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ÖZET 

Bu araştırma ailelerinden ayrı olarak öğrenim gören üniversite öğrencilerinin benlik 

saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın genel evrenini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu Konya 

yurtlarında barınan ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden tesadüfî örnekleme yöntemiyle öğrenci seçilerek 

örneklem grubu oluşturulmuştur. Örneklemde, 2008–2009 öğretim yılında, Selçuk 

Üniversitesinde öğrenim gören 350 üniversite öğrencisi yer almıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi, korelasyon 

katsayısı, ki-kare, regresyon analizi yapılmıştır. 

          Yapılan analizler sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Cinsiyet değişkenin 

umutsuzluk düzeyi alt boyutları (umut, motivasyon kaybı, gelecek ile ilgili beklentiler) 

puan ortalamalarında anlamlı olarak farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet 



 

 

iv

değişkeninin benlik saygısı düzeyine etkisi incelenmiş, erkek öğrencilerin benlik saygısı 

düzeyleri kız öğrencilere göre yüksek bulunmuştur.          

          Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumu değişkeninin umutsuzluk düzeyi alt 

boyutlarına etkisi incelenmiştir. Ailelerin ortalama aylık gelir seviyesindeki  farklılıkların 

öğrencilerin gelecek ve motivasyon alt boyutlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı fakat 

umut boyutunda anlamlı olarak fark yarattığı görülmüştür. Ortalama aile aylık gelir düzeyi 

yüksek olan öğrencilerin umut düzeyi,  düşük ekonomik duruma sahip öğrencilere nazaran 

anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Aynı değişkenin benlik saygısına etkisi incelenmiş ve 

ekonomik düzeyin benlik saygısında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tesbit edilmiştir.  

         Anne ve babanın eğitim durumunun umutsuzluk düzeyine (gelecek, motivasyon, 

umut) etkisi incelenmiş ve anlamlı etkisi bulunamamıştır.  Anne ve baba eğitim durumunun 

benlik saygısına etkisi incelenmiş farklılığın anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

       Anne baba sağlık ve beraberlik durumunun umutsuzluk düzeyine (gelecek, motivasyon, 

umut) ve benlik saygısına etkisi incelenmiş ve anlamlı olarak fark yaratmadığı görülmüştür.  

       Öğrencilerin ailelerinin yaşadığı yerin  umutsuzluk düzeyleri (gelecek, motivasyon, 

umut)  ve  benlik saygısına etkisi incelenmiştir. Ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk 

düzeylerine (gelecek, motivasyon, umut)  etkisi bulunmazken benlik saygısına etkisi 

anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonucu, aileleri köy ve ilçelerde yaşayan öğrencilerin 

benlik saygısı düzeyleri ilde yaşayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

      Öğrencilerin devam ettikleri fakülte ve yüksekokulun umutsuzluk ve benlik saygısı 

düzeylerine etkisi incelenmiş; benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerine (gelecek, 

motivasyon, umut)  etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür.  

       Umutsuzluk ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş; umutsuzluk 

ölçeğinin alt boyutlarından olan umut, motivasyon eksikliği ve gelecek ile ilgili beklentiler 

ile benlik saygısı düzeyi  arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to analyze the desperateness state and self-respect levels 

of university students who live apart from their families.   

       The population of the study is made up of the students sheltering at Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dormitories those who are attending to Selçuk 

University. Sampling group was formed with the random sampling method by selecting 

students from study population randomly. Sampling involved 350 students who studied in 

Selçuk  University in 2008-2009 education years.  

            Arithmetic average, variation analysis, t- test, correlation co-efficieny was used and 

regression analysis was made in order to analyze data. 

           Examining the effects of sex variables on self-respect level, it was found that the 

self-respect level of male students was meaningfully higher than that of female students. 
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Also It was determined that the effect of sex variable on average scoring of hopelessness 

sub-extent was not relevant.  

         Examining the effects of  economic condition varaible on hopelessness sub-extent 

levels of students it was determined that variation on average monthly family income levels  

had no fair effects on future concerns and motivations of students. But it was determined 

that this varaible had significant effect on hopeness levels of students. It was found out 

those students were more hopefull who belong to relatively higher average monthly income 

level families than those students who belong to relatively less income level families. It was 

determined that this varaible had no significat effect on the students’ self-respect levels. 

        It was not determined any effect on either hopelessness sub-extent levels of students or 

self –respect of levels of students that of variety of  educational level of  parents. 

       It was not determined any effect on either hopelessness sub-extent levels of students or 

self –respect of levels of students that of variety of  health condition / aliveness and 

seperateness of  parents.  

       The effects of location of  students’ families  on hopelessness levels of students and 

self-respect of students were also examined and as a result no significant effect on 

hoplessness levels determined where as had meaningfull effects on self-respet levels. As a 

result of  resolvation it was considered that the students whose families live in villages and 

towns had higher of self-respect level than those of  whose families live in cities. 

       It was not determined any effect on either hopelessness sub-extent levels of students or 

self –respect of levels of students that of variety of  which faculty or  academy  atttended. 

       As a result of examination of  hopelessness verses self-respectness relations ; it was 

realized that there is pozitive relation between  hope, lack of  motivation and future 

expectations as sub-divisions of   hopelessness scale and self-respect level. 
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ÖNSÖZ 

Yaklaşık on yıldır Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kız yurtlarında 

çalışmaktayım.Görevim  gereği üniversite öğrencileri ile iç içe görev yapıyorum. Haftada 

en az bir ya da iki kez 24 saat nöbet tutuyorum. Bu nedenle de özellikle de kız öğrencilerle 

uzun süreli sohbet etme imkânım oluyor. Bu sohbetlerim neticesinde görev yapığım 

yurtlarda barınan öğrencilerin birçoğunun  özgüvenlerinin düşük olduğunu, gelecek kaygısı 

taşıdığını gördüm. 

Bu nedenle de bu tespitlerimi  araştırmaya değer buldum. Yüksek Öğrenim Kredi ve 

Yurtlar kurumunda barınan öğrencilerin benlik saygılarının ve umutsuzluk düzeylerinin 

incelenmesinin hem çalıştığım kurum hem de araştırmacılar için önemli bir kaynak 

olacağını düşünerek bu çalışmayı hazırladım. 

Bu çalışmamda bana her konuda desteğini esirgemeyen danışmanım Sayın Yrd Doç. 

Dr Hüseyin IZGAR hocama,  yıllardır bana emek veren anne ve babama, İngilizce 

çevirilerimde ve her konuda bana varlığıyla destek olan sevgili eşim Ahmet Murat 

OTTEKİN’e, kardeşim Mustafa Nejat Yamaner ve çocuklarım Asya, Derya ve Mert’e 

yanımda oldukları için teşekkür ederim. 
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BÖLÜM l 

GİRİŞ 

Gençlik dönemi ruhsal, bedensel ve toplumsal yönden kimlik kazanma 

dönemidir. Bu dönemde genç kendisiyle ben kimim, ben nasıl biriyim, başkaları beni 

nasıl görüyor, hangi mesleği seçmeliyim, yeterli miyim değil miyim gibi sorulara yanıt 

bulmaya çalışır. Bu soruların yanıtlarına göre cinsel, toplumsal ve mesleksel kimlik 

öğeleri yerleşmeye başlar. Genç, kendisi hakkında değerlendirmeler yaparken bir 

yandan da dış dünya ile etkileşimlerinden kendisi ile ilgili bazı çıkarsamalara ulaşır. 

Böylece kendisi ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüşe varması onun benlik ve 

benlik saygısını belirler. Benlik saygısı bireyin kendisinden memnun olması, kendini 

değerli, mutlu, sevilmeye değer görmesidir. Üniversite öğrencileri, çocukluktan 

gençliğe ve genç yetişkinlik dönemine geçme sıkıntılarını yaşayabilmektedir. Bu 

nedenle de kendi gelişimsel sorunları olan kişilerdir. Yüksek benlik saygısına sahip ve 

benlik saygılarında tutarlılık gösteren kişiler kendilerini daha mutlu, geleceğe karşı 

umutlu, sevecen ve sevilmeye değer kişiler olarak görürler. Düşük benlik saygısına 

sahip olan kişiler ise mutsuz, gelecek kaygısı için de olan, sevgi ve değer 

görmediklerine inanan kişilerdir. Üniversite öğrencileri gelişimsel dönem itibari ile 

sorunları olabilen bireylerdir. Üniversite yılları, gençlerin duygusal, davranışsal, 

sosyal ve fiziksel birçok zorluğu bir arada yaşadığı bir dönem olarak da bilinmektedir. 

Bu dönem içinde olan öğrencilerin birçoğu ailelerinden ayrı olarak öğrenim 

görmektedir. Bu öğrenciler farklı yerleşkelerden (köy, kasaba, şehir ve ülke), farklı 

kültürel ve sosyo-ekonomik ortamlardan gelmektedirler.    

   Genç insan sosyal dünyada gelecekteki yeri hakkında kaygı duyar. Bir yandan 

kim olduğu sorusuna cevap ararken diğer yandan da kendi kendine yeterli hale 

gelmeye, bağımlılık döneminden bağımsız döneme geçmeye çalışır. Kendisi gibi 

duygusal dayanak arayan ve benlik kavramını oturtmaya çalışan akranları 

beklentilerine cevap veremeyince, çatışma ve sosyal yalnızlık yaşar. Tüm bu karmaşık 

duygular içerisinde benlik kavramını oluşturmaya uğraşır  (Fronzoi, 1999). 
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Eğitim amacıyla, ailelerinden, alıştığı ortamdan ve arkadaşlarından ayrılmak 

durumunda kalan gençlerin, yeni bir çevre ve arkadaş edinme, gelecekteki mesleği ile 

ilgili iş imkânları konusunda pek çok kaygısı bulunmaktadır. Gençler bir taraftan 

gelecekleri için en önemli adım olan üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışırlarken 

bir yandan da bir başka şehirde ve belki de bir başka kültürde ailelerinden ayrı olarak 

öğrenim görmek zorundadırlar. Üniversite gençlerinin baş etmek zorunda olduğu söz 

konusu sosyal, ekonomik ve kültürel değişikliklerin birtakım psikolojik sorunlara yol 

açma riski bulunmaktadır (Çelikel ve Erkorkmaz,  2008).   

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; Düşük benlik algısı olan kişilerde 

umutsuzluk ve depresyona yakalanma olasılığı yüksektir. Yüksek benlik algısı 

mutluluğa, düşük benlik algısı ise umutsuzluğa ve depresyona neden olmaktadır 

(Goswik ve Jones, 1981).  

Yapılan araştırmalarda, üniversite gençlerini tehdit eden en önemli ruhsal 

bozukluğun depresyon olduğu bildirilmiştir. Psikiyatri kliniklerine daha çok kız 

öğrencilerin, ileri yaştakilerin ve ailesinden uzakta yaşayanların başvurdukları 

bildirilmektedir. Gençlerde depresyon, sık görülen ve akademik işlevlerde ciddi 

düzeyde bozulmalara yol açan ruhsal bozukluklardan biri olduğundan ve 

depresyondaki birey hareketsizliğe ve verimsizliğe kapılabildiğinden bu belirtileri 

gösteren gençlere ulaşılması koruyucu ruh sağlığı açısından önem taşımaktadır (Özdel 

ve Bostancı, 2002).  

           Bir grup üniversiteli genç üzerinde yapılan çalışmada, araştırmaya katılan 

öğrencilerin yarısının kendilik kavramının sürekliliğinin az olduğunu ve bu 

öğrencilerin çekingen oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 

45’i orta yada düşük benlik algısına sahiptir  (Ünal, 2004).     

         Benlik-Öz kavramı olarak tanımlanan olgu, psikoloji literatüründe “kendilik 

anlayışı”, “benlik tasarımı”, ”benlik kavramı” günlük yasamda “güven duygusu” ya da 

“kendine güven” olarak isimlendirilen, insanın kişiliğinin temelinde olan, birey için en 

önemli algı, duygu ve düşüncelerin bir bütünüdür (Öner, 1996).  
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        Benlik kavramının, imgesinin beğenilip beğenilmemesi, benlik saygısını 

oluşturur. Ayrıca benlik saygısı; kendini olduğundan aşağı ya da olduğundan üstün 

görmeksizin kendinden memnun olma durumudur. Kendini değerli, olumlu 

beğenilmeye ve sevilmeye değer bulma, kendini olduğu gibi, göründüğü gibi 

kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir ruh halidir. Benlik kavramı, 

insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimi olarak tanımlanır. Benlik 

kavramının, benlik imgesinin beğenilip benimsenmesi benlik saygısını oluşturur. 

Benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonucu ulaştığı benlik kavramını 

onaylamasından doğan beğeni durumudur (Yörükoğlu, 1993).  

W.James, benliğin doğası üzerine düşünürken, benlik saygısı kavramını da 

ortaya atmıştır. Kişilik değerlendirmesi üzerine ilk formüllerden birini geliştirmiştir. 

Basarı / istekler = Benlik saygısını oluşturmaktadır. James bu formülde benlik saygısı 

duygularının ne yalnız basarı, ne de yalnızca istekler amaçlar veya ihtiraslar ile 

belirlendiğini söylemiştir. Bunun yerine kişinin kendi kendisi ile barışıklık derecesi ve 

başarılarının isteklerine olan oranıyla belirlendiğini ileri sürmüştür. Örneğin, dünyanın 

en ünlü opera sanatçısı olmak gibi bazı isteklerimiz var, ama sonuçta küçük bir 

korodaki herhangi biri olursak, bu durumda kendimize olan saygımızın düşük olması 

kaçınılmazdır. Bu genel formüle göre ancak istekleri ve amaçları “gerçekçi” bir kişi, 

ortalama bir başarı ile bile, kendini değerli göreceğinden mutlu olabilecektir (Bruno, 

1982). 

Sanford ve Donovan (1984)’a göre benlik saygısı, bireylerin yaşamının farklı 

yönlerini etkileyen bir kişilik değişkenidir ve sağlıklı bir kişilik geliştirmenin ön 

koşulu olarak görülmektedir. Benlik saygısının düzeyi, kişinin düşündüğü, söylediği 

ve yaptığı her şeyi, dünyaya bakısını, diğer insanların ona bakısını, yasamı ile ilgili 

yaptığı seçimleri, sevgi verme ve alma yeteneğini ve değiştirilmesi gerekenleri 

değiştirmek için harekete geçme gücünü etkiler (Akt: Aydın ve Güloğlu, 2001).  

Benlik saygısı kişinin kendi dünyası ile ilgili kişisel kararları ve ideal benliğe 

göre yapılan iyi davranışlara dayanır. Yüksek benlik saygısı, hatalara, yanlışlara ve 
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başarısızlıklara rağmen şartsız olarak benliğin kabul edilişidir. Kişinin benlik kavramı 

ile ideal benliği arasında geniş bir uyumsuzluk varsa düşük benlik saygısından söz 

edilir. Benlik saygısı düşük olan kişilerde ise tersine olarak sevgi ve değerli olma 

duyguları zayıftır. Toplumdan uzak dururlar. Bu bireylerin depresyona yakalanma 

olasılıkları ve umutsuzluk düzeyleri de yüksektir. 

Benlik saygısı; bireyin kendisini olduğundan yüksek ya da aşağı görmeden 

kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendini değerli, olumlu, sevilmeye ve beğenilmeye 

değer görmesidir. Benlik saygısının duygusal, zihinsel, toplumsal ve dolaylı olarak da 

bedensel öğeleri vardır. Kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini 

ortaya koyabilme, başarılı olma, toplum içinde beğenilir olma, kabul görme, sevilme, 

kendi bedensel özellikleri kabul ve benimseme benlik saygısının oluşma ve 

gelişmesinde önemli etkenlerdir (İzgiç , Akyüz  2001). 

Kişinin kendi gereksinmeleri ile çevresi arasında uyumlu ilişkiler kurması ve 

sürdürmesi sağlıklı bir benlik kavramı ile mümkündür. Budak, benliği, bireyin kendini 

diğerlerinden ve başka her şeyden ayrı, eşsiz bir bütünlük olarak hissetmesi, onun 

bilincinde olması ve bu şekilde bilincinde olan tümel varlık olarak tanımlar (Budak, 

2000) . 

Rogers, Fenomenolojik Benlik Kuramı çerçevesinde insan ve onun 

yeteneklerine değer verir. Her insan doğumdan itibaren mutluluğu arar ve kendini 

gerçekleştirmek için çabalar . İnsanın doğasında iyiye doğru gelişme ve iyiye doğru 

değişme yeteneği bulunur. Rogers hedefine ulaşan insanlar için “Potansiyelini Tam 

Olarak Kullanan Kişi”  ifadesini kullanır. Böylesi insanlar yeni deneyimlere açıktırlar 

ve hayatı teğet geçmezler. Duygularına güvenirler; toplumsal beklentiler tarafından 

belirlenen rollere uyma konusunda diğer insanlara nazaran daha az isteklidirler 

(Yanbastı, 1996). 

Rogers’e göre, benlik fenomenolojik alanın bilinçli bir bölümüdür. Rogers alan 

şekil kavramına başvurarak benliği anlatır. Benlik bilinç düzeyine çıkınca, 

deneyimlerde oluşan alan üzerinde bir şekil oluşur. İnsanın deneyimlerinin çoğu 
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algısal alanın zeminini oluştururlar. Ama kolaylıkla bir şekil olabilirler. Rogers'ın 

kişilik kuramında benlik kavramı önemli bir yer tutar. Benlik kişinin fenomenolojik 

veya algısal alanının bir bölümünü oluşturarak, “Ben” hakkındaki bilinçli algılamaları 

içerir. Benlik kavramı kişinin kendi hakkında sahip olduğu imajdır ve “ben neyim?” 

gibi var olduğunun farkında olma ve "ben ne yapabilirim?" şeklinde işlevlerinin 

Rogers'a göre benlik, insanın kendine ilişkin algılamalarının düzenlenmiş şeklidir. 

Örneğin insan zamanla ne kadar değişirse değişsin, yine de kendisinin aynı insan 

olduğuna dair içsel bir bilince sahiptir. Rogers'a göre benlik kavramı, insanın 

hareketlerini kontrol eden bir yapıda değildir. Davranışları düzenlemez, bireyin 

mevcut bilinçli algılarını sembolize eder. Deneyim ve algıların bileşiminden oluşan 

benlik bilinçlidir. Rogers'a göre bilinç dışı etkenlerden hareket eden bir bilinç 

kavramının işlevsel bir tanımı yapılamaz ve araştırılamaz (Yanbastı, 1996). 

Rogers, koşulsuz sevgi içerisinde yetişen kişilerin olumlu ve güçlü bir benlik 

algısına sahip olacaklarını söyler. Sağlıklı yaşamın ve gelişmenin temel gereği insanın 

kendine karşı koşulsuz sevgi göstermesidir. Umutsuzluk, hayata bakıştaki olumsuz 

tutumlar, kötümser yaklaşım ve başarısızlıktır (Tümkaya, 2005). 

Rosenberg (1965)’e göre bireyler bütün nesnelere karşı bir tutuma sahip 

oldukları gibi kendi benliklerine karşı da bir tutuma sahiptirler. Kişinin kendisine karşı 

olumlu ve olumsuz tutumlarının toplamından oluşan benlik saygısı sosyal yeterlilik, 

kişisel değer ve beden algısının bileşiminden oluşmaktadır. Benlik saygısı farklı 

bileşenleri olan bir kavramdır. Bu bileşenler sosyal yeterlilik, kişisel değer ve beden 

algısıdır. Bu özellikler her birey için farklı öneme sahiptir. Benlik hakkında bir yargıya 

varmak için kişinin özelliklerini gerçekte nasıl değerlendirdiğini belirlemek gerekir. 

Rosenberg (1965)’e göre benlik saygısı kişinin kendisine karşı takındığı olumlu ve 

olumsuz tutumlardır. W. James (1980)’e göre benlik saygısı kişinin kendisini ne kadar 

başarılı algıladığı ile bu başarıya atfettiği değer arasında yaptığı değerlendirmedir 

(Akt. Yanbastı,  1996).  
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 Umutsuzluk,  ilgi kaybı, enerji eksikliği,  kliniksel depresyon içinde iyi 

tanınan öneminden dolayı depresif semptomlar içinde yer alır. Kısaca umutsuzluk, 

bireyin geleceğe yönelik kötümserliği olup, depresyon ve intihar arasındaki 

arabulucudur. Beden sağlığının kaybedilmesi, aile bireylerinden birini yada değer 

verdiği bir bireyi kaybetmek, uzun süreli stres, kendini bırakmak, soyut değerlere 

Allah’a inancını kaybetmek gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.  

İçine kapanma, kötümser içerikli konuşmalar, dilde olumsuz ifadeler 

konuşmada azalma, duyguların ifadesinde azalma, dış uyaranlara karşı tepkilerin  

azalması iştahın azalması, uyku saatlerinde artma ya da azalma, kişisel bakıma özen 

göstermeme, sosyal ortamlardan kaçma gibi belirtiler gösterirler. Umutsuzluk, hayata 

ve geleceğe bakıştaki kötümserliğin yükselmesine karşıt, iyimserliğin düşmesi veya 

ortadan kalkmasıyla açıklanır (Lavender ve Watkins, 2004).  

Yapılan araştırmalarda düşük benlik saygısının yalnızlık, kaygı, yaşamdan 

hoşnut olmama, kolay öfkelenme, depresyon, intihar, suç işleme ve madde bağımlılığı 

ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Anne ve babayla kurulan güçlü bir ilişki, erken 

ergenlikten genç yetişkinliğe uzanan yıllar boyunca benlik saygısı için güçlü bir temel 

oluşturmaktadır (Bush,  Ballard ve Fremouv, 1995;  Kazdin, French, Unis ve Dawson, 

1983). 

Bu dönem, birçok bireyin yaşamında önemli değişimler yaşadığı ve istikrar, 

güven ve önemlilik duygularını hissedeceği ilişkisel bir bağlama ihtiyaç duyulan bir 

dönemdir. Böylesi bir bağlam sağlandığında, birey değişimin yarattığı stresle daha iyi 

başa çıkabilir. Mead (1934), benliğin gelişiminde, bireyin içinde bulunduğu sosyal 

grup ile bütünleşme sürecini vurgulamıştır (Akt. Yanbastı, 1996). 

 Bireyin, başkasının gözünde kendini görmesi için ilişkiye girmesi gerekir. 

Kişinin yaşantısında anahtar rolü oynayan belirli insanlar benlik saygısının oluşumunu 

etkilemektedir. Kişi kendisi için önemli olan insanların fikir, davranış ve tutumlarını 

değerlendirmektedir. Böylece, kendi dünyasındaki diğer önemli insanların, hakkında 

ifade ettiklerinden kendine yönelik bir tutum geliştirmektedir. Eğer, birey için önemli 
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olan kişiler, onu değerli buluyor, ona saygı duyuyorlarsa, kişi kendini değerli 

bulunmaktadır (Bednar, Wells ve Peterson, 1991). 

 Olumlu benlik saygısına sahip bireylerin karşılaştıkları olay ve olguları 

değerlendirme biçimi daha sağlıklı olmakta ve geleceğe karşı beklentileri olumlu 

olmaktadır. Bu bireyler problemler karşısında kendilerini daha olumlu 

değerlendirebilmekte, probleme ilişkin düşünce biçimleri ve çözüm yolları rasyonel 

temeller üzerine oturmaktadır. Olumsuz benlik saygısına sahip bireylerin ise 

karşılaştıkları problemlerin çözümünde rasyonel olmayan düşünme yollarına daha 

fazla başvurabildiği, elde ettikleri sonuçların beklentilerini karşılayamamasına bağlı 

olarak da geleceklerini kötümser bir bakış açısı ile değerlendirebildikleri 

görülmektedir (Bektaş,  2002). 

Bu çalışmada, ailelerinden ayrı olarak öğrenim görme zorunluluğunun, 

üniversite eğitimine başlayan ve sürdüren öğrencilerin benlik saygısı ve umutsuzluk 

düzeylerini ne ölçüde etkilediği araştırma konusu edilmiştir.. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, ailelerinden ayrı (yurtlarda) öğrenim görmekte 

olan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ve umutsuzluk düzeylerinin 

incelenmesidir. 

1.2. Araştırmanın Alt Amaçları 

1. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, umut) 

puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? 

2. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri,  cinsiyet değişkenine 

anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? 
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3. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, umut)  

puan ortalamaları ekonomik durum değişkenine göre, anlamlı düzeyde farklılaşmakta 

mıdır? 

4. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri  ekonomik durum 

değişkenine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? 

5. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, umut) 

puan ortalamaları anne baba eğitim durumu değişkenine göre anlamlı ölçüde 

farklılaşmakta mıdır? 

6. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri anne baba eğitim durumu 

değişkenine  göre  anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? 

7. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, umut) 

puan ortalamaları anne baba durumu değişkenine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta 

mıdır?  

8. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri, anne baba durumu 

değişkenine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır?  

9. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, umut) 

puan ortalamaları ailelerinin yaşadığı yer değişkenine  göre anlamlı ölçüde 

farklılaşmakta mıdır? 

10. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri  ailelerinin yaşadığı yer 

değişkenine göre anlamlı ölçüde farlılaşmakta mıdır?  

11. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, 

umut) puan ortalamaları fakülte ya da yüksek okul değişkenine  göre anlamlı ölçüde 

farklılaşmakta mıdır? 

            12. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri  fakülte ya da yüksek 

okul değişkenine  göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? 
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13. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk alt boyut (motivasyon, gelecek, 

umut) puan ortalamaları ile benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bireyin geleceğine ilişkin olumlu veya olumsuz değerlendirme biçimleri, 

hayata ve kendine karşı bakışını değiştirebilmektedir. Gelecekten fazla bir 

beklentisinin olmaması sürekli surette geleceğe ait olumsuz düşüncelerin bulunması 

birçok özelliği etkilemektedir. Bunlardan biriside umutsuzluk ve kişinin benlik saygısı 

ilişkisidir. Kişi içinde bulunduğu umutsuz ruh hali ile başarılarından tatmin 

olamamakta belki de bunları göremeyecek hale gelmektedir. Karamsar düşüncelerin 

yoğun olduğu düşünce yapısı ile bireyin içinde bulunduğu umutsuzluk durumu kişinin 

benlik saygısı üzerinde rol oynadığı düşünülmektedir.  İçinde bulunduğu umutsuz 

durumdan dolayı kendisini sevmesinde ve yaşam karşısında yeterlilik hissetme 

duygularına olumsuz etki yapabilir.  Youngren ve Lewinsahne’a (1980) göre düşük 

benlik saygısı, sosyal çekilme ve intihar düşünceleri umutsuzluk duygusu ile yakından 

ilişkilidir  (Kutlu,1997). 

 Yapılan birçok araştırmada üniversite öğrencilerinin birçoğunun düşük benlik 

algısına sahip oldukları saptanmıştır. Durum böyle iken birde buna ailelerinden bir 

başka yerleşkede öğrenim görme zorunluluğu da eklenince bu öğrencilerin umutsuzluk 

düzeylerinin yüksek olması beklenir. Bu nedenle de ailelerinden ayrı olarak öğrenim 

gören öğrencilerin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi konusu 

araştırmaya değer bir konudur. Bu araştırma meslek elemanları ve Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu için önemli bir kaynak olacaktır. 
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1.4. Sayıtlılar 

            Araştırmaya katılan öğrencilerin araştırmada kullanılan kişisel bilgi formu ve 

ölçeklerdeki sorulara gerçek durumlarını yansıtacak şekilde samimi olarak cevap 

verdikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

         1. Bu araştırma 2008- 2009 öğrenim yılında Selçuk Üniversitesinin çeşitli fakülte 

ve yüksekokullarında öğrenim gören ve Kredi ve Yurtlar kurumu Konya yurtlarında 

barınan üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. 

2. Araştırma “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Rosenberg 

Benlik Saygısı Ölçeği”  ile sınırlıdır.   

3. Araştırma bulguları Selçuk Üniversite’ne bağlı İktisadi İdari Bilimler, Mesleki 

Eğitim, Fen-Edebiyat, Ziraat, Adalet Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek 

Okulu, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Teknik Eğitim, İletişim, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu, Diş Hekimliği, Yüksek Lisans, YADAM, Güzel Sanatlar, Teknik 

Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Hukuk ve Veterinerlik Fakültesinde öğrenim 

görmekte olan üniversite öğrencilerinden toplanan verilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Araştırmada kullanılan kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

Benlik : Bireyin özellikleri, yetenekleri, değer yargıları, emel ve ideallerine ilişkin 

kanaatlerine ilişkin dinamik görüntüsü olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca benlik kavramı 

şahsın kendisi ile ilgili algılamalarının, kişisel atıflarının, geçmiş yaşantılarının, 

gelecekle ilgili hedeflerinin, sosyal rollerinin onun zihninde temsil edilişi ve zihinde 

kavramsal ben olarak odaklaşmasıdır. 
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Benlik Saygısı : Kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik kavramını 

onaylamasından doğan beğeni durumudur. Benlik saygısı benliğin kabulünü kapsar 

Benlik saygısı, kişinin kendini nasıl  hissettiği ve  tanımladığı olarak tarif edilir. 

Umut : Kişinin yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçların oluşacağı 

ihtimaline dair duygusal inancıdır. Türk Dil Kurumu’na göre umut, “ummaktan doğan 

güven duygusu, ümit” ve “bu duyguyu veren kimse veya şey” olarak tanımlamakta ve 

yine sözcüğün, “bir şeyin olmasını istemek, beklemek” ve “sanmak, tahmin etmek” 

anlamlarını ifade ettiğini belirtilmektedir.            

Umutsuzluk : Bir olay karşısında duyulan beklentilerin olumsuz yönde olması veya 

beklentilerin olumsuz yönde gittiği sanrısıdır. Hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği 

düşünülen beklentiler karşısında hissedilen duygudur. Kişinin geleceğe yönelik 

olumsuz yargılarını ifade eder.  

 



 

 

12

BÖLÜM ll 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde benlik, benlik saygısı kavramları ve umutsuzluk ile ilgili 

kuramsal bilgilerle birlikte bu konularda yapılmış araştırmalara yer verilmiştir.  

2.1.Benlik  

Son yıllarda kişiliği etkileyen güçlü bir faktör olarak, benlik kavramı, pek çok 

araştırmacı tarafından ilgi ile incelenmeye başlanmıştır.  

Psikoloji literatüründe benlik ile ilgili pek çok kavram bulunmaktadır. Benlik 

kavramı bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve bireyin sahip olduğu 

bütün bu özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir (Pişkin, 

1997).  

  Rosenberg (1979) benlik kavramı ve ego kavramının sıklıkla birbirleri yerine 

kullanıldığını, ego kavramının; bireyin gerçeklerle bahsetmesini sağlayan bir dizi 

entelektüel ve bilişsel süreçler içerdiğini ve benlik kavramından farklı olarak, benliği 

koruma ve geliştirme görevi olduğunu vurgulamaktadır. Dilimizdeki kullanımına 

baktığımızda benlik kavramın ego anlamında da kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

"Ego" benliğin psikolojik süreçler ile ilgili kısmı; "benlik" (self) ise doğuştan getirilen 

potansiyel, yapı ve yaratılış yani özdür. Benlik, bireyin doğumuyla birlikte kendisi ve 

çevresiyle etkileşimi sonucu edindiği yaşantıları ile oluşan kendisiyle ilgili görüş ve 

algı biçimidir (Hall ve Lindzey, 1970 ).  

         Kişinin kendi gereksinimleri ile çevresi arasında uyumlu ilişkiler kurması ve 

sürdürmesi sağlıklı bir benlik kavramı ile mümkündür. Budak, benliği, bireyin kendini 

diğerlerinden ve başka her şeyden ayrı, eşsiz bir bütünlük olarak hissetmesi, bunun 

bilincinde olması ve bu şekilde bilincinde olan tümel varlık olarak tanımlar (Budak, 

2000).  
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Benlik kişiliği etkileyen önemli bir faktördür ancak kişilikten biraz farklı bir 

anlam taşımaktadır. Benlik kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi kendimizi 

görüş tarzımızdan oluşur. Bu bakımdan benlik, kişiliğin öznel yanı olarak 

tanımlanabilir.İç varlığımızın bütününü teşkil eden benlik, kişilik gibi karmaşık bir 

kavramdır  (Baymur,1994). 

Benlik kavramını sahsın kendisine bakış açısı, kendisini zihninde temsil ediş 

biçimi seklinde tanımlamak mümkündür. Ayrıca, benlik kavramı sahsın kendisi ile 

ilgili algılamalarının, kişisel atıflarının (yüklemelerinin), geçmiş yaşantılarının, 

gelecekle ilgili hedeflerinin, sosyal rollerinin onun zihninde temsil edilişi ve zihinde 

kavramsal ben olarak odaklaşmasıdır (Aydın, 1996). 

Benlik edinik bir yapı, bir oluşumdur. Çocuk doğuşta ben ile ben olmayanı 

birbirinden ayırt edemez. Fakat benlik, kişi doğduğu andan itibaren başından geçen 

sayısız olaylar, çevresinde değindiği kişilerin etkisi ile yavaş yavaş oluşur (Baymur, 

1994) 

Lecky, iyi bir ruh sağlığı için benlik tasarımı ile özellikle ideal benlik (bireyin ne 

olması, nasıl davranması gerektiğine ilişkin kendisine mal ettiği yargıları) ile gerçek 

yaşantıları arasında iyi bir ahenk ve tutarlılık olmasının önemine dikkat çekmiştir. Bir 

insan ne kadar benlik tasarımına uygun davranabilirse, kendini o kadar rahat hisseder, 

ideal benliğe ne kadar ters düşen yaşantıların etkisinde kalırsa, o kadar huzuru kaçar 

ve kaygılanır. Kendi ideallerine ve değer yargılarına uygun davranmak insanın kendine 

olan saygısını, güvenini ve mutluluğunu artırır. Ruh sağlığı yerinde olan bir kimse 

kendi benlik tasarımına az çok uyarlı davranabilen kişidir (Akt: Baymur, 1994) 

Coopersmith’e (1967) göre özsaygı, bireylerin sosyal, duygusal, bilişsel ve 

akademik yaşamlarını etkilemektedir. Sağlıklı bir kişiliğin ön koşulu olan öz saygı, 

kişinin toplumun etkin ve katılımcı bir üyesi olmasında önemli rol oynamaktadır. 

Topluma etkin bir şekilde katılım ise kişisel başarı ve mutluluğu beraberinde 

getirmektedir. Yüksek özsaygı kişinin çevre ile ilişkilerinde daha etkili, hareketli ve 

güvenli olmasını sağlamaktadır (Akt Aydın ve Güloğlu, 2001). 



 

 

14

Rosenberg, bireyin kendine karşı oluşan tutumunun olumlu veya olumsuz yönde 

olmasının; kendisini değerli görmesi veya görmemesinin benlik saygısını belirlediğini 

söyler (Çuhadaroğlu,1994).  Benlik saygısı, bireyin kendi kendisini değerlendirmesi 

sonucunda ulaştığı benlik kavramını onaylayıp onaylamaması durumunda ortaya çıkan 

beğeni durumudur. İnsanlar ideallerine ulaşamadıklarında kendilerini başarısız 

hissederler ve kendilerini sevmemeye başlarlar. Önemli bir alanda yaşadıkları 

başarısızlık hissini tüm kişiliklerine genellerler (Yörükoğlu,1993). 

Olumlu benlik saygısı kişinin tümüyle birey olarak kendini kabul etmesi, değer 

vermesi ve güvenmesi olarak tanımlanır. Yüksek benlik saygısına sahip olan bir kişi, 

kendini olumlu olarak değerlendirir ve güçlü yönleri hakkında kendini iyi hisseder. 

Kendine güvenen kişi zayıf olduğu yönlerde kendini geliştirmeye çalışır (Pope ve 

McHale, 1988). Düşük benlik saygısına sahip bir kişinin kendine güveni zayıftır. Bu 

kişiler diğerlerine bağımlıdır, utangaçtır, araştırmacı değildirler ve daha az yaratıcı ve 

daha otoriter kişilerdir (Wells ve Marwell,1976, Pope ve McHale,1988). 

 Carver ve Scheler (1988)'e göre eğer olaylar bir kişinin kontrolü dışındaki 

nedenlerden gelişirse, benlik saygısını etkilememektedir. Offer ve arkadaşlarına göre 

(1981),  birçok ergen mutludur ve olumlu benlik kavramına sahiptir.  

Çuhadaroğlu, ergenler üzerinde yaptığı araştırmasına göre bireyin benlik algısı 

ne kadar durağansa benlik saygısının da o derece yüksek olacağını, değişken bir benlik 

algısının benlik saygısını düşüreceğini ifade etmektedir (Çuhadaroğlu, 1994).  

Ergenlik döneminde benliğin gelişimini araştıran Harter, benliğin bu dönemde üç 

aşamadan geçtiğini söyler. 11–13 yaş arasında ergenler benliğin bir kaç farklı 

özelliğini tanımlamakta ve bu tanımlamaları çelişki arz etmemektedir. 14–16 yaş 

arasında ise benlik ile ilgili tanımlamaları karşıtlık gösterir ve bu onlarda bir çelişki ve 

sıkıntı meydana getirir. Harter bunu, farklı ortamlarda farklı davranmalarından dolayı 

bu benliklerin hangisinin gerçek benlikleri olduğuna dair şüpheye düşmeleri olarak 

açıklar. Sonraki yaşlarda bu çelişki ve uyuşmazlıklar azalır ve bu farklılıkların kendi 

içlerinde uyumlu halde bulunabileceğini algılamaya başlarlar (Akt: Canpolat, 2003).  
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 Benlik saygısı açısından benlik algısının tutarlılığı ve devamlılığı önemlidir 

Benliğin yapısı, dünyayı, diğerlerini ve kendimizi nasıl görüp algıladığımızı belirler, 

var oluşumuzun temelini oluşturur ve her tür duygu, düşünce ve davranışımızı etkiler 

(Linville, 1982).  

Linville, sosyal bir alan hakkındaki bilgi derinleştikçe, o alana dair sahip olunan 

bilgi yapısının karmaşıklaştığını ve çeşitlendiğini öne sürer. Belli bir alanda bu bilgi 

yapısı karmaşıklaştıkça, bu bilgi yapısı temelinde yapılan değerlendirmeler de daha az 

aşırılık arz eder. Bu, Linville’in karmaşıklık-aşırılık modelidir. Bu modelin uzantısı 

içinde Linville, benlik karmaşıklığı modelini geliştirmiştir. Benlik, çok yönlü ve çok 

bileşenli bir yapıdır.  Bu benlik yönleri, kişinin benlik şemasını oluşturan bilişsel ve 

öznel yapılardır. Bu modeldeki “karmaşıklık” terimi “geniş ve ayrımlaşmış” 

anlamında belki de çeşitliliği anlatmak üzere kullanılmaktadır. Bu modele göre, benlik 

yönü sayısı artıp bu yönler arasındaki ayırım belirginleştikçe benlik karmaşıklığı artar. 

Linville, benlik karmaşıklığı yüksek olan bireylerin strese karşı daha dayanıklı 

olduklarını öne sürer.  Bu modele göre ayrışmış benlik yönlerinin olması ile bireyin 

belli bir alanda yaşadığı olumsuz bir duygunun sadece ilgili benlik yönünde 

değerlendirilmesini sağlar. Olumsuz bir olayda yüksek benlik karmaşıklığına sahip 

bireyler, bu andaki duygular en son etkileşilen benlik yönüyle sınırlı kalıp diğer benlik 

yönlerine taşmayacağından dolayı, duygularını daha ılımlı bir düzeyde ve aşırıya 

kaçmadan yaşayacaklardır (Linville, 1985). 

Benlik kavramı kişinin ne olduğu konusundaki görüşlerinin yanı sıra ne olması 

gerektiği ve ne olmak istediği konusundaki görüşlerini de içerir. Kişinin ne olmak 

istediği konusundaki görüşler ideal benliği oluşturur. Bu terim bireyin ulaşmak istediği 

ve sahip olduğu takdirde kendisini çok değerli bulacağı benlik kavramını tanımlar 

(Altıntaş ve Gültekin, 2003). 

 Benlik kavramını, kültürel farklılıklar açısından incelediğimizde karşımıza iki 

tip benlik yapısı çıkmaktadır İlki ilişkisel benlik adı verilen, toplulukçu kültürlerde 

benimsenen, bireylerinden de böylesi beklenen benlik yapısıdır. Toplulukçu kültürler 
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bireyi toplumla bir ve topluma bağlı olarak görürler. Böyle toplumlarda bireysellik 

anlam taşımaz. İlişkisel benlik, işte bu bağlılığı anlatmaktadır. Kişi benliğini birlikte 

yaşadığı diğer insanlardan kesin sınırlarla ayırmaz. Bu benlik yapısında bireyden, 

toplumda ona verilen görev ve rolleri ve de ondan beklenen davranışları uyum içinde 

yerine getirmesi beklenir. İlişkili benliğin bulunduğu kültürlerde kendini öne çıkarmak 

hoş karşılanmaz. İlişkili benliği olanlar sosyal olarak birleştirici duyguları daha sık ve 

yoğun yaşar (Sampson, 1988).  

 Daha çok Batı kültüründe rastlanan diğer bir benlik yapısı da ayrışık benliktir. 

Bu tip kültürlerde bireyin bireyselliğine vurgu yapılır. Bu benlik yapısında 

başkalarının arasından sıyrılmak ve kendini göstermek, farklı olmak, kendini ifade 

edebilmek, kişisel amaçları gerçekleştirebilmek önem taşır. Birey kararlarında kendi 

içgüdülerine güvenir ve kararlarını kendisi alır. Bu tür davranışları bireye özgüven ve 

benlik saygısı kazandırır. Toplumun da bireylerinden beklentileri bu yöndedir. Bireyci 

kültürlerde benlik, başkalarından açıkça ayrılmıştır. Ayrışık benliğe sahip kişiler, 

sosyal olarak ayırıcı duyguları daha sık ve yoğun yaşarlar. Bu tanımlanan iki tip kültür 

içerinde her bireyin mutlaka o kültüre atfedilmiş benlik yapısına sahip olması 

düşünülemez. Kültürler içerisinde de bireysel faklılıklar ve alt gruplar arası farklılıklar 

olacaktır  (Canpolat, 2003).  

Kağıtçıbaşı, bu iki tür benlik yapısına üçüncü bir yapı eklemiştir. : Özerk-

İlişkisel benlik. Bu benlik yapısı hem ilişkisel eğilimi hem de özerkliği içinde 

barındırır. Bu tür benlik, toplulukçu kültüre sahip toplumların gelişmiş kentsel 

bölgelerinde, kuşaklar arası maddi ilişkilerin azaldığı, buna karşılık duygusal 

bağlılıkların kaybolmadığı aile modelinde gelişmektedir. Kendini denetlemeyi öğrenen 

insan gelişmiş, olgunlaşmış insandır. İnsanın doğru ve olumlu davranması için bilinçli 

olması ve davranışlarını denetlemesi gerekir. Kendini bilen insan doğru, güzel ve 

olumlu davranır (Kağıtçıbaşı, 1996).  
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2.1.1.Rogers’ın Benlik Kuramı 

Benlik kuramını kişiliğin temeline koyan psikologlar, insanın temelde iyi 

olduğuna ve bireylerin sürekli olarak daha iyiye doğru gelişmek için çaba harcadığına 

inanırlar. Benlik yaklaşımı mekanik değildir. Bu yaklaşımı savunanlar şimdi ve burada 

olan hadiselere önem verirler, daha önceki olumsuz hadiselere o kadar önem 

vermezler.    

            Rogers’a göre benlik kavramı kişinin kendi hakkında doğru ya da yanlış olan 

bir takım hipotezlerdir. Bu hipotezlerin örgütlenmesi ile biz bir benlik yapısından söz 

edebiliriz. Rogers insan davranışlarını akıcı görür ve insanı belli kalıplar içinde gören 

kuramları reddeder. Rogers’a göre benlik, insanın kendine ilişkin algılamalarının 

düzenlenmiş şeklidir. Benlik insanın hareketlerini kontrol eden bir yapıda değildir. 

Davranışları düzenlemez. Deneyim ve algıların bileşiminden oluşan benlik bilinçlidir. 

Bilinç dışı etkenlerden hareket eden bir bilinç kavramının işlevsel bir tanımı 

yapılamaz ve araştırılamaz (Altıntaş ve Gültekin, 2003). 

Olumlu bir benlik geliştirebilmemiz için koşulsuz sevgi içinde yetişmemiz 

gerekir. Koşulsuz sevgi birey, ne yaparsa yapsın onun sevgi ve saygıya layık olduğunu 

layık olduğunu kabul eden anlayışın bir ürünüdür. Bizim bazı davranışlarımız yanlış 

olabilir ve bu nedenle cezalandırılabilir. Buna rağmen insan olarak biz yaptığımız 

hataların ötesinde her zaman sevilmeye ve sayılmaya değer yaratıklarız Davranış 

cezalandırılır fakat birey sevilir ve sayılır. Bu anlayış içinde ana- babalar , çocuklarına 

" yaptığın davranış kötüydü, onun cezalandırılması gerekir, ama unutma ki sen benim 

gözümde  hataların ötesinde değerli bir varlıksın. Seni seviyorum ve sayıyorum 

şeklinde yaklaşmalıdır (Cüceloğlu, 1991). 

Koşulsuz sevgi içinde büyüyen kişilerin benlik anlayışları güçlü ve olumludur. 

Yapılan davranışla benlik bilinci arasında bir farklılık varsa o zaman kaygı ortaya 

çıkar. Farklılık ne kadar büyükse,  kaygı da o kadar kuvvetli olur. 
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Rogers,  kişinin kendini aldatmaya başlamasıyla kaygı düzeyinin artacağını ve 

zamanla bireyin benlik bilincinin temelden sarsılacağını söyler. Bu nedenle de yanlış 

bir davranış yapıldığında bunun yanlış olduğunu kabul ederek bu davranışın kendine 

uygun olmadığını bilerek bir daha tekrarlanmamaya çalışılması gerekir. Bir davranışın 

kötü olması, bireyin kötü bir insan olması anlamına gelmez. Kendi kendini affetmek 

ve kendini koşulsuz sevmek ve saymak sağlıklı yaşamak ve gelişmenin temel ilkesidir 

(Cüceloğlu, 1991).  

Başkalarının kişi hakkındaki değerlendirmeleri benlik gelişiminde etkilidir. Kişi 

başkalarının onayladığı davranışları özümser, onaylamadıklarını dışta bırakır.  Bu 

yaşadığı özdeşim sayesinde değerler sistemini oluşturur. Rogers, benliği şekil zemin 

ilişkisi içerisinde değerlendirmiştir. Bireyin deneyimleri algısal alanın zeminini 

oluşturur, benlik bilinç düzeyine çıktığında bu alan üzerinde bir şekil oluşturur. Benlik 

bu algısal alanın bir parçasıdır ve ben ile ilgili bilinçli algılamaları içerir ( Rogers, 

1994). 

Özetle Rogers, psikanalitik görüşün aksine insanı doğuştan iyi olarak ele almış; 

iyiye ve bütünlüğe doğru bir gelişme çabası içerisinde olduğunu kabul etmiştir. 

Benlik, bireyin kendisi hakkındaki yargılarının düzenlenmiş halidir. Benlik olumlu 

veya olumsuz olarak algılanabilir. Olumlu bir benlik yapısı oluşturmanın ön şartı 

koşulsuz sevgidir (Yanbastı,1996).  

2.1.2.Maslow’un Benlik Kuramı 

Maslow’un kişilik kuramında benlik bilinci önemli bir yer tutar. Maslow insanı 

bütüncü-holistik bir yaklaşımda ele almıştır. Davranışlarda temel gereksinmelerin 

hiyaraşik etkileşimine inanmıştır. Çevre ilişkilerinin kendini gerçekleştirme 

güdüsündeki rolünü kabul etmiş normalliği ideal insan durum olarak değerlendirmiştir 

(Altıntaş ve Gültekin , 2003). 
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Felsefede uzun yıllar tartışması süren ruh ve beden ayrımını reddeden insancı 

psikologlar, insanın karmaşık bir bütün olduğunu ve böylece incelenmesi gerektiğini 

savunmuşlardır.  

İnsan anatomisini anlamak için bilim adamları kadavra üzerinde çalışmakta, 

dokuları parça parça ayırarak incelemektedir. Oysa kadavra canlı bir organizma 

değildir. Bu yolla elde edilen bilgilerin, canlı organizmayı bir bütün olarak inceleyerek 

elde edilecek bilgiler ışığında değerlendirilmesi gerekir. Bunun gibi güvenlik, kendine 

saygı gibi konuların birbirinden bağlantısız olarak bir bütün halinde incelenmesi 

gerekir (Maslow,1970). 

Maslow’un kendini gerçekleştirmiş bir kişide gördüğü bazı özellikler şunlardır:  

• Kendisini, başkalarını ve doğayı olduğu gibi kabul etme. 

• Yaşamın olaylarını tam anlamıyla yaşamak ve tadını çıkarmak. 

• Kendiliğinden hareket geçmek 

• Yaratıcı bir biçimde davranmak. 

• Nüktedanlık. 

• Kendine ve yaşama gülebilmek. 

• İçtenlik, tabiilik, samimilik. 

• Takdir edebilme. 

• Mahremiyetten hoşlanma. 

• Savunucu olmama. 

• İnsanlıkla özdeşim kurabilmek. 
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• Demokratik  karakter yapısına sahip olma. 

• Kültürlere karşı direnme. 

Maslow, yukarda özetlenen özellikleri bazı ünlü kişiler ve bazı üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptığı gözlemler sonucunda tespit etmiştir. Maslow’a göre bu 

özellikler daha çok orta yaş ve ötesindeki insanlarda bulunmaktadır. Gençlerde 

“deneyim yetersizliği “ nedeniyle bu özellikler tam olarak görülememekte ancak 

sağlıklı bir gelişim sürecinde bulunan gençlerde bu özellikleri geliştirme eğilimi 

görülebilmektedir (Kuzgun,1985). 

2.1.3.Kendilik Psikolojisi-Heinz Kohut  

“Kendilik Psikolojisi” Kohut'un öncülüğünde gelişen çağdaş psikanalitik 

kuramlardan biridir. Kohut (1971), kuramı ilk ortaya koyduğunda kendiliği (self), 

benlik (ego) içinde yer alan bir kendilik tasarımı (self representation)-kişinin kendini 

algılayış biçimi ve kendisiyle ilgili imgeler bütünü- şeklinde düşünmüştür. İkinci 

kuramında ise kendilik, bir üst örgütlenme, “kişiliğin çekirdeği, algıların ve 

girişimlerin merkezi” şeklinde nitelendirilir ve tüm psikopatoloji alanına açıklama 

getirmeyi hedefler (Kohut 1977).  

Kendilik nesneleri (self objects), kendiliğin bir parçası, bir uzantısı olarak 

algılanan nesnelerdir. Kendilik nesneleri; anne-baba, daha geniş anlamıyla da çocuğun 

yaşamında önem taşıyan, çevresinde bulunan kişilerdir (Türkçapar 1996). 

        Çocuğun kaygısının yatıştırılması, benliğinin varlığından ve işleyişinden aldığı 

hazzı onunla paylaşıp ona yansıtarak sürekliliğinin sağlanması, kendine güvenin 

ayakta tutulması gibi işlevler kendilik nesnesi işlevleridirler (Çuhadaroğlu 2001).  

Ana-babanın yaşa uygun aynalama cevapları sayesinde büyüklenmeci kendilik 

dönüşmeye başlar ve kendiliğin kutuplarından biri oluşur: İhtiraslar (ambitions). Bu 

kutbun işlevleri belli amaçlara sahip olma, bedensel ve zihinsel etkinliklerden zevk 

alma, kendine saygıyı ayarlayabilme kapasitesidir (Terbaş, 2004). 
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Bu modele göre ruhsal aygıtın temel öğesi, kendiliktir. İnsanın doğuştan itibaren, 

başlangıçta gelişmemiş olan, kendilik yapısı vardır.  Klinik çalışmalarından yola 

çıkarak, Kohut benliği, doğuştan itibaren bütün iç yaşantıları tanımlayan ve diğer 

ruhsal yapılarla ilişki içinde olan bir içsel yaşantılar bütünü olarak tanımlamıştır. 

Kendilik, kişiliğin çekirdeği, algıların ve girişimlerin merkezi şeklinde bir üst 

örgütlenmedir. Kohut, kendilik nesnesi kavramını ortaya koyar. Kendiliğin gelişmesi 

için başka insanlara ihtiyaç vardır. Kendilik nesnesi, çocuğun çevresinde bulunan 

kimselerdir; bunlar kendiliğin bir parçası ve uzantısı olarak algılanan nesnelerdir 

(Karacan, İşcan ve Şener, 1998 ). 

2.1.4. Benlik Konusunda Yapılmış Çalışmalar  

Kuzgun, “Anne baba tutumlarının kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi” 

konulu çalışmasında,  Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde 1971 güz döneminde 

psikolojiye giriş dersi alan 219 kız ve 162 erkek öğrenci üzerinde incelemede 

bulunmuş ve içten sevgi ile desteklenen demokratik ana baba tutumunun kendi 

gerçekleştirme üzerinde olumlu etkisi olduğunu, otoriter ana baba tutumunun ise 

olumsuz etkilediğini, ilgisiz ana baba tutumunun ise bu ikisinin arasında yer 

aldığını tespit etmiştir (Kuzgun, 1972). 

Miller, benlik saygısı üzerinde annenin temel kolaylaştırıcı özelliklerinin 

etkisini incelemiştir. Bu araştırmada empatik, sevecen ve yüksek benlik saygılı 

annelerin çocuklarının da benlik saygısı düzeylerinin yüksek olması beklenmiş ve 

sonuç olarak da annenin temel kolaylaştırıcı özelliklerinin benlik saygısı üzerinde 

olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada annelerin kız çocuklarına daha 

sevecen davrandıkları ve bu nedenle de benlik saygısı düzeylerinin kız 

çocuklarında daha yüksek olduğu bulunmuştur ( Şahin, 1994). 

Ünal’ın bir grup üniversiteli genç üzerinde yaptığı çalışmada, araştırmaya katılan 

gençlerin yarısının kimlik duygusunu ifade eden kendilik kavramlarının sürekliliği 

azdır. Kendilik algısının sürekliliği az olanların (değişken olanların) atılganlık puanları 
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da düşüktür; bu deneklerin çekingen oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 

katılanların %45’i orta ya da düşük benlik saygısına sahiptir. (Ünal, 2004). 

Marron ve Kayson (1984),  bir grup üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları  

araştırma da benlik saygısı ve yaşam değişimi deneyimlerini sınıf ve cinsiyet 

değişkenleri ile incelediklerinde erkek öğrencilerin daha yüksek benlik algısına sahip 

olduklarını tespit etmişlerdir (Tufan ve Yıldız, 1993).  

Başkara, lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından 

incelediği çalışmasında, özsaygı üzerinde cinsiyet, sınıf ve sosyoekonomik düzeyin 

temel etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri 

arttıkça özsaygı düzeyleri de artmaktadır. Akademik başarı ile özsaygı arasında 

r=31’lik bir ilişki bulunmuştur. Özsaygının akademik başarının %12’sini açıkladığını 

belirtilmiştir ( Başkara , 2002). 

O’malley ve Backman (1979), da yaptıkları çalışmada 3183 üniversite 

öğrencisinde benlik saygısı üzerinde cinsiyetin etkisini incelemişler ve herhangi bir 

farklılık bulamamışlardır (Akt, Korkmaz, 1996). 

Öner (1982), de Ankara Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenim gören 53 

öğrenci üzerinde yaptığı araştırmada, öğrencilerin benlik ve mesleki benlik kavram 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, sınıf düzeyleri yükseldikçe ilişki 

düzeyinin yükseldiğini tespit etmişlerdir. 

           Karadağ, ergenlerin benlik algılarını demografik değişkenlere göre incelediği 

çalışmasında kız öğrencilerin okul yeterliği, yakın arkadaşlık boyutlarında, erkek 

öğrencilerin ise atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, iş yeterliliği boyutlarında yüksek 

puanlar aldığını gözlemlemiştir.  14 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre toplumsal 

kabul görme, romantik çekim ve yakın arkadaşlık boyutlarında daha olumlu bir benlik 

algısına sahiptir. Yaşın ilerlemesiyle bu boyutlarda daha olumlu benlik algısı 

oluştuğunu da ifade etmektedir ( Karadağ, 2002).  
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           Altıntaş, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 400 öğrenci 

üzerinde yaptığı araştırmada,  öğrencilerin benlik ve mesleki benlik tasarımı arasındaki 

ilişkiyi incelemiş ve cinsiyet değişkenine göre; erkek öğrencilerin bağdaşım düzeyini 

daha yüksek bulmuştur. Üniversite sınavında daha yüksek puan alan öğrencilerin 

bağdaşım düzeyini daha yüksek bulmuş ayrıca kendi istekleri ile öğrenim gördükleri 

bölüme gelen öğrencilerin bağdaşım düzeylerini daha yüksek olarak bulmuştur 

(Altıntaş, 1989). 

          Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanlık öğrencilerinde 

tükenmişlik düzeylerini belirlemek, tükenmişlik düzeyleriyle sosyo demografik 

özellikler ve benlik saygısı arasındaki olası ilişkinin araştırıldığı çalışmada hekimlerin 

benlik saygısı puanlarıyla; duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma puanları arasında 

zayıf bir ilişki bulunurken, kişisel başarı puanları arasında ters yönlü  bir  ilişki olduğu 

bulunmuştur ( Aker, 2004). 

Shaalvik ve Hagvet (1990) , benlik saygısı ve akademik başarı arasındaki 

ilişkiyi incelediği araştırmalarında benlik saygı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin 

akademik başarılarının da yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.  

           Özgüven, yurtlarda kalan üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada;  

öğrencilerin sağlık ve psikolojik sorunlarını incelemiş ve üniversite öğrencilerinin 

günlük hayatta alıştıkları ortamdan uzak kalma, kendilerini güvende hissetmemeleri 

gibi nedenlerle kendilerini sürekli gergin hissettiklerini ve morallerinin de bozuk ya da 

orta derecede bozuk olduğunu tespit etmiştir ( Özgüven, 1990). 

Baumeister ve arkadaşları, benlik saygısı ile pek çok değişkenin ilişkisini 

incelemişlerdir: Araştırma sonuçlarına göre; okul başarısı benlik saygısını 

yükseltmektedir. Benlik saygısının okul başarısını yükselttiğine dair bir bulguya 

ulaşılmamıştır. Yetişkinlerde iş başarısı ile benlik saygısı arasındaki ilişkiye de 

bakılmış ve mesleki başarının benlik saygısını yükselttiği yönünde bulgular elde 

edilmiştir. Yüksek benlik saygısı olan bireylerin daha iyi sosyal ilişkileri olduğu 

yönündeki hipotezleri nesnel ölçümler tarafından reddedilmiştir. Benlik saygısı, 
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ilişkilerin niceliği ve niteliği hakkında bir öngörü sağlayamamıştır.  Yüksek benlik 

saygısı insanları grup içinde konuşmaya ve grubun yaklaşımını eleştirmeye daha 

istekli yapabilmektedir. Liderlik konusunda benlik saygısının doğrudan etkisinden 

bahsedilemese de dolaylı etkisinden söz etmektedirler (Baumeister, 2003). 

          Koyuncu 1979 yılında lise son sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında 

anne baba tutumu ile benlik saygısı düzeyi arasında bir ilişki tespit edememiştir 

(Koyuncu, 1979). 

        Coopersmith, 1748 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada sosyal ilişki 

kurmada zorluk çekenlerin benlik saygısı düzeylerini düşük olarak bulmuştur 

(Coopersmith, 1967). 

        Meslek lisesi öğrencileri üzerinde yapılan bir başka çalışmada cinsiyet, oturulan 

konut tipi, evde kendisine ait bir odası olup olmaması ve doğum sırasına göre 

kardeşler arasındaki yeri değişkenlerinde ben durumları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur.  Öğrencilerin kendi cinsiyetlerinden memnuniyetleri, okuduğu okulu 

kendi isteğiyle seçmesi, okulda edineceği mesleği kişiliğine uygun bulması ve kendi 

geleceğine ilişkin tutumu değişkenlerinde ben durumları açısından anlamlı farklar 

saptanmıştır ( Yiğit, 1998).  

Kendini yalnız hisseden insanların benlik saygıları da düşüktür. Baumeister ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada; benlik saygısı mutlulukla çok yüksek bir ilişki 

göstermiştir. Yüksek benlik saygısı mutluluğa, düşük benlik saygısı ise depresyona 

götürmektedir. Yüksek benlik saygısı stresin de etkilerini hafifletmektedir. 

(Baumeister, 2003). 

Sayıl ve arkadaşları, 524 öğrenci üzerinde yaptıkları bir çalışmada, ergenlik 

dönemine girmekte olan çocuklara yönelik bilgilendirici bir programın, onların benlik 

algılarında bir değişme yaratıp yaratmadığını incelemişlerdir. Araştırmada, kız ve 

erkek ergenlerin bilgilendirme öncesinde “yakın arkadaşlık” ve “içsel benlik” algıları 

oldukça benzerken bilgilendirme sonrasında erkeklerin ilgili benlik algıları 
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kızlarınkinden daha olumsuz çıkmıştır. Bilgilendirme sonrasında, benlik algısı 

açısından kız ve erkeklerin bu bilgilendirmeden farklı şekilde etkilendiği gözlenmiştir  

(Sayıl, 2002).  

Heiss, 1972 yılında beyaz yetişkin erkek örnekleminde yaptığı araştırmasında;  

benlik saygısı, depresyon, somatik anksiyete,  eleştiriye karşı incinmeyle,  uyumsuzluk 

arasında anlamlı ilişkiler tespit etmiştir (Rosenberg, 1979). 

Çuhadaroğlu’nun ergenler üzerinde yaptığı bir çalışmada; yüksek benlik saygısı 

olan bireylerin, diğer insanlara daha fazla güvendiği gözlenmiştir. Benlik saygısı ile 

başkalarına güvenme arasında paralellik vardır. Araştırmada bakılan bir diğer değişken 

de hayalperestlik derecesidir. Bulgulara göre düşük benlik saygısı olan bireylerin 

hayalperestlik dereceleri yükselmektedir. Yine bu araştırmada, benlik saygısı 

yükseldikçe, psikosomatik belirtilerin azaldığı görülmüştür. Benlik saygısı düştükçe 

bireylerin psişik izolasyonu artmıştır. Düşük benlik saygısı olan bireylerin eleştiriye 

daha fazla duyarlı oldukları görünmektedir. Benlik saygısı yüksek bireylerde daha az 

huzursuzluk durumlarının oluştuğu da bulgulanmıştır (Çuhadaroğlu, 1994).  

Canpolat ve arkadaşlarının ergenlerin benlik algısı ve beden imajı arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, beden ağırlığı ile benlik değeri arasında anlamlı 

bir ilişki bulamamışlardır. Elde ettikleri bu bulguyu destekleyen başka araştırmalar da 

vardır ancak ergenin beden imajından hoşnut olması ile benlik değeri arasında ilişki 

bulunmaktadır. Aynı araştırmada benlik değeri cinsiyet yönünden incelenmiş ve 

kızların erkeklere oranla ergenlik döneminde daha düşük benlik değerine sahip 

olduğunu bulgulanmıştır (Canpolat,2003).  

Allgood-Merten ve arkadaşları, beden imajından hoşnut olma ile benlik saygısı 

arasında pozitif bir ilişki bulmuş ve bulgularından hareketle beden imajının, ayrı bir 

yapı olmayıp benlik saygısının önemli bir parçası olduğu sonucuna varmışlardır 

(.Allgood-Merten,1990).  
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Bu bulgu ayrıca Harter’ ın çalışmalarında da ortaya çıkmıştır. Harter, benlik 

değeri ile ilgili değişkenleri fiziksel görünüm, okul başarısı, toplumsal kabul görme, 

ilişkilerdeki davranışlar ve atletik yeterlilik olarak belirlemiştir ( Canpolat, , 2003). 

Goswick ve Jones, yalnızlık ile benlik kavramı üzerine yaptıkları bir çalışmaya 

göre yalnızlık düşük benlik saygısı, kendinden memnun olmama ve kendi davranış ve 

işlevlerine yönelik olumsuz değerlendirmeler ile ilişkilidir  (Goswick, 1981). 

Sukan ve Maner, cilt hastalıkları ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Cildin görüntüsünün, benlik saygısı üzerinde etkisi olduğunu savunan 

Sukan ve Maner çalışmalarında da bir takım cilt hastalıklarının benlik saygısında 

düşüşe neden olduğunu bulmuşlardır (Sukan, 2006). 

Doğan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre; benlik saygısı yüksek olan 

bireylerde aktif sosyal etkinliklere katılma daha yüksektir. Bu etkinliklere 

katılanlarında beden imgesi değerlendirmeleri daha olumludur (Doğan, 1994). 

Özmen (1996)’ da okuyan ve çalışan gençlerin benlik algılarını incelediği 

çalışmada “sosyal eşduyum” alt ölçeğinde kızlar ortalama değerler alırken erkekler 

sosyal ilişkilerinde kızlara göre daha olumsuz özellikler göstermişlerdir. Kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha çok depresif ve açık kişiler olduğu saptanmıştır. 

Çalışan genç kızların çalışan erkeklere göre daha baskın, kontrollü, depresif ve açık 

olma özellikleri gösterdiği bulunmuştur. Hipomanik-depresif alt boyutunda çalışan 

gençler ortalama puanlar alırken, okuyan gençler daha çok depresif boyutta yer 

almıştır. Okuyan kızlar, çalışan kızlara göre sevgi duygularını daha fazla gösterme, 

verici olma, çevresine daha çok güvenme eğilimine sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  

Alkol bağımlılığı/ kötüye kullanımı olanlarda benlik saygısının araştırıldığı 

başka bir çalışmada, alkol bağımlılığı/kötüye kullanımı olanların düşük benlik 

saygısına sahip oldukları bulunmuştur (Karaer, 2004) . 
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Kibrick ve Teademan (1969), hemşirelik okulunda okuyanların öz kavramlarını 

inceledikleri çalışmada;  benlik kavramları ile hemşire kavramları arasında uygunluk 

olduğu ve öğrencilerin ve öğretmenlerin ideal hemşire kavramları arasındaki uygunluk 

arttıkça , eğitime devam etme isteğinde artış gözlenmiştir.  

Taylor (1985), işletme fakültesinde öğrenim gören öğrenciler ile yaptığı 

çalışmasında; öğrencilerin benlik algıları ile öğrenim gördükleri bölümün mesleki 

öğeleri ile anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

Meier   (1985),  psikoloji bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencileri ile 

yaptığı araştırmada yüksek mesleki benlik puanı alan öğrencilerin benlik saygılarını 

yüksek,  akademik yıpranmalarını düşük olarak bulmuştur ( Özsert, 2000). 

2.2.  Umut  ve  Umutsuzluk   Kavramı 

Umutsuzluk batılı araştırmacılara göre geleceğe ilişkin olumsuz beklentiler ve 

geleceğin olumsuz değerlendirilmesidir. Umut ise gelecekle ilgili sıfırdan fazla olan 

her türlü beklentidir. Bu anlayışa göre umut ve umusuzluk karşıt beklentileri simgeler, 

geleceğin birbirlerine zıt değerlendirmelerini içerirler. Batılı araştırmacıların bir 

kesimine göre ise umutsuzluk olumsuzlarla yüklü bilişsel öğeler dizgesidir ( Dilbaz ve 

Seber, 1993). 

 Bir kişinin sonunun iyi olmayacağına, yaptığı hiçbir işin başarıya 

ulaşmayacağına, amaçlarının ulaşılmaz olduğuna, sorunlarının hiç bir zaman 

çözülemeyeceğine inanması ile kötü bir gelecek beklentisi olumsuzluklarla yüklü 

bilişsel kalıplardır. Bunlara hasta olursam iyileşmem, tüm kötülükler beni bulur, 

olumsuzların bir çekim merkeziyim, neye elimi atarsam dökülüyor gibi bilişsel 

kalıplar eklenir. Geleceğin olumsuz değerlendirilmesi ve anlamsız algılanması da 

bunların arasındadır. İki Türk araştırmacıya göre umut gelecekle ilgili sıfırdan fazla 

olan beklentilerdir. Bir çıkış yolu olduğu, bireyin yaşamında olumlu değişiklikler 

olabileceği inancı umudun önemli bir özelliğidir. Umutsuzluk ise bir amaca yönelik 

olumlu beklentilerin sıfırlanmasıdır. Umutta amaca ulaşmak için uygulamaya konulan 



 

 

28

planların başarılacağı öngörüsü varken umutsuzlukta başarısızlık yargısı vardır. Bu iki 

uç beklenti kişiden kişiye, durumdan duruma ve sonucun ne zaman gerçekleşeceğine, 

nasıl gerçekleşeceğine bağlı olarak değişiklikler gösterir (Greene , 1989). 

 Umutsuzluğa eğilimli kişi, gelecek için belirli bir bilişsel sete sahiptir ve bu 

bilişsel set geleceğin hiçbir iyi olasılığı içermediğini tekrarlar. Kişi geleceği hakkında 

düşünmeye zorlandığında bu bilişsel set uyarılır ve kişi hoşlanmadığı deneyimlerinin 

tepkisi içindeyken umutsuz durumun tipik olan duygusal ve motivasyonel 

bozuklukları da buna eşlik eder (Greene, 1989). 

         Beck ve arkadaşları (1974) karamsarlığın ölçümü adlı çalışmalarında 

umutsuzluğu, kişinin gelecekle ilgili olumsuz beklentileri olarak ele almışlardır. Beck, 

depresyon belirtilerinden karamsarlık için önemli bir kavram olan umutsuzluk konusu 

üzerinde detaylı çalışmalar yapmıştır (Durak, 1993). 

Miller (1985), umut kavramını duygu, beklenti ve istek olarak ele almakta ve 

umudun insan yaşamının içgüdüsel bir öğesi olduğunu, bireyleri incinmekten 

koruyarak potansiyellerini göstermelerini kolaylaştırdığını belirmektedir  (Miller,1985, 

s.22). 

 Ekland’a, (1991) göre umut,  altı boyutu içermektedir: 

• Duygulanım boyutu: Güven duygusu ya da sonuca ilişkin kuşku. 

• Bilişsel boyut: Umut etme, hayal etme, şaşırma, algılama, düşünme, 

hatırlama ve yargılama. 

• Davranışsal boyut:  Bireyin uyum becerisi. 

• Birleştirici boyut: Mantıksal bağlaştırma duygusu. 

• Zaman boyutu: Geçmiş, şu an ve gelecek bağlantısı. 

• Genel durum: Bireyi çevreleyen yaşam olayları. 
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          Beck (1963), kuramına göre umutsuzluk, depresyonun temelidir. Depresyona 

yatkınlığı olan kişiler kendilerini, dış dünyayı ve geleceklerini olumsuz 

değerlendirebilmektedirler. Depresif kişi kendini değersiz, yetersiz ve kusurlu bulur. 

Yaşamı zorlayıcı olaylar ve engellerle dolu görür. Geleceğinden umutsuzdur (Durak, 

1994) 

 Umutsuzluk kavramı, bireyin çeşitli durumlarla etkili baş etmeye ilişkin inancı 

olan düşük öz yeterlilik kavramı ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle bazen 

umutsuzluk, öz yeterlilikle eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Çünkü hem 

umutsuzluk hem de öz yeterlilik, bireyin hastalıkla baş etme yeteneği ve performansı 

üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir (Houston, 1995).  

Umutsuzluğun en büyük özelliğiyse, hayata bakıştaki olumsuz tutumlar, 

kötümser yaklaşım ve başarısızlıktır (Tümkaya, 2005).  

Umutsuzluk, geleceğe ilişkin negatif beklenti, bir başka deyişle kötümserlik 

olarak tanımlanmaktadır. Umutsuzluk son yıllarda intiharı anlamak için önemli bir 

Psiklojik yapı olarak kabul edilmektedir. Beck, umutsuzluğu depresyon ve intihar 

arasında bir bağ ve aynı zamanda depresyonun merkezi olduğunu kabul etmektedir 

(Beck, Steer, Kovacks ve Garrison, 1985). 

Umutsuzluk duygusu kaybolduğunda, depresyon ve intihar arasındaki 

korelasyon da bozulmaktadır. Umutsuzluğun depresif semptomları dolaysız, intiharı 

ise dolaylı olarak etkilediği kabul edilmektedir (Pinto ve Francis,1993). 

        Horney (1993),  Umutsuzluğu, başarısızlık olarak değerlendirilen durumlara karşı 

gösterilen ve olayın gerçek boyutları ile orantılı olmayan bir tepki biçimi olarak 

tanımlamaktadır.  

        Umutsuzluk 1986 yılında Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılama Derneği (North 

America  Nursing  Diagnosis  Association)  tarafından da bir hemşirelik tanısı olarak 

onaylanmış ve ‘bireyin sınırlı ya da hiç alternatif göremediği veya kişisel seçenekler 
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bulamadığı ve  kendi yararı için enerji sarf edemediği bir durum olarak tanımlanmıştır 

( Birol, 1997). 

Kashani ve ark. çocuklarda umutsuzluk puanının yüksek olmasının yalnız 

intihar ve depresyon değil, her türlü psikopatoloji riskini artırdığını bildirmektedir ( 

Kashani, 1989).  

  Haatainen, umutsuzluk yaşayan kişilerin yarısından çoğunda umutsuzluğun 

süreklilik göstererek iki yıl sonra da sürdüğünü belirtmiştir (   Haatainen, 1993). 

Cassidy'e (1992) göre ise umutsuzluk, kişinin içinde bulunduğu fiziksel, 

zihinsel veya toplumsal durumun düzelmeyeceğine ilişkin genel ruh halidir. Umutsuz 

kişi, yasamım ilgilendiren önemli konularda kötü gelişmelerin olacağı ya da en 

azından iyi şeyler olmayacağı beklentisindedir. Bu durumu hiçbir şeyin 

değiştirmeyeceğine inanmaktadır. 

Öztürk (1988)’e göre ise depresyonda hastanın ruhsal yaşamına çaresizlik ve 

umutsuzluk duygu ve düşünceleri egemendir. Gelecek karanlık ve umutsuzdur. 

Umutsuzluk ilgi kaybı, enerji eksikliği, kliniksel depresyon içinde iyi tanınan 

öneminden dolayı depresif  semptomlar içersinde yer alır . 

Umutsuzluğun varoluş nedeni umudun yokluğudur. Bu bağlamda umutsuzluğun 

anlaşılabilmesi için umudun tanımlanması gerekir. Umut kısaca iyi olma duygusu 

veren kişiyi harekete geçirmek için güdüleyen bir özellik olarak tanımlanmaktadır 

(Kemer ve Atik, 2005). 

Başka bir ifadeyle umut, ummaktan doğan umut duygusu olarak tanımlanır.  

Geleceğe yönelik olarak olumlu beklentilere sahip olma duygusunu belirtir. Bu sayede 

umut insana gelecekte karşılaşabileceği olumsuz yaşantılarla baş edebileceği 

duygusunu vererek, ruh sağlığını olumlu yönde etkiler  (Çelikel ve Erkorkmaz, 2008). 

Rose ve Abramson,   umutsuzluğu   gelişimsel bir süreç olarak ele almaktadırlar. 

Bu yaklaşıma göre olumsuz çocukluk yaşantıları, özellikle çocuklukta maruz kalınan 
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kötü muameleler olumsuz yorumlama stilinin gelişimine katkı yapabilirler. Olumsuz 

yaşantılar, örneğin, kötü muamele bir çocuğun yaşamında var olduğunda bu olayların 

sebeplerini araştırmaya yönelir. Yani başlangıçta çocuk umut duygularını koruyacak 

yorumlar yapma eğilimindedir.  

          Çocuk bu kötü muamelenin sebeplerine ilişkin özel yorumlar yapar. Bu 

sebepleri diğer olumsuz olaylara genelleme ve kendisine ilişkin olumsuz özellikler 

yükleme eğiliminde değildir. Ancak bu kötü muameleler yaygın ve kronik olduğunda 

çocuğun umut duygusunu teşvik eden sonuçlar her defasında doğrulanamaz. Böylece 

çocuk umutsuzluğa yol açan çıkarımlar oluşturmaya başlar. Özellikle kötü 

muamelenin sonuçlarını genellemeye başlar ve bu olumsuz yaşantılardan olumsuz 

yorumlama stili oluşturur ve kendisine ilişkin olumsuz özellikler atfeder. Giderek bu 

yorumları diğer olumsuz yaşantılarına genelleyebilir ve katı bir olumsuz yorumlama 

stili geliştirir (Gibb, 1992). 

        Bu tanımlar doğrultusunda umutsuzluk, kişinin iyilik halinden yoksunluğunu, 

isteksizliğini ve  amaçsızlığını  kapsamakla  beraber yaşam olaylarının olumsuz 

şekilde algılandığı  negatif bilişsel bir değerlendirmesidir. Umutsuzluk şimdiki ve 

gelecek zamanın olumsuz görülmesidir. 

Umutsuzluk, literatürde genellikle 'öğrenilmiş çaresizlik' kavramı ile birlikte ele 

alınmakta ve depresyonun nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu kavram, deneğin, 

davranışlarının olayların sonucunu değiştirmeyeceğine ilişkin motivasyonel, bilişsel ve 

duygusal durumunu ifade eder. Diğer bir ifadeyle olacaklar, denekten bağımsızdır. 

Olayların kontrol edilememesi yeni davranışlar sergilemeye yönelik motivasyonu 

kırmakta, daha önceki olaylar ile davranışlar arasında bir bağ kurulamaması yeni 

öğrenme süreçlerini engellemekte ve tekrarlanan deneyimler depresyona benzer bir 

duygu durumu yaratmaktadır (Pervin, 1993).  
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2.2.1. Umutsuzluğun Nedenleri 

Amerikan Psikoloji Birliği umutsuzluğun nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamıştır 

(Tanç,  1999). 

• Çeşitli etkenlere bağlı olarak bireyin etkinliklerin uzun süre kısıtlanması  

• Yalnızlık, beden sağlığının kötüleşmesi, uzun süreli stres, 

• Kendini bırakmak, 

• Soyut değerlere ve/veya Tanrı'ya olan inancı kaybetmek. 

2.2.2. Umutsuzluğun Belirtileri 

• Kötümser içerikli konuşmalar, dilde olumsuz ifadeler 

• Edilgenlik, konuşmada azalma 

• Duyguların ifadesinin azalması 

• İnisiyatif kullanma eksikliği 

• Dış uyaranlara karsı tepkilerin azalması 

• Kendisiyle konuşan kişiye ilgisizlik 

• Umursamaz ve aldırmaz tavırlar 

• İştahta azalma 

• Uyku saatlerinde artma ya da azalma 

• Kişisel bakımına özen göstermeme 
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• Sosyal ortamlardan kaçınma 

Umutsuzluk duyguları çocuklarda, intihar girişiminde bulunan ergenlerde, 

yabancılaşma ve moral çöküntüsü içinde olanlarda özellikle kuvvetlidir. 

        Umutsuzluk, bireyin bilişsel yapısı ve bilgiyi işleme biçimi ile yakından ilişkili 

olgudur ( Dinçer ve Derelioglu, 2005).  

       Olumsuz yaşam olayları ile bunlara ilişkin olumsuz yerleşik ve genelleştirilmiş 

çıkarsamalar,  umutsuzluk duygularını besleyen başlıca etmenler olarak ortaya 

çıkmaktadır (Yerlikaya, 2006).  

       Umutsuzluğun temeli, geçmişte yaşanmış olumsuz bir olaya dayanır. Bireyler bir 

yandan meydana gelen olayın  sebebi  ya da sebepleri, diğer taraftan olayın  

neticesinde ortaya çıkacak  olumsuz sonuçlar ve bunların kendisine etkisi hakkında  

mütalaalarda bulunurlar ve neticede umutsuzluk ortaya çıkar  (Şahin, 2002).  

         Bu doğrultuda umutsuzluk başarısızlığın sonucunda alınmış maluğbiyeti ve 

teslimiyeti, geleceğe olan inancın yitirilmesini ifade eder (Durak, 1994). 

Umutsuzluk, hayata ve geleceğe bakıştaki kötümserliğin yükselmesine karşıt, 

iyimserliğin düşmesi veya ortadan kalkmasıyla açıklanır (Lavender, 2004).  

Gelecekte olabilecek her şeyin şimdikinden daha iyi olmayacağı (Bayam, 2002) 

ve geleceğe yönelik olumsuz bakış umutsuzluk kavramının ögesini oluşturmaktadır 

(Connor, 2002). 

 İyimserlik, gelecekten iyi yaşantıların beklenmesi; kötümserlik ise, gelecekten 

kötü yaşantıların beklenmesi seklinde açıklamaktadır. Kötümserlik, kişinin durumluk 

negatif halini ifade etmektedir. Yani, o ana baktığı olumsuzluktur. Olumlu yaşantılar 

kurgulamada yetersizlik ve gelecek hakkında olumsuz yaşantıyla ilgili beklentinin 

artması kurtuluş yok algısına zemin oluşmakta ve kurtuluş yok algısı da umutsuzluk 

düzeyini attırmaktadır. 
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Normallik kavramında savunulan görüşlerden biri, kişinin kendini iyi hissetmesi 

ölçüsüdür (Atay, 2004). 

 Kendini iyi hissetmek kavramı, yalnızca yasamı sürdürmenin değil, potansiyel 

ve isteklerin gerçekleştirilmesini de kapsamaktadır (Carver, 1990).  

Bu bağlamda umutsuzluk duygusu da kişinin geleceğe yönelik olumsuz tutum ve 

davranışlarını içermesi, yaşamını olumsuz yönde etkilemesi normal dışı davranışlar 

içersinde değerlendirilerek, buna etki eden nedeler üzerinde çalışmalar yapılarak 

incelenmektedir (Seber, 1993).  

Hastalıklarla veya zorlu yasam olayları ile basa çıkma güçlüğü olan bireylerde, 

umutsuzluk hislerinin daha yoğun ve intihar düşüncelerinin daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Atay,  Gündoğar, 2004).  

Umutsuzluk an ile geleceği birbirine bağlayan köprünün yıkılmasının bir 

ifadesidir. Umutsuzluk duygusunda, geçmiş yaşantıya dair  bir pişmanlık olmakla 

beraber hayatta yüklenen anlamda kaybolmaya başlar. Umutsuzluk geçmiş yaşantı  

sonucu  oluşan bir boşluktur. Umutsuzluk anlamlandırma yetisinin bozulmasıdır.  

Bu kapsamda Frankl’a (1959) göre umutsuzluk ruhsal bir hastalık değildir. Bu 

nedenle umutsuz kişiye bir takım ilaçlar vermek yerine ona varoluşşal gelişim ve 

gelişme krizi boyunca yol gösterilmesi gerekir (Akt.Yerlikaya, 2006). 

Umutsuzluk geçmişte yaşanmış yaşam örüntüsünün genelleme yaparak geleceğe 

atfedilmesidir. Kişinin sorunlarına çare bulamaması kişiyi umutsuzluğun içersine 

itmektedir. Umutsuzluk çaresizliğin getirmiş olduğu nihai bir sonuçtur (Collins ve 

Cutcliffe, 2003) 

C.G.Jung, anlamsızlığın, hayatın tamlığını engellediğini ve bundan dolayı 

hastalığa eşdeğer olduğunu açıklamıştır. Victor Frankl, nevrozların %20'sinin köken 

olarak norojenik (hayattaki anlamsızlıktan doğduklarını) ifade ederek, anlam 

eksikliğinin en büyük var oluşsal stres olduğunu belirtmiştir. İşsizliğin, insan yasamı 
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üzerinde birçok psiko-sosyal sonuçlara yol açtığı yapılan araştırmalar sonrasında 

ortaya çıkmaktadır. İş, bireye zamanını yapılandırması ve amaç kazandırmasıyla kişiyi 

aktif kılar (Yalom, 1999).  

2.2.3. Umutsuzluğun Yer Aldığı Psikiyatrik Bozukluklar 

2.2.3.1. Umutsuzluk ve Depresyon  

Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle 

kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve 

zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar 

ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez olmuştur. Kişi 

kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Yoğun 

suçluluk duyguları olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere 

sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Genellikle iç sıkıntısı, daralma, 

huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir 

( Yemez, 1998). 

Depresyonun davranışlardaki etkisi enerji azalmasına bağlı hareketlerde 

yavaşlama, aşırı halsizlik şeklinde olur. Basit günlük işler bile kişi için bir yük olmaya 

başlar. Sosyal ilişkilerden kaçınır, yalnız kalmayı tercih eder, sorunlarını ve 

sıkıntılarını paylaşmaz. Cinsel ilgi ve isteğinde de belirgin azalma olur (Köknel, 

1989). 

 Bazı bedensel belirtilerde depresyonda ortaya çıkabilir. İştah da belirgin 

azalma kilo kaybı bazen tam tersi aşırı yeme eğilimi olabilir. Sık görülen belirtilerden 

biri de uykusuzluktur. Uykuya dalamama, uykunun sık sık bölünmesi veya sabah çok 

erken uyanma şeklinde sorunlar görülebilir. Bazı kişilerde aşırı uyuma eğilimi olabilir. 

Bu kişiler çok uyumalarına rağmen dinlenmiş olarak uyanmazlar. Baş, boyun sırt, 

eklem ağrıları, mide-bağırsak şikayetleri eşlik edebilir. Tüm bu belirtiler en az iki 

hafta sürekli olarak devam eder. Kişinin mesleki, ailesel ve kendisi ile ilgili 

sorumluluklarını yapmasına engel olur.( Çevik, Volkan, 1993). 
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Umutsuzluğun yer aldığı en önemli psikiyatrik bozukluklardan birisi 

depresyondur. Birçok deprese hasta psikiyatriste mutsuzluk ve umutsuzluk yakınması 

ile başvurur. Beck, deprese hastaların %78'den fazlasının geleceğe olumsuz baktığını 

belirtmiştir. Bu oran deprese olmayan hastalarda ise %22'dir.  

Hastaların yakınmaları ve depresif belirtilerinin şiddeti arttıkça umutsuzluğunda 

arttığı klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca depresyonun tüm bulguları içinde 

umutsuzluk ile en yakın ilişkisi olan intihar düşüncesidir.  

İnsanlık tarihi kadar eski olan depresif bozukluğun etiyolojisini açıklamaya 

yönelik görüşler Hipocrates'a (M.Ö. 460-357) kadar gider. O dönemde "Kara Safra"ya 

bağlanan depresyonla ilgili çalışmalar günümüzde özellikle moleküler biyoloji ve 

beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler sayesinde oldukça yol kat etmiştir. 

Binlerce yıldır tanınan depresyonla ilgili bilgiler arttıkça, etiyolojisi ile ilgili çeşitli 

görüşler ortaya çıkmış, çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu konu ile ilgili çalışmalar 

20. yüzyılda ve II. Yarısında yoğunlaşmıştır. Bunların amacı depresyonun patogenezini 

aydınlatmak, klinik belirtilerle aralarında bağ kurmak, depresyonun tedavisi için yeni 

imkanlar ortaya koymaktadır. Ancak depresyon etiyolojisi halen tam olarak 

aydınlatılmamıştır. Bunun sebepleri depresyonun belirli bir hastalık olmaktan çok bir 

sendrom olması, farklı alt gruplarının var oluşu ve oluşumunda çoğul etkenlerin rol 

alması olabilir. Depresyonun oluş sebeplerini 3 ana başlık altında toplamak 

mümkündür; psikososyal, biyolojik ve genetik etkenler (Yemez, 1998). 

Melges, depresyonda temel sorunun umutsuzluk olduğunu vurgulamıştır. 

Umutsuzluğa eşlik eden diğer bulgular ise değersizlik, çaresizlik, mutsuzluk, 

kararsızlık, eyleme geçememe, işlerini sürdürememe ve suçluluk duygularıdır.  

Depresif kişi, planlarının süreğen ve uzun dönemli hedeflere karşı daha fazla 

etkin olamayacağına inanır, yani diğer bir deyişle üst benlik ve ego-ideali doyumsuz 

hale gelir ve kısmen başarısızlıktan kendini sorumlu tutar.  
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Düşüncenin bu durumundan çıkan kararsızlık, eyleme geçememe, değersizlik ve 

işlerini yapamama suçlaması en yoğun depresif yakınmaları oluşturur. Depresyonu 

açıklarken Abramson ve Seligman, öğrenilmiş çaresizlik kuramını geliştirmişlerdir 

(Abramson, 1978). 

Buna göre depresyonun oluşumu çocukluktan beri karşılaşılan acılı uyaranlardan 

kaçmayı, kurtulmayı bilmeme ve çaresiz kalma durumu olarak açıklanmıştır. Depresif 

birey genellikle başarısızlık nedeniyle içsel, değişmez ve genel nedensel yüklemeler 

yaparken başarıda ise dışsal, değişebilir ve özel nedensel boyutta yüklemeler 

yapmaktadır (Costin, 1989). 

  Davranış bilimcilerine göre depresyon, uygunsuz ve yetersiz etkenlerin 

pekiştirilmesi bazı destekleyici etkenlerin ise geri çekilmesi sonucu gelişir 

(Costin,1989).  

Bazı araştırıcılar erken çocukluktaki zorlu ve çatışmalı yaşantıların umutsuzluğa 

yol açtığını vurgularken, bazıları da depresyona yatkınlık gösteren bireylerin ortak ve 

birincil gereksinimlerinin sevilme olması nedeniyle kişinin kendisine saygı 

duymasının önemli bir etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir ( 

Velioğlu, 1989).  

Depresyon derin üzüntülü bir duygu durum içinde değersizlik, yetersizlik, 

küçüklük duygu ve düşünceleriyle birlikte düşünme, konuşma ve hareketler gibi 

fizyolojik işlevlerde yavaşlama ile seyreden bir sendromdur. 

Depresyonun psiko analitik kurama göre açıklanması da geleceğe yönelik 

karamsarlık duygusu ve özsaygının kaybı temel alınarak yapılmıştır. Özsaygı yitiminin 

geleceğe yönelik umutsuzluğu etkilediği gösterilmiştir.  Psiko analitik kurama ait ilk 

bilgiler Freud tarafından "Yas ve Melankoli" adlı eserinde sunulmuştur.  Freud, yas 

olayı ile melankoliyi karşılaştırırken, melankolide gerçek bir sevgi nesnesinin kaybı 

olmayabileceği üzerinde durarak yastan farklı olduğunu vurgulamıştır.  Depresyonda 

gerçek ya da bilinç dışı sevgi nesnesi yitimi vardır. Bu birey tarafından sevdiğinin onu 
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terk etmesi, sevilmeme, hatta beni kimse sevmiyor, ben işe yaramam, yeterli değilim 

duyguları şeklinde içe yansıtılır. Böylece bireyin özsaygısı düşer. Bu arada katı bir üst 

benlik ve özel savunmalar depresyonun görünümünü belirler. Birey sevgi yitimini 

değersizlik, kötümserlik duygularına çevirir ve bu duygulan kendi içine yöneltmesi 

intihara neden olabilir. 

 Fenichel, depresyon ve özsaygı üzerinde durmuş, özsaygı yitimi ile özsever 

emellerin zedelenmesinin depresyonun ortaya çıkmasında önemli olduğu fikrine 

dikkat çekmiştir (Fenichel, 1975).  

      Beck, depresyonu şematize ederken üç kavram tanımlanmıştır: 

1.Bilişsel Üçlü: Kişinin kendisi, çevresi ve geleceği ile ilintili inançları kapsar. 

A)Hasta kendini yetersiz, değersiz bulur. Yaşamı ona göre hayal kırıcıdır. 

B)Çevresi ona yardım etmemektedir, yaşantısı yetersizdir. 

C)Geleceğinden umutsuzdur, uzun dönemli amaçları yoktur. Böylece olumlu bir 

davranış başlatamaz. 

2.Sessiz Kabullenişler: Depresif kişi kendisinin de açıklayamadığı bazı inanç ve 

kurallara sahiptir. Hasta coşkularını, bilgilerini ve davranışlarını bu kurallara 

dayandırır. Örneğin eşi iltifat etmezse "artık beni beğenmiyor, beni kimse sevmiyor, 

değersizim" düşüncesi oluşur. 

3.Bilişsel Hatalar: Gerçek olayla, hastanın bu olayla ilgili olumsuz otomatik 

düşünceleri kıyaslanarak mantık hataları kurulur. Örneğin, keyfi anlam çıkarma, 

seçimli dikkat, genelleştirme, büyütme, küçültme ve özelleştirme gibi.  

Beck, bu kuramı geliştirirken depresyon belirtilerinden karamsarlık için önemli 

bir kavram olan umutsuzluk üzerinde durmuş ve umutsuzluğun ölçümü konusunda 

yoğun çalışmalar yapmıştır (Beck, 1979). 
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2.2.3.2. Umutsuzluk ve İntihar 

İntihar oranları son yıllarda, özellikle gençler arasında dramatik bir artış 

göstermektedir. Bu durum doğal olarak konuya olan ilgiyi arttırmakta ve üzerinde çok 

sayıda araştırmanın yapılmasına neden olmaktadır. Konu ile ilgili literatür 

incelendiğinde, özellikle problem çözme becerilerinde yetersizlik, öfke/saldırganlık, 

dürtüsel davranışlar ve yaşamı sürdürme nedenleri ve umutsuzluk ile intihar arasındaki 

ilişkilerin araştırıldığı çalışmaların yoğunluğu dikkati çekmektedir. 

İntihar davranışları özellikle gençler arasında yaygın olarak görülmekte;  

ergenlerde ölüm nedeni olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Her yıl, ortalama olarak 

ergenlerin %8'inin intihar girişiminde bulunduğu, ancak bunların yalnızca  %2.6'sının 

tıbbi müdahale için başvurdukları belirtilmektedir (Stanton ,2003).  

Elde edilebilen son verilere göre, ABD'de 15-24 yaş arasındaki gençlerde 

görülen intihar hızı 10.4/100.000'dür  (Akt :Batıgün , 2004). 

Ülkemiz açısından bakılacak olursa, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre 

Türkiye'deki kaba intihar hızı 3.30/100.000'dur (D.I.E. İntihar İstatistikleri 2002). 

İntihar girişimleri ise kuşkusuz daha fazladır. Son dönemde yapılan kapsamlı bir 

çalışmada, 1998 ve 2001 yılları arasında intihar girişimi hızının ortalama 

78.89/100.000 olduğu belirtilmekte ve bu yıllar arasında intihar hızlarında %93.59'luk 

bir artıştan söz edilmektedir (Devrimci, Özgüven ve Sayıl, 2003). 

1963'te Beck, deprese kişilerin psikoterapisi sırasındaki gözlemleri temelinde 

aşırı uğraşı intihar olan ve intihar eğilimi gösteren hastaların durumlarını umutsuzluk 

olarak kavramlaştırdığını bildirmiştir (Beck, 1979).   

Bu hastalar daha sonraları umutsuzluklarının o anki bilişsel çarpıtmadan ya da 

hatalı ve gerçekçi olmayan ön yargılardan köken alabileceğinin farkına varmışlardır.  

Genellikle depresyonla ilgili araştırma yapanların çoğu depresif hastalardaki 

umutsuzluk duygusunun, depresyonun şiddeti ve intihar riskinin belirleyicisi olduğu 
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görüşünü benimsemektedirler. Onlara göre psikotik özellikli depresif hastalar sıklıkla 

gelecek ile ilgili diğer seçenekleri kabullenme ve iyileşme konusunda ikna 

edilemezler. Onlar için öznel olan tek seçim, intihardır (Minkoff, 1973). 

İntihar ile ilgili birçok psikolojik kuram intiharı ruhsal hastalığın bir anlatımı 

olarak değerlendirmiştir. Benliğe karşı oluşan olumsuz duygularla intiharın ilintisini 

gösteren önemli sayıda kanıtlar mevcuttur. İntiharda özsaygı yitimi ön plandadır. 

Benlik yönünden intihar, üst benlik baskısının yarattığı gerilimin dayanılmaz hale 

gelmesidir.  Özsaygı yitimi o denli yoğundur ki hasta onu yeniden kazanma umudunu 

yitirmiştir (Minkoff, 1973). 

Minkoff ve Beck, geliştirdikleri umutsuzluk ölçeğini kullanarak yatarak tedavi 

gören intihar girişiminde bulunan hastalar üzerinde yaptıkları çalışmalarda hem 

depresyonun hem de umutsuzluğun intihar eğilimi ile ilişkili olduğunu, umutsuzluk 

kontrol edildiğinde ise depresyon ve intihar eğilimi arasındaki ilişkinin kaybolduğunu 

ama tersinin geçerli olmadığını saptamışlardır (Minkoff ,1975). 

Dyer ve Kreitman de, daha önceki çalışmalara benzer şekilde depresyon ve 

intihar eğiliminin ilişkisinin doğrudan umutsuzluk ile intihar eğilimi arasındaki 

ilişkiye bağlı olduğunu belirtmişlerdir (Dyer, 1984).  

Weissman, depresyonun intihar ile çok yakın ilişkisi olduğunu; intihar 

girişiminde depresyonun intihar eğiliminin derecesi ile ilişkili olduğunu birçok kereler 

göstermiştir. Çünkü birçok depresif kişi intihar girişiminde bulunmadığı gibi intihar 

girişiminde bulunanların tümünde de klinik düzeyde depresyon saptanamamıştır. Bu 

konudaki ileri çalışmalar umutsuzluk kavramı ve bu kavramın depresyon ve intihar 

eğilimi ile olan ilişkisine dikkat çekmiştir. (Weissman, 1974). 

Cole da, yaptığı çalışma sonucunda hasta grupta umutsuzluğun intihar riskini 

belirlemede depresyondan daha etkili olduğunu belirtirken hasta olmayan grup için 

daha ileri tarama araçlarına gereksinim olduğunu eklemiştir( Cole, 1988).  
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        Ülkemizde gerçekleştirilen intihar girişiminde  bulunan hastalar, intihar girişimi 

bulunmayan psikiyatrik hastalar ve normal kişilerin karşılaştırıldığı bir çalışmada 

umutsuzluk düzeyinin en yüksek olduğu grubun, intihar girişimi olan hasta grubu 

olduğu, bunu depresif hastaların  izlediği belirtilmektedir (Durak 1994). 

       İntihar girişiminde bulunan hastaların intiharı genellikle çaresizlikleri veya 

umutsuzluk durumları için bir çıkış  yolu olarak gördükleri; kişinin  yaşama bakış tarzı 

umutsuzluklarla doluysa,  intihar riskinin de arttığı  belirtilmektedir (Minkoff ,1973). 

2.2.4. Umutsuzluk Konusunda Yapılmış Çalışmalar 

Beck, Kovacs ve Weismann (1975), intihar girişiminde bulunan 384 denekle 

yaptıkları çalışmada, intihar niyeti ile depresyon ve umutsuzluk düzeyi arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmada intihar niyetinin umutsuzlukla daha yakından 

ilişkili olduğu bulunmuştur. 

İntihar davranışını öngörmede umutsuzluğun etkili olup olmadığını sınayan bir 

araştırma Linehan ve Nielsen (1983), tarafından yapılmıştır. Bir hastanenin psikiyatri 

servisinde yatan 44 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada, umutsuzluk puanları ile 

geçmişteki ve şimdiki intihar davranışları arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur. 

Bu yüzden bireylerin umutsuzluk düzeylerinin gelecekteki intihar riskini kestirmede 

etkili olacağı sonucuna varılmıştır. 

Dyer ve Kreitman (1984), 15 - 34 yaşları arasında kendini zehirlemiş 20 kişi ile 

yaptıkları araştırmada, hem depresyon hem de umutsuzluğun intihar etme niyeti ile 

ilişkili olduğunu, ayrıca depresyon ile intihar etme niyeti ilişkisinin umutsuzluk ile 

intihar etme niyeti arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu belirtmektedirler. 

İntihar, depresyon, umutsuzluk ve sosyal istenirlik (social desirability) arasındaki 

ilişkiyi 60 psikiyatrik tanı almış hasta üzerinde araştıran (Ellis, 1985), umutsuzluğun 

depresyon ve intihar niyeti ile ilişkili olduğunu, ancak, umutsuzlukla, sosyal istenirlik 

ve sosyal istenirlik ile intihar arasında bir ilişki bulunmadığını belirtmektedir. 



 

 

42

Simons ve Miller (1985), depresyonda olumsuz bilişlerin (kişinin kendisine, 

dünyaya ve geleceğe yönelik) ve sosyal çevre sorunlarının (yetersiz aile desteği, 

işsizlik, okul sorunları, çaresizlik ve düşük öz saygı) rolünü araştırmışlardır. Araştırma, 

400 yüksek okul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, olumsuz bilişlerden 

sadece bireyin kendisine yönelik bilişleri, sosyal çevre sorunlarından ise yetersiz aile 

desteği ve işsizlik depresyonla ilişkili bulunmuştur. 

Psikiyatrik tanı almış 6 – 13 yaş arasındaki 55 çocukta intihar davranışı, 

depresyon ve umutsuzluğun araştırıldığı bir çalışmada, intihar niyetinin umutsuzlukla, 

intihar girişiminin ise, hem umutsuzlukla hem de depresyonun diğer türleri ile 

(özellikle majör depresyonla) ilişkisi anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (Asarnow, 

1989).  60 depresif hasta üzerinde yapılan bir araştırmada Wetzel ve Reich(1989), 

umutsuzluk, intihara niyet ve benlik değeri arasında anlamlı bir ilişki (umutsuzluk 

ölçeği ile intihara niyet arasında r = .66, umutsuzluk ile benlik değeri arasında r=.43) 

bulunduğunu belirtmektedirler. 

Beck ve Ster (1989, s.203) , intihar girişimi nedeniyle hastanede yatan 

141hastanın umutsuzluk düzeyini değerlendirmiş ve bu hastaları 5 - 10 yıl süre ile 

izlemişlerdir. Bu süre içerisinde intihar edenlerle (%7.1) etmeyenlerin Beck 

Umutsuzluk Ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırılmış ve intihar edenlerin 

umutsuzluk puanları, etmeyenlere oranla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Cotton ve Range (1990), çocuklarda ölüm kavramının umutsuzluk, ölüm 

korkusu, ölüm yaşantısı, yaş ve bilişsel gelişim dönemi ile ilişkisini araştırmışlardır. 

Araştırmada, ölüm korkusu ile ölüm kavramı arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, 

ölüm korkusu ve umutsuzluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

MacLeod ve diğerleri (1993), intihara yönelen bireylerde geleceğe ilişkin 

umutsuzluğun bileşenlerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, intihara yönelen 

bireyler kontrol gruplarına göre gelecekte istenen olaylar olabileceğine ilişkin daha az 

tahminde bulunurken, istenmeyen olayların olabileceğine ilişkin daha çok tahminde 
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bulunmuşlardır. Araştırmada, gelecekte olabilecek olumlu olaylara ilişkin düşünce 

hataları, yakın gelecek ve uzak geleceğe göre farklılık göstermemiştir.  

Amerika’daki bir grup Asya kökenli öğrenci ile yapılan bir araştırmada Yang ve 

Clum (1994), umutsuzluğun, depresif belirtileri doğrudan etkileyen, fakat intihar 

girişimini dolaylı olarak etkileyen bilişsel bir etmen olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Marciano ve Kazdin (1994), psikiyatrik tanı almış çocuklarda intihar niyeti, 

umutsuzluk, depresyon ve özsaygı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Araştırma bulguları şöyle özetlenmiştir: 

1. İntihara yönelen çocuklarda depresyon, umutsuzluk ve düşük özsaygı intihara 

yönelmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

2. Umutsuzluk, intihara yönelen ve yönelmeyen gruplarda birincil bir rol 

oynamamaktadır. 

3. Umutsuzluk ve düşük özsaygı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kolotkin, Lee, Woude, Renneke, ve Rice (1994), 168 üniversite birinci sınıf 

öğrencisinde, depresyon, umutsuzluk, çaresizlik ve kontrol odağı ilişkisini 

araştırmışlardır. Araştırmada, kadınların olumlu olaylara ilişkin içsel, katı ve genel 

yorumlama biçimleri depresyonla negatif ilişkili bulunurken, depresyon dış kontrol 

odağı ile pozitif ilişkili bulunmuştur. 

Mailanen ( 1995), Beck’in depresyonun bilişsel modelinin geçerliğini klinik tanı 

almamış ergenlerde test etmiştir. Araştırmada, Beck Depresyon Envanteri, İşlevsel 

Olmayan İnançlar ve Tutumlar Envanteri, ve Beck Umutsuzluk Envanteri 

kullanılmıştır. Ergenlerin depresif belirtileri ile işlevsel olmayan inançlar ve tutumları 

ve geleceğe yönelik olumsuz tutum ve beklentileri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 
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Geleceğe yönelik depresif düşüncede kendini değerli ve özel hissetmenin rolünü 

araştıran MacLeod ve Cropley (1993), olumsuz olaylarla ilgili gelecek düşüncesinin 

öncelikle depresyonla, olumlu olaylarla ilgili gelecek düşüncesinin ise öncelikle 

umutsuzlukla ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Araştırmacılar, gelecek yönelimli 

düşünce tiplerinden kaynaklanan bu farklılığın önemli olduğunu ve bunun belirli 

duygusal sorunlarla farklı ilişkilendirilebileceğini belirtmektedirler.  

Whisman ve diğerleri (1995), depresif ergenlerde umutsuzlukla ilgili belirtileri 

araştırmışlardır. Araştırmada, umutsuzluk, intihar fikri, duygu ve motivasyonla ilişkili 

bulunmuşken, enerji durumu, psiko motor gerilik ve uyku bozuklukları ile ilişkili 

bulunmamıştır. 

Pillay ve Wassenaar (1996), ergenlerde umutsuzluk ve psikiyatrik belirtiler 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırma, fiziksel bir hastalıktan dolayı hastanede 

yatan ergenler ve bu gruba denk olarak seçilen sağlıklı ergenlerden oluşan bir kontrol 

grubu üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, fiziksel bir hastalık nedeniyle hastanede 

yatan ergenlerin hem umutsuzluk hem de psikiyatrik belirtileri sağlıklı kontrol 

grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Altı ay sonra yapılan ölçümlerde 

ise, fiziksel hastalığı bulunan grubun psikiyatrik belirtilerinde anlamlı bir düşüş olmuş 

ancak umutsuzluk puanlarında bir değişme olmamıştır. 

 Üniversite birinci sınıf öğrencilerinde muhafazakar tutumlar (conservative 

orientation) ve umutsuzluk arasındaki ilişkiyi inceleyen Cheung ve Kwok (1996), 

muhafazakar tutumlar ve umutsuzluk arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunduğunu 

belirterek, muhafazakar tutumların umutsuzluğa yol açtığını vurgulamaktadırlar. 

Umutsuzluğun benlik saygısı ise ilişkili olduğu da araştırmanın bulguları arasında yer 

almaktadır. 

 Swendsen(1997), 44 denek üzerinde öğrenilmiş çaresizlik ve umutsuzluk 

kuramını test etmiştir. Araştırmada, kuramla tutarlı olarak olumsuz olaylardan hemen 

sonraki depresif duygu durumunda bu olaylara ilişkin kalıcı ve genel neden atfetme 

açıklamalarında bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Ergenlerde depresif belirtiler, umutsuzluk, intihar ve yaşamı tehdit eden 

davranışlarla aile kökenli şiddet arasındaki ilişki Rohling, Monson, Meyer, Caster ve 

Sanders (1998) tarafından araştırılmıştır. Araştırmada aile kökenli suistimal ergenlerin 

depresif belirtileri, umutsuzluk, intihar ve yaşamı tehdit eden davranışları ile ilişkili 

bulunmuştur.  

Donaldson ve diğerleri (2000), intihar girişiminde bulunan gençlerde 

umutsuzluğun tanımlanmasında depresif düşünce ve mükemmeliyetçiliğin rolünü 

araştırmış ve bu gençlerde intihar girişimde umutsuzluğun toplam varyansın %18’ini 

açıkladığını ortaya koymuşlardır. 

İntihara teşebbüs eden gençlerin kişilik özelliklerinin incelendiği araştırmada, 

Fritsch, Donaldson, Spirito ve Plummer (2000), bu gençlerde umutsuzluk ve kişilik 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi de incelemiş ve umutsuzluğuna fonksiyonel kişilik 

özellikleriyle ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu yüzden umutsuzluk düzeyini 

değerlendirmenin önemli olduğunu ve klinisyenlerin intihara teşebbüs eden gençleri 

değerlendirirken bu noktaya da dikkat etmeleri gerektiğini önermektedirler. 

Hanklin ve diğerleri (2001), gençlerde depresyonun umutsuzluk kuramını test 

ettikleri araştırmasında, olumsuz yaşam olayları ile karşılaşan ve depresif düşünce 

stiline sahip gençlerin hem genel depresif belirtilerinin hem de depresyonun 

umutsuzluk belirtilerinin arttığını belirtmektedirler.   

Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde ise Gökeşmeoğlu  (1995) , çocuk 

kanserlerinde anne ve babaların kaygı, depresyon ve umutsuzluk düzeylerini 

araştırmıştır. Kanser tanısı konulan çocukları olan ebeveynlerde, bu durumda 

olmayanlara göre kaygı, depresyon ve umutsuzluk yaşantılarına daha çok rastlandığını 

belirtmektedir. 

 Haran(1995), depresyon, umutsuzluk, sosyal beğenirlik ve kendini kurgulama 

düzeyi ile intihar fikirleri arasındaki ilişkiyi “normal” ve “kriz” gruplarında 

karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Araştırma bulguları, “normal” grupta da “kriz” 
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grubunda da intihar fikirlerinin hem depresyonla hem de umutsuzlukla ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Ancak “normal” grupta intihar fikirlerini belirleyen temel 

değişkenin depresyon olduğu, “kriz” grubunda ise depresyonun yanı sıra 

umutsuzluğunda da intihar fikirlerini yordayan bir değişken olduğu bulunmuştur. 

İntihar fikirlerinin sosyal beğenirlik ve kendini kurgulama düzeyi ile olan ilişkileri ise 

her iki grupta da anlamlı bulunmamıştır. 

10-13 yaşları arasındaki çocuklarda umutsuzluk ve yalnızlığın bazı değişkenlerle 

ilişkisinin incelendiği araştırmada Öztürk (1997), yalnızlık ve umutsuzluğun yaş ve 

cinsiyetle anlamlı bir farklılaşma göstermediğini; umutsuzluk ve yalnızlık düzeyinin 

SED’e göre farklılaştığını belirtmektedir. Araştırmada umutsuzluk ve yalnızlık düzeyi 

yükseldikçe okul başarısının düştüğü (negatif yönde anlamlı bir ilişki), ve umutsuzluk 

ve yalnızlığın okul başarısı üzerinde etkileyici bir unsur olduğu bulguları elde 

edilmiştir.  

Kutlu (1998), özürlü çocuğu olan ana - babaların umutsuzluk düzeylerini 

araştırmış ve özürlü çocuğu olan annelerin umutsuzluk düzeyinin, özürlü çocuğu olan 

babaların umutsuzluk düzeyinden daha yüksek olduğunu belirtmektedir. 

 Ünal (1998), dini inanç, ibadet ve dua’nın umutsuzlukla ilişkisini incelemiştir. 

Araştırmada cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ve öğrencilerin okuduğu fakülte 

değişkenleri umut üzerinde etkili bulunmazken, dindarlık ve umut arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Benlik değeri, umutsuzluk ve kariyer beklentileri arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmada Tanç (1999), umut ölçeğinin “iyimser beklentilerin yoğunluğu” boyutunun 

benlik değerinin “kendinden memnuniyet”, “gereksiz övünmeden kaçınma” ve 

“yansıtmadan kaçınma” boyutlarıyla anlamlı ilişkiler gösterdiğini belirtmektedir. “ 

Kötümser beklentilerin azlığı” boyutu ise “ kendinden memnuniyet” boyutuyla 

anlamlı bir ilişki göstermiştir. Araştırmada, “ umut düzeyi” “kariyer beklenti düzeyi”ni 

açıklamada anlamlı bir değişken olarak görülmüştür. 
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Aydoğan (1999), özürlü çocuğa sahip anne - babaların umutsuzluk düzeylerini, 

özürlü çocuğa ait değişkenler ve anne babaya ait değişkenler açısından araştırmıştır. 

Araştırmada, çocuğun cinsiyeti, özürün türü, anne - babanın cinsiyeti ve yaşı anne - 

babaların umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili faktörler olarak bulunmazken, çocuğun 

yaşı, özel eğitim aldığı süre, anne - babanın eğitim ve gelir durumları umutsuzluk 

düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur. 

Kuloğlu (2001), bilgi verici psikolojik danışma ve didaktik bilgi verme 

programlarının Down Sendromlu bebeği olan anne-babaların umutsuzluk, gereksinim 

ve eş ilişkisi düzeylerine etkisini incelemiştir. Araştırmada, bilgi verici psikolojik 

danışma grubunda bulunan anne - babaların umutsuzluk düzeyleri ile didaktik bilgi 

verme programının uygulandığı grupta ve kontrol grubunda bulunan anne- babaların 

umutsuzluk düzeyleri arasında, uygulanan işlem sonucunda anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. 

Yaşar (2007), yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin benlik imajları ve umutsuzluk 

düzeylerini araştırmıştır. Araştırmada, benlik imgesi (self – image) düzeyi ile 

umutsuzluk düzeyi arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunduğu, kurumda 

kalan ergenlerin umutsuzluk, depresyon ve yalnızlık düzeylerinin ailesiyle yaşayan 

ergenlere oranla daha yüksek olduğu ve yaş arttıkça ergenlerin benlik imajı düzeyinin 

düştüğü, umutsuzluk, depresyon ve anksiyete düzeyinin de arttığı bulunmuştur. 

Gürvardar (2001), yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile ana-baba yanında 

yetişen çocukların umutsuzluk düzeyini karşılaştırmıştır. Araştırmada, yaş ve cinsiyet 

umutsuzlukla ilişkili görülmezken, ana-baba yoksunluğunun umutsuzluk düzeyinin 

yüksek çıkmasında önemli bir yordayıcı olduğu görülmüştür. 

Çetintürk (2001), yatılı ilköğretim bölge okulu ikinci kademe öğrencileriyle 

normal ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin depresyon ve umutsuz 

düzeylerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda; 
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1. Depresyon ve umutsuzluk arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu, depresyon 

düzeyi yükseldikçe umutsuzluk düzeyinin de yükseldiği, 

2. Yatılı öğrencilerin diğer öğrencilere göre depresyon ve umutsuzluk 

düzeylerinin daha yüksek olduğu, 

3. Anne - babanın eğitim düzeyi düştükçe, öğrencilerin depresyon ve umutsuzluk 

düzeyinin yükseldiği, 

4. Ailelerinin gelir düzeyi düşük öğrencilerin depresyon ve umutsuzluk 

düzeylerinin daha yüksek olduğu, 

5. Cinsiyet depresyonla ilişkili görülmezken, umutsuzlukla ilişkili görüldüğü, 

erkeklerin kızlara göre daha umutsuz oldukları, bulguları elde edilmiştir. 

Gerede (2002), ilköğretimde okuyan çocukların umutsuzluk düzeylerini çeşitli 

değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmada, cinsiyet, baba tutumu ve travmatik 

yaşantı yoğunlukları değişkenlerine göre çocukların umutsuzluk düzeylerinde bir 

farklılaşma görülmezken, farklılaşma yaratan değişkenler; anne tutumu, ailenin gelir 

düzeyi, çocukların algıladıkları sosyal destek, sosyal beceri düzeyi, ebeveynler 

arasındaki ilişki, ana - baba eğitim düzeyi ve ana - baba çalışma durumu olarak 

belirlenmiştir. 

Bir işte çalışan ve çalışmayan lise öğrencilerinin bazı psikolojik özelliklerini 

inceleyen İşgör (2003), şu bulguları elde etmiştir: 

1. Bir işte çalışıp çalışmama ve SED, öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri üzerinde 

etkili görülmezken, cinsiyet açından erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha 

umutsuz oldukları, okul türleri açısından ise meslek lisesi öğrencilerinin genel lise 

öğrencilerinden daha umutsuz oldukları görülmüştür. 
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2. Öğrencilerin benlik imgeleri arttıkça atılganlık düzeylerinin artacağı, 

umutsuzluk düzeylerinin ise azalacağı ve atılganlık düzeyleri arttıkça da umutsuzluk 

düzeylerinin azalacağı yönünde sonuçlar elde edilmiştir. 

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden 

öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerini araştıran Ceyhan (2004), erkeklerin 

kızlara göre, mezun olduktan sonra iş bulabileceğini düşünmeyenlerin düşünenlere 

göre umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğunu ve bu farklılığın anlamlı 

olduğunu belirtmektedir. Araştırmada, öğretmenlik mesleği açısından kendilerini 

yetersiz algılayanların, kendilerini yeterli algılayanlara göre de umutsuzluk düzeyleri 

yüksek bulunmuş, ancak bu farklılık anlamlı bulunmamıştır. 

Küçük ve Arıkan (2005), işitme engelli çocukların umutsuzluk düzeylerini 

araştırmıştır. Araştırmada, erkek çocukların kız çocuklarına göre, dudaktan okuma 

bilmeyenlerin bilenlere göre, işitme cihazı kullanmayanların kullananlara göre, ziyaret 

edilmeyen çocukların ziyaret edilenlere göre umutsuzluk puan ortalamaları daha 

yüksek bulunmuştur. 

Lise öğrencilerinin umutsuzluk duygularını bazı değişkenler açısından inceleyen 

Karataş ve Gökçakan (2005), 11. sınıf öğrencilerinin diğer sınıf  öğrencilerine göre, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilerine göre umutsuzluk puanlarının daha yüksek 

olduğunu belirtmektedirler. Araştırmada, okul türlerine göre umutsuzluk puanları 

bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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BÖLÜM lll 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları umutsuzluk durumları ve 

benlik saygısı düzeyinin belirlenmesinde tarama modeli kullanılarak yapılan betimsel 

bir araştırmadır. 

Bu araştırma genel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modeli 

geçmişte veya halen mevcut olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Genel tarama modelinde ihtiyaç duyulan veriler 

araştırmanın çalışma evrenindeki bireylerden çeşitli araçlar kullanılarak 

toplanmaktadır. Mevcut durum, var olduğu sekliyle herhangi bir müdahale olmaksızın 

betimlenmeye çalışılmaktadır.  

3.2. Verilerin Toplanması 

Ölçek uygulamaları bizzat araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya yurtlarında barınan ve Selçuk 

Üniversitesinin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler rastgele 

seçilerek anketler uygulanmıştır. Ölçekler, gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra 

öğrencilere dağıtılmıştır. Araştırmanın gizliliği konusunda öğrencilere bilgi verilmiştir.  

Geri dönen anketler, araştırmacı tarafından kontrol edilmiş, eksik ya da hatalı 

doldurulanlar değerlendirilmeye alınmamıştır. Dağıtılan ve geri dönen anketlere ilişkin 

veriler Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1 Anketlere İlişkin Bilgiler 

 n 

Örneklemdeki Öğrenci Sayısı  7500 

Anket Verilen Öğrenci  385 

Geçerli Anket  350 

3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında Selçuk Üniversitesinin çeşitli 

fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya 

yurtlarında barınan 3000 erkek ve 4500 kız öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi, bu 

evrenden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 175 kız 175 erkek öğrenci 

oluşturmuştur. 

3.3.1. Öğrencilerin Kişisel Özellikleri 

Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgilerine yer verilmiştir. 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

 N % 

Erkek  175 50 

Kız 175 50 

Ölçme aracının kişisel bilgiler bölümünden elde edilen verilere göre, araştırmaya 

350 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyete göre 175(%50)’ i 

bayan diğer 175(%50)’i erkektir. 
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Tablo 3: Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik Durumuna Göre Dağılımı 

 N % 

1000 ve altı      184 51.4 

1000-2000     164 46.9 

2000 ve üzeri 6 1.7 

Ailenin ekonomik durumlarına bakıldığında ise 184(% 51,4)’i 1000 lira ve altı, 

164 (% 46,9)’i 1000 liradan 2000 liraya kadar 6(% 1.7)’ kişi 2000 lira ve daha fazla 

ekonomik gelire sahip ailelerdir. 

Tablo 4: Üniversite Öğrencilerinin Aile Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 N % 

İlköğretim 221 63.1 

Ortaöğretim 86 24.6 

Y.Öğretim 13 3.7 

 

Anne Eğitim 

Durum 

Diğer 30 8.6 

İlköğretim                             167 47.7 

Ortaöğretim 116 33.1 

Y.Öğretim 55 15.7 

Baba Eğitim 

Durum 

Diğer 12 3.4 
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Anne eğitim durumları ise 221 (% 63,1)’i ilköğretim düzeyi,  86 (% 24,6)’kişi 

ortaöğretim düzeyinde,  13(% 3,7)’si üniversite düzeyinde, 30(%8.6) kişi ise bunların 

dışındadır.  Baba eğitim durumları incelendiğinde ise 167 (% 47.7)’i  ilköğretim 

düzeyi, 116 (% 33,1)’kişi ortaöğretim düzeyinde,  55 (% 15,7)’si üniversite düzeyinde 

12 (%3.4) kişi ise bunların dışındadır.  

Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Durumuna Göre Dağılımı 

 N % 

Anne Baba sağ beraber 303 86.6 

Anne ya da Baba ölü 30 8.6 

İkisi de ölü 1 .3 

Boşanmış 15 4.3 

Anne-Baba durumlarına bakıldığında 303(% 86,6)’ünün anne ve babası sağ ve 

beraber, 30 kişinin (%8,6) anne ya da babası ölü, 1 kişinin her ikisi ölü,  15 (% 4.3)’ 

kişinin ise anne babası boşanmıştır.  

Tablo 6: Üniversite Öğrencilerinin Ailelerinin Yaşadıkları Yere Göre Dağılımı 

 N % 

Köy-Kasaba 81 23.1 

İlçe Merkezi 115 32.9 

İl Merkezi 149 42.6 

Bir başka ülke 5 1.4 
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Ailenin yaşadığı yer durumlarında ise 81 (23.1) kişinin ailesi köy veya 

kasabada, 115 (% 32,9)’inin ilçe merkezinde, 149 (%42.6) kişinin ise ailesi il 

merkezinde ikamet etmektedir.  

Tablo 8’ de ise Öğrencilerin okuduğu Fakülte/Yüksekokul bilgileri verilmiştir.  

Tablo 7: Üniversite Öğrencilerinin Okuduğu Fakülte/Yüksekokul verileri  

 N % 

İİBF 41 11.7 

Mühendislik Mimarlık 60 17.1 

Mesleki Eğitim 59 16.9 

Hukuk 13 3.7 

Ziraat  14 4.0 

Veterinerlik 12 3.4 

Adalet Yüksekokulu 4 1.1 

Fen-Edebiyat 67 19.1 

SBMYO 20 5.7 

SMYO 11 3.1 

Teknik Eğitim Fak 17 4.9 
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İletişim 16 4.6 

BESYO 4 1.1 

Diş Hekimliği 2 .6 

Yüksek Lisans 2 1.1 

YADAM 2 1.1 

Güzel Sanatlar Fakültesi  5 1.4 

Teknik Bilimler MYO 

  

.3 

 

 Öğrencilerin okudukları fakülte/yüksekokul bilgileri incelendiğinde en fazla 67 

kişi  (%19.1) i Fen Edebiyat fakültesinde okumaktadır. Onu sırasıyla 60 kişi %17 oranı 

ile  mühendislik fakültesi ve 59 kişi %17 oranı ile mesleki eğitim öğrencileri takip 

etmektedir. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak; 3 bölümden oluşan ölçek kullanılmıştır.  Bu bölümler 

sırasıyla “Kişisel Bilgi Formu” , Beck tarafından geliştirilen “Umutsuzluk Ölçeği” ve 

Rosenberg tarafından geliştirilen “Benlik Saygısı Ölçeğidir’’. 

Kişisel Bilgi Formu : 

 Araştırmacı tarafından hazırlandı. Form; anketi dolduran öğrencilerin  cinsiyet, , 

eğitim gördükleri fakülte/yüksekokul, ailenin ekonomik durumu, anne ve babanın 
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eğitimi,  anne ve babanın durumu ve ailenin yaşadığı yer  ile ilgili bilgileri 

içermektedir (Ek: 1). 

Beck Umutsuzluk Ölçeği:  

             Beck Umutsuzluk Ölçeği, bireyin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerini 

ölçmek amacıyla Beck, Weissman, Lester ve Trexler Tarafından 1974 yılında 

geliştirilmiştir. BUÖ, 20 maddeden oluşan kendini değerlendirme türü bir ölçektir.  

      Maddeler Doğru – Yanlış şeklinde yanıtlanmaktadır. Ölçek okuma yazma 

bilenlere, çocuklara ve gençlere uygulanabilmektedir Ölçeğin puan aralığı 0 – 20 

arasında olup, yanıt anahtarı ile uyum sağlayan her yanıt 1, uyum sağlamayan her 

yanıt ise 0 puan almaktadır. 1-3-5-6-8-10-13-15-19, maddelere “ yanlış “ yanıtı için, 2-

4-7-9-11-12-14-16-17-18-20, maddelere ise “doğru” yanıtı için 1 puan verilmektedir. 

Alınan puanlar yükseldikçe bireyin umutsuzluk düzeyinin de yüksek olduğu kabul 

edilmektedir  (Öner, 1997). 

Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin faktör yapısını inceleyen birçok çalışma 

yapılmıştır. Beck ve diğerleri (1974), ölçeğin “gelecekle ilgili duygular” ”motivasyon 

kaybı “ ve “gelecek ile ilgili beklentiler “olmak üzere üç faktörden oluştuğunu 

belirtmektedirler. Shek (1993), ölçeğin “gelecek hakkında duygular ”, “motivasyon 

kaybı “ ve “geleceğe ilişkin beklentiler “ olmak üzere üç faktörden oluştuğunu; Aish ve 

diğerleri (2004) ise, ölçeğin tek bir faktörden oluştuğunu belirtmektedirler. 

Türkiye’de ise ölçeğin faktör yapısını inceleyen iki çalışmaya ulaşılabilmiştir. 

Durak (1993), ölçeğin “gelecekle ilgili duygular ve beklentiler “ (1-3-7-11-

18.maddeler),“motivasyon kaybı” (2-4-9-12-14-16-17-20. maddeler) ve“umut”(5-6-8-

10-13-15-19.maddeler) olmak üzere üç faktörden oluştuğunu belirtmektedir. Bu 

çalışmada faktörlerin varyansı açıklama oranı, “gelecekle ilgili duygular ve 

beklentiler” için %27.9, “motivasyon kaybı” için %8.1 ve “umut” faktörü için 

%6.6’dır. Faktör alt ölçekleri arasındaki korelasyonun ise, r=  .48  (p<.001)  ile  r=.59  

(p<.001)  arasında  bulunduğu  belirtilmektedir. 
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Derebaşı (1996) da yine ölçeğin üç faktör yapısı bulunduğuna bulguları arasında 

yer vermektedirler. Araç, ilk olarak Beck, Lester ve Trexler tarafından, intihar 

girişiminde bulunan 294 hasta üzerinde denenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının 0,93 olduğu, madde-toplam puan 

korelâsyonlarının ise 0.39 ile 0.76 arasında değiştiği görülmüştür. Aynı araştırmada 8 

derecelik bir klinisyen değerlendirme formu kullanılmış ve iki ölçek arasındaki 

korelasyon katsayısı 0.62 olarak bulunmuştur. 59 depresif hasta üzerinde Beck 

Depresyon Envanteri’nin 2. maddesi (umutsuzluk) ile korelasyonu 0.63 olarak 

belirlenmiştir (Savaşır ve Şahin,1997). 

Ülkemizde Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik araştırması ilk 

olarak Gülten Seber tarafından, 1991 yılında yapılmıştır. 107 kişilik örneklem üzerinde 

yapılan araştırmada güvenirlik için saptanan Cronbach Alfa katsayısı a=0.86, test-

tekrar test sonucu elde edilen Pearson momentleri çarpımı korelasyonu ise r=0.73 

olarak bulunmuştur (Savaşır ve Şahin,1997). 

Durak (1993), ölçeğin geçerliğini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmasında 

BUÖ’nin hem normal kişiler için hem de psikiyatrik ve kronik -fiziksel hastalığı olan 

bireylerde umutsuzluğu ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğunu belirtmiştir. Bu 

araştırmasında Durak, ölçeği 373 kişi üzerinde uygulamış, tüm örneklem için Alpha 

güvenirlik katsayısını a=0,85 olarak bulmuştur. İki yarım test tekniği ile birkaç kez 

daha hesaplanan güvenirlik katsayısı tüm örneklem için r=0.85 (p<0,001) olarak 

saptanmıştır. Ölçeğin her bir maddesinden alınan puanlar ile tüm ölçekten alınan 

puanlar arasındaki madde – test korelasyon katsayıları r=.31 (p<0.001) ile r=0.67 

(p<0.001) arasında bulunmuştur. Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla maddeler t-

testi ile karşılaştırılmışlar ve anlamlı düzeyde (p<0.001) ayırt edici bulunmuşlardır. 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği : 

Bugün birçok çalışmada benlik saygısı ölçümü için kullanılan güvenilir dört ana 

ölçekten biri olarak literatürde yer alan ölçek 1968 yılında Rosenberg tarafından 

geliştirilmiştir. Çoktan seçmeli 12 alt kategoriden oluşan ölçekte 63 madde yer 
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almaktadır. Bu çalışmada 10 maddeden oluşan Benlik Saygısı alt kategorisi 

kullanılmıştır. Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları sonunda benlik saygısı kategorisinin geçerliğini sınamak için 

psikiyatrik görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerle yapılan değerlendirmede 

öğrencilerin benlik saygıları, kendilerine ilişkin görüşlerine göre, yüksek, orta ve 

düşük olarak gruplandırılmıştır. Görüşlerden ve benlik saygısı ölçeğinden elde edilen 

sonuçların arasındaki ilişkiler hesaplanmış ve geçerlik oranı .71 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısının ise .75 olduğu belirtilmiştir (Çeçen, 

2008). 

Testi değerlendirmek için:  

1, 2, 4, 6, 7. maddelerde: 

Çok Doğru = 4, Doğru = 3, Yanlış = 2, Çok Yanlış = 1,3, 5, 8, 9, 10. maddelerde: 

Çok Doğru = 1, Doğru = 2, Yanlış = 3, Çok Yanlış = 4, olarak puanlanmaktadır ve 

ölçekten elde edilebilecek puanlar 10 ile 40 arasında değişmektedir. 
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BÖLÜM lV 

BULGULAR 

Bu bölümde problem cümlesi ve alt problemlere ilişkin verilerin analiz 

bulgularına ve yorumlarına yer verilmiştir. Öğrencilerin benlik saygısı ve umutsuzluk 

düzeylerinde ile cinsiyet, aile gelir düzeyi anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, 

anne baba durumu ve ailenin yaşadığı yer değişkenlerine göre farklılık olup olmadığı 

test edilmiştir.  

4.1. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Cinsiyet değişkenine göre umutsuzluk düzeyi tek yönlü varyans analizi ile test 

edilmiştir. 

Tablo 8: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkeni Umutsuzluk Ölçeği 

Bağımlı Değişken T Testi Sonuçları   

 Cinsiyet n M Ss         T p 

Gelecek Kadın 175 1,77 ,272 -,764 ,445 

 Erkek 175 1,79 ,259   

Motivasyon Kadın 175 8,98 ,155 -,966 ,335 

 Erkek 175 9,00 ,148   

Kadın 175 6,92 ,203 Umut  

Erkek 175 6,94 ,202 

-,489 ,625 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi, t testi analizi sonucunda elde edilen gelecek boyutu t 

değerinin (,764) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür. Yine aynı şekilde 

motivasyon boyutu t değerinin (,966) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı, umut 

boyutunun t değerinin (,489) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür.  Cinsiyete 

göre erkek ve kadınlar arasında umutsuzluk ölçeğine göre anlamlı değişim 

bulunmamıştır. 

Tablo 9: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkeni Benlik Saygısı Ölçeği T 

Testi Sonuçları  

Cinsiyet n M Ss T p 

Kadın 175 26,97 ,28 

Erkek 175 27,60 ,26 

-2,19 ,029 

Tablo 9 incelendiğinde, kız öğrencilerin 26,97 benlik saygısı  puan 

ortalamasına, erkek öğrencilerin ise 27,60 benlik saygısı ortalamasına sahip olduğu 

bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki farka baktığımızda ise öğrencilerin benlik saygısı 

düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. (t= -2.19, p< .05). 

4.2.Ekonomik Duruma İlişkin Bulgular 

Ekonomik duruma ilişkin umutsuzluk düzeyi ve benlik saygısı puanları ölçümü 

tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. 
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Tablo 10: Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik Durum Değişkeni Umutsuzluk 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları  

  

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gelecek  Gruplar Arası 4 ,12 ,030 

 Gruplar İçi 345 24,50 ,071 

,42 

 

,80 

 

 Toplam 349 24,62    

Motivasyon Gruplar Arası 4 ,13 ,033 1,44 ,22 

 Gruplar İçi 345 7,94 ,023   

 Toplam 349 8,08    

Umut Gruplar Arası 4 ,40 ,098 2,44 ,047 

 Gruplar İçi 345 13,95 ,040   

 Toplam 349 14,34    

 

Tablo 11’te görüldüğü gibi tek yönlü varyans analizi sonucunda ekonomik 

duruma göre umutsuzluk düzeyleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında sadece umut 

boyutunda F değerinin (2,44) .05 düzeyinde anlamlı bir farkın oluştuğu görülmüştür 

Farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD testi yapılmıştır. 
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Tablo 11. Öğrencilerin Ekonomik Durum Değişkenine Göre Umutsuzluk Ölçeği 

Puanlarına İlişkin Tukey Testi Sonuçları 

 

 

 

(I)Ekonomik (J) Ekonomik  (I-J) Sig. 

 1000 ve altı 1000-2000     -,023 ,526

Umut   2000 ve üzeri ,21 (*) ,029

  1000-2000     500 ve altı ,023 ,526

    2000 ve üzeri ,24 ,013

  2000 ve üzeri 500 ve altı ,22 (*) ,029

    1000-2000     -,24 (*) ,013

    

 

Tablo incelendiğinde ailesinin geliri 2000 TL ve üzeri olan bireylerin umut 

düzeyi 2000 lira altı gelire sahip olan bireylere nazaran anlamlı olarak fazla 

bulunmuştur. Sonuç olarak ekonomik durumun yüksek  olmasının  umut düzeyine 

pozitif etkisi bulunmaktadır denilebilir.  
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Tablo 12: Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik Durum Değişkeni Benlik Saygısı 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F  p 

Gruplar 

Arası 
2 1,29 ,64 

Gruplar İçi 347 2596,55 7,48 

,08 

  

,917 

  

Toplam 349 2597,85       

 

 Tablo 13 incelendiğinde, ekonomik durum değişkenine göre benlik saygısı  

düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için  yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda elde edilen F değerinin (0,87) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı 

görülmüştür.  

4.3. Baba ve  Anne Eğitim Durumuna İlişkin Bulgular 

Baba ve anne eğitim durumunun umutsuzluk durumları ve benlik saygısında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi ile test 

edilmiştir. 
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Tablo 13: Üniversite Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumuna Göre  Umutsuzluk 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları  

  

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gelecek  Gruplar Arası 4 ,08 ,019 

 Gruplar İçi 345 24,54 ,071 

,27 

 

,90 

 

 Toplam 349 24,62    

Motivasyon Gruplar Arası 4 ,02 ,004 ,18 ,95 

 Gruplar İçi 345 8,06 ,023   

 Toplam 349 8,08    

Umut Gruplar Arası 4 ,07 ,016 ,40 ,81 

 Gruplar İçi 345 14,28 ,041   

 Toplam 349 14,34    

 

Tablo 14’de  baba eğitim durumuna göre umutsuzluk ölçeği, tek yönlü 

varyans analizi sonucunda gelecek boyutu F değerinin (,27) .05 düzeyinde anlamlı 

olmadığı, motivasyon boyutu F değerinin (,18) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı, umut 

boyutu F değerinin (,40) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı,  görülmüştür.  Sonç olarak 

umutsuzluk ölçeği alt boyutlarının baba eğitim durumu ile anlamlı ilişkiye sahip 

değildir. 
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      Tablo 14: Üniversite Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumuna Göre Benlik               

Saygısı Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

F 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Gruplar 

Arası 
2 33,52 11,17 

Gruplar İçi 347 2564,33 7,41 

1,50 

  

,212 

  

Toplam 349 2597,85       

 

Tablo 15 incelendiğinde, baba eğitim durumu değişkenine göre benlik saygısı 

puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için  yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin (1,50) .05 düzeyinde 

anlamlı olmadığı görülmüştür.  
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Tablo 15: Üniversite Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumuna Göre Umutsuzluk 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları  

  

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalama

sı 

F P 

Gelecek  Gruplar Arası 3 ,108 ,036 

 Gruplar İçi 346 24,51 ,071 

,509 

 

,676 

 

 Toplam 349 24,62    

Motivasyon Gruplar Arası 3 ,004 ,001 ,054 ,983 

 Gruplar İçi 346 8,07 ,023   

 Toplam 349 8,08    

Umut Gruplar Arası 3 ,11 ,037 ,907 ,438 

 Gruplar İçi 346 14,23 ,041   

 Toplam 349 14,34    

 

Tablo 16’da anne eğitim durumuna göre umutsuzluk ölçeği, tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gelecek boyutu F değerinin (,509) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı, 

motivasyon boyutu F değerinin (,054) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı, umut boyutu F 

değerinin (,907) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı,  görülmüştür.  Sonç olarak 
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umutsuzluk ölçeği alt boyutlarının anne eğitim durumu ile anlamlı ilişkiye sahip 

olmadığı söylenebilir. 

Tablo 16: Üniversite Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumuna Göre Benlik Saygısı 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Gruplar 

Arası 
3 53,94 17,98 

Gruplar İçi 346 2543,91 7,35 

2,44 

  

,064 

  

Toplam 349 2597,85       

 

Anne eğitim durumunun benlik saygısı puanında anlamlı farklılık oluşturup 

oluşturmadığını incelendiğinde ise benlik saygısı düzeyinde anlamlı farklılık 

yaratmadığı görülmüştür.  

4.4. Anne-Baba Durumuna İlişkin Bulgular 

Anne Baba durumu değişkeninin umutsuzluk düzeyi ve benlik saygısına etkisi 

incelendiğinde,   aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.  
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Tablo 17: Üniversite Öğrencilerinin Anne –Baba Durumuna Göre Umutsuzluk 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları  

   

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalama

sı 

F P 

Gelecek  Gruplar Arası 4 ,514 ,128 

 Gruplar İçi 345 24,11 ,070 

1,837 

  

,121 

 

 Toplam 349 24,62      

Motivasyon Gruplar Arası 4 ,13 ,033 1,451 ,217 

 Gruplar İçi 345 7,94 ,023    

 Toplam 349 8,1      

Umut Gruplar Arası 4 ,17 ,042 1,030 ,392 

 Gruplar İçi 345 14,17 ,041    

 Toplam 349 14,34    

 Tablo 18 ’de Anne-Baba birliktelik ve sağlık durumlarının umutsuzluk 

düzeylerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda anne baba durumunun gelecek alt boyutu, motivasyon alt boyutu ve umut 

alt boyutu düzeyine etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür.  
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Tablo 18: Üniversite Öğrencilerinin Anne –Baba Durumuna Göre  Benlik Saygısı 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Gruplar 

Arası 
3 6,89 2,29 

Gruplar İçi 346 2590,96 7,48 

,30 

  

,820 

  

Toplam 349 2597,85       

  

Anne-Baba durumunun benlik saygısına anlamlı etkide bulunmadığı 

görülmüştür.  

4.5. Ailenin  Yaşadığı  Yer  Durumuna İlişkin Bulgular 

Ailenin yaşadığı yer ile ilgili değişkenler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar 

bulunmuştur.  

 

 

 

 

 



 

 

70

Tablo 19: Üniversite Öğrencilerinin Ailenin Yaşadığı Yere Göre Umutsuzluk 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları  

  

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalama

sı 

F P 

Gelecek  Gruplar Arası 3 ,032 ,011 

 Gruplar İçi 346 24,587 ,071 

,151 

  

,929 

 

 Toplam 349 24,620      

Motivasyon Gruplar Arası 3 ,057 ,019 ,814 ,487 

 Gruplar İçi 346 8,019 ,023    

 Toplam 349 8,076      

Umut Gruplar Arası 3 ,069 ,023 ,560 ,642 

 Gruplar İçi 346 14,273 ,041    

 Toplam 349 14,342    

       

Tabloda ailenin yaşadığı yere göre umutsuzluk düzeylerine etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda anne baba durumunun 

gelecek alt boyutu, motivasyon alt boyutu ve umut alt boyutu düzeyine etkisinin 

anlamlı olmadığı görülmüştür.  
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Tablo 20: Üniversite Öğrencilerinin Ailenin Yaşadığı Yere Göre  Benlik Saygısı 

Ölçeği Tekyönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Sd 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Gruplar 

Arası 
3 60,52 20,17 

Gruplar İçi 346 2537,32 7,33 

2,75 

  

,043 

  

Toplam 349 2597,85       

  

Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin ailenin yaşadığı yere göre 

farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Tablo 21 incelendiğinde ise ailelerin yaşadığı yerin benlik saygısı 

üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir.(F=2.75 , p< .05). Buna göre, 

ailenin yaşadığı yere göre öğrencilerden alınan benlik saygısı ölçeği puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Gruplar arasındaki bu anlamlı farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmış ve sonuçlar 

tablo 22’de sunulmuştur. 
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Tablo 21: Öğrencilerin Ailenin Yaşadığı Yere  Göre  Benlik Saygısı Ölçeği 

Puanlarına İlişkin Tukey Testi Sonuçları 

(I) Yer (J) Yer  Ortalamalar 

Farkı (I-J) 

Standart 

Hata 
P 

Köy-Kasaba İlçe ,23 ,40 ,56 

  İl ,92(*) ,38 ,014 

  Başka Bir Ülke 1,58 1,25 ,21 

İlçe Köy-Kasaba  -,23 ,39 ,56 

  İl ,69(*) ,34 ,041 

  Başka Bir Ülke 1,35 1,24 ,28 

İl Köy-Kasaba -,92(*) ,37 ,014 

 İlçe -69 (*) ,34 ,041 

 Başka Bir Ülke  ,66 1,23 ,59 

Başka Bir Ülke Köy-Kasaba -1,58 1,25 ,21 

 İlçe -1,35 1,24 ,28 

 İl -,66 1,23 ,59 

Öğrencilerin ailelerinin yaşadığı  yere göre benlik saygısındaki değişikliklerin 

hangi yerleşim alanlarında olduğunu belirlemek için tukey testi yapıldı.  Yapılan analiz 
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sonucu farklılıkların ilde yaşayanlar ile köy kasabada yaşayanlar ve ilçede yaşayanlar 

arasında anlamlı farklılık vardır. Sonuç olarak köy kasabada yaşayanların ilde 

yaşayanlara göre benlik saygısı anlamlı olarak fazladır. Yine ilçede yaşayanların ilde 

yaşayanlara göre benlik saygılarının anlamlı olarak fazla olduğu tespit edilmiştir. 

4.6. Fakülte ve Yüksekokul Değişkenine İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin devam ettikleri fakülte ve yüksekokulların umutsuzluk 

düzeylerine ve benlik saygılarına etkisi incelenmiştir. 

Tablo 22: Öğrencilerin Fakülte ve  Yüksekokul  Değişkenine  Göre  Umutsuzluk 

Düzeyi  Ölçeği Puanlarına İlişkin  Sonuçlar 

 Gelecek Motivasyon Umut 

Chi-Square 8,804 13,599 11,956 

Sd 17 17 17 

P ,946 ,695 ,803 

  

Öğrencilerin devam ettikleri bölüme ilişkin umutsuzluk düzeylerini belirlemek 

için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucu öğrencilerin devam 

ettikleri bölümün umutsuzluk alt boyutları olan, geleceğe dair beklentiler,  motivasyon 

ve umut alt boyutlarına etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. 
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Tablo 23: Öğrencilerin Fakülte ve Yüksekokul  Değişkenine  Göre  Benlik Saygısı 

Ölçeği Puanlarına İlişkin  Sonuçlar 

Chi-Square 10,789 

Sd 17 

P ,867 

Öğrencilerin devam ettikleri fakülte/yüksekokula ilişkin benlik saygısını  

belirlemek için Kruskal Wallis testi  uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin devam 

ettikleri fakülte/yüksekokulun benlik saygısı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı 

görülmüştür. 

4.7. Umutsuzluk Alt Boyutları ve Benlik Saygısı İlişkisi  

Umutsuzluk alt boyutları düzeyinin Benlik saygısı puanlarını açıklama 

gücü regresyon analizi ile bulunmuştur.  

Tablo 24: Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyinin Benlik Saygısı  Puanlarını 

Açıklama Gücü 

 

 

 

 

 

 

Model B T Std. 
Hata 

R R 2  F P 

Sabit 3.325 3.443 .433 ,533 ,028 45,677 .005 

Gel. ,311 3,014 ,103     

Mot. ,610 3,242 ,188     

Umut. ,573 4,188 ,137     
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 Bağımlı Değişken : Benlik Saygısı 

Umutsuzluk alt boyutlarının bağımsız değişken olarak denkleme sokulması 

sonucu  regresyon katsayısı 0,533 bulunmuştur. Benlik saygısı puanlarındaki varyansın 

(değişkenliğin) % 28 düzeyinde umutsuzluk düzeyinden kaynaklandığı bulunmuştur.  

Çoklu regresyon amacı ile yapılan F testinde istatistiksel açıdan ,005 düzeyinde 

anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Bu sonuç, Beck Umutsuzluk Ölçeği alt boyut 

puanlarının, benlik saygısı ölçeği puanlarını anlamlı düzeyde yordayabileceğini 

göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon formülü su sekilde 

yazılabilir: 

Benlik Saygısı = -3,325+ ,311(Gel) + ,610(Mot.)+,573(Umut) 

Tablo 25: Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyi ve Benlik Saygısı  Arasındaki 

Pearson Korelasyon Düzeyleri 

    Benlik say. Gelecek Motivasyon Umut 

Benlik Say. R 1 ,446(**) ,452(**) ,450(**) 

  P  ,000 ,000 ,000 

  N 350 350 350 350 

Gelecek R ,446(**) 1 ,586(**) ,548(**) 

  P ,000  ,000 ,000 

  N 350 350 350 350 

Motivasyon R ,452(**) ,586(**) 1 ,599(**) 

 P ,000 ,000  ,000 

 N 350 350 350 350 

Umut R ,450(**) ,548(**) ,599(**) 1 

 P ,000 ,000 ,000   

 N 350 350 350 350 

P<,05  
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Umutsuzluk alt boyutları (gelecek, motivasyon, umut) düzeyi ve benlik 

saygısı arasındaki  ilişki Pearson Momentler Çarpımı korelasyon ile 

incelenmiştir. Umutsuzluk alt boyutlarından gelecek alt boyutu düzeyi ve Benlik 

Saygısı , r= .45, p<.05 anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Umutsuzluk alt boyutlarından motivasyon alt boyutu düzeyi ve Benlik Saygısı , 

r= .45, p<.05 düzeyinde anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Yine umutsuzluk alt boyutlarından umut alt boyutu düzeyi ve Benlik Saygısı , r= 

.45, p<.05 düzeyinde anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

77

 

BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ve benlik saygısına 

ait bulgulara dayalı olarak oluşturulan alt problemlere ilişkin tartışma ve yorumlara yer 

verilmiştir. Üniversite öğrencilerine ait demografik verilere dayanarak araştırmanın 

bağımlı değişkenleri olan umutsuzluk düzeyi (gelecekle ilgili duygular ve beklentiler, 

motivasyon kaybı) ve benlik saygısı düzeyleri incelenmiştir.  

Cinsiyet değişkeninin  umutsuzluk düzeyi alt boyut ortalamalarına etkisi 

incelenmiş;  anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Gerede (2002),  

ilköğretimde okuyan çocukların umutsuzluk düzeylerini çeşitli değişkenler açısından 

incelemiştir. Araştırmada, cinsiyet, baba tutumu ve travmatik yaşantı yoğunlukları 

değişkenlerine göre çocukların umutsuzluk düzeylerinde bir farklılaşma görülmezken, 

farklılaşma yaratan değişkenler; anne tutumu, ailenin gelir düzeyi, çocukların 

algıladıkları sosyal destek, sosyal beceri düzeyi, ebeveynler arasındaki ilişki, ana - 

baba eğitim düzeyi ve ana - baba çalışma durumu olarak belirlenmiştir. 

Cinsiyete göre benlik saygısı durumu incelendiğinde erkek öğrencilerin benlik 

saygı düzeyinin kız öğrencilere göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Erkek 

öğrencilerin kendine güveni ve kız öğrencilere yüksek bulunmuştur. Güven 

duygusunun fazla olması kendini ifade etmesini daha kolaylaştırmıştır. Chubb & 

Fertman, (1997) yaptıkları araştırmada aynı bulguları vermiştir. 9. sınıftaki öğrenciler 

arasında kızların özsaygı düzeylerinin daha düşük olduğunu gösteren önemli bir 

cinsiyet etkisi bulmuşlardır. Bu sonuç ve Watkins & Dong (1997) tarafından yapılan 

araştırma ile desteklenmiştir.  Marron ve Kayson (1984),  bir grup üniversite öğrencisi 

üzerinde yaptıkları  araştırmada benlik saygısı ve yaşam değişimi deneyimlerini sınıf 

ve cinsiyet değişkenleri ile incelediklerinde erkek öğrencilerin daha yüksek benlik 

algısına sahip olduklarını tespit etmişlerdir. 
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Ekonomik durum değişkeninin  umutsuzluk alt boyutları olan gelecek, 

motivasyon ve umut boyutları düzeyine etkisi incelenmiş ve ekonomik farklılıkların  

umutsuzluk  alt boyutları gelecek ve motivasyon boyutlarına etkisi bulunmazken umut 

alt boyutuna etkisi anlamlı bulunmuştur. 10-13 yaşları arasındaki çocuklarda 

umutsuzluk ve yalnızlığın bazı değişkenlerle ilişkisinin incelendiği araştırmada Öztürk 

(1997), yalnızlık ve umutsuzluğun yaş ve cinsiyetle anlamlı bir farklılaşma 

göstermediğini; umutsuzluk ve yalnızlık düzeyinin SED’e göre farklılaştığını 

belirtmektedir. 

Aynı şekilde ekonomik durumun benlik saygısına etkisi incelenmiş ve ekonomik 

düzeyin benlik saygısında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmemiştir. Balat ve 

Akman (2004),  sosyo ekonomik düzeylere göre benlik saygısı durumunu 

incelendiğinde, üst, orta ve alt sosyo ekonomik düzey lise öğrencilerinin benlik saygısı 

puan ortalamaları arasında fark bulamamıştır. 

Anne ve babanın eğitim durumunun umutsuzluk düzeyine etkisi incelenmiş 

umutsuzluk alt boyutları gelecek, motivasyon ve umut alt boyutuna anlamlı  

bulunamamıştır.   

Anne ve baba eğitim durumunun benlik saygısına etkisi incelenmiş farklılığın 

anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Ünsar ve İşsever (2003), ebeveyn eğitim 

durumunun benlik saygısı düzeyine etkisinin olmadığını saptamasına rağmen yapılan 

birçok araştırmada ebeveyn eğitim durumu yükseldikçe benlik saygısı düzeyinin de 

yükseldiği tespit edilmiştir. 

 Anne baba sağlık ve beraberlik durumunun umutsuzluk düzeyine ve benlik 

saygısına etkisi incelenmiş ve anlamlı olarak fark yaratmadığı görülmüştür. Long 

(1986) tarafından yapılan bir araştırmada benzer sonuç ortaya çıkmış ve aile yapısının 

(anne baba bir arada ya da değil) ve anne babanın anlaşmazlığının (biyolojik 

ebeveynin mutluluk düzeyi) üniversite birinci sınıf kız öğrencilerin benlik saygısı 
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üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları ebeveynlerin mutluluğuyla 

gençlerin benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak 

aile yapısı ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk düzeyleri ve benlik 

saygısına etkisi incelenmiştir. Ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk  alt boyutları olan 

gelecek, motivasyon ve umut boyutu düzeylerine etkisi bulunmazken  benlik saygısına 

etkisi anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonucu ilde yaşayanlar ile köy kasabada 

yaşayanlar ve ilçede yaşayanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Sonuç olarak köy 

kasabada yaşayanların ilde yaşayanlara göre benlik saygısı anlamlı olarak fazladır. 

Yine ilçede yaşayanların ilde yaşayanlara göre benlik saygılarının anlamlı olarak fazla 

olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin devam ettikleri bölüme ilişkin umutsuzluk alt boyutları düzeylerine 

etkisi incelenmiş öğrencilerin devam ettikleri bölümün umutsuzluk alt boyutları olan 

gelecek, motivasyon, ve umut düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Öğrencilerin devam ettikleri bölüme ilişkin benlik saygısını  belirlemek için Kruskal 

Wallis testi  uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin devam ettikleri bölümün benlik 

saygısı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Umutsuzluk ve Benlik Saygısı İlişkisi  

Umutsuzluk düzeyi alt boyutları ve benlik saygısı ilişkisi incelenmiş aralarında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Marciano ve Kazdin (1994), benzer bir 

sonuç elde etmiştir.  Psikiyatrik tanı almış çocuklarda intihar niyeti, umutsuzluk, 

depresyon ve özsaygı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Umutsuzluk ve benlik saygısı  

arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 
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 BÖLÜM Vl 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ve benlik saygısına 

ait bulgularına dayalı olarak ulaşılan genel sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri olan umutsuzluk düzeyi (gelecekle ilgili duygular 

ve beklentiler, motivasyon kaybı ve umut alt boyutları ) ve benlik saygısı düzeyi 

bağımsız değişkenler olan cinsiyet, ekonomik durum, anne baba eğitim durumu, anne  

baba  sağlık ve beraberlik durumu,  ailenin yaşadığı yer ve öğrencilerin okudukları 

fakülte /yüksekokula göre incelenmiştir.  

SONUÇLAR 

Cinsiyet değişkenine göre umutsuzluk düzeyleri incelenmiş ve cinsiyete göre 

motivasyon, umut ve gelecek boyutlarında kız ve erkek öğrencilerde farklılığa 

rastlanmamıştır.  

Cinsiyete göre benlik saygısı durumu incelendiğinde erkek öğrencilerin benlik 

saygı düzeyinin kız öğrencilere göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Erkek 

öğrencilerin kendine güveni ve kız öğrencilere yüksek bulunmuştur.  

Ekonomik durumun umutsuzluk alt boyutları olan gelecek, motivasyon ve umut 

boyutları düzeyine etkisi incelenmiş ve ekonomik farklılıkların umutsuzluk alt 

boyutları gelecek ve motivasyon boyutlarına etkisi bulunmazken umut alt boyutuna 

etkisi anlamlı bulunmuştur. Ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin umut düzeyi 

puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. 

Aynı şekilde ekonomik durumun benlik saygısına etkisi incelenmiş ve ekonomik 

düzeyin benlik saygısında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmemiştir.   
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Anne ve babanın eğitim durumunun umutsuzluk düzeyine etkisi incelenmiş 

umutsuzluk alt boyutları gelecek, motivasyon ve umut alt boyutuna anlamlı  

bulunamamıştır.  

 Anne ve baba eğitim durumunun benlik saygısına etkisi incelenmiş farklılığın 

anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 Anne baba sağlık ve beraberlik durumunun umutsuzluk düzeyine ve benlik 

saygısına etkisi incelenmiş ve anlamlı olarak fark yaratmadığı görülmüştür. 

 Üniversite öğrencilerinin ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk düzeyleri ve benlik 

saygısına etkisi incelenmiştir. Ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk  alt boyutları olan 

gelecek, motivasyon ve umut boyutu düzeylerine etkisi bulunmazken  benlik saygısına 

etkisi anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonucu farklılıkların ilde yaşayanlar ile köy 

kasabada yaşayanlar ve ilçede yaşayanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Sonuç 

olarak köy kasabada yaşayanların ilde yaşayanlara göre benlik saygısı anlamlı olarak 

fazladır. Yine ilçede yaşayanların ilde yaşayanlara göre benlik saygılarının anlamlı 

olarak fazla olduğu tespit edilmiştir  

Öğrencilerin devam ettikleri fakülte ve yüksekokula ilişkin umutsuzluk alt 

boyutları düzeylerine etkisi incelenmiş öğrencilerin devam ettikleri bölümün 

umutsuzluk alt boyutları olan gelecek, motivasyon, ve umut düzeylerine etkisinin 

anlamlı olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin devam ettikleri bölüme ilişkin benlik 

saygısını belirlemek için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin 

devam ettikleri bölümün benlik saygısı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı 

görülmüştür. 

Umutsuzluk alt boyutları ile  ve benlik saygısı ilişkisi incelenmiş aralarındaki 

ilişki anlamlı  bulunmuştur. Umutsuzluk alt boyutları ile benlik saygısı arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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ÖNERİLER 

Araştırma ailelerinden ayrı olarak yaşayan öğrencilerden yurtlarda barınanlar 

üzerinde yapılmıştır.  

• Aynı araştırmaya aileleri ile beraber yaşayan öğrenciler dahil edilebilir.   

• Araştırmaya, ailerinden ayrı olarak öğrenim gören öğrencilerden sadece 

yurtlarda kalanlar değil evde kalanlar da dahil edilebilir.  

• Araştırma öğretimin farklı kademelerindeki öğrenciler üzerinde 

uygulanabilir.  

• Üniversitelerin farklı fakülte ve yüksek okullarında öğrenim görenlerin 

yanı sıra farklı bölümlerde öğrenim görenler de araştırmaya dahil 

edilebilir. 

•  Kişilik özelliklerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeyine etkisi 

incelenebilir. 

•  Araştırmaya tıp fakültesi ve eğitim fakültesinde okuyan öğrenciler de 

dahil edilebilir. 

Üniversiteler bünyesinde grup etkileşim ve çalışmalarının yapılabileceği etkinlik 

ve kulüplere daha çok yer verilerek böylece önemli sosyal destek kaynaklarından biri 

olan akran desteği sağlanabilir.  

Öğrencilerin öğrenim gördükleri yıllar boyunca barındıkları Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında da benzer etkinlikler ve kulüp çalışmaları 

yapılmalıdır. 
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Yüksek  Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumuna  bağlı  yurt  bulunan bütün il ve 

ilçelerde  psikolojik danışman ve psikolog görevlendirilmesi yapılarak öğrencilerin 

yardım alması sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84

KAYNAKÇA 

Abramson,L. 1978 Learned Hopelessness in Human:Critique and Formulation,  

Abnormal Psychology, (87): 49–74. 

Aker, S ve Ark.  2003  Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık 

Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyleri ve Benlik Saygısı, Psikoloji, Psikiyatri, 

Psikofarmakoloji Dergisi. (12): 4. 

Allgood Merten, B., Lewinsohn, P  ve Hops, H. 1990  Sex Differences and 

Adolescent Depression, Journal of Abnormal Psychology, (99): 56–68. 

 Altıntaş, E. 1989  Öğretmen Yetiştiren Fakülte Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki 

Benlik Kavram Arasındaki Bağdaşım Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler, 

Yayınlanmamış  Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

Altıntaş, E   ve  Gültekin, M.  2003    Psikolojik Danışma Kuramları, Aktüel 

Yayınları,  İstanbul: 100-128. 

Atay, M. ve  Gündoğar, D. 2004  İntihar Davranışında Risk Faktörleri: Bir Gözden 

Geçirme,  Kriz Dergisi, 12(3) : 47-59. 

Avşaroğlu,S., Deniz, M ve Kahraman, A. 2005 Teknik Öğretmenlerde Yaşam 

Doyumu, İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14): 118-139. 

Aydın, B. 1996 Benlik Kavramı ve Ben Şemaları, Marmara Üniversitesi Atatürk 

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi (8) : 41-47. 

Aydın, G., Güloğlu, B. 2001  Coopersmith Özsaygı Envanterinin Faktör Yapısı,  

Eğitim ve Bilim Dergisi. 26 (122) : 66-71. 



 

 

85

Aydoğan, A. 1999  Özürlü Çocuğa Sahip Anne Babaların Umutsuzluk 

Düzeylerinin Belirlenmesi., Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Bahr, H. M. ve Martin,  T. K.  1983 And Thy Neighbor as Thyself: Self-Esteem and 

Faith in People as Correlates of Religiosity and Family Solidarity Among 

Middletown High School Students,  Journal for the Scientific Study of 

Religion, 22 (2): 132–144. 

Başkara, S. 2002 Özsaygının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Batıgün, A. 2004  İntihar İle İlişkili Bazı Değişkenler, Kriz Dergisi 12 (2): 49 

Baumeister,R. F. 2003   Does High Self-Esteem Cause Better Performance, 

Interpersonal Success, Happines or Healthier Lifestyles ? Psychological 

Science in the Public Interest, 4 (1): 1–44. 

Baumeister, R. F. 1990  Suicide as Escape From Self,  Psychological Review, (97): 

90–113. 

Bayam, G., Okay, T.  Dilbaz, N. ve Açıkgöz, Ç.  2002  Sivil Savunma Birliği 

Çalışanlarında Kaygı, Umutsuzluk ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ve 

Posttravmatik Stres Bozukluğu Sıklığı,  Kriz Dergisi, 10(1): 7-23. 

Baymur, F. 1994 Genel Psikoloji, İnkilap yayınvi, İstanbul: 269-300 

Beck, A. T,  Steer, R. A., Kovacs, M. ve Garrison, B. 1985  Hopelessness and Ev 

Natual Suicide: A 10 Year Prospective Study of Patients Hospitalized with 

Suicidal İdeation, Am J Psychiatry, (142):  559 - 563. 

Beck, A.T. 1963  Thinking a Depression,  Arch Gen Psychiatry, (9): 324–333. 



 

 

86

Beck, A.T.  1967 Depression: Clinical, Experimental and the Theoretical Aspects, 

New York. 

Beck, A.T. 1979 Cognitive Therapy of Depression: A Treatment Manual, New 

York: Guilford Press. 

Beck, A.T., Weishaar,  M. E. 1990  Suicide Risk Assessment and Prediction Crisis,  

Journal of Affective Disorders, (11) : 22–30.  

Beck, A.T,  Ster,  R.A. 1989  Clinical Predictors of Eventual Suicide: A 5 to 10 Year 

Prospective Study of Suicide Attempters,  Journal of Affective Disorders, (17): 

203–209. 

Bednar, R.L.,Wells,M.G.., Peterson, S.R, 1991 Self-Esteem, American Psychological 

Association, Washington, D.C., 18-51. 

Bektaş, M. 2002  Sağlık Geliştirme Konusunda Verilen Eğitimin  Benlik Kavramı, 

Kaygı Düzeyi ve Olumlu Sağlık Davranışlarında Bulunma Durumuna 

Etkisinin inclenmesi, Dokuz Eylül üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Berger, E. M. 1952 The Relation Between Expressed Acceptance of Self and 

Expressed Acceptance of Others, Journal of Abnormal and Social Psychology, 

(47): 778–782. 

Bibring, E. 1953  The Mechanism of Depression, Affective Disorders, New York: 

International University Press. 

Bradley, E H., Prigerson, H, Carlson, M.D, Cherlin, E,  Johnson H.Rve Kasl, S.V. 

2004 Depression Among Surviving Caregivers Does Length of Hospice 

Enrollment Matter?,  Am J. Psychiatry, (12): 2257–2262. 

Bruno, F. 1982  Psikoloji Tarihine Giris. Çeviren: Nesrin Hisli Şahin. İzmir:  Ege 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları:10. 



 

 

87

Budak, S.  2000  Psikoloji Sözlüğü,  Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 

Burger, J.M. 2006 Kişilik: Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri,  Birinci 

Basım,  İstanbul, Kaknüs Yayınları. 

Bush, S..I., Ballard, M.E ve Fromouw, W 1995 Attributional Style, Depressive 

Features and Self-esteem: Adult Children of Alcoholic and Nonalcoholic 

Parents,  Journal of Youth and Adolescence, 24, (2): 177-185. 

Button, E.J. 2000 A Prospective Study of Self-Esteem in the Prediction of Eating 

Problems in Adolescent Schoolgirls: Questionnaire Findings, British Journal 

of Clinical Psychology, (35): 193–203. 

Canpolat, B., Örsel, S., Akdemir A  ve Özbay, M.  2003  Ergenlerin Kendilik 

Algısında Beden İmajının ve Beden Kitle Endeksinin Rolü, 3P Dergisi, 11, 

(2): 143–154.  

Carver, C.S. ve. Scheier, M.F. 1990 Origins and Functions of Positive and Affect: A 

Controlprocess View,  Psychological Review, (97): 19–35. 

Cassidy, J., Asher, S.R. 1992  Loneliness and Peer Relations in Young Children, 

Child Development, (63): 350-365. 

Ceyhan, A. 2004  Ortaöğretim  Alan  Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans 

Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin 

İncelenmesi,  Sosyal Bilimler Dergisi: (1): 91 - 101.  

Ceyhun, A.G. ve.Ceyhun, B. 2003  Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar 

Olasılığının Değerlendirilmesi,  Klinik Psikiyatri, (6): 217–224. 

Cole, D.A. 1988  Hopelessness, Social Desirability, Depression and Parasuicide in 

Two College Samples, Consult Clin Psychology, (56): 131–136. 



 

 

88

Costin, F. ve. Draguns.,J.G 1989 Abnormal Psychology Patterns, Issues, 

Interventions, New York. 

Cüceloğlu, D. 1991    İnsan ve Davranışı  Remzi Kitapevi 

Çelikel, F. Ç. ve Erkorkmaz, Ü.  2008. Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler 

ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler,  Nöropsikiyatri Arşivi, (45): 

122-129. 

Çetintürk, H. 2001  Yatılı İlköğretim Okulu 2. Kademe Öğrencilerinin Depresyon 

ve  Umutsuzluk Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi,  Atatürk Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Erzurum. 

           Çuhadaroğlu, F.  2001  Kendilik Patolojisi Belirtisi Olarak Kimlik Kargaşası, 
Türk Psikiyatri Dergisi, 12 (4):  309-314.  

Doğan, O. 1994  Aktif Sosyal Etkinliklere Katılmanın Beden İmgesi ve Benlik 

Saygısına Etkisi , 3P Dergisi,  2(1): 33–38. 

Durak, A. 1993  Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma,  

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Durak, A. 1994   Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışması,  Türk Psikoloji  Dergisi, 9(3): 1–11. 

 Dyer, J.A, ve Kreitman, N. 1984  Hopelessness, Depression and Suicidal Intent in 

Parasuicide , Psychiatry, (144):127–133. 

Ekland, E. S. 1991 Hopelessness. Psychiatric Mental Health Nursing: Application 

of the Nursing Process,  J.B. Lippincott Company Pennsylvania. 

Epstein, S. 1973  The Self-Concept Revisited: Or a Theory of a Theory, American 

Psychologist, (28): 404–416. 



 

 

89

Erol, A. 2000 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Belirtilerini Yordayıcı 

Olarak Kontrol Odağı ve Benlik Saygısının Karşılaştırılması, Klinik 

Psikiyatri, (3): 147–152. 

Fenichel, O. 1975  The Psycoanalytic Theory of Neurosis, Çeviren: S.Tuncer, İzmir: 

Ege Üniversitesi Matbaası. 

 Freud, S. 1957  Mourning and Melancholia , The Standart Edition of the 

Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol:12, London: Hogarth 

Press. 

          Franzoi, S. 1999 Self-Awareness and Self –Regulation: A Review of 

Personality and Social Psychological Theory and Research, Turkish 

Psychological Review, Ankara.   

Geçtan, E. 2003  Psikodinamik, Psikiyatri ve Normal Davranışlar,   İstanbul: Metis 

Yayınları. 

Gerber K. 1990  Indirect Self-Destructive Behaviour in Chronic Hemodialysis 

Patients , Psychological Review, (97): 90–113. 

Gerede, A. 2002 İlköğretimde Okuyan Çocukların Umutsuzluk Düzeylerinin 

Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Gezici, M. Güvenç, G. 2003  Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı 

ve Benlik Kurgusu Açısından Karşılaştırılması, Türk Psikoloji Dergisi, 

18(51): 1–14. 

             Gibb, B. E., Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Marx, B. P. 2003  Childhood 
Maltreatment and Maltreament- Specific İnferences: A Test of Rose 
and Abramson’s (1992) Extension of the Hopelessness Theory, 
Cognition and Emotion,17(6):  917 - 931. 

 
             Goswick, R.A. ve  W. Jones. 1981  Loneliness, Self Concept, and 

Adjustment, The The Journal of Psychology, 107.  



 

 

90

Gölge, Z. B. 2005 Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar, Nöropsikiyatri 

Arşivi, (42): 1–4.  

Greene, S. M. 1989  The Relation Between Depression and Hopelessness. British 

Journal of Psychiatry,( 154): 650 - 659. 

Güngör, D. 1988  Benlik Karmaşıklığı , Türk Psikoloji Yazıları, 1(1): 81–92.  

            Gürvardar, D. 2001 Yetiştirme Yurdunda Yetişen Çocuklar İle Ana-Baba 
Yanında Yetişen Çocukların Umutsuzluk Düzeyinin Karşılaştırılması, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum. 

Hadaway, C.K. 1979 Life Satisfaction and Religion: A Reanalysis, Social Forces, 

(57): 636–643. 

Haktanır, G. ve Baran, G. 1998  Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Anne Baba 

Tutumlarını Algılamalarının İncelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 

Dergisi, 5, (3): 134–141.  

Hall, C.S., Lindzey, G. 1970 Theories of Personality, Newyork: John  Wiley and Sons 

İnc. 

Harter, S. 1993  Devolepmantel Persrectives on the Self-System,  Handbook of 

Child Psychology: Social and Personality Developmental, New York. 

Horney, K. 1993 Nevrozlar ve İnsan Gelişimi Öz Gerçekleştirme Kavgası, Çev. 

Selçuk Budak, Ankara. 

Houston, D.M. 1995  Surviving A Failure: Efficacy and A Laboratory Based Test 

of The Hopelessness Model of Depression, European Journal of Social 

Psychology, 25, 545 - 558. 

İzgiç, F., Akyüz, D ve Ark. 2001 Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Beden 

İmgesi ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 3 P Dergisi, 9 

(4): 591-598 



 

 

91

Jussim, L. 1986  Self-Fulfilling Prophecies, A Theoretical and Integrative Review, 

Psychological Review, (93): 429–445. 

Kağıtçıbaşı, Ç. 1996  Özerk İlişkisel Benik: Yeni Bir Sentez, Türk Psikoloji Dergisi, 

(37): 36–43.  

Kaplan, H.I ve Sadock, B. 1985  Modern Synopsis of Compherensive, Textbook of 

Psychiatry, 4th Edition. 

Karacan, E., İşcan, C  ve Şener,  Ş.  1998  Klinik ve Terapi Sürecinin Kendilik 

Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi;  Bir Ergen Olgu Sunumu, Klinik 

Psikiyatri: 51–55. 

Karadağ, H. 2002 Ergenlerde Kendilik Algısının Demografik değişkenlere Göre 

İncelenmesi, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Sosyal Sigortalar Kurumu 

Başkanlığı, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Karaer, Ş ve ark. 2004  Sivas İl Merkezinde Alkolün Kötüye Kullanımı ve 

Bağımlılığı Olanlarda Kişilik Bozuklukları, Benlik Saygısı, Aile İşlevleri,  

Psikoloji, Psikiyatri,Psikofarmakoloji Dergisi, (12): 1. 

Karataş, Z, Gökçakan, N. 2005 Lise Öğrencilerinin Umutsuzluk Duygularının Bazı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi, VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Marmara Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi, İstanbul. 

Kashani, J.H., Stoyls, M.S.,  Dandoy, A.C.,  Viadya.,  A.F ve Reid ,J.C.  1991 

Correlates of Hopelessness In Psychiatrically Hospitalized Children, 

Comprehensive Psychiatry,  32(4): 331-348. 

Kazdin, A.E., French, N.H., Unis, A.S, Dawson, K.1983  Holplessness, Depression 

and Suicide Intent Among the Children, Journal of Consulting Psychology, 

(51): 504-510. 



 

 

92

           Korkmaz, M. 1996 Yetişkin Örneklem İçin Bir Benlik Saygısı Ölçeğinin 
Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 

            Kohut, H .  1977    Kendiliğin Yeniden Yapılanması,  Çev. Cebeci,  O  Metis 
Yayınları, İstanbul, 155-157.  

Koyuncu, N. 1979 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Tasarımı ve Rehberlik 

Hizmeti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Köknel, Ö. 1989  Genel ve Klinik Psikiyatri,  Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 

Kuğu N. 2002 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve 

Yeme Bozukluğu Olanlarda Benlik Saygısı, Aile İşlevleri, Çocukluk Çağı 

İstismarı ve İhmalinin Araştırılması, 3P Dergisi, 10(3): 255–266. 

Kuloğlu, N. 2001  Bilgi Verici Psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme 

Programlarının Down Sendromlu Bebeği Olan Anne  Babaların 

Umutsuzluk, Gereksinim ve Eş İlişkisi Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Kutlu,Y ve ark 1997  İ.Ü FNHMYO’unda Uygulanan Eğitimin Öğrencilerin 4 

Yıllık Eğitim Süresi İçindeki Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyinin 

incelemesi,  lV. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu Bildirisi, Kıbrıs. 

Kuzgun,Y. 1985 Psikolojide İnsancı Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri  

Dergisi,(40): 519 

Kuzgun,Y. 1972 Anne- Baba Tutumlarının Kendini Gerçekleştirme Düzeyine 

Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi. Ankara. 

Küçük,Y., Arıkan,D. 2005 İşitme Engelli Çocukların Umutsuzluk Düzeylerinin 

Belirlenmesi,  İnsan Bilimleri Dergisi, 2. 

Lavender, A. Watkins, E. 2004  Rumination and Future Thinking In Depression, 

British Journal of Clinical Psychology, (43): 130-146. 



 

 

93

Lawrence, D. 2000 Building Self-Esteem With Adult Learners, London: Paul 

Chapman Publishing. 

Linville, P.W. 1982 The Complexity-Extremity Effect and Age-Based 

Stereotyping, Journal of Personality and Social Psychology, (42): 193–211. 

Linville, P.W. 1985  Self-Complexity and Affective Extremity: Don't Put All of 

Your Eggs in One Cognitive Basket, Social Cognition, (3): 94–120. 

MacLeod, A.K,  Tata, P, Tyrer, P,  Schmidt, Davidson, U. K, Thompson, S. 2005  

Hopelessness and Positive and Negative Future Thinking in Parasuicide", 

British Journal of Clinical Psychology, (44): 495–504. 

            Markus, H. 1977  Self-Schemata and Processing Information About the 

Self,  Journal of Personality and Social Psychology, 63–78. 

Maslow, A. 1970  Motivation and Personality, New York:  Harper and Row Pub. 

 Melges, F.T. 1969  Types of Hopelessness in Psychological Process, Arch Gen 

Psychiatry, (20): 690-699. 

Miller, J. F. 1985  Hope Doesn’t Necessary Spring  Eternal Sometimes İt has to be 

Carefully Mined and Channeled,  American Journal of Nursing, (85): 22 - 25. 

Minkoff, K. 1973 Hopelessness, Depression and Attempted Suicide, Psychiatry, 

(130): 455–459. 

O'Connor, R.C., Connery, H.ve Cheyne, W.M. 2000 Hopelessness: the Role of 

Depression, Future Directed Thinking and Cognitive Vulnerability, 

Psychology, Health and Medicine, 5(2): 155-167. 

Omwake, K. 1954  The Relationship Between Acceptance of Self and Acceptance 

of Others Shown by Three Personality Inventories, Journal of Consulting 

Psychology, (18): 443–446. 



 

 

94

Öner, N. 1996    Piers Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği El Kitabı, Ankara: 

Türk Psikologlar Derneği. 

Öner, U. 1982  Benlik Kavramı İle Mesleki Benlik Kavramı Arasındaki Farkın 

Akademik Başarı İle İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. 

Özdel, L, Bostancı ,M. 2002  Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve 

Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi,  Anadolu Psikiyatri Dergisi, (3): 155-61. 

Özgüven, E. 1990 Yurtlarda Kalan üniversite Öğrencilerinin Sağlık ve Psikolojik 

Sorunları, 5. Psikoloji Kongresi, Psikoloji seminer Dergisi Özel Sayısı, (8): 47-

48. 

Özsert, F.  2000  Subay Adaylarının Benlik Kavramları İle Mesleki Benlik 

Kavramları Arasındaki Bağdaşım Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre 

İncelenmesi, Yayınlanmaış Dotora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Öztürk, M. 1985  Psikoanaliz ve Psikoterapi,  Ankara: Sevinç Matbaası. 

Öztürk,O.  1988   Ruh Saglıgı ve Bozuklukları,  Ankara: Nurol Matbaa.  

            Pervin L, A. 1993   Personality, Theory and Research,  6ncı bsk. New 
York.  

Pınar, P, Sabuncu, N. 2004 Long-Termtraumatic Stress Responses Of Survivors Of 

The August 1999 Earthquake In Turkey,  Journal of Loss and Trauma, (9): 

265-274. 

                     Pişkin, M. 2001  Özsaygıyı Geliştirme Eğitimi, Y. Kuzgun (Ed.). 
İlköğretimde rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 

Pokorny,A.D 1975 Hopelessness and Attempted Suicide: A Reconsideration, 

Psychiatry, (132): 950-964. 



 

 

95

Raineri, W.F. 1987 Relationship of Depression, Hopelessness and Dysfunctional 

Attitudes to Suicidal Ideation in Psychiatric Patients", Psychological 

Reports, (61): 967–975. 

Rogers, C. 1994  Etkileşim Grupları., Çeviren H. Erbil, Ankara: EkinYayınları.  

            Rosenberg, M. 1965 Society and Adolescent Self-İmage. Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press. 

Sampson, E. 1988 The Debate on Individualizm: Indigenous Psychologies of the 

Individual and Their Role in Personal and Societal Functioning , American 

Psychologist, (43): 15–22. 

Sampson, E. 1989 The Challenge of Social Change for Psychology: Globalization 

and Psychology’s Theory of the Person, American Psychologist, (44): 914–

921. 

Satılmış, G. ve Seber, G.  1989  Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde Benlik 

Saygısı,  Psikoloji Dergisi, 7, (23): 68–78. 

Sayıl, M., Güre ,A. ve.Uçanok, Z. 2002  Ergenliğe Geçişte Bilgilendirmenin 

Ergenin Bilgi Düzeyi ve Benlik Algısına Etkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 17(50): 

47–58. 

Seber, G.., Dilbaz, N.,  Kaptanoglu,  C ve Tekin ,D. 1993  Umutsuzluk Ölçeği: 

Geçerlilik ve Güvenirliği, , Kriz Dergisi, 1(3): 142-160. 

Smith, C.B., Weigert, A.J ve Thomas, D.L. 1979  Self-Esteem and Religiosity: an 

Analysis of Catholic Adolescents from Five Cultures, Journal for the Scientific 

Study of Religion, 18(1): 51–60. 

Smith, M. 1994  Selfhood at Risk: Post-Modern Perils and the Perils of Post-

Modernism, American Psychologist, (49): 405–411.  



 

 

96

Spencer, M,  Adams C.M.. 1990 Identitity Process Among Racial and Etnic 

Minority Children in America, Child Development : 290–310. 

Stanton, C., Spirito, A., Donaldson, D ve Ark 2003  Risk-Taking Behavior and 

Adolescent Suicied Attempts, Suicide and Life Threatening Behavior, 33 

(1):74. 

Sukan, M. ve Maner, F. 2006. Virtiligo ve Kronik Ürtiker Hastalarında Kendilik 

Saygısı,  Psychiatry in Turkey, 8(2): 93–97.  

Şahin,T. 1994  İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Benlik 

Kavramı,  Ders İçi Öğrenme ve Ders Dışı Çalışma Yolları ve  Başarı İlişkisi, 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (10) : 43-48 

Tanç, S. 1999  Benlik Değeri, Umutsuzluk ve Kariyer Beklentileri,  İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi. 

Taylor, C.M 1985  Essentials of Psyciatrich Nursing, Toronto Thirteenth Editions :99 

Terbaş, Ö. 2004  Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Kendilik Bozuklukları: Bir 

Olgu Sunumu , Türk Psikiyatri Dergisi, 15(1): 70–76.  

Tufan, B., Yıldız, S. 1993  Geri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak, Ankara Hacettepe 

Üniversitesi Basımevi 

Tümkaya, S. 2005  Ailesi Yanında ve Yetiştirilme Yurdunda Kalan Ergenlerin 

Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 

3(4): 446-461. 

 Türkçapar, M. H. 1996 Soysal Fobinin Psikolojik Tarafı,  3P Dergisi 4(3):18-22 

 Ünal, G..  2004  Bir Grup Üniversiteli Gençte Çekingenlik, Aleksitimi ve Benlik 

Saygısının Değerlendirilmesi,   Klinik Psikiyatri, (7): 215–222.  



 

 

97

Velioğlu, S. ve Peker, G. 1989  Depresyonların Psikopatolojisi ile Ego Kavramının 

İrdelenmesi,  İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Mezuniyet 

Sonrası Eğitim Çalışmaları, İstanbul. 

Waetjen, W.B. Schuerger , J.M. ve  Schwartz,  E.B.  1979 Male and Female 

Managers: Self-Concept, Success, and Failure, The Journal of Psychology, 

(103): 87–94.  

Watson, P.J. Morris R.J, ve Hood, R.W. 1987 Antireligious Humanistic Values, 

Guilt, and Self-Esteem, Journal for the Scientific Study of Religion, 26(4): 

535–546. 

Weissman, M 1974 The Epidemiology of Suicide Attempts, Arch Gen Psychiatry, 

(30): 737–746. 

Westefeld, J.S., Whitehard K.A ve  Range,  L.M 1990  College and University 

Student Suicide Trends and Implications,  The Counseling Psychologist, 

18(3): 464–476. 

 Wetzel, R.D. 1976 Hopelessness, Depression and Suicide, Arch Gen Psychiatry, 

(33): 1069–1073. 

Yalom, İ. 1999. Varoluşçu Psikoterapi, Çeviren: Zeliha İyidoğan Babayiğit, İstanbul: 

Kabalcı Yayınevi. 

Yanbastı, G. 1996  Kişilik Kuramları , Ders Kitabı. İkinci Baskı, İzmir, Ege 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

Yang, B, Clum, G.A.  1994  Life Stress, Social Support and Problem Solving Skills 

Predictive Of Depressive Symptoms, Hopelessness and Suicide Ideation In 

An Asian Student Population: A Test Of Model, Suicide and Life Threatening 

Behavior, 24(2): 127–139. 

Yemez, B. 1998  Depresyon Etiyolojisi,  Psikiyatri dünyası, (1): 21-25. 



 

 

98

Yerlikaya, İ.  2006  Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma ve  Hobi Terapiye Dayalı Umut 

Eğitimi Programları’nın İlköğretim Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyine 

Etkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYayınlanmamış  Yüksek 

Lisans Tezi. 

Yılmaz, A. 1998 Tek Ebeveynli ve İki Ebeveynli Ailelerden Gelen Üniversite 

Öğrencilerinin Kendilik İmgesi,  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5, (3): 

142–150. 

Yılmaz, A. 2001  Çocukların Algıladığı Anne Baba Arasındaki Uyum, Anne Baba 

Tutumu ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkiler,  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 

Dergisi, 8, (2): 85–93. 

Yiğit, F. 1998 Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ben Durumlarının Bazı değişkenler 

Açısından incelenmesi, Yayımlanmamış doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Yörükoğlu, A. 1993 Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, İstanbul: Özgür 

Yayın –Dağıtım 

Yüksel, İ. 2003 İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi, Ankara Örneği,  

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2): 22-40.  



 

 

99

 

 

 

 

 

 

EKLER 



 

 

100

EK 1 : 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

1. Cinsiyetiniz:     Kız  (  )             Erkek      (  ) 

         2.   Okuduğunuz fakülte/yüksekokul: ………………….      

          3.   Ailenizin ekonomık durumu:  

               (a) 1000 ve altı     (b) 1000-2000    (c) 2000 ve üzeri 

          4.   Annenizin egitim durumu:  

             (a) ilköğretim   (b) Ortaöğretim   (c) Yüksek öğretim   (d)  Diğer   

         5.   Babanızın eğitim durumu: 

                  (a)  ilköğretim   (b) Ortaöğretim   (c) Yüksek öğretim   (d)  Diğer                                                

         6.   Anne-baba durumu : 

               (a) İkisi de sağ beraber   (b)  Anne ya da baba ölü  (c) İkisi  de ölü  (d) 

boşanmış  
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EK 2: 

ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ  

1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  

2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  

3. Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  

4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabileceği kadar bir şeyler yapabilirim. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  

5. Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  

6. Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış 

7. Genel olarak kendimden memnunum. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış 

8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilme isterdim. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  
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9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış (  ) Çok yanlış  

10. Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığımı düşünüyorum. 

(  ) Çok doğru (  ) Doğru (  ) Yanlış     (  ) Çok yanlış  
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EK 3:           

Aşağıdaki ölçekteki maddelerden size uygun olanını işaretleyiniz  (E)     (H) 

 BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ 

1. Geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum. ( )     ( )  

2. Kendim ile ilgili şeyleri düzeltemediğime göre çabalamayı  ( )    ( ) 

bıraksam iyi olur.  

3. İşler kötüye giderken bile her şeyin hep böyle kalmayacağım bilmek ( )    ( ) 

beni rahatlatıyor.  

4. Gelecek on yıl içinde hayatınım nasıl olacağın hayal bile edemiyorum. ( )   ( )  

5. Yapmayı en çok istediğim şeyleri gerçekleştirmek için yeterli ( )  ( ) 

zamanım var.    

6. Benim için çok önemli konularda ileride başarılı olacağımı umuyorum. ( )  (  )  

7. Geleceğimi karanlık görüyorum.  

8. Dünya nimetlerinden sıradan bir insandan daha çok yararlanacağım ( )   ( ) 

umuyorum.  

9. îyi fırsatlar yakalayamıyorum. Gelecekte yakalayacağıma inanmam ( )   ( ) 

içinde hiçbir neden yok.  

10. Geçmiş deneyimlerim beni geleceğe iyi hazırladı. ( )   ( )  

11. Gelecek benim için hoş şeylerden çok tatsızlıklarla dolu görünüyor. ( )    ( )  

12. Gerçekten özlediğim şeylere kavuşabileceğimi ummuyorum. ( )    ( )  

13. Geleceğe baktığımda şimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum ( )   ( ) 

14. İşler bir türlü benim istediğim gibi gitmiyor. ( )   ( )  

15. Geleceğe büyük inancım var. ( )  ( )  

16. Arzu ettiğim şeyleri elde edemediğime göre bir şeyler istemek ( )  ( ) 
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aptallık olur.  

17. Gelecekte gerçek doyuma ulaşmam olanaksız gibi. ( )  ( )  

18. Gelecek bana bulanık ve belirsiz görünüyor. ( )  ( )  

19. Kötü günlerden çok iyi günler bekliyorum. ( )  ( )  

20. İstediğim her şeyi elde etmek için çaba göstermenin gerçekten yararı ( )  ( ) 

yok nasıl olsa onu elde edemeyeceğim.  

 


