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ÖZET 
 
İnsanlar içinde yaşadıkları toplum içerisinde hangi sosyal ortamları 

nasıl algılayacaklarını öğrenirler.  Dolayısıyla insanların en temel 

duygularından biri olan kaygının hangi ortamlarda yaşanacağı  kültürden 

kültüre farklılık gösterir.  Kaygı (anxiety) genellikle korku verici,  

travmatik olaylar karş ısında ortaya çıkar.  Fakat kiş i  bu duruma ne kadar 

çok şartlanırsa kaygı sürekli hale gelir ve yaşamı olumsuz etkilemeye 

baş lar.  Örneğin,  bizim toplumumuzda üniversiteyi başka şehirde kazanan 

bir kız öğrencinin aile desteğinin uzaklaşması kaygı doğurabilir.  Bu 

durumu stres,  yetiş t irilme tarzı ve iç çatışmalar gibi değişkenlerde 

etkilerse sürekli kaygıdan dolayı  huzursuz,  gergin,  içe kapanan ve 

endişeli bir ruh haline girebil ir.  

İnsanların hayatlarında bir beceri olan karar verme ise sürekli  

anksiyetenin etkisi altında yoğun bir çatışmaya dönüşebilir.  Bireyler 

günlük kararlarından tutunda, hayatlarını etkileyecek önemli kararlar  

alma pozisyonunda iyi ya da kötü bir karara varamayacak duruma 

gelebilirler.  Bazen çok fazla seçeneğin bulunması,  mükemmel kararlar  

alma arzusu, yanlış  bir karar vermekten dolayı oluşacak suçluluk 

duygusundan kaçma isteği  kararsızlığı  daha da içinden çıkılmaz hale 

getirebilir.   

Bu ruh hali içerisinde hayati kararların verildiği  üniversite  

dönemindeki öğrenciler sürekli kaygı ile kararsızlık arasında travmatik 

sorunlar yaşayabilirler.  

Bu nedenle bu araşt ı rmanın amacı,  üniversite öğrencilerinin sürekli  

kaygı düzeyleri ile kiş isel karar verme becerileri arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemektir.  Araşt ı rmada; 

Üniversite öğrencilerinin kişisel kararlarını sürekli kaygı ne ölçüde 

etkilemektedir? 

Üniversite öğrencilerinin kiş isel kararsızlık düzeyi ile sürekli kaygı  

düzeyleri çeşi t l i  değişkenlere (cinsiyet,  yaş ,  fakülte,  nerede kaldığı ,  

sınıfı  ve ailelerinin gelir düzeyi) göre farklılık göstermekte midir?  

Sorularına cevap aranmışt ı r.  

 



Araşt ı rmada İl işkisel Tarama Modeli kullanılmışt ır.  Araşt ı rmanın 

evrenini  Selçuk Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır.  Örneklem 

grubu ise tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş  fakültelerde öğrenim gören 

1.  2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.   

Veriler araşt ı rmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, 

Spielberger ve diğerleri (1970) tarafından gelişt i rilerek Necla Öner ve 

Ayhan Le Compte tarafından Türkçeye uyarlanan Sürekli Kaygı 

Envanteri (STAI FORM TX 2)  ve Feride Bacanlı (1999) tarafından 

gelişt ir ilen Kişisel Kararsızl ık Ölçeği  i le elde edilmişt i r.  Fakültelerde 

1063 öğrenciye uygulanan ölçeklerden geçerli  ve güvenilir olduğu 

belirlenen 959 tanesi üzerinde gerekli işlemler yapılmışt ı r.  

Öğrencilerin verdikleri cevaplar önce bilgisayara giri lmiş  ve SPSS 

13 paket programından yararlanarak istatistikî iş lemler yapılmış t ır.  

Analizlerde t- testi ,  Varyans Analizi,  Tukey Testi  ve Korelasyon 

tekniklerinden yararlanılmışt ır.  Bu işlemler sonrasında elde edilen 

bulgular tablolar  halinde düzenlenerek gerekli  yorumlar yapılmış  ve 

sonuçlar çıkarı lmışt ı r.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

People in society they live learn how to perceive social situations.  

Therefore in differs  from culture to culture in which settings we feel 

anxiety which is one of the basic emotions of people.  Anxiety generally 

comes out after terrifying traumatic incidents.  But no matter how much 

the person condit ionsa himself to this situation,  anxiety becomes 

perminent and it  begins to affect his life negatively.  For instance,  in our 

society if  a girl  goes to university in a different city without her family’s 

support this can cause anxiety.  İf  the si tuation is also affected by various 

variations such as stres,  growing style and internal  conflicts because of  

continuous anxiety,  the person can go into a rest less,  nervous and 

introvert mood. 

Making decision which is a skill  in people’s life can turn into a 

conflict under the effect of  anxiety.  Individuals both in their daily 

decisions and crucial decision which may effect their lives can have an 

ambiguous attitute.  Somethimes having too many options,  desire to make 

best decision, desire  to escape from feeling of guilt because of wrong 

decision may maket he indicision worse.  

While students at university term are making decisions in this 

mood they may encounter t raumatic problems between anxiety and 

indecision.  

Hence the aim of this research determines whether there is a 

relation between university s tudent’s levels of continuous anxiety and 

ability to make decision. In this research;  

How much does continuous anxiety affect the personal decisions of 

students? 

Do the level of personal indicision and continuous anxiety of 

university student differentiate according to various variations (gender,  

age,  faculty,  the place they stay,  class,  the level of their families 

income?) these questions are tried to be answered. 

In the research relational scanning is used. The base of research is 

composed by students of Selçuk University.  Sampling group is 

composed by first,  second, third and fourt  grade students which are 



educated in universi ties chosen by the way of coincidental  sampling 

group.  

Datums and individual information form prepared by the 

researchers acquired with deveoping by Spielberger and the others,  

contınuous anxiety (STAI FORM TX2) translated into Turkish by Necla 

Öner and Ayhan Le Compte and individual indecision developed by 

Feride Bacanlı.  From the examples applied to 1063 students in 

faculties,  on the 959 students thought to be reliable and valid, 

necessary procedures are done. 

Answers students have given firstly are entered on the computer 

and then statistical procedures are done by the way of SPSS 13 pocket  

programme. In analyses,  t- test,  variance analysis,  Tukey test and 

correlation techniques have been profi ted.  After these,  procedures,  

findings acquired in the form of charts have been arranged and 

necessary comments have made, then conclusions have been drawn.  
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ÖNSÖZ 

 

İnsanların yaşadığı  temel duygulardan biri olan kaygı genellikle 

karşı laşt ığ ımız olumsuz durumlarda ortaya çıkar.  Ancak bir süre sonra 

sorun çözülünce kendiliğinden ortadan kalkar.  Fakat kaygıya neden 

olan dış  ve iç şartlar ağı rlaş tıkça kaygının ağırlığı  da artar  ve bireyi  

etkisi altına alarak uyumsuz hale getirir.  Yaşanan yoğun anksiyete  

içerisinde insanlar meslek seçiminden evliliğe,  yeni bir işe girme veya 

hangi okulu tercih edeceğine dair hayati  kararlar almak zorundadırlar.  

Verilen her karar ise insan hayatını olumlu ya da olumsuz yönde 

şekillendirir.  Bilinçli veya bilinçsiz,  iyi veya kötü veri lmiş  bütün 

kararlar hayattaki belirsizliklerle uğraşmak için bir araç halini alır. 

Dolayıs ıyla kişi lerin kararlarını etkileyen sürekli kaygı insanların 

önüne gelen seçeneklerden herhangi birisine yoğunlaşamamasına veya 

seçme şansını olumlu yönde değerlendirememesine neden olabilir.  Bu 

nedenle bu araşt ırmada hayatlarıyla ilgi li  önemli kararların verildiğ i  

üniversite dönemindeki öğrencilerin karar vermelerini ne derece 

etkilemektedir?  Sorusuna cevap aranmış  ve veriler toplanarak analiz 

edilmiş ti r.  

Araşt ı rmam süresince rehberliğ inden dolayı danışmanım Yrd. 

Doç. Dr.  Hüseyin IZGAR’A ve araşt ırmamın belirlenen amaçları 

doğrultusunda ilerlemesinde yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr.  Erdal 

HAMARTA’ YA teşekkürlerimi sunarım.  
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I.BÖLÜM 
 
 

 
 

Giriş 
 
Bu bölümde araşt ırmaya ilişkin kavramlara yer verilecektir.  Bunlar 

problem, amaç, alt  problemler,  önem, sınır lılıklar,  varsayımlar ve 

tanımlardır.  

 

1. 1. Problem 

Kaygı (anxiety),  insanlık tarihi  boyunca en sık kullanılan 

sözcüklerden biridir.  Kaygı kavramı ruhbilim alanına bu yüzyılın ilk 

yarısında girmiş ,  bu alanda araşt ı rma ve çalışmalar 1940 yıl ından sonra 

yapılmaya başlamışt ır (Köknel,  1989; 136).   

Kaygının insanların temel duygularından biri olduğunu düşünen 

Öner ve Le Compte (1983; 1),  bütün insanların tehlikeli olduğunu 

düşündükleri  durumlarda bir miktar kaygı duyduğunu belirtmişlerdir.  

Örneğin pek çok insan, dişçi koltuğunda otururken, sınav kapısında 

beklerken, uçağa binmeden veya bir ameliyata girmeden önce kaygı 

duyar.  Tehlikeli koşulların yarattığ ı  korku ve tedirginlik hali,  bireyin 

yaşadığı  normal bir kaygı durumu olarak kabul edilir.  

Ancak Sheehan (1996) normal olarak görülen kaygı durumunun 

bazen ılımlı bir durumdan olgunlaşmış  bir panik atağa ve fobilere kadar 

değ işiklik gösterebildiğini ifade etmektedir (Akt.  Sağlam, 1996;3).  Bu 

durumda ise kiş i,  sürekli huzursuzluk içinde yaşar.  Genellikle mutsuzdur.  

Öz değerlerinin tehdit edildiğ ini  zanneder ve içinde bulunduğu durumun 

sürekli stres yarattığını düşünür (Öner ve Le Compte,  1983;2).  Bu 

durumda kişinin sürekli bir kaygı durumu içinde bulunduğunu 

gösterebilir.  Durumluk kaygıda o anki şartların yarattığı  korku ve 

tedirginlik bireyin geçici bir kaygı yaşamasına neden olurken, kişinin o 

an içerisinde bulunduğu duruma doğrudan doğruya bağl ı olmayan kaygı 



ise sürekli kaygıdır  ve bir kişi l ik özell iğ ini yansıttığ ı  söylenebilir.  Bu 

durumda bil inçaltının bir karmaşaya düş tüğü görüşünde olan Addington 

(1995) kiş inin böyle bir durumda nasıl davranacağını bilemediğini  

savunmaktadır.  Çünkü bilinçaltının bilinç tarafından verilen her emre 

cevap verdiğini belirtmektedir.  Eğer birey kararsızlık yaşar,  kararını  

sürekli değişt i ri rse bilinçaltı  karmaşaya düşer.  Bilincin bir emrini yerine 

getirmeden yenisi gelir,  ayak uydurmaya çalışı r,  ama yapamaz. Bu 

nedenle yanlış  seçimler yapmaktan korktuğu için kişi  kararsızlık yaşar.  

Zorunlu olarak bir karar verme ihtiyacından doğan kararsızlık ise bireyi,  

kaygı,  karmaş ıklık,  kuşku, hata, pişmanlık,  utanç ve kayıp riskleri altına 

sokar.  Karar vermenin zorlaşması nedeniyle de kararlarımızı rasgele  

vermeye başlarız.  Yazı tura atmak, bahse girmek, bir başkasının kararını  

dikkate almak veya zamana bırakmak gibi  (Özkan, 1998;1.2.3). 

Dolayısıyla durumluk kaygının bireyi tehlikeli olduğunu hissettiği  

durumlarda etkilediğini ve stres yaratan bu durum ortadan kalktıktan 

sonra durumluk kaygının da ortadan kalktığ ını görmekteyiz.  Fakat sürekli  

kaygıda ise doğrudan kaygı yaratan bir durum olmamakla beraber kişi  

devamlı bir gerginlik içerisindedir.  Bu, bireyin kaygıya olan yatkınlığı  

olarak düşünülebilir.  Hayatlarının önemli  bir döneminde olan üniversite 

öğrencilerinin de muhtemel bir sürekli kaygı yatkınlığı  bireysel  

kararlarını etkileyebilmekte,  pek çok konuda kararsız kalabilmektedirler.  

Bunun içindir ki,  üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri ile 

kişisel kararsızlık düzeyleri  incelenmeye değer bulunmuş tur.  Dolayısıyla  

araş tırmanın problemi üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı  düzeyleri 

ile kişisel  kararsızlık düzeyleri arasında ne ölçüde ilişki vardır?  Sorusu 

oluşturmaktadır.                                      

 

1.2.  Amaç 

Bu araşt ırmanın amacı,  üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık 

düzeyleri ile sürekli  kaygı düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını 

belirlemektir.   

 

 

 



1.3.  Araştırmanın Önemi 

Üniversitedeki  öğrencilerin kişisel kararlarına yön veren faktörler  

arasında sürekli kaygının rolü olup olmadığını ortaya çıkarmak açısından 

önemlidir.  

 

1.4.  Alt Problemler 

1. Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?  

2.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri yaşa göre farklılık göstermekte midir?  

3.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri öğrencilerin kaldıkları yere göre farklılık göstermekte 

midir? 

4.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri öğrenim gördükleri fakültelere göre farklılık göstermekte 

midir? 

5.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri öğrenim gördükleri sınıf lara göre farklılık göstermekte 

midir?  

6.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri  ailelerinin gelir düzeyine göre farklıl ık göstermekte 

midir? 

7.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

 

1.5.  Sınırlılıklar 

1. Bu araşt ırmanın evrenini  Selçuk Üniversitesinin çeşi t l i 

fakültelerinde öğrenim gören tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiş 

öğrenciler oluş turmaktadır.  

2.  Araşt ırma öğrencilerin kiş isel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığ ını belirlemekle sınırlıdır.  

3.  Araşt ırma öğrencilerin kiş isel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeylerini cinsiyet,  yaş ,  nerede kaldıkları,  öğrenim gördükleri 



fakülte,  okudukları sınıf ve ailelerinin gelir düzeyi gibi değişkenler 

açısından ölçmekle sınırlıdır.  

 

1.6.  Varsayımlar ( Sayıtlılar) 

1. Kız öğrencilerin kişisel kararsızlık düzeyleri ve sürekli kaygı 

düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksektir.  

2.  Yaşları büyük olan öğrencilerin kişisel kararsızlık düzeyleri ve 

sürekli kaygı düzeyleri yaş ları küçük olan öğrencilere oranla daha 

yüksektir.  

3.  Yurtta kalan öğrencilerin kiş isel kararsızlık düzeyleri ve sürekli  

kaygı düzeyleri evde kalanlara göre daha yüksektir.  

4.  1.  ve 2.  sınıf öğrencilerinin kişisel kararsızl ık düzeyleri ve 

sürekli kaygı düzeyleri 3.  ve 4.  sınıftaki öğrencilere oranla daha 

yüksektir.  

5.  Düşük gelir grubundaki öğrencilerin kişisel kararsızlık düzeyleri 

ve sürekli kaygı düzeyleri yüksek gelir grubundaki öğrencilere oranla 

daha yüksektir.   

6.  Öğrenim gördükleri fakültelere göre öğrencilerin kişisel 

kararsızlık düzeyleri  ve sürekli kaygı düzeyleri birbirinden farklıdır.  

7.  Üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri ile sürekli 

kaygı düzeyleri arasında ilişki vardır.  

 

1. 7. Tanımlar 

Kaygı:  Kötü,  nahoş ,  korkunç bir şey olacakmış  gibi bir beklenti 

içinde olma hali. 

Sürekli Kaygı :  Doğrudan doğruya çevreden bir tehlike olmadığı  

halde içten kaynaklanan bir kaygı sebebiyle bireyin bunu stresli  olarak 

yorumlaması ve öz değerlerinin tehdit edildiğini düşünmesi ile yaşanan 

devamlı bir kaygı hali.  

Kararsız: Verdiği  kararı hemen değiş t irmeye kalkışma, hiçbir  

karardan hoşnut olmama.     

Kararsız Kişi :  Kararlı  olmayan, karar vermekte güçlük çeken, 

sabit bir kararda duramayan kişi .  



Üniversite Öğrencisi:  Bilimsel özerkliğe sahip,  yüksek düzeyde 

eği t im, öğretim, bilimsel araş tırma ve yayın yapan fakülte,  enstitü,  

yüksek okul vb.  öğretim kurumlarında öğrenimine devam eden kişi .  

 

1.8.  Kaygının Tanımı 

Kaygı (anksiyete) sözcüğünün kökü, eski  Yunanca “anxietas” olup, 

endişe,  korku, merak anlamına gelir.  İlk olarak Cicero tarafından kalıcı 

ve sürekli bir endişe yatkınlığı  anlamında kullanılmış ,  baskı,  boğulma 

anlamında olan ve geçici olan (angar) kavramından ayrılmış tır (Köknel,  

1988;138).  Anapa(1997;148)nın belirttiğine göre; Papas (1997),  

anksiyete sözcüğü s ıkışma ve darlık anlamına gelen ‘angh’ kökünden 

geldiğini düşünmektedir.  Latince kökü ise ‘düğümlenmiş  ip’ anlamına 

gelmektedir.  

Bazı yazarlar kaygıyı  “anksiyete” veya “bunaltı” kelimeleriyle  

ifade etmişlerdir (Öztürk,2004; Geçtan,2000).  Klinik anlamda da bu 

ifadelerin kullanılmasını daha uygun bulmuş lardır.  Çünkü kaygı 

sözcüğünün genellikle nesnesi bilinen bir  duruma ya da kişiye karşı  

duyulan tasalanma ve endişe duygusunu belirttiğ ini düşünmüşlerdir.  

Fakat aşı rı kaygılanma durumunda kiş inin ruhsal yapısı etkilenmekte kişi  

karmaşık bir anksiyete veya bunaltı durumuna girmektedir.   

Kaygı (anksiyete) durumunun tam tanımı yapılamadığı  gibi normal 

ve patolojik anksiyete arasındaki ayrımda sübjektiftir.  Birçok ülkedeki  

dil ayrıcalıkları bu güçlüğü daha da artırmaktadır.  Örneğ in Almanca 

“Angst” sözcüğü, İngilizce “Dread” yani  korkma veya “Foreboding” yani 

kötü bir  şey olacağını hissetme anlamlarına gelmektedir.  Ama anksiyete 

sözcüğü Türkçeye “ hoş  olmayan, heyecansal bir endişe hali” olarak 

çevrilebilir (Çifter,  1986; 125).   

Organizmayı tehdit edebilecek durumlara karşı  uyaran ve korumayı 

sağlayıcı görev üstlenen kaygıyı bazı yazarlar  şu şekilde 

tanımlamış lardır; 

Lin (1975)’e göre kaygı; ‘başa gelebilecek bir tehlike duygusu,  

huzursuzluk, gerilim ve korku ile karakterize edilen,  hoş  olmayan bir  

durum’ olarak tanımlanabilir ( Akt.  Çavuşoğlu,  1990;2) 



Bedensel düzeyde etkileşimi bozacak tehlikelere karşı  bir tepki 

yahut bozulan dengeyi yeniden düzeltme çabalarının başarısızlığa 

uğraması sonucu ortaya çıkan duruma ‘Kaygı’ denir (Çağlar,  1981;77).  

Freud (1926) kaygıyı,  ‘fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen 

tehlikelere karşı  bireyi uyarma, gerekli uyumu sağlama ve yaşamı 

sürdürebilme iş levlerine katkıda bulunan bir mekanizma’ olarak tanımlar.  

Kaygı,  yaygın,  hoş  olmayan, belirsiz bir  tehlike hissiyle kendini  

gösteren,  çoğunlukla otonom belirtilerle bir arada görülen bir duygudur 

(Akt.  Geçtan, 2000;49) 

 Aynı zamanda da kişiye tehlikeyi haber veren ve bu tehlikeyle 

başa çıkması için önlem almaya iten sinyaldir (Gökalp,  2000; 137).  

‘Kaygı iç ve dış  dünyadan kaynaklanan bir tehlike olasılığı  ya da 

kişi  tarafından tehlikeli olarak algılanıp yorumlanan herhangi bir durum 

karşısında yaşanan bir duygudur’.  Kiş i  kendisini  bir alarm durumunda ve 

sanki bir şey olacakmış  gibi bir duygu içinde hisseder.  Alış ı lmamış  bir 

durum, nesne ya da kişi  i le karşı laşma, korku veren durum ve nesnelerle 

karşı laşma, takınaklı düşünceler (yaptım mı? Yapmadım mı? gibi),  iç ve 

dış  çatışmalar (karar verme güçlüğü) kaygıya neden olabilir  

(Alisinanoğlu ve Ulutaş ,  2005;1).  

 

1. 9. Durumluk Ve Sürekli Kaygı 

Bazı yazarlar ise kaygının (anksiyete) iki durumunun olduğu 

kanısındadırlar; 

Öner ve Le Compte (1983;1,2) kaygının,  Durumluk ve Sürekli  

Kaygı olarak ikiye ayrı ldığını düşünmektedirler.  Durumluk Kaygı,  

bireyin içinde bulunduğu stresli  durumdan dolayı hissettiğ i  öznel bir 

korkudur.  Fizyolojik olarak ta otonom sinir sisteminde meydana gelen bir  

uyarılma sonucu terleme, sararma, kızarma ve tit reme gibi fiziksel 

değ işmeler,  bireyin gerilim ve huzursuzluk duygularının göstergeleridir.  

Stresin yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme 

görülürken, stres ortadan kalktığı  zamanda düşme olur.  

Kimi insanlar ise sürekli olarak huzursuzluk içinde yaşarlar. 

Genellikle mutsuzdurlar.  Doğrudan doğruya çevreden gelen tehlikelere  

bağ l ı  olmayan bu kaygı türü içten kaynaklanır.  Öz değerlerinin tehdit 



edildiğini zannetmesi ya da içinde bulunduğu durumları stresli olarak 

algılaması sonucu birey kaygı duyar ki,  buna da ‘Sürekli Kaygı’ adı 

verilir.  Tehlikeli koşulların yarattığı korku ve tedirginlik,  bireyin 

yaşadığı  geçici ve normal bir kaygı olarak kabul edilirken, kişinin o anda 

içinde bulunduğu duruma doğrudan doğruya bağ lı  olmayan sürekli kaygı  

ise bir kiş il ik özelliğ ini belirler.  Çünkü sürekli kaygı,  bireyin kaygı 

yaşantısına olan yatkınlığıdır.  Bu tür kaygı seviyesi yüksek olan 

bireylerin kolaylıkla  incindikleri ve karamsarlığa kapıldıkları görülür.  

Bu bireyler durumluk kaygıyı da diğer insanlara göre daha sık ve daha 

yoğun şekilde yaşayabilirler.  

Genel olarak olumsuz duyguların yaşandığı  durumlar kaygının 

ortaya çıkmasına neden olur.  Kaygıya ait  belir tiler,  kaygıyı  oluşturan dış  

şartlardan onu yaratan kiş iye doğru yaklaşt ıkça ağı rlaş ır.  Duruma bağl ı  

kaygı o şartlar içinde yaşanır ve kişiyi zorlayan durumun bitiş i  i le  

birlikte kaygıya ilişkin belirtiler de ortadan kalkar.  Hâlbuki sürekli kaygı 

kişiye ait bir vasıf  olarak var olur ve çeşi t l i  durumlarda daha fazla 

hissedilmekle beraber hayatın tümünü kaplar.  Kaygılı  bir  kimsenin dış  

görünüşü, aynı  zamanda her tarafa yetişmek isteyen ama bir türlü 

seçimini yapamayan haldedir.  Yüz ifadesi acil yardıma ihtiyacı olan 

panik halindeki bir insanı yansıtır (Baltaş  ve Baltaş ,2004;122).  

Çavuşoğlu (1990; 3)ise, kaygıyı,  akut ve kronik kaygı olarak ikiye 

ayırır.  Akut kaygı yoğun ve kısa süreli iken, kronik kaygı daha az 

yoğundur ve süresi belirsizdir.  

Başaran (1982;67) ın ifade ettiğine göre; bir süre çözülemeyen bir 

sorun ya da doyurulamayan bir gereksinme nedeniyle ortaya çıkan kaygı 

geçici kaygıdır ve sorun çözülünce,  gereksinme gideri lince kendiliğinden 

ortadan kalkar.  Sürekli kaygı ise,  güvenliği  tehdit eden bir sorundan 

dolayı ortaya çıkar ve oldukça uzun sürer.  Bu kaygı türü bireyi etkisi 

altına alarak onu gittikçe uyumsuzlaşt ırır.  Genel olarak bu durumda 

bulunan bir bireyde kaygı ile beraber öznel ve nesnel birçok yakınma 

belirtileri gözlenebilir.   

Sürekli anksiyete durumunda kişi ,  nedeni belirsiz bir endişe,  kötü 

bir şeyler olacağı  beklentisi içindedir.  Kaygının ısrarlı  olması ve 

yoğunluğu, günlük iş levleri etkileyebilmekte,  ağır  derecelerinde yaşantı  



tümüyle etkilenmektedir.  Bunlar çeşi t l i  konularda denetimsiz şekilde 

aşırı merak ve vesveseli olma ya da makul ölçüler dış ında abartılı  

tepkiler gösterme davranış larından oluşabilir (Ültanır,  2003;173).  

Gökalp (2000;138) sürekli kaygı ifadesinin yerine Patolojik 

Anksiyete tanımını  kullanır.  Anksiyete eğer sürekli hale gelerek,  

f izyolojik belirti lerin ön plana çıkması,  kişinin mesleki ve sosyal 

işlevselliğinde düşüş  yaratması,  kişi ler arası ilişkilerinde sorunlara neden 

olması durumunda ‘Patolojik Anksiyete’ adını alır.  

Papas (1997) anksiyeteyi daha farklı şekilde ikiye ayırır:  

Anksiyetenin iki durumunun bulunduğu kanısındadır.  İnsanın dışındaki  

tanımlanabilir bir tehlike veya stres  kaynağının yarattığı  ‘egzojen 

anksiyete’ normal bir tepkidir.  Örneğin, çocuğu ateşler içinde yatan bir  

annenin kaygı tepkisi normaldir.  İnsanın içinde üreti len ‘endojen 

anksiyete’  ise bir kararsızlık anı gibi bir iç çekişme nedeniyle geliş ir.  

Endojen anksiyete durumunda kaygı duygusunun nedeni her zaman ortada 

değ i ldir. Somut bir neden olmadan aniden ortaya çıkar kendimizi kontrol  

edemediğ imiz duygusuna kapılmamıza yol açar.  Bu tür anksiyete bir  

bozukluk olarak düşünülebilir (Akt.  Anapa, 1997; 148) 

Akkaya (1999;2)nın ifadesine göre,  Nemiah (1975) diğer 

yazarlardan farklı olarak anksiyeteyi dörde ayırır.  (1)  Süper Ego Kaygısı:  

İnsanın yaptığı  bir hareketten duyduğu suçluluk duygusudur,  kiş i yaptığı  

hareketin yanlış  olduğunu bilir,  başkalarının bunu fark etmesinden 

korkarak kaygı duyar.  (2) Kastrasyon Anksiyetesi:  Bedene gelecek 

herhangi bir zarardan ya da bedensel psişik kapasitenin azalmasından 

korkmak şeklinde kendini gösteren çeşi t l i anksiyeteleri açıklar.  (3) 

Ayrılık (Seperasyon) Anksiyetesi: Kendisi için önemli olan bir insanı  

kaybetmek ya da o insanla ilişkisinin sona ermesi korkusudur.  (4) I  

Anksiyetesi:  Hastalarda sık sık kendine hakim olamayıp,  kontrollerini  

kaybetmek ve irrasyonel bir harekette bulunmak korkusudur.  Aşı rı  

hallerde bu hastalar bütün kişi l iklerinin çözüleceğinden korkarlar.  

 Aslında kaygı temelde kişiye rahatsızlık veren bir olayın 

kendisinden deği l  olayın kiş i için taşıdığı  anlamdan kaynaklanır.  Bu 

olumsuz anlamların oluşturduğu kaygılar kişinin kendisinden 

şüphelenmesine,  güvensizlik ve endişe duymasına neden olur.  Aynı 



zamanda konsantre olma yeteneğini de azaltır ve onu iş  yapamaz hale 

getirir.  Zihinsel yorgunluğa ve performansının düşmesine neden olur 

(Kutlu ve Bozkurt,  2004;216).  

 

1.10.Sürekli Kaygının Fizyolojik,  Davranışsal  Ve Psikolojik 

Etkileri 

Anksiyetenin birey üzerindeki  etkileri fizyolojik,  davranışsal ve 

psikolojik olarak değişebilir.  Kimi insanlar bedensel yakınmalardan 

şikâyet ederken, kimi insanlar nedenlerini açıklayamadıkları bir takım 

korku ve endişe halleri ile durumlarını ifade ederler.  Çifter (1986) 

anksiyetenin birey üzerindeki fizyolojik belirtilerini şöyle sıralar: 

Göğüste daralma, basınç hissi,  derin nefes alma halleri ve yalancı astım 

bronşiyal halleri gibi solunum sistemi bozuklukları,  çarpıntı ,  taşikardi, 

bradikardi,  kan basıncı değişmeleri,  el ayaklarda soğukluk veya sıcaklık,  

karıncalanma, uyuşma, ağızda kuruluk,  iştahsızlık, baş  ağrısı,  uykuya 

dalma bozukluğu, yorgun uyanma, uyku bozuklukları,  sinir sis temi 

bozuklukları,  kaslarda gerginlik sıkıntı,  nevrozunda sıklıkla görülür.  

Genel olarak kaygı durumunda olan bir kişide öznel ve nesnel 

birçok yakınma ve belirti  bulunduğunu ifade eden Köknel  (1995;81)       

bunları ruhsal  olandan bedensel olana doğru şöyle sıralar: Endişe,  

gerginlik,  güvensizlik,  korku, panik,  şaşkınlık,  tedirginlik,  ağız 

kuruluğu, baş  ağrısı,  baş  dönmesi,  bulantı,  çarpıntı,  güçsüzlük, halsizlik,  

iştahsızlık,  kan basıncı düşmesi veya artması,  kas gerginliği ,  mide 

bağ ırsak yakınmaları,  solunum sayısında artma, terleme, titreme, 

uykusuzluk…  

Öztürk(2004;346,347) ise yoğun anksiyete durumunda olan bir 

kişideki belirtileri şu şekilde gruplandırır:  

1.  Genel davranışlar: Huzursuz,  endişeli,  gergin duruş ,  

hareketlerde tedirginlik,  çabuk irkilme, çabuk kızma, sabırsızlık,  bazen 

yerinde duramama. 

2.  Konuşma ve ilişki kurma esnasında bazen zor konuşma olabilir,  

i l işki kurarken endişeli,  huzursuz ve gergin. 



3. Duygusal durum: Bu kişi lerde sanki kötü bir şey olacakmış  hissi  

hâkimdir, ruhsal çökkünlükte olabilir.  Genellikle göğsüne bast ırılıyormuş  

gibi nefes almada zorlanma. 

4.  Bilişsel ve düşünce durumunda dikkati çabuk dağılabil ir ve 

geçici unutkanlık hali yaşayabilir.  Anlama ve öğrenme azlığı  görülebilir.   

5.  Fizyolojik belirtiler: Kan basıncının yükselmesi,  kalp atımının 

hızlanması,  çarpıntı,  kaslarda gerginlik,  kıl ların dikleşmesi,  

gözbebeklerinde genişleme, ağız kuruması,  yüzde solukluk ya da 

kızarma, terleme, sık işeme, öğürme ve bazen kusmalar, boğazda 

düğümlenme, soluk almada güçlük vb. 

Papas (1997)a göre,  aş ırı  kaygının hafif  sıkıntılardan insanı güçsüz 

bırakan rahatsızlıklara kadar sayısız belirtisi vardır.  Kiş i  bunlardan bir  

ikisini veya birçoğunu tek tek veya birlikte yaş ıyor olabilir.  Bu 

psikolojik belirtiler şunlardır: 

1.  Bacakların titremesi ve dengenin bozulması 

2.  Nefes darlığı  ve boğulma hissi  

3.  Sersemlik,  baygınlık ve baş  dönmesi 

4.  Kalbin sekerek veya çok ş iddetli  darbelerle atması 

5.  Göğüste ağrı ve basınç 

6.  Uyuşukluk veya karıncalanma 

7.  Boğulma hissi veya nefes borusu tıkanmış  gibi hissetmek 

8.  Bazen donma hissiyle gelen,  ciltte kırmızılık ve kabarıklara 

neden olan sıcak basması 

9.  Bulantı,  ishal ve baş  ağrıları  

10.  Saplantı lar ve içten gelen yenilmesi güç dürtüler (Akt.  

Anapa, 1997; 152, 154).  

Atkınson ve Atkınson, Smıth,  Bem ve Hoeksema (1999)  

‘genelleşmiş  anksiyete’ kavramını kullanmaktadırlar(Alogan, 2000;530).  

Bu kişi lerin yüksek bir gerilim durumunda yaşadıklarını,  zamanlarının 

büyük bir  kısmanda belirsiz bir rahatsızlık duygusu veya endişe 

hissettiklerini,  orta  şiddette streslere  bile aşırı  tepki  gösterme 

eğil imindedirler. Ayrıca potansiyel  problemleri  için sürekli  

endişelendiklerini,  yoğunlaşmakta ve karar almakta zorlandıklarını ifade 



eder.  Zorla karar aldıkları zaman da aldıkları karar bir endişe haline 

gelir.  

Genelleşmiş  anksiyeteye sahip kiş i lerin kendileriyle ilgi li  

ifadeleri şunlardır; 

—Sık sık kalbim sıkışıyor.  

—Küçük zorluklar sinirime dokunuyor ve beni tedirgin ediyor.  

—Sık sık nedensiz korkuya kapılıyorum. 

—Hep endişeliyim ve bu durum benim cesaretimi kırıyor.  

—Çoğu kez kendimi yorgun ve bitkin hissediyorum. 

—Zihnimi toparlamakta çoğu kez zorluk çekiyorum. 

—Beni dehşete düşürecek bir şey hep oluyor.  

—Kendimi hep sinirl i ve gergin hissediyorum. 

—Çoğu kez zorlukların üstesinden gelemeyeceğimi hissediyorum. 

—Sürekli gerilim altındayım. 

Gelişimsel olarak bebeklik döneminden itibaren görülen normal 

kaygı yaşantıları yetişkinlik döneminde görülür bir neden olmadan 

patolojik kaygıya dönüşebilmektedir.  Görünür geçerli  bir neden olmadığı  

için bu tepkiler patolojik olarak değerlendirilir.  Örneğin,  yok olma 

kaygısı,  ayrılma kaygısı,  kastrasyon (iğdiş  etme) kaygısı çocuklukta 

görülen,  çeşi t l i nedenlerle ortaya çıkması beklenen normal kaygılardır.  

Ancak bunlar ileri yaşlarda bireyin günlük fonksiyonlarını  ve 

performansını etkileyecek boyutlarda ortaya çıkarsa patolojik olarak 

değerlendirili r.  1- 2 yaş  arasındaki çocuğun annesinden ayrı lmaya bağl ı  

olarak gösterdiği  ayrılma kaygısı  doğal karşı lanırken, çok iyi imkânlar 

verilmesine rağmen yaşadığ ı  şehirden başka bir yere gidemeyen yetişkin 

bir kiş inin kaygısı pek doğal karş ı lanmaz. Yani kaygı içinde bulunulan 

yaşa göre de normal ve patolojik olarak değerlendirilebilir (Alisinanoğlu 

ve Ulutaş ,  2005;1).  

Kaygı halinde tedirgin bir bekleyiş  hali görülür,  üzülme ve kendine 

ve başkalarına kötü bir şey olabilecek kötü şeyleri düşünmekten kendini  

alıkoyamama hali ortaya çıkar (Cüceloğlu,  1991).   

 

 

 



1.11.Kaygı İle Korku Arasındaki Fark 

Cüceloğlu (2000;276, 277)’nun belirttiğine göre; kaygı,  üzüntü,  

korku, başarısızlık duygusu, acizlik,  sonucu bilememe ve yargılanma gibi  

bazı duyguları içerir.  Ancak korku ve kaygının birbirinden ayırd 

edilmesinin gerekli  olduğu üzerinde durur.  Kaygı ile korku arasında üç 

önemli fark vardır.  1.  Kaynak: Ben arıdan korkarım! Örneğindeki gibi,  

korkunun kaynağını biliriz,  ancak kaygının kaynağı  belirsizdir.  

 2. Şiddet: Korku kaygıdan daha şiddetl idir.  3. Süre:  Korku daha 

kısa sürelidir,  kaygı ise daha uzun süre devam eder.  

Gökalp (2000; 137)’ de korku ile kaygının(anksiyete) birbirinden 

ayırd edilmesi gerektiği  görüşünü destekler.  Korku kesin,  bilinen ve 

dıştan gelen bir tehdit karş ısında hissedilen tepki,  anksiyete ise 

bilinmeyen ve içten gelen bir tehdide karşı  verilen tepkidir.  Bu fark 

şöyle bir örnekle açıklanabilir : Hızla yaklaşan bir arabadan duyulan 

korku, ancak yabancılarla dolu bir kalabalık bir salonda duyulan ise  

anksiyetedir.  Sonuçta anksiyete yaklaşan bir tehlikeye karşı  kişiyi uyanık 

halde tutarak yaşam kurtarıcı olabilir.  Bu tehlikelerin arasında sevilen 

birinden ayrılma, çaresizlik,  sosyal ya da bedensel ihtiyaçların 

ketlenmesi,  cezalandırma olasılığı ,  acı ya da bedensel zarar görme riski  

sayılabilir.  Yani anksiyete kişinin ruhsal ve bedensel bütünlüğünün 

tehlikede olması sonucunda yaşanır.  Öte yandan anksiyete ,  başta da 

belirtildiği  gibi kişinin tehlike karşısında uyanık kalarak gereken 

önlemleri almasına yarar.   

Kaygıyı,  belirtileri korkuya benzeyen bir tepki olarak düşünen 

Yüksel (1995; 136),  bunun korkudan farklı olduğu, nedeni bilinmeyen 

veya nedeni bilinç dış ı olan bir tepki olduğu kanısındadır.  Anksiyete,  

sübjektif  bir beklenti hissi,  dehşet,  endişe veya bir felaketin yaklaşt ığı  

i le belirir.  Olgularda değişik derecelerde otonomik uyarılma ve 

tepkisellik vardır.  Fiziksel ağr ıya benzer şekilde,  öğrenme ve uyumda 

önemli rol  oynar,  davranış  değişikliklerine neden olabilir.  Kaygının seyri  

önemli ölçüde değişir.  Süresi saniyeler ile aylar arasında değişen 

kaygının,  iki temel bileşeni vardır.  Bunlar psikolojik ve somatik 

bileşenlerdir.  Psikolojik bileşen, kişiden kişiye büyük ölçüde değiş ir.  

Kişi l ik ve başa çıkma düzenekleri  tarafından önemli ölçüde etkilenir.  



Somatik belirtilerde değişiklik gösterir.  Yaş ,  cinsiyet,  sosyo-ekonomik 

durum, kültürel  etkenler kaygıyı etkiler.  Somatik belirtiler arasında adale 

sertliği ,  yorgunluk, baş  ve sırt  ağrısı,  güçsüzlük, irkilme reaksiyonları 

sayılabilir.  

Korku ile kaygı arasındaki farkı ayırt etmeye yardımcı olabilecek 

ipuçlarından bir tanesi,  olayların ni telikleri ve bunlara dayalı olarak 

oluşabilecek çeşi tl i  sonuçlar hakkında yapılabilecek değerlendirmelerdir.  

Örneğin; elinde bıçakla üzerimize yürüyen biri karşısında veya bir  

çocuğun pencereden sarktığ ını  gördüğümüzde korku yaşarız.  Bu durum 

olayların olası sonuçları arasında fiziksel yaşam tehdidini beraberinde 

getirdiğ i için korkudur.  Fakat bir grup içerisinde konuşmaktan kaçınan, 

iş  görüşmesine giderken titreyen veya yeni birisiyle tanış ırken sıcak 

basan kişinin hissett iği  şey ise kaygıdır.  Çünkü bu olayların sonuçları 

arasında fiziksel bir tehdit yoktur (Özer,  2004; 9,10).  

Aynı zamanda insanlar kaygı ve korkuyu bir arada yaşayabilirler.  

Kişi  karşı laşt ığı  olayın içeriğini  ve sonuçlarını  fiziksel tehdit olarak 

yorumluyor ve değerlendiriyorsa korku üretecektir.  Ancak aynı kişi ,  

gerçekçi niteliklerinin yanı sıra olaya içeriğinde bulunmayan anlam ve 

yorumlarda getirebilir.  Sözgelimi,  gerçekçi anlamda fiziksel tehdit 

nitelikleri taşıyan bir olaya,  kişi liğ i  tehdit anlamları yüklüyorsak, 

korkunun yanı sıra,  kaygı duygusunu da yaşayabiliriz (Özer, 2004; 9,10).  

 

1.12.  Kaygının Kuramsal Açıklamaları  

Çeş it l i  kuramlar insanlarda kaygının nasıl ortaya çıktığını ve 

yerleşt iğini açıklamışlardır.  Bu bölümde Psikanalitik Yaklaşım, 

Davranışsal Yaklaş ım, Bilişsel Yaklaşım, Biyolojik Yaklaşım ve 

Varoluşçu Yaklaşımın kaygı ile ilgi li  görüş lerine yer verilecektir.   

Atkınson ve Atkınsın,  Smıth,  Bem, Nolen ve Hoeksema (1999) bu 

kuramları şöyle açıklar (Akt.   Alogan, 2002;505, 506).  

1.12.1.Psikanalitik Kuram:  Zarar görebileceğimiz bir duruma 

makul bir tepki olan objektif  anksiyete  ile gerçek tehlikeyle orantılı  

olmayan nevrotik anksiyete arasında bir ayırım yapmak gerekir.  

 Nevrotik anksiyete kiş inin kabul edilemeyen id itkileri (cinsellik 

ve saldırganlık) ile ego ve süperegonun dayattığı  sınırlamalara arasında 



yaşadığı  bilinçdışı  çatışmalardan kaynaklanır.  Birçok id itkisi kiş iye bir  

tehdit oluşturur.  Çünkü bunlar kiş isel ve toplumsal değerlerle çelişir.  

İçgüdüsel bir dürtüye eşl ik eden bu düşünce veya istekler,  egonun varlığı  

için tehlikeli  görüldüğünde, ego bu isteğin bilinç düzeyinde anlatım 

bulmasını  önleyerek kendini  savunur.  Anksiyete yaratabilecek nitelikteki  

dürtülere karşı  egonun kullandığ ı  bu birincil savunma mekanizmasına 

“baskı” adı veril ir.  Bu mekanizma, anksiyete yaratan ruhsal  etkinlik ya 

da süreçlerin,  kişinin istemi dışında bi linçaltına itilmesini ya da bilinç 

düzeyine çıkmalarının önlenmesini sağlar.  Ancak baskı,  bir dürtünün 

düşünce öğesinin bil inç düzeyine çıkmasını engellerse de o düşünceyle 

iniltili  duygusal enerj iyi ortadan kaldıramaz. Dolayısıyla düşünce, 

duygusal enerj i  öğesinden kopmuş  olur.  Biriken enerj i ise anksiyeteye 

dönüştürülerek boşalım sağlanır (Geçtan,  2000;50). 

İnsan yavrusunun biyolojik yetersizliği ,  onu zorunlu olarak acı 

verici bir gerilim haline sokar.  Organizmanın egemen olabildiği  sınırları  

aşan miktarlarda uyarımla karşı laşması durumunda travmatik durumlar 

meydana gelir.  Bu travmatik olayların duygularla eşleşmesi sonucu ise, 

daha sonraki farklı duyguların ve kuşkusuz anksiyetenin de kaynağını  

oluşturur.  Bunlar ‘Primer Anksiyete’ duyumlarıdır.  Doğumla oluşan 

primer anksiyete gerilimin kendisini hissettirme yoludur.  Ego tarafından 

oluşturulmamışt ır.  Primer anksiyete egemen olunamamış  iç ve dış  

uyaranlar tarafından yaratılır ve acı verici bilinçli bir duygu olarak 

hissedildiği  ölçüde, egonun başına gelen ve katlanılması gerekli bir şey 

gibi yaşanır.  Yaşamın daha sonraki dönemlerinde primer anksiyeteye 

benzeyen yaşantılar ,  travmatik olaylara katlanmak zorunda kalan 

kimselerde meydana gelir.  Güçsüz bir kişi l ikte korkunç bir  şey olarak 

hissedilen,  kontrol edilemeyen karş ı konulamayan anksiyete krizleri  

meydana gelir ki,  buna ‘Nevrotik Anksiyete’ adı verili r.  Yani bir 

egemenlik yetersizliği ,  uyaranla kapsanma hali,  edilgin ve otomatik bir 

biçimde hissedilir.   

Yapılmak istenen eylemlerin tasarımsal olarak önceden yaşanması 

ve bunun sonucu olarak planlanması  ile beraber tehlike fikri  doğar.  Ego, 

henüz travmatik olmayan bir durumun, tehlike olabileceğini bildirir ve 



anksiyete yaşanır.  Buradaki anksiyete, ileride olabilecek şeyin tasarımsal 

olarak önceden yaşanmasıdır.  

En temel anksiyete,  güdülerine doyum sağlayamayan çocuğun 

fizyolojik yetersizlik halidir.  Kendi içgüdüsel isteklerimizin tehlikeli  

olabilecekleri fikri korkuyu meydana getirir.  Bununla birlikte egonun 

içgüdüsel  dürtülere egemen olma isteği  i le birleş ince anksiyete meydana 

gelir.  Anksiyeteler çoğu kez tehlikeli eylemleri tamamen bloke etmek 

yoluyla etkili  kalır lar,  bununla birlikte bazen anksiyeteyle savaşma 

biçimleri de tekrarlanır ve ego korkulan eylemin tekrarıyla korkuyu 

yenmekten fonksiyonel bir zevk duyar.   

Tunaver (1974;37,39)’in belirttiğ ine göre Fenichel (1945) dürtü ile  

savunma arasında en basit uyuşma, savunmanın görünür hale gelmesini  

sağlayanın anksiyete  olduğunu düşünmektedir.  Anksiyete de genel bir iç 

gerilim, kendisini sürekli serbest bir  anksiyete veya anksiyeteye 

yatkınlık şeklinde gösterir.  Gergin bir  kimse, bir tehlike karşısında 

normal bir kimseden farklı tepki gösterir.  Kendisinin felç olmuş  bir  

duruma gelmesine yol açan ve tehlikenin algılanmasından doğan ek bir  

korku alarmı karşısında,  içten içe patlamaya bir yatkınlık geliş t irir.  

Sonra temeldeki çatışmayı bilinç dışı  olarak harekete geçiren bir şey 

olur.  Ego haber vermeye çalışırsa da başarısız kalır ve anksiyete nöbeti 

ortaya çıkar.  Bu andan itibaren anksiyete gelişt i rme eği l imi,  bu ilk 

anksiyete nöbetini ortaya çıkaran özel duruma bağlanır.  Bu özel durumu 

ateşleyecek kibri tler yakılmadıkça anksiyetenin sürekli patlama eği limi 

kontrol altında tutulur.  Ancak bu özel durumlara dokunulursa, anksiyete 

ortaya çıkar.  Ego bu anksiyete ile savaşmak amacıyla  yeni tedbirler 

gelişt ir ir  

 1.12.2.Davranışsal  Yaklaş ım:  Bu  psikologlar,  öğrenme kuramı 

çerçevesinde çalışırlar. Yaklaşımın önemli temsilcilerinden Eysenck, 

temelinde kültürel faktörler ve öğrenme ile ilgili  nedenlerin yattığ ını  

ifade etmektedir.  Nörotik anksiyetenin klasik şartlanma ile ortaya çıktığ ı  

kanısındadır.  Aynı şekilde klasik şartlanma yoluyla da söndürülebilirler. 

Anksiyete kazanılmış  ikincil bir dürtü olduğu gibi,  ikincil pekişt i rmenin 

de kaynağıdır.  Birincil dürtü olarak acı ve ağrı  duygusunu ele alırsak, 

nötr  uyaranlar bunlarla şart lanarak anksiyete ya da korku cevabı 



uyandırır.  Bu öğrenilmiş  cevaplarda,  ikincil dürtüler olarak yeni  

anksiyetenin kazanılmasında pekiş ti rici rolü oynarlar.  Anksiyeteyi içsel  

çatışmalardan çok özgül dışsal olaylar tarafından tetiklenmiş  olarak 

görürler.  Genelleşmiş  anksiyete,  kiş i birçok gündelik durumla başa 

çıkamayacağını hissettiği ,  sonuç olarak zamanının büyük kısmını 

endişeyle geçirdiği  zaman ortaya çıkar (Karahan ve Sardoğan, 1994;26).  

1.12.3.Bilişsel Yaklaşım:  Genelleşmiş  anksiyetesi olan kiş i lerin 

durumlar ve potansiyel tehlikeler hakkındaki düşünme tarzları üzerinde 

yoğunlaş ır.  Bu kişi ler belirli  durumları,  öncelikle de tehlike olasılığının 

uzak olduğu durumları gerçekçi olmayan biçimde değerlendirme eği l imi 

gösterirler.  Bunlar,  zararın hem derecesini hem de gerçekleşme 

olasılığını olduğundan yüksek değerlendirirler.  Bu türden bir akıl 

yürütme kişiyi  aşı rı  tetikte, daima tehlike belirtileri  arayan bir kişi  

haline getirir.   

 1.12.4.Biyolojik Yaklaş ım:  Anksiyetenin bütün bir aileyi 

etkileme olasılığı  üzerinde durur.  Genelleşmiş  anksiyeteye sahip kişi lerin 

ana babalarının ve kardeşlerinin bir kısmı benzer şekilde etki lenmektedir  

(Garey ve Gottesman, 1981) Bu kişi ler  için anksiyete sadece kalıtsal 

olarak düşünülemez, çünkü doğal olarak bir arada yaşarlar  ve benzer 

deneyimlere sahiptirler(Akt.  Alogan, 2002;537).  

 1.12.5.Varoluşçu Yaklaşım: Kişi  tanımlanması gereken bir nesne 

değ i l ,  bir var oluştur .  Bu var oluşun içinde anksiyete,  bir hastalık deği l ,  

yaşamın sorumluluklarından kaçışın bir anlatımıdır.  Kişi  dünya 

içerisinde kendi var oluşunu ortaya koyma çabası içindeyken hem kendi 

varlığından haberdardır hem de başkalarının var olduğunu bilir.  Bu arada 

kendine has özellikleri ortaya koymak isteyen insan diğer insanlarla  

arasına bir mesafe koymak ister.  Var oluşuna bir anlam kazandırmak 

isteyen insan yalnızl ığ ının farkına varınca anksiyete duyar  

 

 1.13.Çeşitli  Görüşler Açısından Kaygı  

Anksiyete ile ilgili  pek çok psikolog kuramlarında açıklamaya 

çalışmış lar ve görüş lerini belirtmişlerdir.  Bu bölümde Freud, Rogers,  

Rank, Horney, Adler,  May ve Sullivan’ın anksiyete ile ilgil i  görüşlerine 

yer verilecektir.  



 1.13.  1.  Freud Ve Anksiyete: Freud’a göre anksiyete,   f iziksel ya 

da toplumsal çevreden gelen tehlikelere karşı  bireyi uyarma, gerekli  

uyumu sağlama ve yaşamı sürdürme işlevlerine katkıda bulunur.  Ancak 

mantıkdış ı  bir  nitelik halini alırsa uyum iş levini yitirir  ve normal dış ı  

davranış ların ortaya çıkmasına yol açar.  Oluşan baskı  nedeniyle düşünce 

duygusal enerj iden kopmuş  olur,  biriken enerji  ise anksiyeteye dönüşerek 

boşalım sağlanır (Geçtan,  2000; 49;50).  

Anksiyete esnasında ego üç ayrı tehlike karşısında kalır: 1. 

Engellemeler ve dış  dünyadan gelebilecek saldırılar.  2.  İdin içgüdüsel ve 

geçek dışı  is tekleri 3.  Süperegonun cezalandırması.  Bu tehlikelere karş ı  

üç tür anksiyete gelişt irili r.  

• Gerçeklik Anksiyetesi:  Dış  dünyada tehlikeli bir durumun 

varlığının algılanmasından dolayı oluşan ürkütücü bir  

duygudur.  Bu tür anksiyete doğuştan var olabileceği  gibi,  

öğrenme sonucunda da oluşabilir.  

• Ahlaksal Anksiyete: Egoda suçluluk ve utanç duygusu 

yaratır.  Özellikle süperegonun vicdan kısmının tehlike 

saydığı  durumlarda ortaya çıkar.  Kökeninde çocukluk 

yıllarında anne babanın cezalandırıcı tutumuyla ortaya çıkar.   

• Nevrotik Anksiyete: İçgüdülerden gelen tehlikenin 

algılanmasıyla ortaya çıkar.  Bir bakıma, ego içgüdülerinin 

birden boşalma istemlerini engellenmemesi sonucu ortaya 

nelerin çıkabileceği  korkusudur.  Kiş i nevrotik anksiyetenin 

kaynağının bilincinde deği ldir  

Freud anksiyete olgusunu enerj i  dağı l ımı açısından incelemişt ir.  

Bir enerj i  sistemi olan ruhsal aygıt,  dengeleşim (homeostatis) ilkesi ile  

işlendiğinden kendi sınırları içinde ortalama bir uyarılma düzeyini  

sürdürmek ister. Bundan ötürü her bir bölümün kullandığı  enerj iyi  

denetim altında tutmak zorundadır.  Ruhsal aygıt bu görevi yeterince 

yapamazsa aşırı  enerj i  bedensel yollardan boşalır ve anksiyete ortaya 

çıkar.  Başl ıca enerj i  dağı tıcısı  olan egonun yetersiz gelişmesi ya da 

enerj i alt  sistemleri  arasındaki  çatışmalarda anksiyete ile sonuçlanan 

işleyiş  bozukluklarına neden olabil irler.  Bu nedenle de anksiyete yaratan 

durumlarla karşı laş ı ldığında ego var olan düzeyini korumak ya da dış  



dünyayla gerekli ilişkileri sürdürebilmek için yeni mantık bileşimleri  

yapmak zorundadır  ki,  buna “Savunma Mekanizmaları” adı veril ir  

(Karahan ve Sardoğan, 1994; 22;23).  

 1.13.  2.  Rogers Ve Anksiyete :  Rogers (Jones,1982) kaygıyı,  

organizmadaki benlik kavramı ile yaşantı arasındaki tutarsızlık veya 

farklılık şeklinde düşünür.  Kaygı alt  algılamaya tepki olarak ortaya çıkan 

gerilim ve rahatsızlık durumudur. Bu tutarsızlık algılama veya farkında 

olma durumuna karışarak o anda yerleş ik olan benlik kavramında bir  

değ işmenin olmasını zorlamaktadır(Akkoyun, 1992;25) 

 1.13.  3.  Otto Rank Ve Anksiyete:  Otto Rank kaygının doğum 

travmaları esnasında oluştuğunu düşünür. Aslı anneden ayrılma olan 

doğum travması insanın ileriki yaşamında karşı laşt ığı  tüm ayrılmalarında 

yinelenir ve kaygının temel nedenini oluşturur(Geçtan, 2000;237) 

Rank’ ın kuramına göre ilk anksiyete,  kiş inin hayatı süresince 

hayat korkusu ve ölüm korkusu şeklinde ortaya çıkar.  Hayat korkusunun 

kişinin mevcut bağlarından kendisini  ayıracak olan yaratıcı  imkânların 

varlığını kendisinde hissettiğ inde ortaya çıkan anksiyete olmasına karş ın,  

kişinin kendi şahsiyetini kaybettiğini ve bütünün içinde kaybolduğunu 

hissettiğ inde meydana çıkan anksiyetedir ( Dinçmen, 1981; 84).  

 1.13.  4.  Horney Ve Anksiyete :  Anksiyete kavramının 

anlaşı lmasında önemli katkılar sağlayan Horney korku ve kaygıyı eş  

anlamda kullanmışt ı r.  Her iki duyguya da titreme, terleme, ölüm korkusu 

yaratabilecek kadar hızlı  kalp atış ları  gibi bedensel belirtiler eşl ik ederse 

de aralarında önemli  bir farklı lık bulunur.  Bir anne, sivilce çıkaran ya da 

nezle olan çocuğunun öleceği korkusuna kapılırsa bu duygu anksiyetedir.  

Buna karş ı l ık,  çocuk önemli bir hastalık geçirmekteyse annenin yaşadığı  

gerçek bir korku olur.  Eğer bir insan yüksek bir yerden bakarken ya da 

çok iyi bildiği  bir  konuyu tartış ırken korku duyarsa,  bu tepkiler de 

anksiyetedir.  Öte yandan, kar fırtınasında yolunu kaybeden bir insanın 

duygusu korkudur.  Dolayısıyla,  bu iki duygu arasında kesin bir ayrım 

yapılabilir.  Korku, bir insanın karşı laşt ığı  tehlikeyle orantıl ı  bir  

duygudur.  Oysa anksiyete de durumla orantısız hatta çoğu kez imgesel 

bir tehlikeye karşı  gelişt i rilen bir tepki söz konusudur (Geçtan, 

2000;244) 



1.13. 5.  Adler Ve Anksiyete :  Adler,  insandaki aşağı l ık 

duygusunun kaygıya neden olduğunu savunur.  Kişi  bundan dolayı acı  

çeker,  eksiklik duyar.  Bu nedenle de üstünlük ve güvenlik kazanmak 

amacıyla kaygı ile başkalarını  kontrol etmeye çalışı r.  İnsanda eksiklik 

duygularının ödünlenmesi ve saygınlık kazanma çabalarının 

başarısızlıkla sonuçlandığı  durumlarda çaresizlik duygusu anksiyeteyi  

meydana getirir(Çavuşoğlu,1990; 4).   

1.13. 6.  May Ve Anksiyete : Varoluşçu psikiyatrinin Amerika’da 

ki kurucusu olan May, kaygının iki ayrı rolde ortaya çıktığı  

görüşündedir.  Olumlu yönü; insanın kendisini ürküten durumlarla  

yüzleşmeyi göze alarak çeşi t l i  yaşama imkânlarını açmasını sağlar.  Acı 

ve mutsuzluk veren rolü ise; kaygı bu imkânlardan kaçınıp dar bir 

çerçeve içinde sınırlanan ve birtakım kuralların tutsağı  olarak yaşamaya 

neden olur(Geçtan,  2000;325) 

 1.13.  7.  Sullivan Ve Anksiyete :  Sullivan anksiyetenin,  bir insanın 

güvenliğinin gerçek ya da imgelemsel bir tehdit le karşı laşt ığı  zaman 

yaşanan duygu olduğu kanısındadır.  Yoğunluğu arttığ ı oranda insanın 

Yoğunluğu arttığı  oranda insanın ihtiyaçlarına doyum sağlama 

etkinliklerinde de bir azalma olur,  il işkileri bozulur ve düşünce düzeni 

aksar.  Anksiyetenin yoğunluğu, tehlikenin önemine ve kişinin savunma 

işlevlerinin etkinlik oranına göre değişi r.  Yoğun anksiyete insanı şaşkın 

ve çaresiz bırakır,  yaşanan duygunun nedenleri anlaşı lamaz. Buna 

karşı l ık,  daha az yoğunluktaki anksiyete,  insanın kendisini ve çevresini  

değerlendirebilmesine yardımcı olur,  yaşam koşullarında yapması  

gereken değişiklikler konusunda ona veri sağlar.  Fakat insan, aşırı  

anksiyete durumuna son verebilecek içgüdüsel tepkilerden yoksundur.  

Örneğin; bebeğin anksiyete sonucu ağ laması ya etkisiz kalır ya da 

durumu daha da güçleşt iri r.  Bebeğin ağlaması annenin anksiyetesini 

arttıracağından, bebeğin anksiyetesi de artar.  Bebeklik döneminde 

yaşanan anksiyete,  ancak içinde bulunulan durumun değ işmesiyle son 

bulabilir.  Buna karş ı l ık, yetişkin insan, anksiyeteyi engellemek, azaltmak 

ya da ondan sakınmak amacıyla bazı  davranış lar gelişt irir(Geçtan, 

2000;277) 



Papas (1997) a göre anksiyete, klasik koşullanma yoluyla beslenir.  

Bir kişi ,  anksiyete i le belirli  bir durum, yer ya da bir nesne arasında 

bağ lantı kurmayı öğrenebilir.  Örneğin,  kalabalık bir yerde alış  veriş  

yaparken bir anksiyete krizine yakalanan bir kiş i,  kafasında anksiyete  

duygusu ile kalabalık arasında somut bir bağlantı kurabil ir.  Böylece 

kendisini ne zaman kalabalık bir mağazada bulsa,  anksiyete belirtilerini  

yaşayabilir( Akt.  Anapa, 1997; 151).  

 

  1.14.  Kaygıyı Etkileyen Değ işkenler 

İnsanlardaki kaygının yararlı  veya zararlı  olduğunu anlayabilmek 

için kaygının derecesinin ve başarılması amaçlanan görevin zorluk 

düzeyinin bilinmesi gerekir.  Dolayısıyla da kaygıyı etkileyen etmenlerin 

neler olduğunun bilinmesinin gerekliliğ i  üzerinde duran Alisinanoğlu ve 

Ulutaş  (2005;2,4) bu nedenleri yaş ,  cinsiyet,  ana- baba tutumları,  anne-

babanın eğit im durumu, sosyo- ekonomik durum, anne- babanın mesleği ,  

kardeş  sayısı ve çocuğun başarı durumu açısından inceler.  

Yaş ,  kaygıyı etkileyen önemli bir faktördür.  Bir insanın 

gelişiminde her insanın kendine has geliş imsel özelliklerinin yanında 

kaygıları vardır.  Her yaş  düzeyinde kaygının ş iddeti ve sürekliliği  

değ işi r.   

Cinsiyete göre de kaygı farklılaşmaktadır.  Yapılan araşt ı rmalara 

göre (Varol,  1990; Ekici,  Tavuz ve Koçyiği t ;  2004; Özusta; 1993) 

kızların kaygı düzeyi erkeklerin kaygı düzeyinden yüksek bulunmuştur.  

Ancak Ordu (1997) kızlar ve erkekler arasında sürekli kaygı  düzeyinde 

fark bulamamışt ır.  

Ana-baba tutumları  da kaygının yerleşmesinde etkili  olmaktadır. 

Çocukluk döneminde maruz kalınan aş ırı  reddedici,  küçük düşürücü 

tutumlar,  fiziksel ve psikolojik baskılar,  aşırı  koruyucu tutumlar 

kaygının kökeninin çocuklukta yerleşmesine yol açmaktadır.  

Yapılan araşt ırmalara göre eğit im düzeyi düşük ailelerin 

çocuklarına uyguladıkları  tutumlar,  eği t im düzeyi yüksek ailelerin 

tutumlarıyla farklılık göstermektedir. Alisinanoğ lu ve Ulutaş ,  2005) ın 

aktardığına göre, Gümüş  (1997) anne babanın eği tim durumu ile  

çocukların kaygı düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğunu, anne babası 



yüksek okul mezunu olan çocukların kaygı düzeylerinin düşük olduğunu 

belirlemişt ir.  Sosyo ekonomik durumun düşük olması ailenin temel 

ihtiyaçlarını karşı layamamasına,  dolayısıyla hayattan tatmin 

olmamalarına neden olabilmektedir.  Buda aile içi ilişkilerde gerginlik,  

sinirlilik,  tedirginlik şeklinde yansıyabilmektedir.   

Ana baba mesleği  i le ilgili  olarak Varol (1990) bir araş t ırma 

yapmışt ır.  Baba mesleği  çif tçi,  işçi, esnaf olan öğrencilerin kaygı 

düzeylerinin,  babası memur,  subay ve serbest meslek olanlara göre 

yüksek olduğunu belirlemiş ti r.  Ayrıca anne mesleklerine göre de,  

annesinin mesleği  ev hanımı,  işçi, esnaf olan öğrencilerin kaygı 

düzeylerinin anne mesleği  serbest meslek olanlara göre daha yüksek 

olduğunu belirlemiş t ir.  

Akkaya (1999) üniversite öğrencilerinde kaygının nedenlerini  

belirlemek amacıyla bir araşt ırma yapmışt ı r.  Öğrencilerin kaygı 

düzeyleri arasında arkadaş  i lişkileri,  barınılan yer,  okuldaki başarı  

düzeyi gibi değişkenler açısından önemli düzeyde farklılık bulmuştur.  

Bunun yanında, cinsiyet,  okudukları fakülte,  bölüm, ailedeki çocuk 

sayısı, anne baba tutumu ve is tedikleri meslekler gibi değ işkenler 

açısından da önemli bir fark bulamamışt ı r.   

 

1.15. Kaygının (Anksiyete) Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler 

Hangi sosyal ortamın nasıl algı lanacağını içinde yetişt iğimiz 

kültürün bize öğrettiğini düşünen Cüceloğlu (1993;277)            

dolayısıyla hangi ortamın ne tür bir kaygı yaratacağının da kültürden 

kültüre değişiklik gösterdiğ ini savunur.  Fakat bazı genellemelere giderek 

kaygı duygusunun ortaya çıkmasına yol açan nedenleri şu şekilde sıralar;  

1.  Desteğin Çekilmesi: Bireyin alışı lagelmiş  çevresindeki  

desteklerin ortadan kalktığı  durumlarda kaygı ortaya çıkar. 

2.  Olumsuz Bir Sonucu Bekleme: Fazla  hazırlanmadan bir sınava 

girme, trafik cezasının belirleneceği  t rafik mahkemesinin sonucunu 

bekleme, gibi olumsuz sonuçların çıkacağı  durumlar kaygı oluşturur.  

3.  İç Çelişki.  İnandığımız ve önem verdiğimiz bir f ikirle,  

yaptığımız davranış  arasında bir çelişki ortaya çıkt ığı  zaman kaygı 

oluşur.  Örneğin,  nükleer silahların insanlığı  yok edecek güçte tehlikeli 



bir gelişme içinde olduğuna inanan birey,  bu silahların gelişt irildiği  bir  

laboratuarda çalışmak zorunda kalırsa,  kendini sürekli bir  kaygı içinde 

bulur.  

4.  Belirsizlik: Gelecekte ne olacağını bilememek, insanlar için en 

belli  başl ı  kaygı nedenidir.  

Çağlar (1981;78) ise ,  kaygının nedenini çocukluk yıllarına bağlar 

ve kaygının kökeninin yanlış  eği t im olduğunu düşünür.  Çocukluk 

yıllarında onlarla ilgi lenen ve büyüten kimselerin uygulandıkları yanlış  

eğit im çocuklarda kaygının oluşmasına yol açar.  Bunları da dört başl ık 

altında toplar;  

1.  Küçük yaşlardan itibaren korkulu eği t im usullerinin 

uygulanması.  Örneğ in,  yaramazlık yapan çocuğunu durdurmak için “sen 

yaramazlık yaparsan, ben de evi terk ederim” diyen bir anne çocuğunda 

kaygının oluşmasının temellerini atar. 

2.  Aşırı derecede koruma: Çocuğa hiçbir  şeyden korunma olanağı  

tanımayarak “ ben kendimi koruyamam” kanısını gelişt i rme. 

3.  Çocuğa geleceği  i le ilgili yanlış  telkinler vererek endişeye 

düşürme: “Çok çalışmaz başarıl ı  olmazsan, biz de ölünce sen sokakta 

kalırsın,  bir lokma ekmeğe muhtaç olursun, iş te bu sokakta gördüğün 

çocuklar hep senin gibi çalışmamış ,  anneleri babaları ölmüş ,  onlarda 

sokakta kalmış” gibi endişeye düşürücü hikâyeler.  

4.  Çocuğa korkunç yaşantılar yaşatma: Çocukları birçok hallerde 

yalnız bırakarak onları kendi kendilerine anlayamayacakları ve izah 

edemeyecekleri durumlara terk etme gibi çeşi t l i  davranışlar çocuklarda 

kaygının yerleşmesinin temellerini atmaktadır.  

Geçtan (1981;121) a göre; çocukluk yıllarında kaygılı  insanların 

var olduğu çevrede yaşayan bireylerde kaygı gelişi r.  Örneğin,  annenin 

aşırı kaygılı  olduğu bir durumda aşı rı kaygılı  olan bir çocuk, zihninde 

yeni bağlantılar kurarak çevresindeki bazı diğer kişi ler ve durumlar 

karşısında da kaygı duymaya başlar ve bunlardan uzak durmayı öğrenir.  

 Freud (1926) anksiyetenin nedenini  bebeklik ve çocukluk 

yaşantılarına bağ lar.  Anksiyeteyi kullanılmayan ruhsal enerj inin dolaylı 

bir belirtisi olarak yorumlar.  Başka bir değişle,  yaşam içgüdüleri  

dolaysız bir anlatım yolu bulamazlarsa,  enerj ileri yön değ iş ti rir ve 



anksiyeteye dönüşür.  Anksiyete gelişiminin iki dönemi vardır: Birincil  

anksiyete ve sonraki  anksiyeteler.  Birincil anksiyetenin ilk örneği  doğum 

olayıdır. Doğum anında bebek, yeterli savunması olmaksızın çok sayıda 

uyaranla karşı laş ır ve bu durumun yaratt ığ ı  anksiyete sonraki yaşamdaki 

anksiyetelerin ilk örneği  olur.  Doğum öncesinde çevresini saran sıcak, 

ses geçirmez ve karanlık bir ortamda yaşayan insan kendisini birden 

uyum yapma yeteneğinin ötesinde,  ışık,  gürültü,  ısı  değişiklikleri ve 

dokunma uyarılarıyla dolu bir ortamda bulur.  Bu beklenmedik değiş ikliğe 

ilk tepki soluma, ağlama, hızlı  kalp atış ları vb.  belirt iler  biçiminde olur. 

Yetişkin yaşamda karşı laşı lan bazı uyaranlar,  anksiyete uyandıracak 

nitelikte olmamalarıma karşın,  ilk çocukluk yıllarına ait  can sıkıcı 

uyaranları ya da olayları anımsattıkları için anksiyeteye neden olurlar.  

Çocuk büyürken anksiyeteye karşı  “savunular” adı da verilen uyum 

mekanizmaları geliş t irir ki,  bunlar bir alışkanlık niteliğ i  kazanarak 

sonraki yaşamda anksiyete yaratıcı her durumda yeniden ortaya çıkarlar  

(Akt.  Geçtan, 2000;49,50) 

Anksiyete anneden çocuğa empati yoluyla geçer.  Sallivan’a göre 

(Akkaya, 1999;5) annenin bakışları,  ses tonu ve genel havası bu geçişi  

gerçekleşt irir.  Anneden geçen anksiyete sonucu çocuk, paradaksik 

düşünce bağlantıları kurarak,  yakın çevresindeki diğer insanlara karşı  da 

anksiyete duygusu gelişt iri r ve kendisinde anksiyete yaratan durumlardan 

uzak durmayı öğrenir.  

Sağlam (1999;13) ın ifade ettiğine göre,  Sheehan (1996) kaygının 

nedenlerini genetik eği lim, çocukluk dönemindeki yetişme biçimi,  iç 

çatışmalar, f iziksel etkenler,  öğrenilmiş  bir tepki,  iç konuşmalar ve 

sosyal belirleyiciler, olarak düşünmektedir.   

—Genetik Eğ il imler: Bir birey,  ne kadar kolay kırılabilir ise 

kaygı bozukluğu yaşaması için az bir  stres yeterlidir.  Bazı insanlar için 

gündelik stres şiddeti bir kaygıyı baş latmak için yeterl idir.  Bu tür bir  

eği l ime sahip olmayan insanlarda kaygının ortaya çıkması  için aş ırı  

derecede stres gereklidir.  

—Yetiş ti rilme Tarzı: Örneğin,  eğer ebeveyn dünyayı içinde 

yaşamanın korkutucu olduğu bir yer olarak düşünene, aşırı  koruyucu ve 

güvensizse,  bu çocuğun makul olmayan bir kaygı yaşamasına neden 



olabilir.  Erken çocukluk döneminde birileriyle veya özel bir kişiyle sevgi  

bağ ı  oluşturmada başarısızlık,  reddedilme veya terk edilmeye bağl ı  

olarak kalıcı kaygı yaşanabilir.  

— İç Çatışmalar: Psikanalitik kuram, içgüdüler,  sosyal yetiş t i rilme 

ve bil inç arasında bir iç çatışma olduğu durumlarda kaygının var 

olduğunu söylemektedir. Bu çatışma kiş i tarafından bil inebilir veya 

bilinemeyebilir.  Üstesinden gelme becerisinin zayıflığı  bireyi çatışmaya 

aldırmamaya veya çatışmayı inkâr etmeye çalışt ığı  bir duruma itebilir.  

Çatışmaya eşl ik eden kaygı bu durumda, kolayca kaçınılabilir dışsal 

durumlarla,  nesneler veya faaliyetlerle ilişkilendirili r.  

— Öğrenilmiş  Bir Tepki Olarak Kaygı: Bazı insanlar için hoş  

olmayan, korku verici travmatik bir olay kaygının baş langıcı olabilir.  Bu 

durumda korku dolu tepki,  şart lanma sonucunda, normal olarak herhangi 

bir kaygı tepkisiyle karşı lanacağını beklemediğimiz belirli  bir uyaranla 

birleşebil ir.  Dolayısıyla şartlanma sonucunda travmatik bir kaygı 

bozukluğu ortaya çıkabilir.  

—Fiziksel Etkenler:  Herhangi bir f iziksel hastalık kaygı hissinin 

kaynağı  olabil ir.  Bu durum uygun bir şekilde teşhis edilip tedavi  

edildiğinde konuyla ilgili  kaygı azalır.  Fakat bazı hasalıklar veya ilaçlar 

sempatik sinir sisteminin etkilerini artırabilir ve bu yüzden kaygının 

f iziksel belirt ilerini  ortaya çıkarabil ir.  Örneğin,  kalp yetersizliğinde, 

kalbin durumu kalp çarpıntısı  ve soluma güçlüğüne neden olabilir veya 

endokrin dengesizliklerinde aş ırı  çalışan troid bezleri kalp çarpıntısına 

neden olabilir.  

— İç Konuşma: Genel olarak kaygılı  insanlar,  kendileriyle ilgili  

olumsuz ve kaygılı  bir  tavırla konuşma eği l imindedirler.  Örneğin,  

kendileriyle ilgili  tekrarlanan ve gerçekçi olmayan kaygıl ı  düşünceler 

üzerinde yoğunlaşırlar.  Burada kaygıya neden olan şey, f iili  bir durum 

değ i l ,  korkutucu düşüncelerdir.   

— Başa Çıkma Davranışı : Genellikle kaygılı  kiş i ler,  güçlüklerle  

baş  etme konusunda zayıftırlar.  Kaygıya neden olan durumlarla 

yüzleşmek yerine,  onlardan kaçmaktadırlar.  Bu kişi lerdeki kaçınma 

davranış ı  kaygıyı besler ve peşi  sıra bu daha fazla kaçınmayı getirir.  

Bireyin yakınları da,  onun bu hayat tarzına tahammül gösterdikleri  



zaman, kaygı yaratacak durumlardan kaçınma davranışı  en kolay seçenek 

haline gelir.  

— Sosyal  Belirleyiciler: Bir birey,  ne kadar güçlü görünürse 

görünsün, eğer zaman içinde üzerine yeterli  stres yüklenirse yoğun bir  

kaygı yaşar ve bununla daha fazla başa çıkamayacağını düşünebilir.  Bu 

durumlar,  boşanma, emeklilik,  önemli iş  değiş iklikleri,  uyuma 

alışkanlıklarındaki  değişiklikler,  kişisel alışkanlıkların gözden 

geçirilmesi vb.  gibi hayat olayları olabilir. 

Papas (1997) in belirttiğ ine göre; anksiyetenin nedenlerini tam 

olarak ortaya koymak zordur.  Fakat daha çok biyolojik,  psikolojik ve 

çevresel faktörlerin karşı l ıklı  etkileşimi ile anksiyetenin ortaya çıkt ığı  

kanısındadır.  Biyolojik faktörler kavramıyla tanımlanmak istenen, 

bedenin kimyasal bileşiminin dengesinin bozulmasıdır.  Psikolojik 

faktörler,  ömrümüz boyunca öğrenmiş  olduğumuz davranış  ve tutumlarla 

ilişkilidir.  Çevresel  faktörler ise,  çekişmeler,  sorunlar ve uğraşmak 

zorunda kalınan baskılardan oluşur (Akt.  Anapa, 1997; 148)  

 

 1.16.  Kaygı ile Başa Çıkma Veya Kaçma Tepkisi Arasındaki 

İl işki 

Sheehan, (1996) ın belirttiğine göre; bir terslikle  karş ı laşt ığımız 

zaman bedenin normal olarak,  evrensel tepkisi kendini eylem için 

hazırlamaktır.  Bu tepki tehlikeyle yüzleşme ya da tehlikeden kaçma. Bu 

‘dövüş  ya da kaç’ tepkisi olarak adlandırıl ır.  Bu, soluk alış  veriş  

düzeninde değişme, kalp atış  oranını ve kaslardaki gerginliği  artırma gibi  

f iziksel tepkileri harekete geçiren sempatik sinir s isteminin uyardığı ,  

aslında koruyucu bir tepkidir.  Bu tepki  ister  f iziksel, ister psikolojik,  

ister hayali olsun, herhangi bir tehlike beklentisinde harekete geçer.  

Gerçek anlamda ani bir tehlikeyle karşı laşınca,  hızlı  ve etkil i  bir eylem 

gerekli olduğunda kaç veya dövüş  tepkisi yerinde ve yararlıdır.  Bununla 

birlikte bu tepkinin beden tarafından yersiz bir şekilde harekete  

geçirildiği  zamanlar vardır.  Yaşadığımız dünyada uzun dönemli olan 

birçok tehlike vardır.  Bu tür koşullarda durumun ani bir eylemle hızlı  bir 

çözümü mümkün deği ldir.  Bu yüzden ‘dövüş  veya kaç’ tepkisini  

kullanarak problemle baş  etme çabaları yalnızca yersiz olmakla kalmaz, 



beden üzerinde gereksiz bir geril ime neden olur.  Bazı insanlar için bu 

uygunsuz dövüş  veya kaç tepkisinin devreye sokulması,  zaman zaman 

olmaktadır ve sadece kısa süreli bir gerilime ve baskıya neden 

olmaktadır.  Bununla birlikte,  bazı insanlar içinde bu, kaygıya karşı  her 

günkü tepkileridir.  Bu insanların sempatik sinir sistemlerinin özel  

hassasiyete sahip ve sürekli hazır durumda görünmekte,   bu durum ani 

eylem gerektiren durum ya da olaya karş ı gösteri lenin aynısı olan bir  

tepkiyle ve sürekli bir kaygıyla sonuçlanmaktadır.  Bu, kronik bir kaygı 

durumuna sebep olabilmektedir (Akt.  Sağlam, 1999; 3,4). 

 

 1.17. Kaygının Yararı Var mıdır? 

Önertay (2003;416)ın belirttiğine göre Tallis (1990) bazı  

insanların hiçbir şey için kaygılanmayan bir izlenimleri olduğunu 

düşünmektedir.  Fakat bu insanların da aslında kaygı duydukları,  ama 

diğer insanların kaygılandıkları konular için kaygılanmadıkları  

kanısındadır.  Çünkü bir insanın kaygı tepkisi verebilmesi için 

sonuçlarının hoş  olmayacağını düşündükleri bir olayın gerçekleşmesi 

gerekir.  Kaygı,  içsel bir alarm sistemi olarak görev yapar.  Bu, kaygının 

olumlu bir etkisidir.  Çünkü olası bir kötü durumla kişi  hemen 

uğraşamayacaksa,  alarm kişi  hazır olana kadar bunu idare eder.  Ayrıca 

alarm görevi yapan kaygı,  artan ş iddeti ile durumu göz ardı etmeyi 

engeller.   

Kaygının bir diğer yararlı  etkisi hazırlayıcılığ ıdır.  Hoş  olmayan bir 

durumla ilgili  düşünce ve hayaller bireyin aklına gelmeye devam ettikçe, 

bu durum gerçekleş t iği  zaman kişinin onunla başa çıkmasına yardım 

eder.  Tekrarlanan bu düşünceler,  tahmin edilen durumdan daha az 

korkmayı ve daha kolay başa çıkmayı sağlayıcı  bir etki yapabilir(Yüksel,  

1995;141).  

 

   1.18. Kararsızlık 

Bilinçli veya bilinçsiz olsun her insanın zaman zaman karar 

vermek durumunda kaldığını belirten Hammond ve diğerleri (1998) 

verilen her kararın hayatı şekil lendirdiğ i kanısındadır. Çünkü hayat boyu 

karşı laş ılacak kararların çoğu kolay ve belirgin çözümleri  olmayan, 



kişide kararsızlık meydana getirebilecek kararlardır.  Aynı zamanda bu 

kararların yüksek riskleri ve ciddi sonuçları vardır.  Bunun içindir ki  

bazen insanlar belirsizlikten dolayı  ya çok çabuk karar verir ler veya 

keyfi kararlar alırlar  ya da uzun süre kararsız kalırlar.  Sonuçta veri len 

karar ise vasat bir seçim olur (Akt.  Özkan,1998; 2,3).   

Kararsızl ık,  bir eylemi,  düşünceye gelen bir aksiyonu ortaya 

koyma esnasında ister bir anlık,  isterse uzun süreli olsun, insanı bloke 

edip adeta bitkisel hayata sokar.  Bu duruma girildiğinde konunun basit  

ya da zor olması fark etmeyecek, hiçbir kıpırdama olmayacak ve bir çeşi t  

şok yaşanacaktır.  Kararsızlığ ın getirdiği  bir sürü acaba,  kişiyi başka bir  

boyuta sürükleyecek, kuşkulu,  evhamlı bir insan hüviyetine sokacaktır.  

Hayatımızın her karesinde kendini gösteren bu durum, bazen kısa bazen 

de uzun süre devam etmektedir.  Kiş inin özgüven duygusunu yok ettiği  

gibi,  insanın toplum içinde de pasif ve istikrarsız kalmasına sebep olur.  

Kararsızlık yaşayan bir insanın bir problemi çözmesi beklenemez. Zira 

donuklaşan beyin hücreleri karar verme yetisini  kendi kendine önlemiş  

durumdadır.  Bu nitelikteki insanların olayları anlayabilmesi,  geniş  

planda düşünebilmesi,  mümkün görülmemektedir (Yüksel,  2000;2).  

Kararsızl ığın hayatımızda meydana getirdiğ i  belirsizliğ in önemli 

bir problem yarattığ ını düşünen Kuzgun (2005;12),  ‘kararsız’ kavramını 

şöyle tanımlar;  

“ Verdiği  kararı hemen değişt i rmeye kalkışma, hiçbir karardan 

hoşnut olmama.” 

Kararsızl ık aynı zamanda bir karar verme stratej isi olarak 

tanımlanır,  uygun ve etkili  karar vermeyi güçleşt iren bir sorun olarak 

düşünülür.  Kuzgun (2005;10)un belirttiğine göre,  Robinson, yapılan 

çeş i tl i  sınıf lamalarda karar verme sorumluluğunu üstlenme ve bunun için 

sistemli araş t ırma yapma ölçütünü başarılı  ve etkili  bir karar için temel 

kabul etmektedir.  

 

1.19. Kariyer Kararsızlığı  Ve Kronik Kararsızlık 

Karar verme stratej ilerini belirleyen araş t ırmacılar bir karar verme 

durumunda bireylerin mantıklı,  içtepisel,  bağımlı,  aceleci,  kaderci, 

erteleyici ve kararsızlık gibi tepkiler gösterdiklerini belirtmişlerdir  



( Arroba, 1977; Dinklage,1969; Jepses,  1974; Haren, 1979).  

Bunlardan mantıklı karar verme stratej isi uygun ve etkili  bir karar için 

istendik olurken, kararsızlık ise en istenmedik stratej i  olarak 

görülmektedir.  Bu tip bir stratejiyi benimseyen bireylerde verdikleri 

karardan hoşnut olmama, kararı değ iş t irme, karara bağlanamama vb. 

güçlükleri yaşadıkları gözlenmişt i r.  Bu durum bazı  bireylerin niçin 

kararına tam olarak bağlanamadıklarına yani kararsızlık konusuna 

odaklanmalarına neden olmuştur ( Bacanlı,2005;112).  

1970’li yıllara kadar teorisyen, araşt ırmacı ve danışmanlar 

kararsızlığı ,  kararlı  ve kararsız olarak iki boyutlu tanımlamış lardır.  Fakat  

1970’ten sonra,  kararsızlığı  iki boyutlu olarak tanımlamaktan vazgeçip 

kararlıdan kararsızlığa,  doğru ya da tersi devam eden tek boyutlu bir  

süreklilik olarak tanımlamaya başlamış lardır.  Artık günümüzde kariyer 

kararını vermemiş  bireyler ve genel olarak doğalarından dolayı karar 

veremeyen bireyler arasındaki farkları ayırd edilmiş ti r.  Kariyer kararını  

vermemiş  bireylerin yaşadıkları kararsızlık gelişimsel bir kararsızlıktır.  

Bu durum geçici ve normaldir.  Kronik kararsızlık ise,  farklı bir süreçtir,  

insan gelişim ve büyümesinin sıradan bir parçası deği ldir.  Bu tür 

kararsızlık,  kariyer kararı dahil yaşamda karşı laşı lan tüm karar verilmesi 

gereken durumlara da genellenebilen ve kökleri kişi lik özelliklerine 

dayanan sürekli bir kararsızlıktır.  Bir başka ifadeyle eğer bir kişi  tüm 

kararlarını verirken uygun bir karar verme davranış ını gösteremiyor ve 

sürekli güçlüklerle karşı laşıyorsa,  o kişinin kronik kararsız birey olduğu 

söylenebil ir.  Bu tip bir kararsızlık ‘genelleşt irilmiş  kararsızlık ya da 

‘kişisel kararsızlık’ kavramlarıyla da adlandırılmaktadır (Crites,  1981; 

Lewko,1994; Osipow,1999; Salamone, 1982; Rojewski,1994; Akt.  

Bacanlı, 2005; 113,114).   

Kuzgun (2000;161)un ifade ettiğine göre; kronik kararsızlık bir 

kimsenin mevcut alternatif lerinin hiçbirini  öztasarımına uygun 

bulamamasından ileri gelmektedir.  

Kesici (2002;60)’nin belirttiğ ine göre,  kronik kararsız bireyler 

bilinç olarak ve etkin bir şekilde olgunlaşmamışlardır.  Kiş isel gelişim 

olarak gecikmiş  veya bozuk gelişime uğramış  kiş i ler olarak kabul 

edilirler.  



1.20. Karar Verme Sürecini Sınırlayan Etkenler  

Karar verme davranışını etkileyen nedenlerden birisinin kişinin 

kendi istekleri ile yakın çevresinin özelliklede anne ve babasının 

isteklerini uzlaş tı ramamasından kaynaklandığını düşünen Kuzgun 

(2000;162) bu kiş i lerin yaklaşma- uzaklaşma çatışması yaşadıklarını 

belirtmektedir.  Çünkü kişi lerin doğuştan getirdikleri özyapıları ile 

çevrenin bireyden beklentileri arasında tutarlılık olmazsa kişi  kararsızlık 

yaşar.  Dolayısıyla bu durum kişiyi mutsuz eder ve başarısızlığa uğratarak 

kaygı yaşamasına neden olur.  

Carney, Wells (1995) karar vermeyi zorlaşt ıran nedenler arasında 

tecrübe ile ilgi li  bilgi faktörünün eksikliğinden bahseder.  Karar 

konusunda sınırlı  tecrübe sahibi olmak, yeteneklerine güven eksikliği  ve 

tecrübe eksikliğ inin çok fazla  olduğuna inanmak, bireylerin kararının 

sonuçları ile ilgili  olumsuz düşünce ve takıntıları sayılabilir(Akt.  Kesici,  

2002;48).   

Karar verme sürecini sınır landıran faktörleri Kuzgun (2003;78) şu 

maddelerle açıklamaktadır; 

—Yetenek yetersizliği ,  isteklerle olanakların hedeflerle 

yeteneklerin tutarsız oluşu 

—Çevrede önemli kişi lerin aşırı ,  bazen çelişik,  istek ve baskıları  

—Karar vermek için verilen sürenin yetersiz oluşu 

—Algılanan seçeneklerin sayısının fazla olması 

—Seçeneklerin birbirine benzer olması 

—Seçeneklerle ilgili  bilgilerin azlığ ı  

—Edinilen bilgilerin kesin olmaması 

—Kararın geri dönülemez olması 

—Seçeneğe çok para ve zaman yatırma gereği  duyulması 

—Uzun süre geçerli  plan yapma zorunluluğu. 

 

1.21. Karar Vermeyi Zorlaştıran Bireysel Faktörler 

Kararsızl ığı  etkileyen faktörlerin baş ında bireyin yaşının etkili  

olduğunu düşünen Kuzgun (2000;158) yaş  i lerledikçe bireylerin bilgi ve 

deneyimlerinin arttığını savunmaktadır.  Çünkü insanlar sık sık karar 



verme durumu ile karş ılaşı rlarsa bu yönde daha erken olgunlaşırlar ve 

daha az kararsızlık yaşayabilirler.  

Bireysel farklıl ıkların karar verme davranış ı  üzerinde etkili  

olduğunu düşünen Shilah,  Koren ve Zokay (2001) bireylere sunulan bilgi  

alternatiflerinin boyutlarının ve sayısının kararsızl ıkta önemli olduğunu 

düşünmektedirler.  Çok seçenekli alternatifler bireyler açısından daha 

fazla güçlükler ortaya çıkarmaktadır.  Bu durum bireylerde strese yol  

açar.  Bunun yanı sıra bireylerin hazır olma, bilgi ve beceri gibi 

özellikleri de karar vermeyi zorlaş tı ran bireysel nedenler arasında 

sayılabilir (Akt.  Deniz,  2002;48).   

Dinklage (1969) karar sürecinde karş ılaş ı lan bireysel zorluklardan 

birisinin karar vermeden önce kararın sonuçları  ile ilgili  olumsuz 

düşünceye sahip olma olduğu kanısındadır.  Özellikle karar verme 

sürecindeyken yaşanacak herhangi bir şüphe kararsızl ığa yol açabilir  

(Akt.  Bozkurt,  2005;11).  

Kesici (2002;48,49) karar vermeyi zorlaş t ıran bireysel faktörleri şu 

şekilde sıralamışt ı r;  

—Değerler,  ilgiler ya da yetenek uyuşmazlıkları  

—Çeşi t l i  potansiyellere sahip olarak yetenekteki ciddi durum ve 

başl ıca alanlarda birçok ilgi ve güçlü yeteneklere sahip olmak 

—Sınıflandırılmış  i lgi ya da yetenekler,  kendisinden seçim 

yapılacak sınırlı  seçenekleri sağlayan sınırlı  i lgiler ve yetenekler,  

özellikle bireylerde bu yetenek ve ilgilerin hiç biri çekici görünmediği  

zaman  

—Korku yüzünden çok önemli meseleler hakkında karar verme 

anında yüksek kaygı,  kötü seçimler yapmaya neden olur.  

—Başkaları ile ilgili  çatışmalar kararsızl ığa yol açabilir. Örneğin, 

babam benden bir muhasebeci olmamı isteyebil ir ve ben bir artist olmak 

isteyebilirim. Fakat ben babamı hayal kır ıklığına uğratmak istemiyorum. 

Osmay (2003;112) karar verme sürecinin bazen karmaşık bir  hale 

geldiğini düşünür ve kararsızl ığın ortaya çıktığını belirti r.  Bireylerin 

kararsızlık yaşamalarına neden olan faktörleri ise şu şekilde sıralar;  

—Düşüncelerini belli  bir  noktada toplayamayarak fazlaca dağı tmak 

ve ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmak 



—sevgi, nefret,  sempati ve antipati gibi duyguların işin içine 

girerek akıl,  mantık ve sağduyuyu engellemesi 

—Enerj imizi yerinde ve sistematik olarak kullanmak yerine,  bütün 

kuvvet ve imkânlarımızı amaca ulaşmak için gerekli kararı vermeye 

çalışmak yerine onları başıboş  bırakmak. 

Markham (1998) bireylerin kararsız kalmasını şu nedenlere 

bağ lamaktadır;  

—Başkalarını  düşünme: Birey karar verirken diğer insanları da 

hesaba katar,  onlar için de neyin iyi neyin kötü olduğunu düşünür.  Bu 

nedenle karar verme davranış ı  zorlaş ır.  

—Çevre baskısı ve özsaygı: Karar verme stresi çok küçük yaş larda 

başlayabilir.  Örneğin bazı  gençler,  akranlarının baskısından kurtulmak ve 

üyesi olmak istedikleri çeteye kabul edilmek için küçük soygunlar 

yapmaya ve daha küçük yaşta cinsel il işkiye girmeye kadar uzanan her 

düzeydeki riskli kararı verebilirler.  

Aynı zamanda özsaygı bireyin kendisini önemli hissetmesini ve 

düşüncelerine değer veri ldiğinin farkına varmasını sağlar.  Özsaygısı  

gelişmiş  olan bir kiş i ,  daha önce benzer bir durumla karşı laşmamış  bile 

olsa kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü kararları vermekte daha 

beceriklidir.   

—Çoklu seçenekler: Her insan yaşamının belli  dönemlerinde 

hayatını büyük ölçüde etkileyecek birkaç durum arasında karar vermek 

zorunda kalabilir.  Örneğin bir  kadın,  mesleği ,  ailesi ve evi  arasında 

seçim yapmak gibi  çoklu seçenekler arasında kalabilir.  Böyle bir 

durumda özgüveni olan bir kadın kararını kendi şartlarına uygun olarak 

verebilir.  Ama kendine güveni yoksa genell ikle iyi niyetli başka 

insanların görüşleriyle uygun bir alana yönelecektir.  

—Mükemmeli arama: Bazen birçok seçenekle karşı  karşıya 

kalınabilir.  Böyle durumlarda kişi  kendisi için en uygun olanı seçme 

arzusuyla hareket edebilir ki,  bu durumda kararsızlığa neden olabilir.  

—Suçluluk: Kiş inin verdiği  kararın doğruluğunu test etmeye 

çalışması suçluluğu doğurur.  “Verdiğim kararla ailemi hiçe mi saymış  

oldum” “Bu iş i tercih ettim ama evime ayırdığım zaman azaldı” gibi  



durumu zorlaşt ırıcı düşünceler karar verme ve suçluluk duygusu arasında 

çatışmaya yol açar ( Akt.  Tezcan, 1998; 30).   

 

1.22. Bağımlılık Ve Kararsızl ık Arasındaki İ l işki 

Kendi baş ına karar verememe, seçimlerini  başkalarına bırakma, 

başkalarının beklentilerine tercih ve planlarına öncelik verme 

zorunluluğu duyma, kararın sorumluluğunu almaktan kaçınma ve 

başkalarının kendi adına karar vermesini beklemek önemli  bir kişi l ik 

sorunudur.  Böyle bir kişi l iğin oluşumunda doğuştan gelen özelliklerin 

payı olduğunu belir ten Kuzgun (2003;81,82) aynı zamanda anne ve 

babalarında rolünün büyük olduğunu ifade eder.  Kendi başına karar 

veremeyip başkalarına bağımlı  olan kişi lerin kişisel özell iklerini ise  

şöyle açıklar;  

Bu kimseler tek ve yetersiz bir bilgi kaynağının vereceği  bi lgi ile 

yetinmekte ve onun yönlendirmesine göre davranmaktadırlar.  Yaşamları 

boyunca verdikleri her kararda başkalarının yönetimine ihtiyaç duyarlar.  

Bu kişi lerin bağlantı objeleri ana babalarıdır.  Çocukları ana baba ile 

özdeşimlerini sürdürdükleri için anne baba ile uzlaşmak amacıyla (kendi 

kararlarını vermek isteseler bile) onların kararlarına uyarlar.  

  

 1.23. Kaygı,  Kararsızlık Ve Karar Verme Arasındaki İl işki 

Morgan (1982) kararsızlık ile kaygı arasında bir ilişki olduğunu 

düşünmektedir.  Çünkü sağl ıkl ı  karar vermek, aynı zamanda kaygıdan 

uzak rahat bir şekilde karar vermeyi gerektirmektedir.  Kaygı ile beraber 

gelen çatışmalar karar vermeyi güçleşt irmektedir.  Bu durumda amacı 

gerçekleşt irmeye yönelik davranış ların önlenmesi söz konusudur.  Bu 

çatışmaları ve engellenmeleri sık sık yaşayan bireylerin sağl ıklı  karar 

vermeleri beklenemez (Akt.  Bozkurt,  2005;11). 

Önertay(2003;6;8)ın belirttiğine göre; Tallis  (1990) insanların her 

birinin birbirinden farklı olduğunu, inanç ve beklentilerinin aynı  

olmadığını ifade eder.  Bu nedenle de aynı duruma iki farklı  insan aynı  

tepkiyi vermez. Aynı durum, bir insanda kaygıyı tetiklerken; diğerinde 

hiçbir şey uyandırmayabil ir.  Çünkü kaygılı  insanların duruma bakış  

açıları olumsuzdur ve en kötüyü beklerler.  Bu kişi ler,  problemi 



tanımlamakta çok başarılı  görünürler ana çözümünde de aynı oranda 

kötümserdirler.  Ayrıca bu tutum içerisindeyken kaygıl ı  insanlar karar 

vermeye çalışırken de daha yavaş  davranırlar.  Bu gecikmenin nedeni,  

doğruyu yaptıklarına tamamen emin olana kadar,  karar vermeye 

direnmelerinden kaynaklanmaktadır. Böylece bir problemle karşı laş ıldığı  

zaman kaygılı  bir insanın ne yapacağına karar vermesi,  daha az kaygıl ı  

bir kiş iden daha uzun sürmektedir.  Belirsizlik ya da şüphe duyguları ağır  

basar.  Ayrıca problemi ele alması geciktikçe kaygıları da uzar  

Fazla kaygılı  olanlar karar verirken, gerçekçi olmayacak kadar 

yüksek kanıt beklentisi içindedirler.  Şu yerine bu kararı verirlerse ne 

olacağını tam olarak bilmek isterler.  Doğruyu yaptıklarından emin olmak 

için her şeyi tekrar tekrar gözden geçirirler,  bu nedenle kararları da 

gecikir.  Dolayısıyla kararsızlık kaygıyı  besler duruma gelir.  Çözüm 

yollarının hiç birisinin,  sorunun çözümünün garanti olacağ ı  konusunda 

yeterince bilgi vermemesi,  oldukça uzun düşünmesine,  buna paralel 

olarak ta kaygısının sürmesine neden olur ( Özer,  2003; 9,12).   

 

Kaygılı bir kişinin karar vermesine engel olan durum şöyle 

gösterilebilir:  

 

Kaygılı  bir kişi  bir sorunun farkına varır.  

�  

Bu kaygıya neden olur.  

�  

Sorunun çözülmesi için bir karar verilmesi gerekir.  

�  

Kaygılı  kiş i uygun bir plan seçemez. 

Çünkü belirli  bir planın tam doğru olduğunu garanti edecek yeterli  

kanıt yoktur.  

�  

Sorun devam eder.  

�  

Bu da daha fazla kaygıya neden olur.  

 



Bu nedenle üniversite öğrencileri de çeşi t l i  nedenlerle karar 

verme güçlüğü yaşayabilmekte bu durumda aşır ı  kaygı yaşamalarına yol  

açabilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  BÖLÜM  

 

 

İLGİLİ  YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

 

 

Giriş  

Bu bölümde sürekli  kaygı ve kararsızlıkla ilgili olarak yapılmış  

olan yurt içi ve yurt dışı  çalışmalara yer verilecektir.  Yapılan 

araş tırmalar incelendiğinde sürekli kaygı ve kararsızl ığ ı  birlikte 

inceleyen araşt ı rmalara pek rastlanmamış tır.  Aynı zamanda kararsızlıkla 

ilgili  araş t ırmalarda daha çok kariyer kararsızlığı  ve karar verme sti lleri 

üzerine yoğunlaşmışt ır.  Dolayısıyla araşt ırma sonuçları i rdelenirken 

karar verme stilleriyle ilgili  araşt ı rmaların kararsızlık alt  boyutuyla ilgili  

sonuçlara da yer verilmişt ir.  

 

2.1.  Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Kişisel kararsızl ık ölçeğinin durumluk ve sürekli kaygı envanteri  

ile uyum geçerliliğini belirlemek için Bacanlı (2005;128) bir araşt ı rma 

yapmışt ır.  Araşt ırmada 153 üniversi te öğrencisine (94 kız- 59 erkek) aynı 

anda uygulanarak söz konusu ölçeklerden alınan puanlar arasındaki 

korelasyon katsayısına bakılmışt ır.  Durumluk kaygı ölçeği  i le puanlar 

arasında pozitif yönde ancak pek güçlü olmayan ancak anlamlı düzeyde 

ilişkiler bulunmuştur.  Sürekli kaygı  ölçeği  i le kişisel kararsızlık 

ölçeğinin tümüne (r= 58 p< 01) araşt ı rıcı kararsızlık alt  ölçeğine (r=59, 

<01) ve aceleci kararsızlık alt  ölçeğine (r= 41,p<01) ilişkin bulgular 

arasında pozitif yönde güçlü ve anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur.  

Deniz (2002) üniversite öğrencilerinin karar verme stratej ileri ve 

sosyal beceri düzeylerinin öğrencilerin baskın ben durumları ve bazı 

özlük niteliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 1.  

ve 4.  sınıf  öğrencileri üzerinde bir araşt ırma yapmış t ır.  Toplam 486 

öğrenci üzerinde yaptığı araşt ırmada baskın ben durumlarına göre 

öğrencilerin kararsız karar verme stratej isi alt  ölçeğinde fark 



bulmuş tur.  Sınıf  değ işkenine göre 1.  sınıfların baskın ben durumlarına 

göre kararsız karar verme stratej isi puan ortalamaları  4.  sınıf 

öğrencilerine göre yüksektir.  Baskın ben durumları ile kararsız karar 

verme stratej isi arasında cinsiyet değ işkenine göre anlamlı fark elde 

etmemişt ir.  Kararsız karar verme stratej isi ile sosyal beceri,  duygusal 

anlatımcılık,  sosyal duyarlıl ık arasında 0.05 düzeyinde aynı yönde, 

buna karşı l ık kararsız karar verme stratejisi i le sosyal kontrol arasında 

ters yönde 0.05 düzeyinde anlamlı ilişkiler bulmuştur.  

Demir,  Kızılkurt,  Dirican, Süzen ve Kırbaş  (1998),  ‘Üniversite  

Öğrencilerinin Karar Verme Ve İkilemleri’ üzerine yaptıkları araş tırmada 

üniversitedeki öğrencilerin çoğunlukla kendilerini kararlı gördüklerini  

fakat en çok kararsızlık yaşadıkları dönemin üniversite yılları olduğunu 

bulmuş lardır.  Tıp Fakültesinde 81 öğrenci üzerinde yaptıkları 

araş tırmada % 70,5 düzeyinde öğrencilerin kendilerini kararlı  bireyler 

olarak gördükleri,  %24,1 düzeyinde öğrencinin bir karar verip hemen 

değ işt i rdiklerini,  %58,8 düzeyinde öğrencinin verdikleri kararda sebat  

ettiklerini,  %7,8 düzeyinde öğrencinin acele karar verdiğini,  %3,9 

düzeyinde öğrencinin karar verirken hiç ikileme düşmediklerini,  %27,4 

düzeyinde öğrencinin kararsızlık anında hiçbir şeye başvurmadıklarını,  

%62,7 düzeyinde öğrencinin ise en fazla üniversitede kararsızlık 

yaşadıklarını bulmuş lardır.  

Kesici (2002) üniversite öğrencilerinin karar verme stratej ilerinin 

psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve özlük niteliklerine göre karşı laşt ırmalı  

olarak incelenmesi i le ilgili  olarak yaptığı  araşt ı rmada bireylerin karar 

vermelerinde rol oynadığı düşünülen başarma, uyarlık,  özerklik,  yakınlık,  

duyguları anlama, ilgi görme, başatlık,  kendini suçlama ve sebat, 

psikolojik ihtiyaçları ele almış tır.  Araş t ırma sonuçlarına göre,  cinsiyet 

değ işkeninde kız öğrencilerle erkek öğrencilerin kararsız karar verme 

stratej ileri puan ortalamaları arasında manidar düzeyde anlamlı fark 

bulamamışt ı r.  Sınıf  değişkenine göre ise ,  1.  sınıf öğrencilerinin kararsız 

karar verme stratejileri ile 4.  sınıf  öğrencilerinin kararsız karar verme 

stratej ileri puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulamamış t ır.  Ancak 

öğrencilerin okudukları bilim dalına göre içtepisel ve kararsız karar 

verme stratejilerinde manidar bir farklılık elde etmiş tir.  



Çoban ve Hamamcı (2006) farklı kontrol odağına sahip bireylerin 

kullandıkları karar verme stratej ileri üzerinde 344 lise öğrencisi ile bir  

araş tırma yapmışlardır.  Elde edilen bulgulara göre,  içtepisel karar verme 

stratej isi i le kararsızlık arasında olumlu yönde ve düşük düzeyde ilişki 

bulmuş lardır.  Ayrıca içsel kontrol odağına sahip öğrencilerin daha az 

kararsızlık yaşadıklarını bulmuşlardır.  

Özodaşık (1989) yalnızl ığın çeşi t l i değişkenlerle ilişkisine 

yönelik yaptığı  araşt ırmada yalnızlık ile sürekli kaygı arasındaki ilişkiyi  

incelemiş t ir.  Toplam 43 üniversite  öğrencisi üzerinde yaptığı  araş tırmada 

sürekli kaygı ile yalnızl ık arasında  (.59 ) düzeyinde korelasyon 

bulmuş tur.   

Izgar (2003) okul yöneticilerinin karar verme stratejileri ve 

yeterliliklerine yönelik yapmış  olduğu araş tırmada cinsiyet değ işkenine 

göre kadın ve erkek idareciler arasında kararsız karar verme stratej ileri 

puan ortalamaları arasında fark elde etmemişt ir.  

Canbaz ve diğerleri  (2001) Samsun Çıraklık Eğ it im merkezine 

devam eden çırakların Durumluk- Sürekli kaygı  düzeylerini  

değerlendirmek amacıyla 15–24 yaş  arası 1001 çırak üzerinde bir  

araş tırma yapmışlardır.  Araş tı rmaya alınan çırakların sürekli kaygı puan 

ortalamaları 44,7 iken durumluk kaygı puan ortalamaları 40,0 

düzeyindedir.  DKP i le SKP arasında r= 0.52 düzeyinde anlamlı ilişkiler 

bulunmuş tur.  Çalışmada cinsiyetin kız olmasının,  çalışma koşullarındaki  

olumsuzlukların,  sigara ve alkol  kullanma durumunun DKP ve SKP 

düzeyini artırdığ ı  bulunmuştur.  

Aktekin ve diğerleri (1996) tıp fakültesi öğrencilerinde kaygı 

depresyon ve bazı yaşam sorunları üzerine 5 yıl süren uzunlamasına bir 

araş tırma yapmış lardır.  Araşt ırmada öğrencilere durumluk ve sürekli  

kaygı ölçekleri 1.  sınıftan baş layarak 5.  sınıfa kadar her yıl 

uygulanmışt ı r.  Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin durumluk ve 

sürekli kaygı düzeyleri birinci ve ikinci yıllar  arasında belirgin şekilde 

artmış ,  üçüncü yılda yüksek düzeyini korumuş  ancak dördüncü ve beşinci  

sınıfta düşme göstermişt ir.  

Ekici,  Tavuz ve Koçyiğ i t 2004 yılında Selçuk Üniversitesinde 279 

üniversite öğrencisinin sürekli kaygı düzeyini araş tırmış lardır.  Araşt ı rma 



sonucunda 21- 23 yaş  aralığ ında sürekli kaygı düzeyinde fark 

bulamamışlar,  fakat 24 yaş  ve üzeri  öğrenci grubunda fark elde 

etmiş lerdir.   

Akkaya ( 1999),  üniversite öğrencilerinde kaygı nedenleri üzerine 

yaptığı  araşt ırmada öğrencilerin cinsiyetleri,  okudukları fakülte, 

barındıkları yer ve ailenin ekonomik durumu gibi değişkenlerin kaygı 

üzerindeki etki lerini  araşt ırmış t ır.  Araşt ı rmaya fen edebiyat fakültesi ve 

eğit im fakültesinde öğrenim gören son s ınıf öğrencilerinden toplam 864 

öğrenci katılmışt ır.  Elde edilen bulgulara göre cinsiyet ile kaygı düzeyi 

arasında ilişki bulamamışt ır.  Eği tim fakültesinde okuyan öğrencilerin 

ortalama kaygı düzeyini fen edebiyat fakültesinde okuyan öğrencilerin 

kaygı düzeylerinden biraz yüksek bulmuştur.  Ayrıca yurtta kalan 

öğrencilerin kaygı düzeyleri yüksek iken, ailenin gelir düzeyinin kaygı 

düzeyine etkisi olmadığı  sonucuna ulaşmış t ır.   

Bilge ve Pektaş  (2004),  hemşirelik yüksek okuluna devam eden 132 

öğrencinin sürekli kaygı düzeyi ve bununla başa çıkma becerilerine 

yönelik bir araşt ı rma yapmışlardır.  Araşt ırma sonucunda 19- 22 yaş  

grubundaki öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerini X = 48,6 olarak 

bulmuş lardır.  Evde yaşayan öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerini X = 

59,1; yurtta yaşayan öğrencilerin sürekli  kaygı düzeylerini ise X  = 40,9 

olarak bulmuşlardır.  Gelir düzeyi ile  sürekli kaygı düzeyi arasında 

anlamlı fark bulamamışlardır.  

Özgüven ve Diğerleri (2001),  üniversite öğrencilerinin psikolojik 

sorunlarına yönelik olarak yaptıkları araş tırmada öğrencilerin %68’ inde 

aşırı kaygı,  %61’ inde kararsızlık sorunu bulmuşlardır.  

Tiryaki (1996) üniversite öğrencilerinin karar verme davranış ını 

çeşi t li  değişkenler açısından incelemek amacıyla bir araşt ırma yapmış t ır.  

Araşt ı rmaya katılan üniversite 1.  sınıf öğrencilerinin kararsızlık 

stratej isini kullanma bakımından 4.  sınıf  öğrencilerine göre anlamlı fark 

elde etmiş tir.  

Kuzgun (1993),  16–18 yaş  aralığı  i le 25–40 yaş  aralığındaki  

bireylerin karar verirken benimsedikleri  stratej ileri incelemiş  ve fark 

bulamamışt ı r.   



Varol  (1990) lise son sınıftaki öğrencilerin kaygılarını etkileyen 

etmenleri araş tı rmış  ve şu bulgulara ulaşmış tı r.  Cinsiyete göre kız 

öğrencilerin kaygı düzeylerini erkek öğrencilerden daha yüksek 

bulmuş tur.  Ailelerinin ekonomik durumuna göre ise,  düşük ve orta gelir 

düzeyindeki ailelerden gelen öğrencilerin kaygı düzeylerini yüksek gelir 

düzeyindeki öğrencilere oranla daha yüksek bulmuştur.  

 

2.2.  Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Edwards,  AC.  Pillay,  Sorgent  SD. Ve RM. Dhlomo, C. (2001),  

Güney Afrikadaki üniversite öğrencileri  arasındaki kaygıya yönelik bir  

araş tırma yapmışlardır.  Black Üniversitesindeki 214 birinci sınıf  

öğrencisi üzerinde yapılan araşt ırmada öğrencilerin % 17,8 inde aşı rı  

kaygı bulmuş lardır.  Ancak, öğrencilerin cinsiyet ve kırsal  kesim veya 

şehirde yaşama oranlarına göre fark bulamamışlardır.  

Klinik olmayan ortamlarda insanların kaygıya duyarlılığı  ve 

zihinsel iş leml eri üzerine bir araşt ırma yapan (A. Keny; Khawaja, 

Armstrong; Nigar,  G; 2002),  kaygıda cinsiyet farklılaşması üzerinde 

durmuşlardır.  48 erkek ve 49 kadının katıldığ ı  araşt ırmada klinik 

olmayan bir ortamda kaygı semptomlarını ifade etmeleri istenmişt ir.  

Verilerin analizleri sonucunda kadınların aşırı  tepki toplama sıkıntıları,  

olumsuz sonuçlanan zihinsel işlemler ve genel olarak kaygıya 

duyarl ılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuş tur.  

Üniversite öğrencilerinde kaygı sıklığı  ve yoğunluğu üzerine bir  

araş tırma yapan (Pierre,  Michel,  Janisse ve Palys T.S; 1976),  1097 

üniversite öğrencisi üzerinde araş t ırma yapmışlardır.  455 erkek, 642 kız 

öğrenciye ‘ sizlere kaygı veren 3 durumu anlatın’ diye soru sorulmuş  ve 

her bir kaygı durumundaki kaygının yoğunluğu değerlendirilmiş  ve 

aralarındaki korelasyona bakılmış tı r.  Kaygı yaratan durumlar ise benlik 

tehdidi,  fiziksel tehdit ve belirsizlik olarak kategorilere  ayrılmış tır.    

Elde edilen sonuçlara göre kadınlar için kaygının yoğunluğu daha fazla 

iken, erkekler için kaygı yoğunluğu daha azdır.   

Lonetto ve diğerleri (1980) Kuzey İrlanda ve Kanada’daki  

üniversite öğrencilerinin arasındaki ölüm anksiyetesi üzerine bir 

araş tırma yapmışlardır.  Kuzey İr landa’ da 315, Kanada’ da 255 üniversite  



öğrencisine Ölüm Anksiyetsi Ölçeği  (DAS) ve Kaygı Ölçeği  (MAS) 

uygulanmışt ı r.  Sonuçta Kanada’daki üniversite öğrencilerinin ölüm 

kaygısı düzeylerinin yüksek olduğu, Kuzey İrlanda’daki öğrencilerin ise  

erken ölüm ve ceset kaygılarının yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. 

DAS ve MAS arasında ise Kuzey İrlanda’daki öğrenciler arasında r= .34,  

Kanada’daki öğrenciler arasında ise r= .34 düzeyinde ilişki bulunmuştur.  

Walters,  GD. (1982) t ıp fakültesi  öğrencilerinde kariyer 

kararsızlığında eğit im ve kişi l ik arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

iki ayrı araşt ı rma yapmışt ır.  İlk önce kariyer kararsızlığ ında akademik 

performansın etkisini belirlemek amacıyla Texas üniversitesi  tıp 

fakültesindeki 98 öğrenciyi iki yıl  süreyle izlemişt i r.  Gönüllü katılan bu 

öğrencilere Tıpta Uzmanlık Tercih Envanteri (MSPI) uygulanmışt ır.  

Uygulama sonrası elde edilen verilere göre öğrenciler kararlı- yüksek 

ilgili  kararsız- düşük ilgili  kararsız olarak üç gruba ayrılmışt ır.  İkinci  

çalışmada ise kariyer kararsızlığ ında kişi l iğ in etkisini araş tı rmak 

amacıyla 88 öğrenci bir yıl  süreyle izlenmişt ir.  Gönüllü olarak katılan bu 

öğrencilere MSPI ve ayrı kiş il ik testleri uygulanmış t ır.  Elde edilen 

sonuçlar birleşt irilmiş  ve şu veriler  elde edilmişt i r.  Öğrencilerin 

kararsızlığında anksiyete etkili  deği ldir.  Az ilgili  olan öğrencilerin 

kararlı  öğrencilere  oranla kişi l iklerinin daha az etkili  olduğu 

bulunmuş tur.  

Andrews B. ve diğerleri (2006) öğrencilerde anksiyete ve 

depresyon üzerine anket ve görüşme tekniğinin uygulandığı  

karşı laşt ı rmalı bir araşt ırma yapmış lardır.  89 üniversite öğrencisine 

Anksiyete ve Depresyon Ölçeği  ve onun takibinde DSM-IV’ ün tanıladığı  

kriterleden oluşan bir görüşme formu uygulanmışt ır.  Sonuçlar 

göstermişt i r ki,  öğrencilerin depresyon düzeylerinde oldukça ayrıntılı  ve 

spesifik etkiler  varken, anksiyete düzeylerinde daha zayıf  spesifik etkiler 

vardır.  Anksiyetede elde edilen değerler anlamsızdır fakat depresyon 

düzeylerinde elde edilen değer ciddi  düzeyde zihni problemlerinin 

olduğunu göstermektedir. 

Kimen ve Troth (1974),  sürekli kaygı  ile bir karar verip sebat 

gösterme davranış ı arasında negatif  bir ilişki bulmuşlardır  (Kuzgun, 

2000;158).   



Lyon (1959) ve Hall (1963),  karar vermekte güçlük çekenlerin 

kaygı ölçeğinde kararını verenlere göre daha yüksek puanlar aldıklarını  

bulmuş lardır (Kuzgun, 2000; 158).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  BÖLÜM 

 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

 

Bu bölümde araşt ırma modeli,  evren ve örneklem, veri toplama 

araçları ile ilgili bilgilere yer verilecektir. 

 

3.1. Araştırma Modeli  

Bu araşt ırmada İl işkisel Tarama Modeli kullanılmışt ı r.  İl işkisel  

Tarama Modelleri,  iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birl ikte 

değ işimin varlığ ını ve\veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araşt ırma 

modelleridir (Karasar,  2004; 81).   

 

3.2.  Evren Ve Örneklem 

Araşt ı rmanın evrenini Selçuk Üniversitesinin çeşi t l i fakültelerinde 

öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır.  Araşt ı rmanın 

amacına uygun olarak örneklem seçiminde tesadüfî örnekleme yöntemi 

kullanılmışt ır.  Dolayısıyla tesadüfî olarak yapılan seçimler sonucunda 

veriler İktisadi  İdari Bil imler,  Mühendislik Mimarlık Fakültesi,  Fen 

Edebiyat Fakültesi,  Ziraat Fakültesi,  Eği tim Fakültesi ve Hukuk 

Fakültesinden elde edilmişt i r.  Yine fakültelerin tesadüfî örnekleme ile  

belirlenen herhangi bir bölümünde öğrenim gören 1,  2,  3 ve 4.  sınıf  

öğrencilerine ölçekler uygulanmışt ır.  Ölçekler toplam 1063 öğrenciye 

uygulanmış  ancak yeterli  cevap vermediği  belirlenen öğrencilerin 

cevapları  değerlendirmeye alınmamış t ır.  Dolayısıyla veriler 959 

öğrenciden elde edilmişt ir.   

 

 

 

 

 

 

 



Tablo1:  Araştırmaya Katılan Fakülteler Ve Sınıflara Göre Öğrenci 

Sayıları 

 

Fakülteler 
İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesi  
Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi  
Fen Edebiyat Fakültesi 

Ziraat Fakültesi  
Eği t im Fakültesi  
Hukuk Fakültesi  

1.  

Sınıf  
44  

32  

41  

40  

34  

37  

2.  

Sınıf  
47  

41  

41  

43  

41  

48  

3.  

Sınıf  
45  

38  

48  

36  

33  

44  

4.  

Sınıf  
40  

40  

33  

32  

33  

48  

 

Toplam 
176  

151  

163  

151  

141  

177  

TOPLAM 228 261 244 226 959 
 

Aşağıdaki tabloda araşt ırmaya alınan öğrenci sayıları verilmiş t ir.  

 

 

Tablo2:  Araştırmaya Katılan Kız Ve Erkek Öğrenci Sayıları 

 

Fakülteler  
İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesi  
Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi  
Fen Edebiyat Fakültesi  

Ziraat Fakültesi  
Eği t im Fakültesi  
Hukuk Fakültesi  

Kız 
85  

71  

78  

75  

94  

90  

Erkek 
91  

80  

85  

76  

47  

87  

Toplam 
176  

151  

163  

151  

141  

177  

TOPLAM 493 466 959 
 
 

3.3.  Veri Toplama Araçları  

Araşt ı rmada öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerini bel irlemek 

amacıyla Spielberger ve diğerleri tarafından 1970 yılında gelişt ir ilen 

‘Sürekli Kaygı’  envanteri,  Bacanlı (2005) tarafından gelişt i rilen Kiş isel 

Kararsızlık Ölçeğ i  ve öğrenciler hakkında bilgi toplamak için Kiş isel 

Bilgi Formu kullanılmışt ır.  

 

3.3.1. Sürekli Kaygı Ölçeğ inin Genel Özellikleri  

Sürekli Kaygı ölçeği  Necla Öner ve Ayhan Le Compte tarafından 

1983 yılında Türkçeye uyarlanmışt ı r.  Ölçek toplam 20 ifadeden oluşur.  



Ölçekte iki  tür ifade bulunmaktadır.  Bunlar doğrudan (direct) ve tersine 

dönmüş  (reverse) ifadelerdir.  Doğrudan ifadeler,  olumsuz duyguları;  

tersine dönmüş  ifadeler ise olumlu duyguları yansıtmaktadır.  Bu ikinci 

tür ifadeler puanlanırken 1 ağı rlık değerinde olanlar 4’e;  4 ağı rlık 

değerinde olanlar ise 1’e dönüşür.  Tersine dönmüş  ifadelerin sayısı 

yedidir ve bunlar 21,  26,  27,  30,  33,36 ve 39’ dur.  Ölçek 20 ifadeden 

oluştuğu için toplam puan değeri 20 i le 80 arasında değişmektedir.  

Puanlamada değişmeyen değerlerin işleme katılması tersine dönmüş  

ifadelere verilen cevapları kendiliğinden düzeltmiş  olur.  Örneğin;  

tersine dönmüş  ifadelerde 4 ağı rlık değeri taş ıyan bir seçenek 

işaretlenince,  bu cevabın gerçek ağırlık değeri 5- 1= 1 olur (Öner ve Le 

Compte,  1983; 4–5).   

Ölçekteki cevap seçenekleri 4 tanedir ve bunlar;  

1 Hemen hiçbir zaman 

2 Bazen 

3 Çok zaman 

4 Hemen her zaman, şeklindedir.  

Durumluk ve Sürekli kaygı ölçekleri birbirinden bağımsızdır.  

Güvenirliklerini belirlemek için Richardson 20 formülü ile saptanan 

güvenirlik katsayılarının sürekli kaygı ölçeği  için.  83 ile.  87 arasında 

değ işt iği  bulunmuş tur.  Test tekrar test  tekniği  i le saptanan kararlılık 

katsayıları sürekli kaygı ölçeği  için.  71 ile.  86 arasında değişt iği  

bulunmuş tur.  Bu bulgular Türkçeleşt irilmiş  olan ölçeğin güvenilir  

olduklarının kanıtı  olarak kabul edilmişt i r.   

Ölçeklerin geçerliliğ i  ise yapı/ deneysel kavram ve kriter geçerliliği  

i le saptanmışt ır.  Normal ve hasta Türk örneklemi üzerinde ölçeğin yapı  

geçerlil iği sınanmış t ır.  Bulgular ölçeğ in kuramsal yapı geçerliğ ini  

sağlamlaşt ırıcı nitelikte bulunmuştur.   

 

3.3.2.Kişisel Kararsızlık Ölçeğinin Genel Özellikleri  

Kişisel Kararsızlık Ölçeği  kiş ilerin karar verirken benimsediği  

davranış ları betimleyen 18 maddeden oluşan bir ölçektir.   

Ölçek, Bacanlı (2005; 134) tarafından kararsızlığı ,  karar verme 



Sürecinde yaşanılan güçlükleri,  kararsızlığın sebebi ya da ilişkili  olduğu 

değ işkenleri betimleyen ifadelerden oluşması şeklinde üç kri terden yola 

çıkılarak geliş t ir ilmişt ir.  KKÖ’ nün birbirinden bağımsız iki alt  ölçeğ i  

vardır.  Bu nedenle kiş isel kararsızl ığ ı  ölçmektedir.  Bu nedenle 

araş tırmalarda ölçeğin bütününden deği l ,  alt  ölçeklerin her birinden elde 

edilen puanların kullanılması önerilmektedir.  Bir alt  ölçekten elde edilen 

yüksek puan o alt  ölçeğin ölçtüğü kiş isel kararsızlık düzeyinin yüksek 

olduğunu göstermektedir.  Ölçekteki tüm maddeler kişisel  kararsızlığ ı  

içeren doğrudan ifadeler biçiminde düzenlenmişt i r.  Ölçeğin alt  ölçekleri  

Araşt ı rıcı Kararsızlık ve Aceleci Kararsızlık olarak iki tanedir.   

Araşt ı rıcı Kararsızlık alt  ölçeği  10 maddeden oluşur.  Bunlar,  1,  2, 

5,  6, 9, 10, 13,  14, 17 ve 18. maddelerdir. 

Aceleci kararsızlık alt  ölçeği  maddeleri ise 8 tanedir.  Bunlar,  3,  

4,  78, 11,  12, 15 ve 16. maddelerdir.  

Beş  dereceli likert tipi olan ölçekte seçenekler,   

A= Hiç uygun değil ,   

B= Pek uygun değil ,  

C= Biraz uygun,  

D= Uygun ve  

E= Çok uygun şeklindedir.  

 Puanlama işleminde A= 1; B= 2; C= 3; D= 4; E= 5 puan 

verilmektedir.  Ayrıca cevaplayıcıların sosyal beğenirlikten etkilenmelerini 

önlemek amacıyla uygulamalarda ölçeği  ‘ Kişisel Karar Ölçeği ’ adının 

verilmesi önerilmektedir ( Bacanlı,  2005; 134- 135).  

Ölçeğin durumluk ve sürekli kaygı ölçeği  i le uyum geçerliğini  

belirlemek amacıyla  184 lisans düzeyindeki üniversite öğrencisine KÖ ve 

durumluk sürekli kaygı envanteri uygulanmışt ır.  Sürekli kaygı ölçeğ i i le 

KÖ’ nün bütünü (r= .53,  p< .01) ve araşt ır ıcı kararsızlık (r=.57,p<.01) 

arasında güçlü ve anlamlı düzeyde, sürekli kaygı ile aceleci kararsızlık 

(r=.16,p<.05) arasında pek güçlü olmayan ancak anlamlı düzeyde ilişki 

bulunmuştur.   

Ölçeğin güvenirliğ i  için Cronbach Alpha formülü kullanılarak iç 

tutarlılık katsayıları ve test tekrar test  yöntemi kullanılarak kararlılık 

katsayısı hesaplanmışt ır.  Yapı geçerliğini sınamak için faktör analizi  



yapılmışt ı r.  Elde edilen bulgular ölçeğin güvenir olduğunun kanıtı  olarak 

kabul edilmişt ir.  

 

3. 4. Verilerin Toplanması Ve Analizi  

Araşt ırma örneklemindeki fakültelerde 1,  2,  3 ve 4.  sınıf öğrencilerine 

Kişisel Bilgi Formu, Kişisel Kararsızlık Ölçeği  ve Sürekli Kaygı ölçeği  

uygulanmışt ır.   

Verilerin analizinde SPSS 13 paket programından yararlanılmışt ır.  

Bağımsız değişkenlerde cinsiyet,  yaş  ve kalınan yer ile ilgi li  olarak t- testi  

uygulanmış;  fakülte,  sınıf ve gelir düzeyi için ise Varyans Analizi  

yapılmışt ı r.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



IV. BÖLÜM 
 
 
 

BULGULAR 
 

 
Bu bölümde cinsiyet,  yaş  ve öğrencilerin nerede kaldıklarına 

yönelik olarak t- testi;  fakülte,  sınıf  ve gelir düzeyine yönelik olarak 

varyans analizleri sonuçlarına yer verilmişt ir.  

 

 1.  Üniversite öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık düzeyleri ve 

Sürekli Kaygı düzeyleri arasındaki farkın cinsiyet değişkenine ait 

bulguları   

Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin kişisel kararsızlık ve 

sürekli kaygı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaş ıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t- testi  yapılmışt ır.  Elde edilen 

veriler Tablo 3 de gösterilmiş t ir.  

  
Tablo 3:  Cinsiyetlerine göre Kişisel Kararsızlık Ve Sürekli Kaygı t-testi sonuçları 
 

  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin cinsiyet  

değ işkenine göre araşt ır ıcı kararsızlık alt  boyutunda anlamlı fark 

bulunamamışt ır.  Aceleci kararsızlık alt  boyutunda erkek öğrencilerin 

lehine p<0.05 düzeyinde anlamlı fark elde edilmişt i r.  Kız öğrencilerin 

ortalaması (18,92) iken, erkek öğrencilerin ortalaması (19,09) olarak 

daha yüksek bulunmuştur.  Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla  

karar verirken daha aceleci davrandıkları söylenebilir.  Cinsiyet  

değ işkenine göre kız ve erkek öğrencilerin sürekli kaygı puan 

ortalamalarında manidar bir farklılık elde edilmemişt i r.  

 
Araştırıcı 

Kararsızlık 
 

Aceleci 
Kararsızlık 

 
Sürekli 
kaygı 

Cinsiyet 
Kız 

Erkek 
 

Kız 
Erkek 

 
Kız 

Erkek 

n 
493 
466 

 
493 
466 

 
493 
466 

X  
26,28 
24,43 

 
18,92 
19,09 

 
45,54 
45,19 

Ss. 
6,58 
6,19 

 
5,40 
4,81 

 
5,25 
5,62 

t. 
4,482 

 
 

-,507 
 
 

,993 
,991 

p 
,231 

 
 

,021 
 
 

,101 



2. Üniversite öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık düzeyleri  ile 

Sürekli Kaygı düzeyleri arasındaki farkın yaş  değişkenine ait  

bulguları            

Yaş  değişkenine göre,  üniversite öğrencilerinin kiş isel kararsızlık 

ve sürekli kaygı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t- testi yapılmış tı r.  Elde edilen 

veriler Tablo 4’ de gösterilmişt i r.               

 
Tablo 4: Yaş Değişkenine Göre Kişisel Kararsızlık Ve Sürekli Kaygı t- testi 

sonuçları 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo 4 incelendiğinde yaş  değişkenine göre araş t ırıcı  kararsızlık 

alt boyutunda 18–22 yaş  aralığ ında ortalama (25,33) ,  23–27 yaş  

aralığında ise (25,86) olarak bulunmuştur.  Aceleci kararsızlık alt  

boyutunda 18–22 yaş  aralığında ortalama (18,95) ,  23–27 yaş  aralığında 

ise (19,56) olarak bulunmuştur.  Sürekli kaygı düzeyinde ise 18–22 yaş  

aralığında ortalama (45,40) olarak elde edilirken, 23–27 yaş  aralığında 

ise (45,08) olarak elde edilmişt i r.  Elde edilen bulguların hiç biri  p<0.05 

düzeyinde manidar deği ldir.  Dolayısıyla yaşları büyük olan öğrencilerin 

kişisel kararsızlık ve sürekli kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu 

varsayımı bu sonuçla reddedilmişt i r.  

 

3.  Üniversite öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık düzeyleri  ile 

Sürekli Kaygı düzeyleri arasındaki farkın nerede kaldıklarına ait 

bulguları             

Nerede kaldıklarına göre öğrencilerin kişisel kararsızlık ve 

sürekli kaygı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaş ıp 

 
Araştırıcı 

Kararsızlık 
 

Aceleci 
Kararsızlık 

 
Sürekli 
Kaygı 

Yaş 
18–22 
23–27 

 
18–22 
23–27 

 
18–22 
23–27 

n 
881 
77 

 
881 
77 

 
881 
77 

X  
25,33 
25,86 

 
18,95 
19,56 

 
45,40 
45,08 

Ss. 
6,473 
6,332 

 
5,077 
5,607 

 
5,422 
5,600 

t 
-,680 
-,694 

 
-,998 
-,918 

 
,496 
,483 

p 
,924 

 
 

,433 
 
 

,544 



farklılaşmadığını belirlemek için t- testi  yapılmışt ı r.  Elde edilen veri ler  

Tablo 52’te gösterilmişt ir.        

          

Tablo 5:  Nerede Kaldıklarına Göre Kişisel Kararsızlık Ve Sürekli Kaygı 

t-testi Sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin nerede kaldıkları i le kişisel  

kararsızlık ve sürekli kaygı düzeyi puan ortalamaları şu şekilde elde 

edilmişt ir.  Araşt ırıcı  kararsızlık alt  boyutunda ev (25,10),  yurt (25,79);  

aceleci kararsızlık al t  boyutunda ev (18,88), yurt (19,17);  sürekli kaygı  

düzeyinde ise ev (45,18),  yurt (45,64).  Elde edilen puan ortalamaları 

p<0.05 düzeyinde manidar deği ldir .  Bu sonuçla yurtta kalan 

öğrencilerin kişisel kararsızl ık ve sürekli kaygı düzeylerinin daha 

yüksek olduğu varsayımı reddedilmişt i r.  

 

4. Üniversite öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık düzeyleri  ile 

Sürekli Kaygı düzeyleri arasındaki farkın öğrenim gördükleri 

fakülte değ işkenine ait bulguları    

Fakülte değişkenine göre öğrencilerin kiş isel kararsızlık ve 

sürekli kaygı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaş ıp 

farklılaşmadığını belirlemek için varyans analizi yapılmışt ır.  Fakülte  

değ işkeni ile araşt ı rıcı kararsızl ık ve aceleci kararsızlık alt  boyutları ile 

sürekli kaygı düzeyine ait  sonuçlar tablo 6 da verilmişt ir.  

 

 

 

 
 

Araştırıcı 
Kararsızlık 

 
Aceleci 

Kararsızlık 
 

Sürekli 
kaygı 

Kalınan 
Yer 
Ev 

Yurt 
 

Ev 
Yurt 

 
Ev 

Yurt 

n 
 

556 
400 

 
556 
400 

 
556 
400 

X  

 

25,10 
25,79 

 
18,88 
19,17 

 
45,18 
45,64 

Ss. 
 

6,36 
6,58 

 
5,05 
5,22 

 
5,53 
5,30 

t 
 

-1,631 
-1,622 

 
-,840 
-,835 

 
-1,288 
-1,297 

p 
 

,312 
 
 

,275 
 
 

,472 



 

Tablo 6: Fakülte Değişkenine Göre Kişisel Kararsızlık Ve Sürekli Kaygı 

Düzeyine Ait Varyans Analizi Sonuçları 

 
 

Araştırıcı 
Kararsızlık 

 
Gruplar 

arası 
Grup içi 
Toplam 

Kt. 
515,431 

 
39430,886 
39946,317 

Sd. 
5 

 
954 
959 

Ko. 
103,086 

 
41,376 

F 
 

2,491 

p 
 

,030 

 
Aceleci 

Kararsızlık 

Gruplar 
arası 

Grup içi 
Toplam 

348,243 
 

24785,719 
25133,962 

5 
 

954 
959 

69,008 
 

26,008 

 
2,678 

 
,021 

 
Sürekli 
Kaygı 

Gruplar 
arası 

Grup içi 
Toplam 

242,105 
 

28027,482 
28269,587 

5 
 

954 
959 

48,421 
 

29,410 

 
1,646 

 
,145 

 
Tablo 6 incelendiğinde fakülte değişkenine göre öğrencilerin 

kişisel kararsızlık ve sürekli kaygı düzeylerine bakıldığı  zaman 

araşt ırıcı kararsızlık alt  boyutunda (,030) aceleci kararsızlık boyutunda 

(,021) ve sürekli kaygı  boyutunda (,145) değerleri  elde edilmişt ir.  Elde 

edilen bulgular doğrultusunda araş tı rıcı ve aceleci kararsızlık alt  

boyutlarında p<0.05 düzeyinde anlamlı  farklılık bulunmuş tur.  Fakat 

sürekli kaygı düzeyinde elde edilen puan ortalamaları ise manidar 

değ i ldir.  Fakülte değişkenine göre kişisel kararsızl ık düzeyinde elde 

edilen farkın kaynağ ını belirlemek amacıyla Tukey testi  yapılmışt ır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 7: Fakülte Değişkenine Göre Araştırıcı Ve Aceleci Kararsızlık Alt  

Boyutlarına Ait Tukey Testi Sonuçları 

 

 
 
 

Araştırıcı 
Kararsızlık 

 
 
 

Fakülte 
 
 

İktisadi 
 İdari Bl. 

Fakülteler 
 

Mühendislik 
Mimarlık F. 

Fen Edebiyat F. 
Ziraat F. 
Eğitim F. 
Hukuk F. 

X  
 
-,298 

 
-,677 
-,411 
-2,133 
-1,511 

Kareler Arası 
 Fark 

,714 
 

,699 
,714 
,727 
,685 

p 
 

,998 
 

,928 
,993 
,040 
,236 

 
 
 

Aceleci 
Kararsızlık 

 
 
 

Hukuk  
Fak. 

İktisadi İdari 
Bl. 

Mühendislik 
Mimarlık F. 

Fen Edebiyat F. 
Ziraat F. 
Eğitim F. 

,716 
 

1,030 
1,194 
2,000 
,918 

,543 
 

,565 
,554 
,565 
,576 

,774 
 

,396 
,260 
,006 
,602 

 
 
 

Tablo 7 incelendiğinde fakülte değişkenine göre araşt ırıcı 

kararsızlık alt  boyutunda Eği t im fakültesindeki öğrencilerin İktisadi  

İdari Bilimler fakültesindeki öğrencilere oranla karar verirken daha 

araşt ırıcı davrandıkları görülmektedir.  Aceleci kararsızlık alt  boyutunda 

ise Ziraat Fakültesi  öğrencilerinin Hukuk Fakültesi öğrencilerine göre 

karar verirken daha aceleci davrandıkları söylenebilir.  Elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin fakülte değişkenine göre kiş isel kararsızlık 

düzeyinin farklılaş t ığı  varsayımı desteklenmektedir.  

 

 

5. Üniversite öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık düzeyleri ile 

Sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin okudukları sınıf  

değişkenine ait bulguları  

Sınıf değişkenine göre üniversite  öğrencilerinin kişisel 

kararsızlık ve sürekli kaygı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla varyans analizi  

yapılmışt ı r.  Sınıf değişkeni ile kiş isel kararsızlık ve sürekli kaygı  

düzeyine ait  sonuçlar tablo 8 de gösterilmiş tir.   

 



Tablo 8: Sınıf Değişkenine Göre Kişisel Kararsızlık Ve Sürekli Kaygı Varyans 

Analizi Sonuçları 

 
 

Araştırıcı 
Kararsızlık 
 

 
Gruplar 

arası 
Grup içi 
Toplam 

Kt. 
62,075 

 
39884, 242 
39946,317 

Sd. 
4 
 

955 
959 

Ko. 
20,692 

 
41,746 

F 
 

,795 

P 
 

,686 

 
Aceleci 

Kararsızlık 
 

Gruplar 
arası 

Grup içi 
Toplam 

227,150 
 

24906,812 
25133,962 

4 
 

955 
959 

75,717 
 

26,080 

 
2,903 

 
,034 

 
Sürekli 
kaygı 

Gruplar 
arası 

Grup içi 
Toplam 

66,307 
 

28203,280 
28269,587 

4 
 

955 
959 

22,102 
 

29,532 

 
,748 

 
,522 

 
 

Tablo 8 incelendiğ inde sınıf  değişkenine göre elde edilen 

bulgular araşt ırıcı kararsızlık alt  boyutunda  (,686),  aceleci kararsızlık 

alt boyutunda (.034) ve sürekli kaygı düzeyinde (,522) düzeyindedir.  

Aceleci kararsızlık alt  boyutunda bulunan değer p<0.05 düzeyinde 

anlamlıdır.  Araşt ırıcı kararsızlık ve sürekli kaygı düzeyindeki veriler 

ise manidar deği ldir.  Aceleci kararsızlık alt  boyutundaki bu farkın 

kaynağını belirlemek amacıyla Tukey testi  yapılmışt ır.   

 

Tablo 9: Sınıf Değişkenine Göre Aceleci Kararsızlık 

Tukey Testi Sonuçları 

 
 

Aceleci 
kararsızlık 

Sınıf 
 

1. 
sınıf 
 

Sınıflar 
 

2.sınıf 
3. sınıf 
4.sınıf 

X  
 

-1,339 
-,698 
-,481 

Kareler arası fark 
 

,463 
,587 
,597 

p 
 

,020 
,818 
,816 

 
Tablo 9 incelendiğ inde aceleci kararsızlık alt  boyutunda sınıflar 

arasındaki farkın 1.  sınıf  ve 2.  sınıf öğrencileri arasında olduğu 

görülmektedir.  2.  sınıf  öğrencilerinin aceleci kararsızlık boyutundaki 

puan ortalamaları  1.  sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir.  2.  sınıf taki 

öğrencilerin 1.  sınıftaki,  öğrencilere oranla karar verirken daha aceleci 

davrandıkları söylenebilir.  2.  sınıf öğrencilerinin aceleci kararsızlık alt  

boyutundaki puan ortalamalarının farklılaşması 1.  ve 2.  sınıfların 



kişisel kararsızlık düzeylerinin 3.  ve 4.  sınıf tan daha yüksek olduğu 

varsayımını desteklemektedir.  

 

6. Üniversite öğrencilerinin Kiş isel Kararsızlık Düzeyleri ile 

Sürekli Kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin ailelerinin gelir  

düzeylerine ait bulguları 

Gelir düzeylerine göre öğrencilerin kiş isel kararsızlık ve sürekli  

kaygı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaş ıp 

farklılaşmadığını bel irlemek amacıyla varyans analizi yapılmışt ır.  Elde 

edilen veriler Tablo 10’da gösterilmişt i r.  

 

Tablo 10: Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Kişisel Kararsızlık  

Ve Sürekli Kaygı Varyans Analizi Sonuçları 

 
 

Araştırıcı 
Kararsızlık 

 
Gruplar 

arası 
Grup içi 
Toplam 

Kt. 
1004,621 

 
38941,696 
39946,317 

Sd. 
5 
 

954 
959 

Ko. 
334,874 

 
40,777 

F 
 

8,212 

p 
 

,000 

 
Aceleci 

Kararsızlık 

Gruplar 
arası 

Grup içi 
Toplam 

26,614 
 

25107,348 
25133,962 

5 
 

954 
959 

8,871 
 

26,290 

 
1,337 

 
,798 

 
Sürekli 
kaygı 

Gruplar 
arası 

Grup içi 
Toplam 

43,381 
 

28226,206 
28269,587 

5 
 

954 
959 

14,460 
 

29,556 

 
,489 

 
,690 

 
Tablo 10 incelendiğinde gelir grubundaki ailelerin gelir  

seviyelerinin hepsi arasında farklılık olduğu görülmektedir.  450-650 ytl ile  

651-900 ytl arasında p< .002 düzeyinde,  450-650 ytl ile 1201 ytl ve üstü 

arasında p<.002 düzeyinde, 651-900ytl ile 901-1200ytl arasında p<.004 

düzeyinde ve 901-1200ytl ile 1201ytl  ve üstü arasında p<.004 düzeyinde 

anlamlı fark olduğu görülmektedir.  Farkın kaynağını belirlemek amacıyla 

Tukey testi yapılmışt ır.   

 

 

 

 



Tablo 11: Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Araştırıcı Kararsızlık Arasındaki 

 Tukey Testi Sonuçları 
 

 
 
 
 
 

Araştırıcı 
kararsızlık 

 
 
 
 
 

Gelir 
Düzeyleri 

450-650ytl. 
 
 

651-900ytl. 
 
 

901-1200ytl. 
 
 

1200ytl ve 
üstü 

Gelirler 
 

651–900 
901–1200 

1200 ve üstü 
450–650 
901–1200 

1200 ve üstü 
450–650 
651–900 

1200 ve üstü 
450–650 
651–900 
901–1200 

X  
 

-2,355 
,467 

-2,324 
-2,355 
1,887 
,030 
-467 

-1,887 
1,857 
-2,324 
,030 

-1,857 

Kareler 
Arası fark 

,655 
,645 
,648 
,655 
,553 
,556 
,645 
,553 
,544 
,648 
,556 
,544 

p 
 

,002 
,887 
,002 
,002 
,004 
1,000 
,887 
,004 
,004 
,002 
1,000 
,004 

 
 

Tablo 11 incelendiğ inde 450- 650ytl ile  651- 900 ytl  arasında,  

450–650 ytl ile 1201ytl ve üstü arasında,  651- 900ytl ile 901- 1200ytl  

arasında ve 901- 1200ytl ile  1201ytl  ve üstü gelir grupları ile Araşt ı rıcı 

Kararsızlık alt  boyutunda 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklıl ık olduğu 

görülmektedir.  Elde edilen bu verilere göre üniversite öğrencilerinin 

karar verirken daha araş tı rıcı davrandıkları söylenebilir.  Düşük gelir  

grubundaki öğrencilerin yüksek gelir grubundaki öğrencilere oranla  

kişisel kararsızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu varsayımı 

reddedilmişt i r.  Çünkü verilere göre bütün gelir düzeyleri araşt ırıcı  

kararsızlık alt  boyutundaki verileri etkilemektedir.  

 

7.  Üniversite öğrencilerinde Kiş isel Kararsızl ık düzeyi  ile 

Sürekli Kaygı düzeyi arasındaki korelasyona ait bulgular                                                                     

Üniversite öğrencilerinde sürekli kaygı düzeyi ile kişisel 

kararsızlık düzeyi arasında ilişki olup olmadığını  belirlemek amacıyla  

korelasyon tablosu yapılmışt ı r.  Elde edilen bulgular tablo 12 de 

gösterilmişt ir.  

 

 
 
 
 



Tablo 12:  Araştırıcı, Aceleci Kararsızlık Düzeyleri  
Ve Sürekli Kaygı Arasındaki Korelasyona Ait Sonuçlar 

 
 
Araştırıcı  
Kararsızlık 
 
Aceleci 
 Kararsızlık 
 
Sürekli  
Kaygı 

 
Korelasyon 
 katsayısı 
p 
n 
Korelasyon  
katsayısı 
p 
n 
Korelasyon  
katsayısı 
p 
n 

Araştırıcı K. 
1 
 
- 
959 
,379 
 
,000 
959 
,028 
 
,395 
959 

Aceleci K. 
,379 
 
,000 
959 
1 
 
- 
959 
,022 
 
,502 
959 

Sürekli K. 
,028 
 
,395 
959 
,022 
 
,502 
959 
1 
 
- 
959 

 
 

Tablo 12 incelendiğinde Kişisel Kararsızlık düzeyinde 

Araşt ı rıcı ve Aceleci Karars ızlık alt  boyutları  arasında,  (000) 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  Elde edilen değer p<0.05 

düzeyinde manidardır.  Sürekli kaygı i le kişisel kararsızlık puan 

ortalamaları arasında anlamlı ilişkiler bulunamamış tı r.  Bulgular 

ışığında öğrencilerin kişisel kararsızlık düzeylerini  çeşi t l i  

değ işkenlerin etkilediği ,  ancak sürekli kaygı düzeyini etkilemediği  

söylenebil ir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. BÖLÜM  

 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Bu bölümde, Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin 

Kişisel Kararsızlık düzeyleri ile Sürekli Kaygı düzeyleri arasındaki ilişki 

ve bu ilişkiyi etki leyebileceği  düşünülen cinsiyet,  yaş ,  öğrencilerin 

nerede kaldıkları,  öğrenim gördükleri fakülte,  okudukları sınıf  ve 

ailelerinin gelir düzeyi gibi değişkenlere ilişkin bulguların tartış ılması  

ve yorumuna yer verilecektir.   

 

Üniversite Öğrencilerinin Kiş isel Kararsızlık Düzeyi İle Sürekli 

Kaygı Düzeyine İ l işkin Bulguların Cinsiyet Değişkenine Göre 

Tartışma Ve Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre kişisel  

kararsızlık düzeyleri incelendiğinde araş t ırıcı kararsızl ık alt  boyutunda 

fark elde edilmemiş ,  ancak aceleci kararsızlık alt  boyutunda fark 

bulunmuş tur.  Sürekli kaygı düzeylerine bakıldığ ında ise fark 

gözlenmemişt ir.  Elde edilen bulgular Öner ve Le Compte’nin (1985) 

yapmış  olduğu araş t ırmayı desteklememektedir.  Öner ve Le Compte 

sürekli kaygı ile kişisel kararsızlık arasında pozitif yönde güçlü ve 

anlamlı ilişkiler bulmuş lardır.  Girgin (1990) yaptığ ı  araşt ırmada cinsiyet 

faktörünün kiş i lerin kaygı puanlarında önemli rol oynadığını bulmuştur.  

Ordu (1997) sürekli  kaygı düzeyinde kızlar ve erkekler arasında fark 

bulamamışt ı r.  Akkaya (1999)araşt ırmasında cinsiyet ve kaygı puanları  

arasında ilişki bulamamışt ır.  Kesici (2002) araşt ı rmasında,  cinsiyet  

değ işkenine göre kız öğrencilerle erkek öğrencilerin kararsız karar verme 

stratej isi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulamamış t ır.  

Selçuk üniversi tesi öğrencilerinden elde edilen puanlar bu 

araş tırmalardan elde edilen sonuçları büyük ölçüde destekler durumdadır.  

Aceleci kararsızlık alt  boyutunda erkek öğrencilerin puanları yüksek 

bulunmuş tur.  Bu farklılığ ın nedeni, kızların karar verirken çevrenin 



beklentilerine daha duyarl ı  olmalarından ve beklentilerini gerçekleşt irme 

hususunda erkeklerden daha fazla sorumluluk duymalarından dolayı daha 

dikkatli  karar verme eği l iminden kaynaklandığı  düşünülmektedir.   

 

Üniversite Öğrencilerinde Kişisel Kararsızlık Düzeyi İle 

Sürekli Kaygı Düzeyine İl işkin Bulguların Yaş  Değ işkenine Ait 

Tartışma Ve Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesindeki öğrencilerin yaş  değişkenine göre 

kişisel kararsızlık düzeylerine ait  bulgulara bakıldığında araşt ı rıcı 

kararsızlık alt  boyutunda 18–22 yaş  aralığında ve 23–27 yaş  aralığında 

anlamlı fark olmadığı  görülmektedir.  Aynı şekilde aceleci kararsızlık 

alt boyutunda da 18–22 ve 23–27 yaş  aral ıklarında fark bulunamamış t ır.  

Selçuk üniversitesi öğrencilerinin sürekli  kaygı  puanlarına bakıldığında 

ise aynı yaş  aralıklarında anlamlı fark bulunamamış t ır.  Yapılan 

araşt ırmalar incelendiğinde Bilge ve Pektaş  (2004) 19–22 yaş  

aralığındaki öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerinde çok yüksek 

olmayan bir farklılık bulmuşlardır.  Ekici,  Tavuz ve Koçyiğ i t (2004) 21–

23 yaş  aralığındaki öğrenci grubunun sürekli kaygı düzeyinde anlamlı  

fark bulamamışlar,  fakat 24 yaş  ve üzeri öğrenci grubunda anlamlı fark 

elde etmişlerdir.  Yine Kuzgun (1993) 16–18 yaş  grubu ile 25–40 yaş  

grubundaki kişi lerin karar verirken hangi stratej ileri izledikleri  

yönünde yaptığı  araşt ırmada fark bulamamışt ır.  Canbaz ve diğerleri 

(2001) 15-24 yaş  arası çıraklar üzerindeki araşt ırmalarında sürekli  

kaygı puan ortalamalarını durumluk kaygı puan ortalamalarından 

yüksek bulmuş lardır .  Yapılan araşt ı rmalar Selçuk Üniversi tesindeki 

öğrencilerden elde edilen verileri kararsızlık düzeyinde desteklemekte 

ancak sürekli kaygı düzeyinde desteklememektedir.  

 

 

 

 



Öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık Düzeyi İ le Sürekli Kaygı 

Düzeyine İ l işkin Bulguların Nerede Kaldıklarına Ait Tartışma Ve 

Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesindeki öğrencilerin kiş isel kararsızlık düzeyine 

ilişkin puanlarına bakıldığ ında araşt ı rıcı ve aceleci kararsızlık alt  

boyutlarında evde veya yurtta kalmalarına göre bir  farklılık 

bulunamamışt ır.  Aynı şekilde sürekli  kaygı düzeyine ait  veriler  

incelendiğinde evde veya yurtta kalmalarına göre farklılaşmaya 

rastlanmamışt ı r.  Yapılan araşt ı rmalar incelendiğinde bu değişkene 

ilişkin çok fazla araşt ırma bulunamamışt ır.  Akkaya (1999) üniversite 

öğrencilerinde kaygının nedenleri üzerine yaptığı  araş tı rmada yurt ta 

kalan öğrencilerin kaygı düzeylerini yüksek bulurken, evde kalanların 

kaygı düzeyini düşük bulmuş tur.  Bilge ve Pektaş  (2004) yaptıkları 

araşt ırmada evde kalan öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerini yurt ta 

kalan öğrencilere oranla daha yüksek bulmuşlardır.  Yurtta kalan 

öğrencilerin bu yurtları hem nitelik hem de nicelik yönünden yetersiz 

buldukları düşünüldüğünde yurtta kalanların evde kalanlara oranla 

kaygı düzeylerinin daha yüksek olması gerektiği  düşünülebilir.  Ancak 

diğer bir boyuttan bakıldığında evde kalan öğrencilerin gelir düzeyleri  

düşünüldüğünde kira ödeme, evin ihtiyaçlarını karşı lama yönünden 

bakıldığında kaygı puanlarının daha yüksek çıkması da beklenebilir.  

Ancak Selçuk Üniversitesi öğrencileri bütün bu yorumların dışında 

kalmış  ve kararsızl ık ile sürekli kaygı  düzeyi ve nerede kaldıkları 

arasında bir ilişki bulunmadığı  sonucunu göstermişlerdir.  

 

Üniversite Öğrencilerinin Kiş isel Kararsızlık Düzeyleri İle 

Sürekli Kaygı Düzeylerine İ lişkin Bulguların Fakülte Değ işkenine 

Ait Tartışma Ve Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesindeki öğrencilerin fakülte değişkenine göre 

kişisel kararsızlık puanlarına bakıldığında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir.  Araş t ırıcı kararsızlık alt   boyutunda Eği t im Fakültesi 

öğrencilerinin İktisadi İdari  Bilimler Fakültesindeki öğrencilere göre 



karar verirken daha araş t ırıcı davrandıkları görülmektedir.  Aceleci 

kararsızlık alt  boyutunda da Hukuk Fakültesi ile Ziraat Fakültesi 

öğrencileri arasında fark bulunmuştur.  Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 

karar verirken daha aceleci davrandıkları söylenebil ir.  Sürekli kaygı  

düzeyi ile ilgili  sonuçlara bakıldığında ise anlamlı farklılık 

görülmemiş ti r.  Yapılan araşt ırmalar incelendiğinde Demir,  Kızılkurt,  

Dirican, Süzen ve Kırbaş  (1998) üniversite öğrencilerinin karar verme 

becerilerine yönelik olarak yaptıkları araşt ırmada büyük bir  

bölümünün (% 70,5) karar verme güçlüğü yaşamadıklarını,  (%58,8) 

düzeyinde öğrencinin her zaman kararlı  olduklarını  bulmuşlardır.  

Akman (1992) yaptığ ı  araş t ırmada Eği t im Fakültesi öğrencilerinin 

kaygı düzeylerini oldukça yüksek bulmuş ,  bunun nedenini gelecekteki 

iş  ve meslek yaşamına yönelik beklentilere ilişkin nedenlere 

bağ lamış tı r.  Ekci,  Tavuz ve Koçyiğ i t  (2004) fakülte değişkenine göre 

öğrencilerin kaygı puanlarında fark bulamamışlardır.  Akkaya (1999) 

Eğit im fakültesinde okuyun öğrencilerin Fen Edebiyat fakültesindeki 

öğrencilere oranla kaygı düzeylerini yüksek bulmuştur.  Yapılan 

araş tırmalar Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen sonuçları 

pek fazla desteklememektedir.  Çünkü Selçuk Üniversitesi öğrencileri  

kararsızlık düzeyinde farklılık göstermekte,  fakat sürekli kaygı  

düzeyinde farklıl ık göstermemektedir.  Kararsızlıktaki bu farkın 

nedeni öğrenim gördükleri fakültelerin bireysel beklentilerini 

karşı lama düzeyi ile geleceğe yönelik iş  ihtiyaçlarını karşı lamasına 

ilişkin beklentilerle ilişkili  olduğu düşünülmektedir.  

 

Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık Düzeyleri İle 

Sürekli Kaygı Düzeylerine İl işkin Bulguların Sınıf Değ işkenine Ait 

Tartışma Ve Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesindeki öğrencilerin okudukları sınıflara göre Kişisel  

Kararsızlık Düzeyine ilişkin bulgular incelendiğinde araşt ırıcı  

kararsızlık boyutunda fark elde edilmemiş ,  ancak aceleci kararsızlık 

boyutunda anlamlı  düzeyde farklılaşma görülmüştür.  1.  sınıf 

öğrencilerinin 2.  sınıf öğrencilerine oranla karar verirken daha aceleci 



davrandıkları söylenebilir.  Sürekli kaygı puanlarına bakıldığında ise 

farklılaşmaya rastlanmamışt ır.  Yapılan araşt ı rmaların sonuçlarına 

bakıldığında,  Özgüven ve diğerleri (1998) üniversite öğrencilerinde 

%61 düzeyinde kararsızlık sorunu bulmuş lardır.  Deniz (2002) yaptığı  

araşt ırmada, sınıf değişkenine göre 1.  sınıf ların baskın ben durumlarına 

göre kararsız karar verme stratej isi puan ortalamalarını 4.  sınıf lara 

oranla daha yüksek bulmuş tur.  Demir,  Kızı lkurt,  Dirican, Süzen ve 

Kırbaş  (1998) tıp fakültesinde bütün sınıflardan oluş turdukları 

örneklem grubunda acele karar veren öğrencilerin düzeyinde anlamlı bir  

fark bulamamışlardır.  Tiryaki (1997, Akt.  Kesici,  2002; 64) yaptığı  

araşt ırmada üniversi te 1.  sınıf öğrencilerinin kararsızlık stratej isini 

kullanma bakımından 4.  sınıf öğrencilerine göre anlamlı  fark elde 

etmişt ir.  Sınıf  değişkenine göre sürekli  kaygı boyutunda araşt ırmaya 

rastlanmamışt ı r.  Yapılan araşt ı rmalar Selçuk Üniversitesinden elde 

edilen puanları destekler niteliktedir.  Kararsızlık puanlarının özellikle 

ilk sınıflarda yoğunlaşmasının nedeni bu sınıflardaki öğrencilerin yeni  

bir  çevreye uyum sağlama sorunlarıyla  beraber bu çevrenin oluşturduğu 

düşünce ve değerler sisteminin kişi lerin düşünce ve davranış larını  

etkilemesinden kaynaklandığı  düşünülmektedir.  Dolayısıyla henüz 

kimliklerini bulma çabasında olan bu öğrenciler düşünce ve 

davranış larında daha aceleci karar verebilmektedirler.  

 

Üniversite Öğrencilerinin Kiş isel Kararsızlık Düzeyleri İle 

Sürekli Kaygı Düzeylerine İl işkin Bulguların Ailelerinin Gelir 

Düzeylerine Ait Tartışma Ve Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin gelir düzeyine ilişkin 

bulgulara bakıldığ ında araş tırıcı kararsızlık alt  boyutuna ait puanlar 

farklılaşmakta,  ancak aceleci kararsızlık ve sürekli kaygı puanları 

farklılık göstermemektedir.  

Araşt ı rıcı kararsızlık alt  boyutunda 651-900ytl gelir grubundaki 

öğrencilerin 450-650ytl.  gelir grubundaki öğrencilere oranla; 450-650ytl  

gelir grubundaki öğrencilerin 1201ytl ve üstü gelir grubundaki 

öğrencilere oranla;  901- 1200ytl gel ir grubundaki öğrencilerin 651-



900ytl gelir grubundaki öğrencilere oranla ve 901- 1200ytl gel ir  

grubundaki öğrencilerin 1201 ytl ve üstü gelir grubundaki öğrencilere  

oranla karar verirken daha aceleci davrandıkları görülmüş tür.  Bilge ve 

Pektaş  (2004) yaptıkları araşt ı rmada gelir düzeyi ile sürekli kaygı 

arasındaki farklılığı  incelemişler ve anlamlı düzeyde fark 

bulamamışlardır.  Ancak Akkaya (1999) araş t ırmasında ailelerin gelir 

düzeyi ile kaygı arasında ilişki bulamamışt ır.  Selçuk Üniversitesindeki 

öğrencilerden elde edilen bulgular sürekli kaygı ile  ilgi li  yapılan 

araş tırmayı destekler niteliktedir.  Ancak araşt ırıcı kararsızlık alt  

boyutundaki gelir gruplarının birbirleri arasındaki farklılaşmanın nedeni  

büyük çoğunluğunun ailelerinden maddi destek alarak öğrenim görmeleri  

olabilir.  Çünkü ailelerinden elde ettikleri maddi destekle temel 

ihtiyaçların karşı lanmasının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını karşı lamaya 

çalışan üniversite öğrencileri istekleri ile kendilerine sunulan imkânlar 

arasındaki  dengeyi sağlamak amacıyla  karar vermeleri gereken 

durumlarda daha etraflıca düşünmek zorunda kalabilmektedirler.  

 

Üniversite Öğrencilerinin Kiş isel Kararsızlık Düzeyleri İle 

Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki Korelasyona İl işkin Bulguların 

Tartışma Ve Yorumu 

 

Selçuk Üniversitesi  öğrencilerinden elde edilen bulguların 

sonuçları incelendiğinde araşt ı rıcı ve aceleci kararsızlık boyutlarının 

kendi aralarında ilişkili olduğu; sürekli kaygı düzeyi ile kişisel 

kararsızlık arasında ilişki olmadığı  görülmüştür.  Yapılan araşt ırmalar 

incelendiğinde Demir,  Kızı lkurt,  Dirican, Süzen ve Kırbaş  (1998) %62,7 

ile bireylerin en fazla üniversite döneminde kararsızlık yaşadıklarını 

bulmuş lardır.  Lyon (1959) ve Hall (1963) kararsız bireylerin kararlı  

bireylere oranla daha kaygılı  olduklarını bulmuşlardır (Akt.  Kuzgun, 

2000; 158).  Özgüven ve Diğerleri (1998) üniversite öğrencilerinin 

psikolojik sorunlarına yönelik yaptıkları araş tı rmada öğrencilerin aşı rı  

kaygı ve kararsızlık düzeylerini yüksek bulmuş lardır.  Kimen ve Troth 

(1974) sürekli kaygı  ile kararlı  olma davranış ı  arasında ters ilişki 

bulmuş lardır (Akt. Kuzgun, 2000;158).  Öner ve Le Compte (1985) ise,  



sürekli kaygı ile kişisel kararsızlık arasında anlamlı bir il işki 

bulmuş lardır.  Yapılan araş tırmaların bazıları Selçuk Üniversitesinden 

elde edilen bulguları desteklemekte, ancak çoğunluğu 

desteklememektedir.  Birçoğu kararsızlık ile sürekli kaygı  arasındaki 

ilişkiyi vurgularken, Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerine yapılan 

araş tırma kişisel  kararsızlık i le sürekli  kaygı arasında ilişki olmadığını  

vurgulamamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. BÖLÜM 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araşt ı rma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı  

olarak sonuç ve önerilere yer verilecektir .   

Selçuk üniversitesindeki öğrencilerin kiş isel kararsızlık düzeyleri  

ile sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelendiği  bu 

araş tırmada bu iki değişken arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.  

Ayrıca öğrencilerin cinsiyet,  yaş ,  nerede kaldıkları,  fakülteleri,  sınıf ları  

ve gelir düzeyleri gibi değişkenlerle sürekli kaygı ve kişisel kararsızlık 

düzeyleri arasındaki ilişki gruplar oluş turularak incelenmiş  ve aralarında 

anlamlı farklılaşma olup olmadığına bakılmışt ır.  Buna göre; 

Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kiş isel 

kararsızlıkları ile sürekli kaygıları arasında anlamlı bir il işki yoktur.  

Ancak, kişisel kararsızlık düzeyinin alt boyutları olan araşt ırıcı ve 

aceleci kararsızl ık boyutları birbirleri arasında ilişki vardır.  

Cinsiyet değişkenine göre,  kız ve erkek öğrencilerin sürekli kaygı 

düzeylerinde fark yoktur.  Kişisel kararsızlıkta ise araşt ı rıc ı kararsızl ık 

alt  boyutunda fark bulunmamış ,   aceleci kararsızlık alt  boyutunda erkek 

öğrenciler kız öğrencilere oranla daha yüksek puan almışlardır.  

Yaş  değişkenine göre,  üniversi te öğrencilerinin belirlenen yaş  

aralıkları arasında kişisel karars ızl ık ve sürekli kaygı düzeylerinde 

anlamlı farklılaşmaya rastlanamamışt ır.  

Nerede kaldıklarına göre sonuçlara bakıldığında,  evde ve yurtta  

kalan öğrencilerin kiş isel kararsızlık ve sürekli kaygı düzeylerinde 

anlamlı fark elde edilmemiş tir.    

Fakülte değişkenine göre,  kişisel kararsızlığın fakültelere göre 

farklılaşt ığı  görülmektedir.  Araşt ı rıcı kararsızlık boyutunda Eği t im 

Fakültesi öğrencilerinin puanları diğer fakültelere göre yüksektir.  

Aceleci kararsızlık ta ise Ziraat Fakültesi öğrencileri daha yüksek puan 

almışlardır.  Ancak sürekli kaygı ile fakülte değişkeni arasında fark 

bulunamamışt ır.  



Sınıf değişkenine göre,  Selçuk üniversitesi öğrencilerinin kiş isel 

kararsızlık düzeyi sonuçlarına bakıldığında araş tı rıcı kararsızlıkta fark 

bulunamamış ,  ancak aceleci kararsızlıkta fark görülmüştür .  1.  sınıf 

öğrencilerinin 2.  sınıf  öğrencilerine oranla aceleci kararsızlıkta daha 

fazla puan almış lardır.  Sürekli kaygı düzeylerinde fark gözlenmemişt ir.  

Gelir düzeylerine göre,  Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin kişisel 

kararsızlık düzeyi sonuçlarına bakıldığında aceleci kararsızlıkta fark 

elde edilmemiş ,  ancak araşt ırıcı kararsızlık boyutunda bütün gelir  

düzeyleri arasında fark bulunmuş tur.  Sürekli kaygı düzeyinde ise 

farklılık yoktur.  

 

Araşt ı rma sonucunda elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak şu 

önerilerde bulunulabilir.   

1.Üniversite öğrencilerinin sağl ıklı  kişi l ik gelişt irmelerine destek 

olmak için Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde iş levsell iğin 

artırılması oldukça yararlı  olabilir.  

2.  Üniversite öğrencilerinin kiş isel kararsızlık düzeyine ait  alt  

boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  Bu sonuç öğrencilerin 

kararsızlık yaşamalarına neden olan faktörlerin neler olduğu sorusunu 

akla getirebilir.  Dolayısıyla yapılacak olan rehberl ik hizmetlerinin 

bireysel olarak uygulanması sorunlarının çözümünde yardımcı olabilir.  

3.  Fakülte değişkenine göre Eği t im Fakültesi öğrencilerinin 

araşt ırıcı kararsızl ık düzeyleri  ile Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 

aceleci kararsızlık düzeyleri yüksek bulunmuştur.  Fakültelerdeki bu 

farklılıkların nedenleriyle ilgili olarak araşt ı rmaya gidilmesi ve 

öğrencilerin karar verme mekanizması ile ilgil i  olarak bilgilendirilmesi 

daha bilinçli kararlar  almalarında yardımcı olabilir.  

4.  Sınıf değişkenine göre elde edilen bulgularda 1.  sınıf  

öğrencilerinin aceleci kararsızlık düzeyleri diğer sınıf lardaki 

öğrencilere oranla yüksek bulunmuştur.  Bu durum 1. sınıf  

öğrencilerinin henüz yeni katıldıkları çevreye uyumlarının önemini 

vurgulamaktadır.  Bu nedenle Selçuk Üniversitesini kazanarak eğit ime 

başlayan 1.  sınıf öğrencilerine yapılacak olan oryantasyon çalışmaları 

onlar için büyük yarar sağlayabilir.   



5. Gelir düzeyine göre elde edilen bulgular üniversite 

öğrencilerinin gelir seviyelerinin kararsızlık üzerindeki  önemini 

vurgulamaktadır.  Araşt ırıcı kararsızlık boyutunda bütün gelir grupları  

arasında önemli düzeyde fark bulunmuştur.  Bu nedenle öğrencilerin 

giyim, beslenme, yurt vb.  ihtiyaçlarını daha ucuza karşı layabilecekleri  

imkânların oluşturulması,  öğrencilere sunulan burs,  yardım vb.  

imkânlarının artırı lması için önlemleri alınması yaşadıkları  

kararsızlıkları önemli ölçüde azaltabilir.   

6.  Araşt ırmacıların yapacakları araş t ırmalarda kararsızlık 

konusuna daha derinlemesine eğ ilmeleri ve çok boyutlu araşt ırmalar 

yapmaları elde edilen bilimsel verilerin niteliklerinin artmasına olanak 

tanıyabilir.  
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GENEL AÇIKLAMA  
 

Saygıdeğer öğrenci arkadaşım; 
Üniversite öğrencileri ile ilgili  olarak yaptığım tez çalışmamda 

kullanılmak amacıyla sizlere bazı bilgi toplama araçları verilmişt ir.  Sizden 
bunları okuyup dikkatli  biçimde cevaplamanızı istiyorum. Araşt ırma 
tamamen bilimsel amaçlıdır.  Bu nedenle toplanan veriler sadece bu amaç 
için kullanılacak ve gizli  tutulacaktır.  Adınızı ve soyadınızı belirtmenize 
gerek yoktur.  

Yardımlarınız için sizlere şimdiden teşekkür ederim.  
 
 

 
         Çiğdem ARSLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BÖLÜM I 
 
 

1.  Cinsiyetiniz 
 a.  ( ) Kadın  b.  ( )Erkek 
 
2.  Öğrenim gördüğünüz fakülte 
a. ( ) Eği t im Fakültesi  
b.  ( ) Fen Edebiyat Fakültesi 
c. ( ) Ziraat Fakültesi  
d.  ( ) Hukuk Fakültesi 
e. ( ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi  
f.  ( ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
 
3.  Kaçıncı sınıftasınız? 
a. ( ) 1  b.  ( ) 2  c. ( ) 3  d.  ( ) 4  
 
4.  Yaş ınız 
a.(  )18- 22 b.  ( )23–27 
 
5.  Nerede kalıyor sunuz? 
a. ( ) Evde  b.  ( ) Yurtta 
 
6.  Ailenizin gelir düzeyi 
a. ( ) 450-650YTL. 
b.  ( ) 651-900YTL.   
c. ( ) 901–1200 YTL.  
d.  ( ) 1201YTL ve üstü 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BÖLÜM II 
 

KİŞİSEL KARAR ÖLÇEĞİ  
AÇIKLAMA: Bu ölçekte bir kişinin karar verirken benimsediği  davranışları  
betimleyen 18 madde bulunmaktadır.  Bu ifadeleri okuyunuz ve size uygun 
gelen seçeneğ i  (+) işareti koyarak işaretleyiniz.  
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1. Acele karar vermem gerektiğinde çok güçlük 
çekerim. 
 

     

2.  Basit şeyler hakkında bile karar verirken saatlerce 
düşünürüm. 
 

     

3.  Karar verirken konuyu araşt ırmaya ve hakkında 
bilgi toplamaya sabredemediğ im için acele karar 
verir im, sonra kararımdan vazgeçerim. 

     

4.  Kendimi aceleci bir kişi  olarak görürüm. 
 

     

5.  Hata yaparım korkusuyla çoğu zaman kararlarımı 
kesinleşt i remem. 
 

     

6.  Karar verirken tüm seçenekler hakkında bilgi 
toplarım ve araşt ı rma yaparım, fakat yine de bana en 
uygun seçeneğin hangisi olduğuna karar veremem. 

     

7.  Fırsatları kaçırırım korkusuyla acele karar verir im, 
sonra kararımdan vazgeçerim. 

     

8.  Karar verirken iyice düşünmek yerine acele karar 
verir im, sonra genellikle kararımdan vazgeçerim. 

     

9.  Acele karar vermem gerektiğ inde telaş lanırım. 
 

     

10.  Karar verirken bana göre en uygun seçeneğin 
hangisi olduğunu bir türlü belirleyemem. 

     

11.  Bir an önce kararımı verip kurtulmak istediğim 
için acele karar veririm, sonra genellikle kararımdan 
vazgeçerim.  

     

12.  Kararlarımı çabuk verip çabuk ta vazgeçerim.  
 

     

13.  Yapmam gereken işler arasında hangisini önce 
yapacağıma karar vermekte güçlük çekerim. 

     

14.  Belli  bir zaman dilimi içinde karar vermem 
gerektiğinde kararımı kesinleşt iremem. 

     

15.  Karar verirken tüm seçenekler hakkında araş tı rma 
yapmak bana zahmetli geldiğinden o anda en çok 

     



hoşuma gideni seçerim, sonra kararımdan vazgeçerim.  
16. Karar verirken çabuk sonuç alabileceğim seçeneği  
seçerim, umduğumu bulamadığımda da kararımdan 
hemen vazgeçerim. 

     

17.  Daha önce verdiğim kararlara benzer bir karar 
verirken bile saatlerce düşünürüm. 

     

18.  Kendimi kararsız bir kiş i olarak görüyorum. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÖLÜM III 
 
YÖNERGE: Aşağıda kişi lerin kendilerine ait  duygularını  anlatmada 
kullandıkları bir takım ifadeler verilmiş tir.  Her ifadeyi okuyun, sonra da o 
anda nasıl hissettiğinizi  ifadelerin sağ tarafındaki boşluklardan uygun olanını 
işaretlemek suretiyle  belirtin.  Doğru ya da yanlış  cevap yoktur.  Herhangi bir  
ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin anında nasıl hissettiğinizi 
gösteren cevabı işaretleyin.  
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21 Genellikle keyfim yerindedir.      
22 Genellikle çabuk yorulurum.     
23 Genellikle kolay ağ larım.     
24 Başkaları kadar mutlu olmak isterim.     
25 Çabuk karar veremediğ im için f ırsatları kaçırırım.     
26 Kendimi dinlenmiş  hissediyorum.     
27 Genellikle sakin,  kendine hâkim ve soğukkanlıyım.      
28 Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini 

hissederim. 
    

29 Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim.     
30 Genellikle mutluyum.     
31 Her şeyi ciddiye alır ve endişelenirim.     
32 Genellikle kendime güvenim yoktur.      
33 Genellikle kendimi emniyette hissederim.     
34 Sıkıntılı  ve güçlü durumlarla karşı laşmaktan 

kaçınırım.  
    

35 Genellikle kendimi hüzünlü hissederim.     
36 Genellikle hayatımdan memnunum.     
37 Olur,  olmaz düşünceler beni rahatsız eder.     
38 Hayal kırıklıklarını  öylesine ciddiye alırım ki hiç 

unutamam. 
    

39 Aklı başında ve kararlı  bir insanım.     
40 Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin 

ediyor.  
    

 
 

 

 

 


