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ÖZ

Bu araştırmanın amacı YKS öğrencilerinin Koronavirüs (Covıd-19) kor-
kusu, sınav kaygısı ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek-
tir. Araştırmanın örneklemi 100 kadın öğrenci, 100 erkek öğrenci olarak 
toplam 200 katılımcıdan oluşmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama mo-
delinde geçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Demografik Bilgi Formu, Co-
vıd-19 Korkusu Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği (SKÖ), Başa Çıkma Tutum-
larını Değerlendirme Ölçeği (BÇTÖ) kullanılmıştır. Koronavirüs korkusu 
puanları arttıkça başa çıkma tutumları alt faktörü olan kendine ceza, sa-
kınma-kaçınma, BÇTÖ toplam ve sınav kaygısı puanları da artmaktadır. 
Başa çıkma tutumları alt faktörü olan kendine ceza puanları arttıkça sı-
nav kaygısı puanları da artmaktadır. Cinsiyet değişkeni ele alındığında, 
kadın YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile ilgili sakınma-kaçınma 
puan ortalamaları, erkek YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile il-
gili sakınma-kaçınma puan ortalamalarından yüksek olduğu saptanmıştır. 
Uzaktan eğitim sistemine alışabildiğini belirten öğrencilerin başa çıkma 
tutumları alt faktörü olan uyum sağlama puan ortalamaları daha yüksek-
tir. Uzaktan eğitim sistemine alışamadığını belirten öğrencilerin ise sınav 
kaygısı puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Başa çıkma tutumu, COVID-19, COVID-19 korkusu, 
kaygı, sınav kaygısı.
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Examination of YKS Student’s Fear of COVID-19, 
Exam Anxiety, and Coping Attitudes Edirne Example

Abstract 

The research aims to analyze the relationship between YKS students’ fear 
of Covid-19, exam anxiety and their coping mechanisms. The participants 
in this study are 200 students; 100 female and 100 male. The data is gathe-
red through online surveys with Google Forms. In this research, Demog-
raphic Information Survey, Coronavirus Fear Scale, Exam Anxiety Scale, 
and Coping Strategies Evaluation Scale have been used. As long as the 
fear of coronavirus increases, the scores of subscale of coping attitudes 
such as self punishment, avoidance, BÇTÖ sum and exam anxiety increase 
too. When the score of one of the subscale of coping attitudes that is self 
punishment increases, it causes increase on exam anxiety scores. When 
the gender variety is considered, the average avoidance scores of coping 
attitudes of female YKS students are significantly higher than the average 
avoidance scores of coping attitudes of male YKS students. Students who 
claim that they are used to distance education have higher scores on adap-
tation, which is a subscale of coping attitudes.. It is also found out that the 
average exam anxiety scores of the students who claimed that they didn’t 
get used to distance education are higher.The result of the research clearly 
revealed that the fear of covid, test anxiety and coping attitudes of YKS 
students are significantly related to each other.

Keywords: Anxiety, COVID, fear of COVID, coping strategies, exam anx-
iety.

GİRİŞ

Covid-19 virüsü, 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 
kentinde ortaya çıkmıştır. Türkiye 11 Mart 2020 tarihinde ilk Covıd-19 
virüsü vakasını bildirmektedir (Who, 2020). Salgının hızlı yayılım göster-
mesi farklı önlemleri beraberinde getirmiştir. Fakat alınan birçok önleme 
rağmen salgının yayılım hızı engellenememekte ve sokağa çıkma yasağı-
na karar verildiği belirtilmektedir. Covıd-19 salgını insanların hayatlarını 
her yönüyle etkilemektedir. Yaşam döngüsünün değişimine neden olan bu 
süreçte en çok etkilenen alanların başında ise eğitim ve öğretimin geldiği 
vurgulanmaktadır (Gür, 2020). Günlük hayatı değiştiren, motivasyonların 
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zayıflamasına neden olan salgın dönemi; öğrenciler için öğrenme kaybı, 
okulu bırakma oranlarının artması gibi sorunlara yol açmaktadır (Arslan 
ve ark., 2021; Taş, 2021; Khoirudin ve ark., 2021).  Üstün ve Özçiftçi 
(2020)’ ye göre Covıd-19 salgınının genç bireyler arasında görülmesi, en 
önemlisi de gençlerin taşıyıcı olarak ifade edildiği için sosyal izolasyon 
içinde bulunmalarının gerekmesi gençlerde kaygıyı tetiklemektedir. Hu-
ber ve Helm (2020)’ e göre salgın döneminde okullarda yüz yüze eğitime 
ara verilip uzaktan eğitime geçilmesi hem eğitmenler hem de öğrenciler 
açısından kaygıya neden olmuş ve bu duruma uyum sürecinde birtakım 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin akran etkileşiminin engellenmesi, 
uzaktan eğitim sürecine geçilmesi, sosyal ortamlarının kısıtlanması gibi 
birçok etken öğrencileri zorlu bir sürece dâhil etmiştir (SETA, 2021). Öğ-
rencilerin uzaktan eğitime mecbur kaldığı bu süreçte durum ile nasıl başa 
çıkılacağı konusunda yetersiz kalınması kaygı uyandırmaktadır (Boztepe, 
2016).

Üniversiteler için sürdürülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 
Türkiye’de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından itiba-
ren uygulanmakta ve ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi 
olarak bilinmektedir. Tüm eğitim kademelerinde yaşanan kaygı, üniversite 
hazırlık aşamasında olan YKS öğrencilerini de kapsamaktadır. Bu araştır-
mada YKS öğrencilerinin Covıd-19 korkusu düzeyi, sınav kaygı düzeyi ve 
başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Co-
vıd-19 virüsünün günlük işlevsellik düzeylerini olumsuz yönde etkileme-
si nedeniyle, YKS öğrencilerinin Covıd-19 korku düzeyleri, sınav kaygı 
düzeyleri ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve Co-
vıd-19 virüsünün öğrencilerin bakış açısından anlaşılması amaçlanmıştır. 
Alanyazın incelendiğinde sınav kaygısının öğrencinin akademik perfor-
mansını etkilemesini konu alan çalışmalarda, sınav kaygı düzeyi yüksek 
olan öğrencilerde sınavı başa çıkamayacakları bir durum olarak algıladık-
ları ifade edilmektedir. Akademik performansın cinsiyete göre ele alındığı 
çalışmalarda ise kız öğrencilerin sınav kaygı düzeyinin erkek öğrencile-
re göre daha yüksek olduğunu konu alan birçok araştırma bulunmaktadır 
(Eraslan, 2010; Erten Başpınar, 2020).

Öğrencilerin odaklanma problemi yaşamaları, sınavlar üzerindeki beklen-
tiler ve deneme sınavlarında düşük performans göstermeleri durumunda 
sınavlarda başarısız oldukları görülmektedir. Bu durumda iken sınava ye-
terince odaklanamadıkları için yeterli düzeyde çalışma performansı gös-
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teremedikleri belirtilmektedir (Cassady, 2004; Genç, 2013; Kayapınar, 
2006). Sınav kaygısı, öğrenciler için ortak bir sorun olmakla birlikte en 
belirgin kaygı kaynaklarından biri olduğu da vurgulanmaktadır (Furr vd., 
2001). Bu zor süreçte üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin Covıd-19 
salgını olmasa dahi düzey belirleme sınavlarına hazırlanmaları onlar için 
kaygı içeren bir durumdur. Covıd-19 döneminde yaşanılan korkunun öğ-
rencilerin yaşadığı sınav kaygısı ve başa çıkma tutumları üzerinde etkisi 
olduğunu ifade eden çalışmalar mevcuttur (Çölgeçen, 2020; Timisi ve İşö-
zen, 2021). Bu durum karşısında birtakım önlemler alınarak sosyal mesafe 
kuralı uygulanmaya başlanmış ve okullarda bulaş riskini önlemek adına 
yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine birçok öğrencinin bu karardan etki-
lenmesi ve eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime geçildiği belir-
tilmektedir (Öztek, 2020; Durak, Çankaya ve İzmirli, 2020). Bu dönemde 
eğitimde ortaya çıkan bilgi akışının ketlenmesi ve öğrencilerin değişen ko-
şullara uyum sağlama konusunda çeşitli zorluklar yaşamalarına yol açması 
gibi durumlarla en iyi şekilde başa çıkılması zorunlu hale gelmiştir. Bu 
durum sınav kaygısı yüksek olan YKS öğrencileri için daha da önemli ol-
maktadır. Türkiye’de üniversiteye kabul edilmek için uygulanan merkezi 
sınavlar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıla-
rak merkezi sınav sistemi ile belirlenmektedir (ÖSYM. 2020). Ülkemizde 
eğitim ve öğretim sınav merkezli öğrenme sistemini baz aldığı için öğren-
ciler ilkokul ile üniversite arasında geçen süre boyunca kaygılı ve yıpratı-
cı bir süreçten geçtiklerini belirterek (Çiçek, 2018; Akt. Yıldırım, 2008), 
hazırlanmış oldukları sınavlardan önce zihinsel olarak sınava yükledikleri 
anlamlar hedeflerinden sapmalarına ve kaygıya neden olabilmektedir.

Folkman ve Lazarus (1985)’ a göre bireysel özellikler dikkate alındığında 
bireylerin yaşadığı kaygı durumu ile başa çıkma yöntemi olarak; problem 
çözme, sosyal destek arayışı, durumdan kaçınma ya da savaşma, sorumlu-
luğu kabullenip kendisine yönelme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Sınav 
kaygısıyla başa çıkma kavramı; kişide kaygıyı uyandıran durumu engel-
leyebilmesi ve mevcut kaynaklarını kullanarak olumsuz düşüncelerin üs-
tesinden gelerek olumlu düşünceler ile hayatına devam edebilmesi duru-
mu olarak ifade edilmektedir (Gerrig ve Zimbardo 2014; Lazarus, 1984). 
Herhangi bir durum ile karşılaşıldığında kaygının baş edilemeyecek kadar 
yoğun bir duygu olduğu inancı gelişebilmektedir. Kaygı, karşılaşılan du-
rumun başa çıkma becerimizden daha baskın olduğu düşüncesi ile ortaya 
çıkmaktadır. Birey kaygı uyandıran durumla karşılaştığı zaman başa çık-
ma becerisine güvenmemesi yoğun kaygı oluşmasına neden olmaktadır 
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(Greenberger ve Padesky, 2021).  Eskin (2014) tarafından yapılan bir 
araştırmada birey zorlukla karşılaştığında bu durumla başarılı bir şekilde 
baş edebilmesi için davranışsal, duyuşsal ve bilişsel beceriye sahip olması 
gerektiği ifade edilmektedir. Bireyler tutumlarını değiştirdiğinde kaygıyı 
oluşturan durumun üstesinden gelebilmektedir. Dolayısıyla sınava hazırla-
nırken öncelikli hedefleri belirleyip, hedef doğrultusunda bir çalışma dü-
zeni sağlanırsa kaygı düzeyinin kontrol edebileceği belirtilmektedir (Se-
merci ve Özer, 2007). 

Beklenmeyen bir anda karşılaşılan Covıd-19 salgını, insanların günlük ru-
tinlerinin temelden değişmesine yol açmıştır ve insanların yeni bir düzene 
adapte olmalarını zorunlu kılmıştır. Dünya olarak Covıd-19 ile nasıl baş 
edileceği ve ne gibi ruhsal sıkıntılar meydana getirebileceği, ruhsal sıkın-
tıların nasıl yönetilebileceği konusu tam olarak bilinmemektedir. YKS öğ-
rencilerinin yüz yüze eğitim, çeşitli aktiviteler ve verimli iletişim kurma 
ihtiyaçları, Covıd-19 virüsü nedeniyle engellenmektedir. Alanyazında bu 
durumun öğrencilerde yoğun öfke, kaygı ve duygusal gerilimlerini arttır-
dığını gösteren çalışmalar olduğu görülmektedir (Xiang ve ark., 2020; Yıl-
maz, 2021). Covıd-19 salgın sürecinin hayatın dönüm noktası olan üniver-
site sınavına olan etkilerinin araştırılmasının ve araştırma sonucunda elde 
edilecek bulguların alanyazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Yapılan bu araştırmada uzaktan eğitim ve cinsiyet değişkenleri ele 
alınarak YKS öğrencilerinin Covid-19 ile ilişkili sınav kaygı düzeyleri ve 
baş etme tutumları üzerine aşağıdaki problem cümleleri araştırılmaktadır.

• YKS öğrencilerinin Covıd-19 korkusu düzeyleri, sınav kaygı dü-
zeyleri ve başa çıkma tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

• Covıd-19 korkusu, kaygı düzeyi ve başa çıkma tutumları cinsiyete 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

• Covıd-19 korkusu, kaygı düzeyi ve başa çıkma tutumları uzaktan 
eğitim sistemine alışabilme durumuna göre anlamlı bir farklılık gös-
termektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırmada YKS öğrencilerinin Covıd-19 korkusu ile sınav kaygısı 
ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ilişki-
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sel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli betimsel yöntem 
modellerinden olan anket tipi bir araştırmadır. İlişkisel tarama modeli, iki 
veya daha fazla değişken arasında olan değişim ile ilişkisini inceleyerek 
bu ilişkinin yönü ve/veya derecesini saptamayı amaçlayan bir araştırma 
modelidir (Büyüköztürk, 2007).

Araştırma Örneklemi

Araştırmanın çalışma örneklemi araştırmanın amacına uygun olacak şe-
kilde, Edirne ilindeki liselerde öğrenim gören, 17-18 yaş aralığında olan 
YKS öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri Google Form aracı-
lığı ile toplanmıştır. Katılımcılara formların cevaplanmasından önce kişi-
sel bilgilerinin gizli tutulacağı, ölçek maddelerinin doldurulması sırasında 
boş madde bırakılmaması, özveri ile doldurulması gerektiği belirtilmiştir. 
Araştırmanın örneklemi, 2021 yılının Nisan ayında 257 katılımcıdan top-
lanmış ancak 57’si eksik, tutarsız cevap içerdiği için çalışmadan çıkarı-
larak 200 veri ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre çalışma grubu 
100 kadın ve 100 erkek YKS öğrencisinden oluşmaktadır. Edirne ili ile 
sınırlı olan araştırma grubu, Covıd-19 koşulları sebebiyle kolayda örnekle-
me yöntemi belirlenmektedir. Katılımcıların Sosyo-demografik özellikleri 
tablo 1’de belirtilmektedir.

Tablo 1. Örneklem Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler

N %

Cinsiyet
Erkek 100 50,0
Kadın 100 50,0

Uzaktan eğitim sistemine alışabildi-
niz mi?

Evet 99 49,5
Hayır 101 50,5

Covıd-19 virüsünün sizi olumsuz 
etkilediğini düşünüyor musunuz?

Evet 154 77,0
Hayır 46 23,0

Uzaktan eğitim sistemine alıştığını belirten YKS öğrencilerini oranı %49,5 
olarak belirtilerek, Covıd-19 virüsünden olumsuz etkilendiğini belirten 
YKS öğrencilerinin oranı %77 olarak görülmektedir.
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Veri Toplama Araçları

Verilerin toplama aşamasında, Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. 
Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği (SKÖ), 
Başa Çıkma Tutumları Ölçeği (BÇTÖ) kullanılmıştır.

Demografik Bilgi Formu

Araştırma çalışması için “Demografik Bilgi Formu” oluşturulmuştur. Ka-
tılımcılara cinsiyet, uzaktan eğitim sistemine adapte olup olmaması, Co-
vıd-19’un katılımcıyı nasıl etkilediği hakkında çalışmaya katkı sağlayacak 
bilgiler alınması amacı ile araştırmacı tarafından 3 adet soru sorulmuştur.

Koronavirüs Korkusu Ölçeği

Covıd-19 Korkusu Ölçeği, Ahorsu ve arkadaşları (2020) tarafından bi-
reylerin covıd-19 virüsünden kaynaklanan korku düzeylerinin ölçülmesi 
amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek tek faktörlü yapıda olup ve 5’li Likert ti-
pinde (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) 7 madde 
içermektedir. Ölçeğin tamamından alınan toplam puan kişinin yaşadığı 
Koronavirüs (Covid-19) korku düzeyini ifade etmektedir. Ölçekten alına-
bilecek puanlar 7 ile 35 arasında olup ölçekten alınan yüksek puan yük-
sek düzeyde Covıd-19 korkusunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlığı 0,82 
olarak, test tekrar test güvenirliği ise 0,72 olarak tespit edilmiştir. Geçerlik 
bulguları incelendiğinde; Covıd-19 Korkusu Ölçeği’ nin yapı geçerliliği 
için açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 
Madde ayırt ediciliğinin incelenmesinde ise Bağımsız örneklem t testi ve 
ölçüt bağımlığı geçerlik için korelasyon analizi uygulanmıştır (Ladikli vd., 
2020). Bu araştırma için yapılan geçerlik güvenirlik çalışmasında geçerlik 
puanı 0,71 ile 0,84 arasında değerler almış ve p<0,05 olarak bulunmuştur. 
Güvenirlik puanı ise α= 0,89 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, 
verilerin iç tutarlılığa bağlı güvenirliklerinin yüksek olduğunu göstermiş 
ve ergenler üzerinde uygulanabilirliğini sağlamıştır.

Sınav Kaygısı Ölçeği

34 maddeden oluşan Sınav Kaygısı Ölçeği, Baltaş (1999) tarafından geliş-
tirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları; Başkalarının Görüşü (7, 8, 11, 12, 13, 17, 
18, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34), Kendi Görüşünüz (9, 10, 16, 20, 25, 28, 32, 
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33), Gelecek ile İlgili Endişeler (1, 5, 6, 14, 15, 19), Hazırlanmak ile İlgili 
Endişeler ve Genel Sınav Kaygısı (2, 3, 24), Zihinsel ve Bedensel Tepkiler 
(4, 22, 23) olarak 5 alt boyuttan oluşmaktadır. 34 ile 78 puan aralığı düşük 
düzeyde kaygı, 79 ile 125 puan aralığı orta düzeyde kaygı ve 126 ile 170 
puan aralığı yüksek düzeyde kaygı belirtisini göstermektedir. Ölçeğin iç 
güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha (α)=0,87 olarak hesaplanmıştı. Öl-
çeğin maddeleri; (1) Hiçbir zaman (2) Nadiren (3) Bazen (4) Sık sık (5) 
Her zaman şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek ters kodlanan madde içer-
memektedir. Ölçek likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük 
puan 34, en yüksek puan 170’dir. Bu araştırmada yapılan geçerlik güvenir-
lik çalışmasında geçerlik puanı 0,35 ile 0,75 arasında değerler almıştır ve 
p<0,05 olarak bulunmuştur. Güvenirlik puanı ise α= 0,93 olarak hesaplan-
mıştır. Sınav Kaygısı Ölçeği maddelerinin orijinal formunda belirtilenden 
farklı olarak tek faktör altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, verilerin 
iç tutarlılığa bağlı güvenirliklerinin yüksek olduğunu göstermiş ve ergen-
ler üzerinde uygulanabilirliğini sağlamıştır.

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

1989 yılında Carver, Scheier ve Weintraub tarafından geliştirilmiş bir öl-
çektir. 60 madde ve 15 alt boyuttan oluşan COPE ölçeği Miron Zucker-
man ve Marylene Gagne tarafından 2003 yılında yeniden gözden geçiril-
miş ve Kendine Yardım, Yaklaşım, Uyum Sağlama, Sakınma-Kaçınma ve 
Kendine Ceza adlı 5 faktör ve 40 maddeye indirgenmiştir. Ölçek Ersanlı 
ve Dicle (2015), tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. 4’lü Likert tipi bir 
ölçektir. Maddeler puanlanırken “Asla Böyle Yapmam” için 1, “Çok Az 
Böyle Yaparım” için 2, “Böyle Yaparım” için 3, “Çoğunlukla Böyle Yapa-
rım” için 4 puan verilmektedir. Ölçekte olumsuzluk içeren bir madde yok-
tur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 160 olup en düşük puan 40’tır. 
Ölçekten elde edilen yüksek puan başa çıkma tutumunun yüksek olduğu, 
düşük puan ise başa çıkma tutumunun düşük olduğu anlamını taşımakta-
dır. Uyarlanan ölçekte maddeler puanlanırken “Asla Böyle Yapmam” için 
1, “Çok Az Böyle Yaparım” için 2, “Böyle Yaparım” için 3, “Çoğunlukla 
Böyle Yaparım” için 4 puan verilmektedir. Ölçekte olumsuz madde bulun-
mamaktadır.  Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 128, en düşük puan 
32’dir. Ölçekten alınan yüksek puan başa çıkma tutum düzeyinin yüksek 
olduğunu gösterirken, ölçekten alınan düşük puan başa çıkma tutum dü-
zeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada yapılan geçerlik 
güvenirlik çalışmasında geçerlik puanı 0,32 ve p<0.05 olarak bulunmuş-
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tur. Güvenirlik puanı ise α= 0,72 olarak hesaplanmıştır. (Kendine yardım 
(α)=0,84, Yaklaşım (α)=0,80, Uyum sağlama 0,86, Sakınma-kaçınma 
(α)=0,77, Kendine ceza (α)=0,87). Elde edilen veriler iç tutarlılığa bağlı 
güvenirliklerinin yeterli düzeyde olduğunu göstermiş ve ergenler üzerinde 
uygulanabilirliğini sağlamıştır. 

Veri Toplama Süreci

Araştırma verileri toplama aşamasında bağlı bulunan üniversitenin Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Etik Kurulu’ndan 26.05.2021 tarih ve 2021/06 no ile 
etik kurul izni alınmıştır. Araştırma verileri, Edirne ilinde yaşayan YKS 
öğrencilerine çevrimiçi (onlıne) anket yöntemi kullanılarak Google Form-
lar aracılığı ile toplanmıştır. Katılımcıların Sosyo-demografik özellikleri 
tablo 1’de belirtilmektedir.

Verilerin Analizi

Araştırmanın amacı çerçevesinde problem cümlelerinin test edilmesi için 
verilerin analizi SPSS 25.0 istatistik paket programı dahilinde gerçek-
leştirilmiştir. İstatistiksel işlemler gerçekleştirilmeden önce Koronavirüs 
(Covid-19) Korkusu, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme ve Sınav 
Kaygısı Ölçeklerinden elde edilen puanların dağılımı çarpıklık ve basıklık 
katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. ±1 aralığında bulunan çarpıklık ve 
basıklık katsayıları puanları normal dağılıma sahip olduğunu belirtmek-
tedir (Akt. Hair vd, 2013). Hesaplanan çarpıklık ve basıklık katsayıları, 
ölçme araçlarından elde edilen puanların normal dağılıma sahip olduğunu 
saptamıştır (Tablo 1). Parametrik analiz teknikleri kullanılarak veri analizi 
gerçekleştirilmiştir. Daha Sonra Koronavirüs (Covid-19) korkusu ile başa 
çıkma tutumları ve sınav kaygısı arasındaki ilişkileri incelemek için Pear-
son korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Koronavirüs (Covid-19) Korkusu, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendir-
me ve Sınav Kaygısı Ölçeklerinden elde edilen puanları Covid-19 virü-
sünden olumsuz etkilenme durumu, cinsiyet ve uzaktan eğitim sistemine 
alışabilme değişkenlerine göre karşılaştırılması için bağımsız gruplar t tes-
ti kullanılmıştır.

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin örneklemdeki faktör yapılarını 
belirlemek için faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi için SPSS 
26.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin faktör analizine 
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uygunluğunu belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi ve Bartlett 
Küresellik Testinden faydalanılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen araştırma soru-
ları kapsamında uygulanan çözümlemeler ve bunlara ait elde edilen bul-
gular özetlenmiştir.

Tablo2. Başa Çıkma Tutumları, Koronavirüs (Covıd-19) Korkusu ve Sı-
nav Kaygısı Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları

 Değişken-
ler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Yaklaşım 1

2. Kendine 
yardım 0,19** 1

3. Kendine 
ceza -0,04 0,05 1

4. Uyum 
sağlama 0,41** 0,17* -0,14 1

5. Sakınma-
kaçınma -0,08 -0,12 0,27** -0,03 1

6. BÇTÖ 
Toplam 0,61** 0,60** 0,37** 0,55** 0,31** 1

7. Covid-19 
Korkusu -0,06 0,09 0,16* -0,02 0,34** 0,17* 1

8. Sınav 
Kaygısı 0,04 0,01 0,24** -0,10 0,10 0,10 0,21** 1

**p<0,01; *p<0,05; N=200 

Tabloda yer alan ve istatistiksel olarak anlamlı bulunan ilişkiler incelen-
miştir. Koronavirüs (Covid-19) korkusu puanları ile başa çıkma tutum-
ları ölçeği alt faktörü kendine ceza (r=0,16; p<0,05), olan sakınma-ka-
çınma (r=0,34; p<0,01), BÇTÖ toplam (r=0,17; p<0,05) ve sınav kaygısı 
(r=0,21; p<0,01) puanları arasında orta ve düşük düzeyde pozitif yönlü 
ilişkiler saptanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) korkusu puanları arttıkça 
kendine ceza, sakınma-kaçınma, BÇTÖ toplam ve sınav kaygısı puanları 
da artmaktadır. 
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Başa çıkma tutumları ölçeği alt faktörlerinden biri olan kendine ceza pu-
anları ile sınav kaygısı puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır (r=0,24; p<0,01). Kendine ceza puanları arttıkça sı-
nav kaygısı puanları da artış göstermektedir.

Değişkenler arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildiğinde, YKS öğrenci-
lerinin Covıd-19 korkusu, sınav kaygısı ve başa çıkma tutumları arasında 
düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır. YKS öğrenci-
lerinin covıd-19 korkusu, sınav kaygısı ve başa çıkma tutumları birbiri ile 
anlamlı düzeyde ilişkilidir.

Tablo 3. Cinsiyete Göre Başa Çıkma Tutumları, Koronavirüs (Covid-19) 
korkusu ve Sınav Kaygısı Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Ba-

ğımsız Gruplar t Testi Sonuçları

Değiş-
kenler Cinsiyet N Ort Ss t(198) p

Yaklaşım
Kadın 100 21,30 3,65

-0,75 0,46
Erkek 100 21,69 3,74

Kendine 
yardım

Kadın 100 12,90 3,45
1,33 0,19

Erkek 100 12,22 3,79

Kendine 
ceza

Kadın 100 6,65 2,51
-0,46 0,65

Erkek 100 6,81 2,44

Uyum 
sağlama

Kadın 100 8,04 2,48
-0,08 0,93

Erkek 100 8,07 2,55

Sakınma-
kaçınma

Kadın 100 8,79 2,58
3,25 0,00*

Erkek 100 7,65 2,39

BÇTÖ 
Toplam

Kadın 100 57,68 7,67
1,14 0,26

Erkek 100 56,44 7,75

Covid-19 
Korkusu

Kadın 100 17,75 6,60
1,24 0,22

Erkek 100 16,57 6,81

*p<0,05

Tablo incelendiğinde, Katılımcıların sadece başa çıkma tutumları ölçeği-
nin alt faktörleri olan sakınma-kaçınma puan ortalamaları cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. (t(198)=3,25; p<0,05). Kadın YKS 
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öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile ilgili sakınma-kaçınma puan orta-
lamaları, erkek YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile ilgili sakın-
ma-kaçınma puan ortalamalarından, anlamlı olarak daha yüksektir.

Tablo 4. Uzaktan Eğitim Sistemine Alışabilme Durumuna Göre Başa Çık-
ma Tutumları, Koronavirüs (Covid-19) korkusu ve Sınav Kaygısı Puan 
Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

Değiş-
kenler

Uzaktan Eğitim 
sistemine alışa-

bildiniz mi?
N Ort Ss t(198) p

Yaklaşım
Evet 99 21,54 3,23

0,10 0,92
Hayır 101 21,48 3,83

Kendine 
yardım

Evet 99 13,43 3,64
1,87 0,06

Hayır 101 12,30 3,60
Kendine 

ceza
Evet 99 6,33 2,49

-1,27 0,21
Hayır 101 6,85 2,46

Uyum 
sağlama

Evet 99 8,78 2,45
2,26 0,02*

Hayır 101 7,84 2,50
Sakın-
ma-ka-
çınma

Evet 99 8,39 2,32
0,52 0,60

Hayır 101 8,17 2,61

BÇTÖ 
Toplam

Evet 99 58,48 6,11
1,42 0,16

Hayır 101 56,64 8,10
Co-

vid-19 
Korku-

su

Evet 99 17,00 5,02

-0,18 0,85
Hayır 101 17,21 7,16

Sınav 
Kaygısı

Evet 99 10,33 2,61
-2,49 0,01*

Hayır 101 11,38 2,49

*p<0,05

Uzaktan eğitim sistemine alışabilme durumuna göre başa çıkma tutumları 
alt faktörlerinden olan uyum sağlama (t(198)=2,26; p<0,05) ve sınav kay-
gısı (t(198)=-2,49; p<0,05) puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gös-
termektedir. Uzaktan Eğitim sistemine alışabildiğini belirten öğrencilerin 
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uyum sağlama puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksektir. Uzaktan 
Eğitim sistemine alışamadığını belirten öğrencilerin ise sınav kaygısı puan 
ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

YKS öğrencilerinin covıd-19 korkusu düzeyleri, sınav kaygı düzeyleri ve 
başa çıkma tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu araştırmada Co-
vıd-19 korkusu düzeyleri, sınav kaygısı düzeyleri ve başa çıkma düzeyleri 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Koronavirüs (Covid-19) korkusu puanları 
arttıkça başa çıkma tutumları alt faktörleri olan kendine ceza, sakınma-ka-
çınma, BÇTÖ toplam ve sınav kaygısı puanları da artmaktadır. Başa çıkma 
tutumları ölçeği alt faktörlerinden biri olan kendine ceza puanları ile sınav 
kaygısı puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. 
Kendine ceza puanları yüksek olan YKS öğrencilerinin sınav kaygısı pu-
anları da yüksektir.. Alanyazın incelendiğinde Covıd-19 sürecinde öğren-
cilerin; öfke, acı, gerginlik, kaygı gibi zor duygular yaşadığı görülmektedir 
(Brooks vd., 2020). YKS öğrencileri ile ilgili yapılan bir başka araştırma-
da uzaktan eğitimin öğrencilerin kaygı düzeyini arttırdığı belirtilmektedir 
(Cao vd., 2020). Yıldırım (2007) tarafından yapılan bir araştırmaya göre 
öğrenciler hem kendi hayat planları ile ilgili önemli kararlar vermekte hem 
de ebeveynlerinin beklentilerini karşılama çabası ile büyük bir sorumluluk 
hissetmektedir. Dolayısıyla YKS öğrencilerinin %46’sının yüksek düzey-
de kaygı yaşadığı belirtilmektedir. Covıd-19 sebebiyle uygulanan sosyal 
mesafe kuralları, karantina, sürecin belirsizliği gibi unsurlar öğrencilerin 
mevcut düzenine, derslerine, deneme sınavlarına yansıyarak odaklanma 
problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu durum öğrencileri 
ruh sağlığı açısından olumsuz etkileyerek sınav kaygısını daha da arttır-
maktadır (Cao, vd., 2020). Kaygı bir baş etme stratejisi olarak kullanılmak-
ta olup “ya Covıd-19’a yakalanırsam” gibi olumsuz olan bir düşünceye 
verilen yanıt ile meydana gelmektedir. Salgın hastalıklar öncelikle kaygı, 
sağlık endişeleri ve travma gibi psikolojik etkilere yol açmaktadır. Sosyal 
izolasyon, birtakım kısıtlamalar, günlük yaşam rutininin engellenmesi, iş 
yerlerini ve eğitim kurumlarının kapatılması gibi etkenler Covıd-19 virü-
sünün ortaya çıkardığı kaygıyı arttırdığı belirtilmektedir (Yılmaz, 2021). 
Sonuç olarak, yapılan bu araştırma Covid-19 korkusu düzeyi yüksek olan 
YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları alt faktörleri olan kendine ceza 
puanı yüksek olan YKS öğrencilerinin, sınav kaygısı düzeylerinin de yük
sek olduğunu göstermektedir.Covıd-19 korkusu ile başa çıkma tutum-
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ları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan analizlerde, YKS 
öğrencilerinin Covıd-19 korkusu arttıkça sakınma-kaçınma, kendine ceza 
ve Başa Çıkma Tutumları Ölçeği toplam puanları da artış göstermektedir. 
Alanyazın incelendiğinde Covıd-19 virüsü gibi hayati tehlike arz eden du-
rumla karşılaşılsa da bireylerin arkadaşları ile vakit geçirmeye ve iletişim 
kurmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak sosyal desteğin önemli olduğu 
ifade edilmektedir. Covıd-19 sonrasında bu ihtiyaçlar göz ardı edilerek 
birtakım kısıtlamalar zorunlu olarak öğrencilerin hayatını da kısıtlamıştır. 
En önemli kısıtlamalardan biri olan yüz yüze eğitimin sonlandırılması ile 
öğrenciler arkadaşlarıyla sosyalleşeceği ve iletişim kurabileceği ortamdan 
uzaklaşarak, Covıd-19 krizinin olumsuz duyguları ile başa çıkmalarını ko-
laylaştıracak ortamlardan uzaklaşmışlardır (Emin, 2020).  

Timisi (2021) tarafından yapılan araştırmaya göre sosyal izolasyon sebe-
biyle gençlerin arkadaşları ile zaman geçirerek kendilerini keşfetmesi ge-
reken bu dönemde bireyler stres yaratacak durum ile karşılaştığı zaman 
başa çıkmada sosyal destekten faydalanamadıkları belirtilmektedir. Bi-
reysel başa çıkma becerilerinde kendisini yetersiz gören bireylerin sosyal 
izolasyon döneminde yoğun öfke hissettikleri ve duygusal gerilimleri art-
tırdıkları ifade edilmektedir (Xiang ve ark., 2020). Araştırmanın bulgusu 
ile paralel olarak Covıd-19 korkusu düzeyi arttıkça başa çıkma tutumları 
düzeyinin de arttığı görülmektedir. Öğrencilerin Covıd-19 korkusu düzey-
leri arttıkça mevcut durum ile başa çıkabilmek için daha çok çaba veya 
kaçma davranışı sergiledikleri söylenebilir. Değişkenler arasındaki ikili 
ilişkiler incelendiğinde, YKS öğrencilerinin covıd-19 korkusu, sınav kay-
gısı ve başa çıkma tutumlarının birbiri ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu 
bulunmuştur

Covıd-19 korkusu, kaygı düzeyi ve başa çıkma tutumları cinsiyete göre 
anlamlı bir ilişki vardır. Çalışmada cinsiyet değişkenine göre bakıldığın-
da, YKS öğrencilerinin sadece başa çıkma tutumları ölçeğinin alt faktör-
leri olan sakınma-kaçınma puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Kadın YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları 
ile ilgili sakınma-kaçınma puan ortalamaları, erkek YKS öğrencilerinin 
başa çıkma tutumları ile ilgili sakınma-kaçınma puan ortalamalarından, 
anlamlı olarak daha yüksektir. Sınav kaygısı ölçeği ve Covıd-19 korkusu 
ölçeklerinden alınan puan ortalamalarında cinsiyete göre anlamlı bir fark 
elde edilmemiştir. YKS öğrencilerine yönelik beklentilerin yüksek olması 
ve sınavların tehdit olarak algılanması gibi unsurlar öğrencilerin olumsuz 



Besime Betül BİLGİÇ, Özlem ŞENER

159Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 8 Sayı 2 - 2022 (145-167)

duygular geliştirmesine yol açabilmektedir. Erkeklerin ekonomik güce sa-
hip olması gerektiği şeklindeki kalıplaşan toplumsal norm ve değerlerin 
erkeklerde yüksek düzeyde kaygıya neden olduğu düşünülmektedir. Er-
kek YKS öğrencilerinin geleceklerini inşa etmek için Türk toplumundaki 
ekonomik geçimi sağlama rolünü üstlendikleri, erkeklerin yetenekli ve iyi 
yaşam standartlarını sağlamak zorunda kaldıkları başarı nedenleri arasında 
sayılarak yüksek düzeyde kaygıya neden olabilmektedir. (Mohammadyari, 
2012). İş gücüne ulaşmakta önemli bir etkenin üniversite okumak olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla deneme sınavlarını meydan okumaları gereken 
bir alan olarak algıladıkları için güç gösterisi haline gelen bu durum er-
kek YKS öğrencilerinde yoğun sınav kaygısına neden olabilmektedir. Elde 
edilen bulgular ile paralel olarak, erkek öğrencilerin kaygı düzeylerinin, 
kız öğrencilerin kaygı düzeyinden daha yüksek olduğu belirtilmektedir 
(Krierg ve Xu 2015; Huang ve Zhao, 2020). İş gücüne ulaşmakta önemli 
bir etkenin üniversite okumak olduğu söylenebilir. Dolayısıyla deneme sı-
navlarını meydan okumaları gereken bir alan olarak algıladıkları için güç 
gösterisi haline gelen bu durum erkek YKS öğrencilerinde yoğun sınav 
kaygısına neden olabilmektedir. Bu araştırmanın koronavirüs döneminde 
gerçekleştirilmesinden dolayı başa çıkma tutumları açısından fark elde 
edilmesinin eşitsizliklerden kaynaklanabileceği (Bozkurt vd., 2020) ve 
öğrencilerin Covıd-19 korkusu ve sınav kaygı düzeyinin cinsiyete göre 
farklılaşmamasının nedeni olarak da korku ve kaygının cinsiyet değişke-
ninden bağımsız, eşit düzeyde hissedildiği söylenebilmektedir (Duman, 
2020). Alanyazında Covıd-19 virüsünün etkisi ile kadın katılımcılarının 
koronavirüs korku düzeyinin erkek katılımcılarının koronavirüs korku dü-
zeyinden daha yüksek olduğunu gösteren araştırmalar da mevcuttur (Gen-
cer, 2020; Baloğlu, 2021). Kadınların Covıd-19 korkusu düzeylerinin daha 
yüksek olmasının sebebi günlük stres durumlarına gösterdikleri duyarlılık 
düzeyi ile açıklanabilir (Tolin ve Foa, 2008). Covıd-19 korkusu ile başa 
çıkmada kadınların duygu odaklı ve problem odaklı başa çıkma puan dü-
zeyleri erkeklerin başa çıkma tutumundan daha yüksek olduğunu gösteren 
araştırmalarda belirtilirken (Gerhorld, 2020; Boysan 2012), bu araştırmada 
da kadın YKS öğrencilerinin sakınma-kaçınma düzeylerinin yüksek olma 
durumunu kadınların erkeklere göre daha korunmacı olduğuna bağlamak 
mümkündür. Alanyazın incelendiğinde birçok araştırma öğrencilerin stres 
ile başa çıkma açısından cinsiyetler arasındaki farklılıklar saptanmıştır 
(Aysan, 1988; Giderer, 1990) bu araştırmada da eğitim ve öğretim alanları 
kapsamında değerlendirilebilecek başa çıkma tutumları arasında fark elde 
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edilmiştir. Stres ortamlarında kullanılan sınav kaygısı ve Covıd-19 korku-
su açısından cinsiyet farklılıkları bildirilmemektedir. Bu durumun sebebi 
olarak, her öğrencinin cinsiyet gözetmeksizin, algıladıkları Covıd-19 kor-
kusu ve kaygı düzeylerinin benzer olduğu söylenebilmektedir.

Bu araştırmada COVID-19 korkusu, kaygı düzeyi ve başa çıkma tutum-
ları, uzaktan eğitim sistemine alışabilme durumuna göre sınav kaygısı öl-
çeği puanları ile anlamlı bir farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Uzaktan 
Eğitim sistemine alışabildiğini belirten öğrencilerin uyum sağlama puan 
ortalamaları anlamlı olarak daha yüksektir. Uzaktan Eğitim sistemine alı-
şamadığını belirten öğrencilerin ise sınav kaygısı puan ortalaması anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur. Telli ve Altun (2020) tarafından yapılan 
bir araştırmada Covıd-19 virüsüne yönelik birçok tedbirin yaşamımızda 
yer aldığı ve etkilemekte olduğu en önemli alanlardan biri olan eğitim 
ve öğretim sisteminde birtakım değişikliklerin yapıldığı ifade edilmek-
tedir. Koronavirüs salgının ortaya çıkışı ile birlikte eğitim ve öğretimde 
devamlılık sağlanabilmesi açısından uzaktan eğitim sistemi hayatımızda 
yer alarak, uzaktan eğitime geçiş yapılmış ve eğitimin bu düzen dahilinde 
edebildiği belirtilmektedir. Violante ve Vezzetti (2014) tarafından yapılan 
bir araştırmada iletişim yönü kapsamında iyi tasarlanan bir uzaktan eği-
tim programının, örgün eğitim ve öğretim sürecinden daha zor elde edi-
len araştırma ruhunu beslediği belirtilmektedir. Thurmond ve Wambach 
(2004) tarafından yapılan bir araştırmada teknolojiye yönelik deneyimler 
ve teknolojiye erişim ile ilgili unsurların önemi vurgulanmaktadır. Kulla-
nılmakta olan teknolojiye hâkim olmak, internete yeterli erişim öğrenmeyi 
olumlu yönde etkilerken tam tersi bir durumda öğrenci ve öğretmenler 
için olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edilmektedir. Uzaktan eğitim 
sisteminde olabilecek eşitsizlikler ele alındığında öğrenciler için kaçırı-
lan öğrenme fırsatları ve kaygı hissetmeleri gibi durumların söz konusu 
olabileceği belirtilmektedir (Akt. Giannini ve Lewis (2020). Anderson 
(2020) tarafından yapılan bir araştırmada ise Covıd-19 salgını nedeniy-
le okulların sadece eğitim ve öğretimin gerçekleştiği bir yer olmadığını, 
aynı zamanda da öğrencilerin sosyalleşebildiği, koçluk ve bakım sağlayan 
toplumsal ortak alan olduğunun anlaşılmasını sağladığı belirtilmektedir. 
Covıd-19 virüsü nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalması, dışarı çı-
kamamaları, öğretmen ve arkadaş çevreleri ile görüşememeleri kaygı ve 
korku gibi olumsuz duyguları yaşamalarına sebep olduğu belirtilmektedir. 
Ruhsal problem yaşayan öğrenciler için bu durumun daha da zor bir süreç 
olduğu ifade edilmektedir (Brooks vd., 2020). Covıd-19 sürecinde uzaktan 
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eğitime yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin öğretim 
üyeleri ve arkadaşları ile iletişim kurmakta zorluk yaşadığı, soru ve ce-
vap imkanının oldukça kısıtlı olması, bilgisayar ortamında ders takibinin 
ve motivasyonu sürdürme problemlerinin yaşanmakta olduğu ifade edil-
mektedir (Hark Söylemez, 2020). Yapılan araştırmalarda uzaktan eğitim 
uygulamalarının ses, gürültü, iletişim eksikliği, öğretmenlerin beden dili, 
derslerin süreleri gibi faktörler de dahil olmak üzere öğrencilerin beklen-
tilerini karşılama konusunda yetersiz olduğu belirtilmektedir (Koppelman 
& Vranken, 2008; Marsh, Mitchell & Adamczyk, 2010). Bu doğrultuda 
uzaktan eğitim sistemine alışamadıklarını ifade eden öğrencilerin sınav 
kaygı düzeylerinin daha yüksek olması makul görülmektedir. Alanyazın 
incelendiğinde uzaktan eğitimin eğitim öğretim sistemine sağladığı fayda-
ları gösteren araştırmaların da olduğu belirtilmektedir (Ünsal, 2002; Cey-
han 2004; Akın, 2007). Öğrencilerin yeni sisteme uyum sağlama sürecinde 
kaygılarının tetiklendiği düşünülmektedir. YKS öğrencilerinin Covıd-19 
korkusu, sınav kaygısı ve başa çıkma tutumları birbiri ile anlamlı düzeyde 
ilişkili olup uzaktan eğitim sistemine alışamayan öğrencilerin sınav kay-
gısı alt faktörlerinden olan başkalarının görüşü, kendi görüşünüz, gelecek 
ile ilgili endişeler, hazırlanmak ile ilgili endişeler ve genel sınav kaygısı, 
zihinsel ve bedensel tepki düzeyleri daha yüksektir. Uzaktan eğitim sis-
temine alışamayan YKS öğrencilerinin sınav kaygısı ölçeği toplam puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkenine 
göre ise erkek katılımcıların sınav kaygısı ölçeğinin alt faktörlerinden olan 
gelecek ile endişeler ve zihinsel bedensel tepkiler puan ortalamaları, kadın 
katılımcıların sınav kaygısı ölçeğinin alt faktörlerinden olan gelecek ile 
endişeler ve zihinsel bedensel tepkiler puan ortalamalarından yüksek ol-
duğu belirtilmiştir. Araştırma bulgularının alanyazına ve bu araştırmadaki 
değişkenler hakkında araştırma yapacak olan araştırmacılara önemli bir 
kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları doğrul-
tusunda aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur:

• Araştırmada 200 katılımcı ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple yapılacak 
yeni araştırmaların daha geniş bir araştırma grubuyla yapılması alanyazına 
katkı sağlayabilir.

• Örgün eğitimde yürütülen okul rehberlik servisi, uzaktan eğitim süre-
cinde YKS öğrencileriyle uzaktan eğitime uygun çözüm odaklı bir yaklaşım 
benimsemesi öğrencinin kaygısını daha aza indirerek uzaktan eğitim eşitsiz-
liklerini ortadan kaldırma imkânı sağlayabilir.
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• Öğrencilerin uzaktan eğitime uyum sürecini kolaylaştıracak, Covıd-19 
korkusunun ve sınav kaygılarının azalmasına yardımcı olarak doğru başa 
çıkma stratejileri geliştirmelerine destek olabilecek yönde sağlıklı iletişim 
yolları geliştirmeleri online seminerler ile desteklenebilir.
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