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ÖZET 
Amaç: Bu araştırmada bir kız yurdunda kalan üniversite öğrencilerin anksiyete düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma İstanbul ili kredi ve yurtlar kurumuna bağlı bir kız öğrenci yurdunda 
2008 yılında Mart ve Nisan ayları içinde yapılmıştır. Araştırmayı kabul eden toplam 158 kız öğrenci 
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Beck Anksiyete 
Envanteri (BAE) ile araştırıcılar tarafından geliştirilen bilgi toplama formu kullanılmıştır.  

Bulgular: Kız öğrencilerin %77.2’sinin hafif düzeyde; %19.6’sının orta düzeyde anksiyetesinin 
olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin anksiyete düzeyleri ile demografik değişkenler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

 Sonuç: Örneklemin küçüklüğü sonuçların genellenmesini engellemektedir. Daha genellenebilir 
sonuçlara varılabilmesi için benzer çalışmaların daha büyük örneklem ile yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Üniversite Öğrencileri, Yurt 

 

ABSTRACT 

Determınation The Anxıety Level Of University Students One Dormitory 
Located 

Objective: It aims to define the anxiety level of female students in relation to demographic variations. 
The type of research is descriptive. 

Materials and Methods: There are female students in each dorm in Istanbul’s dormitories, the sample 
for this research was made between March  and April  2008 in the Credit and Dormitory Foundation 
in Anatolian part of Istanbul  (n=158). Beck Anxiety Inventory (BAE) and a data collection form are 
used as tools by the researchers.  

Results: According to the evidence 77,2 % of students are suffering from low anxiety while 19,6 % are 
suffering from middle range anxiety. The anxiety level of female students in relation to demographic 
variations and the difference was not  statistically significant. 

Conclusions: Because of  little of  the sample is not outcome generalize. To sum up, it could be 
advised to in order to similarity research  the most the sample generalize                           
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GİRİŞ 
Gelişmiş bir ülkede kalkınmanın en önemli belirleyicisi yetişmiş insan gücüdür. Bu insan gücünün 
yetiştirilmesi de büyük oranda üniversitelerce sağlanmaktadır. Üniversitelerde öğrenim gören 
gençlerin psiko-sosyal özelliklerinin iyi bilinmesi, sorunlarının incelenmesi, sorun kaynaklarının  
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anlaşılması, bu sorunlarla ilişkili etkenlerin saptanması ve elde edilen bilgilere bağlı olarak 
öğrencilerin uyumlarını artırıcı yaklaşımlar geliştirilmesine gereksinim vardır. Üniversiteli gençler, 
18-22 yaş arasındaki nüfusun % 10’unu oluşturmakta olup, Türkiye nüfusunun binde altısı gibi sayıca 
az ama ülkenin yetişmiş insan kaynağı bakımından önemli bir bölümüdür. Ülkenin geleceği ve 
sürekliliği için bu gençlerin çok iyi yetiştirilmesi ve sorunlarına çözüm bulunması son derece 
önemlidir (Tuzcuoğlu ve  Korkmaz 2001).  

Üniversite yaşamı ve üniversitede öğrenci olmak, genelde ülkemizde veya diğer ülkelerde kaygı ve 
stres üretecek bir ortamın temelini oluşturmaktadır (Bayram ve Bilgel 2008). Üniversite öğrencisi 
birey olarak kendi sorunları ve gelişme sorunları olan bir kişidir. Üniversite öğrencisi ne yetişkin, ne 
de çocuktur. Çocukluktan yetişkinliğe geçme döneminin sıkıntılarını yaşayabilmektedir. Ülkemizin 
gençleri öğrenim görmek için aile ortamından ayrılarak değişik şehirlere gitmesi ile birtakım 
problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu problemler, akademik ve mesleki, aile, sosyal uyum, depresyon, 
obsesyon, kişiler arası duyarlılık, anksiyete gibi pek çok alanda ortaya çıkabilmektedir. Gençler bu 
problemleri aşmaya çalışırlarken çeşitli kaynaklardan gelen stres ve zorlanmalar sonucunda psikolojik 
sorunlar yaşayabilmektedirler (Çelikel ve Erkorkmaz 2008; Deniz, Avşaroğlu ve Hamarta 2004).  

Üniversite yılları gençlerin erişkinliğe geçiş yıllarıdır. Bu dönemde gençlerin ilişkilerinin çok hızlı 
değişim gösterdiği bilinmektedir. Özellikle yükseköğrenim görme şansı elde edenler, bunun yarattığı 
sevincin yanı sıra; aileden ayrılma, yeni çevre ve arkadaş edinme, yalnız kalma korkusu, ekonomik 
güçlükler, yurt yaşamına alışma, gelecekteki mesleki ve çalışma yaşamı ile ilgili kaygı gibi birçok 
sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu sosyal,  kültürel ve ekonomik değişiklikler gençleri ruhsal 
açıdan olumsuz etkileyebilmektedir (Çelikel ve ark. 2008;  Aylaz, Kaya, Dere, Karaca ve Bal 2007).  

Kaygı sözcüğünün kökü eski Yunanca “anxsietas” olup, endişe, korku, merak anlamına gelmektedir. 
Freud’a göre kaygının işlevi, olası bir tehdide ve tehlikeye karşı benliği uyarmak ve savunma 
düzeneklerine işlerlik kazandırmaktır. Günümüzde kaygı, bir bireyin birey olarak varlığı için esas 
kabul ettiği bazı değerlerin, belirsiz ve baş edemeyeceği tehditler altında kalışının anlaşılması ve 
hissedilmesi durumudur. Çağımız insanında kaygı, bireyin kendi varlığına veya özdeşim yaptığı 
şeylere yönelik çeşitli yıkıcı, bozucu durumlara karşı bir tepkisidir. Kaygının bu yapıcı, olumlu 
özelliğinin yanı sıra, patolojik boyutlara varmasıyla yıkıcı ve bozucu yanları da vardır. Günümüzde 
ruhsal bozukluklar yüksek prevalansı, yüksek kronikleşme eğilimleri ve tedavi güçlükleri ile önemli 
bir toplum sağlığı sorunu durumundadır. Epidemiyolojik araştırmalara göre kaygı, prevalansı en 
yüksek psikiyatrik hastalıktır. Genel popülasyondaki prevalansı % 2.0- 6.4 arasındadır (Canbaz, 
Sünter, Aker ve  Peşken 2007). Anksiyete (kaygı=bunaltı); bireyin kendini tehdit altında hissettiği 
çeşitli durumlarda ortaya çıkan sıkıntı, endişe ve bunalma duyguları ile birlikte bazı bedensel 
reaksiyonların oluştuğu bir durumdur. Herkes tarafından zaman zaman yaşanan ve normal bir durum 
olarak kabul edilen anksiyete, bazen ağırlaşarak patolojik bir duruma dönüşebilir. Anksiyetenin 
yaşamın her döneminde ortaya çıkabileceği ve çeşitli durumların anksiyete sıklığını ve şiddetini 
artırabileceği bilinmektedir. Anksiyetenin en sık görüldüğü dönemlerden biri adolesan dönemidir. 
Gelecekle ilgili belirsizlikler ve sorunlarla karşılaşabilme düşüncesi, bireyin anksiyetesini 
artırabileceği için, sınav öncesi dönemlerde de anksiyetenin artması beklenen bir durumdur. Hafif 
düzeyde anksiyetenin, kişileri daha dikkatli olmaya zorlayarak başarıyı artırdığı, buna karşılık ağır 
anksiyetenin başarıyı olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Sınav dönemlerinde öğrencilerin 
anksiyete düzeyleri yükselmekte, bu durum bazı öğrencilerde başarısızlığa yol açmaktadır. 
Başarısızlık ise anksiyetenin daha da ağırlaşmasına neden olmakta ve böylece bir kısır döngü ortaya 
çıkabilmektedir (Günay ve ark. 2008). Üniversite öğrencilerinin anksiyete ve depresyon seviyesinin 
yüksek olması sosyal faktörler, aile faktörleri ve akademik stresörleri ile ilişkilidir (Balanza, Morales, 
Guerrero ve  Conesa (2008). Rab ve ark. 2008 yaptıkları çalışmada arkadaş sayısı fazla olan üniversite 
öğrencilerinin daha az anksiyete ve depresyon yaşadıkları belirtilmektedir.  
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Ailelerinden uzakta üniversite ortamına gelen gençlerde, bir grubun üyesi olma, bir meslek sahibi 
olma ve geleceğe yön verme idealleri ile yeni bir okula, yeni bir kente ve yabancı bir çevreye uyum 
sağlama çabaları değişik sorunlar ortaya çıkarmakta, öğrenciler geleneksel düzene ve kendilerine 
yabancılaşabilmektedir (Yılmaz, Yılmaz ve Karaca 2008). Kaygı bireyin tehlikeli ya da tehdit edici 
olarak algıladığı, etkilerinin hoş olmadığını umduğu çevresel kaynaklı bir uyarıcıya bağlı olan bireyde 
oluşan bir ruh halidir. Kaygının açıklamasında ve verilen tanımlarda sosyal ve kültürel etmenlere daha 
büyük bir önem verildiği görülmektedir. Genel olarak bireyi olumsuz etkileyen duyguların kişide 
kaygı meydana getirdiği söylenebilir ( Çakmak ve Hevedanlı 2005; Yalçın 1997). 

Depresyon ve anksiyete bozukluklarının en yaygın görülen ruhsal bozukluklar olduğu bilinen bir 
gerçektir (Kaya, Genç, Kaya ve Pehlivan 2007; Kılıç ve Şener 2005). Öğrencilik döneminde stres 
etkenlerini ve bunların tetikleyebildiği ruhsal rahatsızlıkları araştıran çalışmalar, depresyonun 
öğrenmeyi olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Öğrencilerde depresyon ve anksiyete belirtilerinin 
yüksek olduğu belirtilmektedir. Gençlik dönemi, bireyin sosyal ve fiziksel değişiklikler yaşadığı, 
duygusal, davranışsal, cinsel, ekonomik, akademik ve toplumsal çatışma yaşadığı, kimlik bulma 
çabalarının arttığı bir çelişkiler dönemidir. Bu dönemde üniversite gençliğinin ruhsal sağlığı, 
toplumsal sağlığın önemli bileşenlerinden biri olmaktadır (Kaya ve ark. 2007). 

Alt sosyo-ekonomik durumda bulunan ergenler eğitim, kültür, sosyal faaliyetler, iyi bir yaşam ve 
çalışma ortamı gibi pek çok olanaktan yoksun olmakta, ya da bunlara yeterince sahip olamamaktadır. 
Elbetteki bu gibi koşulların onlarda çeşitli engellenme duyguları yaşatması olasıdır. Bu nedenle, onlara 
göre daha fazla olanaklara sahip olan orta ve üst sosyo-ekonomik durumdaki ergenlere kıyasla daha 
fazla depresyon, anksiyete benzeri duygulanımları yaşama ve bunları somatik belirtiler şeklinde 
sergileme ihtimalleri de yükselmektedir (Şahin, Batıgün ve Uğurtaş 2002). 

Anksiyete yaşam kalitesini çok yönlü olumsuz etkileyebilir. Üniversite öğrencilerinin anksiyetelerinin 
ne durumda olduğunu ve bunla ilişkili olabilecek diğer bazı özelliklerinin bilinebilmesi ve daha 
sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak araştırma-geliştirme çalışmalarına zemin hazırlamak 
bakımından bu çalışma önem taşımaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırmanın evreni 2007-2008 öğretim yılında İstanbul ili kredi ve yurtlar kurumuna bağlı kız 
öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden oluşmaktadır. İstanbul ili kredi ve yurtlar kurumuna bağlı 
toplam 14 kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İstanbul il merkezindeki 14 kız öğrenci yurdundan bir 
tanesi rastgele örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Bir kız yurdunda toplam 170 öğrenci 
bulunmaktadır, ancak araştırmaya katılmayı kabul etmeme, sorulara eksik yanıt verme vb. nedenlerle 
toplam 158 kız öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın tipi tanımlayıcı 
türdendir. Bu araştırmada yurtta kalan kız öğrencilerde anksiyete düzeyinin belirlenmesi ve 
demografik değişkenlerle ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kurumdan izin alındıktan sonra 
araştırmaya başlanmıştır. Tüm öğrenciler çalışmaya katılmak ve isim belirtmek zorunda olmadıkları, 
verilerin bilimsel araştırma için kullanılacağı biçiminde açıklama yapılarak bilgilendirilmiş, 
araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 158 öğrenci bire bir yüz yüze görüşme ile anketleri 
doldurmuştur.  

Veri toplamak için kız öğrencilerin medeni durumu, çalışma, burs alma, maddi ve aile durumu gibi 
bilgileri içeren Bilgi Formu ve öğrencilerin anksiyete düzeylerini ölçmek için Beck Anksiyete 
Envanteri (BAE) kullanılmıştır. Bu ölçek 21 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru 0 (hiç) ile 3 (ciddi 
derecede) arasında değerlendirilmektedir ve yüksek puanlar anksiyete yakınmalarındaki artışa işaret 
etmektedir. Böylece bu ölçekten alınabilecek toplam puan 0 ile 63 arasında değişmektedir. Toplam 
puanın yüksekliği bireyin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir. Beck ve arkadaşları (1988) 
tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlaması Ulusoy (1993) tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Savaşır ve Şahin 1997). Bireylerin kendi kendilerine cevaplandırabilecekleri, uygulanışı kolay bir 
ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının 93, madde-toplam test korelasyon 
katsayılarının 45 ve 72 arasında değiştiği, test-tekrar test güvenirlik katsayılarının r=57 olduğu 
belirtilmektedir (Savaşır ve Şahin 1997). Araştırmada verileri bilgisayarda SPSS 11.0 paket  
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programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri yüzde dağılımı ki-kare ile değerlendirilmiş; 
sayısal değerler ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir. 

Bu araştırma yurtta kalan kız öğrenciler ve araştırmaya katılmak için onam veren öğrencilerle 
sınırlıdır. Bu araştırmada erkek öğrencilerle kız öğrencilerin anksiyete durumları karşılaştırma amacı 
olmadığından sadece kız öğrencilerle sınırlıdır. Eldeki bulgular bu yönde bilgi vermektedir. 

BULGULAR 
Tablo 1: Öğrencilerin Sosyo-Demoğrafik Özellikleri (N=158) 

Özellikler Sayı % 

Yaş grubu   

18-20 yaş 65 41.1 

21-23 yaş 90 57.0 

24 ve üzeri 3   1.9 

Çalışma Durumu   

Çalışan 34 21.5 

Çalışmayan 124 78.5 

Burs Durumu   

Burs Alan 113 71.5 

Burs Almayan 45 28.5 

Medeni Durumu   

Bekâr 145 91.8 

Sözlü/Erkek Arkadaş 13 8.2 

İlaç Kullanma Durumu   

İlaç Kullanan 13 8.2 

İlaç Kullanmayan 145 91.8 

Bölüm   

İktisat Fakültesi 42 26.6 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 10.8 

Fen-Edebiyat Fakültesi 6 3.8 

Eğitim Fakültesi 34 21.5 
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Hukuk Fakültesi 28 17.7 

Tıp Fakültesi 7 4.4 

Teknik Bilimler 17 10.8 

Beden Eğitimi 4 2.5 

Eczacılık 2 1.3 

Uluslararası İlişkiler 1 0.6 

Memleket   

Marmara Bölgesinden 45 28.5 

Akdeniz Bölgesinden 25 15.8 

Ege Bölgesinden 19 12.0 

Karadeniz Bölgesinden 26 16.5 

Doğu Anadolu Bölgesinden 11 7.0 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinden 

5 3.2 

İç Anadolu Bölgesinden 27 17.1 

Sınıf ı   

1 Sınıf 17  10.8 

2 ve 3 Sınıf 107  67.7 

4.Sınıf 34  21.5 

Aile Tipi   

Çekirdek Aile 138 87.3 

Geniş Aile 20 12.7 

 

Çalışmaya katılan yurtta kalan kız öğrencilerin %57.0’ı 21-23 yaş arasında olup, %78.5’inin herhangi 
bir işte çalışmadığı, %71.5’inin burs aldığı, %91.8’inin bekar olduğu, %87.3’ünün çekirdek aileye 
sahip olduğu, %91.8’inin herhangi bir ilaç kullanmadığı belirlenmiştir. Yurtta kalan kız öğrencilerin 
%26.6’sının İktisat Fakültesi öğrencisi olduğu, %67.7’sinin 2. ve 3.sınıfta olduğu, %21.5’inin ise 
Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin memleketleri sorgulandığında %28.5’inin 
Marmara Bölgesinden oldukları belirlenmiştir.  
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Tablo 2: Öğrencilerin Anksiyete Durumları (N=158) 

Anksiyete Durumu Sayı  % 

Hafif Derecede Anksiyete 122 77.2 

Orta Derecede Anksiyete 31 19.6 

Ciddi Derecede Anksiyete 5  3.2 

Toplam 158 100.0 

 

Tablo 2’de yurtta kalan kız öğrencilerinin anksiyete durumları görülmektedir. Öğrencilerin 
%77.2’sinin hafif düzeyde anksiyetesinin olduğu, % 19.6’sının ise orta düzeyde  anksiyetesinin olduğu 
belirlenmiştir. Tüm katılımcıların Beck Anksiyete Puan Ortalaması 15.45 olup,  Standart Sapma = 
10.87’dir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Yaş Durumlarına Göre Anksiyete Durumları (N=158) 

                                                                                        Öğrencilerin Yaşları 

                                                          18-20 yaş                       21-23 yaş              24 ve üzeri 

    Anksiyete Durumu Sayı  % Sayı  % Sayı  % 

Hafif Derecede Anksiyete 49 75.4 70 77.8 3 3.0 

Orta Derecede Anksiyete 15 23.1 16 17.8 0 0 

Ciddi Derecede Anksiyete 1 1.5 4 4.4 0 0 

X2 =2.478    (p>0.05).  

Tablo 3’de yurtta kalan kız öğrencilerinin yaş durumlarına göre anksiyete durumları incelendiğinde; 
21-23 yaş grubu arasında olan öğrencilerin %77.8’inin hafif düzeyde anksiyete yaşarken, 18-20 yaş 
grubunda olan kız öğrencilerin %23.1’nin orta düzeyde anksiyete yaşadıkları saptanmıştır. Yapılan 
istatistiksel analizde aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır X2 =2.478  (p>0.05).  

Tablo 4: Öğrencilerin Burs Almalarına Göre Anksiyete Durumları (N=158) 

                                                                                        Burs Alma Durumu 

                                                                            Burs Alan           Burs Almayan 

       Anksiyete Durumu Sayı  % Sayı  % 

Hafif Derecede Anksiyete 89 78.8 33 73.3 

Orta Derecede Anksiyete 22 19.5 9 20.0 

Ciddi Derecede Anksiyete 2 1.8 3 6.7 

X2 =2.566    (p>0.05).  
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Tablo 4’de yurtta kalan kız öğrencilerinin burs alma durumları ile anksiyete durumları irdelendiğinde; 
burs alan öğrencilerin %78.8’inin hafif düzeyde anksiyete yaşadığı, burs almayan öğrencilerin 
%6.7’sının ciddi düzeyde anksiyete yaşadığı belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizde aralarında 
anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır X2=2.566    (p>0.05).  

 

Tablo 5: Öğrencilerin Çalışma Durumlarına Göre Anksiyete Durumları (N=158) 

                                                                                              Çalışma Durumları 

                                                                                 Çalışan                      Çalışmayan 

      Anksiyete Durumu Sayı  % Sayı  % 

Hafif Derecede Anksiyete 23 67.6 99 79.8 

Orta Derecede Anksiyete 10 29.4 21 16.9 

Ciddi Derecede Anksiyete 1 2.9 4 3.2 

X2 =2.637    (p>0.05).  

Tablo 5’de yurtta kalan kız öğrencilerinin çalışma durumlarına göre anksiyete durumları 
incelendiğinde; çalışan öğrencilerin %67.6’sının hafif düzeyde anksiyete yaşarken, çalışmayan 
öğrencilerin  %16.9’nun orta düzeyde anksiyete yaşadığı ve istatistiksel analizde aralarında anlamlı bir 
farklılık olmadığı saptanmıştır X2 =2.637 (p>0.05). 

 

Tablo 6: Öğrencilerin Aile Tipine Göre Anksiyete Durumları (N=158) 

                                                                                                     Aile Tipi 

                                                                              Çekirdek Aile                  Geniş Aile 

      Anksiyete Durumu Sayı  % Sayı  % 

Hafif Derecede Anksiyete 105 76.1 17 85.0 

Orta Derecede Anksiyete 28 20.3 3 15.0 

Ciddi Derecede Anksiyete 5 3.6 0 0 

X2 =1.153    (p>0.05).  

Tablo 6’da yurtta kalan kız öğrencilerinin aile tipine göre anksiyete durumları incelendiğinde; 
çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin %76.1’i hafif düzeyde anksiyete yaşarken, geniş aileye sahip 
olan öğrencilerin  %15.0’nun orta düzeyde anksiyete yaşadığı belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel 
analizde aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. ( X2 =1.153 (p>0.05). 

TARTIŞMA 
Yurtta kalan kız öğrencilerin %77.2’sinin hafif düzeyde anksiyetesinin olduğu, %19.6’sının ise orta 
düzeyde anksiyetesinin olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin anksiyete düzeyleri ile demografik 
değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Tuzcuoğlu ve Korkmaz 2001 
çalışmasında, gençlerin ekonomik, eğitimsel, cinsel, okul ve çevreye uyumla ilgili sorunlar yaşadığı,  
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ders dışı etkinliklere zaman ve olanakların olmaması ulaşım, öğrenimle ilgili yeterli rehberlik 
olmaması, kendilerine güvenilmemesi ve saygı gösterilmemesi ve aşırı kuralların sıkıcılığı, gibi 
sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir. Öğrencilerin psikolojik yakınmaları arasında ilk sırayı; sıkıntı, 
karamsarlık, isteksizlik, mutsuzluk alırken ardından korku, topluluk içinde konuşamama, ilişkilerde 
sorunlar ve psikosomatik yakınmalar, gerilim, aşırı kaygı, uykusuzluk, duygusal kararsızlık, 
alınganlık, uyumsuzluk, içine kapanma, olumlu ilişkiler kuramama ve nedeni belirsiz korku gibi 
psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilmektedir.  

Ailelerinden uzakta üniversite ortamına gelen gençlerde, bir grubun üyesi olma, bir meslek sahibi 
olma ve geleceğe yön verme idealleri ile yeni bir okula, yeni bir kente ve yabancı bir çevreye uyum 
sağlama çabaları pek çok öğrencide değişik sorunlar ortaya çıkarmakta, öğrenciler geleneksel düzene 
ve kendilerine yabancılaşabilmektedir (Yılmaz ve ark.2008). Yaşanan bu sorunlar öğrencilerin 
anksiyetesini etkileyebilir. Bizim çalışmamızda kız öğrencilerin hafif derecede anksiyete yaşadıkları 
belirlenmiştir. 

Bu çalışmadaki örneklemin % 67.7’sinin 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 
hafif derecede anksiyete yaşamalarının nedeni 2 ve 3 sınıf gibi ara sınıflarda olmaları ile açıklanabilir. 
Bu öğrencilerin yeni bir okula, yeni bir kente, başlangıçta yabancı olarak gördükleri çevreye uyum 
sağladıkları düşünülebilir. Bundan dolayı da anksiyete derecesi hafif düzeyde olabilir. Ayrıca, Bayram 
ve Bilgel 2008 yaptıkları bir çalışmada birinci ve ikinci sınıfta olan üniversite öğrencilerinin anksiyete 
puanları üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin anksiyete puanlarından daha yüksek 
olduğunu belirtmektedirler. Wong ve ark. 2006 yaptıkları bir çalışmada birinci sınıfta olan 
öğrencilerin anksiyete puanlarının yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Öğrencinin cinsiyeti, ailesinin sosyo-ekonomik düzeyi kişiliği ve duygusal durumu, okuldaki başarı, 
barındığı yer, ailenin ekonomik durumu, arkadaş çevresi öğrencide kaygı yaratıcı etmenler olarak 
görülmektedir (Çakmak ve Hevedanlı 2005). Bizim çalışmamız literatür ile uyumlu değildir. 
Çalışmamızdaki kız öğrencilerin %71.5’inin burs almalarından dolayı maddi sıkıntı yaşamadıkları ve 
dolayısıyla da hafif düzeyde anksiyete yaşamalarına neden olabilir.  

Üniversite öğrencileri, yaşamlarının en önemli dönemlerinden birindedirler. Mezuniyetleri iş hayatının 
ya da işsizlik hayatının başlangıcı demektir. İş seçimi, gerçek hayatta rolünü almasına yönelik planlar, 
yaşadığı arkadaşlıklar, iş bulamama korkusu ve çeşitli sorumluluklar kişide kaygı yaratıcı etmenlerden 
bazıları olarak görülebilmektedir (Çakmak ve Hevedanlı 2005). Bayram ve Bilgel 2008 yaptıkları 
çalışmada orta ve yüksek seviyede ekonomik şartlara sahip olan ailelerin çocuklarının anksiyete 
puanının düşük olduğunu belirtmektedirler. Çalışmamızda çalışan öğrencilerin hafif düzeyde anksiyete 
yaşaması beklenen bir sonuçtur, çünkü maddi sıkıntı yaşamıyor olmaları öğrencilerin anksiyete 
yaşamamalarına neden olabilir. 

Ailenin istemleri, beklentileri, yaşantısı, tutumu, kardeş sayısı, öğrencide kaygının oluşumunda önemli 
etkenlerden biri olmaktadır. Öğrencilerde görülen kaygının çoğu onların okul başarılarında, ana 
babanın yüksek beklentilerine ulaşamama kaygısından oluşur. Ana-babanın koruyuculuğu, görmüş 
olduğu olumsuz eğitim ve bulunduğu arkadaş grubunun olumsuz ilişkisi sonucunda birey kendini 
geliştiremeyen, kimliğini kavramayan, hayat mücadelesine ayak uyduramayan bir hale gelir bu da 
kişide kaygılı bir ruh hali yaratmaktadır (Çakmak ve Hevedanlı 2005). Çalışmamızda çekirdek aile ya 
da geniş aileye sahip olma durumu kız öğrencilerin anksiyete durumlarını etkileyen bir faktör olmadığı 
görülmektedir.  

İstanbul örnekleminde yürütülen bu çalışmada elde edilen sonuçların tüm topluma genellenmesi 
mümkün değildir. Örneklemin küçüklüğü sonuçların genellenmesini engellemektedir. Daha 
genellenebilir sonuçlara varılabilmesi için toplumun değişik kesimlerinde benzer araştırmaların 
yürütülmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle benzer çalışmaların daha büyük örneklem ile 
yapılması önerilmektedir. Öğrencilerde gelişebilecek olan kaygının belirlenmesi ve kaygıya doğru 
yaklaşım gençleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. 
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