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ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı; 25.dünya üniversiteler kıĢ oyunları Erzurum 2011 

koordinatörlük merkezi çalıĢanlarının kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve bazı 

demografik etmenlere karĢı değiĢiklik gösterip göstermediğinin araĢtırılmasıdır.  

AraĢtırmada kaygı düzeyi hakkında veriler elde etmek için 79‟u bayan 

144‟ü erkek olmak üzere toplamda 223 koordinatörlük çalıĢanına Spielberg 

Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) oyunlara 4 ay ve 4 gün kala öntest 

ve sontest olarak uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin istatistikî 

değerlendirilmesinde SPSS programında frekans analizi, bağımsız gruplarda t-

testi ve tek yönlü varyans (Anova) analizi uygulanmıĢtır. 

Elde edilen verilere göre, kordinatörlük çalıĢanlarının sürekli kaygı 

düzeylerinin müsabaka yaklaĢtıkça azaldığı, buna zıt olarak durumluluk kaygı 

düzeylerinin müsabaka yaklaĢtıkça arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Universiade, Kış Oyunları 
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AN ANALYSIS CONCERNING THE CHANGES ABOUT THE LEVEL 

OF ANXIETY EXPERIENCED BY THE PERSONEL OF THE 25TH 

WINTER UNIVERSIADE COORDINATION CENTER 

ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the level of anxiety experienced by 

the personnel working for the 25th Winter Universiade Coordination Center and 

to observe whether there is any reaction against some demographical factors.  

Spielberg Situational - Trait  Inventory (STAI) was  implemented as Pretest 

and posttest on 79 women and 144 men, 223 in total Working for the coordination  

4 months and 4 days to the competitions to acquire data about the level of anxiety. 

Frequency analysis for the SPSS programme, T-test within the independent 

groups and single direction variance anaylsis(Anova)  were applied during the 

statistical evaluation of the acquired data.  

According to the data acquired, the fact that the perpetual level of anxiety 

experienced by the personnel of the coordination decreased as days passed for the 

beginning of the competition and the fact that in contrast, the level of situational 

anxiety of them increased as the beginning of the competition came closer were 

revealed.  

Key Words: Anxiety,Winter universiade 

  



I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ 

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 
4 

 

GĠRĠġ 

Spor tüm dünyada insanlar üzerinde ister aktif olarak, isterse pasif olarak katılsınlar 

etkisini günden güne arttırmaktadır. Günden güne geliĢen ekonomi ile spor da geliĢmekte ve 

aynı zamanda dünya pazarında önemli bir ekonomi haline gelmektedir. Ġlerleyen bilim ve 

teknolojinin yardımı ile sporda rekorlar yenilenmiĢ, spor sahalarında yarıĢan takım ve 

sporcuların temsil ettikleri ülkenin ekonomisi, teknolojisi, eğitimi ve geliĢmiĢlik düzeyleri 

birbirleri ile yarıĢır hale gelmiĢtir.  

Spor, bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyini gösteren önemli bir unsur halini almıĢtır 

(GümüĢ, 2002). Günümüzde sporun bu Ģekilde iĢlerlik kazanması sporcuya psikolojik olarak 

bazı yükler getirmiĢ ve sporcuların da psiko-sosyal varlık olarak bilimsel açıdan ele alınması 

bir gereklilik halini almıĢtır (BaĢaran ve diğ, 2009). Daha önce birçok çalıĢmalarda 

sporcuların kaygı düzeyleri ile performansları arasındaki iliĢkileri incelenmiĢ ve sadece 

performansın fiziksel kapasitenin mükemmelliği için yeterli olmadığı; psikolojik faktörlerin 

de yadsınamayacak bir etmen olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (AkarçeĢme, 2004). Nasıl 

sporcunun psikolojik durumu fiziksel kapasitesini ve performansını etkiliyorsa; bir 

organizasyonun içindeki çalıĢanların psikolojik durumları da o organizasyonun kalitesini 

etkileyecektir. Bu nedenle kıĢ oyunları organizasyonunda yer alan çalıĢanların kaygı 

düzeylerinin belirlenmesi de önemli bir noktadır. 

Kaygı sözcüğü insanlık tarihi boyunca en sık kullanılan sözcüklerden birisi olmuĢtur. 

Kaygı kavramı, ruhbilim alanına yüzyılın ilk yarısında girmiĢ ve bu alanda araĢtırma ve 

çalıĢmalar daha çok 1940‟lı yılların sonunda yapılmıĢtır. Kaygı sözcüğünü ilk kullanan ve bir 

kavram olarak tanımlayarak nedenlerini araĢtıran kiĢi, Freud olmuĢtur (Köknel,1988). Freud‟a 

göre kaygı, fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen tehlikelere karĢı bireyi uyarma, gerekli 

uyumu sağlama ve yaĢamı sürdürebilme iĢlevlerine katkıda bulunmaktadır. Hatta normal 

seviyedeki kaygı, yaĢamın sürdürülebilmesi için gereklidir (Geçtan, 1981). 

ÇalıĢmamızda kaygı düzeyini ölçmek için kullanılan ankette kaygı 2 türde 

incelenmiĢtir. Sürekli kaygı bireyin kiĢilik özelliğinden kaynaklanırken; Durumluluk Kaygı 

ise bireyin herhangi özgül bir durum karĢısında hissettiği olumsuz sonuç beklentisidir 

(Kapıkıran , 2002) Durumluluk Kaygı; endiĢe, korku, tansiyon ve psikolojik uyarılmıĢlık 

(arousal) düzeyinde artıĢa neden olan duygusal bir durum olarak tanımlanmaktadır (Zeng ve 
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diğ., 2008). Ayrıca kaygı, bireyi normal yasamda fazlasıyla etkiler ve belirli bir 

uyumsuzluğun nedeni olarak çoklu ortamlarda sık sık kendini gösterebilir (Jeffry., 2003). 

Durumluluk kaygı, korku endiĢe ve gerginlik ile karakterize edilen o andaki 

heyecansal durumdur. Durumluluk kaygı, fizyolojik uyarılmıĢlığa eĢlik eden akut endiĢe ve 

gerginlik hissini kapsar. Spielberger‟e göre durumluluk kaygı kinetik enerji gibidir. Ya da 

çeĢitli Ģiddet düzeylerinde meydana gelen o andaki tepkidir (Cox 1990). Durumluk kaygı, 

bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı hissettiği sübjektif korkudur (Öner ve Le 

Compte, 1983). Christopher (2002) durumluk kaygıyı “Zihin yorgunluğu veya otonom sinir 

sisteminin harekete geçmesi veya uyarılmıĢlık ile birlikte, endiĢe hissini bilinçli algılama.” 

olarak tanımlamıĢtır (Bezek,2008). 

Sürekli kaygı ise, Bireyin içine bulunduğu durumların çoğunu stresli olarak görme ya 

da yorumlama eğilimi, sürekli kaygının tanımı olarak yazılabilir. Adından da anlaĢılacağı gibi 

bu kaygı, durumluluk kaygıya oranla durağan ve süreklidir. KiĢiliğe göre değiĢkenlik 

gösterecek olan bu durum, kiĢinin kaygıya yatkın olmasıyla daha Ģiddetli olabilir. Sürekli 

kaygı, durumluluk kaygıda olduğu gibi gözlem yapılarak takip edilemeyebilir. Bunu takip 

etmede durumluluk kaygının sıklığı ve Ģiddetinden yararlanılabilir (Bezek,2008).  Buna göre 

sürekli kaygısı yüksek olan bireyler, stres karĢısında sürekli kaygısı düĢük olanlardan daha 

kolaylıkla ve daha sık olarak alınganlık gösterirler ve durumluluk kaygıyı daha sık ve Ģiddetli 

yaĢarlar (Özgür 1984). Matthew (2006) „e göre sürekli kaygısı yüksek olan bireyler, ya birçok 

durumu tehdit unsuru olarak tanımlar ve ona göre tepki gösterir, ya tehdit edici unsurlara 

durumluluk kaygının daha Ģiddetlisini tepki verirler, ya da her iki tepkiyi de gösterirler. 

Sürekli kaygı, bireyin kaygı yaĢantısına olan yatkınlığıdır. Buna, kiĢinin içinde 

bulunduğu durumları genellikle stresli olarak algılama ya da stres olarak yorumlama eğilimi 

de denilebilir. Objektif kriterlere göre nötr olan durumların birey tarafından tehlikeli ve özünü 

tehdit edici olarak algılanması sonucu oluĢan hoĢnutsuzluk ve mutsuzluk sürekli kaygıdır 

(Bezek,2008). Bu tür kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin kolaylıkla incindikleri ve 

karamsarlığa büründükleri görülür. Bu bireyler durumluk kaygıyı da diğerlerinden daha sık ve 

yoğun bir Ģekilde yasarlar (Shoen 1993). 
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MATERYAL VE METOT 

Bu araĢtırmanın amacı; 25.dünya üniversiteler kıĢ oyunları Erzurum 2011 

koordinatörlük merkezi çalıĢanlarının kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve bazı demografik 

etmenlere karĢı değiĢiklik gösterip göstermediğinin araĢtırılmasıdır.  

AraĢtırmanın evrenini 25.dünya üniversiteler kıĢ oyunları Erzurum 2011 

koordinatörlük merkezi çalıĢanları oluĢtururken; örneklem grubunu ise aralarından rastgele 

yöntemle seçilmiĢ 79‟u bayan 144‟ü erkek olmak üzere toplamda 223 kiĢi oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmada çalıĢanların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla 

Spielberger ve arkadaĢları tarafından (1964) geliĢtirilen, Türkçe güvenirlik ve geçerlik 

çalıĢmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılan “Spielberger Durumluk-Sürekli 

Kaygı Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

Bir tür kendini değerlendirme türü olan ölçek, kısa ifadelerden oluĢan 40 maddeyi 

içermektedir. 20 maddelik durumluk kaygı ölçeği ile 20 maddelik sürekli kaygı ölçekleri 

birbirinden bağımsızdır. Ölçeğin içerdiği ters maddelerde puanlar tersine çevrilmek kaydıyla, 

bütün maddeler 1-4 arası puanlanmaktadır. Ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 

arasında değiĢebilir. Puanın büyük olması kaygı seviyesinin yüksek olduğunu, küçük puan 

kaygı seviyesinin düĢük olduğunu iĢaret eder (Dursun ve Aytaç,2009). 

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayar ortamında spss istatistik paket 

programından yararlanılmıĢ anlamlık düzeyi (p<0,05) olarak alınmıĢtır. 

Katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans analizi, zaman 

içindeki kaygı değiĢimleri,cinsiyet, statü ve medeni durumlarına göre kaygı düzeylerinin 

belirlenmesinde bağımsız gruplarda t-testi ve eğitim seviyelerine kaygı düzeylerinin 

belirlenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıĢtır. 
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BULGULAR 

Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bilgiler 

Cinsiyet N % 

Bayan 79 35.4 

Erkek 144 64.6 

Medeni Hal N % 

Evli 44 19.7 

Bekar 179 80.3 

Statü N % 

Yönetici 43 19.3 

Personel 180 80.7 

Eğitim Düzeyi N % 

Lisans 107 48 

Lisansüstü 58 26 

Lisans Öğrencisi 40 17.9 

Ġlköğretim Mezunu 18 8.1 

Toplam 223 100 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine iliĢkin dağılımlarına bakıldığında 79 kiĢi ile % 35,4‟ünün 

bayan; 144 kiĢi ile %64,6‟sının ise erkek; medeni durumlarına iliĢkin dağılımlarına 

bakıldığında 44 kiĢi ile % 19.7‟sinin evli; 179 kiĢi ile %80.3‟ünün ise bekar; statü 

durumlarına iliĢkin dağılımlarına bakıldığında 43 kiĢi ile % 19.3‟ ünün yönetici; 180 kiĢi ile 

%80.7‟sinin ise personel; eğitim durumlarına iliĢkin dağılımlarına bakıldığında 107 kiĢi ile % 

48‟inin lisans mezunu; 58 kiĢi ile %26‟sının lisansüstü, 40 kiĢi ile %17.9‟unun lisans 

öğrencisi ve 18 kiĢi ile %8.1‟inin ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Kaygı Düzeylerinin Zaman Ġçindeki DeğiĢimlerinin KarĢılaĢtırılması 

Alt Ölçekler 

 

Öntest-Sontest 

4 ay kala 4 gün kala Testler 

N Ortalama Std.Sap. N Ortalama Std.Sap. t p 

Durumluk 

Kaygı 
223 40.88 9.191 223 45.83 10.132 -3,901 ,000* 

Sürekli 

Kaygı 
223 43.83 6.962 223 38.56 9.901 -5,797 ,000* 

 

Katılımcıların kaygı düzeylerinin zaman içindeki değiĢimlerinin karĢılaĢtırılması 

sonucuna bakıldığında durumluluk kaygı (p=,000) ve sürekli kaygı (p=,000)  boyutlarında 

anlamlı farklılıklara rastlanmıĢtır (p<0,05). 
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Buna göre çalıĢanların durumluluk kaygı boyutunda 4 ay kala ( X =40.88±9.191),  

olan kaygı düzeyi, oyunların baĢlamasına 4 gün kala ( X =45.83±10.132),olan kaygı 

düzeylerinden daha düĢük seviyede olduğu görülmektedir.  

ÇalıĢanların sürekli kaygı boyutunda ise 4 ay kala ( X =43.83±6.962),  olan kaygı 

düzeyi, oyunların baĢlamasına 4 gün kala ( X =38.56±9.901),olan kaygı düzeylerinden daha 

yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 

Tablo 3- Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Kaygı Düzeylerinin Zaman Ġçindeki 

DeğiĢimlerinin KarĢılaĢtırılması 

Alt Boyutlar Cinsiyet Süre X  s.s t p 

Durumluk 

Kaygı 

Erkek (N=144) 
4 ay kala 

39.23 11.132 
-3,901 ,132 

Bayan (N=79) 38.76 9.135 

Erkek (N=144) 
4 gün kala 

45.93 7.421 
-1,146 ,106 

Bayan (N=79) 44.12 4,123 

Sürekli 

Kaygı 

Erkek (N=144) 
4 ay kala 

44.54 8.801 
-5,797 ,194 

Bayan (N=79) 43.12 8.801 

Erkek (N=144) 
4 gün kala 

39.13 6.912 
-2,345 ,245 

Bayan (N=79) 38.11 6.912 

*(p<0,05) 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında durumluluk kaygı ve 

sürekli kaygı düzeyinde oyunların baĢlamasına 4 ay kala yapılan ön test ve 4 gün kala yapılan 

son test sonuçlarının karĢılaĢtırılmasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır (p>0,05). 

Tablo 4- Katılımcıların Medeni Durumların Göre Kaygı Düzeylerinin Zaman Ġçindeki 

DeğiĢimlerinin KarĢılaĢtırılması 

Alt Boyutlar Medeni Durum Süre X  s.s t p 

Durumluk 

Kaygı 

Evli (N=44) 
4 ay kala 

40.76 4,849 
-1,231 ,222 

Bekar (N=179) 41.23 2,779 

Evli (N=44) 
4 gün kala 

44.19 2,244 
-1,114 ,342 

Bekar (N=179) 45.63 3,687 

Sürekli 

Kaygı 

Evli (N=44) 
4 ay kala 

42.02 6,198 
-5,216 ,413 

Bekar (N=179) 43.44 5,067 

Evli (N=44) 
4 gün kala 

37.01 5,021 
-2,476 ,294 

Bekar (N=179) 38.03 2,613 

*(p<0,05) 

Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında durumluluk kaygı 

ve sürekli kaygı düzeyinde oyunların baĢlamasına 4 ay kala yapılan ön test ve 4 gün kala 

yapılan son test sonuçlarının karĢılaĢtırılmasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır 

(p>0,05). 
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Tablo 5- Katılımcıların Statülerine Göre Kaygı Düzeylerinin Zaman Ġçindeki DeğiĢimlerinin 

KarĢılaĢtırılması 

Alt Boyutlar Statü Süre X  s.s t p 

Durumluk Kaygı 

Yönetici (N=43) 
4 ay kala 

41.19 2,112 
-2,118 ,637 

Personel(N=180) 40.37 3,395 

Yönetici (N=43) 
4 gün kala 

40.99 4,145 
-1,446 ,292 

Personel(N=180) 39.82 1,687 

Sürekli Kaygı 

Yönetici (N=43) 
4 ay kala 

40.02 2,978 
-4,367 ,373 

Personel(N=180) 39.59 5,344 

Yönetici (N=43) 
4 gün kala 

39.14   5,222 
-3,245 ,119 

Personel(N=180) 39.03 3,139 

*(p<0,05) 

Katılımcıların statü durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında durumluluk kaygı ve 

sürekli kaygı düzeyinde oyunların baĢlamasına 4 ay kala yapılan ön test ve 4 gün kala yapılan 

son test sonuçlarının karĢılaĢtırılmasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır (p>0,05).  

Tablo 6- Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Kaygı Düzeylerinin Zaman Ġçindeki 

DeğiĢimlerinin KarĢılaĢtırılması 

Alt Boyutlar Eğitim Düzeyi Süre X  s.s f p 

Durumluk 

Kaygı 

Lisans (N=107) 
 

4 ay 

kala 

 

41.19 5,158 

-2,118 ,065 
Lisansüstü (N=58) 39.99 2,389 

Lisans Öğrencisi (N=40) 41.34 3,892 

Ġlköğretim Mezunu (N=107) 42.06 6,598 

Lisans (N=107) 

4 gün 

kala 

44.67 4,198 

-3,859 ,112 
Lisansüstü (N=58) 43.99 4,569 

Lisans Öğrencisi (N=40) 45.99 2,758 

Ġlköğretim Mezunu (N=107) 46.01 3,004 

Sürekli 

Kaygı 

Lisans (N=107) 
 

4 ay 

kala 

 

45.13 8,358 

-1,452 ,164 
Lisansüstü (N=58) 45.32 2,709 

Lisans Öğrencisi (N=40) 44.99 2,345 

Ġlköğretim Mezunu (N=107) 44.45 2,123 

Lisans (N=107) 

4 gün 

kala 

42.22 8,901 

-2,132 ,231 
Lisansüstü (N=58) 42.44 3,528 

Lisans Öğrencisi (N=40) 41.79 5,123 

Ġlköğretim Mezunu (N=107) 41.89 1,283 

*(p<0,05) 

Katılımcıların statü durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında durumluluk kaygı ve 

sürekli kaygı düzeyinde oyunların baĢlamasına 4 ay kala yapılan ön test ve 4 gün kala yapılan 

son test sonuçlarının karĢılaĢtırılmasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır (p>0,05).  

TARTIġMA VE SONUÇ 
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25.dünya üniversiteler kıĢ oyunları koordinasyon merkezi çalıĢanlarının kaygı 

düzeylerinin zaman içindeki değiĢimleri araĢtırılmıĢ ve Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Buna göre çalıĢanların durumluluk kaygı boyutunda 4 ay kala ( X =40.88±9.191),  olan 

kaygı düzeyi, oyunların baĢlamasına 4 gün kala ( X =45.83±10.132),olan kaygı düzeylerinden 

daha düĢüktür. Durumluluk kaygının korku endiĢe ve gerginlik ile karakterize edilen o andaki 

heyecansal durum olduğunu göz önünde bulundurursak; durumluluk kaygı düzeylerinin 

artması çalıĢanların organizasyonun baĢlamasına doğru aksaklık meydana gelebileceği ve az 

zaman kalmasından dolayı ortaya çıkabilecek sorunun düzeltilemeyeceğinden kaynaklanan 

bir tedirginlik içinde olmasından kaynaklanabilir. 

ÇalıĢanların sürekli kaygı boyutunda ise 4 ay kala ( X =43.83±6.962),  olan kaygı 

düzeyi, oyunların baĢlamasına 4 gün kala ( X =38.56±9.901),olan kaygı düzeylerinden daha 

yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Sürekli kaygının bireyin içine bulunduğu durumların 

çoğunu stresli olarak görme ya da yorumlama eğilimi olduğunu varsayarsak; uzun bir süredir 

baĢarılı bir organizasyon için emek evren çalıĢanların organizasyonun baĢlaması yaklaĢtıkça 

içinde bulundukları stresli ortamdan kurtulacaklarını düĢünmelerinden kaynaklanabilir. 

ÇalıĢanların cinsiyetlerine göre kaygı düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına bakıldığında 

anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. Üngören, (2007) Lise ve Üniversitelerde Turizm Eğitimi 

Alan Öğrenciler üzerindeki çalıĢmasında Doğan ve Çoban, (2009) Eğitim Fakültesi 

Öğrencileri üzerindeki araĢtırmalarında cinsiyet ile kaygı arasında anlamlı farklılıklara 

rastlamamıĢlardır. Ocaktan ve diğ. (2002) Sağlık Ocağında çalıĢan sağlık personeli üzerinde 

yaptıkları çalıĢmalarında cinsiyet ile kaygı arasında anlamlı farklılıklara rastlamamıĢlardır. 

Aynı zamanda literatürde cinsiyet ile kaygı arasında anlamlı farklılığa rastlamayan 

çalıĢmalardan bazıları da Ģunlardır. (Arslan, 2007; Tümerdem, 2007,: Genç, 2008) Bu 

bulgular elde ettiğimiz bulguları destekler niteliktedir.Literatürde cinsiyet ile kaygı 

düzeylerinin araĢtırıldığı ve anlamlı farklılıkların ortaya çıktığı çalıĢmalarda vardır. Bu 

çalıĢmalardan bazıları Ģunlardır. (Dursun ve Aytaç, 2009,: Ceyhan, 2004,: ġahin,2009,: 

Ghaderi ve Diğ.2009). Bu araĢtırmacıların elde ettiği bulgular ise bizim elde ettiğimiz 

bulgular ile çeliĢmektedir. 

ÇalıĢanların medeni durumlarına göre kaygı düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına 

bakıldığında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. Medeni durum ile kaygı arasında anlamlı 
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farklılıklara rastlanmamasına rağmen her iki boyutta da kaygı düzeyinin bekar çalıĢanlarda 

daha fazla olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bulgularımı destekler nitelikteki çalıĢmalar 

(Schneier ve diğ. 1992, Amies ve diğ 1983, Akdemir ve Cinemre, 1996) adlı yazarların 

çalıĢmalarında da ortaya çıkmıĢtır. Bu durum bekar olan çalıĢanların hayatta gerçekleĢtirmek 

istediği hedeflerinin daha fazla olmasından ve evli çalıĢanlara oranla daha düzensiz bir hayat 

yaĢamalarından kaynaklanabilir. 

ÇalıĢanların statülerine göre kaygı düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına bakıldığında 

anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. Statü ile kaygı arasında anlamlı farklılıklara 

rastlanmamasına rağmen; yönetici olarak çalıĢanların kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum yönetici olmanın getirdiği sorumluluk anlayıĢının daha fazla 

olması ve astının yapabileceği bir hatanın da kendi sorumluluğunda olmasından dolayı sadece 

kendi görevi için değil aynı zamanda da astları içinde kaygı duymasından kaynaklanabilir. 

ÇalıĢanların eğitim düzeylerine göre kaygı düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına 

bakıldığında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. Eğitim ile kaygı arasında anlamlı 

farklılıklara rastlanmamasına rağmen; eğitim seviyesi azaldıkça durumluluk kaygı düzeyinin 

arttığı görülmektedir. Bu durum eğitim seviyesi düĢtükçe çalıĢana verilen görevinin daha az 

sorumluluk getiren bir görev olmasından, benlik saygısındaki azalma veya 

kaldırabileceğinden daha fazla iĢyükü verilmesinden dolayı kaynaklanabilir. Genelde eğitim 

seviyesi düĢük olan personelin ast pozisyonunda çalıĢması, sürekli bir denetleyen tarafından 

görevinin sorgulanması da bu kaygı düzeyinde etmen olabilir. 

Ülkemizde gerçekleĢtirilen en büyük organizasyonlar arasında yer alan Erzurum 2001 

Üniversite kıĢ oyunları çalıĢanları hem ülkenin tanıtımı hem de olimpiyatlara aday olma 

sürecinde çok önemli bir görev üstlenmiĢlerdir. Bu nedenle kıĢ oyunları koordinatörlük 

merkezi çalıĢanlarının kaygı düzeylerini belirlemek ülke açısından da çok önemlidir. Çünkü 

onların göstereceği performans direk organizasyona etki edecektir. ÇalıĢanın kaygı düzeyi ne 

kadar az olursa göstereceği performansta o denli yüksek olacağından dolayı    (ücret, çalıĢma 

Ģartları, geliĢme yükselme imkanları gibi.) fiziksel koĢulların iyileĢtirilmesinin yanında 

çalıĢanın psikolojik durumunun da düĢünülmesi gerekmektedir. 
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