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AKRAN BASKISI, AKADEMİK BAŞARI VE YAŞ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN RİSK ALMA DAVRANIŞININ YORDANMASI
HIGH SCHOOL STUDENTS’ RISK-TAKING BEHAVIOUR IS PREDICTED
BY PEER PRESSURE, ACHIEVEMENT AND AGE VARIABLES
Binnaz KIRAN ESEN*
ÖZET: Bu araşt›rmada, lise öğrencilerin risk alma
davran›şlar›n›, akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenlerinin ne derece yordad›ğ› incelenmiştir. Bu çal›şma,
2001-2002 öğretim y›l›nda liseye devam eden 15-18 yaş
aras› 684 öğrenci üzerinde yap›lm›şt›r. Akran bask›s›n› belirlemek için K›ran (2002) taraf›ndan geliştirilen Akran
Bask›s› Ölçeği, risk alma davran›şlar›n› belirlemek için ise
K›ran (2002) taraf›ndan geliştirilen Ergenlerde Risk Alma
Ölçeği kullan›lm›şt›r. Akademik başar›ya ait bilgiler birinci dönem karne notlar›ndan saptanm›şt›r. Veriler regrasyon
analiz tekniği ile test edilmiştir. Sonuçlar, ele al›nan değişkenlerden akademik başar›n›n, risk alma davran›ş›n› negatif yönde anlaml› olarak yordad›ğ›n›, akran bask›s› ve yaş
değişkenlerinin ise pozitif yönde anlaml› olarak yordad›ğ›n› göstermektedir. Bağ›ms›z değişkenlerin birlikte ele al›nd›ğ› çoklu regrasyon analizinde üç değişkenin birlikte risk
alma davran›ş›n›n % 54’ünü aç›klad›ğ› görülmüştür.
Ad›msal regrasyon analizinde de bu üç değişkenin risk alma davran›ş›n› anlaml› olarak yordad›ğ› sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: ergenlik, risk- alma davran›ş›, akran bask›s›, akademik başar›
ABSTRACT: In this research the prediction level of
risk-taking behaviour obtained by peer pressure, achievement, and age is examined. This study is executed in 20012002 academic year on 684 high school students who are
between ages 15 and 18.
Peer Pressure Scale developed by K›ran (2002) is used
for defining peer pressure, Risk-Taking Behaviour Scale in
Adolescent Developed by K›ran (2002) is used for defining
risk-taking behaviour. Achievement information are determined from first semester grades of students. Data are tested by regression analysis. The results of research shows
the facts that risk-taking behaviour is predicted meaningfully in negative direction by one of the variables “achievement” and in positive direction by the other variables
“peer pressure” and “age”. In the multiple regression

analysis, it is found that three variables altogether explain
54% of risk-taking behaviour. Also it is found in stepwise
regression analysis that risk-taking behaviour is predicted
meaningfully by there three variables.
Keywords: adolescent, risk-taking behaviour, peer
pressure, achievement.

1. GİRİŞ
Ergenlik, bireyin gelişimin olumlu olmas›
için f›rsatlar sağlayan bir dönemdir. Ancak, bireylerin riskli davran›şlara en fazla kat›ld›klar›
dönem olduğu da unutulmamal›d›r. Riskli davran›şlara kat›lma ile ergenler önemli tehlikelerle
karş› karş›ya gelebilir. Bu da çoğu zaman içinde
bulunulan yaş, sosyal çevre ve arkadaş gruplar›yla ilgilidir.
Risk alma davran›şlar›, genel olarak sağl›ğ›
tehlikeye atan ve hayati tehlike yaratan, yani
hastal›k veya ölümle sonuçlanma ihtimali yüksek davran›şlar olarak belirtilir (Alexander ve
diğerleri., 1990; Smith, 2001). Riskli davran›şlar›n psikososyal sonuçlar› da, biyomedikal sonuçlar› kadar zarar vericidir. Tehlikeyi göze
al›p, ona yönelme veya yönelmeme; riski ve sonucu kişinin bilişsel yap›s›nda değerlendirmesi
ile şekillenen bir davran›şt›r (Tarkun ve Ayd›n,
1996 ). Risk almak veya tehlikeyi göze almak,
kişiden kişiye değişen bir durumdur. Risk alma
davran›şlar› : Trafikle ilgili risk alma davran›şlar›, cinsellikle ilgili risk alma davran›şlar›, madde kullan›m›yla ilgili risk alma davran›şlar› ve
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tehlikeli sporlarla ilgili risk alma davran›şlar›
şeklinde dört grupta incelenebilir (Gonzalez ve
diğerleri., 1994; Smith, 2001).
Ayr›ca bu dört gruba da girmeyen diğer risk
alma davran›şlar› olarak ; b›çak taş›ma, fiziksel
kavgaya kar›şma, sald›rganl›k, intihar düşüncesi
ve intihar girişimi say›labilir (Bayar,1999).
Perry (2000), mağazadan mal çalmak, uzun süreli gürültülü müzik dinlemek, gençlik çetelerine kat›lmak, uzun süreli televizyon izlemek, video oyunlar›n› oynamak ve okula devams›zl›k
davran›şlar›n›n da ergenlikte görülen riskli davran›şlar olduğunu, uzun ve k›sa sürede sağl›ğ›
etkilediğini belirtmektedir. Ergenlerin, riskli
davran›şlara kat›l›m›n›; yaşad›klar› akran bask›s›, potansiyel psikososyal güçlükler, ergenlerin
arkadaş seçimi ve buna yönelik tutum ve davran›şlar›, riskli davran›şa kat›l›mda elde edecekleri kâr›n yüksekliği, aile içi uyumsuzluklar ve
olumsuz yaşant›lara sahip olup olmalar›yla birlikte bulunduklar› yaş ve cinsiyetleri de etkilemektedir (Siegel ve Cousins, 1994; Liang ve Jemerin, 1995; Bayar, 1999; Fischhoff, Crowell &
Kipke, 1999; May, Nichols & Eltzroth, 1999;
Santor, Messervey & Kusumakar, 2000; Gullone ve Moore, 2000; Gullone, Moore, Moss &
Boyd, 2000). Bir çok değişkenle ilişkili olmas›
risk alma davran›ş›na çok boyutlu yaklaş›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu nedenle bu çal›şmada, ergenlikte risk alma davran›ş›na kat›lman›n
yorday›c›lar› olarak; akran bask›s›, akademik
başar› ve yaş değişkenlerinin etkisi s›nanm›şt›r.
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reksinimler, ergenin tamamen akran grubunun
kontrolüne girmesine yol açabilir (Ayd›n, 1999).
Akran grubunun kontrolüne girme ayn› zamanda akran bask›s›n› da getirmektedir.
Akran bask›s›, bireyin sahip olduğu akran
gruplar›n›n aktivitelerinde bir şeyi yapmak için
bireye ›srar etmesi ve cesaretlendirmesidir (Santor ve diğerleri, 2000). Akran bask›s› çoğu zaman dolayl› olarak yaşan›r. Dolayl› yöntemler,
birinden etkilenildiğinin tamamen fark›na var›lmadan etkinin meydana gelmesine yol açar
(Ryan, 2000). Grup içerisinde risk alma davran›şlar›n›n ergenlere sağlad›ğ›, kendi hayatlar›n›
kontrol etme, geleneksel topluma ve yetişkin
otoritesine direnmenin ifadesi, kişisel kimliğini
doğrulama, akran gruplar›na kabul edilme ve
gençlik kültürünü benimseme gibi olanaklar
vard›r (Gonzalez ve diğerleri, 1994).

Akran gruplar›nda yaşanan, özellikle dolayl›
bask› sonucu, baz› ergenler risk alma davran›ş›
gösterebilirler (Foreman, 2001). Akran bask›s›yla risk alma davran›ş›n›n ilişkili olduğunu
gösteren bir çok araşt›rma vard›r (Pearl, Bryan
ve Herzong, 1990; May ve diğerleri, 1999; Santor ve diğerleri, 2000; Foreman, 2001; K›ran,
2002).

Ergenlerde risk alma davran›ş› ile ilişkili olduğu düşünülen bir diğer değişken ise akademik
başar›d›r. Okul döneminde başar›s›zl›k, ilkokuldan yüksek öğrenime kadar her dönemde görülen, türlü nedenlerle ortaya ç›kan bir sorundur.
Genel olarak bu başar›s›zl›ğ›n öğrenciden, aileden ve eğitim-öğretim yap›lan kurumlardan gelen nedenleri vard›r. Özellikle ergenlik döneminde yoğunluk kazanan duygusal nedenler ve
olumsuz akran ilişkileri bu dönemdeki başar›s›zl›ğ›n nedenlerindendir. Bu dönemde görülen
duygusal zorlanmalar ve dahil olduğu akran grubu ergenlerin, riskli davran›şlara kat›lmalar›nda
etkili olmaktad›r. Akademik etkinlikler d›ş›ndaki etkinliklere daha fazla zaman ay›rma, okuldan
kaçma, kopya çekme gibi riskli davran›şlara kat›lma öğrencinin okulda başar›s›z olmas›nda etkili olabilir. Düşük akademik başar›ya sahip
gençler, çoğu zaman riskli davran›şlar içinde kabul edilen antisosyal davran›şlar› daha fazla göstermektedirler (Ma, Shek, Ping & Oi Bun Lam,
2000).

Ergenlik döneminde, aileden uzaklaş›larak
akranlarla daha fazla zaman geçirilmeye başlan›l›r (Dusek, 1987; Brown, Feldman & Elliott,
1990; Helsen ve Vollebergh & Meeus, 2000;
Cook & Dayley, 2001). Bu dönemde yoğunlaşan
ait olma, kabul görme, bağlanma gibi sosyal ge-

Tehlikeye at›lmak, riskli kişilerin psikolojik
yap›s› ve değerleriyle ilişkili olduğu kadar, yaş
faktörüyle de ilişkilidir (Vander-Zanden, 1997).
Özellikle ergenlik y›llar›, yüksek risk potansiyeli taş›yan y›llar olarak kabul edilmektedir. Yaş
değişkeninin, risk alma davran›ş›n›n anlaml›
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yorday›c›s› olduğunu gösteren araşt›rmalar da
vard›r (Bayar, 1999; Gullone ve Moore, 2000;
Gullone ve diğerleri, 2000). Bu araşt›rmalara
göre, gençler ilk ergenlikte son ergenliğe göre
daha fazla risk alma davran›ş›na kat›lmaktad›r
1.1. Amaç
Bu çal›şmada, yukar›da tart›ş›lan görüşler ›ş›ğ›nda, lise öğrencilerin risk alma davran›şlar›n›,
akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenlerinin anlaml› olarak yorday›p yordamad›ğ›n›n
incelenmesi amaçlanm›şt›r. Bu amaç doğrultusunda aşağ›daki sorulara cevap aranm›şt›r.
Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenleri;
1.Ayr› ayr› risk alma davran›ş›n›n ne kadar›n› yordamaktad›r?
2.Hepsi birlikte risk alma davran›ş›n›n ne kadar›n› yordamaktad›r?
3.Bu değişkenlerin risk alma davran›ş›n› yordamadaki güçleri nedir?
2. YÖNTEM
2.1 Evren ve Örneklem
Araşt›rman›n evrenini, İstanbul il s›n›rlar›
içinde liseye devam eden öğrenciler oluşturmaktad›r. Örneklem grubu seçilirken rastgele örnekleme yöntemi kullan›lm›şt›r. 2001-2002 öğretim
y›l›nda İstanbul il s›n›rlar› içinde bulunan liselerden 10 lise rastgele örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Daha sonra bu liselere devam eden
15-18 yaş aras› öğrenciler aras›ndan rastgele örnekleme yoluyla 684 öğrenci örneklem grubunu
oluşturmak amac›yla seçilmiştir.
2.2. Veri Toplama Araçlar›
Bu çal›şmada, biri ergenlerin yaşad›ğ› akran
bask›s›n› belirlemek, diğeri ise risk alma davran›ş›n› saptamak amac›yla iki farkl› veri toplama
arac› kullan›lm›şt›r. Öğrencilerin akademik başar›lar›na ilişkin veriler I. Dönem karne notlar›n›n ağ›rl›kl› not ortalamas›n›n belirlenmesiyle
elde edilmiştir.
1. Akran Bask›s› Ölçeği (ABÖ): K›ran
(2002) taraf›ndan geliştirilen Akran Bask›s› Ölçeği (ABÖ), ergenlik döneminde bulunan genç-

lerin yaşad›klar› akran bask›s›n› ölçmeyi amaçlayan beş dereceli likert tipi bir ölçektir. ABÖ’nün
iki alt ölçeği bulunmaktad›r. Ölçeğin tamam›
için Cronbach alpha katsay›s› (34 Madde) .90,
Direkt Akran Bask›s› Alt ölçeği için (19 Madde)
.89, Dolayl› Akran Bask›s› Alt ölçeği için (15
Madde) .82’dir. Ayr›ca test- tekrar test güvenirlik katsay›s› ölçeğin tamam› için .82, Direkt Akran Bask›s› Alt ölçeği için .74, Dolayl› Akran
Bask›s› Alt ölçeği için .79 bulunmuştur.
ABÖ’nün geçerlik çal›şmas›nda yap› geçerliğini
saptamak amac›yla faktör analizi yap›lm›şt›r. Elde edilen iki faktörün aç›klad›klar› toplam varyans %40, 527’dir. Ölçekten tek bir puan elde
edilmektedir. Ölçekten al›nan puanlar›n yüksek
olmas› akran bask›s›n›n yüksek, düşük olmas› ise
akran bask›s›n›n düşük olduğunu göstermektedir.
II. Ergenlerde Risk Alma Ölçeği (ERAÖ):
Bu araşt›rmada, öğrencilerin risk alma davran›şlar›n› ölçmek için, Gullone ve arkadaşlar›n›n
(2000) geliştirmiş olduklar› “The Adolescent
Risk- Taking Questionnaire” ölçeğinden yararlan›larak, K›ran (2002) taraf›ndan geliştirilen
“Ergenlerde Risk Alma Ölçeği (ERAÖ)” kullan›lm›şt›r, ERAÖ, ergenlerin risk ald›klar› çeşitli
davran›şlar› gösteren maddelerden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma Alt Ölçeği (16 madde), Trafikle İlgili Risk Alma Alt Ölçeği (6 madde) ve
Madde Kullan›m›yla İlgili Risk Alma Alt Ölçeği olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktad›r.
ERAÖ’nün güvenirliğini belirlemede iç tutarl›l›k için Cronbach Alpha katsay›s› ve kararl›l›k
anlam›ndaki güvenirliğini belirlemek içinse testtekrar test yöntemi kullan›lm›şt›r. ERAÖ’nün
Alpha güvenirlik katsay›s› ölçeğin tümü için .88,
Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma Alt Ölçeği için .84, Trafikle İlgili Risk Alma Alt Ölçeği
için .74 ve Madde Kullan›m›yla İlgili Risk Alma
Alt Ölçeği içinse .62 olarak bulunmuştur. Testtekrar test yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsay›s› ise ölçeğin tümü için .85, Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma Alt Ölçeği için .76, Trafikle İlgili Risk Alma Alt Ölçeği için .67 ve
Madde Kullan›m›yla İlgili Risk Alma Alt Ölçeği içinse .64 olarak bulunmuştur. Benzer ölçek-
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ler geçerliği için, ERAÖ ile Bayar (1999) taraf›ndan geliştirilen Risk Alma Ölçeği ayn› gruba
uygulanm›ş ve iki ölçeğin toplam puanlar› aras›nda korelasyon .87 olarak bulunmuştur.
ERAÖ’nün geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular, ölçeğin güvenle kullan›labileceğini göstermektedir.
2.3. Verilerin Analizi
Değişkenlerin her birinin tek baş›na öğrencilerin risk alma davran›ş›n› anlaml› olarak yorday›p yordamad›ğ›n› kontrol etmek amac›yla basit
doğrusal regrasyon analizi uygulanm›şt›r. Daha
sonra ele al›nan üç yorday›c› değişkenin birlikte
risk alma davran›ş›n›n ne kadar›n› aç›klad›ğ›n›
belirlemek amac›yla çoklu regrasyon analizi kullan›lm›şt›r. Son olarak, değişkenlerin tamam›n›n
ad›msal olarak risk alma davran›ş›n› yordamadaki gücünü s›namak için ad›msal (stepwise) regrasyon analiz tekniği uygulanm›şt›r. Araşt›rmada
hata pay› 0.05 olarak kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Araşt›rman›n amac›na uygun olarak yap›lan
analizler sonucunda elde edilen bulgular, aşağ›da tablolar ve tablolara ait aç›klamalarla birlikte
verilmiştir.
1. Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş
değişkenleri risk alma davran›ş›n› yordamakta m›d›r?:
Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenlerinin her birinin tek baş›na anlaml› olarak
risk alma davran›ş›n› yorday›p yordamad›ğ›n›
kontrol etmek amac›yla yap›lan basit doğrusal
regrasyon analizi sonuçlar› Tablo. 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. incelendiğinde, akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenlerinin her birinin
risk alma davran›ş›n› anlaml› olarak yordad›ğ›
(p< 0.05) görülmektedir. Değişkenler tek tek ele
al›nd›ğ›nda, risk alma davran›ş›n›n; %52’sini
(R_= .521) akran bask›s› değişkeni, % 18’sini
(R_=.176) akademik başar› değişkenini, % 5’ini
(R_= .048) ise yaş değişkeni yordamaktad›r.
Ele al›nan üç yorday›c› değişkenden akademik
başar› ile risk alma davran›ş› aras›nda negatif
yönde, diğer yorday›c› değişkenlerle risk alma
davran›ş› aras›nda pozitif yönde bir ilişki olduğu
gözlenmektedir. Yorday›c› değişkenlere ait regrasyon katsay›lar› incelendiğinde akran bask›s›
değişkeninin en yüksek (.722), yaş değişkeninin
ise en düşük regrasyon katsay›s›na (.219) sahip
olduğu görülmektedir.
2. Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş
değişkenlerinin hepsi birlikte risk alma davran›ş›n›n›n ne kadar›n› yordamaktad›r?
Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenlerinin hepsinin birlikte risk alma davran›ş›n› anlaml› olarak yorday›p yordamad›ğ›n› kontrol etmek amac›yla yap›lan çoklu regrasyon analizi sonuçlar› Tablo. 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi akademik başar›
değişkeni, risk alma davran›ş›n› negatif yönde
anlaml› olarak yordamaktad›r. Akran bask›s› ve
yaş değişkenleri risk alma davran›ş›n› pozitif
yönde anlaml› olarak yordamaktad›r. Araşt›rmada incelenen üç yorday›c› değişken birlikte risk
alma davran›ş›ndaki değişimin % 54’ünü (R_=
.541) aç›klayabilmekte, risk alma davran›ş›ndaki değişimin %46’s›n›n ise diğer değişkenlerle
aç›klanabileceği görülmektedir. Çoklu regrasyon analizi sonuçlar› incelendiğinde, akran bas-

Tablo 1. Akran Bask›s›, Akademik Başar› Ve Yaş Değişkenlerinin Her Birinin Tek Baş›na Risk Alma Davran›ş›n› Anlaml› Olarak Yorday›p Yordamad›ğ›na İlişkin Basit Doğrusal Regrasyon Analizi
Özet Tablosu
Yorday›c›
Değişken
Akran Bask›s›
Başar›
Yaş

Regrasyon
Katsay›s›
.722
-.420
.219

Standart
Hata
.028
.636
.761

R
.722
.420
.219

R2
.521
.176
.048

Regrasyon
Sabiti
4.719
65.033
-29.863

t
27.224
12.081
5.868

p
0.000
0.000
0.000
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Tablo 2. Akran Bask›s›, Akademik Başar› Ve Yaş Değişkenlerinin Birlikte Risk Alma Davran›ş›n›n
Ne Kadar›n› Aç›klad›ğ›na İlişkin Çoklu Regrasyon Analizi Özet Tablosu
Yorday›c› Değişken
Sabit

Regrasyon Katsay›s›

Standart Hata

R

R2

.736

.541

t

P

-24,346

9.317

2.613

0.009

Akran Bask›s›

.664

.031

22.543

0.000

Başar›

-.091

.541

3.073

0.002

Yaş

.110

.539

4.162

0.000

k›s› değişkeninin en yüksek (.664), akademik
başar› değişkeninin ise en düşük (-.091) regrasyon katsay›s›na sahip olduğu görülmektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

3. Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş
değişkenlerinin risk alma davran›ş›n› yordamadaki güçleri nedir?

Bu çal›şmadan elde edilen bulgulara göre, ele
al›nan değişkenlerden akademik başar› risk alma davran›ş›n› negatif yönde anlaml› olarak yordamaktad›r. Akran bask›s› ve yaş değişkenleri
ise pozitif yönde anlaml› olarak yordamaktad›r.

Akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenlerinin risk alma davran›ş›n› yordamadaki
güçlerini s›namak amac›yla yap›lan ad›msal
(stepwise) regrasyon analizi sonuçlar› Tablo.
3’de gösterilmiştir.

Risk alma davran›ş› ile akran bask›s› aras›nda ilişki olduğunu ortaya koyan araşt›rmalar varken (Pearl, Bryan ve Herzong, 1990; May ve diğerleri, 1999; Farrell ve diğerleri, 2000; Santor
ve ark., 2000; K›ran, 2002), ilişkinin yorday›c›-

Tablo 3. Risk Alma Davran›ş›n›n Yorday›c›lar› Olarak, Akran Bask›s›, Akademik Başar› Ve Yaş Değişkenlerine İlişkin Ad›msal Regrasyon Analizi Özet Tablosu
Yorday›c›
Değişken
Akran Bask›s›
Akran B. Ve Yaş
Akran B. Yaş ve Başar›

Ana.
Ad›m
1
2
3

Regrasyon
Katsay›s›
.664
.110
-.091

Tablo 3’de görüldüğü gibi, analize al›nan
tüm bağ›ms›z değişkenlerin birlikte akran bask›s›n›n % 54’ünü yordad›ğ› (F= 9.443, p< 0.002)
görülmektedir.
Ad›msal regrasyon analizinde, değişkenler
s›rayla analize kat›lmaktad›r. Önce 1. değişkenin, daha sonra 1. ve 2. değişkenin yorday›c›l›ğ›
test edilerek her defas›nda bir değişken daha
analize sokularak bağ›ml› değişkeni yordama
güçleri incelenir. Bu araşt›rmada sonuç olarak
akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değişkenleri bir arada risk alma davran›ş›n›n ancak %
54’ünü yordamaktad›r. Bu değişkenlerin toplam
varyansa katk›lar› 0..05 düzeyinde 1 ve 680 serbestlik derecesi ile anlaml›d›r (F= 9,443).

Standart
Hata
.031
.539
.541

R
.722
.731
.736

R2
.521
.535
.541

F
741.135
20.659
9.443

P
0.000
0.000
0.002

l›ğ›na ait çok fazla araşt›rmaya rastlan›lmam›şt›r. Ergenlerde risk alma davran›ş›n›n değişimini, akran bask›s› ve yaş değişkeninin yordamas›na yönelik daha önce yap›lan araşt›rmalardan
Pearl, Bryan ve Herzong (1990), genç erkeklerin
daha fazla akran bask›s› yaşad›klar›n› ve riskli
davran›şlara kat›lma ihtimallerinin daha fazla
olduğunu belirtirlerken, Bayar (1999) risk alma
davran›ş›n›n 7., 9. ve 11. s›n›flarda artt›ğ›n› üniversite y›llar›nda ise azald›ğ›n› söylemektedir.
Ayr›ca ilk ergenlikte olanlar›n son ergenlikte
olanlara göre daha fazla riskli davran›şlara kat›ld›klar› belirtilmektedir (Gullone ve Moore,
2000; Gullone ve diğerleri, 2000). Bahsedilen
araşt›rmalar›n sonuçlar› bu araşt›rmada elde edilen bulgular› destekler niteliktedir.
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Ergenlikte risk alma davran›ş›yla ilgili araşt›rmalar incelendiğinde, risk alma davran›ş› ve
akademik başar›n›n birlikte ele al›nd›ğ› araşt›rmalara rastlan›lmam›şt›r. Ancak Ma ve arkadaşlar› (2000), yüksek akademik başar›ya sahip ergenlerin, düşük akademik başar›ya sahip olanlardan daha az antisosoyal davran›şlar gösterdiğini belirtmektedirler. Çoğu zaman antisosyal
davran›şlar risk alma davran›şlar› içerisinde düşünülmektedir. Bu aç›dan bak›ld›ğ›nda bu sonucun, araşt›rmadan elde edilen akademik başar›
risk alma davran›ş›n› negatif yönde anlaml› olarak yordamaktad›r bulgusunu desteklediği söylenebilir.
Vander-Zanden(1997), riskli davran›şlara
kat›lman›n, bireyin uzun dönemli sağl›ğ›na, güvenliğine ve mutluluğuna engel olduğunu belirtmektedir. Bu zarar› önlemede araşt›rmadan elde
edilen bu bulgu önemli yararlar sağlayabilir.
Şöyle ki; sadece öğrencilerin yaşad›ğ› akran bask›s›n›n düzeyinin, akademik başar› ve yaşlar›n›n bilinmesiyle, risk alma davran›ş› konusundaki risk gruplar› saptanabilir. Böylece bireylerin
herhangi bir zarar görmemesi için gerekli önlemler al›narak risk kaynaklar› ortadan kald›r›labilir. Lise öğrencilerinin risk alma davran›şlar›n› yorday›c› değişkenleri saptamak amac›yla daha çok değişkenin etkisi; ilk orta ve son ergenlikte bulunman›n ve aile yap›s›n›n risk alma davran›ş›ndaki değişimin ne kadar›n› aç›klayabildiğinin araşt›r›lmas› önerilmektedir.
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