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Pandemi Sürecinde Geleceğe Dair Umut ve Kaygı: Lise ve Üniversite Son Sınıf Öğrencileri 

arasında Bir Karşılaştırma 

Araştırma Ön Raporu 

 

Bu çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU PUAM) Aile 

Çalışmaları Birimi bünyesinde, Psikoloji Bölümü araştırma görevlisi Dr. Sena Cüre Acer ile Psikoloji 

Bölümü lisans öğrencileri Mehmet Asrın Yenihayat ve Ebrar Yıldırım tarafından yürütülmektedir. 

Çalışmada, umutsuzluk ile kaygı arasındaki ilişkide ruminasyonun aracı etkisinin araştırılarak bu aracı 

etkinin lise son ve üniversite son sınıf öğrencileri arasında farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın tamamlanması için lise son ve üniversite son sınıf öğrencilerinden veri 

toplanmakta, veri toplama aşaması devam etmektedir. Bu ön raporda sunulan bulgular, 2 Kasım 2020 – 20 

Kasım 2020 tarihleri arasında toplam 282 öğrenciden (191 lise son, 91 üniversite son sınıf) elde edilen 

veriler üzerinden yapılan analizlerin sonucunu yansıtmaktadır.  

 

Çalışmanın ön bulguları 

Kişiselleştirme 

Kişiselleştirme, kişinin kendi kontrolü veya etkisi olmayan olayların sorumluluğunu üstüne alması olarak 

tanımlanabilir. Çalışmaya katılan lise öğrencilerinin %13.6’sı, üniversite öğrencilerinin ise %10’u 

pandemi sürecinde yaşananlardan ötürü kendilerini suçladıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar arasında 

lise öğrencilerinin %11.5’i, üniversite öğrencilerinin ise %7.7’si pandemi sürecinde yaşananları hak 

ettiklerini ifade etmişlerdir.  

 

Kaygı 

Kaygı, bedenin harekete geçerek kasların gerilmesi, solunumun hızlanması ve kalbin daha hızlı atması gibi 

bedensel belirtilerin eşlik ettiği, gelecekle ilgili bir tehlike, talihsizlik veya felaketin yaklaştığına dair endişe 

duymak şeklinde tanımlanmaktadır (Karakaş, 2018). Yaşam boyu deneyimlenen bir duygu olan kaygı, 

sağlıklı bireyler için koruyucu olup bireylerin güvenliğini sağlayan ve uyum sağlamalarına yardımcı olan 

bir duygudur. Ne var ki kaygının aşırı olması ve bir bozukluk haline gelmesi, bireylerin belirgin sıkıntılar 

yaşamalarına ve işlevselliklerinde yitimlere neden olabilmektedir (İnal Emiroğlu ve Baykara, 2008).  

Araştırma bulguları lise son sınıf öğrencilerinin, üniversite son sınıf öğrencilerine göre, anlamlı ölçüde daha 

kaygılı olduklarını göstermiştir. Lise son sınıf öğrencileri, içinde bulundukları gelişimsel dönem 

dolayısıyla, gelişimsel süreçleri içinde pek çok değişimle mücadele etmektedirler. Ergenliğin sonlarına 

doğru bu zorlu mücadelenin artık bitmesi umulsa da, gelecekleri üzerinde büyük etkisi olacak olan 

üniversite sınavının yaklaşması, ayrıca bu sınava şu an içinde bulunduğumuz koşullar dolayısıyla pandemi 

döneminde girecek olma düşünceleri lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarının artmasına yol açan faktörler 

arasında düşünülebilir. Ayrıca, bu dönemde bireylerin çoğu henüz ailelerinden tam bir ayrışma 

yaşamamakta, fakat üniversite hayatına geçişle birlikte bu ayrışmanın daha belirgin hale gelmesi 

beklenmektedir. Dolayısıyla bu dönemdeki bireylerin kendi başlarına mücadele etmelerini gerektirecek 

daha fazla durumla karşı karşıya kalacak olmalarının da kaygılarının artmasında etkili olmuş olabileceği 

düşünülmektedir. Diğer yandan, üniversite son sınıftaki öğrenciler de pek çok farklı değişimin ve seçimin 

öncesinde olan bireyler olarak iş hayatına atılmak, eş seçimi gibi yakın gelecekleriyle ilgili konularda 
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kaygılanıyor olsalar da, lise son sınıftaki öğrencilerin kaygılarının hem üniversite giriş sınavı, üniversite 

hayatı gibi yakın gelecekleriyle ilgili konulara hem de üniversite sonrası iş imkanları gibi daha uzak 

gelecekleriyle ilgili konulara dağıldığı düşünülebilir. 

 

Ruminasyon 

Ruminasyon, ideal benlik ve dünya algısı hakkında alışılagelmiş, kontrol edilemeyen ve tekrarlayan 

düşüncelerden oluşan tanılar arası bir süreçtir (Schwert vd., 2017). İşlevsellik bakımından hem uyumlu hem 

de uyum bozucu olabilir. Tekrarlayan ve ısrarlı düşünceler olumsuz ruh halini sürdürmekle birlikte, 

psikopatolojide zihinsel bozukluğun en önemli faktörlerinden biridir. Bu sebeple ruminasyon, depresyon 

ve anksiyetenin yeni epizodlarının ortaya çıkmasında temel bir rol oynar (Trincas vd., 2018).  

Çalışmadan elde edilen bulgular lise son sınıf öğrencilerinin, üniversite son sınıf öğrencilerine göre, anlamlı 

ölçüde daha fazla ruminatif düşünceleri olduğunu göstermektedir. Kaygı ve ruminasyon arasındaki ilişki 

ile lise son sınıf öğrencilerinin kaygı seviyelerinin üniversite son sınıf öğrencilerinin kaygı seviyelerinden 

daha fazla olduğuna dair bulgu bir arada değerlendirildiğinde, lise son sınıf öğrencilerinde kaygı ile 

ruminatif düşüncelerin birbirini tetikleyerek arttırdığı düşünülebilir.  

 

Umutsuzluk 

Umutsuzluk, kişinin kendisi ve gelecekteki yaşamı ile ilgili olumsuz beklentiler içine girmesi ve bunları 

reddetmesi olarak tanımlanabilir (Beck vd., 1974).  Birçok psikopatolojik durumda ön plana çıkan 

umutsuzluk kavramı, depresyonun temel karakterlerinden biri olarak belirlenmiştir (Beck, 1963). 

Anksiyete, depresyon ve umutsuzluğun ergenlerin intihar girişimindeki rolünün araştırıldığı bir çalışmada 

anksiyetenin depresyonla ve umutsuzlukla doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur (Thompson vd., 2005).  

Çalışmadan elde edilen bulgular, lise son sınıf ve üniversite son sınıf öğrencilerinin gelecekle ilgili 

duyguları ve beklentileri ile umutsuzluk puanlarının ortalama düzeyde olduğunu ve birbirinden 

farklılaşmadığını, diğer yandan lise son sınıf öğrencilerinin motivasyon kayıplarının üniversite son sınıf 

öğrencilerine göre anlamlı ölçüde daha fazla olduğunu göstermektedir. 
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