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ÖZET
Ergen öznel iyi oluşu ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Amaç: Bu çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkilerin incelenme-
si amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya, Ankara’nın Keçiören ilçesinde lise eğitimi gören, 14–17 yaşları arasında, 112’si kız (%48.1) ve 
121’i erkek (%51.9), toplam 233 ergen katılmıştır. Çalışmada Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeği ve Olumlu Gelecek 
Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmada, olumlu gelecek beklentisine sahip olan ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin yükseldiği 
bulunmuştur. Olumlu gelecek beklentisinin ergen öznel iyi oluşunu %24 oranında açıkladığı sonucuna varılmış-
tır. 
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları, öznel iyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi arasında istatistikî açı-
dan anlamlı ve önemli bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın bulguları, öznel iyi oluşu arttırma prog-
ramlarında kullanılabilir. 
Anahtar kelimeler: Ergen, öznel iyi oluş, olumlu gelecek beklentisi

ABSTRACT
The relationship between adolescents’ subjective well-being and positive expectations 
towards future
Objective: This study examines the association between positive expectations towards future and 
subjective well-being among adolescents. 
Method: The participants of the study included a total of 233 adolescents (121 male and 112 female) aged 
between 14 and 17. The data of the study were obtained through the use of the Adolescents’ Subjective 
Well-Being Scale and Positive Future Expectations Scale. The data were evaluated using basic linear 
regression analysis method.
Results: The study findings indicated that positive expectations towards future were positively correlated 
with adolescents’ subjective well-being. Positive expectations towards future explained 24% variance of 
adolescents’ subjective well-being. 
Discussion and Conclusions: The findings of the study suggest that there is a statistically significant 
relationship between adolescents’ subjective well-being and positive expectations towards future. Results 
of this study may be used in subjective well-being improvement programs.
Key words: Adolescent, subjective well-being, positive expectations towards future
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GİRİŞ

İnsanların yaşamlarında ulaşmak istedikleri en önemli 
amaçlardan biri mutlu olmaktır. Pek çok bilimsel disip-

lin alanı, bireylerin bu amaçlarına ulaşmalarını kolaylaş-
tırmak adına, mutluluk konusuyla ilgilenir. Psikoloji ve 
psikiyatri bu bilimsel disiplin alanlarına örnektir. Psiko-
lojide mutluluk, öznel iyi oluş kavramıyla ele alınmakta-
dır (1). Öznel iyi oluş, bireylerin olumlu duygulanım, 
olumsuz duygulanım ve yaşam doyumu açısından ken-
dilerini öznel olarak değerlendirmeleri anlamına gelir (2). 
Bireyler olumlu duyguları sıklıkla, olumsuz duyguları 
çok az deneyimliyorlarsa ve yaşamlarından yüksek 

düzeyde doyum alıyorlarsa, bu durumda yüksek düzey-
de öznel iyi oluşa sahiptirler, denilmektedir. 
 İnsanların, yaşamlarını anlamlandırmak ve kontrol 
etmek için önemli bir araca ihtiyaçları vardır. Bu araç da 
zamandır. Literatür incelendiğinde, insanların zaman 
konusuna karşı ilgilerinin çok eskiye dayandığı görülme-
sine karşın, zaman yönelimi konusundaki çalışmaların 
henüz yeni olduğu görülür (3,4). Psikolojide zaman 
insanların içsel deneyimleriyle ve bilinçli halleriyle ilişki-
li bir kavram olarak ele alınmıştır. Psikolojide zaman 
tanımı konusunda ortak bir anlayış bulunmamaktadır. 
McGrath ve Kelly (5), literatürde 211 adet farklı zaman 
tanımlamasının yapıldığını ortaya koymuşlardır. Yapılan 
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çalışmalara bakıldığında zaman konusu; zamana yöne-
lik tutumlar, zaman perspektifi, zaman yönelimi, zaman 
algısı ve gelecekteki olası  beklentiler  gibi konu başlık-
ları altında ele alınmaktadır (6-8). 
 Günümüzde zamanla ilgili çalışmaların genelde 
gelecek zaman çerçevesinde yoğunlaştığı görülür (9-11). 
Literatürde geleceğe yönelme konusunda, gelecek 
zaman yönelimi ve gelecek zaman perspektifi olmak 
üzere iki önemli kavram ele alınmaktadır. Bu iki kavram 
birbirinden farklıdır. Gelecek zaman perspektifi, bireyle-
rin geleceğe yönelik gerçekçi planlar yapmaları anlamı-
na gelmektedir (12). Gelecek zaman yönelimi kavramı 
ise, bireylerin düşüncelerinde ve davranışlarında geç-
miş, gelecek ve şimdi olmak üzere üç zaman boyutun-
dan geleceği daha çok tercih ettiklerini belirlemede kul-
lanılır (8). Öte yandan, gelecek zaman yönelimi kavra-
mı, bireylerin geleceğe nasıl bir tutumla yaklaştıklarını 
ifade etmek amacıyla da kullanılmaktadır (12). 
 Literatürde gelecek zaman yönelimi ile pek çok 
değişken arasındaki ilişkiye bakılmıştır (13). Bireylerin 
geleceğe yönelmelerinin yanısıra, bu yönelişteki tutum-
ların niteliği de önemlidir. Bu noktada bireyler, geleceğe 
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki önemli noktadan 
yönelmektedirler (14,15). Olumlu bir gelecek yönelimi-
ne sahip bireyler, gelecek konusunda oldukça iyimser-
dirler ve geleceğe umutla bakarlar. Bu bakış açısından 
yola çıkarak olumlu gelecek yönelimine sahip olanlar, 
olumsuz yönelime sahip olan bireylere oranla gelecek-
teki amaçlarına ulaşma konusunda yılmadan çaba gös-
termektedirler (16). 
 Türkiye’de ergen öznel iyi oluşu ile ilgili bazı çalış-
malar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar, normal ve sorunlu 
ergenlerin yaşam doyumu düzeyleri açısından karşılaş-
tırılması; ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işleme-
miş ergenlerin, özsaygı ve yaşam doyumu düzeylerinin 
karşılaştırılması; ergenler için mutlu olmanın yollarının 
incelenmesi; ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilme-
si; başa çıkma stratejilerinin ergen öznel iyi oluşu ve 
kişilik özellikleri arasındaki aracı rolüne ilişkin bir model 
çalışması ve ergenler için öznel iyi oluşu artırma strate-
jileri ölçeğinin geliştirilmesi bağlamında gerçekleştiril-
miştir (17-22). Ulusal literatür bağlamında, ergen öznel 
iyi oluşu ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkile-
rin incelenmediği görülmektedir. 

 Ergenlik, bedensel, bilişsel, toplumsal ve ahlakî açı-
dan çeşitli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Bu 
dönemdeki değişimlerin sonucunda gerçekleşen geli-
şim, ergenler için uyum sorunlarını da beraberinde getir-
mektedir. Ergenlerin bu süreci sağlıklı bir şekilde geçir-
meleri için, ruh sağlıklarını koruyucu özelliklerin belirle-
nip uygulamaya konulması önemlidir (23). Bu bağlam-
da, ergenlerin ruh sağlıklarının pozitif yanını temsil 
eden öznel iyi oluşlarına ilişkin literatür bulguları ince-
lenebilir. Literatüre bakıldığında, yüksek öznel iyi oluş 
düzeylerine sahip bireylerin daha sosyal ve yaratıcı 
oldukları, daha iyi bir bağışıklık sistemine sahip olduk-
ları ve uzun süre yaşadıkları, daha çok para kazandıkla-
rı, daha iyi birer vatandaş oldukları, iş yaşamında daha 
üretken oldukları, evlilik doyumlarının yüksek olduğu, 
stresle daha iyi başa çıktıkları sonucuna varılmıştır (24-
29). Ruh sağlığı alanında gerçekleştirilen çalışmalara 
göre, dünyada 450 milyon insan ruhsal ve davranışsal 
bozukluk sergilemektedir. Tüm bunların yanında, her 
dört bireyden biri yaşamı boyunca bir ya da daha fazla 
ruhsal ve davranışsal sorun yaşamaktadır (30). Ruhsal 
bozukluluklar, topluma psikolojik, sosyal ve ekonomik 
yük getirdiği gibi, aynı zamanda da fiziksel hastalık risk-
lerini de artırmaktadır. Sonuçta, bireylerin yaşama 
uyumları bozulmaktadır (31). Böylece bireyler, mutsuz 
bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu noktada 
ergenlerin ruh sağlıklarını olumluya götürecek, kişinin 
içindeki ve dışındaki kaynakları bulmak önemlidir. 
 Öznel iyi oluş ve zaman arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmalara bakıldığında, bu çalışmaların büyük bir 
çoğunluğunun yetişkinler üzerinde gerçekleştirildiği 
görülür. Tüm bunların yanında yapılan çalışmalarda, 
bireylerin geleceğe olumlu tutumlarla yönelmeleri ile 
öznel iyi oluşları arasındaki ilişkilerin ele alınmadığı da 
görülür. Bu bilgilerden ve bulgulardan hareketle, bu çalış-
mada ergenlerin öznel iyi oluşları ile olumlu gelecek bek-
lentileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 YÖNTEM

 Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde yürütül-
müştür. Veriler farklı yaşlardaki bireylerden elde edil-
miş ve kesitsel araştırma düzeni kullanılmıştır. Çalış-
mada, olumlu gelecek beklentisi ile ergen öznel iyi 
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oluşu arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmış-
tır. Çalışmada, olumlu gelecek beklentisinin ergen öznel iyi 
oluşunu ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla basit 
doğrusal regresyon analizi yönteminden faydalanılmıştır. 

 Örneklem

 Ölçme araçlarının uygulanacağı bireyler amaçlı 
örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Amaçlı örneklemede 
araştırmacı, evrenle ilgili daha önceki kuramsal bilgilere, 
kendi bilgilerine ve araştırmanın özel amacına dayanarak 
bir örneklem belirlemektedir. Bu araştırmada, araştırma 
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerin-
den, Maksimum Çeşitlilik Yöntemi benimsenmiş ve bu 
bağlamda evrenin temsili göz önünde bulundurularak, 
bireylerin seçilmesinde lise eğitimi alma ve 14-17 yaş 
aralığında olma durumu dikkate alınarak katılımcılar 
seçilmiş ve ölçme araçları bu bireylere uygulanmıştır. 
 Araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçları 
250 katılımcıya uygulanmıştır. Veri analizleri öncesi, katı-
lımcıların veri toplama araçlarına verdikleri yanıtlar göz-
den geçirilmiştir. Bu inceleme sonucunda, ölçek maddele-
rinin çoğunu boş bırakan (en az %5’ini) ya da merkezde 
kayma hatalarının gözlendiği toplam 17 kişi veri setinden 
çıkarılmıştır. Sonuçta bu çalışma, 2010-2011 eğitim-öğre-
tim yılında, Ankara’nın Keçiören ilçesinde lise öğrenimine 
devam eden, 14-17 yaşları arasındaki 112 kız (%48.1) ve 
121 erkek (%51.9) olmak üzere toplam 233 ergen lise 
öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada yer alan ergenlerin, 
68’i (%29.2) 14 yaşında; 86’sı (%36.9) 15 yaşında; 46’sı 
(%19.7) 16 yaşında ve 33’ü (%14.2) 17 yaşındaydı. Çalış-
mada yer alan ergenlerin 71’inin annesi (%30.4) ilköğre-
tim; 83’ününki (%35.6) lise; 27’sininki (%11.6) yükseko-
kul; 45’ininki (%19.3) lisans ve 7’sininki (%3) yüksek 
lisans mezunuydu. Çalışmada yer alan ergenlerin 37’sinin 
babası (%15.9) ilköğretim; 74’ününki (%31.8) lise; 
44’ününki (%18.9) yüksekokul; 68’ininki (%29.2) lisans 
ve 10’ununki (%4.3) yüksek lisans mezunuydu. Çalışma-
da yer alan ergenlerin 15’inin (%6.4) annesi ve babası 
ayrıydı; 6’sının (%2.6) annesinden ve babasından biri 
ölmüştü; 212’sinin (%91) annesi ve babası birbirleriyle evli 
evliydiler. Ayrıca çalışmada yer alan ergenlerden 221’inin 
(%94.8) herhangi bir sağlık problemi bulunmazken, 
12’sinin (%5.2) kronik bir sağlık problemi bulunmaktaydı. 

 Ölçme Araçları

 Araştırmada, Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve Olum-
lu Gelecek Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Aşağıda, 
ölçeklerin psikometrik özellikleri yer almaktadır. 
 Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeği: Ergen Öznel İyi 
Oluş Ölçeği, Eryılmaz (20) tarafından geliştirilmiştir. 
Ölçek, ergenlerin yaşamın çeşitli alanlarındaki doyum-
larını ve olumlu duygulanımlarını içeren 15 maddeden 
oluşmaktadır. Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, aile ilişkile-
rinde doyum, yaşam doyumu, olumlu duygular ve 
önemli kişilerle ilişkilerde doyum olmak üzere dört alt 
faktörden oluşmaktadır. Bu dört boyutun açıklanan var-
yansı 61.64’tür. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik değe-
ri 0.87, Sperman-Brown değeri ise 0.83’tür. Ölçeğin 
uyum geçerliliği bu çalışma grubunda Yaşam Doyumu 
Ölçeğiyle ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu 
Tekniğiyle değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin sonu-
cunda, Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeğinin Yaşam Doyu-
mu Ölçeği ile 0.63 düzeyinde bir bağıntı verdiği bulun-
muştur. Bu bulgudan hareketle, ölçeğin yeterli düzeyde 
geçerliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
 Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği (OGBÖ): 
Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği İmamoğlu tarafından 
geliştirilmiştir (13,32). OGBÖ, beş maddeli bir ölçektir. 
OGBÖ, bireylerin kişisel gelecekleri hakkındaki beklen-
tilerinin olumluluk derecesini ölçmeyi amaçlamaktadır. 
Ölçeğin alfa güvenirlik katsayısı önceki çalışmalarda, 
0.85 ve 0.92 olarak belirtilmiştir (13,32,33). Bu çalışma 
grubunda ölçeğin faktör yapısı, açımlayıcı faktör analizi 
yöntemiyle incelenmiştir. Beş maddeli ölçek, tek boyut-
ta toplanmış ve tek boyutun açıklanan varyansı %65.98 
bulunmuştur. Bu çalışma grubunda ölçeğin güvenirliliği 
de incelenmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, ölçeğin 
iç tutarlık katsayısının 0.87 olduğu bulunmuştur. 

 İstatistiksel Analiz

 Bu çalışma, betimsel tarama modelinde yürütülmüş-
tür. Çalışmada verilerin analizinde, SPSS 15.0 paket 
programından yararlanılmıştır. Çalışmada değişkenler 
arasındaki ilişkiler, basit regresyon analizi yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Bu bağlamda, amacına uygun bir şekil-
de, yordanan değişken olarak öznel iyi oluş, yordayıcı 
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değişken olarak da olumlu gelecek beklentisi seçilmiştir. 
Çalışmada ayrıca, bağımlı ve bağımsız değişkene ilişkin 
ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistik analiz-
leri de gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 
en az p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 
 Bu çalışmada, demografik değişkenlerin “dummy” 
değişken olarak regresyon eşitliğine dahil edilip edilme-
mesine karar vermek amacıyla ön analizler gerçekleştiril-
miştir. Yapılan betimsel istatistik sonuçları, yaş açısın-
dan ergenlerin eşit ve orantılı bir şekilde yaş gözenekle-
rine dağılmadıklarını göstermiştir. Bu nedenle, yaş değiş-
keninin regresyon analize dahil edilmesinden vazgeçil-
miştir. Ayrıca, öznel iyi oluşun cinsiyete bağlı farklılaşıp 
farklılaşmadığı da, bağımsız gruplar için t-testi tekniği ile 
incelenmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre, ergen öznel 
iyi oluşunun cinsiyete bağlı olarak farklılaşmadığı bulun-
muştur. Bu nedenle cinsiyet değişkeni regresyon analizi-
ne dahil edilmemiştir. Çalışmada, akademik başarı ve 
sosyo-ekonomik düzey gibi alanlarda veri toplanmadığı 
için, bu değişkenler regresyon eşitliğine alınamamıştır. 

 BULGULAR

 Araştırma bulguları, iki ana başlık altında ele alınmış-
tır. Öncelikle araştırma kapsamında ele alınan değişkenle-
rin betimsel istatistikleri incelenmiştir. Daha sonra, basit 
doğrusal regresyon analizi sonuçlarına değinilmiştir. 

 Araştırmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin
 Betimsel İstatistikler 

 Araştırmada, ergen öznel iyi oluş ölçeği toplam pua-
nı ve olumlu gelecek beklentisi ölçeği toplam puanı ele 
alınan değişkenlerdir. Bu değişkenlere ilişkin ortalama 

değerler ve standart sapma değerleri Tablo 1’de ele alın-
mıştır (Tablo 1). 
 Tablo 1 incelendiğinde, araştırma grubunda yer alan 
ergenler için ergen öznel iyi oluş ölçeği puanları ortalama-
sının 49.58±6.89; olumlu gelecek beklentisi ölçeği puanla-
rı ortalamasının 19.54±3.39 olduğu görülmektedir.

 Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 Çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları ile olumlu 
gelecek beklentileri arasındaki ilişkiler basit doğrusal 
regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz 
sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir (Tablo 2). 
 Sonuçlara göre, olumlu gelecek beklentisinin ergen-
lerin öznel iyi oluşlarını anlamlı ve önemli düzeyde 
açıkladığı görülmektedir (R=0.49; R2=0.24; F=76.63; 
p<0.01). Regresyon eşitliğinde olumlu gelecek beklenti-
sinin (β=0.49; p<0.01) ergen öznel iyi oluşu ile anlamlı 
düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna varıl-
mıştır. Bu sonuçlara göre, olumlu gelecek beklentisi, 
ergenlerin öznel iyi oluşlarındaki varyansın %24’ünü 
açıklamaktadır.

 TARTIŞMA

 Bu çalışmada ergenlerin öznel iyi oluşları ile gelece-
ğe yönelik olumlu beklentileri arasındaki ilişkiler ince-
lenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, geleceğe yönelik 
olumlu beklentilere sahip olan ergenlerin öznel iyi oluş 
düzeylerinin de anlamlı ve önemli düzeyde yükseldiği 
sonucuna varılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde bulgu-
lar, literatür bağlamında ele alınıp tartışılmıştır. 
 Literatür incelendiğinde, gelecek zaman ile öznel iyi 
oluş arasındaki ilişkileri inceleyen çalışma sonuçlarına 

Tablo 1: Araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin betimsel istatistik sonuçları

Değişkenler Ortalama Standart Sapma 

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği Toplam Puanı 49.58 6.89

Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği Toplam Puanı 19.54 3.39

Tablo 2: Olumlu gelecek beklentisinin ergenlerin öznel iyi oluşlarını yordama düzeyi

R R2 F B Standart Hata Beta t p

Olumlu Gelecek Beklentisi 0.49 0.24 76.63 1.94 0.22 0.49 8.63 <0.001
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göre, geleceğe odaklanan bireylerin öznel iyi oluş 
düzeylerinin de olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 
Tüm bunların yanında, literatürdeki çalışmalarda, genel-
likle yetişkinler üzerinde incelemeler yapılmaktadır (34). 
Bu çalışmada ise, ergenlerin geleceğe yönelik olumlu 
beklentilere sahip olmaları ile öznel iyi oluşları arasında-
ki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca literatürde, zaman ile 
öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin, daha çok zaman pers-
pektifi bağlamında ele alındığı görülmektedir. Zimbardo 
ve Boyd (8) zaman perspektifini, geçmişe olumlu ve 
olumsuz; şimdiye hazcı ve kötümser ile geleceğe olum-
lu yönelim boyutunda incelemektedirler. Bu noktada 
beş önemli zaman perspektifinden, geçmiş olumlu, şim-
di hazcı ve geleceğe olumlu yönelim perspektifine sahip 
olan bireylerin diğer bireylere oranla daha yüksek öznel 
iyi oluş düzeyine sahip oldukları bulunmuştur (34,35). 
Literatürde (Psychoinfo, Google Akademik ve Med-
Line), öznel iyi oluş ile zaman yönelimi konusunda 
çalışmalar olmasına karşın, ergenlerin olumlu gelecek 
beklentisine sahip olmaları ile öznel iyi oluşları arasın-
daki ilişkileri inceleyen çalışmaların olmadığı görülmek-
tedir. Bu çalışma, literatürde ele alınmayan bir değişken-
le ergen öznel iyi oluşu arasındaki ilişkilerin yönünü ve 
gücünü ortaya koymuştur. 
 Literatür incelendiğinde, gerek ergenler gerekse 
yetişkinler üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda 
bireylerin öznel iyi oluşlarını etkileyen üç önemli faktör 
olduğu bulunmuştur. Bu faktörlerden ilki olan kişilik 
özelliklerinin bireylerin öznel iyi oluşlarını %50 oranın-
da açıkladığı, ikinci faktör olan amaca yönelik etkinlik-
lerin de bireylerin öznel iyi oluşlarını %40 oranında 
etkilediği, üçüncü olarak demografik faktörlerin bireyle-
rin öznel iyi oluşlarını toplam olarak %10 oranında 
açıkladığı bulunmuştur (36). Tüm bunların yanında, 
literatürde, bireylerin öznel iyi oluşları üzerinde algıla-
nan kontrol ve yaşamı sürdürme nedenleri gibi bilişsel 
faktörlerin etkili olduğu sonucuna varılmıştır (37-38). 
Literatürde, beklentiler de bilişsel faktörler olarak değer-
lendirilmektedir (39). Bu çalışmada ele alınan olumlu 
gelecek beklentisine sahip olma da bilişsel faktörler bağ-
lamında ele alınabilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın bul-
guları literatürle örtüşmektedir denilebilir. 
 Bu çalışmada olumlu gelecek beklentisine sahip 
olma ile ergenlerin öznel iyi oluşları arasında anlamlı ve 

önemli ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgunun nedeni, gele-
ceğe yönelen insanların sergiledikleri özellikler olabilir. 
Bu bağlamda literatür incelendiğinde, gelecek zaman 
odaklı olan bireylerin, olumlu işlevsellikler sergiledikle-
ri, sağlık kontrolü yaptırdıkları ve daha az psikopatoloji 
sergiledikleri bulunmuştur (40,41). Tüm bu özellikleri 
sergileyen bireylerin sonuç olarak, öznel iyi oluş düzey-
lerinin de yükseldiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler 
doğrultusunda, bu çalışmada yer alan ergenlerin gelece-
ğe yönelik iyimser tutumlarla yukarıda belirtilen davra-
nışları sergilemiş oldukları için öznel iyi oluş düzeyleri 
yükselmiş olabilir. 
 Literatürde genel olarak, bireylerin öznel iyi oluşları 
ile iyimserlik eğilimlerine sahip olmaları arasında olum-
lu ve anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu bulunmuştur 
(42,43). Bu çalışma olumlu gelecek beklentisi konusun-
da gerçekleştirilmiştir. Bu noktada, bu çalışmanın bul-
guları literatürle örtüşmektedir. İlerleyen çalışmalarda 
hem iyimserlik eğilimi hem de geleceğe yönelik olumlu 
tutumlar ile ergen öznel iyi oluşu arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi, bu değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü-
nü ve gücünü ortaya koyması açısından literatüre katkı 
sağlayabilir. 
 Bu çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları ile olumlu 
gelecek beklentisine sahip olmaları arasında olumlu 
yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgunun 
altında, ergenlerin sahip oldukları genel umut düzeyleri 
yatıyor olabilir. Literatür incelendiğinde, bireylerin 
umut düzeylerinin yükselmesine paralel olarak, öznel 
iyi oluş düzeylerinin de yükseldiğini ortaya koyan çalış-
malar bulunmaktadır (44,45). Umut düzeyinin yüksel-
mesi ergenlerin geleceğe yönelik olumlu beklentiler 
geliştirmelerine neden olmuş olabilir. Sonuçta, ergenle-
rin umut düzeylerinin yükselmesi, onların öznel iyi oluş 
düzeylerini de yükseltmiş olabilir. İlerleyen çalışmalar-
da, umut, öznel iyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi 
arasındaki ilişkiler, öznel iyi oluştaki umudun etkisinin 
kontrol edilmesiyle ele alınabilir.
 Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı, çalışmanın lise 
öğrenimi gören ve herhangi bir psikiyatrik tanı almamış 
ergenler üzerinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bundan 
sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda, lise öğrenimi 
gören-görmeyen ve psikiyatrik tanısı olan-olmayan 
ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin olumlu gelecek 
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Ergen öznel iyi oluşu ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

beklentisi açısından karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, 
literatüre katkı sağlayabilir. Ayrıca akademik başarı,  
sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenler de sürece dahil 
edilerek, yeni çalışmalar yapılabilir. 

 SONUÇ

 Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, lise öğreni-
mi gören ergenlerin öznel iyi oluş düzeyini yükseltmede 
ergenlerin olumlu gelecek beklentisine sahip olmaları 
önemlidir. Bu bulgudan hareketle birtakım öneriler geliş-
tirilebilir. Öncelikle, psikolojik yardım sunan meslek ele-
manları bu çalışmanın bulgularından faydalanabilirler. 
Danışanların geleceğe yönelik olumlu beklentiler oluş-
turmalarını sağlayabilirler. Bu noktada ergenlerin gelecek 
konusundaki inançlarını sorgulayıp düzenleyebilirler. 

Olumlu gelecek beklentisi için, danışanların amaçlar 
edinmelerine, gelecekteki olası durumların ve olayların 
pozitif yorumlanmasına ve iyimser düşünmeyi geliştir-
melerine yardımcı olunabilir. 
 Pozitif psikoloji alanında, psikiyatrik hastalıklarla ve 
bu hastalıklardan iyileşme süreciyle ile bireyin karakteri-
ni güçlendiren özellikler arasındaki ilişkilerin incelendiği 
çalışmalar bulunmaktadır (46,47). Bu bağlamda, bu 
çalışmada olumlu gelecek beklentisi ile öznel iyi oluş 
arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bundan sonraki çalışma-
larda hem psikiyatrik hastalıklarla hem de bu hastalıklar-
dan iyileşme süreciyle öznel iyi oluş ve olumlu gelecek 
beklentisi ilişkisine bakılması, hem kuramsal açıdan hem 
de klinik uygulamalar açısından literatüre katkılar sağla-
yabilir. Sonuç olarak, ergenlerin öznel iyi oluşları için 
olumlu gelecek beklentisine sahip olmaları önemlidir.
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