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ERGEN GELECEK BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE
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ÖZET
Gelecek beklentileri bireyin içinde bulunduğu dönemi ve sonraki
yaşamını etkileyen unsurlardan biridir. Yaşanılan deneyimler bu beklentilerin
niteliğini değiştirmektedir. Yaşanılan deneyimlerin olumlu olması hem
kişilerin içinde bulundukları dönem görevlerini başarılı şekilde yürütmelerini
hem de beklenti düzeylerini arttırarak sonraki yaşamlarına ilişkin daha üst
düzeylerde performans göstermelerini sağlamaktadır. Bu araştırmada
belirtilen bu önemden yolan çıkılarak FESA ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır.
Ölçeğe ilişkin uzman görüşleri alınarak ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı
faktör analizleri yapılmıştır. Faktör analizleri için SPSS 17 ve Amos 16 paket
programlarından yararlanılmıştır. Faktör analizine göre ölçeğin dört faktörlü
yapısının uygun olduğu görülmüştür. Bu ölçek yardımıyla çeşitli bağımsız
değişkenlerin gelecek beklentileri üzerindeki etkisi ergenler açısından
belirlenebilecektir. Bunun yanında öğretmenler ve eğitim kurumları
öğrencilerinin gelecek beklentilerini bu ölçeğin uygulanması suretiyle
belirleyerek yürütülecek eğitim faaliyetlerine yön verebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik Dönemi, Gelecek Beklentileri, Ölçek
Uyarlama, Performans

ADAPTATION OF ADOLESCENT FUTURE
EXPECTATIONS SCALE
ABSTRACT
Future expectation is one of the factors that influence the period person
live in and his/her future life. Experiences gained alter quality of these
expectations. Positive experiences gained enable the person to manage the
period he/she has lived in and to raise expectation level, thus having high
level performance in his/her future life. In this research, FESA scale was
adapted to Turkish for this purpose. With comments of experts with respect
to the scale, exploratory and confirmatory factor analysis was performed for
the scale. For factor analysis, SPSS 17 and Amos 16 packages were used.
According to factor analysis, it is shown that four-factor structure of the scale
is applicable. With this scale, influence of various independent variables upon
future expectations can be determined in terms of adolescents. In addition,
thanks to this scale adapted, teachers and educational institutions can
determine future expectations of their learners and thus shape educational
activities to be performed.
Key Words: Adolescence, Future Expectations, Scale Adaptation,
Performance
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1. Giriş

Yakın zamanda yapılan pek çok araĢtırmada, gazetelerde, televizyonlarda sıklıkla
ifade edilen bir kavram vardır. Bu kavram “değiĢim”dir. Sebebini kimi zaman teknolojik
geliĢmeler, kimi zaman düĢünsel geliĢimin bir sonucu ve kimi zamanda toplumsal bir kökene
bağladığımız bu değiĢim kavramı artık bir panik havasını, bir zorunluluğu ifade eder hale
gelmiĢtir. Bu kavram ifade edildiğinde öğrenci, iĢveren, çalıĢan her kesim yeni bir iĢ yükü,
görev veya kazanılması gereken beceriler olacağı hissine kapılmaktadır. Çünkü toplumsal
hafızamızda değiĢim eskinin terk edilmesi gibi dramatik bir anlamı ihtiva etmektedir.
Yapılması gereken terk edilenlerin yerinin doldurulmasıdır. Bu ise bir arayıĢ, seçme ve
kabullenme çalıĢmasıdır. Bu çalıĢma kiĢinin deneyimleri, becerileri ve beklentileri gibi
birçok durumun etkisine açıktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) (2011) beklenti kavramını bireysel anlamda
“gerçekleĢmesi beklenen Ģey” ya da “bireyin kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü”
olarak tanımlanmaktadır. Buradaki öngörü kavramından arka planda bir deneyimin olduğu
anlamını çıkarabiliriz. Zira Adler (1994) de geçmiĢ tecrübeler ve gelecek beklentisi arasında
iliĢki kurarak gelecek beklentilerinin yüksekliği ya da düĢüklüğünün insan davranıĢları
etkileyen bir durum olduğuna dikkat çekmiĢtir. Bu görüĢü destekleyen çeĢitli araĢtırmalara da
rastlanmaktadır. Nitekim iyimser düĢünmenin baĢarı ve motivasyon üzerinde olumlu etkisinin
olduğunu belirten bir kısım araĢtırmaların bu bulgusunu geçmiĢ ve gelecek arasında bir örüntü
olduğunun kanıtı olarak gösterebiliriz (Bandura, 1997; Heckhausen, 1991; Seligman, 1991;
Taylor ve Brown, 1988). Bir diğer ifadeyle iyimser bir gelecek beklentisi ile akademik baĢarı
arasında iliĢki olduğunu söyleyebiliriz(Arbona, 2000; Drazen, 1994).
Bireysel beklentilere ergenler açısından bakıldığında yetiĢkinlere oranla daha zor ve
karamsar bir yapı dikkati çekmektedir. YetiĢkinler belli düzeydeki kazanımları ile ergenlere
nazaran geleceğe daha güvenle bakabildiklerinden beklentilerinin daha yüksek olacağı gibi bir
doğrusal iliĢki kurabiliriz. Ne var ki ergenlerde durum biraz farklıdır. Teknoloji insan sağlık
ve yaĢam kalitesini doğrudan etkileyen yeni araç-gereçler üretilmesine olanak sağlamakta,
bilim adamları yeni felsefi akımları gündeme getirmekte, yeni öğrenme yaklaĢımları
benimsenmekte ve sonuçta bütün bu devinimlere genç yaĢlı ayrımı yapılmaksızın toplumun
her kesiminin uyumu beklenmektedir. Bu uyum sürecinde belki de en çok zorlananlar
ergenlerdir. Ġçinde bulundukları biyo-fizyolojik dönemin etkileri bir yana dünyadaki bu baĢ
döndürücü geliĢmeler onların bin bir güçlükle henüz yapılandırdıkları zihinsel dengelerini
bozmakta, onları tekrar çalıĢmaya, düĢünmeye ve problemleri çözmeye dolayısıyla yeni bir
denge sağlamaları yönünde zorlamaktadır. Bunun yanında iĢ bulma, evlilik, topluma etkin
katılım gibi kendilerinden beklenen pek çok görevi yerine getirmek için beklemek
durumundadırlar. Bu nedenle ergenlik dönemindeki gençler üzerinde yaratılacak iyimser bir
havanın çok ciddi getirilerinin olacağı düĢünülebilir. Ġçinde bulunulan dönem ve koĢulların
etkisiyle alkol ve madde bağımlılığı gibi istenmeyen davranıĢların görülme sıklığı da
azaltılabilir (McWhirter & McWhirter, 2008). Ayrıca gelecek beklentileri yüksek öğrencilerin
sosyal uyum, kendi kararlarını verebilme, olumlu değerler kazanma gibi önemli geliĢmeler
kaydetmesi mümkündür (Catalano v.d., 2004). Ergenlerin ailelerinin sosyo-ekonomik
düzeyleri de bu kapsamda etkisi olduğu düĢünülen bir durum olarak değerlendirilebilir.
Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olması baĢarı güdüsünü arttıran ve değiĢime daha yatkın
kılan bir etken olarak yorumlanırken, sosyo-ekonomik düzeyin düĢük olması gelecek
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beklentileri anlamında kaderci ve karamsar bir yapının nedeni olarak görülmektedir
(KağıtçıbaĢı, 1973; Roberts ve Bengston, 1993). Tolan‟dan aktaran Güleri (1998) ise bireysel
boyuta dikkat çekerek sahip olunan bilgi ve beceri düzeyinin geleceğe güvenle bakmada
önemli olduğunu ifade etmiĢtir. Bunun yanında gelecek beklentileri anlamında hüsrana
uğramıĢ, beklentileri gerçekleĢmemiĢ kiĢilerde bir tükenmiĢlik duygusunun geliĢmesi de
beklenebilir(Çokluk, 2000). Beklentinin yüksek olması performansı arttırırken, yüksek
performans yüksek beklenti yaratmaktadır (Bandura‟dan aktaran Oettingen ve Mayer, 2002;
Parsons v.d., 2004).
Bütün bu araĢtırma bulgularından çıkarılacak çeĢitli sonuçlar vardır. Öncelikle
ifade edilmesi gereken gençlerin gelecek beklentilerinin yüksek olması onların çeĢitli zararlı
davranıĢlardan alıkoyabileceğidir. Bunun yanında yapılandırılacak okul iklimleri ile öğrenci
baĢarısının arttırılması, gençlerin daha fazla sorumluluk alması, toplumsal rollerini yerine
getirmede daha istekli hale gelmeleri sağlanabilir. Bu kazanımları gerçekleĢtirmek için
ergenlerin gelecek beklentileri anlamındaki durumu yordanarak uygun eylem planlarının
oluĢturulması gerekmektedir. Bu araĢtırmada ülkemizdeki bu eksiklikten yola çıkılarak FESA
(Future Expectations Scale for Adolescents) ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıĢtır.
2.

Yöntem

2.1. Örneklem

Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalıĢması Elazığ Ġli
Ortaöğretim kurumlarından rastgele seçilen bir okulda yürütülmüĢtür. Bu kapsamda ölçek 175
ortaöğretim öğrencisine uygulanmıĢtır. Bu öğrencilerin 93‟ü erkek ve 82‟si kızdır.
2.2. Veri Toplama Aracı

AraĢtırmada McWhirter ve McWhirter (2008) tarafından geliĢtirilen FESA (Future
Expectations Scale for Adolescents) ölçeği Türkçeye uyarlanmıĢtır. Orijinal ölçek 25
maddeden oluĢmakta ve bütün maddeler “ YetiĢkin olduğumda “ ile baĢlamaktadır. Ölçekteki
en düĢük puan 1, en yüksek puan 7‟dir. Ölçek maddeleri “1:kesinlikle inanmıyorum” ve
“7:kesinlikle inanıyorum” biçiminde puanlanmaktadır. AraĢtırmaya üç alan uzmanı ve üç dil
uzmanının Türkçeye tercüme edilen ölçek maddelerini değerlendirmeleri ile baĢlanmıĢtır.
Uzman görüĢlerine göre bazı maddelerde düzeltme yapılmıĢtır. Nihai halinde karar kılınan
ölçek rastgele seçilen bir ortaöğretim kurumundaki 196 öğrenciye uygulanmıĢtır. Ancak geri
dönen ölçekler incelendiğinde 21 öğrenciden elde edilen verilerin kullanılamayacağına karar
verilmiĢtir.
2.3. Verilerin Analizi

Ölçek uygulaması ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıĢ, ölçme aracının
yapı geçerliğinin olup olmadığı açımlayıcı faktör analizi ile tespit edilmiĢtir. Bunun yanında
açımlayıcı faktör analizine göre yapılandırılan ölçeğin doğrulanmasında doğrulayıcı faktör
analizi (DFA) yapılmıĢtır. Ayrıca ölçeğin güvenirlik katsayısını bulmak için cronbach alfa
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katsayısı hesaplanmıĢ, faktörler arası iliĢkiyi tespit etmek için korelasyon analizine
baĢvurulmuĢtur.
3.

BULGULAR

Bu bölümde Ergenlere Yönelik Gelecek Beklentileri Ölçeğinin açımlayıcı ve
doğrulayıcı faktör analizleri ile faktörler arası korelasyon analizlerine yer verilmiĢtir.
Dolayısıyla bu bölüm üç alt baĢlık altında yapılandırılmıĢtır. Ġlk alt baĢlık açımlayıcı faktör
analizi, ikinci alt baĢlık doğrulayıcı faktör analizi ve son baĢlık faktörler arası korelasyon
analizi ile ilgilidir.
3.1. Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin (EGBÖ) Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek için faktör analizi yapılmıĢtır. Faktör analizi
yapmanın ön koĢullarından biri örneklemin yeterli sayıda olmasıdır. Örneklem yeterliği
konusunda literatürde farklı görüĢlere rastlanmaktadır. Hatcher (1994) 100 kiĢilik bir
örneklem için madde sayısının en az 5 olması gerektiğini ifade ederken Bryman ve Cramer‟e
göre (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010:206) faktör analizinin uygulanması için
örneklem büyüklüğü madde sayısının beĢ ya da on katı olmalıdır. Tonta ise (2008) faktör
analizindeki örneklem büyüklüğü için .001anlamlılık düzeyi varimax rotasyonunda 100
örneklem büyüklüğünde ,512 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin anlamlı olduğunu ifade
etmiĢtir. Bu görüĢlerden yola çıkılarak ölçeğin 25 madde olduğu düĢünüldüğünde 125-250
arası bir örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olacağı söylenebilir. KMO
değerinin ,50‟den az olması faktör analizine devam edilemeyeceği Ģeklinde yorumlanır. Ölçek
175 kiĢiye uygulandığına ve KMO değeri .928 bulunduğundan göre faktör analizi için gerekli
ön Ģartların sağlandığı görülmüĢtür. Son olarak Bartlett Sphericity testi sonuçlarına göre (χ2
= 3571.466, p=.000) verilerin anlamlı farklılık gösterdiği(Büyüköztürk, 2007) tespit
edildiğinden faktör analizi yapılabileceği anlaĢılmıĢtır. Faktör analizinde 25 maddenin öz
değeri 1 olacak Ģekilde temel bileĢenler analizi öncelikli olmak üzere varimax (25) eksen
döndürmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Geçerlik çalıĢmaları sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir
yapıya sahip olabileceği görülmüĢtür. Bu iĢleme iliĢkin faktör yapısı Ģekil 1‟de görülmektedir.
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ġekil 1: Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği Yamaç Birikinti Grafiği
Öz değeri 1 alınan faktör analizi sonucunda ölçekteki faktör sayısı scree-plot
grafiğinde de görüldüğü gibi dört tanedir. Bu dört faktörün varyansa yaptığı katkı
%67.358‟dir. Her bir faktörün varyansa yaptığı katkıya bakıldığında birinci faktörün
%48.561, ikinci faktörün %9,073, üçüncü faktörün %5,416 ve dördüncü faktörün %4,308
olduğu görülmüĢtür. Geriye kalan faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı incelendiğinde
ise yapılan katkının giderek azaldığı ve düĢük değerlerde seyrettiği görülmektedir.
Büyüköztürk (2002)‟e göre çizgi grafiğinde yüksek ivmeli, hızlı düĢüĢler önemli faktör
sayısını verir. Yatay çizgiler ise varyansı açıklama katkısını birbirine yakın olduğunu gösterir.
Dolayısıyla dördüncü faktörden sonraki diğer faktör varyanslarının yaptığı katkının düĢük
değerlerde gözlenmesi nedeniyle bu faktörler kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. Madde faktör
yüklerinde ise yük değerleri için kabul noktası olarak .32 sınırı belirlenmiĢtir (Çokluk,
ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010:223). Açımlayıcı faktör analizine göre elde edilen
faktörler ve faktör yükleri tablo 1‟de görülmektedir.
Tablo 1: Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Madde ve Faktör Yükleri
Yetişkin Olduğumda
Faktör 1: ĠĢ ve Eğitim

Faktör Yükü

Ortalama

SS

1.

Hayatımla ilgili baĢarmak istediğim Ģeyleri baĢarmıĢ olacağım

,752

5,66

1,60

2.

Ġstediğim Ģeyleri satın alabileceğim

,691

5,47

1,58

3.

Ġyi bir iĢ bulacağım

,826

5,81

1,63

4.

Hedeflediğim eğitim düzeyine ulaĢacağım

,860

5,76

1,52

5.

HoĢlanacağım bir iĢ bulacağım

,804

5,88

1,57

6.

Ġstikrarlı bir iĢ bulacağım

,803

5,65

1,55

7.

Geçimimi her zaman sağlayacağım

,736

5,81

1,50

8.

Kendimi güvende hissedeceğim

,617

5,81

1,68

9.

Kazandığım para bana ve hayat arkadaĢıma yeterli gelecek

,589

5,61

1,74

10.

ĠĢim bana kendimle gurur duymam için fırsatlar verecek

,721

5,78

1,58

11.

Mutlu bir hayatım olacak

,645

5,69

1,62

Eigenvalue : %12,140 ve Varyans: %48,561
Faktör 2: Evlilik ve Aile
12.

Evleneceğim

,852

5,11

1,91

13.

Çocuklarım olacak

,896

4,94

2,00

14.

25 yaĢından önce evli olacağım

,614

3,45

2,10

15.

Evliliğim hep sürecek

,608

5,26

1,99

24.

Çocuğum daima barıĢ içinde yaĢayacak

,606

5,82

1,81

25.

Çocuğumun uzun bir hayatı olacak

,589

5,02

1,91
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23.

Çocuğuma güvenli bir ortam sağlayacağım

,540

5,82

1,83

Eigenvalue : %2,268 ve Varyans: %9,073
Faktör 3: Din ve Toplum
17.

Düzenli olarak toplumsal ve dini hizmetlere katılacağım

,766

5,45

1,61

16.

Dini aktivitelere katılacağım

,681

5,73

1,59

18.

Topluluğumda lider olacağım

,669

5,10

1,74

Eigenvalue : %1,354 ve Varyans: %5,416
Faktör 4: Sağlık ve YaĢam
20.

Uzun bir hayat yaĢayacağım

,715

4,81

1,69

21.

Sağlıklı bir diyet yapacağım

,618

4,60

2,13

22.

Spor yapacağım

,565

6,02

5,67

19.

Sağlığım iyi olacak

,534

5,33

1,73

Eigenvalue : %1,077 ve Varyans: %4,308
Açıklanan Toplam Varyans

%67,358

Kaiser - Meyer – Olkin (KMO)

0,928

Bartlett‟s Testi

0,000

Cronbach Alfa Katsayısı

,925

Tablodaki madde faktör yüklerinin .534 ile .896 arasında değiĢtiği görüldüğünden
ölçeğin bu hali ile yeterli olduğuna karar verilmiĢtir. Ayrıca ölçeğin Cronbach alfa katsayısı
0.925 olarak bulunmuĢtur.
3.2. Ergen Gelecek beklentileri ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) daha önce oluĢturulmuĢ bir yapının doğrulanıp
doğrulanmayacağını test etmeye yönelik bir analiz olarak tanımlanabilir. Bayram (2010)‟ında
değindiği gibi DFA modelleri genellikle çeĢitli gizil yapılar arasındaki iliĢkilerin örüntülerini
açıklamak amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla EGBÖ‟nün doğrulayıcı faktör analizi Amos 16.0
programında yapılmıĢ ve Ģekil 2‟deki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
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ġekil 2: EGBÖ ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Literatürde model uyumları konusunda ölçüt alınacak belirteçler ile ilgili farklı
görüĢler dile getirilmiĢtir. Genel olarak birçok uyum belirtecinin 0-1 arasında değer aldığı ve
değerlerin 1‟e yaklaĢmasının iyi uyum göstergesi olarak kabul edildiği söylenebilir (Totan,
Ġkiz ve Karaca, 2010). Model uyumu konusunda en önemli ölçütlerden biri X2 değeridir.
Çokluk v.d. (2010)‟nin de değindiği gibi küçük örneklemlerde X2 değeri küçülmekte
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dolayısıyla da model uyumu artmaktadır. Bunun içindir ki X2 „nin yanı sıra RMSEA, GFI ve
CFI gibi uyum indekslerine bakılmalıdır.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda EGBÖ
ölçeğinin chi-Square (X2 -Kikare) değerinin 596.199 ve anlamlılık düzeyinin p:0,000
düzeyinde olması ilk uyum göstergesinin sağlandığı Ģeklinde yorumlanabilir. Bir diğer dikkat
edilmesi gereken durum X2 „nin serbestlik derecesine oranıdır. Sümer (2000), bu oranın 3‟ün
altında kalmasını mükemmel, 5‟in altında kalmasını ise orta düzeyde uyumun iĢareti olarak
kabul etmektedir. EGBÖ ölçeğinde bu değer (Chi- Square /df) 2.249 olarak bulunmuĢtur.
Doğrulayıcı faktör analizi yapılan ölçeklerin RMSEA değerinin ise 0‟a yakın veya eĢit olması
gerekmekte, GFI ve CFI değerlerinin 1‟e yakın olması ise uyum düzeyini arttırmaktadır.
EGBÖ ölçeğinin CFI değeri 0.905, GFI değeri 0.780 ve RMSEA değeri 0.085 bulunmuĢtur.
Bütün bu kriterler dikkate alındığında ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri
sonuçlarına göre uyarlama çalıĢmasının baĢarılı olduğu söylenebilir.
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine göre dört faktörlü yapısında karar kılınan
EGBÖ ölçeğindeki bu dört faktörün birbirleriyle olan iliĢkisini görmek için korelasyon analizi
yapılmıĢtır. Korelasyon iki değiĢken arasındaki iliĢki ölçüsü olarak tanımlanabilir. Elde edilen
değerin sıfıra yaklaĢması iliĢkinin azaldığı +1 ya da -1‟e yaklaĢması iliĢkinin arttığı Ģeklinde
yorumlanır (Tuncer, 2005:58; Yılmaz, 2010:166).EGBÖ ölçeğinin korelasyon analizi
sonuçları tablo 2‟de verilmiĢtir.
3.3. Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Faktörleri Arasındaki Korelasyon
Önceki bölümlerde Türkçeye uyarlanan ergen gelecek beklentileri ölçeğinin açımlayıcı faktör
analizi (AFA) ve Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)‟ne yer verilmiĢtir. Bu bölümde ise dört faktörlü
yapısında karar kılınan ölçeğin faktörleri arasındaki korelasyon değerleri araĢtırılmıĢtır. Bu duruma
iliĢkin sonuçlar tablo 2‟de verilmiĢtir.

Tablo 2: Ergenlerin Gelecek Beklentileri Ġçin Korelasyon Matrisi (N=175)
ĠĢ ve Eğitim
ĠĢ ve Eğitim

Kor. Kats.

Evlilik ve Aile

Din ve Toplum

Sağlık ve YaĢam

1,00

p
Kor. Kats.

,621*

1,00

p

,000

Kor. Kats.

,668*

,520*

p

,000

,000

Kor. Kats.

,517*

,378*

,465*

p

,000

,000

,000

Evlilik ve Aile
1,00

Din ve Toplum

Sağlık ve YaĢam

1,00

Tablo 2‟deki korelasyon değerlerinden de anlaĢılacağı gibi bütün faktörler arasında
pozitif ve anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. En yüksek iliĢki ĠĢ ve Eğitim ile Din ve Toplum
faktörleri arasında, en düĢük iliĢki ise Evlilik ve Aile ile Sağlık ve YaĢam faktörleri arasında
bulunmuĢtur. Korelasyon değerinin pozitif olması iliĢkisi araĢtırılan değiĢkenlerin birlikte
artma eğilimi olarak yorumlanabileceğinden bu korelasyon değerlerine dayanarak iĢ ve
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eğitime yönelik beklentinin artması din ve toplumsal yaĢam beklentilerini arttıracağı
söylenebilir(r:0.668, p=0.000).
TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Gelecek beklentileri bireyin içinde bulunduğu dönemi ve sonraki yaĢamını etkileyen
unsurlardan biridir. YaĢanılan deneyimler bu beklentilerin niteliğini değiĢtirmektedir.
YaĢanılan deneyimlerin olumlu olması hem kiĢilerin içinde bulundukları dönem görevlerini
baĢarılı Ģekilde yürütmelerini hem de beklenti düzeylerini arttırarak sonraki yaĢamlarına
iliĢkin daha üst düzeylerde performans göstermeleri sağlamaktadır.
Öğrenenlerin gelecek beklentileri çeĢitli açılardan önemli bilgiler içermektedir.
Öncelikle kiĢilerin yaĢamlarına iliĢkin memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi içerir. Bunun
yanında eğitim-öğretim ve rehberlik servislerine veri sağlar. KiĢilerin beklenen performansları
hakkında tahminde bulunulabilmesine imkân tanır. Mevcut geliĢmelerin kiĢilerce nasıl ve ne
düzeyde algılandığı bilgisini barındırır. Dolayısıyla çeĢitli zararlı alıĢkanlıkların,
gruplaĢmaların önüne geçilebilmesi noktasında önemli iĢ görebilir. Nitekim Gillespie,
Derevensky ve Gupta (2007)‟ye göre olumlu ya da olumsuz beklentilerin alkol ve madde
kullanımına baĢlamada önemli rolü bulunmaktadır. Uygun eylem planlarıyla desteklendiğinde
gelecek beklentileri yükseltilmiĢ bireylerin daha yüksek performans sağlamaları yoluyla
öğrenme artıĢları, üretim artıĢları, bireysel ve kitlesel doyum gibi kazanımlar sağlanabilir. Bu
açılardan bütün yaĢ gruplarında olduğu gibi ergenlerinde gelecek beklentilerinin belirlenmesi
ve yönetilmesi sayesinde okuldan ayrılmaların, madde bağımlılığının, toplumsal çatıĢmaların
önüne belli oranlarda geçilmesi mümkündür. Bu amaçla ergen gelecek beklentileri ölçeği
Türkçeye uyarlanarak ilgili kesimlerin kullanımına sunulması amaçlanmıĢtır.
EGBÖ ölçeği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre ölçeğin dört
faktörlü yapısının uygun olduğuna karar verilmiĢtir. Ölçeğin birinci faktörü 11 maddeden,
ikinci faktörü 7 maddeden, üçüncü faktörü 3 maddeden ve dördüncü faktörü 4 maddeden
oluĢmaktadır. Bu dört faktörlü yapının cronbach alfa katsayısı 0,925 bulunmuĢtur. DFA
sonuçlarına göre ölçeğin RMSEA değeri 0.085, CFI değeri 0.915 ve GFI değeri 0.780‟dir.
Ayrıca ölçeğin Chi- Square /df oranı 2.249 bulunmuĢtur.
Genel olarak ölçeğin Türkçeye uyarlama çalıĢmasının açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizleri sonuçlarına göre baĢarılı olduğu söylenebilir. Bu ölçek yardımıyla çeĢitli bağımsız
değiĢkenlerin gelecek beklentileri üzerindeki etkisi ergenler açısından belirlenebilir. Bunun
yanında öğretmenler ve eğitim kurumlarınca öğrenim gören öğrencilerin gelecek
beklentilerinin belirlenmesi suretiyle yürütülecek eğitim faaliyetlerine dönük çalıĢmalarda
kullanılabilir.
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