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Ö              z  Bireyin gelecekten beklentisi; arkadaş çevresi, 

ailesi, kişilik özellikleri, iş ortamı gibi yakın ilişkide 

bulunduğu ortamlardan etkilenebilir. Duygusal 

bir süreç olarak da adlandırılabilen gelecek beklentisinin 

ölçülmesi oldukça zordur. Gelecek beklentisini etkileyen 

etmenlerin önem derecelerini belirlemek, bu konuda 

oldukça önemli bir adım olabilir. 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin gelecek 

beklentileri üzerinde etkili olan etmenleri belirleyebilmek 

amacı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsünde 

öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri arasından 402 

öğrenci kolayda örnekleme tekniği ile seçilerek anket 

tekniği aracı ile veriler derlenmiştir. Verilerin Analizinde 

SPSS ve LISREL paket programlarından yararlanılmıştır. 

Sonuçta öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde kişilik 

özelliklerinin pozitif yönlü ve diğer değişkenlere göre en 

büyük etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde 

edilen diğer bulgular ilgili tablo ve şekillerde verilmiştir.
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expectation which is also called as an emotional process 

is so hard to measure. Within this scope, identifying the 

importance levels of expectation may be an important step.

In this study, to determine the efective factors on 

university students’ future expectations, the data set is 

obtained from 402 students getting their education at ANS 

Campus of Afyon Kocatepe University via convenience 

sampling. SPSS and LISREL sotwares are used to analyze 
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1. GİRİŞ

Bir toplumda gençlerin geleceğe ilişkin beklentileri o toplumun gelişim çizgisini ve 

dinamiğini belirleyen önemli etkenlerdendir. Ekonomik hayat için yarışmanın ve başarının 

ön planda olduğu endüstri toplumlarında gençler için “gelecek kaygısı” çocukluk yaşlarından 

başlamaktadır. Nitelikli insan olma çabası sonraki yıllarda da sürüp gitmektedir. Endüstri 

toplumu bunu istemektedir (Güleri 1999: 56).

Bireyler yaşamları süresince sürekli çevresi ile etkileşim halindedirler. Bu bir anlamı ile 

kendilerini yaşadıkları ortamın tamamlayıcı bir parçası olarak görürler. Bunun bir sonucu 

olarak çevrelerini hem geliştirmeye ve hem de genişletmeye çalışırlar. Bu yolla, okul dönemi 

boyunca yoğun etkinliklerle geçen eğitim-öğretim süreçlerini, yaşamları boyunca, bulundukları 

ortam içinde geliştirerek sürdürme çabası içine girerler. Bir yandan toplumun bir parçası olma 

görevini sürdürürlerken öte yandan da toplumun istediği nitelikli bir birey olmaya çalışırlar 

(Güzel, 2008: 137)

Gelecek beklentisine ilişkin öncü çalışmalar, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde başlamış, bu 

yüzyılın ortalarında yeniden canlanmıştır. Gelecek beklentisine ilişkin çalışmaların öncüsü 

sayılan W. I. homas, 1920’de “eğer kişi, bir durumu gerçek olarak kabul ederse sonuçlar da 

gerçek olur” diyerek, beklentilerin sonuçları etkilediğine dikkat çekmiştir. homas’a göre, belirli 

bir eylem veya davranışın anlamı, o eylem ve davranışın doğasından kaynaklanmamaktadır. 

İnsanlar eylemlere belirli anlamlar yüklemekte ve bu anlamlar gelecekteki davranışlarını 

etkilemektedir (Hurn, 1993, Tatar, 2002, Aktaran: Şimşek 2012: 92).

Umut, gelecek ile ilgili bir amacı gerçekleştirmedeki olumlu beklentilerdir. En önemli 

özelliği bir çıkış yolu olduğuna ve yardım ile bireyin varlığında değişiklikler oluşabileceğine olan 

inançtır. Umut sözcüğü günlük dilde daha çok herhangi bir alandaki olumlu beklentileri ifade 

etmek amacıyla kullanılır (Akalın, 2006: 45).Umut; “iyi olma duygusu veren ve kişiyi harekete 

geçmek için güdüleyen bir özelliktir” (Frank, 1968; Aktaran: Akalın, 2006: 45).

Umut, başarılı faaliyet ve çok yönlü düşüncenin karşılıklı etkileşimine temellenmiş 

olumlu bir motivasyonel durumdur. Umut, genellikle gelecekte olması arzulanan deneyimlere 

odaklanan duygusal bir süreç olarak algılanır (Esenay, 2007: 24).

Tuncer (2011) çalışmasında “gelecek beklentisini” öğrencilerin gelecekte gerçekleşmesini 

umdukları durumlar olarak ele almıştır. Gelecek beklentisi konusundaki birçok araştırma, 

olumlu gelecek beklentisinin psikolojik durumu iyileştirdiğine ilişkin önemli ve inandırıcı 

kanıtlar sunmaktadır. Gelecek beklentisine yönelik araştırmalarda genellikle başarıya ve 

kişilerarası ilişkilere ait planlar öne çıkmaktadır. Ergenlerdeki gelecek beklentisi çoğunlukla 

okulu bitirmek, bir işte başarılı olmak, unvan sahibi olmak, sevgili bulmak, evlenmek ve çocuk 

sahibi olmak gibi planları içermektedir (Şimşek, 2012: 93)
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Gelecek beklentisinin ölçülmesi oldukça zor olmakla birlikte, bu beklentinin modellenmesi 

de oldukça zordur. Yapısal Eşitlik Modelleri gizil ilişkilerin belirlenmesi ve ölçülmesinde etkili 

olabilen tekniklerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin gelecek beklentilerinin 

modellenmesinde Yapısal Eşitlik Modellemesinden yararlanılmıştır.

2. YÖNTEM

Psikoloji, sosyoloji, eğitim, ekonomi ve pazarlama gibi pek çok alanda asıl ilgilenilen 

kavramları genellikle doğrudan ölçülemezler. Psikolojide, kişinin kendine bakış açısı ve 

motivasyon; sosyolojide, çaresizlik ve huzursuzluk; eğitimde sözlü yetenek ve eğiticinin 

beklentisi; iktisat da ise davranışlar, müşteri memnuniyeti, kalitenin algılanışı gibi kavramlar 

gizli değişkenlere örnek olarak verilebilir (Akıncı, 2007: 5).

Sosyal bilimlerde sadece gözlenen değişkenlerin ilişkileri incelenmez. Örneğin eğitimde 

bir öğrencinin başarısını etkileyen değişkenler incelenmek istendiğinde; öğretmenlerin 

öğrencilere karşı tutumları nasıldır? Arkadaşları öğrencinin başarısına etkisi nasıldır? Bu 

sorularda kullanılan değişkenler birebir gözlenemeyen değişkenlerdir. Bunun gibi birçok 

araştırmada gözlemleyemeyeceğimiz değişkenler olabilir. Bunlara gizil (latent) değişken denir 

(Ünal, 2006: 14).

Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM), bir istatistik modelleme tekniği olup ölçülen ve 

ölçülemeyen değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyar. Yapısal eşitlik modelleri 

çoklu regresyon, path analizi, faktör analizi, zaman serisi analizi ve kovaryans analizi gibi 

birçok analiz tekniğine göre daha güçlü ve bunlara alternatif olan yöntemleri içermektedir 

(Şehribanoğlu, 2005: 1).

YEM, gözlenen ve doğrudan gözlenemeyen (gizil-latent) değişkenler arasındaki nedensel 

ilişkilerin sınanmasında kullanılan kapsamlı bir istatistiksel tekniktir. Kuramsal yapıların 

(construct) formüle edilmesiyle ilgili karşılaşılan problemlerin çözümünde de yararlı bir teknik 

olduğu kanıtlamıştır. Özellikle psikoloji, sosyoloji, pazarlama ve eğitim bilimlerinde değişkenler 

arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde ve kuramsal modellerin sınanmasında kullanılan 

sistemli bir araçtır. Teknik olarak YEM doğrusal yapı eşitlik setindeki bilinmeyen parametrelerin 

tahmin edilmesinde kullanılır. Eşitliklerdeki değişkenler genellikle doğrudan gözlenen 

değişkenler ve gözlenen değişkenler ile ilişkili gizil değişkenlerdir. YEM gizil değişkenler seti 

arasında bir nedensellik yapısının var olduğunu ve gizil değişkenlerin gözlenen değişkenler 

aracılığıyla ölçülebildiğini varsayar (Yılmaz, 2004 :79).

3.UYGULAMA

Bu çalışmanın anakütlesini, Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüsünde lisans düzeyinde 

eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada zaman, maliyet vb. kısıtlardan dolayı 

anakütlenin tamamı yerine kolayda örnekleme tekniği ile 2011 yılı bahar döneminde öğrenim 

görmekte olan 402 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Öğrencilerin gelecek beklentilerini 
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etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Söz 

konusu anketin oluşturulmasında, Ünal (2006), Şimşek (2012) ve Kaya (2000) tarafından yapılan 

çalışmalarda kullanılan ölçeklerde yer alan maddelerden yararlanılmıştır. Çalışmada uygulanan 

anket, temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin bazı bireysel 

özelliklerine (fakülte, bölüm, sınıf, cinsiyet) yer verilirken, ikinci bölümde ise 28 maddeden 

ve beş boyuttan (aile, kişilik, arkadaş, üniversiteye yönelik düşünce ve umut) oluşan ölçeğe yer 

verilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin bireysel özellikleri ve dağılımları tablo 1’de verilmiştir. 

İkinci bölümde yer alan her bir madde beşli Likert tipi derecelendirmeye (“1-Kesinlikle 

Katılmıyorum”,“2-Katılmıyorum”, “3-Kararsızım”,“4-Katılıyorum”, “5-Kesinlikle Katılıyorum”) 

tabi tutulmuştur. Öğrencilerin gelecek beklentilerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik 

ölçekte aile, kişilik, arkadaş, üniversiteye yönelik düşünce boyutları açıklayıcı değişken olarak 

ele alınırken, iki maddeden oluşan gelecek beklentileri (umut) boyutu ise sonuç (açıklanan) 

değişken olarak ele alınmıştır.

Tablo 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Demograik Özelliklerinin Dağılımı

Değişken Düzey Frekans Yüzde

Cinsiyet
Bay

Bayan

176

226

43,8

56,2

Fakülte

Tıp

Fen-Edebiyat

İİBF

Veteriner

Mühendislik

Eğitim

72

76

104

87

41

22

17,9

18,9

25,9

21,6

10,2

5,5

Sınıf

1.sınf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5+ sınıf

110

159

41

62

30

27,4

39,6

10,2

15,4

7,5

Tablo 1. İncelendiğinde bireysel özellikler bakımından ankete katılan öğrencilerden 

çoğunluğunun bay, (%56,2), İİBF Fakültesi öğrencisi (%25,9) ve 2.sınıf öğrencileri (%39,6) 

olduğu görülmektedir.

Çalışmada kullanılan ölçek maddelerinin ilgili boyutlarda toplanıp toplanmadığını 

belirlemek amacıyla veri setine ilk olarak SPSS paket programı aracılığı ile maddelerin diğer 

tekniklere göre en uygun faktörlere atandığı varimax döndürmesi yapılarak Açıklayıcı Faktör 
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Analizi (AFA) uygulanmıştır. Uygulanan AFA sonucunda farklı faktörler içinde yer alan 

maddelerden 7’si analiz dışı bırakılmış ve 21 madde üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Ölçek güvenirliği ve AFA’ya ilişkin özdeğer, varyans açıklama oranı ve maddelere ait faktör 

yükleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 incelediğinde, AFA sonucunda toplam varyansın açıklanma oranının %60,702 

olduğu, her bir faktöre ait güvenirliliğin bir göstergesi olan Cronbach’s alfa katsayılarının ise 

literatürde kabul gören α=0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir (Özdamar, 2004:633). Bu 

sonuçlara bağlı olarak LISREL paket programı yardımı ile kurulan Yapısal Eşitlik Modeli Şekil 

1’de verilmektedir.

Tablo2.Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler 
Faktör 

Yükleri 

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans  % 
α 

XA: AİLE 

XA1: Ailemle evde zaman geçirmeyi seviyorum. 

XA2:Ailem ve ben birlikte eğleniyoruz. 
XA3:Annem ve babam birbirleri ile iyi geçinir. 

XA4:Ailem düşüncelerime her zaman değer verir. 
XB:KİŞİLİK 

XB1:Sorumlu olduğum insanlara karşı görevlerimi yerine 
getiririm. 

XB2:Kılık kıyafetime özen gösteririm. 
XB3:Her zaman benden beklenenden daha iyisini 

yapmaya çalışırım. 
XB4:Planlı yaşamayı severim. 
XB5:Arkadaşlarım tarafından sevilen biriyim. 
XC:ARKADAŞ 

XC1:Arkadaşlık ilişkilerim her zaman iyi olmuştur. 
XC2:Arkadaşlarım bana her konuda yardımcı olur. 
XC3:Arkadaşlarımla birlikte çok iyi zaman geçiriyorum. 
XC4:Arkadaşlarım sorumluluklarını bilen insanlardır. 
XC5:Arkadaşlarımla her şeyimi paylaşırım. 

 

 

,878 

,844 

,706 

,661 

 

 

,756 

 

,749 

,687 

 

,612 

,543 

 

 

,768 

,725 

,710 

,616 

,598 

2,844 

 

 

 

 

 

2,831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,823 

 

 

 

 

 

13,541 

 

 

 

 

 

13,483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,444 

 

 

 

 

 

,847 

 

 

 

 

 

,786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,765 

 

 

 

 

 

XD:ÜNİVERSİTE 

XD1:Üniversite de yapılan sosyal aktiviteleri yeterli 
bulmuyorum. 

XD2:Üniversite de yapılan bilimsel çalışmaları yetersiz 
buluyorum. 

XD3:Üniversite de verilen eğitimin iş hayatındaki 
tecrübeler için yeterli olmadığını düşünüyorum. 
XD4:Bazı hocaların alanıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmadığını düşünüyorum. 

XD5:Hocaların öğrencilere gelecek de ki hayatlarına yön 
verme konusunda yardımcı olmadığını düşünüyorum. 
Y:UMUT 

Y1:İş hayatında önemli bir kariyere sahip olacağımı 
düşünüyorum. 
Y2:Gelecekte beni iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum. 

 

 

,809 

 

,782 

 

,731 

 

,577 

 

,504 

 

 

 

 

,859 

 

,842 

2,474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,776 

 

11,779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,455 

,723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,850 
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Açıklayıcı Faktör analizi sonucunda belirlenen alt boyutların öğrencilerin gelecek 

beklentileri üzerinde ne kadar etkili olduğunun ve bu etkilerin istatistiksel olarak anlamlı 

olup olmadığının sınanması amacıyla gerçekleştirilen YEM’ne ait alternatif hipotezler aşağıda 

verilmiştir.

•	H
1
: Ailesel unsurlar arttıkça öğrencilerin gelecek beklentileri artar.

•	H
2
: Kişilik unsurları arttıkça öğrencilerin gelecek beklentileri artar.

•	H
3
: Arkadaş unsurları arttıkça öğrencilerin gelecek beklentileri artar.

•	H
4
: Üniversite unsurları arttıkça öğrencilerin gelecek beklentileri artar.

Şekil 1.İncelenen Faktör ve Maddeler ait Yapısal Eşitlik Modeli.

Şekil 1.›de verilen model üzerinden de görüleceği üzere, modele ait uyum kriterlerinin 

iyileştirilebilmesi amacıyla kullanılan paket programın da önerilerine bağlı olarak XA, XB ve 

XD boyutlarına ait maddelerin hata kovaryanslarında bir takım modiikasyonlar yapılmıştır ve 

bu modiikasyonlara bağlı olarak en anlamlı model elde edilmiştir. 

Yapısal Eşitlik Modellemesinde kurulan modelin uygunluğu için göz önünde bulundurulan 

kriterlere ilişkin uyum sınırları ve modelden elde edilen değerler Tablo 3.’de verilmiştir.
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Tablo 3. Önerilen modelin uyum değerleri ve standart uyum ölçütleri.

Uyum 
Ölçüleri

İyi Uyum KabulEdilebilir Uyum Önerilen 
Model

RMSEA 0<RMSEA<0.05 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10 0.044

SRMR 0 ≤ SRMR≤ 0,05 0,05<SRMR≤ 0,10 0.058

NFI 0,95 ≤ NFI ≤1 0,90≤ NFI ≤ 0,95 0.905

CFI 0,97 ≤ CFI ≤1 0,95≤ CFI ≤ 0,97 0.956

GFI 0,95 ≤ GFI ≤1 0,90≤ GFI ≤ 0,95 0.932

AGFI 0,90 ≤ AGFI ≤1 0,85≤ AGFI ≤ 0,90 0.911

(Kaynak: Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003: 36).

Kurulan model için elde edilen RMSEA kriteri incelendiğinde elde edilen 0.065 değerinin 

Tablo ‘’den görüleceği üzere, 0.05 ile 0.10 değerleri arasında olduğundan kabul edilebilir bir 

değer olduğu görülmektedir. Tabloda verilen diğer uyum kriterleri de modelin kabul edilebilir 

bir model olduğunu göstermektedir. 

Model uygunluğunu değerlendirmede kullanılan bir diğer uyum kriteri olan /sd. değerinin 

3’ten küçük olması kabul edilebilir uyumun olduğunu göstermektedir (Yılmaz ve ark., 2011:272). 

Çalışmada bu değerin (312.58/176 = 1.776) olarak hesaplanmıştır ve bu kritere göre de kurulan 

modelin kabul edilebilir bir model olduğu söylenebilir.

Modele bağlı olarak kurulan alternatif hipotezlere ait sonuçlar Tablo 4’te görüldüğü gibidir.

Tablo 4.YEM’ne  ilişkin kurulan hipotezler,  Standartlaştırılmış Parametre Tahminleri ve 

t istatistikleri. 

Hipotezler Yollar

Standartlaştırılmış

Parametre 
Tahminleri

t istatistiği Sonuç

H
1 (XA)(Y) -0.11 -1.26 Doğrulanmadı 

H
2 (XB)(Y) 0.67 7.19 Doğrulandı 

H
3 (XC)(Y) 0.09 1.26 Doğrulanmadı

H
4 (XD)(Y) 0.03 0.54 Doğrulanmadı

Tablo 4 incelendiğinde ele alınan öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde kişilik 

boyunun istatistiksel olarak anlamlı ve en yüksek etkiye sahip olduğu görülürken, diğer 

boyutların etkilerinin kişilik boyutundan daha az etkiye sahip olmakla beraber anlamlı olmadığı, 

dolayısıyla kurulan alternatif hipotezlerden sadece H
2
 hipotezinin doğrulandığı görülmektedir.



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 11 * Yıl 2015

33

KAÜ İİBF Dergisi, 2015, 6(11): 25-36

Şekil 1.’de verilen yapısal eşitlik modelinde yer alan XA (Aile) faktörünün öğrencilerin 

gelecek beklentileri üzerinde negatif yönlü ve zayıf bir etkiye sahip olduğu (-0.11), buna karşın 

XB (kişilik özelliklerinin) pozitif yönlü ve diğer değişkenlere göre en büyük etkiye sahip olduğu 

(0.67) görülmektedir. XC (Arkadaş) ve XD (Üniversite) değişkenleri de kişilik özelliklerinden 

sonra öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde pozitif yönlü ancak zayıf bir etkiye sahip olduğu 

söylenebilir (sırasıyla 0.09 ve 0.03). Bunların dışında öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde 

(Y1) “İş hayatında önemli bir kariyere sahip olacaklarını düşünüyor olmaları” değişkeni 0,89’luk 

bir etkiye sahipken (Y2) “Gelecekte beni iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum” değişkeni 0,83’lük 

bir katsayı ile ele alınan öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde etkisini göstermektedir.

Analiz sonuçları incelendiğinde ayrıca öğrencilerin Aile Faktörleri içerisinde, (XA3) “ 

Annem ve babam birbirleri ile iyi geçinir.” değişkeni 0,77 katsayısı ile en etkili değişkendir. Bu 

bireylerin Kişilik Faktörü üzerinde en etkili değişken ise 0,72 katsayısı ile (XB3) “Her zaman 

benden beklenenden daha iyisini yapmaya çalışırım” değişkenidir. Arkadaş Faktörü için (XC3) 

“Arkadaşlarımla birlikte çok iyi zaman geçiriyorum.” değişkeni 0,82’lik katsayı ile en etkili 

değişken iken, Üniversite faktörü üzerinde (XD3) “ Üniversitede verilen eğitimin iş hayatındaki 

tecrübeler için yeterli olmadığını düşünüyorum.” Değişkeni 0,80 katsayısı ile en etkili değişkendir. 

Bu değişkenlerin tamamı ilgili faktörler üzerinde belirtilen katsayılar ile pozitif yönlü bir etkiye 

sahiptirler ve katsayılar bu değişkenlerde yapılacak bir birimlik artışın ilgili faktörler üzerindeki 

etki miktarını ifade etmektedir.

4. SONUÇ

Üniversite öğrencilerinin gelecekle ilgili düşüncelerinin araştırıldığı diğer çalışmalar 

incelendiğinde, Güleri (1999), gençliğin gelecek beklentisi üzerinde ailevi olanaklarının, eğitim 

öğretim fırsatlarının yetenek ve beceri düzeylerinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Yine 

Güleri (1999)’ a göre Ekonomik hayat için yarışmanın ve başarının ön planda olduğu endüstri 

toplumlarında gençler beklentilerini gerçekleştirebilmek için nitelikli, bilgili ve becerili insanlar 

olmak zorundadırlar.

Tuncer (2011) ise çalışmasında gençlerin uygun mesleki ve kişisel rolleri kazanmalarında 

başarılı rol modellerin etkisi düşünülerek okul-çevre ilişkisi kapsamında etkinliklerin 

planlanabileceğini vurgulamıştır. Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik 

oranın arttığı bilinmektedir. Bireyin hayatını ikame ettirebilmesi için öncelikli olarak ekonomik 

bir gücünün olması gerekliliği dikkate alınırsa, gelecek beklentisi ile ekonomik özgürlüğün 

ilişkili olduğu söylenebilir. Son yıllarda artan işsizlikle beraber birçok üniversite öğrencisi mezun 

olduktan sonra düşlediği gibi bir iş sahibi olamadığı bunun da çevresel, ailesel, arkadaş çevresi 

gibi boyutlarda mevcut üniversite öğrencilerini etkilediği söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin 

eğitim süreçleri boyunca kendilerini ilgilendikleri alanlarda geliştirmeleri, özellikle bilgisayar ve 

yabancı dil becerilerini geliştirmeleri onlar için mezun olduktan sonra pozitif bir katkı olabilir. 

Zira Kurt (2007)’ de yaptığı çalışmasında, kişisel gelişim programlarına (kurslara) katılan, 

bilgisayar bilgisi/kullanma becerisi yüksek olan, son sınıta okuyan, erkek öğrencilerin, hazırlık 
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okuyan, yabancı dil bilgisi iyi olan ve başka bir yabancı dil bilen öğrencilerin “Geleceğimden 

Kaygılanıyorum” düşüncesine katılmama ya da hiç katılmama eğiliminde olduklarını belirtmiştir.

Üniversite öğrencilerin gelecek beklentilerini üzerinde etkili olan faktörlerin analizi 

amaçlayan yapılan bu çalışma sonuçları bireyin kişilik özelliklerinin gelecek beklentisi üzerindeki 

en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Kişilik özelliklerinin üniversite yıllarında oturduğu 

ve birey olarak nasıl hareket etme konusunda olgunluğa erişme dönemi olduğu düşünülürse 

bulunan sonuçların oldukça mantıklı olduğu söylenebilir. Çalışma sonuçlarından elde edilen 

bulgular incelendiğinde, ele alınan öğrencilerin gelecek beklentilerinin yüksek olmasında 

anne babalarının birbirleri ile olan iletişimleri, bireyin yetişme tarzı ve aldığı eğitime bağlı 

olarak kendisine verilen işi en iyi şekilde gerçekleştirme bilinci, sosyallik bakımından arkadaş 

çevresiyle geçirdiği zamanı etkin olarak kullanması ve üniversitede edindiği mesleki tecrübenin 

iş hayatında yeterli olacağını düşünmesinin önemli olduğu söylenebilir.

Daha önce farklı araştırmacıların yaptığı diğer çalışmalarla benzer sonuçların çıktığı, 

Afyon Kocatepe üniversitesi ANS Kampüsünde lisans öğrenimi gören üniversite öğrencileri 

üzerine yapılan bu çalışmanın benzer özellikler taşıyan üniversite öğrencileri için de geçerli 

olduğu düşünülmektedir.
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