
ÖZET: Bu çal›flmada s›nav kayg›s›, gündelik s›k›nt›lar, sosyal destek ve cinsiyet de¤iflkenlerinin 8-11. s›n›f ö¤rencilerinin depres-
yon düzeylerini ne derecede yordad›¤› incelenmifltir. Araflt›rmaya 257 (% 53) k›z ve 228 ( % 47) erkek olmak üzere toplam 485 ö¤-
renci al›nm›flt›r. Veri toplama araçlar› olarak, Beck Depresyon Envanteri (BDI), S›nav Kayg›s› Envanteri (SKE), Gündelik S›k›nt›lar
Ölçe¤i (GSÖ), Alg›lanan Sosyal Destek Ölçe¤i (ASDÖ-R) ile araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilmifl olan Ö¤renci Kiflisel Bilgi Formu
kullan›lm›flt›r. Veriler, Ad›msal Regresyon tekni¤i ile analiz edilmifltir. Araflt›rman›n bulgular›na göre, s›nav kayg›s›, aile, arkadafl ve
genifl çevre ile ilgili gündelik s›k›nt›lar, aile deste¤i, ö¤retmen deste¤i ve cinsiyet de¤iflkenleri depresyonu manidar olarak yordamak-
ta; arkadafl deste¤i ile ö¤retim yaflam›na iliflkin gündelik s›k›nt›lar ise yordamamaktad›r. Bulgular literatür ›fl›¤›nda tart›fl›lm›fl ve öne-
rilerde bulunulmufltur.
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ABSTRACT: In the present study, the prediction capacity of test anxiety, daily hassles, social support, and gender variables on
depression of 8th-11th grades students were examined. The sample of the study included totally 485 (257 female, 228 male). Beck
Depression Inventory - Turkish Form (BDI), Test Anxiety Inventory – Turkish Form (TAI), Daily Hassles Scale (DHS), and Perceived
Social Support Scale (PSSS-R) were administred in other to gather the data in this study. The data were analyzed by Stepwise
Regression technique. Major findings of this study were, test anxiety, daily hassles with family, daily hassles with friends, daily has-
sles with environment, family support, teacher support, and gender predicted depression of 8th-11th grades students significantly.
Peer support and daily hassles with academic life did not predict depression significantly. The findings were discussed in the light of
related literature, and suggestion were made. 
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1. G‹R‹fi

Araflt›rmalar, ö¤rencilerin alg›lad›¤› sosyal destek ile pozitif ve negatif uyum de¤iflkenleri aras›nda
anlaml› iliflkiler oldu¤unu göstermektedir. Sosyal destek, okul uyumsuzlu¤u ve kiflilere karfl› koruyucu ve
tampon etkisiyle ö¤rencilere yard›m etmektedir. Özellikle sosyal destek, hem çocuklar› hem gençleri olum-
suz fiziksel ve psikolojik sonuçlara karfl› tampon etkisiyle korumaktad›r (Bender & Losel, 1997; Jackson &
Warren, 2000). Toplumlarda yayg›n, önemli ve do¤al sosyal destek kayna¤› ise evlilik, aile kurumu ve aile
üyeleridir (Robertson, 1988). Ö¤rencilerin önemli sosyal destek kaynaklar› aileleri, arkadafllar› ve ö¤ret-
menleri olarak s›ralanmaktad›r (Y›ld›r›m, 1998). Morrison, John, Stephanie ve Douglas’a (1997) göre de
anababalar ve ö¤retmenler yedinci ve sekizinci s›n›f ö¤rencileri için en önemli bilgi ve destek kaynaklar›-
d›r. Kaltiala-Heine, Rimpela, Rantanen ve Laippala’n›n (2001) 14-16 yafl›ndaki adolesanlar üzerinde yap-
t›klar› araflt›rmaya göre, aile yap›s› depresyona efllik etmektedir. Düflük anne baba e¤itimi k›zlar için; aile-
deki iflsizlik durumu ise erkekler için depresyon riskini art›rmaktad›r. Colarossi ve Eccles (2000) ise adole-
sanlar üzerinde yapt›klar› bir çal›flmada özsayg› ile depresyon; özsayg› ile arkadafl deste¤i; arkadafl deste¤i
ile depresyon aras›nda yüksek korelasyonlar oldu¤unu belirtmektedirler. Genç yetiflkinler ve adolesanlar
aras›nda ald›klar› sosyal deste¤e iliflkin düflük doyuma depresif ve psikosomatik semptomlar ile kayg› efllik
etmektedir (Burke & Weir, 1978; Compas, Slavin, Wagner & Vannatta, 1986).
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Demaray ve Malecki (2002), depresyon ile anne baba deste¤i ve s›n›f arkadafl› deste¤i aras›nda ne-
gatif yönde manidar iliflkiler bulmufllard›r. Kaltiala-Heine, Rimpela, Rantanen ve Laippala’ya (2001) göre
anne baba, ö¤retmen ve arkadafltan alg›lanan sosyal destek eksikli¤i hem k›z hem de erkeklerde depresyo-
nun yükselmesine yol açmaktad›r.

Yap›lan çal›flmalarda boyun e¤ici davran›fllar ile depresyon aras›nda anlaml› düzeyde iliflkiler saptan-
m›flt›r (Gilbert, 2000; Gilbert, Cheung, Grandfield, Campey, Irons, 2003; Cheung, Gilbert, Irons, 2003,).
O’Connor, Berry, Weiss, ve Gilbert, (2002) 50 depresyonlu hasta ve 52 ö¤renci üzerinde yapt›klar› bir ça-
l›flmada depresyon ile boyun e¤ici davran›fllar ve olumsuz de¤erlendirilme korkusu aras›nda anlaml› iliflki-
ler bulmufllard›r. Mackinnon, Henderson ve Andrewes (1992) ise anne baban›n çocu¤a gere¤ince s›cak, ya-
k›n davranmamas› ve çocu¤u s›k› kontrol etmesinin depresyona yol açt›¤›n› ifade etmektedirler.

Vinokur ve Selzer (1975) olumsuz yaflam olaylar› ile depresyon aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤unu be-
lirtmektedirler. Dunkley ve Blankstein (2000) 233 üniversite ö¤rencisi üzerinde yapt›klar› bir çal›flmada,
depresyon ile gündelik sosyal s›k›nt›lar, gündelik akademik s›k›nt›lar ve genel gündelik s›k›nt›lar aras›nda
anlaml› iliflkiler bulmufllard›r.

Birçok araflt›rman›n bulgular göstermektedir ki, üniversite girifl s›nav› ö¤rencilerde depresyon yarat-
maktad›r. S›nav bask›s› gençlerde anlaml› duygusal problemlere neden olmaktad›r. Ö¤rencilerde üniversite-
ye girifl s›nav› semptomlar› olarak tan›mlanan psikolojik ve somatik baz› belirtiler görülmektedir (Lee &
Larson, 2000). Yüksek s›nav kayg›s›, akademik baflar›n›n yan› s›ra, ö¤renciyi bütün yönleriyle olumsuz et-
kileyebilir (Ergene, 1994).

Literatür incelendi¤inde depresyonun birçok faktörle iliflkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Accordino, Ac-
cordino ve Slaney’in (2000) belirttiklerine göre mükemmeliyetçilik (perfectionismin) depresyona ve düflük
benlik sayg›s›na neden olmaktad›r. Mükemmeliyetçilik düflüncesinin depresyonla birlikte bulundu¤unu des-
tekleyen baflka araflt›rmalar da bulunmaktad›r (Hewitt & Dyck, 1986; Alden, Bieling & Wallace, 1994; Blatt,
1995). Sumi ve Kanda, (2002) 138 üniversiteli erkek ö¤renci üzerinde yapt›klar› çal›flmada nevrotik mü-
kemmeliyetçili¤in depresyonu ve psikosomatik belirtileri anlaml› olarak yordad›¤›n› bulmufllard›r.

Depresyon puan ortalamalar›n›n cinsiyete ve kültüre göre de¤iflti¤ini gösteren araflt›rmalar da bulun-
maktad›r. Takeuchi, Roberts ve Suzuki, (1994) 570 Japon ve ABD’li 12-15 yafl›ndaki ö¤renci üzerinde yapt›k-
lar› araflt›rmada k›z ö¤rencilerin depresyon puan ortalamalar›n›n erkeklerinkinden anlaml› olarak daha yüksek
oldu¤unu bulmufllard›r. Japon erkek ö¤rencilerin depresyon puan ortalamalar› ise Hispanik erkek ö¤rencilerin
depresyon puan ortalamalar›ndan anlaml› olarak yüksek bulunmuflt›r. Poli, Barbara, Mara ve Gabriele, (2003)
8-17 yafl grubundaki çocuk ve ergenler ile yapt›klar› bir çal›flmada k›zlar›n depresyon puan ortalamalar›n› er-
keklerin ortalamalar›ndan daha yüksek olarak bulmufllard›r. Buna karfl›n, Hisli’nin (1988, 1989) yapt›¤› çal›fl-
malarda depresyon puan ortalamalar›n›n cinsiyet, yafl ve e¤itim düzeyine göre de¤iflmedi¤i görülmüfltür.

Depresyonun yayg›nl›¤› çeflitli gruplara ve kültürlere göre farkl›l›k göstermektedir. Kutner, Fair, ve
Kutner, (1985) hemodializ hastalar›n›n %52’sinde depresyon semptomlar›n›n oldu¤unu belirtmektedirler
ve bunlar›n yar›s› ise klinik depresyonlu olarak görünmektedir. Kessler ve Walters (1998) gençler aras›n-
da uzun dönemde depresyonun yayg›nl›k oran›n› %25.2 olarak belirtmektedirler. Yayg›nl›k oranlar›nda
da cinsiyetlere göre anlaml› bir fark bulunmam›flt›r. Hanc›o¤lu (1981) Ankara’n›n gecekondu semtlerin-
de yaflayan 300 yetiflkin üzerinde yapt›¤› bir çal›flmada depresif semptomlar yayg›nl›¤›n› %10; fiaher
(1981) Ankara kent merkezinde 200 yetiflkin üzerinde yapt›¤› çal›flmada depresif semptomlar yayg›nl›¤›-
n› %6.0; Demiriz (1990) ise yar› k›rsal kesimden ald›¤› 300 yetiflkin üzerinde yapt›¤› bir çal›flmada dep-
resif semptomlar›n yayg›nl›¤›n› %14.3 olarak belirtmektedir. Kaltiala-Heine, Rimpela, Rantanen, Laippa-
la (2001) yapt›klar› bir çal›flmada 14-16 yafl grubundaki adolesanlar aras›nda depresyon oran› %17.2 ç›k-
m›flt›r. Tekbafl, Ceylan, Hamzao¤lu, Hadse (2003) BDI’nin de kullan›ld›¤› 2910 askere yeni al›nan erler
üzerinde yapt›klar› araflt›rmada erlerin %29.9’unda depresif semptomlar bulmufllard›r. Ergene ve Y›ld›-
r›m (2004) taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada üniversite adaylar›ndan %45’inin “depresif”, % 17’sinin “ha-
fif depresif”oldu¤u görülmüfltür.
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Türkiye’de üniversiteye girifl süreci ilkö¤retimin ilk y›llar›ndan bafllamakta ve giderek zorlamal› bir sü-
reç olarak yaflanmaktad›r. Ö¤renciler ilkö¤retimin sonunda Anadolu Lisesi, Fen lisesi veya süper liselerden bi-
risine girebilmek amac›yla Liselere Girifl S›nav›’na (LGS) haz›rlanmakta, okul derslerinin yan› s›ra dershane-
lerden ve özel ö¤retmenlerden kurslar almaktad›rlar. Çünkü, Anadolu Lisesi, Fen lisesi veya Süper Liselerin-
den birine giren ö¤rencinin üniversiteye girebilme flans› artmaktad›r. Bu nedenle hemen her ilkö¤retim ö¤ren-
cisinin hedefi LGS’den yüksek bir puan almakt›r. Bu nedenle LGS’ye haz›rl›k süreci ö¤renciler aç›s›ndan ol-
dukça zorlamal› bir süreçtir. Bu süreçte, anne babalar, çocuklar› için her türlü özveride bulunmaktad›rlar. 

Bununla birlikte hiç bir lise, ö¤rencinin üniversiteye girmesini garanti etmedi¤i gibi, her lisans prog-
ram› da kendi mezununa istihdam olana¤›n› garanti etmemektedir. Bu nedenle, ö¤renciler, mezun oldukla-
r›nda kendilerine iyi bir ücretle istihdam olana¤› sa¤layan t›p, mühendislik, ö¤retmenlik, psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlik gibi baz› yüksek ö¤retim programlar›na girmeyi hedeflemektedirler. Bu programlara gire-
bilmek için o y›l üniversite s›nav›na giren ö¤renciler aras›nda en baflar›l› % 5’lik grubun içinde yer almak
gerekmektedir. Bu, kolay yakalanacak bir baflar› de¤ildir. Dolay›s›yla ‹lkö¤retim ö¤rencileri hedefledikleri
liseye, lise ö¤rencileri ise üniversitede iyi bir programa girebilmek için çok çal›flmak ve milyonu aflk›n ak-
ran› ile rekabet ederek yüksek bir akademik baflar›y› yakalamak zorundad›rlar. Üstelik her y›l üniversite s›-
nav›na giren ö¤renci say›s›nda anlaml› bir yükselme görünmesine karfl›n, üniversitelerin lisans programlar›
kontenjanlar›nda anlaml› bir art›fl da bulunmamaktad›r (ÖSYM, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004).

Bu zorlanmal› ve yar›flmac› sistem nedeniyle daha ilkö¤retimin 6.-7. s›n›f›ndan bafllayarak üniversi-
teye girinceye kadar ö¤rencilerin ço¤u dershanelere devam etmekte, özel ö¤retmenlerden dersler almakta-
d›rlar. Bütün çabas›na karfl›n üniversiteyi kazanamayan ö¤renciler sonraki y›llarda dershanelerden kurslar
almaya ve ÖSS’ye girmeye devam etmektedirler. 

Üniversite s›nav›na (ÖSS) haz›rl›k sürecinde baz› ö¤rencilerde duygusal sorunlar›n ortaya ç›kt›¤›, bu
ö¤rencilerin okul veya dershanelerdeki Rehberlik Servisleri’ne baflvurduklar›, baz› ö¤rencilerin sa¤l›k ku-
rumlar›ndaki psikolog veya psikiyatristlerden yard›m ald›klar› gözlenmektedir. Ergene ve Y›ld›r›m (2004)
taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada üniversite adaylar›ndan %45’inin “depresif”, % 17’sinin “hafif depresif”ol-
du¤u; ayr›ca k›z adaylarda depresyon oran›n›n erkek adaylardan daha yüksek oldu¤u belirtilmektedir. Dep-
resyonla ilgili literatür incelendi¤inde, Ergene ve Y›ld›r›m’›n bulgular› dikkat çekicidir. Bu bulgulardan s›-
navlara haz›rl›k sürecinin ö¤rencilerde depresyona yol açt›¤› düflünülebilir.

Bu nedenle, bu çal›flman›n birinci amac›, s›nav kayg›s›, aile, arkadafl, ö¤retim yaflam› ve çevre ile il-
gili gündelik s›k›nt›lar ile aile, arkadafl ve ö¤retmen deste¤i de¤iflkenlerinin 8-11. s›n›f ö¤rencilerinin dep-
resyon düzeylerini ne kadar yordad›¤›n› incelemektir. ‹kinci amac› e¤itim kurumlar›nda çal›flan psikolojik
dan›flmanlar ve ö¤retmenler ile anne babalara çeflitli s›navlara haz›rlanan  ö¤rencilere nas›l destek olabile-
ceklerine iliflkin önerilerde bulunmak. Üçüncü amac›  ise bu konuda literatürdeki bir bofllu¤u doldurmakt›r.

1.1 Problem

Bu çal›flmada “s›nav kayg›s›, gündelik s›k›nt›lar› ile ald›klar› sosyal destek ve cinsiyet de¤iflkenleri
ö¤rencilerin depresyon düzeylerini manidar olarak yordamakta m›d›r?” sorusuna yan›t aranm›flt›r. Bu soru-
ya dayal› olarak araflt›rman›n alt problemleri flöyle belirlenmifltir:
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Tablo 1: Üniversite Seçme ve Yerlefltirme S›nav›’na baflvuran ve dört y›ll›k lisans program›na (Aç›kö¤retim hariç) yerleflen-
lerin y›llara göre say› ve yüzdeleri

YIL 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Baflvuran 1398367 1355707 1478365 1407920 1471197 1817590 1593831 1897196

Yerleflen 147874 153230 153214 160227 166955 174555 187190 197771

% 10,6 11,3 10,4 11,4 11,3 9,60 11,74 10,42



S›nav kayg›s›, “aile, arkadafl, ö¤retim yaflam› ve çevre” ile ilgili s›k›nt›lar ile ö¤rencilerin “aile, arka-
dafl ve ö¤retmen”lerinden ald›klar› sosyal destek ve “cinsiyet” de¤iflkenleri, (a) birlikte depresyonun ne ka-
dar›n› yordamaktad›r? (b) Bu de¤iflkenlerden her birinin ö¤rencilerin depresyon düzeylerini yordamadaki
güçleri nedir? (c) Bu de¤iflkenlerin depresyonu yordamadaki önem s›ras› nedir?

2.YÖNTEM

2.1 Araflt›rma Kapsam›na Al›nan Bireyler

Araflt›rma kapsam›na 2003-2004 ö¤retim y›l› bahar döneminde, seçkisiz olarak, Ankara merkezinde bu-
lunan iki ilkö¤retim okulu, dört lise ile iki dershaneden olmak üzere 257 (% 53) k›z, 228 (% 47) erkek olmak
üzere toplam 485 ö¤renci al›nm›flt›r. Ö¤rencilerin 105’i (% 21,6) ilkö¤retim sekizinci s›n›f; 117’si (% 24) doku-
zuncu s›n›f; 115’i (%23,7) onuncu s›n›f; 148’i (%30,5) on birinci s›n›f ö¤rencisidir. Onuncu ve on birinci s›n›f
ö¤rencilerinden 105’i (% 39,9) Matematik-Fen; 90’› (% 34,2) Türkçe-Matematik; 68’i (% 25,8) Sosyal alanda
okumaktad›r. Ö¤rencilerden 245’i (%50,5) ailesinin ayl›k gelirinin yeterli; 240’› (% 49,5) ise yetersiz oldu¤unu
ifade etmifllerdir. Araflt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerden 76’s› (% 15,6) derslerdeki baflar›lar›n›n çok iyi,
202’si (% 41,6) iyi; 178’i (% 36,7) orta ve 29 ö¤renci (% 5,9) de geçer düzeyde oldu¤unu belirtmifllerdir.

2.2 Veri Toplama Araçlar›

Araflt›rmada veri toplama araçlar› olarak, Beck Depresyon Envanteri (BDI), S›nav Kayg›s› Envante-
ri (SKE), Gündelik S›k›nt›lar Ölçe¤i (GSÖ) ve Alg›lanan Sosyal Destek Ölçe¤i (ASDÖ-R)- ile araflt›rmac›
taraf›ndan gelifltirilen Ö¤renci Kiflisel Bilgi Formu kullan›lm›flt›r. 

Beck Depresyon Ölçe¤i (BDI)

Beck taraf›ndan gelifltirilen ve Hisli (1988, 1989) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanm›fl olan Beck Dep-
resyon Ölçe¤i (BDI) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik katsay›lar› yüksek bulunmufltur. Yetiflkinlere
de uygulanabilen BDI, 21 kategorik semptomlar maddesi içeren Likert türü dörtlü derecelendirmeli (0-3 de-
¤er) bir ölçektir. Puan›n yüksekli¤i bireyin o semptomu yüksek derecede yaflad›¤›n› göstermektedir.

S›nav Kayg›s› Envanteri (SKE): Speilberger ve bir grup doktora ö¤rencisi taraf›ndan 1974-1979 y›lla-
r›nda gelifltirilen S›nav Kayg›s› Envanteri (SKE) Likert tipi, “kuruntu” ve “duyuflsal” alt testleri ile iki alt test
için ortak olan 20 maddeden oluflmufltur. Bu araflt›rmada SKE’nin tüm test puanlar› kullan›lm›fl olup SKE tüm
testten al›nabilecek puan 20 ile 80 aras›nda de¤iflmektedir. SKE’nin Türkçe çevirisi, güvenirlik ve geçerlik ça-
l›flmalar› Öner (1990) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Öner, ölçe¤in tüm test için KR-20 Alfa de¤erini 0.87 bulunmufl ve
ölçe¤in test-tekrar test güvenirlik katsay›lar›n›n tüm test için 0.90 ile 0.70 aras›nda de¤iflti¤ini vurgulam›flt›r. 

Gündelik S›k›nt›lar Ölçe¤i (GSÖ)

GSÖ, Türkiye koflullar›nda gelifltirilmifltir. GSÖ’de dört alt ölçek (A‹S= Aile S›k›nt›s›, ARS= Arka-
dafl S›k›nt›s›, ÖYS= Ö¤retim Yaflam› S›k›nt›s›, GÇS= Genifl Çevre S›k›nt›s›) ve toplam 52 madde bulunmak-
tad›r. Ölçek beflli derecelendirmeli (bana tamamen uygun =5 ile bana hiç uygun de¤il=1) olup bireyler mad-
delerin bafl›ndaki parantezin içine seçti¤i dereceye karfl›l›k gelen rakam› yazarak tepkide bulunmaktad›rlar. 

GSÖ’nin ve alt ölçeklerin Alpha güvenirlik katsay›s› ile test tekrar test güvenirli¤i (rxx) incelenmifl-
tir. GSÖ’nin tümü için Alpha= .91, rxx= . 93; A‹S için Alpha= .83, rxx= .81; ARS için Alpha= .77, rxx= .81;
ÖYS için Alpha= .83, rxx=.86; GÇS için Alpha= .75, rxx=.82 bulunmufltur. Elde edilen güvenirlik ve ge-
çerli¤ine iliflkin kan›tlar, GSÖ ve alt ölçeklerinin, ö¤rencilerin gündelik s›k›nt›lar›n› ölçmek amac›yla gü-
venle kullan›labilece¤ini göstermektedir (Y›ld›r›m, 2004)

Alg›lanan Sosyal Destek Ölçe¤i (ASDÖ)

Araflt›rmada ö¤rencilerin aile, arkadafl ve ö¤retmenlerinden alg›lad›klar› sosyal destek düzeyini be-
lirlemek amac›yla Y›ld›r›m (1997) taraf›ndan gelifltirilen ve 2004 y›l›nda revizyonu yap›lan Alg›lanan Sos-
yal Destek Ölçe¤i (ASDÖ-R) kullan›lm›flt›r. ASDÖ-R’de toplam 50 madde bulunmaktad›r. Ölçek üçlü de-
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recelendirmeli (bana uygun =3, bana k›smen uygun=2, bana uygun de¤il=1) olup bireyler maddelerin kar-
fl›s›ndaki uygun seçene¤in alt›ndaki parantezin içine çarp› (x) iflareti koyarak tepkide bulunmaktad›rlar.
Yüksek puan, bireyin daha fazla sosyal destek ald›¤› anlam›na gelmektedir.

ASDÖ-R’nin Alpha güvenirlik katsay›s› ve test tekrar test güvenirli¤i (rxx) incelenmifltir. ASDÖ-
R’nin tümü için Alpha= .93, rxx = .91; A‹D için Alpha= .94, rxx = .89; ARD için Alpha= .91, rxx = .85; Ö⁄D
için Alpha= .93, rxx = .86 bulunmufltur. Elde edilen güvenirlik katsay›lar› ASDÖ-R ve alt ölçeklerinin, ö¤-
rencilerin ailelerinden, arkadafllar›ndan ve ö¤retmenlerinden ald›klar› sosyal deste¤i ölçmek amac›yla gü-
venle kullan›labilece¤ini göstermektedir.

Geçerlik ve güvenirliklerine iliflkin elde edilen kan›tlar de¤erlendirildikten sonra her dört ölçe¤in de
lise ö¤rencileri üzerinde güvenle kullan›labilece¤i kan›s›na var›lm›flt›r. Araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen 20
soruluk kiflisel bilgi formu ile birlikte ölçekler ö¤rencilere uygulanm›flt›r.

2.3 ‹fllem

Veri toplamak amac›yla 2003-2004 ö¤retim y›l› bahar döneminin sonuna do¤ru araflt›rma kapsam›na
giren 6 okul ile iki dershaneye gidilerek yönetici ve ö¤retmenlerle görüflülmüfl, uygulama öncesinde araflt›r-
man›n amac› ve önemi konusunda ö¤rencilere de bilgi verilerek, ölçek maddelerini içtenlikle yan›tlamalar›
amac›yla ö¤renciler güdülendirilmifl ve belirtilen dört ölçek ile ö¤renci kiflisel bilgi formu birlikte s›n›flar-
da ö¤rencilere uygulanm›flt›r. Böylece her ö¤renciye iliflkin “depresyon”, “s›nav kayg›s›”, “gündelik s›k›n-
t›lar” ve “sosyal destek” ile ilgili olmak üzere dokuz puan elde edilmifltir.

2.4 Verilerin Analizi

Her ö¤renciye iliflkin dokuz farkl› puana ait veriler bilgisayara girilmifl, daha sonra, yorday›c› de¤ifl-
ken olarak ele al›nan “s›nav kayg›s›”, “aile, arkadafl, ö¤retim yaflam› ve genifl çevre” ile ilgili gündelik s›-
k›nt›lar, “aile, arkadafl, ö¤retmen” deste¤i de¤iflkenleri ile depresyon aras›nda do¤rusal bir iliflkinin olup ol-
mad›¤› SPSS program›nda saç›lma diyagram› ile incelenmifltir. Yorday›c› de¤iflkenler ile yordanan de¤iflken
aras›nda do¤rusal bir iliflki oldu¤u belirlendikten sonra ad›msal (stepwise) regresyon analizi tekni¤i uygu-
lanm›fl ve sonuçlar aç›klanm›flt›r. Araflt›rmada, manidarl›k düzeyi .05 olarak kabul edilmifltir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, akademik baflar›n›n yorday›c›s› olarak ele al›nan de¤iflkenlere iliflkin veriler üzerinde
yap›lan ad›msal regresyon analizinin sonuçlar› Tablo-2’de verilmifl ve tablo aç›klanm›flt›r. Ad›msal regres-
yon analizine iliflkin ANOVA tablosu aç›klanan varyans›n ya da söz konusu iliflkiye ait regresyon modeli-
nin istatistiksel olarak anlaml› oldu¤unu ortaya koymufltur.

Tablo-2’de görülece¤i gibi, ad›msal regresyon analizi, depresyonu manidar düzeyde yordamad›¤› için
“arkadafl deste¤i - ARD” ile “ö¤retim yaflam› ile ilgili gündelik s›k›nt›lar - ÖYS” de¤iflkenlerini analize al-
mam›fl; di¤er yedi de¤iflken ad›msal regresyon analizi sürecinde ifllem görmüfltür. Gerek standardize edilmifl
regresyon katsay›lar› gerek ikili ve k›smi korelasyonlar incelendi¤inde “s›nav kayg›s› - SKE”, “aile ile ilgili s›-
k›nt›lar - A‹S” “arkadafllar ile ilgili s›k›nt›lar - ARS” ve “genifl çevre ile ilgili s›k›nt›lar -GÇS” de¤iflkenleri ile
depresyon aras›nda pozitif yönde; “aile deste¤i - A‹D”, “ö¤retmen deste¤i - Ö⁄D” ve “cinsiyet” de¤iflkenleri
ile depresyon aras›nda negatif yönde anlaml› iliflkiler oldu¤u görülmektedir. “SKE”, “A‹S”, “ARS”, “GÇS”,
“A‹D”, “Ö⁄D” ve “cinsiyet” de¤iflkenlerinin birlikte 8-11. s›n›f ö¤rencilerinin depresyonlar›na iliflkin toplam
varyans›n yaklafl›k % 37 kadar›n› aç›klad›¤› görülmektedir (R=0,606, R2 = 0,367, p< .001).

Ad›msal regresyon analizinin birinci ad›m›nda incelenen SKE de¤iflkeninin ö¤rencilerin depresyon-
lar›n› yordamada standardize edilmifl regresyon katsay›s› (Beta) 0,437 ç›km›flt›r. Tek bafl›na SKE de¤iflkeni-
nin ö¤rencilerin depresyonlar›n›n %19 kadar›n› (R2= 0.191) aç›klad›¤› görülmektedir.

Ad›msal regresyon analizinin ikinci ad›m›nda modele SKE de¤iflkeninin yan›nda A‹S de¤iflkeni girmifl-
tir. SKE ve A‹S de¤iflkenleri birlikte depresyonun yaklafl›k % 31’ini (R= 0, 560, R2 = 0.313) aç›klamaktad›r.
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Di¤er de¤iflken sabit kalmak üzere, SKE de¤iflkeni Beta katsay›s› 0,362; A‹S de¤iflkeni Beta katsay›s› 0,357
olarak ç›km›flt›r. Her iki Beta katsay›s›na iliflkin t de¤erleri manidar bulunmufltur.

Ad›msal regresyon analizinin üçüncü ad›m›nda SKE ile A‹S de¤iflkenlerinin yan›nda modele ARS
de¤iflkeni eklenmifltir. De¤iflkenlerin üçü birlikte akademik baflar›n›n % 33 kadar›n› (R= 0,576, R2 = 0.331)
aç›klamaktad›r. Di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, SKE Beta katsay›s› 0,344; A‹S Beta katsay›s› 0,290;
ARS Beta katsay›s› 0,154 Ç›km›flt›r. Her üç Beta katsay›s›na iliflkin t de¤erleri manidar bulunmufltur.
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Tablo 2: Depresyonun yorday›c›lar› olarak S›nav Kayg›s› (SKE), Aile S›k›nt›s› (A‹S), Arkadafl S›k›nt›s› (ARS), Aile Deste-
¤i (A‹D), Genifl Çevre S›k›nt›s› (GÇS), Ö¤retmen Deste¤i (Ö⁄D) ve cinsiyet de¤iflkenlerine iliflkin Ad›msal Reg-
resyon Analizi sonuçlar›

Standardize edilmemifl     Standardize                                 Korelasyonlar
Katsay›lar                 Edilmifl

Kats›yalar
Model B Std. Err           Beta t ‹kili           K›smi R R2
1.(Sabit) ,771 1,052 ,733
SKE ,293 ,023 ,437 12,473*** ,437 ,437 ,437a ,191

2. (Sabit) -6,365 1,174 -5,421***
SKE ,242 ,022 ,362 10,947*** ,437 ,393 ,560b ,313
A‹S ,282 ,026 ,357 10,794*** ,433 ,388

3. (Sabit) -7,707 1,201 -6,415***
SKE ,230 ,022 ,344 10,465*** ,437 ,378
A‹S ,229 ,029 ,290 7,999*** ,433 ,298 ,576c ,331
ARS ,160 ,038 ,154 4,252*** ,358 ,164

4. (Sabit) ,839 2,409 ,348
SKE ,230 ,022 ,344 10,566*** ,437 ,382
A‹S ,181 ,031 ,230 5,940*** ,433 ,226 ,590d ,348
ARS ,161 ,037 ,154 4,306*** ,358 ,166
A‹D ,-,131 ,032 -,142 -4,079*** -,302 -,157

5. (Sabit) ,365 2,402 ,152
SKE ,223 ,022 ,334 10,258*** ,437 ,372
A‹S ,163 ,031 ,206 5,216*** ,433 ,200
ARS ,149 ,037 ,143 3,996*** ,358- ,154 ,596e ,355
A‹D-,138 ,032 -,150 -4,314*** ,302 -,166
GÇS ,120 ,044 ,092 2,739** ,256 ,107

6. (Sabit) 2,884 2,551 1,131
SKE ,209 ,022 ,313 9,403*** ,437 ,345
A‹S ,168 ,031 ,214 5,419*** ,433 ,207
ARS ,149 ,037 ,143 4,012*** ,358 ,155 ,603f ,363
A‹D -,139 ,032 -,150 -4,348*** -,302 -,168
GÇS ,126 ,044 ,096 2,875** ,256 ,112
Cinsiyet -1,474 ,522 -,091 -2,823** -,141 -,110

7. (Sabit) 4,654 2,698 1,725
SKE ,205 0,22 ,307 9,222*** ,437 ,340
A‹S ,165 ,031 ,209 5,322*** ,433 ,204
ARS ,152 ,037 ,146 4,105*** ,358 ,159
A‹D -,114 ,034 -,124 -3,340*** -,302 -,130 ,606g ,367
GÇS ,118 ,044 ,090 2,700** ,256 ,105
Cinsiyet -,1524 ,522 -094 -2,921** -,141 -,114
Ö⁄D -060 ,031 -,069 -1,977* -,232 -,077

Ba¤›ml› de¤iflken: Depresyon
P*< .05, ** p< .01, ***p< .001

a. yorday›c›lar (sabit), SKE

b.yorday›c›lar (sabit), SKE, A‹S

c.yorday›c›lar (sabit), SKE, A‹S, ARS

d.yorday›c›lar (sabit), SKE, A‹S, ARS, A‹D

e.yorday›c›lar (sabit), SKE, A‹S, ARS, A‹D, GÇS

f.yorday›c›lar (sabit), SKE, A‹S, ARS, A‹D, GÇS, cinsiyet

g.yorday›c›lar (sabit), SKE, A‹S, ARS, A‹D, GÇS, cinsiyet, Ö⁄D
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Ad›msal regresyon analizinin dördüncü ad›m›nda ise, SKE, A‹S, ARS de¤iflkenlerinin yan›nda mo-
dele A‹D de¤iflkeni eklenmifltir. Depresyonu etkileyen di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, modele girmifl
olan dört de¤iflken birlikte depresyonun % 35 kadar›n› (R= 0,590, R2= 0.348) aç›klamaktad›r. Di¤er de¤ifl-
kenler sabit tutuldu¤unda, SKE Beta katsay›s› 0,344; A‹S Beta katsay›s› 0,230; ARS Beta katsay›s› 0,154,
A‹D Beta katsay›s› -0,142 ç›km›flt›r. Her dört Beta katsay›s›na iliflkin t de¤erleri manidar bulunmufltur.

Ad›msal regresyon analizinin beflinci ad›m›nda ise, SKE, A‹S, ARS, A‹D de¤iflkenlerinin yan›nda
modele GÇS de¤iflkeni eklenmifltir. Depresyonu etkileyen di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, modele gir-
mifl olan befl de¤iflken birlikte depresyonun % 36 kadar›n› (R= 0,596, R2= 0,355) aç›klamaktad›r. Modelde-
ki di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, SKE Beta katsay›s› 0,344; A‹S Beta katsay›s› 0,206; ARS Beta kat-
say›s› 0,143, A‹D Beta katsay›s› -0,150, GÇS Beta katsay›s› 0,120 ç›km›flt›r. Modeldeki befl Beta katsay›s›-
na iliflkin t de¤erleri manidar bulunmufltur.

Ad›msal regresyon analizinin alt›nc› ad›m›nda ise, SKE, A‹S, ARS, A‹D, GÇS de¤iflkenlerinin yan›n-
da modele “cinsiyet” de¤iflkeni eklenmifltir. Depresyonu etkileyen di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, mo-
dele girmifl olan alt› de¤iflken birlikte depresyonun % 36 kadar›n› (R= 0,603, R2= 0,363) aç›klamaktad›r.
Modeldeki di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, SKE Beta katsay›s› 0,313; A‹S Beta katsay›s› 0,214; ARS
Beta katsay›s› 0,143, A‹D Beta katsay›s› -0,150, GÇS Beta katsay›s› 0,096 ve “cinsiyet” Beta katsay›s› -
0,091 ç›km›flt›r. Modeldeki alt› Beta katsay›s›na iliflkin t de¤erleri manidar bulunmufltur.

Ad›msal regresyon analizinin yedinci ad›m›nda ise, SKE, A‹S, ARS, A‹D, GÇS, cinsiyet de¤iflkenle-
rinin yan›nda modele son olarak Ö⁄D de¤iflkeni eklenmifltir. Depresyonu etkileyen di¤er de¤iflkenler sabit
tutuldu¤unda, modele girmifl olan yedi de¤iflken birlikte depresyonun % 37 kadar›n› (R= 0,606, R2= 0,367)
aç›klamaktad›r. Modeldeki di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, SKE Beta katsay›s› 0,307; A‹S Beta katsa-
y›s› 0,209; ARS Beta katsay›s› 0,146, A‹D Beta katsay›s› -0,124, GÇS Beta katsay›s› 0,090, “cinsiyet” Be-
ta katsay›s› -0,094 ve Ö⁄D Beta katsay›s› -0,069 ç›km›flt›r. Modeldeki yedi Beta katsay›s›na iliflkin t de¤er-
leri manidar bulunmufltur. 

Yedinci ad›mda modele giren de¤iflkenler incelendi¤inde SKE de¤iflkeni Beta katsay›s›n›n (0,307) en
yüksek; Ö⁄D Beta katsay›s›n›n (-0 ,069) ise en düflük oldu¤u görülmektedir. Modeldeki de¤iflkenlere ilifl-
kin gerek regresyon katsay›lar›, gerek R2 ve t de¤erleri incelendi¤inde, 8.-11. s›n›f ö¤rencilerinin depres-
yonlar›n› birinci s›rada SKE, ikinci s›rada A‹S üçüncü s›rada ARS, dördüncü s›rada A‹D, beflinci s›rada
GÇS, alt›nc› s›rada “cinsiyet” ve son s›rada ise Ö⁄D de¤iflkenlerinin manidar olarak yordad›klar› görülmek-
tedir. ARD ve ÖYS de¤iflkenlerinin ise 8.-11. s›n›f ö¤rencilerinin depresyonlar›n› manidar düzeyde yorda-
y›c› bir etkisinin olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

4. TARTIfiMA VE ÖNER‹LER

Yap›lan bu çal›flmadan elde edilen bulgulara göre, “s›nav kayg›s›”, “aile ile ilgili s›k›nt›lar” “arkadafl-
lar ile ilgili s›k›nt›lar” ve “genifl çevre ile ilgili s›k›nt›lar” de¤iflkenleri ile depresyon aras›nda pozitif yönde;
“aile deste¤i”, “ö¤retmen deste¤i” ve “cinsiyet” de¤iflkenleri ile depresyon aras›nda negatif yönde anlaml›
iliflkiler oldu¤u belirlenmifltir. “S›nav kayg›s›”, “aile ile ilgili s›k›nt›lar” “arkadafllar ile ilgili s›k›nt›lar”, “ge-
nifl çevre ile ilgili s›k›nt›lar”, “aile deste¤i”, “ö¤retmen deste¤i” ve “cinsiyet” de¤iflkenlerinin birlikte 8-11.
s›n›f ö¤rencilerinin depresyonlar›na iliflkin toplam varyans›n yaklafl›k % 37 kadar›n› aç›klad›¤› görülmekte-
dir (R=0,606, R2 = 0,367, p< .001). Ö¤rencilerinin depresyonlar›n› birinci s›rada “s›nav kayg›s›”, ikinci s›-
rada “aile ile ilgili s›k›nt›lar”, üçüncü s›rada arkadafllar ile ilgili s›k›nt›lar”, dördüncü s›rada “aile deste¤i”,
beflinci s›rada “genifl çevre ile ilgili s›k›nt›lar”, alt›nc› s›rada “cinsiyet” ve son s›rada ise “ö¤retmen deste¤i”
de¤iflkenlerinin manidar olarak yordad›klar› görülmektedir. “Arkadafl deste¤i” ve “ö¤retim yaflam›yla ilgili
s›k›nt›lar” de¤iflkenlerinin ise 8.-11. s›n›f ö¤rencilerinin depresyonlar›n› manidar düzeyde yarday›c› bir et-
kisinin olmad›¤› bulunmufltur.

Elde edilen bulgular, girifl k›sm›nda verilen literatürle ve Bender ve Losel, (1997), Jackson ve War-
ren, (2000). Robertson, (1988), Kaltiala-Heine, Rimpela, Rantanen, Laippala’n›n (2001) bulgular› ile tutar-
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l› görünmektedir. Ancak, ö¤retmen deste¤i de¤iflkeninin depresyonun önemli yorday›c›s› olarak ç›kmamas›
Morrison, John, Stephanie, Douglas’›n (1997) ve Y›ld›r›m’›n (1998) “ö¤renciler için en önemli destek kay-
naklar›ndan birisi de ö¤retmenlerdir” yönündeki görüflü ile uygun düflmemektedir. Elde edilen bulgulardan,
ö¤retim yaflam›yla ilgili s›k›nt›lar›n ö¤renciler için depresyonu tetikleyen önemli bir faktör olmad›¤› anla-
fl›lmaktad›r. Bu durum, ayr›ca araflt›r›lmas› gereken önemli bir konu olarak görünmektedir.

S›nav kayg›s› birinci s›rada depresyonun önemli yorday›c›s› olarak ç›km›flt›r. Yüksek s›nav kayg›l› birey-
lerin, düflük s›nav kayg›l› bireylere göre s›navlarda daha düflük düzeyde performans gösterdikleri (Deffenbacher
& Deltz, 1978; Kirkland & Hollansworth, 1980; Culler & Holahan, 1980; Benjamin & di¤erleri, 1981; Rocklin
& Thompson, 1985; Deffenbacher & Hazelius, 1985) bu nedenle ö¤retim yaflam›yla ilgili s›k›nt›lar›n s›nav kay-
g›s› üzerinden depresyonu etkilemifl olabilece¤i düflünülebilir. Öyleyse, e¤itim kurumlar›nda ö¤rencilerin s›nav
kayg›s›yla bafla ç›kmalar›na yönelik programlara gereksinim bulunmaktad›r. S›nav kayg›s›n›n azalt›lmas›na yö-
nelik olarak yap›lan bir çal›flmada s›nav kayg›s›yla bafla ç›kma programlar›n›n etkili bulundu¤u belirlenmifltir
(Ergene, 2003). Okullarda 8.-11. s›n›f ö¤rencilerine yönelik olarak s›nav kayg›s›yla bafla ç›kma programlar›n›n
gelifltirilip uygulanmas› ö¤rencilerin depresif belirtiler gelifltirmelerinde önleyici bir etkiye sahip olabilir.

Aile, arkadafl ve genifl çevre ile ilgili s›k›nt›lar da depresyonun önemli yorday›c›lar› ç›km›flt›r. Zorla-
mal› bir s›nav süreci yaflayan ö¤renciler, bu süreçte kendilerini anne babalar›, ö¤retmenleri ve di¤er çevre-
sindeki yetiflkinlerin bask›s› alt›nda hissediyor olabilirler. Elde edilen bu bulgular, boyun e¤ici davran›flla-
r›n depresyonla iliflkili ve depresyonun anlaml› bir yorday›c›s› oldu¤u (fiahin & fiahin, 1992; Gilbert 2000,
2001) boyun e¤ici davran›fllar›n korkuya dayand›¤›n› ve bireyin at›lganl›¤›n› ketledi¤i (Gilbert, Cheung,
Grandfield, Campey & Irons, 2003) anne baban›n çocu¤a gere¤ince s›cak, yak›n davranmamas› ve çocu¤u
s›k› kontrol etmesinin depresyona yol açt›¤› (Mackinnon, Henderson & Andrewes, 1992) yönündeki bulgu-
larla tutarl› görünmektedir. Bu nedenle okullarda, özellikle 8.-11. s›n›f ö¤rencilerinin anne babalar›na yöne-
lik olarak e¤itim programlar›n›n uygulanmas›, bu programlar arac›l›¤›yla anne babalar›n kendi çocuklar›na
karfl› daha destekleyici davranabilmeleri için bilinçlendirilmeleri yararl› olabilir. Öncelikli olarak da bu
programlara depresyon düzeyi yüksek olan ö¤rencilerin anne babalar› al›nabilir.

Cinsiyet de¤iflkeni de depresyonu anlaml› düzeyde yordamaktad›r. K›z ö¤rencilerin depresyon pu-
an ortalamas› erkeklerin depresyon puan ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek ç›kmaktad›r. Buradan
yola ç›k›larak, s›navlara haz›rl›k sürecinde k›z ö¤rencilerin erkeklere k›yasla aile, arkadafl ve genifl çevre ile
ilgili s›k›nt›lar› daha s›k ve yo¤un yaflam›fl olabilecekleri, buna karfl›n ailelerinden de yeterince destek gör-
medikleri düflünülebilir. Bu nedenle, “cinsiyet ay›r›mc›l›¤› ve sonuçlar›”, “k›z ve erkek ö¤renciler için üni-
versiteye girmenin ve meslek edinmenin önemi” gibi konular›n yukar›da önerilen anne baba e¤itim prog-
ramlar› kapsam›nda ifllenerek anne babalar›n bilgilendirilmeleri yararl› olabilir.

Sonuç olarak, 8.-11. s›n›f ö¤rencileri zorlamal› bir süreç yaflamaktad›rlar. Bu süreçte  “s›nav kayg›-
s›”, “aile ile ilgili s›k›nt›lar” “arkadafllar ile ilgili s›k›nt›lar”, “genifl çevre ile ilgili s›k›nt›lar”, “aile deste¤i”,
“ö¤retmen deste¤i”  de¤iflkenlerinin anlaml› düzeyde ö¤rencilerin depresyonlar›n› yordad›¤› anlafl›lm›flt›r.
Bu nedenle, ö¤rencilerin yaflad›klar› gündelik s›k›nt›larla , s›nav kayg›s›yla bafla ç›kmalar› ve ö¤rencilere
destek olabilmeleri amac›yla ö¤retmenler, anne babalar ve psikolojik dan›flmanlar›n ortak anlay›fl ve iflbirli-
¤i içinde olmalar› yararl› olabilir.
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