencilerinin sadece öz yeterlik algılarının 
düşük olmadığı, bunun yanında güçlü bir öz 
yeterlik algısı geliştirmede temel oluşturabilecek 
ve aynı zamanda da akademik başarıyı destek
leyecek strateji kullanımı, öğrenme yönelimi, 
içsel denetim gibi akademik becerilerden yok
sun olmaları olabilir.

Gerçekten yapılan birçok çalışma, anne baba ve 
öğretmen desteğinin dezavantajlı öğrencilerin 
başarısına olumlu katkı sağladığı bulunmuştur 
(Malecki ve Demaray 2006, Lopez ve ark. 2002, 
Croninger ve Lee 2001, DuBois ve ark. 1994). 
Pekel ve arkadaşları (2007) farklı lise türlerine 
devam eden öğrencilerin ozon tabakasına ilişkin 
kavram yanılgılarını inceledikleri çalışmaların
da Anadolu lisesine devam eden öğrencilerin 
lise öğrencilerinden, lise öğrencilerinin de mes
lek lisesi öğrencilerinden daha az kavram yanıl
gılarına sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
Ancak, akademik güdülenme ve strateji kul
lanımı gibi öğrenci başarısını etkileyen değiş
kenlere ilişkin meslek lisesi öğrencilerine yöne
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lik yeterli çalışmanın bulunmaması bu konudaki 
yorumları sınırlı kılmaktadır. Gelecekte meslek 
lisesi öğrencilerinin başarılarını etkileyen 
duyuşsal süreçlere ilişkin çalışmalar bu konuya 
ışık tutabilir.

Bu çalışmanın ilginç bir bulgusu annenin eğitim 
durumunun meslek lisesi öğrencilerinin başa
rısını olumlu yönde yordarken Anadolu lisesi 
öğrencilerinin güdülenme düzeylerini olumsuz 
yönde yordadığıdır. Geçmiş çalışmalar annenin 
eğitim düzeyinin ergen üzerindeki olumlu etki
lerini destekleyici niteliktedir. Sınırlı sayıdaki 
çalışma annenin eğitim düzeyinin değil, ancak 
annenin çalışmasının olumsuz akademik çık
tılarla ilişkili olduğunu belirtmektedir (Yıldırım 
ve Ergene 2003). Bu çalışmalar eldeki çalışmanın 
eğitim düzeyi ile Anadolu lisesi öğrencilerinin 
güdülenme düzeyleri arasındaki olumsuz 
ilişkiyle çelişmektedirler. Bu çelişkinin olası bir 
nedeni annenin eğitim düzeyinin etkilerinin 
farklı niteliklerdeki öğrenciler için değişip 
değişmediğine bakılmaksızın genel olarak ince
lenmesinden olabilir. Bu çalışma annenin eğitim 
düzeyinin etkilerinin farklı durumlarda değişe
bileceğini önermektedir. Yine meslek lisesi 
öğrencilerine yönelik yeterli çalışmanın bulun
maması bu bulgulara ilişkin yorumları yetersiz 
kılmaktadır. Ancak olası bir açıklama düşük 
eğitime sahip anneler için çocuklarının Anadolu 
lisesini kazanmaları büyük bir başarı olarak 
nitelendirildiğinden çocuklarına karşı daha 
olumlu tutumlar geliştiriyorken, eğitim düzeyi 
yüksek olan anneler yüksek beklentilere sahip 
olduklarından çocuklarının Anadolu lisesini 
kazanmalarıyla yetinmeyip Anadolu lisesinde 
en iyi olmaları beklentisine sahip olabilirler. 
Diğer ilişkili bir açıklama ise annenin tutum
larından bağımsız olarak çocukların beklentile
rine ilişkin olabilir. Düşük eğitime sahip annenin 
çocukları Anadolu lisesine geldiklerinde 
annelerinden daha yüksek bir eğitim seviyesine 
ulaşmış başarılı çocuklar olarak algılanırken, 
eğitim seviyesi yüksek olan annelerin çocukları 
sırf annenin sahip olduğu eğitim düzeyine 
ulaşamamanın vereceği kaygıdan dolayı daha 
düşük güdülenme düzeyine sahip olabilir. Bu 
konuya açıklık sağlayacak çalışmalara gereksi
nim duyulmaktadır.

Bu çalışma sosyal destek ile akademik başarı ve

güdülenme arasındaki ilişkilerin lise türlerine 
göre değiştiğini göstererek alan yazınına katkıda 
bulunmuştur. Ancak, bu çalışmada örneklemin 
sadece Denizli merkez ilinde öğrenime devam 
eden lise öğrencileriyle sınırlı olması bulguların 
genellenmesinde dikkatli olmayı gerektirmekte
dir. Bu çalışmanın bir diğer sınırlılığı, bulguları 
ve yorumları destekleyecek geçmiş çalışmaların 
yetersiz olmasıdır. Bu eksiklik, meslek liselerini 
iyileştirme çabalarında eğitim politikasının 
yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, çalışmamızın bulguları farklı okul 
türlerine devam eden öğrencilerin başarı ve 
güdülenme düzeylerini yordayan değişkenlerin 
farklılaştığını ve sosyal desteğin özellikle genel 
liselere devam etmekte olan ergenlerin 
akademik davranışlarına olumlu etkileri 
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar aynı 
zamanda da desteğe en fazla gereksinim duyan 
meslek lisesi öğrencilerinin geleceğe daha umut
la bakabilecekleri eğitim olanaklarının acil 
olarak sağlanması gerektiğini ortaya koymak
tadır. Meslek liselerinin iş gücü yetiştirme potan
siyelinin geliştirilmesi bu amaca ulaşmakta 
önemli ve gerekli bir adım olarak kendini göster
mektedir. Meslek liselerindeki gerek var olan 
durumu saptamaya yönelik, gerekse öğrenci 
sorunlarını çözüm yolunda geliştirilecek yön
temlere ilişkin araştırmalara gereksinim duyul
maktadır.
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