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Öz 
 

Amaç: Bu araştırma, 1. sınıf ile 4. sınıf hemşirelik öğrenci- 
lerinin ayrılık anksiyetesi düzeylerini kıyaslamak amacıyla 
yapılmıştır. 

 
Yöntem: Çalışma, Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında, 
İstanbul’da bir devlet üniversitesinde hemşirelik bölümü- 
nün birinci sınıf ve dördüncü sınıfında okuyan öğrencile- 
riyle kesitsel ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. 
Örneklem seçimine gidilmeden araştırmanın yapıldığı 
tarihte araştırmaya katılmayı kabul eden 209 öğrenci ile 
araştırma tamamlandı. Veriler, literatür doğrultusunda 
hazırlanan anket formu ve Diriöz ve arkadaşları (2010) 
tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan Yetişkin Ayrılma 
Anksiyetesi Anketi ile toplandı. Araştırmanın verileri, 
tanımlayıcı analizler, Kolmogorov Smirnov testi yapıldık- 
tan sonra, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis testleri ile 
analiz edildi. 

 
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin okuduğu sınıf ile ayrı- 
lık anksiyetesi karşılaştırıldığında 1. sınıf öğrencilerinin 4. 
sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek puan aldıkları (p<0.01), öğrencilerin hemşirelik 
bölümünü tercih nedeniyle ayrılık anksiyetesi puanları 
karşılaştırıldığında, iş garantisiyle tercih edenlerin, ailesi- 
nin ve kendisinin isteği ile tercih edenlere göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları (p<0.05), 
bölümlerinden memnuniyetleri sorulduğunda ise, memnun 
olmayanların memnun olanlara göre ayrılık anksiyetesi 
puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu (p<0.01) bulundu. 

 
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinden yeni okula başlayan- 
larda, iş garantisi nedeni ile bölümü seçenlerde ve seçtiği 
bölümden memnun olmayanlarda ayrılık anksiyetesi puan- 
ları yüksek bulundu. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Ayrılık anksiyetesi, bağlanma, üniversite 
öğrencisi 

ABSTRACT 
 
Objective: This study was conducted to compare the levels 
of separation anxieties of the first and fourth grade nursing 
students. 
 
Method: The study was conducted as a cross-sectional and 
descriptive study between February and March 2014 with 
students working in the first and fourth grade of the nur- 
sing department of a state university in Istanbul. The sur- 
vey was completed with 209 students who agreed to parti- 
cipate in the survey on the date of the study without proce- 
eding with sampling selection. The data were collected 
from the questionnaire prepared in line with the literature 
and (2010) with the Adult Separation Anxiety Questionnaire 
form whose validation, and reliability studies were perfor- 
med by Diriöz et al. in the year 2010. Descriptive analyses 
were performed , and the study data were analyzed using 
by Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis tests after the 
Kolmogorov-Smirnov test. 
 
Results: When the class of nursing students and the levels 
of separation anxiety was correlated, the first grade stu- 
dents had a statistically significantly higher scores than the 
4th grade students (p<0.01), (p<0.05). When the separati- 
on anxiety scores of the students were compared with res- 
pect to the preference of the nursing department, the stu- 
dents who preferred nursing department with job guarantee 
had obtained statistically significantly higher scores than 
the ones who preferred nursing with their own will. 
(p<0.01). The anxiety scores of the dissatisfied people were 
found to be statistically significantly higher than those of 
the satisfied students. 
 
Conclusion: Higher separation anxiety scores were detec- 
ted in first grade nursing students, those who chose the 
department with the job guarantee or student dissatisfied 
with the department they have chosen. 
 
Key Words: Separation anxiety, attachment, university 
student 
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GİRİŞ 

 
Üniversite yaşamı öğrencilerde fiziksel, duygusal, 
davranışsal, sosyal sorunlar yaratabilen bir dönemdir. 
Üniversitede öğrenci olmak, genelde tüm ülkelerde 
kaygı ve stres yaratan bir durumdur (1). Üniversite 
kazanılmasıyla yaşanan sevincin dışında yeni bir 
ortama girme, yeni kişilerle tanışma ve uyum sağla- 
ma, aile ve yaşamını sürdürdüğü ortamdan uzaklaşma 
gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar (2). 

 
Bowlby’in bağlanma kuramından temel alan ayrılma 
anksiyetesi, bireyin annesinden ya da bağlanma figü- 
rü olan bireyden ayrılması durumunda veya ayrılma 
beklentisi yaşadığı durumda ortaya çıkan anksiyete 
hali olarak tanımlanmaktadır. Ayrılma anksiyetesi, 
çocukluk çağında görülen %4-5 yaygınlık oranı olan 
en sık görülen anksiyete bozukluklarından biri olarak 
belirtilmektedir (3-5). 

 
Hastalıkların ve Sağlık Sorunlarının Uluslararası 
Sınıflama Sisteminde (ICD) ve Ruhsal Bozuklukların 
Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-IV)’nda ayrıl- 
ma anksiyetesi bozukluğunun yetişkinliğe uzanma- 
yan bir çocukluk dönemi bozukluğu; olarak tanım- 
lanmaktayken, ayrılma anksiyetesinin çocukluk 
dönemi bozukluğu olarak sınıflandırılması 2013 
yılında çıkan DSM-V’te kaldırılmış ve ergenlerde, 
erişkinlerde de ortaya çıkabileceği belirtilmiştir (6). 
Yapılan çalışmalarda da ayrılma anksiyetesinin eriş- 
kinlik dönemine uzandığı saptanmıştır (7,8). Ayrıca 
yetişkinlikte ortaya çıkan ayrılma anksiyetesinin 
yaşam boyu yaygınlık oranı Shear ve arkadaşları (8) 

tarafından %6.6 olarak belirtilmektedir. 
 

Yetişkinlikteki ayrılma anksiyetesinin uzun süreli 
olması, kişinin toplumsal sorumluluklarında, okulla 
ilgili akademik başarısında ya da diğer önemli işlev- 
sellik alanlarında düşmeye neden olur. Bireylerin 
yaşadıkları yoğun anksiyete; uyumakta güçlük, evden 
uzağa gitmek istememek gibi belirtilerle ortaya çık- 
makta ve bireyler sürekli başkalarından korunma 
gereksinimi hissetmektedirler. Bu kişiler güçlü his- 
settikleri kişilerle duygusal olarak yakın ilişki kurup 
bağımlı hale gelebilirler (9). Bu nedenle, araştırma, 1. 
sınıf ile 4. sınıf hemşirelik fakültesi öğrencilerindeki 
ayrılma anksiyetesi düzeylerini kıyaslamak amacıyla 
tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. 

 
YÖNTEM 

 
Araştırma, hemşirelik fakültesi 1. sınıf ile 4. sınıf 
öğrencilerindeki ayrılma anksiyetesi düzeylerini 
kıyaslamak amacıyla yapıldı. Araştırma, İstanbul’da 
bulunan bir devlet üniversitesinde Şubat-Mart 2014 

tarihleri arasında kesitsel ve tanımlayıcı olarak ger- 
çekleştirildi. Çalışmanın evrenini, araştırmanın 
yapıldığı tarihte hemşirelik fakültesi 1. sınıf ve 4. 
sınıfında kayıtlı olan 537 öğrenci oluşturdu. 
Örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katıl- 
mayı kabul eden 209 öğrenci ile araştırma tamam- 
landı. Verilerinin toplanmasında, araştırmacı tara- 
fından literatür doğrultusunda hazırlanan Anket 
Formu ve Diriöz ve arkadaşları (4)  tarafından geçer- 
lilik güvenirliği yapılan Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi 
Anketi kullanıldı (6-8). 
 
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 
 
Anket Formu 
 
Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
hazırlanan anket formu; öğrencilerin sosyodemogra- 
fik özelliklerini (yaş, doğduğu yer, yaşadığı yer, aile 
tipi vb.) ve araştırmayla ilişkili olabilecek bağımsız 
değişkenleri (annenin çalışma durumu, çocukken 
kreş gibi bir kuruma gitme durumları, çocukken aile- 
den bir süre ayrı kalma durumları vb.) içeren 25 
sorudan oluşmaktadır (6-8). 
 
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği 
 
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği (ASA), 
Manicavasagar ve arkadaşları (7)  tarafından geliştiri- 
len, 27 maddeden oluşan ve erişkinlikteki ayrılma 
anksiyetesi belirtilerini araştıran bir öz bildirim ölçe- 
ğidir. Ölçek 4’lü likert tipindedir (0 “hiç hissetme- 
dim” ile 3 “çok sık hissettim”). Alkan (9)  tarafından 
DSM-IV’te yer alan ayrılma anksiyetesi bozukluğu- 
nu erişkinlik dönemine uyarlanan ve araştırmacıların 
hastalarda gözledikleri başka belirtileri de kapsayan 
ölçekte güvenirlik ve geçerlik çalışmaları küçük bir 
örneklemde pilot çalışma olarak uygulanmış fakat 
yayınlanmamıştır (9). Daha sonra Diriöz ve arkadaşla- 
rı (4)  Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketinin Türkçe 
versiyonunun geçerlilik güvenirliğini yapmıştır ve 
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketinin Cronbach 
Alfa değeri 0.93 olarak bulunmuştur. Ölçek yaklaşık 
20 dk.’da uygulanmaktadır (4). Çalışmamızda, yetiş- 
kin ayrılma anksiyetesi ölçeğinin Cronbach alfa 
değeri 0.917 olarak saptandı. 
 
Araştırmanın Etik yönü 
 
Uygulama öncesi kurumdan gerekli izinler (74311748- 
399/365) alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
öğrencilere araştırma hakkında bilgi verilerek yazılı 
onamları alınmıştır. Araştırmada aydınlatılmış onam, 
gizliliğin korunması, zarar vermeme/yararlılık ilkele- 
ri gözönünde tutuldu. 
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Ayrılma anksiyetesi  Aile 48    9,069   0,011 
Kendi isteğiyle 71 
İş garantisi 90 
Total 209 

 

Evet 51 24,4 tik değeri, z: Puan sıralamalarının standart sapması Annenin çalışma durumu 
Hayır 158 75,6  Kreş gibi bir kuruma gitme durumu Evet 54 25,8  

 Hayır 155 74,2  Çocukken aileden bir süre ayrılma durumu Evet 45 21,5  
 Hayır 164 78,5 Hemşirelik fakültesi 1. sınıf ile 4. sınıf öğ 
 

 

 
Verilerin Analizi 

 
Verilerin değerlendirilmesi, SPSS (Statistical 
Packagefor Social Sciences) 11.5 istatistiksel progra- 
mı kullanılarak yapıldı. Veriler, tanımlayıcı analizler, 
Kolmogorov Smirnov testi yapıldıktan sonra, Mann- 
Whitney U, Kruskal-Wallis testleri ile analiz edildi. 

 
Araştırmanın Sınırlılıkları 

 
Araştırmanın küçük bir örneklem grubunda ve kesit- 
sel olarak yapılması araştırmanın sınırlılığı olarak 
değerlendirilmektedir. 

garantisiyle tercih edenlerin, ailesinin ve kendisinin 
isteği ile tercih edenlere göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları bulundu 
(p<0.05) (Tablo 3). 
 
Bölümlerinden memnuniyetleri sorulduğunda ise, 
memnun olmayanların ayrılma anksiyetesi puanları 
memnun olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde daha yüksek puan aldıkları bulundu (p<0.05) 
(Tablo 4). 
 
Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Okuduğu Sınıf ile Ayrılma 
Anksiyetesi Puan Ortalamalarının karşılaştırılması. 

 
BULGULAR 

 
Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 

Puan 
 
Ayrılma anksiyetesi 

Sınıf 
 
1. Sınıf 
4. Sınıf 
Toplam 

n 
 
117 
92 

209 

U 
 
4120,500 

z 
 
-2,908 

p 
 
,004* 

20.52±2.68’dir. Öğrencilerin %56’sı (n=117) 1. sınıf,    
%44’ü (n=92) 4. sınıftır. %52.7’si şehir, %32.1’i ilçe, 
%15.2’si köyde doğarken, %59.8’i şehirde, %29.7’si 
ilçede ve %10.5’i köyde yaşamaktadır. Öğrencilerin 
%86.6’sının  çekirdek  ailede  yaşadığı,  %75.6’sının 

*Mann-Whitney, UU: Mann-Whitney Uistatistik değeri, z: Puan 
sıralamalarının standart sapması 
 
Tablo 3. Öğrencilerin Hemşirelik Bölümünü tercih Nedeniyle 
Ayrılma Anksiyetesi Puan Ortalamalarının karşılaştırılması. 

annesinin herhangi bir işte çalışmadığı, %74.2’sinin    
çocukken kreş vb. kuruma gitmediği ve %78.5’inin 
çocukken ailesinden herhangi bir nedenden dolayı 
ayrılmadığı saptandı (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin tanımlayıcı Bulguları. 

Puan Hemşirelik bölümünü    n X2  p 
tercih nedeni 

 
demografik Özellikler Ort.± SS 

 
Yaş ortalaması 

 
 
 

Sınıf 

 
20.52±2.68 
 
 
 

1. sınıf 
4. sınıf 

 
 
 
n % 

 
117    56 
92 44 

*Kruskal Wallis Test, x2: Ortalamalar arasındaki fark 
 
Tablo 4. Öğrencilerin Bölümünden Memnun Olma durumla- 
rının Ayrılma Anksiyetesi Puan Ortalamalarının karşılaştırıl- 
ması. 

Doğduğu yer Şehir 
İlçe 
Köy 

110 
67 
32 

52,7 
32,1 
15,2 

Puan Bölümlerinden n U z p 
memnuniyetleri 

Yaşadığı yer Şehir 
İlçe 
Köy 

125 
62 
22 

59.8 
29,7 
10,5 

Ayrılma anksiyetesi  Evet 
Hayır 
Toplam 

136  3808,50 -2,773 ,006 
73 

209 
Aile tipi Çekirdek 181 86,6    

Geniş 28    13,4 *Mann-Whitney U* Mann-Whitney UU: Mann-Whitney U istatis- 
 
 

TARTIŞMA 
 
 
 

Hemşirelik öğrencilerinin okuduğu sınıf ile ayrılma 
anksiyetesi karşılaştırıldığında 1. sınıf öğrencilerinin 
4. sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde daha yüksek puan aldıkları bulundu (p<0.05) 
(Tablo 2). 

 
Öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih nedeniyle 
ayrılma  anksiyetesi  puanları  karşılaştırıldığında,  iş 

rencilerin- 
deki ayrılma anksiyetesi düzeylerini kıyaslamak 
amacıyla yapılan çalışmada, hemşirelik öğrencileri- 
nin okuduğu sınıf ile ayrılma anksiyetesi puan ortala- 
maları karşılaştırıldığında 1. sınıf öğrencilerinin 4. 
sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksek puan aldıkları saptandı. 
 
Bayram ve Bilgel (1) üniversite öğrencilerinde yaptı- 
ğı çalışmada, birinci sınıf ve ikinci sınıfta okuyan 
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öğrencilerin üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan 
öğrencilere göre anksiyete puanlarının daha yüksek 
olduğu belirtilmiştir. 

 
Wong ve arkadaşları (10)  web tabanlı olarak üniversite 
öğrencilerinde yaptığı çalışmada, birinci sınıfta oku- 
yan öğrencilerin anksiyete puan düzeylerinin yüksek 
olduğu saptanmıştır. 

 
Öncü ve arkadaşları (11)  tıp fakültesi öğrencilerinde 
depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini incelediği 
çalışmasında, 1. sınıf öğrencilerinin diğer sınıflarda 
okuyan öğrencilere göre anksiyete düzeylerinin yük- 
sek olduğunu saptamışlardır. Sonuçlar çalışmamızla 
paralellik göstermektedir. 

 
Öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih etme nedeniyle 
ayrılma anksiyetesi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, 
iş garantisiyle tercih edenlerin, ailesinin ve kendisinin 
isteği ile yeğleyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksek puan aldıkları bulundu (p<0.05). 

 
Öncü ve arkadaşları (11)  yaptığı çalışmada, tıp fakülte- 
si öğrencilerinin kendi isteğiyle bölümünü seçenler- 
de, diğer nedenlerle tıp fakültesine yerleşenlere göre 
anksiyete düzeyleri daha düşük bulunmuştur. 
Çalışmamızla paralellik göstermektedir. Bunun nede- 
ni olarak bireylerin istemsiz olarak ailesinden ayrıl- 
mış olmaları ve motivasyonlarının düşük olmaların- 
dan kaynaklandığı söylenebilir. 

 
Çalışmamızda, öğrencilerin bölümlerinden memnu- 
niyetleri sorulduğunda, memnun olmayanların, ayrıl- 
ma anksiyetesi puan ortalamalarının memnun olanla- 
ra göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
puan aldıkları (p<0.05) bulundu. Çalışmamızla ben- 
zer olarak Deniz ve arkadaşları (12) psikolojik danışma 
servisine başvuran üniversite öğrencileri ile yaptığı 
çalışmada, bölümden memnun olan öğrencilerin psi- 
kolojik belirti puan ortalamaları memnun olmayan- 
lardan daha düşük bulunmuştur. 

 
Üniversiteye başlayan öğrencilerde aileden uzakta 
yaşama ilk deneyim olduğunda, aileden ayrılma, yal- 
nızca meslek sahibi olabilmek için bölümü tercih 
etmiş olma gibi faktörler bireylerde birçok olumsuz 
duyguları beraberinde getirirken, öğrenci duygusal 
olarak bu ayrılığa hazırsa, bu dönem öğrencilerde 
sorunsuz olarak atlatılabilmektedir. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
Hemşirelik öğrencilerinden; yeni okula başlayanlar- 
da, iş garantisi nedeni ile bölümü seçenlerde, seçtiği 
bölümden memnun olmayanlarda ayrılma anksiyete- 

si puanları yüksek düzeyde bulundu. Ayrılma anksi- 
yetesi, bireylerin işlevselliğini önemli ölçüde bozan 
bir bozukluktur. Hemşirelik, bireyin ve toplumun 
sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, hastalık 
durumunda iyileştirmesinde önemli görevlere sahip 
olunan bir meslek olduğundan hemşirelik bölümü 
okuyan öğrencilerin ruhsal sağlık durumları gelişti- 
rilmelidir. Bu sonuçlar doğrultusunda, yeni başlayan 
öğrencilere geldikleri ilk sene yeterli ve uygun destek 
sağlanmalı ve meslekle ilgili profesyonel danışman- 
lık verilmelidir. 
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