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ALGılANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEGİNİN GELİŞTİRİLMESİ GÜVENİRLİGİ
VE GEÇERLİGİ

İbrahim Yıldınm.

ÖZET : Bu çalışmada, Algılanan Sosya Destek Ölçeği
(ASDÖ) tanıtılmıştır. ASDÖ, Türk toplumunda geliştirilmiş
bir ölçektir. Pilot çalışma niteliğinde olan bu çalışmada,
ASDÖ'nün güvenirlik ve geçerliği ile ilgili bulgular su-
nulmuştur. ASDÖ'riün Cronbach Alfa ile hesaplanan gü-
venirlik katsayısı 0.93 bulunmuştur. Harter'in geliştirdiği Ço-
cuklar ve Gençler için Sosyal Destek Ölçeği ile ASDÖ
arasında 0.69 korelasyon gözlenmiştir. Geliştirilmesine
devam edilecek olan ASDÖ'nün kullanılabilirliği tartışılmış
ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Sosyal destek

ABSTRACf: In this study, Perceived Social Support
Scale which is developed for Turkish population is intro-
duced. In this pilot study, the reliability and validity data
are presented. The Cronbach Alpha of 'the Perceived So-
cial Support Scale (PSSS) is 0.93. The validity coefficient
between PSSS and Social Support Scale for Children and
Adolescents developed by Harter is 0.69. Later, Perceived-
Social Support Scale's usage is discussed and some sugges-
tions are made.
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1. GİRİş

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ)'nin ge-
liştirilmesinin amacı, bireyin sosyal destek sistemi ile .

işlevselliği arasındaki ilişkiye dikkat çekmek ve da-
nışanın sosyal destek sistemi içindeki sorunlarıyla ba-
şaçıkmasına; varsa sosyal destek sistemi içerisindeki'
olumsuz ögeleri değiştirmesine ve sisteminin ge-
lişmesine yardım etmektir.

Sosyal destek, bireyin çevresinden elde ettiği sos-
yal ve psikolojik destek olarak tanımlanabilir. Sosyal
desteğin teorik temeli Kurt Lewin'in Alan Kuramı ve
davranış tanımına dayanır. Lewin, yaşam alanını be-
lirli bir zamanda bireyin davranışını etkileyen et-
menlerin tümü; davranışı ise çevre ile bireyin fonk-

. siyonu (B=f(p+e)) olarak tanımlanmaktadır [1].
Görüleceği gibi yaşam alanı yalnızca davranışla ilgili
olgularla sınırlıdır ve bu olgular bireyi tanımlayanlar
ve çevreyi anlatanlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
Lewin'in davranış tanımında yer alan "çevre" kavramı

fiziksel çevreden farklı ama onun içinde yer alan psi-
kolojik bir çevredir. Psikolojik çevrenin tüm ögeleri
davranışı etkiler ve bu nedenle dış durumların an-
latımıdır. Nihayet, Lewin'e göre, davranış bu psi-
kolojik çevrede oluşan değişmedir. Öyleyse bireyin
olumsuz davranışlarını ortadan kaldırmak ve yeni
davranışlar kazanması onun psikolojik çevresinde de-
ğişiklik yapmasına yardımcı olmakla mümkün ola-
bilir. Bu anlamda bireyin sosyal destek sistemi onun
psikolojik çevresi içerisinde yer almaktadır.

Psikolojik Danışma ve Sosyal Destek isimli ça-
lışmasıyla dikkati çeken Pearson [2]'ın belirttiği gibi,
sosyal destek yeni bir kavram değildir ve farklı isim-
ler ve etiketler altında da olsa bilim ve sanat çev-
relerinde önemli bir yer işgal etmiştir. Sıradan ve sı-
radışı olaylar yaşayan bireyaçısından sosyal desteğin
yapısı, alanı ve doğasi üzerinde odaklaşılmış, sosyal
desteğin sağlık, sosyal veya davranış bilimleriyle ilgili
dergilerde sıkça işlendiği gözlenmiştir. İnsan dav-
ranışının ve gelişiminin anlaşılabilmesi bakımından
psikodinamik oryantasyonlu psikolojik danışman

.veya psikoterapistler, iç psişik faktörler ve birey üze-
rinde odaklaşırlarken, diğer bir grup terapistler, sos-
yal psikologlar, sosyologlar, sosyobiyologlar, aile te-
rapistleri bireyin sosyal ilişkileri, sosyal çevresinin
önemini vurgulamaktadırlar. Giderek bireyin etkili
uyumu ve gelişimi için bireyin ailesi, arkadaşları, sos-
yal çevresi ve sosyal destek sistemi içindeki diğer fak-
törlerin rolü üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. İşte bi-
reyin bu sosyal destek sistemi ve sosyal ilişkilerini
pekiştiren, yürürlükte olan sosyal, politik ve eko-
nomik nitelikli birtakım destekleyiciler bu-
lunmaktadır. Bu çerçevede bireyin ailesi, en geniş
aile çevresi, arkadaşları, karşı cins arkadaşı, öğ-
retmenleri, iş arkadaşları, komşuları, ideolojik,dinsel
veya etnik gruplar ile bireyin içinde yaşadığı toplum
gibi faktörler o bireyin sosyal destek kaynaklarını
oluşturmaktadır. Bireyin kendisinde veya destek kay-
naklarında meydana gelen değişmeler nedeniyle bi-
reyin sosyal destek düzeyi değişebilir. Örneğin, aile
bireyleri veya eşler arasındaki çatışmalar, baba veya
anneni~ işini kaybetmesi veya eşlerden birinin
ölümü, sosyal beceri noksanlığı veya bireydeki cinsel
sapmalar, bireyin formal ve informal yardım kay-
nakları konusundaki bilgisizliği, göçler, hastalık, ai-
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lenin istemediği 'bir dinden veya etnikten biriyle ev-
lenmek vb. durumlar bireyin sosyal destek düzeyini
düşürebilir.

.

Sosyal destek sisteminin bilinmesi bireye (da-
nışan) farklı şekilde yardım edebilir. Caplan [3]'a göre
sosyal destek sistemlerinin bilinmesi bireylere, (a) bi-
reyin psikobiyolojik kaynaklarını harekete ge-
çirmesine yardım ederek, Cb) isteklerinin kar-.
şılanmasına yardım ederek, (c) beceriler kazandırarak
ve maddi ve parasal kaynaklara ulaşmasına yardım
ederek, (d) bireye rehberlik yaparak, bilgi sunarak,
yardım sağlamaktadır. House [4] ise sosyal destek sis-
temlerinin bireylere üç şekilde yardım ettiğini ileri
sürmektedir. (a) bireyin yaşam durumlarını olumsuz
etkileyen bazı elementleri elimine ederek veya et-
kisini azaltarak, (b) olumsuz yaşam durumları kar-
şısında bireyin dayanma gücünü artırarak ve böylece
sağlık durumunun daha iyileşmesine katkıda bu-
lunarak, (c) çevresel stresorlerin etkilerine karşı kıs-
men veya tümüyle tampon görevi yaparak bireylere
yardım eder.

Yapılan çok sayıda araştırma sosyal destek sis-
teminin bireyin sosyolojik ve psikolojik sorunlarının
çözümü, önlenmesi ve tedavisinde, zorlanmalı du-
rumlarla başaçıkabilmesinde güçlü bir kaynak ol-
duğunu ortaya koymuştur. Whatley ve Clopton [5]
öğrencilerdeki intihar düşüncesi ve sosyal destek dü-
zeylerini, Martin ve Soon [6] kronik başağrısı ile stress
ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi; Bechtel ve Swart-
zberg [7] AIDS'li ve AIDS riski altında bulunan er-
keklerin sosyal destek düzeylerini; Upton [8] kronik
epilepsili olan kimselerin duygusal psikolojik uyum
ve sosyal destek düzeylerini; Marks ve Melanahan [9]
aile yapısını, ailede cinsiyet farklılığını ve ana babalar
arasındaki sosyal desteği; Barrera, Chassin, Rogosch
[10] alkolik olan ve olmayan babaların ergen ço-
cukları ile çatışmalarını ve sosyal desteğin etkisini;
Vanderpompe ve Deheus [11] kadın ve erkek yö-
netilerin iş stresi ve sosyal destek düzeylerini; John-
son ve yemison [12] Alkolikler üzerinde sosyal des-
teğin etkisini; Osseiranwaines ve Elmacian [13] aday
öğretmenlerin akademik başarı ve stress düzeyleri ile
sosyal destek düzeylerini; Paykel [14] yaşam olayları,
depresyon ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi; He-
ikkinen, Aro ve Lonnqvist [15] yaşam olayları, intihar
ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi; Dewilde ve ar-
kadaşları [16] intihar riski altında bulunan gençlerde
psikolojik distresin davranışsal karakteri, yaşam olay-
ları ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi; Bauman [17]
hasta çocuğu olan annelerin sağlığı üzerinde sosyal
desteğin etkisini; Vami, Katz ve arkadaşları [18] kan-
ser tanısı konmuş çocukların uyumu ve algıladıkları
sosyal desteği; Cutrona, Cole ve arkadaşları [19] öğ-
rencilerin akademik başarıları ile afgıladıkları ana
baba sosyal desteği arasındaki ilişkiyi; Szoba [20] ki-

şisel ilişkiler ile sosyal destek arasındaki ilişkiyi; Alis-
sa ve İsmail [21] kız ve erkek öğrencilerin depresyon
düzeyleri ile sosyal destek düzeylerini; Eastburg, Wil-
liamson ve arkadaşları [22] hemşirelerde tükenmişlik,
kişilik özellikleri ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi;
Schutt, Mesbhede ve Reirdan [23] evsiz yetişkinler
arasında distress, intihar düşüncesi ve sosyal desteği;
Cheuk, Wong ve Rosen [24] sosyal desteğin öğ-
retmenlerdeki tükenmişlik üzerine' etkisini; Geller ve
Hobfool [25] iş stresinde cinsiyet farklılıkları ve iş-
yerindeki sosyal desteği; Rhodes, Ebert ve Meyers
[26] Genç annelerin psikolojik fonksiyonelliği ile sos-
yal destekle ilişkili problemler arasındaki ilişkiyi; Has-
hima ve Amato [27] yoksul ailelerde çocuklara karşı
anababa davranışı ve sosyal desteği; Kloomok ve
Cosden [28] öğrenme güçlüğü olan çocuklarda benlik
kavramı olumsuz akademik benlik ve algılanan sosyal
destek arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.

2. YÖNTEM

Bu bölümde denekler, ölçme araçları ve verilerin
analizi üzerinde durulmuştur.

2.1. Denekler

ASDÖ'nün elde edilen son formu üzerindeki gü-
venirlik ve geçerlik çalışmaları Ankara Gazi Çiftliği Li-
sesi birinci sınıf öğrencileri arasından seçkisiz olarak
alınan 115 öğrenci üzerinde yapılmıştır.

2.2. Araçlar

Bu çalışmada, geliştirilmekte olan Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği (ASDÖ) tanıtılmış ve ASDÖ'nün ben-
zer ölçekler geçerliliği için Harter tarafından 1985 yı-
lında geliştirilmiş olan Çocuklar ve Ergenler için Sos-
yal Destek ölçeği (Social Support Scale for Children
and adolescents) kullanılmıştır. Aşağıda ASDÖ kısaca
tanıtılmıştır.

2.2.1. Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ)

Ülkemiz koşullarında geliştirilmiş olan Algılanan
Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ), bireyin ailesinden, ak-
raba, arkadaş ve öğretmeninden, kurum ve ku-
ruluşlarıyla içinde yaşaığı toplumdan elde ettiği sosyal
destek düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu
amaçla, 1995 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan
ASDÖ'de istatistiksel yollarla sınanmış, beş alt ölçek
için ortak olan 26 durum cümlesi bulunmaktadır. Öl-
çeği cevaplandıran birey her durum cümlesine beş alt
ölçek boyutunda tepkide bulunmaktadır. Tepkiler üçlü
derecelendirme biçiminde verilmektedir (Hiç uygun
değil = 1, Kısmen uygun = 2, Oldukça uygun" 3).
Böylece bir bireyin ASDÖ'nün her alt ölçeğinden ala-
bileceği puanlar 26 ile 78 arasında değişmektedir. Aıt
ölçeklerden elde edilen puanların toplanmasıyla bi-
reyin genel sosyal destek düzeyine ilişkin bir tek puan
elde edilmektedir.
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2.2.2. ASDÖ'nün Geliştirilınesi karşısında kendilerini tehdit altında hissetmeleri ve
diğer gruplara olan güvensizlikleri nedeniyle daha
güçlü bir dayanışma eğilimi içinde oldukları be-
lirtilmiştir. Ayrıca aile, akraba, etnik ve dinsel gruplar
ile iyi komşuların doğal bir destek mekanizması oluş-
turduğu, zamanla insanların şehir yaşamına uyum
sağladıkları ve bankalar, siyasi partiler, sosyal yardım
kurumları ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar gibi
formal destek kurumlarını tanıdıkları ve yardım al-
maya yöneldikleri ifade edilmektedir [30],

ASDÖ'nün geliştirilmesine bazı nedenlerle ihtiyaç
duyulmuştur. Birincisi, bazı danışanların yaşadıkları
sorunlarının temelinde yatan sosyal destek nok-
sanlığını belirlemeye yönelik bir ölçme aracına ih-
tiyaç duyulmuştur. Çeşitli etiketler veya isimler al-
tında da olsa danışanın sorunlarının çözümü
amacıyla onun sosyal destek kaynaklarına de-
ğinilmektedir. Ancak sistemli bir şekilde onun sosyal
destek kaynaklarına ve sorunlarına inilerek yardım
sunulamamaktadır. İkincisi, sosyal destek adıyla va-
rolan bazı ölçekler ülkemiz koşullarında ge-
liştirilmemiş, uyarlanmışlardır. Örneğin Harter ta-
rafından 1985 yılında geliştirilmiş olan Çocuklar ve
Ergenler için Sosyal Destek ölçeği (Social Support
Scale for Children and adolesans)'nin adaptasyonu
yapılmıştır [29], Dört alt ölçeği bulunan bu ölçekte
her alt ölçekte altı madde bulunmaktadır. Ayrıca
maddelerin düzenlenişi ve ifadesi bakımından adeta
üçüncü bir kişiden sözedilmektedir. Üçüncüsü, okul-
larda öğretmenler, okul yöneticileri, rehberler bir öğ-
rencinin sorunu veya akademik başarısızlığı kar-
şısında genellikle veliye "çocuğunuzIa ilgilenin,
çocuğunuza biraz destek olun" şeklinde sitemle ka-
rışık tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Ancak bu des-
teğin hangi konularda ve nasıl verileceğine ko-
nusunda veliye yardım verilememektedir.
Dördüncüsü, Türkiye en yoğun iç göçün yaşandığı
ülkelerden birisidir. Özellikle de son yıllarda ülkede
milyonlarca insanın aileler halinde çeşitli nedenlerle
ve çeşitli biçimlerde iç göç yaşadığı ifade edil-
mektedir. Bu insanların büyük bir çoğunluğu büyük
şehirlere, bir kısmı ise kendilerine en yakın olan il-
lere yerleşmişlerdir. Bunlar doğalolarak yıllardır alış-
tıkları çevrelerinden kopmuş, doğal destek kay-
naklarını kaybetmişlerdir. Yeni yerleşim yerlerinde
kendilerine yeni destek kaynakları yaratmak zo-
rundadırlar. Özellikle büyük şehirde köy, ilçe isim-
leriyle çok sayıda "yardımlaşma ve dayanışma" der-
neklerinin kurulduğu gözlenmektedir. Bu
dernekleşmeler insanların bir desteğe olan ih-
tiyaçlarının veya destek arayışJarının ifadesi olarak
değerlendirilebilir. Bu konuda Gökçe ve arkadaşları
[30]'nın yaptıkları çalışmalar çarpıcı sonuçlar ver-
miştir. Söz konusu araştırma sonuçlarına göre, özel-
likle son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerinden şehirlere göçün hızlanması şehirlerdeki
akraba evliliği oranını yükseltmiştir. Akraba ev-
liliğinin önemli nedenlerinden birisinin de akrabalar
arasındaki dayanışmanın devamının istenmesi olduğu
belirtilmiştir. Benzeri kümelenmelerin etnik ve dinsel
gruplar için de sözkonusu olduğu, özellikle ken-
dilerini sayıca azınlıkta gören etnik ve dinsel grup-
ların biribirleriyle aynı semtte oturma, biribirinden
borç para alma, iyi ve kötü günlerinde biribirilerine
kolayca ulaşabilme ve sohbet edebilme, çoğunluk

İster iç göç yaşamış, ister yaşamamış olsun, in-
sanların bu doğal ve formal destek kaynaklarından ne
kadar destek aldıkları ve aldıkları desteği ne derece
yeterli buldukları önemli bir sorudur. Bir ailenin sos-
yal destek kaynaklarından aldığı destek düzeyi, aile
bireylerinin kişisel destek düzeylerinin bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir ve özellikle çocuk ve genç-
lerin gelişimi ile akademik başarıları üzerinde etkili
olabilir. Bu nedenlerle bireylerin destek düzeylerini
belirlemek onları yeni destek kaynakları konusunda
bilgilendirmek, sorunlarının çözümünde destek kay-
naklarından nasıl yararlanacaklarını öğretmek önemli
görünmektedir.

Bu amaçlarla geliştirilen ASDÖ'nün maddelerinin
oluşturulması için önce, üniversite ikinci sınıf öğ-
rencilerinden 60, lise ikinci sınıf öğrencilerinden 50,
orta okul ikinci sınıf öğrencilerinden 54, ve çeşitli
bankalarda memur olarak çalışan 77 (42 kadın ve 35
erkek) kişiye "ailenizin size ne tür destek vermesini
istersiniz?" sorusu sorulmuş ve aynı soruyu akrabaları,
arkadaşları, öğretmenleri (öğrenciler için) ve toplum
için de cevaplandırmaları istenmiştir. Bu açık uçlu so-
rulara verilen cevaplar sınıflandırılmış ve yaklaşık 60
kadar madde oluşturulmuştur Bu maddelerin bir
kısmı elenerek 45 maddeye düşürülmüş, 45 madde
aile, akraba, arkadaş, öğretmen ve toplum desteği alt
ölçekleri boyutlarında 125 durum cümlesi şeklinde
düzenlenmiş ve Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ile Psikoloji Bö-
lümü öğretim elemanlarından 17 kişilik uzman gruba
verilerek, her durum cümlesinin sosyal destekle ne
derecede ilgili olduğu sorulmuştur. Uzmanlardan
gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda gerekli dü-
zeltmeler yapılmıştır. Aynı form lise ikinci sınıftan 136
kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmış, uygulamadan
elde edilen puanlarkullanılarak, alt ve üst grup ort-
lamaları arasındaki farkın test edilmesine dayalı ola-
rak madde analizi [31,32] yapılmış ve ölçeğin beş alt
ölçeği için analizin birinci boyutunda .001 düzeyinde
manidar çıkan maddeler seçilmiştir. Böylece beş alt
ölçek için ortak görünen 26 madde belirlenmiştir.
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı yolu ile de öl-
çeğin tümüne ilişkin güvenirlik katsayısı bulunmuştur
(rx=.9757). Bunun üzerine sosyal desteğin alt ölçekler
boyutunda önemli ve ortak görülen 26 maddeden



M.No Aile Akraba Arkadaş Öğret Toplum
01 .538 .620 .522 .768 .520
02 .643 .751 .655 .674 .761
03 .835 .647 .607 .756 .715
04 .763 .716 .604 .708 .820
05 .708 .523 .513 .798 .726
06 .744 .552 .548 .649 .783
07 .803 .668 .623 .742 .590
08 .617 .686 .771 .658 .685
09 .764 .583 .522 .662 .607
10 .781 .704 .720 .717 .696
11 .684 .622 .617 .677 .605
12 .715 .752 .752 .746 .635
13 .765 .733 .704 .785 .510
14 .741 .719 .592 .600 .613
15 .699 .777 .686 .697 .756
16 .711 .509 .741 .625 .730
17 .783 .648 .625 .577 .679
18 .685 .682 .746 .783 .655
19 .626 .665 .666 .652 .650
20 .713 .796 .745 .700 .653
21 .798 .677 .794 .787 .718
22 .637 .643 727 .552 .726
23 .592 .756 .626 .647 .717
24 .712 .586 .719 .577 .461
25 .590 .612 .709 .849 .671
26 .734 .742 .685 .697 .605
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oluşan ölçeğe yeni bir biçim kzandıolmıştır. Daha
sonra, her bir maddesi yine beş alt ölçek boyutunda
cevaplandıolacak olan ölçeğiıı 26 maddelik formül
üzerinde tekrar faktör analizi ile geçerlik ve gü-
venirlik çalışmaları yapılmıştır.

2.2.3. Cevaplama ve Puanlama

ASDÖ'deki her bir durum cümlesi aile (Aİ), ak-
raba (AK), arkadaş (AR), öğretmen (ÖG), toplum (T)
alt ölçekleri boyutlarında cevaplandıolmaktadır. Her
alt ölçeğin altına sütunlar halinde parantezler açıl-
mıştır ve üçlü. derecelendirmeye göre, cevaplayıcı
1,2,3 rakamlarından kendisi için en uygun birisini pa-
rantezin içine yazmaktadır. Aynı işlem 26 madde için
yapılmaktadır. ASDÖ'nün kullanım amacına göre, uy-
gulayıcı, deneklerden sosyal desteğin bazı alt öl-
çekıerine cevap vermemelerini isteyebilir. Bunun için
ilgili alt ölçeğin cevap sütununun yukarıdan aşağıya
çizilmesi yeterlidir.

Cevaplama işlemi tamamlandıktan sonra, ölçeğin
puanlama anahtarı hazırlanmalıdır. ASDÖ'deki 26
maddenin 14 tanesi olumlu,lItanesi ise tersine çev-
rilmiş (reverse) cümledir. Bu' nedenle iki adet cevap
anahtarı hazırlanmalıdır. Olumlu cümlelere verilen
tepkiler (rakamlar) olduğu gibi puanlanmaktadır. Ter-
sine çevrilmiş cümlelerde ise 1=3, 2=2, 3=1 olarak
puanlanmaktadır. Sosyal desteğin her alt ölçeğinin al-
tındaki olumlu cümleler puanları sütun halinde top-
lanarak "olumlu cümleler puanı" olarak; olumsuz
cümleler puanları toplanarak "olumsuz cümleler
puanı" kısımlarına ayrı ayrı yazılmaktadır. Her alt öl-
çeğin olumlu ve olumsuz cümleler puanlarının top-
lanması ile o alt ölçeğe ilişkin toplam puan elde edil-
mektedir. Bireyin beş alt ölçekten aldığı puanların
toplamı ise Genel Sosyal Destek puanı olarak kay-
dedilmektedir. Böylece ASDÖ, altı çeşit puan ver-
mektedir. Puanın yüksekliği o bireyin sosyal destek
düzeyinin yüksekliği anlamına gelmektedir.

2.2.4. ASDÖ'YÜ Kimler Ne Amaçla Kullanabilir?

ASDÖ'yü başta psikolojik danışmanlar ge-
rektiğinde danışanın sosyal destek düzeyi ve kay-
nakları hakkında bilgi toplamak amacıyla kul-
lanabilirler. Araştırmacılar bireylerin nitelikleri ile
destek düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ama-
cıyla kullanabilirler. Yine özellikle özel eğitime muh-
taç çocukların günlük yaşamlarındaki güçlüklerle
başa çıkabilmeleri amacıyla hazırlanacak prog-
ramlarla ilgili olarak bilgi toplamak amacıyla kul-
lanılabilir. Yine, öğretmenler akademik ba-
şarısızlıklarının nedeni olarak öğrencilerin sosyal
destek düzeyleri ve kaynaklarını incelemek ve öğ-
rencilerine yardımcı olmak amacıyla kullanabilirler.
Anlaşılacağı gibi ASDÖ çok amaçla birçok kimse ta-
rafından kullanılabilecek bir ölçektir.

2.3. Verilerin Analizi

ASDÖ'nün geliştirilmesi çalışmalarında maddelerin
seçimi amacıyla faktör analizi yapılmış, ASDÖ'nün
güvenirlik katsayısını bulmak için deneklerin sosyal
destek puanları üzerinde Cronbach Alfa uy-
gulanmıştır. ASDÖ'nün geçerliği ise aynı grubun
ASDÖ ile Harter tarafından geliştirilmiş olan çocuklar
ve Gençler için Sosyal Destek Ölçeği'nden aldığı pu-
anlar üzerinden Pearson korelasyon katsayısının he-
saplanmasıyle bulunmuştur.

3. BULGULAR

Bu bölümde ASDÖ ile ilgili olarak yapılan faktör
analizi sonuçları ile ASDÖ'nün güvenirliğine ve ge-
çerliğine ilişkin bulgular verilmiştir.

3.1; ASDÖ'ye İlişkin Yapılan Faktör Analizi

A,SDÖ'nün son formu üzerinde, 115 lise birinci
sınıf öğrencilerinden elde edilen puanlar kullanılarak
yapıla faktör analizi sonuçları Tablo-I'de verilmiştir.
Burada ASDÖ'de yer alan 26 maddeden her birinin,
beşalt ölçeğe ilişkin birinci boyuttaki faktör yükleri
sunulmuştur.

Faktör analizi sonuçlarından anlaşılacağı gibi,
ASDÖ'de yer alan her bir maddenin alt ölçekler bo-
yutundaki faktör yükleri oldukça yüksek çıkmıştır. Bu
sonuçlar, her maddenin ölçmek istediği özelliği ölç-
tüğünü, başka deyişle, her maddenin toplam test için-
de önemli bir ağırlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 1: ASDÖ'ye İlişkin Yapılan Faktör Analizi
Sonuçları



A S D Ö
Aile Akraba Arkadaş Öğretmen Toplum TOP

HARTER'IN
SDÖLÇEG

Anababa 0.55
Sınıf Arkadaşı 0.56
Öğretmen 0.78
Yakın Arkadaş 0.48
TOPLAM 0.55 0.43 0.47 0.59 0.42 0.69
ASDÖ (top) 0.69 0.71 0.63 0.66 0.68 100
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3.2. ASDÖ'nün Güvenirliği Tablo l'in sonuçları gösterilebilir. Tablo I'den an-
laşılacağı gibi, ASDÖ'ye ilişkin yapılan faktör analizi
sonuçlarının her alt ölçek düzeyinde ve birinci bo-
yutta yüksek çıkmış olması (en düşüğü .509'un üze-
rinde) ve ayrıca Cronbach Alfa ile hesaplanan ölçeğin
tümüne ilişkin güvenirlik katsayısının yüksek çıkması
(rx=0.93) ölçek maddelerinin ölçmek istediği özelliği
ölçtüğünü, yani ölçeğin homojen olduğunu gös-
termektedir. Bu özellikleriyle, ölçeğin yapı geçirliğine
sahip olduğu da söylenebilir.

4. TARTIŞMA ÖNERİLER VE SONUÇ

ASDÖ'nün son formu üzerindeki güvenirlik ça-
lışması, Ankara Gaziçiftliği Lisesi birinci sınıf öğ-
rencileri arasından seçkisiz olarak alınan 115 öğ-
renciden elde edilen puanlar üzerinde yapılmıştır.
ASDÖ, Likert tipi ölçek olması nedeniyle ölçeğin tü-
müne ve alt ölçeklerine ilişkin güvenirlik çalışması
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı yolu ile ya-
pılmıştır. Çalışma sonucunda, ~fa güvenirlik katsayısı
ölçeğin tümü için 0.93; Aile (AI) = 0.79~. ~kraba (AK)
= 0.76; arkadaş (AR) = 0.74; öğretmen (OG)= 0.75; ve
toplum için (T) = 0.80 olarak bulunmuştur. Elde edi-
len güvenirlik katsayıları ölçeğin güvenle kul-
lanılabileceğini göstermektedir.

3.3. ASDÖ'nün Geçerliği

ASDÖ'nün geçerlik ve güvenirlik çalışması lise bi-
rinci sınıf öğrencilerinden elde edilen veriler üzerinde
yapılmıştır. Oysa ASDÖ'nün, 10 yaşın üzrindeki her-
kese uygulanabilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, öl-
çeğin değişik yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi ve mes-
lekten gruplara uygulanarak güvenirlik ve geçerliği
kontrol edilebilir.

ASDÖ'nün geçerliği benzer ölçekler geçerliği yön-
temi ile incelenmiştir. Ankara Gaziçiftliği Lisesi birinci
sınıf öğrencileri arasından seçkisiz olarak alınan 115
öğrenciye ASDÖ ile birlikte Harter'ın geli~~irdiğiÇo- ASDÖ'de beş alt ölçek bulunmaktadır. Araş-
cuklar ve Gençler için Sosyal Destek Olçeği ve- tırmacılar, psikolojik danışmanlar, psikologlar, eği-
rilmiştir. Her iki ölçeğin toplam puanları ile alt öl- timciler, sosyologlar ve diğer uygulamacılar kendi
çekıerine ilişkin puanlar arasındaki korelasyon amaçları çerçevesinde ASDÖ'nün bazı alt ölçeklerini
"Pearson Korelasyon Katsayısı" yolu ile bulunmuştur. kullanmayabilirler. ASDÖ, buna çok müsait olarak ha-
İki ölçekten elde edilen korelasyonlar Tablo-2'de ve- zırlanmıştır. Dolayısıyla, kullanılan alt ölçeklere göre
rilmiştir. ölçeğin güvenirlik ve geçerliğinin saptanmasına da ih-

Tablo 2'de görüleceği gibi, iki ölçeğin toplam pu- tiyaç vardır. Bu yolla ölçeğin değişik versiyonlarının
anları arasında 0.69 korelasyon bulunmuştur. Yine, elde edilmesi mümkündür.
Aile ile Ana-baba alt ölçekleri arasında 0.55; Arkadaş Geliştirilmesine devam edilecek olan ASDÖ, Likert
ile Sınıf arkadaşı arasında 0.56 ve öğretmen alt öl- tipi üçlü derecelendirilmiş bir ölçektir. Ölçeğin ge-
çekıeri arasında ise 0.78 korelasyonlar bulunmuştur. liştirilmesi aşamasında, başlangıçta beşli de-
Akraba ve Toplum desteği alt ölçeklerini, alt ölçekler recelendirme düşünülmüş, daha sonra, küçük yaştaki
düzeyinde karşılaştırmak mümkün olmamıştır. Ancak deneklere de uygulanabilmesi dikkate alınarak beşli
toplam puanlar arasındaki korelasyonlar bu konuda derecelendirmeden vazgeçilmiştir. ASDÖ'nün özel-da bir fikir verebilir. Ayrıca, ASDÖ'nün toplam puanı likle öğrencilere uygulanarak, öğrencilerin kendi ai-
ile alt ölçeklerden elde edilen puanlar arasında da leIerinden, öğretmenlerinden aldıkları destek dü-yüksek korelasyonlar bulunmuştur. Bu bulgular ve

zeylerinin belirlenmesi, gelişimsel rehberlikgenelolarak iki ölçek arasında 0.69 korelasyon çerçevesinde hizmet sunan "rehber öğretmen"lerin
ASDÖ'nün geçerliliğinin işareti olarak kabul edi- işini kolaylaştırabilir. Bireyi tanımanın en temel il-lebilir.

kelerinden birisi, birey hakkında elde edilen bilgilerin
ASDÖ'nün geçerliğine ikinci bir kanıt olarak da bireyin gelişmesi veya bir sorununun çözümüne katkı

Tablo 2 : ASDÖ ile Harter'ın Sosyal Destek Ölçeğinin Alt Ölçeklerine İlişkin Korelasyonlar
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sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Dolayısıyla, ASDÖ
aracılığıyla, öğrencinin çeşitli sosyal destek kay-
naklarından elde ettiği destek konusundaki bilgiler,
öğrencinin gelişmesi, kendini gerçekleştirmesi veya
bir sorununun çözümüne katkı amacıyla mutlaka kul-
lanılmalıdır. ASDÖ aracılığıyla düşük destek düzeyine
sahip öğrenciler belirlenerek bu öğrencilerin aileleri,
öğretmenleri ve diğer ilgili destek kaynakları ile gö-
rüşülebilir. Öğrencinin sosyal destek kaynaklarından
yararlanma becerisini geliştirmeye yönelik olarak bazı
programlar hazırlanabilir. Nitekim sosyal destek dü-
zeylerini yükseltmek amacıyla, öğrenci, öğretmen ve
velilere yönelik olarak, "sosyal ilişkileri geliştirme",
"sosyal destek beceri programı", "öğretmen-öğrenci
ilişkilerini geliştirme programı" gibi programların ge-
liştirilmesi düşünülmektedir. Bu programlar ara-
cılığıyla velilerin daha çok okulortamına çe-
kileblleceği ve öğrenci başarısının yükseleceği
umulmaktadır.

Yapılan çok sayıda araştırma öğrencinin ai-
lesinden öğretmenlerinden, arkadaşlarından sağladığı
destek düzeyi ile akademik başarısı arasında pozitif
yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğrenci
başarısını merkeze alan Türk eğitim sisteminde, şüp-
hesiz her ana baba çocuğunun başarılı olması için
ona yardım etmek istemektedir. Ancak, yardım ama-
cıyla, iyi niyetli ciddi yanlışların yapıldığı, eleştiri
adına öğrencinin suçlandığı, yargılandığı, mo-
tivasyonunun kırıldığı; disiplin adına öğrencinin dav-
ranışiarının "zapt-ı rap" altına alındığı; saygı adına öğ-
renciden itaat istendiği ve kararların ana babalar
tarafından verildiği, öğrencinin ilgi, istek, yetenek ve
motivasyonunun dikkate alınmadığı; bazen de öğ-
rencinin görev ve sorumluluklarının velilerce üst-
lenildiği ... gözlenmektedir. Bu bakımdan özellikle
öğrenci - veli - öğretmen ilişkisinin sağlıklı bir ko-
numa getirilmesine yönelik olarak hazırlanacak prog-
ramlarda ASDÖ'den yararlanılabilir. Rehber uzmanlar
eliyle yürütülecek olan bu programlar, PDR'nin okul-
larda benimsenmesine ve yerleşmesine de katkı sağ-
layabilir.

Psikolojik danışma sürecinde, ihtiyaç du-
yulduğunda, ASDÖ danışana uygulanabilir. Böylece
düşük sosyal desteğin olumsuz etkilerini danışanın
görmesine yardım edilebilir. Sosyal destek nok-
sanlığının danışan ve dış faktörlerden kaynaklanan
nedenleri üzerinde durulabilir, bunun sonucunda da-
nışanın kendi sorunlarıyla başa çıkabilmesi için sos-
yal destek kaynaklarından yararlanma becerisi ka-
zanmasına yardım edilebilir [2].

ASDÖ'nün geçerlik ve güvenirliğine ilişkin ilk bul-
gular, ASDÖ'nün güvenirliğine ve geçerliğine kanıt
sayılabilecek niteliktedir. Ancak, ölçeğin güvenirlik
ve geçerliğine ilişkin yeni kanıtların araştırılması ya-
rarlı olabilir. ASDÖ'nün geliştirilmesine devam edi-

lecek ve sosyal destek odaklı bazı programlar ha-
zırlanacaktır.
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