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Değerli Okuyucular., 
UHD’nin ilk sayısında toplam yedi adet bir birinden değerli çalışmaya yer verdik. Siz değerli okuyucu 

ve yazarlarımızın da desteğiyle daha birçok sayıya imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Dergimiz 
uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS 
ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz toplam dokuz ulusal ve uluslararası 
indeks tarafından taranmaktadır. Halen ulusal ve uluslararası birçok indekse başvurumuz devam etmektedir. 
Dergimiz ilk sayısının okur, yazar ve hakem kurulundaki artışı sağlayıp, alana olan desteği arttıracağına 
inanmaktayız. Ayrıca dergimiz güncellenen yapısı ile daha sağlam bir temele oturacaktır. UHD ile birlikte 
diğer grup dergilerimiz IIB “International Refereed Academic Social Sciences Journal” SSTB “Spor Sağlık 
ve Tıp Bilimleri Dergisi” UHBAB “Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, UHIVE 
“Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”, TMD “Uluslararası Hakemli Tasarım ve 
Mimarlık Araştırmaları Dergisi”, DBHAD “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, OTSHD 
“Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”, UHPAD “Uluslararası Hakemli 
Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”, JACSD “Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk 
Sağlığı Dergisi”, ACED “Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi” olup alanlarına yönelik katkı ve 
desteklerini devam ettirmektedir. Grup dergilerimizle bilim, akademi ve araştırma dünyasına önemli katkıda 
bulunarak, bilim dünyasına olan desteklerimiz devam edecektir. Her sayımız ile daha güçlü ve daha nitelikli 
yayınları sunmaya devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri destekleyen 
yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı 
sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve mutluluklar dilerim. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve 
şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı 
işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak 
vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve 

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör 
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manevi zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu 
tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu 
yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer 
ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli 
fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda 
yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu 
nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir 
sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz 
konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece 
yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve 
takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers.,

The first volume of UHD involves seven valuable papers. We believe that we will have many other 
volumes thanks to your-valuable readers and authors- support. Our journal is an international refereed 
journal and publishes THREE volumes a year. Journal’s volumes are published on the system in APRIL; 
AUGUST and DECEMBER. Our journal is indexed by nine national and international indices. We still 
continue our application to many other national and international indices. We believe that the increase 
in the number of readers, authors and referee boards with the first volume of our journal will enhance 
the contribution to the field. Our journal is also on a more solid basis thanks to this structure. Our 
other journals IIB “International Refereed Academic Social Sciences Journal”, SSTB “International 
Refereed Academic Journal of Sports”, UHBAB “International Refereed Journal of Humanities and 
Academic Sciences”, UHIVE “International Peer-reviewed Journal of Communication and Humanities 
Research”, TMD “International Refereed Journal of Architecture and Design”, DBHAD “International 
Peer-reviewed Journal of Nutrition Research”, OTSHD “International Refereed Journal of Orthopedics 
Traumatology and Sports Medicine”, UHPAD “International Refereed Journal of Marketing and Market 
Researches”, JACSD “ International Refereed Journal of Gynaecology And Maternal Child Health” 
ACED “International Journal of Family, Child and Education” continue to their support and contributions 
to their fields. Our contributions to the science world, academia and research field will continue thanks 
to our group journals. We will continue to offer service with higher qualified publications and stronger 
volumes each passing day. We wholeheartedly extend our thanks, respect and gratitude to scientists, 
authors who support us with their papers, readers, our followers and every single person who contributed 
to our journal. We wish you well-being and happiness; see you in the next volume.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to 
enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and 
journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science 
boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and 
conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this 
issue belongs to author(s)). 
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As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via 
published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within 
the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, 
science board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with 
scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from 
this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual property 
rights are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting 
and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our 
journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and 
other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our journal and its 
boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) and our 
journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.
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CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KESİCİ 
VE DELİCİ TIBBİ ALETLERLE YARALANMA DURUMLARININ 

İNCELENMESİ*

THE EVALUATION OF NEEDLESTICK AND SHARP INJURIES AMONG 
SURGICAL NURSES

Mehtap MANGIRLI, Esma ÖZŞAKER
Medstar Hayat Hastanesi-Antalya, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi-İzmir

* Bu çalışma 21-24 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen 8.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hem-
şireliği Kongresi’nde Poster Bildiri olarak sunulmuştur. 

Özet: İleriye dönük, tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmanın 
amacı; cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerde kesici-delici 
tıbbi alet yaralanmalarının sıklığını belirlemek, kazaya neden 
olan faktörleri tanımlamak ve çalışanların konuya ilişkin 
tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Antalya 
ili içerisinde bir eğitim ve araştırma hastanesinin cerrahi 
kliniklerinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 
71 hemşire oluşturmuştur. Veri toplamada; ilgili literatür 
doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 
veri toplama formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizde 
sayı, yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı. Araştırmamızda 
yaralanma deneyiminin % 71.8 oranında ve % 51.0’ının 
kanla bulaşmış alet ile olduğu belirlendi. En çok enjektör 
iğnesi ile gerçekleşen yaralanmaların sıklıkla, hasta başında, 
iğne ucunu kapatma, iğneyi enjektörden ayırma ve atık 
kutusuna atma sırasında deneyimlendiği saptandı. Hemşi-
relerin çoğunluğunun hepatit B aşısını yaptırdığı (% 98.6) 
ve sadece % 3.9’unun yaralanmayı rapor ettiği belirlendi. 
Cerrahi hemşirelerine göre yaralanmanın en önemli nedeni 
dikkatsizlik (% 43.1), yorgunluk (% 56.9) ve hızlı hareket 
edilmesidir (% 58.8). Hemşirelerin çoğu (% 91.5) kazalardan 
korunmak için alınması gereken önlemler konusunda hiz-
met içi eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırmada 
cerrahi hemşirelerin çoğunluğunun tam doz hepatit B aşısını 
yaptırdığı, yaralanma oranının yüksek, yaralanmayı rapor 
etme oranının ise düşük olduğu bulunmuştur. Yaralanmaların 
çoğunluğunun kanla bulaşmış aletle ve enjektör iğnesi ile 
yaşandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar güvenli tıbbi mal-
zemelerin sağlık bakım hizmetlerinde kullanılmasının ve 
sürekli eğitimin gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Hemşireliği, İğne Batması 
Yaralanmaları, Kesici Yaralanmalar 

Abstract: This is a prospective descriptive study that was 
planned to determine the frequency of sharp instrument 
injuries and exposure to blood and body fluids containing 
blood in surgical nurses as well as to define factors that 
cause injuries and the attitude of surgical nurses pertain-
ing to this subject. Research has established the sample of 
71surgery nurses working in a educational and research 
hospital in Antalya. Researchers used a questionnaire was 
developed and prepared in accordance with the relevant 
literature for data collection. Number, percentage, and 
chisquare test was used for statistical analysis. Our study 
revealed that the rate of injury was 71.8 %; 51.0 % of those 
were injured by instruments contaminated by blood and 
the most had experienced needlesticks. The majority of 
the injuries occurred of patient bedside, recapping/remov-
ing needle from a syringe and while disposing of sharps/
needles in the sharps container. Majority of  surgery nurses 
were vaccinated for hepatitis B (98.6 %) and, only 3.9 % 
of them reported such injury. The most prominent reason 
of injury was carelessness (43.1 %), tiredness (56.9 %) and 
the emergency of the work (% 58.8). Most of the nurses 
(91.5 %) stated that they had gone through any kind of 
training regarding protection against injuries. in this study 
detected that majority of surgery nurses  were vaccinated 
for hepatitis B, high of injury rate and low injury reported. 
Most of injuries were caused by instruments contaminated 
by blood and the most had been experienced by syringe 
needle. This results show that using safer medical devices in 
health care services and continuous training about this issue.

Key Words: Surgical Nursing, Needle-Stick Injuries, 
Sharps Injuries
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GİRİŞ

Sağlık çalışanları meslek hayatlarının her-
hangi bir döneminde mesleki riskler ile kar-
şılaşmışlardır. Kesici-Delici Tıbbi Alet Yara-
lanmaları (KDAY) sağlık çalışanları için göz 
ardı edilmeyecek boyuttadır (Omaç ve ark., 
2010). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Merkezi 
(OSHA) verilerine göre her yedi sağlık çalı-
şanından birisi yıl içerisinde KDAY’na ma-
ruz kalmaktadır (Korkmaz, 2008; İlçe, 2013).

Sağlık kuruluşlarında kan ve vücut sıvıları 
bulaşması veya bunlarla temas etmiş mater-
yale bağlı yaralanmalar ciddi bir sağlık so-
runu kaynağıdır (Clarke et al., 2007). Ulusal 
Sağlık Servisi’ne (National Health Servi-
ce) göre kesici-delici tıbbi alet yaralanma-
ları, ikinci en yaygın kayıt edilen durumlar 
olup (%17) Hepatit B ve C, HIV gibi viral 
hastalıkların bulaşmasında önemli risklerin 
başında gelmektedir (Gammon et al., 2008; 
Samancıoğlu ve ark., 2013). Özellikle HIV, 
Hepatit B, Hepatit C gibi kan yolu ile bulaşa-
bilen enfeksiyonların yayılmasında mesleki 
kesici-delici yaralanmaların özel önemi bu-
lunmaktadır (Omaç ve ark., 2010).

Kesici-delici tıbbi aletlerle yaralanmalar en-
feksiyon bulaştırmanın yanında, duygusal 
olarak da kişiyi etkilemektedir. Kaynak olan 
hastanın bulaşıcı hastalık durumunu bilme-
mek sağlık çalışanının stresini artırır. Enfek-
siyon bulaşma riskinin fazla olduğu ya da 
bulaştığı durumda sağlık çalışanı ile birlikte 
ailesi ve yakınları da bu yaralanmadan etkile-
nirler. Hastalık ya da sakatlık durumunda ise 
sağlığını kaybetmekle birlikte işini, gelir kay-

nağını kaybeder. Ayrıca isten çıkarılma sonu-
cu, sosyal statü kaybı, arkadaş ve çevre deği-
şikliği gibi nedenlerle psikolojik problemlere 
de neden olur (Kutlu ve Yılmaz, 2007). Hem-
şire sayısının yetersiz oluşu, yoğun ve uzun 
çalışma saatleri hemşireleri kesici-delici alet 
yaralanmalarının da dahil olduğu birçok mes-
leki risk ile yüz yüze getirmektedir (Kork-
maz, 2008).

Sağlık çalışanlarının her an karsılaşabilecek-
leri kesici-delici tıbbi alet yaralanmaları ko-
nusunda son derece bilinçli ve bilgili olmaları 
gerekmektedir (Korkmaz, 2008). Kesici-deli-
ci yaralanmalar ile viral ve bulaşıcı ajanlara 
maruziyetin çoğu kez önlenebilir olmasına 
karsın ciddi bir sorun olmaya devam ettiği 
görülmektedir.

ANA’nın 2007 temasında “Safe Needles 
Save Lives”-“güvenli iğneler yaşamı korur” 
denilmektedir. Bu tema ile koruyucu ve güve-
nilir ekipmanların yaşamı koruyucu etkisine 
vurgu yapılmaktadır (ANA, 2007).

Günümüzde tek kullanımlık tıbbi malzemele-
rin kullanılması (enjektör, bistüri, lanset v.b.), 
vakumlu tüple kan alma, kesici-delici aletlerin 
delinmez enfekte atık kutusuna atılması gibi 
yaklaşımlarla perkütan yaralanmaların oranı 
önemli ölçüde azalmakla beraber ülkemizde 
hala %50-70 gibi oldukça yüksek oranda olup, 
önemini korumaktadır (Altıok ve ark., 2009). 
İlçe’nin (2013) yaptığı çalışmada KDAY’ndan 
korunmak için önlem paketi kullanıldıktan 
sonraki dönemde tüm sağlık çalışanlarında 
KDAY’nın azaldığı, özellikle en riskli grup 
olan hemşirelerde yarı yarıya azaldığı ve far-
kın istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) ol-
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duğu belirlenmiştir (İlçe, 2013). KDAY’nın 
çoğunluğunun işlem sonrası ortaya çıktığı ve 
mekanizması aktive olan güvenli aletlerin kul-
lanılmasıyla bu maruziyetin azaldığı belirtil-
mektedir (Cullena et al., 2006).

Azap ve ark. (2005) tarafından 988 sağlık çalışa-
nı (%51 hemşire) üzerinde yapılan araştırmada; 
%64’ünün en az bir kez yaralandığı, %45’inin 
iğne kapağını takma sırasında yaralandığı, 
%28’inin koruyucu önlem almadığı, %67’sinin 
tıbbi öneri almadığı saptanmıştır En çok yara-
lanmanın cerrahi branşlarda ve hemşirelerde 
görüldüğü saptanmıştır (Azap ve ark., 2005). 
Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı meslek 
hayatları boyunca KDAY’sı yaşadığı; hemşire-
lerin diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla 
riskli olduğu tespit edilmiştir (Ayrancı ve Köş-
geroğlu, 2004; Kuruüzüm ve ark., 2008; Altıok 
ve ark., 2009; Omaç ve ark.,2010).

Bu araştırma, mesleksel yaralanmalarla en çok 
karşılaşan gruplardan biri olan cerrahi klinik-
lerde çalışan hemşirelerin kesici-delici tıbbi 
aletlerle yaralanma durumlarını incelemek 
amacıyla yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. 

MATERYAL VE METOT

Araştırma, Antalya ili içerisinde bir eğitim 
ve araştırma hastanesinde 06.06.2012 ve 
16.06.2012 tarihleri arasında yapıldı. Araştır-
manın evrenini,  araştırmanın yapıldığı hasta-
nenin cerrahi kliniklerinde görev yapan 169 
hemşire oluşturdu. Araştırmada herhangi bir 
örneklem seçim yöntemi kullanılmadan ev-
renin tamamına ulaşılması hedeflendi, ancak 
ankete katılmayı kabul eden 71 hemşire araş-
tırmanın örneklemini oluşturdu.

Veri toplama aracı olarak; Hemşirelere ait ta-
nıtıcı bilgileri elde etmek amacıyla 13 sorudan 
oluşan “Sosyodemografik Veri Toplama For-
mu” ve literatür doğrultusunda araştırmacılar 
tarafından hazırlanan 29 sorudan oluşan “kesi-
ci-delici tıbbi aletlerle yaralanma durumları”nı 
içeren veri toplama formu kullanıldı

Çalışma verileri SPSS 16.0 for Windows is-
tatistik programında kodlandı; sayı, yüzde, 
ki- kare testleri ile % 95’lik güven aralığında, 
p<0.05 anlamlılık düzeyinde veri analizleri 
değerlendirildi.

Çalışmaya başlamadan önce, Araştırmanın 
yapıldığı kurumdan yazılı ve uygulama ön-
cesi araştırmaya katılan hemşirelerden sözlü 
izin alındı. 

BULGULAR

Hemşirelerin kesici-delici tıbbi aletlerle ya-
ralanma durumlarının belirlenmesi amacıyla 
yapılan araştırmada; hemşirelerin % 97.2’si-
nin kadın, % 83.1’inin evli, % 32,4’ünün 36-
40 yaş grubunda ve  % 43.7’sinin lisans me-
zunu olduğu saptandı.

Hemşirelerin % 36.6’sının günlük or-
talama 30-39 hastaya bakım verdiği, % 
70.4’ünün nöbet+vardiya sistemiyle çalıştı-
ğı,  % 76.1’inin 40-49 saat arasında çalıştığı,   
%94.4’ünün kadrolu olduğu, % 28.2’sinin 
mesleki deneyimlerinin 16-20 yıl arası oldu-
ğu,  %52.1’inin günlük ortalama 1-20 kez gi-
rişimsel işlem yaptığı saptandı. 

Hemşirelerin kan yoluyla bulaşan hastalık ge-
çirme durumları incelendiğinde; hemşirelerin 
tamamının kan yoluyla bulaşan bir hastalık 
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geçirmedikleri, %98.6’sının Hepatit B, Hepa-
tit C ve HIV yönünden serolojik durumlarını 
bildiği, %97.2’sinin Hepatit B aşısı olduğu, 
%83.1’inin Hepatit B aşısının koruyuculuğu-
nu kontrol ettirdiği belirlendi.

Hemşirelerin kesici-delici alet yaralanmaları 
ve kan/vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıkla-

ra yönelik hizmet içi eğitim alma durumları 

incelendiğinde, hemşirelerin %91.5’inin hiz-

met içi eğitim aldıkları saptandı. 

Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ke-

sici-delici aletlerle yaralanma durumlarının 

dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Kesici-Delici Tıbbi Aletlerle Yaralanma Durumlarının Dağılımı (N:71)

Kesici-Delici Aletlerle Yaralanma Durumları N %

Hastanede kesici-delici alet yaralanma durumu Evet 51 71.8

Hayır 20 28.2

Toplam 71 100

Yaralanma sayısı 1-5 kez 45 63.4

Hiç 20 28.2

6-10 kez 5 7.0

11 ve üstü 1 1.4

Toplam 71 100

Yaralanma yaşanan iş * (n:51)
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n 
üzerinden hesaplanmıştır.

Enjeksiyon için ilaç hazırlama 32 62.7

İğneyi tekrar kılıfına takma 31 60.8

IV katater takma 15 29.4 

Kan alma 13 25.5

Cerrahi operasyona yardımcı 
olma, pansuman yapma

1 1.9

Yaralanmaya neden olan cisim * (n:51)
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n 
üzerinden hesaplanmıştır.

Enjektör iğnesi 44 86.3

Kırık ampul / cam parçaları 19 37.3

Diğer 1 1.9

Yaralanma Nedeni * (n:51)
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n 
üzerinden hesaplanmıştır.

Hızlı hareket etme 30 58.8 

Yorgunluk 29 56.9

Dikkatsizlik 22 43.1

Malzeme yapısı 9 17.6

Diğer arkadaşın hatası 2 3.9

Yaralanmaya neden olan aletin hasta sıvısıyla 
temas etme durumu

Evet 26 51.0

Hayır 25 49.0

Toplam 51 100
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Tablo 1 incelendiğinde hemşirelerin % 
71.8’inin kesici-delici tıbbi aletlerle yaralan-
dığı, %63.4’ünün 1-5 kez yaralanma geçirdi-
ği, %62.7’sinin enjeksiyon için ilaç hazırlar-
ken yaralandığı,  %86.3’ünün enjektör iğnesi 
ile yaralandığı, %58.8’inin hızlı hareket etme 
nedeniyle yaralandığı, hemşirelerin yaralan-
dığı cisimlerin %51.0’ının hasta sıvılarıyla 
temas etmiş olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ke-
sici-delici aletlerle yaralanma sonrası yap-
tıkları uygulamaların dağılımı Tablo 2’de 
verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde yaralanma 
sonrası hemşirelerin tamamının Ig yaptırdığı, 
%58.8’inin tahlillerine baktırdığı, %43.1’inin 
Hepatit B aşısı sonrası antikor seviyesine bak-
tırdığı, %78.4’ünün yaralanmayı bildirmedi-
ği ve yaralanmayı bildirmeme nedenleri ince-

lendiğinde %47.9’unun bildirme gereksinimi 
duymadığı için bildirmediği, %96.1’inde ya-
ralanma sonrası rapor tutulmadığı görülmek-
tedir (Tablo 2).

Hemşirelerin kesici-delici aletlerle yaralan-
ma durumları ile demografik/çalışma özellik-
leri arasındaki ilişki incelendiğinde; yaş gru-
bu, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
işten memnuniyet, günlük baktığı hasta sayı-
sı, meslekte çalışma yılı ile kesici delici tıbbi 
alet yaralanması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.005).

Delici-kesici alet yaralanmalarının rapor edil-
mesi ve takibinin yapılmasına yönelik hem-
şirelerin düşünceleri sorulduğunda hemşire-
lerin hemen hemen hepsinin (%98.6) rapor 
tutulması gerektiği yönünde olumlu görüş 
bildirdikleri saptanmıştır. 
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Tablo 2.  Yaralanma Sonrası Yapılan Uygulamaların Dağılımı

Yaralanma Sonrası Yapılan Uygulama N %

Yaralanma sonrası ne yapıldığı * 
(n:51)

Ig yaptırdım 51 100.0

Tahlillerime baktırdım 30 58.8

Su/sabunla yıkadım 24 47.1

Antiseptik solüsyonla yıkadım 21 41.2

Hastada bulaşıcı enfeksiyon varlığı araştırdım 18 35.3

Hiçbir girişimde bulunmadım 7 13.7          

Kanattım 6 11.8

Aşılı olduğum için bir girişimde bulunmadım 4 7.8

Durumu sorumluma ilettim 3 5.9

Profilaktik ilaç aldım 2 3.9

Yaralanma sonucu enfeksiyondan 
korunmak için aşı yaptırma 
durumu * (n:51)

Hepatit aşısı yaptırdım ve aşı sonrası antikor 
seviyeme baktırdım

22 43.1

Risk altında olduğumu düşünmediğim için olmadım 12 23.5

Hepatit aşısı yaptırdım 9 17.6

İhmalkar davrandım 8 15.7

Doğal bağışık olduğum için aşı yaptırmadım 8 15.7

Tetanoz aşısı yaptırdım 5 9.8

Yaralanmayı bildirme durumu Evet 11 21.6

Hayır 40 78.4

Toplam 51 100

Yaralanmayı Bildirmeme 
nedenleri

Bildirme gereksinimi duymadım 34 47.9

Bildirmenin zorunlu olduğunu bilmiyordum 2 2.8

Diğer 4 5.6

Toplam 40 100

Yaralanma sonrası rapor tutulma 
durumu

Evet 2 3.9

Hayır 49 96.1

Toplam 51 100

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden hesaplanmıştır.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin 
kan yoluyla bulaşan hastalık geçirme durum-
ları incelendiğinde; hemşirelerin tamamının 
(%100) kan yoluyla bulaşan bir hastalık ge-
çirmedikleri, %98.6’sının Hepatit B, Hepatit 
C ve HIV yönünden serolojik durumlarını 
bildiği, %97.2’sinin Hepatit B aşısı olduğu, 
%83.1’inin Hepatit B aşısının koruyuculu-
ğunu kontrol ettirdiği belirlendi. Kesici-deli-
ci alet yaralanması sonucu HBV geçiş riski 
%30’dur (Smith et al., 2006). Çalışmamızda 
hemşirelerin tamamına yakınının (%97.2) 
hepatit B aşısı yaptırdığı belirlendi. Bu oran 
daha önce yapılan çalışmalarda bildirilen 
aşılama oranlarına göre yüksek bulunmuş-
tur (Altıok ve ark., 2009). Bu bize Hepatit B 
aşısını yaptırma ile ilişkin duyarlılığın arttı-
ğını göstermektedir. Eğer sağlık çalışanları-
nın hepatit B aşısı yok ya da antikor gelişimi 
sağlanamamış ise hızlandırılmış bir takvimle 
hepatit B aşıları uygulanmalıdır (Hamlyn and 
Easterbrook, 2007).

Hemşirelerin kesici-delici alet yaralanmaları 
ve kan/vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıkla-
ra yönelik hizmet içi eğitim alma durumla-
rı incelendiğinde, hemşirelerin %91.5’inin 
hizmet içi eğitim aldıkları buna rağmen 
%71.8’inin kesici ve delici alet yaralanması 
geçirdikleri ve yaralanmaların %51.0’inde 
yaralanmaya neden olan cismin hasta sıvı-
larıyla temas ettiği saptanmıştır. Altıok ve 
ark.’nın (2008) çeşitli sağlık kuruluşlarında 
yaptığı çalışmada hemşirelerin %83’ünün 
kesici delici tıbbi alet yaralanması geçirdiği 
bulmuşturlar (Altıok ve ark., 2009). Kesici 

delici tıbbi alet yaralanmalarını önlemede et-
kili olan uygulamalardan biri de çalışanların 
eğitimidir. Buna karşın çalışmamızda sağlık 
çalışanlarının tamamına yakını eğitim alma-
sına rağmen, KDAY’nın %51’inin kontamine 
araçlarla meydana gelmesi eğitimin gözden 
geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Araştırmamızda kesici-delici tıbbi aletlerle 
yaralanma durumları incelendiğinde hemşi-
relerin %62.7’sinin enjeksiyon için ilaç ha-
zırlarken, %60.8’inin iğneyi tekrar kılıfına 
takarken yaralandığı saptanmıştır. Samancı-
oğlu ve ark.’nın (2013) yaptıkları çalışmada; 
cerrahi yoğun bakım hemşirelerinde kesici-
delici tıbbi alet yaralanmalarının nedenleri 
incelendiğinde hemşirelerin %78.3’ü yara-
lanmaların iğne kapağını kapatırken, %43.3’ü 
ampul kırarken ya da flakon açarken yaralan-
maya maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir 
(Samancıoğlu ve ark., 2013). Benzer şekilde, 
Omaç ve ark.’nın (2010) yapmış oldukları ça-
lışmada da hemşirelerin %53.2’si enjeksiyon 
için ilaç hazırlarken, %10’u iğneyi kılıfına 
takarken yaralandığı saptanmıştır (Omaç ve 
ark., 2010). Altıok ve ark.’nın (2008)  yapmış 
olduğu çalışmada ise iğne ucunu kapatırken 
yaralanma oranı % 23.9  olarak bulunmuştur 
(Altıok ve ark., 2009). Perkütan yaralanma-
ları önlemek amacıyla tedavi sonrası kulla-
nılan iğnelerin uçları kapatılmadan delinmez 
enfekte atık kutusuna atılmalıdır (Clarke, 
2007). Ancak bu çalışma sonuçları hatalı uy-
gulamaların halen devam ettiği ve bunların da 
önemli oranda perkütan yaralanmalara neden 
olduğunu göstermektedir. Kesici-delici alet-
lerle yaralanma oranlarını azaltmaya yönelik 
güvenli tıbbi malzemelerin kullanılması ve 
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eğitimlerde bu konuların üzerinde durulması 
etkili olacaktır.

Araştırmamızda, hemşirelerin %86.3’ünde 
yaralanmaların enjektör iğnesi ile olduğu bu-
lundu. Hemşirelerde en çok yaralanmaya ne-
den olan uygulamalardan diğeri ampul kırma 
(%37.3) olmuştur. Benzer şekilde, Omaç ve 
ark.’nın (2010) yapmış olduğu çalışmada Ke-
sici-delici yaralanmaların %53.8’i enjektör 
iğneleri ile meydana gelmiştir. Geriye kalan 
kesici-delici yaralanmalar cam ampul kırık-
ları, lanset, bistüri v.s. ve ortalıktaki cisimler 
nedeniyle meydana gelmiştir (Omaç ve ark., 
2010). Eskişehir de yapılan bir çalışmada da 
enjektör iğnesi ile oluşan kesici-delici yara-
lanmalar %34.5, cam ampul kırıkları %23.0 
olarak bulunmuştur (Ayrancı ve Köşgeroğlu, 
2004). Bu konu ile ilgili yapılan araştırma-
larda kesici-delici tıbbi alet yaralanmalarına 
neden olan en önemli faktörlerin başında en-
jektör iğnelerinin geldiği ifade edilmektedir 
(Smith et al., 2006; Altıok ve ark., 2009). 
Ampul kırarken yaralanma sağlık çalışanla-
rını doğrudan herhangi bir infeksiyona maruz 
bırakmamaktadır. Ancak, yaralanmayı izle-
yen günlerde deri bütünlüğünün bozulma-
sı nedeniyle kan veya vücut sıvısı ile temas 
edilmesi durumunda bulaşma olasılığı arta-
bilmektedir. Bununla birlikte yaralanmaların 
çoğunluğunun enjektör iğnesi ile yaşanması, 
tedavi sonrası iğnenin batmasını engelleyen 
güvenli tıbbi malzemelerin klinik kullanıma 
aktırılmasının gerekliliğini göstermektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin %78.4’ ü 
yaralanmayı bildirmediğini belirtmiştir. Altı-
ok ve ark.’nın (2009) yapmış olduğu çalışma-

da sağlık çalışanlarının %87.3’ünün yaralan-
mayı rapor etmediği (Altıok ve ark., 2009), 
benzer şekilde Ayrancı ve Kösgeroglu’nun 
çalışmalarında da %69.1 oranında kontami-
ne aletlerle temas sonrası rapor tutulmadığı 
saptanmıştır (Ayrancı ve Köşgeroğlu, 2004). 
Bizim çalışmamızda ve konuyla ilgili yapı-
lan diğer çalışmalarda günümüzde koruyucu 
önlemler alma ve aşılanmayla ilişkili ciddi 
duyarlılığın oluştuğu ancak yaralanmanın 
yetersiz rapor edildiği bulunmuştur (Alam, 
2002; Ayrancı ve Köşgeroğlu, 2004; Allen, 
2007; Nagao et al., 2007; Schmid et al., 2007; 
Altıok ve ark., 2009; İlçe, 2013). Eğitimlerde 
yaralanma sonrası testlerin yapılması, izlem, 
profilaksi ve tedavi için raporlandırmanın 
öneminin özellikle vurgulanması ve yaralan-
mayı takiben rapor etme protokolünün tüm 
birimlerde görünür yerde asılı olması öneril-
mektedir (Altıok ve ark., 2009). Araştırmaya 
katılan hemşirelerin yaralanmayı bildirme-
me nedenlerine bakıldığında hemşirelerin 
%47.9’u bildirme gereksinimi duymadıkları-
nı, %2.8’i bildirmenin zorunlu olduğunu bil-
mediğini, %5.6’sı ise diğer nedenlerle bildir-
mediğini söylemiştir.

Kan ile bulaşan enfeksiyonlara karşı evrensel 
önlemlerin alınması, uygun atık politikala-
rının oluşturulması, bağışıklamanın sağlan-
ması, yaralanmanın rapor edilmesi ve sağlık 
çalışanlarının konuyla ilgili eğitimleri ile ön-
lenebilmekte ya da risk azaltılabilmektedir 
(Ayrancı ve Köşgeroğlu, 2004; Altıok ve ark., 
2009; İlçe, 2013).

Sonuç olarak, araştırmada cerrahi hemşirele-
rinin büyük oranlarda kesici-delici bir aletle 
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yaralandığı ve yaralanmanın en çok enjektör 
iğnesi ile yaşandığı belirlenmiştir. Cerrahi 
hemşirelerinin hepatit B aşısını yaptırma ora-
nının yüksek olmasına rağmen yaralanma-
yı rapor etme oranlarının çok düşük olduğu 
saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
doğrultusunda;

•	 Sağlık kurumlarında kesici-delici tıbbi 
aletlerle olan kazalara yönelik hemşirele-
re verilen hizmet içi eğitimlerin davranışa 
dönüşmesi bakımından etkinliğinin değer-
lendirilmesi, 

•	 Mesleki riskleri önleme ve azaltmaya yö-
nelik güvenli tıbbi malzemelerin sağlık 
bakım hizmetlerinde kullanılmasının ve 
koruyucu malzemelerin (gözlük, önlük, 
eldiven vb.) yeterli temininin sağlanması 
önerilmektedir.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME 
EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ*

EVALUATION OF THE CRITICAL THINKING TENDENCY OF STU-
DENTS IN SCHOOL OF HEALTH

Celalettin ÇEVİK, Özlem TEKİR, Kevser İNCELER, Merve DİKOĞLU
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu

* Bu çalışma 1-3 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde 
Poster bildiri olarak sunulmuştur.

Özet: Amaç: Araştırmanın amacı hemşirelik öğren-
cilerinin eleştirel düşünme düzeylerini ve etkileyen 
faktörleri saptamaktır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı 
tipteki bu araştırmada veriler, kişisel bilgi formu ve 
California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kulla-
nılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Balıkesir 
Sağlık Yüksekokulunda 2013-2014 yılında öğrenim 
gören tüm hemşirelik öğrencileri (N=486), örnek-
lemini çalışmaya katılmayı kabul eden 363 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışmanın analizleri SPSS 16.0 
programında, t testi, ANOVA, ki-kare, korelasyon 
katsayısı kullanılarak yapılmıştır. Veriler 3-27 Şubat 
2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma için 
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yazılı 
izin, araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden 
sözlü onam alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş 
ortalaması 20.22±1.76 olup %78.2’si kızdır. Eleştirel 
düşünme eğilimi ölçeği puan ortalaması 206.28±23.97 
bulunmuştur. Ölçeğin alt boyut puan ortalamaları, 
doğruyu arama boyutu 23.93±5.30, açık fikirlilik 
46.71±8.45; analitiklik boyutu 49.53±8.13; siste-
matiklik boyutu 24.70±4.24; kendine güven boyutu 
27.67±5.50; meraklılık boyutu 33.73±6.24’tür. Ortalama 
okunan kitap sayısı ile eleştirel düşünme ortalaması 
arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki 
vardır (p<0.05). Sonuç: Eleştirel düşünme ortalaması 
düşük bulunmuştur. Kitap okuma sayısı arttıkça, ölçek 
puanları da anlamlı olarak artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Hemşirelik 
Öğrencileri, Eğitim 

Abstract: Objective: The aim of study is to determine 
the level of critical thinking and the factors that affect 
nursing students.  Method: in this cross sectional and 
descriptive study, data collection was collected by 
using the California Critical Thinking Disposition 
Inventory and personal information form. The study 
population is consisted of all nursing students (N=486) 
who study in Balıkesir School of Health on 2013-2014 
year, sample is consisted of 363 students who accept 
to attend to study. The study analyzes was used SPSS 
16.0 program, t test, ANOVA, chi-square, correla-
tion coefficient. Data were collected between 3-27 
February 2014. For the study was obtained written 
permission from the Balikesir Directorate of Health 
Sciences, to participate who agreed in the study and 
verbal consent from the students. Result: The average 
age of students is 20:22±1.76 and their of 78.2% are 
females. The total mean score were X=206.28±23.97. 
The mean scores of the sub-dimensions of the scale, 
truth seeking 23.93±5.30, open-mindedness 46.71±8:45; 
analyticity 49.53±8.13; systematic 24.70±4.24; self-
confidence, 27.67±5:50; curiosity 33.73±6.24. As the 
number of books read per average critical thinking  
positively moderate significant relationship (p<0.05). 
Conclusion: It was found that the mean of the critical 
thinking level is low. When the number of reading 
books is increasing the scale scores.

Key Words: Critical Thinking, Nursing Students, 
Education
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GİRİŞ

Bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek ni-
telikli insan gücüne olan gereksinimi de ar-
tırmaktadır. Bu nedenle, günümüz insanının 
kendini ve toplumu iyi tanıyan, bireysel ve 
toplumsal gelişmeye önem veren, düşünen, 
sorgulayan, araştıran, akılcı, bilimsel kararlar 
alan ve eleştirel düşünme gücüne sahip bir bi-
rey olması gerektirmektedir (Ulupınar, 1997; 
Karagenç, 2003:73-78). Eleştirel düşünme 
ne yapılacağına, neyin referans alınacağına, 
karar vermeye odaklı, mantıklı ve yansıtıcı 
düşünme şeklidir (Ennis, 1985:54-57). Eleş-
tirel düşünmenin en önemli özelliği sonunda 
bir yargıya ya da yoruma varılması gereken 
durumlarda ya da olgular arasındaki ilişkiler 
hakkında fikir yürütmek gerektiğinde “Ne-
den” sorusunun sorulabilmesidir. Neden so-
rusu bize sadece yanıtını bulmamız için so-
rulan bir soru değildir; bu soru aynı zamanda 
karşılaşılan yanıtlardaki nedensellik ilişkile-
rinin sorgulanmasını da sağlar (Kökdemir, 
1999:655; Şenturan vd., 2008-30). Hızlı ve 
doğru kararların alınmasını gerektiren tüm 
mesleklerde, mesleki gelişimin devam etti-
rilmesi, alternatif yaklaşımların belirlenmesi 
ve değişimlere uyum sağlanması için eleştirel 
düşünmeye dayalı akılcı kararların alınması 
büyük önem taşımaktadır (Caroll-Johnson, 
2001: 43-44; Aştı 2002: 38-42). Hızla gelişen 
ve değişen sağlık sistemi içerisinde yer alan 
hemşirelerin de değişime uyum sağlaması, 
değişimin önemli parçalarından biri olması 
eleştirel düşünme gücünü geliştirmeleri ile 
mümkündür. Eleştirel düşünme, hemşirele-
rin bağımsız karar verebilme, nitelikli hizmet 
sunma, karşılaştığı problemlerle ilgili çözüm-

leme yapabilme, neden sonuç ilişkileri kura-
bilme, tümevarım tümdengelim mantığıyla 
düşünce sürecini hızlandırma ve içinde bu-
lundukları durumları yorumlama yetenekleri-
ni geliştirir (Atalay vd., 1999:47-54). Sağlık 
sisteminin önemli bir parçası olan hemşireler, 
klinikte çalışırken hızlı karar verilmesi gere-
ken kompleks hasta bakımı durumlarıyla sık 
karşılaşırlar. Sağlık sistemi içindeki bütün 
değişikliklerden etkilenirler. Böylece bilginin 
ve gelişmenin sabit olmadığı sürekli değişen 
bir alanda çalışan hemşirelerin, çalışmala-
rını ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için 
eleştirel düşünme becerilerine sahip olmaları 
önemlidir (Jones, vd.,  2007: 109-115). Deği-
şen eğitim anlayışında da hazır bilgileri sor-
gulamadan kabullenen bireyler yetiştirmek 
yerine neyi, niçin, nasıl öğrenmesi gerektiği-
ni bilen, öğrendiği bilgileri kullanan, gelişti-
ren ve yeni bilgi üreten bireylerin yetiştiril-
mesi amaçlanır. Bu nedenle günümüz eğitim 
sisteminin en önemli rollerinden biri topluma 
eleştirel düşünen bireyler kazandırmak ol-
malıdır (Akbıyık, 2006:90-99). Öğrencilerde 
eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi; 
bireysel, mesleki gelişimin ve toplumun sağ-
lık bakım kalitesinin yükseltilmesi açısından 
gereklidir. 21. yüzyılda sahada çalışan hemşi-
relerin eleştirel düşünme ve karar verme be-
cerilerini kullanarak sorumluluk alan kişiler 
olmaları gerekmektedir. İşlevsiz bir düşün-
me sistemi sadece enerji ve zaman kaybına 
neden olmaz, aynı zamanda hem birey hem 
de bireyin bulunduğu ortam açısından engel-
lenmişlik duygusu yaratır. Bu nedenle mezun 
olacak hemşirelerin yüksek eleştirel düşünme 
düzeyine sahip olacak şekilde yetiştirilmesi, 
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hemşirelerin edindiği bilgileri hasta bakımın-
da, kullanmaları ve eleştirel düşünme yetile-
rini geliştirmeleri için desteklenmeleri gerek-
mektedir. 

Bu çalışma Balıkesir Sağlık Yüksekokulunda 
2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim 
gören hemşirelik öğrencilerinde eleştirel dü-
şünme eğilimleri ve etkileyen faktörlerin in-
celenmesi amacıyla yürütülmüştür.

YÖNTEM

Araştırma Tipi: Araştırma tanımlayıcı ve 
kesitsel tiptedir.

Evren ve Örnek Büyüklüğü: Araştırma-
nın evrenini Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 
Sağlık Yüksekokulunda 2013-2014 yılı için-
de öğrenim gören tüm hemşirelik öğrencileri 
(N=486) oluşturmaktadır. Araştırmanın örnek 
büyüklüğü ise araştırmaya katılmayı kabul 
eden ve araştırmanın yürütüldüğü tarihlerde 
okulda bulunan 363 öğrenciden oluşmaktadır.

Verinin Toplanması: Veri anket formu ara-
cılığıyla 3-27 Şubat 2014 tarihleri arasında 
öğrencilerle görüşülerek toplanmıştır. Araş-
tırmanın uygulanması için Balıkesir Sağlık 
Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yazılı izin 
alınmış, araştırma kapsamına alınan öğrenci-
lerden ise sözel izin alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Araştırma verisi 
“Öğrenci Kişisel Bilgi Formu” ve “Kalifor-
niya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” (The 
California Critical Thinking Disposition In-
ventory- CEDEÖ) kullanılarak toplanmıştır.

Öğrenci Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin 
eleştirel düşünme düzeyini etkileyen (cin-

siyet, yaş, sosyoekonomik düzey, öğrenim 
görülen sınıf, anne-baba eğitim düzeyi, an-
ne-baba tutumu, ilkokul ve ortaöğretimdeki 
öğretmenlerin tutumu, öğrencilerin sosyal, 
bilimsel etkinliklere katılma durumu, hem-
şirelik mesleğini isteyerek seçip seçmediği, 
yılda okuduğu kitap sayısı) değişkenleri sor-
gulayan sorular yer almaktadır.

Californiya Eleştirel Düşünme Eğilimleri 
Ölçeği: Ölçek, 1990 yılında Amerikan Fel-
sefe Derneği’nin düzenlediği “Delphi” pro-
jesinde Facione tarafından geliştirilmiş, Kök-
demir tarafından geçerlilik ve güvenirlilik 
çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanmıştır 
(Kökdemir, 2003:79-83). Türkçeye uyarlama 
çalışması sonucunda toplam 6 alt ölçek ve 51 
maddeden oluşan yeni ölçeğin Cronbach α 
güvenirlik katsayısı tüm ölçekte 0.88, ölçeğin 
açıkladığı toplam varyans ise %33.6 olarak 
bulunmuştur. 

Bu alt ölçekler;

Doğruyu Arama Alt Ölçeği: Doğruyu ara-
ma, alternatifleri ya da birbirinden farklı dü-
şünceleri değerlendirme eğilimini ölçmekte-
dir. Bu alt ölçekten yüksek puan alma kişinin 
gerçeği arama eğiliminin, soru sorma beceri-
sinin, kendi düşüncesine ters veriler söz ko-
nusu olduğunda bile nesnel davranma olası-
lığının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Açık Fikirlilik Alt Ölçeği: Açık fikirlilik, 
kişinin farklı yaklaşımlara karşı hoşgörüsünü 
ve kendi hatalarına karşı duyarlı olmasını ifa-
de eder. 
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Analitiklik Alt Ölçeği: Analitiklik, potansi-
yel olarak sorun çıkabilecek durumlara karşı 
dikkatli olma ve zor problemler karşısında 
bile akıl yürütme ve nesnel kanıt kullanma 
eğilimini ifade eder. 

“Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi  
Ölçeği”

Sistematiklik Alt Ölçeği: Kaotik bir akıl 
yürütme davranışı yerine bilgiye dayalı ve 
belirli bir prosedür izleyen bir karar verme 
stratejisi kullanma eğilimi demektir. Yüksek 
puanlar daha sistematik, dikkatli ve örgütlü 
düşünme eğilimini gösterir. 

Kendine Güven Alt Ölçeği: Kendine güven, 
adından da anlaşıldığı gibi kişinin kendi akıl 
yürütme süreçlerine duyduğu güveni yansıtır. 

Meraklılık Alt Ölçeği: Meraklılık, herhangi 
bir kazanç ya da çıkar beklentisi olmaksızın 
kişinin bilgi edinme ve yeni şeyler öğrenme 
eğilimini yansıtır. 

CEDEÖ, 51 maddeden oluşan 1-6 arası pu-
anlanan likert tipi bir ölçektir. Puanlama 
sonucunda 240’ın altında puan alanların dü-
şük, 240-300 arasında puan alanların orta ve 
300’ün üzerinde puan alanların ise yüksek 
eleştirel düşünme beceri düzeyine sahip ol-
dukları kabul edilmektedir. Alt ölçekler açı-
sından ise bir alt ölçekten 40 puan altı düşük 
eleştirel düşünme eğilimini, 50 puan üstü 
yüksek eleştirel düşünme eğilimini göster-
mektedir. 

Verinin Çözümlenmesi: Araştırmadan elde 
edilen veri araştırmacı tarafından bilgisayara 
aktarılmış SPSS 16.0 (Statistical Package for 

Social Science) programında değerlendiril-
miştir. Tanımlayıcı veriler frekans ve yüzde-
ler ile, grup ortalamaları arasındaki farklar t 
testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
Tukey testi ile sayımla elde edilen veriler ara-
sındaki farklar ki-kare testi ile sürekli değiş-
kenler arasında ilişkiler pearson korelasyon 
çözümlemesi ile %95’lik güven aralığında, 
anlamlılık düzeyi p<0.05 düzeyinde değer-
lendirilmiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırmanın 
uygulandığı gün ve saatlerde öğrencilerin 
derse katılmaması öğrencilerin haftanın bazı 
günlerinde stajda olması nedeniyle klinikte 
öğrencilerin tamamına ulaşılamaması (Öğ-
rencilerin %74.69’una ulaşılmıştır) çalışma-
mızın kısıtlılıklarındandır.

BULGULAR

Araştırma grubundaki öğrencilerin yaş orta-
laması 20.22±1.76 yıl (min 17, max 26) olup 
çalışma grubunun %78.2’sini kız, %45.5’ini 
hemşirelik 1.sınıf, %22.6’sını hemşirelik 2.sı-
nıf, %15.2’sini hemşirelik 3.sınıf, %16.8’ini 
hemşirelik 4.sınıf öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırma grubunun %47.6’sı Anadolu Lisesi 
mezunu olduğunu, %32.2’si yaşamının bü-
yük kısmını ilçede geçirdiğini, %46’sı yılda 
ortalama 1-5 arası kitap okuduğunu, %84.3’ü 
sosyoekonomik durumunu orta düzey olarak 
ifade etmiştir. %15.7’si üniversite eğitimi sü-
resince sosyal etkinliğe ve %13.5’i eğitimi 
süresince bilimsel etkinliğe katıldığını belirt-
mektedir.

Araştırmamızda California Eleştirel Dü-
şünme Eğilimi Ölçeği puan ortalaması 
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206.28±23.97 olarak bulunmuştur. Araştırma 
grubundaki kişilerin %95.9’unun CEDEÖ 
puanı düşük, %4.1’inin CEDEÖ puanı orta 
düzeydedir. Ölçeğin alt boyut puan ortalama-
larından doğruyu arama boyutu 23.93±5.30, 
açık fikirlilik 46.71 ±8.45 analitiklik boyutu 
49.53±8.13; sistematiklik boyutu 24.70±4.24; 
kendine güven boyutu 27.67±5.50; meraklılık 

boyutu 33.73±6.24’tür. Öğrencilerin öğrenim 

gördükleri sınıflara göre CEDEÖ ve alt ölçek 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark yok-

tur (p>0.05).Araştırma grubunda öğrencilerin 

öğrenim gördükleri sınıflara göre CEDEÖ ve 

alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark yoktur (Tablo 1.)

Tablo 1. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıflara Göre CEDEÖ ve  
Alt Ölçek Puan Ortalamalarının Dağılımı

CEDEÖ
1.sınıf
(n=165)
X ±SD

2.sınıf
(n=82)
X ±SD

3.sınıf
(n=55)
X ±SD

4.sınıf
(n=61)
X ±SD

F P

Doğruyu arama 24.67±5.66 25.56±5.12 25.02±5.03 25.52±4.79 0.691 0.55

Açık fikirlilik 39.60±8.67 38.17±8.27 40.33±8.91 38.97±39.28 0.899 0.44

Analitiklik 45.47±7.93 45.16±6.45 45.07±7.21 43.83±6.76 0.763 0.51

Sistematiklik 21.24±3.98 21.00±4.26 21.22±20.56 21.07±4.01 0.456 0.71

Kendine güven 27.79±5.93 27.13±5.0 27.89±5.59 27.85±4.80 0.337 0.79

Meraklılık 38.04±7.55 38.23±6.83 38.80±6.88 38.05±6.31 0.170 0.91

Toplam 196.81±23.95 195.26±20.53 198.33±23.58 194.77±18.69 0.334 0.80

Yaş, cinsiyet, medeni durum, annenin çalış-
ma durumu, mezun olunan lise, aile yapısı, 
yaşanılan yere göre eleştirel düşünme eğili-
mi puanları arasında istatistiksel anlamlı fark 
yoktur (p>0.05).Sosyoekonomik durumu dü-
şük olan öğrencilerde CEDEÖ puanı anlamlı 
olarak yüksektir (p<0.05). Alt ölçek puanları 
açısından incelendiğinde, doğruyu arama ve 
açık fikirlilik ortalaması erkeklerde, analitik-
lik ve kendine güven ortalaması kızlarda an-
lamlı olarak daha yüksektir (p<0.05). Hemşi-
relik mesleğini isteyerek seçenlerde analitik-
lik ortalaması istemeyerek seçenlerde doğru-
yu arama ortalaması anlamlı olarak yüksektir 
(p<0.05). Anadolu Lisesi mezunlarında açık 

fikirlilik ortalaması, yılda ders kitapları dı-
şında okunan kitap sayısı fazla olanlarda ise 
meraklılık ortalaması diğer gruplara göre an-
lamlı olarak yüksektir (p<0.05).

Bilimsel faaliyetlere katılma durumuna göre 
ölçek puanları arasında anlamlı fark yok iken 
sosyal etkinliklere katılma ile anlamlı fark 
vardır (p<0.05). Öğrencilerin sosyal etkinlik-
lere katılma durumuna göre eleştirel düşün-
me puan ortalamalarının dağılımına bakıldı-
ğında (Tablo 2.) eleştirel düşünme puan or-
talamaları sosyal etkinliklere katıldığını ifade 
edenlerde 202.86, katılmadığını belirtenlerde 
195.13 olup iki ortalama arasındaki farkın is-
tatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır 
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(t=-2.419, p<0.05). Öğrencilerin, sosyal et-
kinliklere katılıp katılmama durumuna göre 
alt ölçeklerden alınan puanlar incelendiğinde; 
sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin, sos-

yal etkinliklere katılmayan öğrencilere göre 
doğruyu arama, kendine güven ve meraklılık 
alt ölçeklerinden anlamlı olarak daha yüksek 
puan aldığı saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 2. Öğrencilerin Sosyal Etkinliklere Katılma Durumuna Göre KEDEÖ ve  
Alt Ölçek Puan Ortalamalarının Dağılımı

CEDEÖ

Sosyal etkinlik t P

Katılan
(n=306)
X ±SD

Katılmayan
(n=57)
X ±SD

Doğruyu arama 26.68±5.74 24.77±5.17 -2.521 0.01

Açık fikirlilik 39.04±8.36 39.33±8.24 0.245 0.80

Analitiklik 45.91±6.08 44.91±7.52 -0.954 0.34

Sistematiklik 20.91±3.73 21.09±4.07 0.314 0.75

Kendine güven 29.32±5.45 27.36±5.46 -2.478 0.01

Meraklılık 41.00±7.05 37.68±6.96 -3.300 0.001

Toplam 202.86±20.70 195.13±22.38 -2.419 0.01

Ortalama okunan kitap sayısı ile eleştirel dü-
şünme ortalaması arasında pozitif yönde orta 
düzeyde anlamlı, alt boyutlarda ise pozitif 
yönde zayıf anlamlı ilişki vardır (p<0.05). 
Ayrıca ailedeki çocuk sıralaması yükseldikçe 
pozitif yönde zayıf anlamlı bir ilişki vardır 
(p<0.05).

TARTIŞMA

Eleştirel düşünme yeteneğinin tüm sağlık 
çalışanları ve hemşirelik öğrencileri için 
önemli ve gerekli olduğu bilinmektedir (Ip 
vd.,2000:84-90). Kanıta dayalı bilgiyi kulla-
nabilen, içinde bulunduğu durumu değerlen-
dirip yorumlayabilen, eleştirel düşünme bakış 
açısına sahip öğrencilerin yetiştirilmesi sağlık 
sektöründe nitelikli hizmet sunumu açısından 
büyük önem taşımaktadır. Çalışmamız bu ne-
denle eleştirel düşünme açısından öğrencile-

rin durumu konusunda bir bakış açısı kazan-
dırmış, sonuçların başka çalışmalar ile kar-
şılaştırılması olanağını sağlamıştır. Eleştirel 
düşünme ve etkileyen faktörleri incelediği-
miz çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinin 
eleştirel düşünme düzeyi düşük bulunmuş-
tur. Alt ölçeklerden analitiklik boyutunda ise 
öğrencilerin ortalama puanı orta düzeydedir.  
Bulgularımız literatürdeki birçok çalışma ile 
benzerdir. Nitekim Türkiye’de hemşirelik öğ-
rencilerinin eleştirel düşünme düzeylerine yö-
nelik yürütülen birçok çalışmada öğrencilerin 
eleştirel düşünme düzeyi düşük bulunmuştur. 
Sivas’ta, Çanakkale’de, İzmir’de, Antalya’da 
ve İzmir’de yürütülen başka bir çalışmada da 
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde eleştirel 
düşünme ölçek puanı bizim çalışmamız ile 
uyumlu olarak düşük bulunmuştur (Öztürk 
vd., 2008:15-25; Zaybak vd., 2006:137-146; 
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Atay vd., 2009:39-46; Kantek vd., 2010; Sevil 
vd., 2005:131). Tüm Türkiye’deki hemşirelik 
okullarını kapsayan bir diğer çalışmada ise, 
farklı müfredat uygulayan Hemşirelik Yük-
sekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının her 
ikisinde de hemşirelik öğrencilerinin eleştirel 
düşünme puan ortalamalarının düşük oluğu 
tespit edilmiştir (Şenturan vd. 2008: 22-30). 
Amerika’da öğrenciler üzerinde yürütülen bir 
çalışmada ise hemşirelik, eğitim ve psikoloji 
gibi uygulamalı bölümlerin eleştirel düşünme 
düzeylerinin diğer gruplara göre daha düşük 
olduğunu saptanmıştır (Walsh vd., 1999:149-
155). Japonya’daki öğrenci hemşireler ile ça-
lışan hemşirelerin eleştirel düşünme becerile-
rini incelemeye yönelik yaptıkları çalışmada, 
hastanelerde çalışmakta olan hemşirelerin 
eleştirel düşünme beceri puan ortalamala-
rının, öğrenci grubuna göre daha düşük ol-
duğu ve orta düzeyde olduğunu bulmuşlar-
dır (Kawashima vd., 2004:280-292). Farklı 
olarak, Ankara’da 92 hemşirelik öğrencisini 
kapsayan çalışmada ve Yılmaz’ın çalışma-
sında öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi 
orta düzeyde bulmuştur. (Dil, 2001; Yılmaz, 
2009: 38-48). Alt ölçeklere bakıldığında ise 
analitiklik alt ölçek ortalamasının diğer gu-
ruplardan daha yüksek olduğu görülmekte-
dir. Analitiklik ortalamasının yüksek olması, 
öğrencilerin potansiyel olarak öğrencilerin 
sorunlarla baş etmede, zor problemler karşı-
sında akıl yürütme eğiliminin yüksek olduğu-
nu göstermektedir. Araştırmada sınıflara göre 
tüm alt ölçekler için anlamlı fark bulunama-
mıştır. Bu durum 4 yıl içinde bilişsel gelişi-
mi ile ilişkili olabilir. Bu nedenle üniversite 
eğitiminde analitik düşüncenin öğretilmesi, 

mümkün olduğunca problem çözme ve doğ-
ru eğilimler için düşünmenin kullanılmasına 
fırsat vererek öğrencilerin bilişsel ve zihinsel 
alışkanlıklarının geliştirilmesi gerekmekte-
dir (Facione vd., 2006). Amerika’da yürütü-
len bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin 
eleştirel düşünme puanları arasında bir fark-
lılık olmadığını göstermiştir (Jones, 1992). 
Maynard’ın çalışmasında ikinci sınıftan dör-
düncü sınıfa kadar eğitimleri suresince öğ-
rencilerin eleştirel düşünme puanlarını ince-
lemiş ve anlamlı bir değişiklik bulamamıştır 
(1996:12-18). Farklı olarak Çin’de hemşirelik 
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ise son 
sınıf öğrencilerinde birinci sınıf öğrencileri-
ne göre ölçek puanı anlamlı olarak düşüktür. 
Çalışmamızdaki meraklılık ortalaması bu ça-
lışmaya göre yüksektir. (Ip vd.,2000:84-90). 
Kanada’da hemşirelik öğrencilerinde yapılan 
bir çalışmada da meraklılık ortalamasının di-
ğer alt ölçeklerden daha yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Ancak sadece sistematiklik alt 
ölçeğinde diğer sınıflara göre anlamlı fark 
vardır  (Profetto-McGrath, 2003: 569-577). 
Araştırmamızda öğrencilerin yaşamını büyük 
ölçüde geçirdiği yer ve yaş ile CEDEÖ skoru 
arasında anlamlı fark yok iken Öztürk ve ark. 
çalışmasında şehir ve büyükşehirde yaşayan-
larda CEDEÖ puanı anlamlı olarak daha yük-
sektir. Buradaki farklılık bizim çalışmamızda 
öğrencilerin ağırlıklı olarak ilçe ve şehirlerde 
yaşıyor olmasına bağlı olabilir. Aynı çalış-
mada yaş arttıkça CEDEÖ puan ortalaması 
da artmaktadır (2008: 15-25).  Ancak bizim 
çalışmamızla benzerlik göstermemektedir. 
Antalya’da hemşirelik öğrencileriyle yapılan 
bir çalışmada bizim çalışmamıza benzer bi-
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çimde yaş ile CEDEÖ puanı arasında ilişki 
bulunamamış ancak  öğrenim görülen sınıf 
ile ilişkili bulunmuştur (Kantek vd., 2010). 
Ankara’da, Sivas’ta, Ankara’da yürütülen bir 
başka çalışmada da bizim çalışmamızda ol-
duğu gibi medeni duruma göre CEDEÖ puan 
ortalaması açısından anlamlı bir fark yoktur 
(Dil, 2001:50; Öztürk vd., 2008:15-25; Do-
ğan, 2010). Literatürde, çocuklarına demok-
ratik bir ortam sağlayan ailelerin, onları karar 
süreçlerine kattığı ve böylece bağımsızlığını 
kazanan çocuğun, düşüncelerini rahatlıkla 
ifade edebildiği, olaylara farklı açılardan ba-
kabildiği, eleştirel ve yaratıcı düşünmesinin 
geliştiği belirtilmektedir (Ford vd., 1994: 
341-344; Kaya 1997:46-53; Dil 2001; Tüm-
kaya vd., 2008). Bizim çalışmamızda aile 
yapısı demokratik ve güven verici olanlar-
da, ilgisiz kayıtsız ve baskıcı olanlara göre 
CEDEÖ puanı daha yüksektir ancak istatis-
tiksel anlamlı fark yoktur (p>0.05). Benzer 
şekilde Sivas’ta yürütülen bir çalışmada da 
aile yapısı ile öğrencilerin eleştirel düşünme 
düzeyi arasında ilişki bulunmamıştır (Öztürk 
vd., 2008). Kitap okuyan, sosyoekonomik 
durumu düşük ve sosyal etkinliklere katılan 
öğrencilerde CEDEÖ puanı anlamlı olarak 
yüksektir (p>0.05). Sivas’ta, İstanbul’da yü-
rütülen çalışmalarda araştırma bulgularının 
aksine hemşirelik öğrencilerinde sosyoeko-
nomik düzey arttıkça eleştirel düşünme düze-
yinin de arttığı bulunmuştur. (Öztürk, 2006; 
Kaya, 1997:37-40). Ankara’da yürütülen bir 
çalışmada bizim çalışmamızla uyumlu olarak 
öğrencilerin yılda okudukları kitap sayısı art-
tıkça eleştirel düşünme puan ortalamalarının 
istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığını 

saptamıştır (Doğan, 2010:53). Şenturan’ın 
hemşirelik öğrencilerinde yapmış olduğu 
çalışmasında bilimsel, kültürel, sportif ya 
da başka bir etkinliğe katılan öğrencilerin 
eleştirel düşünme puan ortalamalarının daha 
yüksek ve istatiksel olarak anlamsız olduğu 
saptanmıştır (2006: 22-30). İzmir’de yürü-
tülen bir çalışmada ise sosyal etkinliklere 
katılanların eleştirel düşünme puanı anlamlı 
olarak daha yüksektir (Zaybak vd. 2006:137-
146) İstanbul’da yönetici  hemşireler ve saha-
da çalışan hemşireler üzerinde yürütülen bir 
çalışmada kitap okuyan ve herhangi bir kursa 
katılan, tiyatroya giden hemşirelerin eleştirel 
düşünme puanı anlamlı olarak daha yüksektir 
(p<0,05) (Erkuş, 2011:110-111). Sosyal et-
kinlikler, ortalama okunan kitap sayısı eleş-
tirel düşünme puanını anlamlı olarak yükselt-
miştir. Atay vd.’nin yürüttüğü çalışmada da 
sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin eleşti-
rel düşünme ortalama puanının daha yüksek 
olduğu görülmektedir (2009:39-46). Orta-
lama okunan kitap sayısı da önemlidir. Ça-
lışmamızda CEDEÖ puanının düşük olması 
ortalama okunan kitap sayısının azlığına ve 
sosyal etkinliklere katılımın düşük olmasına 
bağlı olabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmamızda eleştirel düşünme ortalama-
sı düşük bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, medeni 
durum, anne-baba eğitim durumu ile CEDEÖ 
puanı arasında anlamlı fark yoktur. Sosyal 
etkinliklere katılan öğrencilerde CEDEÖ 
daha yüksektir. Kitap okuma sayısı arttıkça 
ölçek puanları da anlamlı olarak artmaktadır. 
Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin eleştirel 
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düşünme düzeylerini geliştirmeye yönelik 
eğitim öğretim stratejilerinin kullanılması; 
problem çözme, tartışma gibi yöntemlerin, 
beyin fırtınası, soru-cevap v.b. tekniklerin 
uygulanması ve hemşirelik müfredatına eleş-
tirel düşünmeyle ilgili derslerin/konuların 
eklenmesi, öğrencilerin teorikte edindiği bu 
bilgileri klinik uygulamaları, hasta bakımına 
yansıtabilmeleri konusunda desteklenmesi 
önerilebilir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel ve 
sosyal etkinliklere katılmaları, kitap, dergi, 
gazete okumaları önerilebilir. 
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EGE BÖLGESİNDE DOĞUM SONU DÖNEMDE UYGULANAN 
GELENEKSEL UYGULAMALAR*

THE TRADITIONAL PRACTICES APPLIED IN POTPARTUM PERIOD 
IN AGEAN AREA 

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU2, Selma ŞEN3,  
Sezer ER GÜNERİ4, Bahire BOLIŞIK5, Aynur SARUHAN6

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu

3Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu
4-5-6 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

* Bu çalışma 15-17 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik 
Kongresi’nde Poster Bildiri olarak sunulmuştur.

Özet: Amaç: Çalışma, Ege Bölgesi’nde yaşayan kadınların 
doğum sonu dönemine ilişkin geleneksel uygulamalarını 
ve bunları etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla plan-
lanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini, 
Ege Bölgesi’nde bulunan sekiz il merkezinde yaşayan 15 
yaş ve üzeri yaş grubunda bulunan evli kadınlar oluştur-
muştur. Ekonomik düzeylerine göre üç tabakaya ayrılan 
bölgenin her bir tabakasından birer il ve bu illerde de hasta 
popülasyonu en fazla olan dört hastanede, 1 Nisan 2011-31 
Aralık 2012 tarihleri arasında doğum yapan en az 15 yaşında 
olan, psikolojik tedavi görmeyen, araştırmaya katılmaya 
gönüllü olan, sağlıklı bebeği olan 1089 anne örneklemi 
oluşturmuştur. Veriler literatür doğrultusunda araştırmacılar 
tarafından geliştirilen Birey Tanıtım Formu, Doğum Sonu 
Dönemde Yeni Doğan Sağlığı İle İlgili Geleneksel Uygu-
lamalar Formu, Doğum Sonu Dönemde Lohusa İle İlgili 
Geleneksel Uygulamalar Formu ile toplanmıştır. Bulgular: 
Çalışmada kadınların yaş ortalamaları 26.85±5.29, evlilik 
yaşı ortalamaları 21.11±3.76, %65.8’i ilköğretim mezunu, 
%88.2’si çalışmıyor ve ev hanımı, %73.6’sı çekirdek aileye 
sahiptir. Kadınların yenidoğan sağlığı ve lohusalık ile ilgili 
en çok uyguladıkları geleneksel uygulamalar sırası ile nazar 
değmesin diye nazar boncuğu takma (%78.1), bebeğe ayet, 
cevşen, Kur’an takma (%67.9), kırk gün cinsel ilişkiden 
uzak durma (%82.5), lohusa ve bebeğini yalnız bırakmama 
(%66.9) olarak belirlenmiştir.  Sonuç: Araştırmaya katılan 
kadınların doğum sonu dönemde yenidoğan ve lohusalığa 
ilişkin çeşitli geleneksel uygulamaların yaygın olarak 
sürdürdükleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Uygulamalar, Doğum Sonu 
Dönem, Lohusa, Yenidoğan  

Abstract: The study was done in Aegean area to determine 
the traditional practices applied in postpartum period and the 
factors affecting them. Method: The universe of descriptive 
study is built up by married women older than 15 in 8 city 
center in Aegean area. Area is divided into three levels ac-
cording to their economic level. The research population is 
constituted with a city from each level with their 4 hospitals 
that have the biggest patient population. The sample popula-
tion was 1089 women, who had a healthy baby through the 
April 1st 2011- December 31st 2012. Women were older 
than 15 and none of them were taking a psychological 
treatment. Data was collected by Individual Identification 
Form, Newborn Health in Postpartum Period Related to 
Traditional Practices Form and Puerperium in Postpartum 
Period Related to Traditional Practices Results: The aver-
age age of the population was 26.85±5.29, marriage age 
average was 21.11±3.76. %65.8 of the population was the 
graduate of primary school, %88.2 of them was not work-
ing or was a housewife and %73.6 of them has a nuclear 
family. The traditional practices that are most preferred to 
be applied for the newborn health and confinement were 
attaching evil eye bead (%78.1), attaching religious objects 
(%67.9), staying away from sex for 40 days (%82.5) and 
never let alone the baby and the mom (%66.9). Conclusion: 
It’s found that traditional practices were still widely used 
in postpartum period.     
Key Words: Traditional Practices, Postpartum, Puerperium, 
Newborn 
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GİRİŞ

Kültür ya da uygarlık bir toplumun üyesi 
olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, 
gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri 
ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bü-
tündür. Her toplumun kendine özgü bir kül-
türü vardır. Kültürü biçimlendiren etmenler 
arasında töre, gelenek ve göreneğin önemi 
büyüktür (Arısoy vd, 2014; Başal, 2006; Bil-
tekin vd, 2004). 

Gelenek bir toplulukta kuşaktan kuşağa ge-
çen kültür mirasları, alışkanlıklar, bilgiler, 
töreler ve davranışlardır. Toplumun kültürel 
değerleri gelenekleri, tutum, inanç ve davra-
nışları kişilerin yaşam şeklini dolayısıyla sağ-
lık koşullarını etkiler. Sağlık ve bunun karşıtı 
olan hastalık kültürel sistemin öğelerinden 
biridir (Arısoy vd, 2014; Çetinkaya vd, 2008; 
Çevirme ve Sayan, 2005; Dinç, 2005; Duvar-
cı, 2005). 

İnsanoğlunun yeryüzünde yaşamaya başla-
masından bu yana kendi hayatını koruma 
içgüdüsü, sağlığı ilgilendiren inanç ve uygu-
lamaların doğmasına yol açmıştır. O günden 
bugüne geleneksel inanç ve uygulamalar,  
dünyanın hemen her yerinde değişik sıklık-
la başvurulan tedavi yaklaşımları olarak yö-
reden yöreye, aileden aileye, kişiden kişiye 
bazı farklılıklar göstererek devam etmekte-
dir. Yaşanılan toplumun kültürünün bir par-
çası olarak da; insanların sağlıkla ilgili inanç 
ve uygulamaları bulunmaktadır (Biltekin vd, 
2004).

Türkiye, çok eski çağlardan beri çeşitli uy-
garlıkların kurulduğu, bu nedenle zengin 

folklora sahip bir ülkedir. Modern tıptaki ola-
ğanüstü gelişmelere rağmen bu folklorda da 
geleneksel sağlık uygulamaları yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Geleneksel sağlık uygula-
maları; toplumun inanç, gelenek, değer ve 
kültürleri ile ilgili yaptıkları tıbbi uygulama-
lardır (Eğri ve Gölbaşı, 2007; Sevindik vd, 
2007; sis Çelik vd, 2012). 

Geleneksel sağlık uygulamalarının bazıları 
akılcı, bazıları ise oldukça mantıksız, insan 
sağlığına zarar verebilen ve yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyebilen uygulamalardır. Tek-
nolojinin hızla gelişmesine rağmen inançlar-
da değişme çok yavaştır. Toplumlarda kül-
türlerden gelen sağlığa zararlı alışkanlıkları 
değiştirmek oldukça güçtür (Duvarcı, 2005; 
Eğri ve Gölbaşı, 2007; Şenol vd, 2004). 

Topluma hizmet vermenin ön koşulu toplumu 
tanımaktır. İnsanların davranışlarını ve insan 
ilişkilerini idare eden kuralları yani kültürle-
rini tanımak gerekir. Sağlığın korunması ve 
sürdürülmesi, hastalığın tedavisi konusunda 
önemli görevleri olan hemşirelerin, hastane 
ve hastane dışında hizmet götürdüğü birey, 
aile ya da toplumun geleneksel inanç ve uy-
gulamalarını iyi tanıması, sunduğu hizmetin 
etkinliği yönünden oldukça önemlidir (Eğri 
ve Gölbaşı, 2007; Işık vd, 2010; Şenol vd, 
2004). 

Tüm toplumlarda, doğum sonu dönemde ge-
leneksel uygulamaların yaygın olduğu dik-
kati çekmektedir. Bu uygulamaların bazıları 
sağlığa yararlı, bazıları zararlı iken bazıları-
nın ise sağlık üzerinde herhangi bir etkisi bu-
lunmamaktadır (Başal, 2006; Duvarcı, 2005).
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Türkiye’de toplumsal ve kültürel yapı hete-
rojen bir özellik gösterir. “Modern ve gele-
nekselin” bir arada yer aldığı nüfus grupları 
arasında derin farklılıkların bulunduğu bir 
yapı söz konusudur. Özellikle metropolleş-
miş kentlerde yaşayanların hayata bakışları 
diğer kentlerde yaşayanlara göre daha fark-
lıdır. Metropol kentler dışındaki bu yerlerde 
yaşayanlar daha tutucu ve geleneklere bağ-
lıdır. Ayrıca bu yerlerdeki güçlü aile bağları 
toplumsal değerlerin, tutumların ve hedefle-
rin oluşması üzerindeki etkisini sürdürmekte-
dir (Şenol vd, 2004). Bu nedenle bu çalışma, 
Ege Bölgesi’nde yaşayan kadınların doğum 
sonu dönemine ilişkin geleneksel uygulama-
larını ve bunları etkileyen etmenleri belirle-
mek amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma 1 Nisan 2011 –31 Aralık 2012 ta-
rihleri arasında yürütülmüş tanımlayıcı tipte 
bir çalışmadır. 

Araştırmanın evrenini, Ege Bölgesi’nde bu-
lunan sekiz il merkezinde yaşayan 15 yaş 
ve üzeri yaş grubunda bulunan evli kadınlar 
(2466091) oluşturmuştur.* Araştırmada, ev-
renin tümüne ulaşmadaki zorluk, zamanın 
sınırlı olması ve ekonomiklik sağlamak üze-
re evreni temsil edeceği düşünülen örneklem 
alma yoluna gidilmiştir. Örneklem seçiminde 
Ege Bölgesi’ndeki iller, ekonomik düzeyle-
rine göre “büyük ölçekli”, “orta ölçekli” ve 
“küçük ölçekli” iller biçiminde kategorize 
edilmiştir.** Böylece Ege Bölgesi, üç alt ta-

* (http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.
zul).

** (http://www.dpt.qov.tr/bqyu/seq).

bakaya ayrılmıştır. Bölgeden elde edilen üç 
tabaka içinde, her tabakadan ulaşılabilen ve 
Ege bölgesini temsil edeceği düşünülen birer 
il ve toplam üç il belirlenmiştir (İzmir, De-
nizli, Kütahya). Bu üç ilde de, o ildeki hasta 
popülasyonu en fazla olan dört hastane ör-
nekleme alınmıştır. Seçilen illerde, belirlenen 
kurumlarda 1 Nisan 2011- 31 Aralık 2012 ta-
rihleri arasında doğum yapan en az 15 yaşın-
da olan, psikolojik tedavi görmeyen, araştır-
maya katılmaya gönüllü olan, sağlıklı bebeği 
olan anneler oluşturmuştur. Örneklem büyük-
lüğü Epi Info 2000 programında %95 güven 
aralığında bilinmeyen prevalans oranı %50, 
hata payı 0.03 alınarak 3188 olarak hesaplan-
mış, fakat 1089 anneye ulaşılabilmiştir. 

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplamak amacıyla, ilgili 
literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafın-
dan geliştirilen Birey Tanıtım Formu, Doğum 
Sonu Dönemde Yeni Doğan Sağlığı İle İlgi-
li Geleneksel Uygulamalar Formu, Doğum 
Sonu Dönemde Lohusa İle İlgili Geleneksel 
Uygulamalar Formu kullanılmıştır. 

Birey Tanıtım Formu: Lohusaların sosyo-
demografik ve evliliğe ilişkin özelliklerini 
içeren 21 sorudan oluşmaktadır. 

Doğum Sonu Dönemde Yeni Doğan Sağlığı 
İle İlgili Geleneksel Uygulamalar Formu: 
Literatür doğrultusunda araştırmacılar tara-
fından geliştirilen form,  yenidoğan sağlığı 
ile ilgili beslenmeye, göbek bakımına, yeni 
doğan sarılığına, nazara ve bakıma yönelik 
geleneksel uygulamaların bulunduğu 32 so-
rudan oluşmaktadır. 
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Doğum Sonu Dönemde Lohusalık İle İlgili 
Geleneksel Uygulamalar Formu: Lohusalık 
ile ilgili geleneksel uygulamaların bulunduğu 
beslenme ve bakıma yönelik uygulamalar ol-
mak üzere 21 sorudan oluşmaktadır. 

Geleneksel inanç ve uygulamalar ile ilgili 
sorular uygulanmış/uygulanmamış olarak iki 
düzeyde ele alınmıştır.

Veriler, anneler ile yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır. Sosyodemografik 
özellikler sayı ve yüzde ile değerlendirilmiş-
tir. Annelerin geleneksel yöntemleri uygula-
ma durumları ile sosyodemografik özellikleri 
arasındaki ilişki kikare analizi ile değerlendi-
rilmiştir. 

Çalışmada Ege Üniversitesi Hemşirelik Fa-
kültesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan çalışmanın 
yürütüleceği kurumların ilgili birimlerinden 
izinler alınmıştır. Ayrıca görüşme öncesi an-
nelere araştırmanın amacı, araştırmadan sağ-
lanacak yararlılıklar, görüşme için harcaya-
cağı zaman konusunda açıklamalar yapılmış 
yazılı ve sözlü onamları alınmıştır.

BULGULAR

Çalışmada kadınların yaş ortalamala-
rı 26.85±5.29, evlilik yaşı ortalamaları 
21.11±3.76’dır.  Kadınların %65.8’i ilköğre-
tim ve altı mezunu, %88.2’si çalışmıyor ve 
ev hanımı, %73.6’sı çekirdek aileye sahip, 
%88.2’sinin sosyal güvencesi vardır (Tablo 
1).
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Tablo 1. Kadınların Demografik Özellikleri

DEĞİŞKENLER İZMİR DENİZLİ KÜTAHYA TOPLAM

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Yaş Ortalaması
Evlilik Yaş  Ort.

26.87±5.30
21.13±3.79

26.87±5.36
20.98±3.58

26.79±5.22
21.19±3.86

26.85±5.29
21.11±3.76

Eğitim Durumu

Okur-yazar değil 46 7.4 14 5.8 17 7.5 77 7.1

İlköğretim mezunu 407 65.3 163 67.9 147 65.0 717 65.8

Ortaöğretim mezunu 138 22.2 51 21.3 53 23.5 242 22.2

Üniversite mezunu 32 5.1 12 5.0 9 4.0 53 4.9

Çalışma Durumu

Çalışmıyor 548 88.0 215 89.6 197 87.2 129 11.8

Çalışıyor 75 12.0 25 10.4 29 12.8 960 88.2

Meslek 

Ev Hanımı 548 88.0 215 89.6 197 87.2 960 88.2

İşçi 56 9.0 18 7.5 21 9.3 95 8.7

Memur 13 2.0 5 2.1 5 2.2 23 2.1

Serbest Meslek 6 1.0 2 0.8 3 1.3 11 1.0

Aile Tipi

Çekirdek aile 459 73.7 171 71.3 172 76.1 802 73.6

Geniş aile 164 26.3 69 28.7 54 23.9 287 26.4

Sosyal Güvence

Var 551 88.4 210 87.5 199 88.1 960 88.2

Yok 72 11.6 30 12.5 27 11.9 129 11.8

TOPLAM 640 100 240 100 226 100 1089 100

Kadınların gebelik sayısı ortalaması 
2.26±1.40, canlı doğum sayısı ortalaması 
1.75±0.96, %88.2’si son gebeliklerinde sağ-
lık personeli tarafından takip edilmiş, %51.1’i 
daha önce gebelik, doğum, 

lohusalık ve bebek bakımı hakkında bilgi 
almamış, %98.3’ü doğum/doğumlarını has-
tanede yapmıştır. İllere göre demografik ve 
obstetrik değişkenler açısından kadınlar ara-
sında istatistiksel fark yoktur (Tablo 2).
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Tablo 2. Kadınların Doğurganlığa İlişkin Özellikleri

DEĞİŞKENLER İZMİR DENİZLİ KÜTAHYA TOPLAM

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Gebelik Sayısı 

Canlı Doğum Sayısı

2.25±1.38

1.74±0.95

2.37±1.56

1.83±1.01

2.17±1.26

1.67±0.93

2.26±1.40

1.75±0.96

Son gebelikte sağlık personeli tarafından takip edilme durumu

Evet 550 88.3 216 90.0 194 85.8 960 88.2

Hayır 73 11.7 24 10.0 32 14.2 129 11.8

Daha önce gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımı hakkında bilgi alma durumu

Evet 312 50.1 114 47.5 107 47.3 533 48.9

Hayır 311 49.9 126 52.5 119 52.7 556 51.1

Doğum/Doğumları yapılan yer

Evde 11 1.8 3 1.2 4 1.8 18 1.7

Hastanede 612 98.2 237 98.8 222 98.2 1071 98.3

TOPLAM 623 100 240 100 226 100 1089 100

Kadınların yeni doğan sağlığı ile ilgili en çok 
uyguladıkları geleneksel uygulamalar sırası 
ile nazar değmesin diye nazar boncuğu takma 
(%78.1); bebeğe ayet, cevşen, Kur’an takma 
(%67.9);  sarılık olmasın diye sarı yazma ört-
me (%61.2); anne ile birlikte yarı kırk veya 
kırk banyosu yaptırma (%59.8); ter kokmasın 
ve isilik olmasın diye tuzlama (%50.1); gö-
bek bağı düşünce dinine düşkün olsun diye 
cami avlusuna, okuması için okul bahçesine 
gömme (%48.2); göbeğini saklama (%38.3); 
kolları bacakları eğri olmasın diye kundakla-
ma (%36.9); şekerli 

su verme (%35.1); kırk günlük olana kadar 
adetli kadına göstermeme (%31.8); kırk gün-
lük olana kadar çamaşırlarını gece ipte bırak-
mama (%31.4); göbeğine zeytin yağı sürme 
(%31.2) ve tırnaklarını kırkı çıkana kadar 
kesmeme (%28.7) olarak belirlenmiştir. Ça-
lışmada illere göre kadınların yeni doğana 
ilişkin geleneksel uygulamaları uygulama 
durumları incelendiğinde tüm uygulamaların 
Denizli’ de daha fazla uygulandığı, fakat far-
kın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belir-
lenmiştir (Tablo 3). 
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 Tablo 3. Kadınların Doğum Sonu Dönemde Yeni Doğan Sağlığı ile İlgili Geleneksel  
Uygulamaları Uygulama Durumları

UYGULAMALAR

İZMİR DENİZLİ KÜTAHYA TOPLAM

Uygulama (n,%) Uygulama (n,%) Uygulama (n,%) Uygulama (n,%)

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

Nazar değmesin diye 
bebeğe nazar boncuğu 
takılır.

483

(77.5)

140

(22.5)

189

(78.8)

51

(21.2)

178

(78.8)

48

(21.2)

850

(78.1)

239

(21.9)

Nazar değmesin diye 
bebeğe ayet, cevşen, 
Kuran takılır

414

(66.5)

209

(33.5)

177

(73.8)

63

(26.2)

148

(65.5)

78

(34.5)

739

(67.9)

350

(32.1)

Yeni doğan sarılık 
olmasın diye yüzüne sarı 
yazma örtülür.

373

(59.9)

250

(40.1)

157

(65.4)

83

(34.6)

136

(60.2)

90

(39.8)

666

(61.2)

423

(38.8)

Yeni doğanın göbek 
bağı düşünce dinine 
düşkün olsun diye cami 
avlusuna, okuması için 
okul bahçesine gömülür.

297

(47.7)

326

(52.3)

120

(50.0)

120

(50.0)

108

(47.8)

118

(52.2)

525

(48.2)

564

(51.8)

Kolları bacakları eğri 
olmasın diye yeni doğan 
kundaklanır.

228

(36.6)

395

(63.4)

91

(37.9)

149

(62.1)

83

(36.7)

143

(63.3)

402

(36.9)

687

(63.1)

Yeni doğan ter kokmasın 
ve isilik olmasın diye 
tuzlanır.

311

(49.9)

312

(50.1)

122

(50.8)

118

(49.2)

113

(50.0)

113

(50.0)

546

(50.1)

543

(49.9)

Bebek anne ile birlikte 
yarı kırk/ kırk banyosu 
yapar.

366

(58.7)

257

(41.3)

156

(65.0)

84

(35.0)

129

(57.1)

97

(42.9)

651

(59.8)

438

(40.2)

Yeni doğana şekerli su 
verilir.

213

(34.2)

410

(65.8)

104

(43.3)

136

(56.7)

65

(28.8)

161

(71.2)

382

(35.1)

707

(64.9)

Yeni doğanın göbeği 
saklanır.

234

(37.6)

389

(62.4)

94

(39.2)

146

(60.8)

89

(39.4)

137

(60.6)

417

(38.3)

672

(61.7)

Bebek kırk günlük olana 
kadar adetli kadına 
gösterilmez.

194

(31.1)

429

(68.9)

74

(30.8)

166

(69.2)

78

(34.5)

148

(65.5)

346

(31.8)

743

(68.2)

Bebek kırk günlük olana 
kadar çamaşırları gece 
ipte bırakılmaz.

196

(31.5)

427

(68.5)

79

(32.9)

161

(67.1)

67

(29.6)

159

(70.4)

342

(31.4)

747

(68.6)

Yeni doğanın göbeğine 
zeytinyağı sürülür.

191

(30.7)

432

(69.3)

78

(32.5)

162

(67.5)

71

(31.4)

155

(68.6)

340

(31.2)

749

(68.8)

Yeni doğanın tırnakları 
kırkı çıkana kadar 
kesilmez. 

175

(28.1)

448

(71.9)

79

(32.9)

161

(67.1)

58

(25.7)

168

(74.3)

312

(28.7)

777

(71.3)
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Kadınların lohusalık ile ilgili en çok uygula-
dıkları geleneksel uygulamalar sırası ile kırk 
gün cinsel ilişkiden uzak durma (%82.5); lo-
husa ve bebeğini yalnız bırakmama (%66.9); 
lohusa ve bebeğin başucuna Kur’an ve ek-
mek koyma (%56.1); karnı çabuk insin diye 
karnı bez ile sarma (%39.1); saça kırmızı 
kurdele takma (%39.1); lohusa şerbeti içme 
(%47.0); canı çekmesin diye gördüğü her 
şeyi yedirme (%54.4); kırkını yarı kırk/kırk 

banyosu ile uçurma (%46.8); lohusa başka 
bir kadın ve bebeği ile karşılaşmamaya dik-
kat etme (%30.2); bebeği emzirirken su iç-
meme (%33.4) olarak belirlenmiştir. Çalış-
mada illere göre kadınların lohusalığa ilişkin 
geleneksel uygulamaları uygulama durumları 
incelendiğinde birçok uygulamanın Denizli’ 
de daha fazla uygulandığı, fakat farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir 
(Tablo 4).

Tablo 4. Kadınların Doğum Sonu Dönemde Lohusalık ile İlgili Geleneksel  
Uygulamaları Uygulama Durumları

UYGULAMALAR
İZMİR DENİZLİ KÜTAHYA TOPLAM

Uygulama (n,%) Uygulama (n,%) Uygulama (n,%) Uygulama (n,%)
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

Lohusa kırk gün cinsel ilişki-
den uzak durmalıdır. 

507 

(81.4)

116 

(18.6)

212 

(88.3)

28 

(11.7)

179 

(79.8)

47 

(21.2)

898 

(82.5)

191 

(17.5)
Lohusa ve bebeği kırk gün 
yalnız bırakılmaz.

411 

(66.0)

212 

(34.0)

177 

(73.8)

63 

(26.2)

140 

(61.9)

86 

(38.1)

728 

(66.9)

361 

(33.1)
Lohusanın ve bebeğin başucu-
na Kuran ve ekmek konur

345 

(55.4)

278 

(44.6)

146 

(60.8)

94 

(39.2)

120 

(53.1)

106 

(46.9)

611 

(56.1)

478 

(43.9)
Lohusanın karnı bez ile sıkıca 
sarılır.

243 

(39.0)

380 

(61.0)

104 

(43.3)

136 

(56.7)

79 

(35.0)

147 

(65.0)

426 

(39.1)

663 

(60.9)
Lohusanın saçına kırmızı kur-
dele takılır. 

241 

(38.7)

382 

(61.3)

89 

(37.1)

151 

(62.9)

96 

(42.5)

130 

(57.5)

426 

(39.1)

663 

(60.9)
Lohusaya lohusa şerbeti içi-
rilir.

290 

(46.5)

333 

(53.5)

114 

(47.5)

126 

(52.5)

108 

(47.8)

118 

(52.2)

512 

(47.0)

577 

(53.0)
Lohusanın canı çekmesin diye 
gördüğü her şey yedirilir. 

335 

(53.8)

288 

(46.2)

133 

(55.4)

107 

(44.6)

124 3

(54.9)

102 

(45.1)

592 

(54.4)

497 

(45.6)
Lohusanın kırkı yarı kırk/ kırk 
banyosu ile uçurulur.

286 

(45.9)

337 

(54.1)

122 

(50.8)

118 

(49.2)

102 

(45.1)

124 

(54.9)

510 

(46.8)

579 

(53.2)
Lohusa kadın ve kırklı çocuk-
ların birbirleri ile karşılaştırıl-
mamasına dikkat edilir.

184 

(29.5)

439 

(70.5)

81 

(33.8)

159 

(66.2)

64 

(28.3)

162 

(71.7)

329 

(30.2)

760 

(69.8)
Lohusa bebeğini emzirirken su 
içirtilmez.

207 

(33.2)

416 

(66.8)

91 

(37.9)

149 

(62.1)

66 

(29.2)

160 

(70.8)

364 

(33.4)

725 

(66.6)
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Araştırmada kadınların sosyo-demografik 
özelliklerine göre yenidoğan ve lohusaya 
yönelik geleneksel uygulamaları uygulama 
durumları arasında istatistiksel olarak fark 
bulunmamıştır. 

TARTIŞMA 

Doğum, bütün zamanlarda mutlu bir olay ola-
rak kabul edilen, ebeveyni ve diğer aile üye-
lerini yakından ilgilendiren önemli bir olaydır 
(Arısoy vd, 2014; Işık vd, 2010). Çok sayıda 
farklı kültürün etkisinde olan Türkiye’de do-
ğum sonu dönemde yenidoğan ve lohusalığa 
ilişkin yapılan geleneksel uygulamalar mo-
dern tıbbın gerekleriyle zaman zaman çelişe-
bilmektedir.

Toplumsal ve kültürel bir ürün olan nazar 
inancı kültürümüzde geçmişten günümüze 
varlığını sürdürmekte, günlük hayatta bütün 
etkinliği ile varlığını devam ettirmektedir. 
Nazar ile ilgili nazar değmeden önce korun-
ma amaçlı ve nazar değdikten sonra kötü 
durumları ya da hastalığı iyileştirme amaçlı 
pek çok uygulama bulunmaktadır (Çetinkaya 
vd, 2008; Işık vd, 2010). Bu çalışmada da ka-
dınların %78.1’i yenidoğana nazar değmesin 
diye nazar boncuğu taktıklarını belirtmişler-
dir. Çetinkaya ve ark.’nın (2008) çalışmasın-
da %75.8, Çalışkan ve ark.’nın (2011) çalış-
masında %62.7, Eğri ve Gölbaşı’nın (2007) 
çalışmasında %34.8, Işık ve ark.’nın (2010) 
çalışmasında %23.0, Dinç’in (2005) çalışma-
sında %20.4, Biltekin ve ark.’nın (2004) ça-
lışmasında %16.0 oranında bu uygulamanın 
yapıldığı belirtilmektedir. Bu uygulamanın 
yenidoğana doğrudan zararı olmamakla bir-
likte, gerçek hastalık tablolarının nazar ola-

rak yorumlanması halinde sağlık kurumuna 
başvurmanın gecikmesi söz konusu olabilir.

Yenidoğan sarılığını önlemeye yönelik ül-
kemizde gerçekleştirilen geleneksel uygula-
maların başında sarı yazma örtme geleneği 
vardır. Bu çalışmada yenidoğana sarı yazma 
örtme %61.2, Çetinkaya ve ark.’nın (2008) 
çalışmasında %70.7, Eğri ve Gölbaşı’nın 
(2007) çalışmalarında %73.6, Yalçın’ın 
(2012) çalışmasında %55.3, Şenol ve ark.’nın 
(2004) çalışmasında %54.5, Çalışkan ve ark. 
(2011)’ nın çalışmasında %48.9, Işık ve ark. 
(2010) çalışmasında %46.1, Dinç’in (2005) 
çalışmasında %18.2, Sis Çelik ve ark.’nın 
(2012) çalışmasında %7.2 oranındadır. Yeni-
doğanda sarılık meydana geldiğinde kandaki 
bilirubin seviyesinin belirlenmesi ve yapı-
lacak tedaviye karar verilmesi için mutlaka 
sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir 
(Sis Çelik vd, 2012; Şenol vd, 2004). Farklı 
bölgelerde yapılan çalışmalarda değişik sık-
lıklarda uygulanan bu uygulama, yeni doğa-
nın sağlığı için tehlikeli bir uygulama değil-
dir fakat sarılık gelişmesi durumunda tedavi-
de kullanılacak etkili bir yöntem de değildir. 
Bu nedenle kadınların taburcu olmadan önce 
yenidoğan sarılığı ile ilgili bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.

Ülkemizin farklı yörelerinde uygulanan tuz-
lama geleneği, ter kokmasın ve isilik olma-
sın diye bebeğin banyo suyuna tuz konulması 
veya bebeğin koltuk altı, kasıkları, boynu gibi 
vücudunda özellikle en çok terleyen bölge-
lerine tuz sürülmesi şeklinde yapılmaktadır. 
Araştırmaya katılan kadınların % 50.1’i be-
beklerini tuzladıklarını ifade etmişlerdir. Işık 
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ve ark.’nın (2010) Mersin’de yaptıkları ça-
lışmada %86.5, Çetinkaya ve ark.’nın (2008) 
Manisa’ da yaptıkları çalışmada %74.2, Bil-
tekin ve ark.’nın (2004) İzmir’de yaptıkları 
çalışmada %76.5, Eğri ve Gölbaşı’nın (2007) 
Tokat’ta yaptıkları çalışmada %64, Yalçın’ın 
(2012) Karaman’da yaptığı çalışmada %58.9, 
Şenol ve ark.’nın (2004) Kayseri’de yaptıkla-
rı çalışmada %44.4, Arısoy ve ark.’nın (2014) 
Karaman’da yaptıkları çalışmada %25.7, 
Dinç’in (2005) Şanlıurfa’da yaptığı çalış-
mada %39.0, Çalışkan ve Bayat’ın (2011) 
Nevşehir’de yaptıkları çalışmada %17.5, Sis 
Çelik ve ark.’nın (2012) Erzurum’da yap-
tıkları çalışmalarında %14.4 oranında yeni 
doğanın tuzlandığı belirtilmiştir. Ülkemizde 
farklı sıklıklarda uygulanan tuzlama gelene-
ği, bebeğin cildinin hassaslığı düşünüldüğün-
de bebekte ağrıya, deride kızarıklığa neden 
olmakta ve derinin bütünlüğünü bozan bir 
uygulama olduğu için modern tıpla çatışmak-
tadır (Arısoy vd, 2014: Çetinkaya vd 2008; 
Işık vd, 2010).

Kundaklama geleneği, bebeğin kolları ba-
cakları eğri olmasın diye Türk toplumunda 
oldukça yaygın yapılan geleneksel bir uy-
gulamadır. Araştırmaya katılan kadınların 
%36.9’u bebeklerini kundakladıklarını ifade 
etmişlerdir. Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
yapılan çalışmalarda da kadınların bebekleri-
ni kundaklama oranlarının %89.8 ile %20.1 
arasında olduğu belirlenmiştir (Eğri ve Göl-
başı, 2007; Biltekin vd. 2004; Dinç, 2005; Sis 
Çelik vd, 2012; Yalçın, 2012; Çetinkaya vd, 
2008; Şenol vd, 2004; Çalışkan vd, 2011; Işık 
vd, 2010; Arısoy vd, 2014). Kundak, bebeğin 
kollarını ve bacaklarını rahat hareket ettire-

memesine, ağlayıp huzursuz olmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca gelişimsel kalça displa-
zisi için risk faktörleri arasında olduğu be-
lirtilmektedir. Bu nedenle kundak yapmanın 
bebek sağlığını olumsuz etkileyen bir gele-
neksel uygulama olduğu konusunda anneler 
bilinçlendirilmelidir (Arısoy vd, 2014; Eğri 
ve Gölbaşı, 2007; Işık vd, 2010).  

Yeni doğanın göbek kordonunu saklama, 
gömme veya göbek bağının erken düşmesini 
sağlamak için yapılan değişik geleneksel uy-
gulamalar ülkemizde yaygın bir şekilde ya-
pılmaktadır. Bu çalışmada da göbek bağı dü-
şünce dinine düşkün olsun diye cami avlusu-
na veya okuması için okul bahçesine gömme 
%48.2 oranında uygulanırken, Çetinkaya ve 
ark.’nın (2008) çalışmasında bu oran %43.9 
olarak belirtilmiştir. Göbek kordonunu sak-
lama uygulaması ise %38.3 uygulama oranı 
ile literatürdeki diğer çalışmalara benzerlik 
göstermektedir. Eğri ve Gölbaşı’nın (2007) 
çalışmasında %48.2, Işık ve ark.’nın (2010) 
çalışmasında ise %38.4 olarak bildirilmiş-
tir. Göbek kordonunun saklanması veya gö-
mülmesi uygulamaları yenidoğanın sağlığını 
tehlikeye atan zararlı uygulamalar değildir. 
Transkültürel yaklaşıma göre zararlı olama-
yan uygulamaların yapılmasında herhangi bir 
sakınca bulunmamaktadır.    

Araştırmaya katılan kadınların %31.2’si 
yeni doğanın göbeğine zeytin yağı sürdüğü-
nü belirtmiştir. Türkiye’nin farklı şehirlerin-
de yapılan çalışmalarda da kadınların göbek 
bakımında zeytin yağı kullanma oranlarının 
%20.1  ile %89.8 arasında olduğu belirlen-
miştir (Yalçın, 2012; Çalışkan ve ark., 2011; 
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Eğri ve Gölbaşı, 2007). Dünya Sağlık Örgü-
tü gelişmekte olan ülkelerde her yıl 4 milyon 
çocuğun yenidoğan döneminde öldüğünü, 
bunlardan 460.000’inin göbek bağındaki ko-
lonizasyonun önemli bir kaynak olduğu ciddi 
bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olduğunu bil-
dirmiştir. Göbek kordonunun düşmesine kat-
kı sağlamaya yönelik zeytinyağı ya da başka 
bir madde sürülmesi gibi geleneksel uygula-
malar zararsız olmanın ötesinde tahrişe yol 
açma ve enfeksiyon, özellikle tetanoz riski 
doğurması açısından zararlı olma potansiyeli 
taşımaktadır. Çağdaş tıp göbeği temiz ve kuru 
tutulmasını önermektedir (Çalışkan vd, 2011; 
Yalçın vd, 2012). Bu nedenle kadınların ta-
burculuk öncesinde göbek bakımı ve göbek 
kordonuna uygulanacak zararlı uygulamalar 
konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (2008) 
sonuçlarına göre ülkemizde anne sütü ile 
besleme (%96.7) yaygın olmasına rağmen, 
anne sütünden önce başka gıda verme ora-
nı %23.2’dir (HÜNEE, 2009). Araştırmaya 
katılan kadınlar arasında yeni doğana anne 
sütünden önce şekerli su verme uygulaması 
oranı %35.1’dir. Şenol ve ark.’nın (2004) ça-
lışmasında %62.5, Işık ve ark.’nın (2010) ça-
lışmasında %34.6, Yalçın’ın (2012) çalışma-
sında %29.2, Eğri ve Gölbaşı’nın (2007) ça-
lışmasında %15.8, Biltekin ve ark.’nın (2004) 
çalışmasında %11.0’dir. Anne sütünden önce 
şekerli su gibi başka gıdaların verilmesi bebe-
ğin erken dönemde anne sütü almasını engel-
lemektedir (Yalçın 2012). Annelerin doğum 
öncesi dönemden itibaren, bebeklerini doğar 
doğmaz emzirmelerinin gerekliliği ve önemi 

konusunda eğitilmelerinin önemli olduğu dü-
şünülmektedir. 

Araştırmaya katılan kadınların %28.7’si ye-
nidoğanın tırnaklarının kırkı çıkana kadar ke-
silmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Çalış-
kan ve ark.’nın (2011) çalışmasında %30.2, 
Arısoy ve ark.’nın (2014) çalışmasında ise 
bu oran  %23.0 olarak belirtilmiştir. Yenido-
ğanların ilk aylarda büyümeleri hızlı olduğu 
için tırnakları da hızlı bir şekilde uzamakta-
dır. Uzayan tırnakları kendisine zarar vere-
bilmekte ve enfeksiyon riskini artırmaktadır 
(Arısoy vd 2014; Çalışkan vd, 2011). Tırnak 
kesimi için bu kadar uzun bir dönem bekle-
me yanlış bir uygulama olarak karşımıza çık-
maktadır. Bebeklerin tırnakları uzadıkça uy-
gun bir şekilde kesilmesi gerekmektedir.

Kırklama lohusa ve yenidoğanı, gebeliğin 
ve lohusalığın kirinden arındırma özelliği 
taşıyan, bebeğin ve lohusanın riskli olan bu 
dönemi atlatmasının verdiği sevinçle yapılan 
toplumumuzda yaygın olan bir uygulamadır 
(Başal, 2006; Duvarcı, 2005). Bu çalışmada 
yenidoğana anne ile birlikte yarı kırk veya 
kırk banyosu yaptırma uygulamasının %59.8, 
sadece lohusanın kırkının yarı kırk veya kırk 
banyosu ile çıkartılması uygulamasının ise 
%46.8 oranında yapıldığı belirlenmiştir. Li-
teratürde kırklama geleneği %97.8 ile %20
.7 arasında değişen oranlarda yapılan bir uy-
gulama olarak belirtilmiştir (Eğri ve Gölbaşı, 
2007; Çetinkaya vd, 2008; Arısoy vd, 2014; 
Işık vd, 2010; Sis Çelik vd, 2012). Kırk çı-
karma işlemi bebek ve lohusa için zarar ver-
meyen bir uygulama olup, ailedeki bireylerin 
psikolojik olarak rahatlamasına neden olan, 
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sağlığa nötr etkili bir uygulama olarak değer-
lendirilebilinir. 

Araştırmaya katılan kadınlar arasında al bas-
masını önlemek amacıyla yenidoğana ayet, 
cevşen, Kur’an takma (%67.9), lohusa ve 
yenidoğanı yalnız bırakmama (%66.9), başu-
cuna Kur’an ve ekmek koyma (%56.1), lohu-
sanın saçına kırmızı kurdele takma (%39.1), 
yenidoğanı kırk günlük olana kadar adetli 
kadına göstermeme (%31.8) ve kırk günlük 
olana kadar çamaşırlarını gece ipte bırakma-
ma (%31.4), lohusa başka bir kadın ve bebeği 
ile karşılaşmamaya dikkat etme (%30.2) gibi 
uygulamalar yapılmaktadır. Al basması inan-
malarının modern tıptaki karşılığı “doğum 
sonrası depresyon” dur. Bu tür kültürel uygu-
lamaların bilimsel bir değeri olmasa bile anne 
ve çocuğu korumayı amaç edinen bir yakla-
şım olarak görülmüştür (Çevirme ve Sayan, 
2005) . 

Lohusalık döneminde 40 gün kadının kana-
ması olduğu için, kadın kirli sayılır ve bu 
süre bitene kadar cinsel ilişkiye girilmesine 
izin verilmez. Bu çalışmada da kadınların 
%82.5’i kırk gün cinsel ilişkiden uzak durdu-
ğunu belirtmiştir. Lohusayı puerperal enfek-
siyonlara karşı korumak açısından modern 
tıpta da uygulanan bu geleneksel uygulama 
yararlı olduğu için desteklenebilir.  

Türkiye genelinde sütün bol olması, böylece 
yenidoğanın ağız tadıyla büyüyüp gelişmesi 
için yapılan uygulamalar arasında lohusa şer-
beti içme %47.0, lohusaya canı çekmesin diye 
gördüğü her şeyi yedirme %54.4, lohusanın 
karnını sarma %39.1, bebeği emzirirken su 
içirmeme %33.4 oranında uygulanmaktadır. 

Lohusalık döneminde kalori alımının, gebe-
lik öncesinden günde 500 kalori daha fazla 
olması gerekmektedir.   Lohusanın kalori al-
ması açısından yapılan bu uygulamalar, faz-
la kalori alımına ve sonucunda kilo artışına 
neden olmaktadır (Biltekin vd, 2004; Dinç 
2005; Şenol vd, 2004). Ayrıca sıvı alımının 
kısıtlanması süt üretimini engellemekte, kar-
nı sıkıca sarmak rahmin kasılıp toparlanma-
sını geciktirdiği için kanamaya neden olabil-
mektedir.

SONUÇ 

Kadın ve ailesine bakım veren sağlık perso-
nelinin bireyi bütüncül olarak değerlendirme-
si, onların inandıkları ve yaptıkları geleneksel 
uygulamaları ortaya çıkaracak şekilde veri 
toplaması ve sağlığa zarar verebilecek türde-
ki geleneksel uygulamaları ve bunların geti-
receği riskleri azaltabilmek için uygun sağlık 
eğitimi vermesi ayrıca, kadınların geleneksel 
uygulama yapma nedenlerinin de belirlene-
rek bu yetersizliklerin ortadan kaldırılması 
yönünde çalışmalar yapılması da önerilebilir.
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HİSTEREKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN KADINLARIN CİNSEL 
YAŞAMLARINA YÖNELİK BİLGİ GEREKSİNİMLERİ*

THE SEXUAL LIFE KNOWLEDGE NEEDS OF WOMEN AFTER  
HYSTERECTOMY

Nursen BOLSOY1, Oya KAVLAK2, Hande DAĞ3

1 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 
2-3 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.

* Bu çalışma 7-10 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi’nde 
Poster Bildiri olarak sunulmuştur.

Özet: Histerektomi operasyonu geçiren kadınların cinsel 
yaşamlarına yönelik bilgi gereksinimlerinin saptanması 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, Mayıs - Ekim 
2011 tarihleri arasında bir Üniversite hastanesinin jineko-
loji kliniğinde yatmakta olan gönüllü 90 kadına taburcu 
olmadan önce anket formu doldurularak uygulanmıştır. 
Araştırma bulgularının analizinde; Ki-Kare istatistiksel 
testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların 
%47.8’i uterin kanamalar sebebiyle ameliyat olmuştur. 
Hastaların %7.8’i ameliyat öncesi ya da sonrasında bil-
gilendirilmemiştir. Bilgilendirilenlerin %73.5’i hekimden 
ve %26.5’i hemşireden bilgi almış olup, %84.3’ü yapılan 
bilgilendirmeyi yeterli bulmuştur. Ancak, kadınların %70’ine 
ameliyat sonrası cinsel yaşama yönelik bilgi verilmediği 
saptanmıştır. Kadınların %71.1’i ameliyatın cinsel yaşam-
larını etkilemeyeceğini düşünmekte, %54.4’ü histerektomi 
sonrası cinsel yaşamlarına yönelik bir sorunları olursa 
hiçbir şey yapmayacağını ve %40’ı sağlık profesyonellerine 
danışacaklarını belirtmiştir. Ayrıca, %68.8’i cinsel yaşamın 
operasyondan kaç hafta sonra başlayacağını bilmemekte 
olup, %36.7’si bundan sonraki cinsel yaşamları konusunda 
bir düşünceleri olmadığını ve %16.7’si cinsel yaşamlarının 
eskisi gibi olmayacağını belirtmiştir. Sonuç: Histerektomi 
sonrası kadınlara cinsel yaşam konusunda bilgi verilmemekte 
ve verilen bilgi içinde cinsel konular yer almamaktadır. 
Ayrıca, sağlık personelinden cinsel konulara yönelik bilgi 
almayı tercih etmedikleri, hemşirelerin primer rollerinden 
biri olan hasta eğitimini yerine getirmediği saptanmıştır. Bu 
nedenle kadınlar histerektomi sonrası özellikle hemşireler 
tarafından cinsellik konusunda dikkatlice değerlendirilmeli 
ve tam bir bakım sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, Cinsellik, Kadın Sağlığı, 
Hemşirelik Bakımı

Abstract: to determinate women’s knowledge needs about 
sexual life (SL) after hysterectomy operation. Method: 
This study performed with 90 volunteer women before 
their discharge by using an Questionnaire in a gyneoco-
logic servise of an University Hospital, between May and 
October 2011. in data analyzing, Chi-square test was used. 
Findings: The women had hysterectomy due to 47.8% 
uterin bleeding. The women’s 7.8% weren’t informed and 
67.8% of the informed ones had it from 73.5% physician 
and 26.5% nurses and 84.3% found this informations 
not enough. Their 70% didn’t get information about SL, 
71.1% think their SL won’t effected, 54.4% do nothing if 
they have problem and 40.0% want to get counseling from 
health professionals. Their 68.8% don’t know SL time and 
36.7% don’t have idea about SL after surgery, 16.7% don’t 
think their SL would be same. Results: After hysterectomy, 
women weren’t given information about SL and the content 
of the provided information didn’t contain SL. Also, women 
didn’t prefer to receive any information about SL from 
health professionals and although the primary roles of the 
nurses is patient education, they didn’t performed it well. 
Due to these reasons, women should be considered care-
fully about SL after hysterectomy and provided a holistic 
care especially by nurses.

Key Words: Hysterectomy, Sexuallity, Women Health, 
Nursing Care
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GİRİŞ:

Histerektomi, tıbbi tedavinin başarılı olma-
dığı durumlarda, uterusun cerrahi olarak çı-
karılması anlamını taşıyan, uterus, serviks 
ve overleri ilgilendiren çeşitli genital sistem 
hastalıklarının tedavisinde uygulanan bir 
ameliyattır (Erkan, 1999; Karanisoğlu, 1990: 
155; Şirin, 1995). Histerektomi üzerine tar-
tışmalar, oldukça büyük boyutlarda olması-
na rağmen halen tonsillektomiden sonra en 
sık uygulanan majör operasyonlardan biridir 
(Taşkın, 2012: 713). Kuzey Amerika’da ka-
dınlara yönelik yapılan ameliyatlar arasında 
sezaryenden sonra en sık yapılan ameliyattır 
ve bu kadınların yarısı hala üreme çağında-
dır (Katz, 2003: 301; Marvel ve Williamson, 
1991: 42). Histerektomi, Finlandiya’da da en 
sık yapılan jinekolojik operasyondur ve 45 
yaş üstündeki her beş kadından birinin his-
terektomi operasyonu geçirdiği bildirilmiştir 
(Haıtunen, 2004: 220).

Histerektomi operasyonu kadınları fiziksel 
ve psikolojik olarak etkilemenin yanı sıra, 
cinsel olarak da etkiler (Yıldırım ve Yeşiltepe 
Oskay, 2003: 115). Cinsellik, insan sağlığının 
önemli bir yönüdür, fakat çok çeşitli neden-
lerden dolayı hemşireler ve diğer sağlık ba-
kımı verenler tarafından ihmal edilmektedir. 
Cinsel aktivitenin genç ve çekici insanlara 
özgü olduğu inancı, sağlık ekibi tarafından 
da paylaşılıyorsa, hastanın cinsel yaşamını 
sürdürme çabası bir lüks olarak görülebilir. 
Bu nedenle hastanın yaşamını sürdürmesinin 
yeterli olduğunu düşünen sağlık ekibi, bakım 
işlevlerini bu sonuca yönelik sınırlandırabilir. 
Sağlık ekibinin, histerektomiden sonra cinsel 

yaşamın bitmiş olduğuna dair inanışları da 
hastanın cinsel yaşamına ilgisiz kalmalarına 
neden olabilmektedir (Yıldırım ve Yeşiltepe 
Oskay, 2003: 117).  

Histerektomi olan hastaların yeni yaşama 
uyumu güçleşeceğinden, hemşirenin hastası-
nın yeni durumunu kabullenmesinde yardım-
cı olması gerekmektedir (Karanisoğlu, 1990: 
155). Jinekoloji kliniklerinde, hemşirelerin 
bakım verdikleri hastaların çoğunluğunu his-
terektomi ameliyatı geçirmiş veya geçirecek 
olan kadınlar oluşturmaktadır. Hemşireler, bu 
kadınların fiziksel bakımları için büyük bir 
çaba harcamalarına rağmen, eğitim ve kon-
sültasyon ihtiyaçlarını ihmal etmektedirler 
(Marvel ve Wıllıamson, 1991: 42).

Histerektomi sonrası birey veya çiftler cinsel 
yaşamları konusunda dikkatlice değerlendi-
rilmelidir. Cinselliğin bir sağlık bakım ko-
nusu olduğu hatırlanarak, hastalara fiziksel, 
ruhsal, sosyal ve duygusal gereksinimlerinin 
karşılandığı tam bir bakım sunulmalıdır. Tüm 
bunları yapabilmek için hastaların ihtiyaçla-
rının iyi belirlenmesi gerekmektedir (Katz, 
2003: 297). Histerektominin cinsel yaşam 
üzerine etkilerinin incelendiği az sayıda ça-
lışma vardır.

Bu çalışma, histerektomi operasyonu geçiren 
kadınların cinsel yaşamlarına yönelik bilgi 
gereksinimlerinin saptanması amacıyla ya-
pılmıştır. 

YÖNTEM: 

Bu araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir.  
Araştırmanın evrenini, Mayıs - Ekim 2011 
tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin 
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jinekoloji kliniğinde histerektomi operasyo-
nu geçiren hastalar oluşturmuştur. Evrenin 
tamamı örnekleme alınmıştır. Örnekleme 
malign bir nedenle histerektomi ameliyatı ge-
çirenler alınmamıştır. Klinikte, Mayıs - Ekim 
2011 tarihleri arasında 105 hasta malignensi 
nedeni dışında histerektomi ameliyatı olmuş 
olup, 90 tanesi araştırmaya katılmayı kabul 
etmiştir. 

Veri toplama aracı olarak, histerektomi ope-
rasyonu geçiren kadınların sosyodemografik 
özellikleri ve cinsel yaşamlarına yönelik bilgi 
gereksinimlerinin saptanması amacıyla hazır-
lanan ve ilgili literatür doğrultusunda oluştu-
rulan, 35 soruluk, “Histerektomi Operasyo-
nu Geçiren Kadınların Cinsel Yaşamlarına 
Yönelik Bilgi Gereksinimi Anketi” kullanıl-
mıştır (Anderson Darling ve McKoy-Smith, 
1993; Katz, 2003; Marvel ve Williamson, 
1991; Pelik, 2004; Rhodes vd., 1999; Yıldı-
rım ve Yeşiltepe Oskay, 2003;).

Araştırmanın yapılabilmesi için; 2008-43 nolu 
karar ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakül-
tesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan etik onay ve 
çalışmanın yürütüleceği kurumun anabilim 
dalından yazılı izin alınmıştır. Gönüllü olan 
kadınlardan yazılı onamları alınmıştır.

Anket formu; yaş, eğitim durumu, evliliğe 
ilişkin özellikler, geçirilmiş hastalıklar, ame-
liyat, sistemik hastalık ve cinsel yolla bulaşan 
hastalık varlığı,  ilk adet ve menopoz yaşı, ge-
belik ve doğum bilgileri ile cinsel yaşama yö-
nelik bilgi gereksinimlerini saptamayı amaç-
layan sorulardan oluşmaktadır. 

Anket, araştırmacı tarafından gönüllü 90 ka-
dına taburcu olmadan önce yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak doldurulmuştur. 

Araştırma bulgularının analizinde; sayı ve 
yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma ve 
Ki-Kare istatistiksel testi kullanılmıştır. 

BULGULAR: 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortala-
ması 50.21±8.97 (min:31-max:89) olup, 
%57.8’inin okur yazarlığı bulunmamak-
ta, %84.4’ü Ege Bölgesi’nde yaşamakta, 
%75.6’sı ev hanımı ve %81.1’i evlidir. Ka-
dınların ortalama gebelik sayısı 3.43±1.9, ço-
cuk sayısı 2.18±1.1 ve abortus sayısı 0.7±0.8 
olarak bulunmuştur.

Kadınların %26.7’si daha önceden geçirilmiş 
bir hastalığa sahiptir ve %54.4’ü daha önce 
herhangi bir operasyon geçirmiştir. Hasta-
ların, %47.8’i myom, polip ve dismenore-
ye bağlı oluşan uterin kanamalar sebebi ile 
histerektomi ameliyatı olmuştur. Kadınların 
%56.7’si TAH+BSO (Total Abdominal Histe-
rektomi ve Bilateral Salpingo Ooferoktomi), 
%24.4’ü TAH ve %18.6’sı VAH (Vajinal His-
terektomi) operasyonu geçirmiştir.

Kadınların %45.6’sı histerektomi sonrası 1-3 
gün ve 4-5 günde hastaneden taburcu olmuş-
lar ve %56.7’sinin ameliyat öncesinde adet ol-
duğu belirlenmiştir (Tablo 1). Ayrıca, ilk adet 
yaşı ortalamalarının 13.15±1.55 olduğu sap-
tanmıştır. Kadınların %81.1’i cinsel yaşamla-
rını ilgilendiren konuları eşleri ile rahatlıkla 
konuşabildiklerini ve %45.6’sı ameliyat ön-
cesinde cinsel yaşamının orta düzeyde tatmin 
edici olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 1). 
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Tablo1. Histerektomi Olan Kadınların Bazı Özellikleri (n=90)

n %

Histerektomi Öncesi Adet Görme Durumu
Adet Gören
Adet Görmeyen

51
39

56.7
43.3

Histerektomi Sonrası Taburculuk Zamanı
1-3 gün
4-6 gün
7 ve üzeri gün

41
41
8

45.6
45.6
8.8

Histerektomi Öncesi Cinsel Tatmin Düzeyi
Hiç tatmin edici değil
Orta düzeyde tatmin edici
Çok tatmin edici

14
41
35

15.6
45.6
38.8

Cinsellikle İlgili Konuları Eşle Konuşabilme Durumu
Konuşabilen
Konuşamayan

73
17

81.1
18.9

Hastaların %92.2’si ameliyat öncesi bilgi-
lendirilmiştir. Bilgilendirilenlerin %73.5’i 
hekimden ve %26.5’i hemşireden bilgi almış 
olup, %84.3’ü yapılan bilgilendirmeyi yeterli 
bulmuştur. Ancak, kadınların %70’ine ameli-
yat sonrası cinsel yaşama yönelik bilgi veril-
mediği saptanmıştır (Tablo 2). 

Ayrıca taburculuk sonrasıyla ilgili hastala-
rın %78.9’u banyo, %71.1’i kontrol, %70’i 
cinsel ilişki ve %72.2’si ev işlerini yapma 
zamanını, %62.2’si menopoz tedavisi gör-
me durumunu ve %60’ı da ameliyat sonrası 
ne tür rahatsızlıklar yaşayabileceğini bilme-
mektedir. Yalnızca %80’i ameliyatında hangi 
organının alındığını bilmektedir. Kadınların 
%7.8’si histerektomi sonrası cinsel yaşam-

larının olmayacağını, %54.4’ü histerektomi 
sonrası cinsel sorunu olursa hiçbir şey yap-
mayacağını ve  %40.0’ı cinsel yaşamlarına 
yönelik sağlık profesyonellerine danışacakla-
rını belirtmişlerdir (Tablo 2).

Sorusu olan kadınlar ise cinsel ilişkiye baş-
lama zamanı, cinsel yaşamlarının etkilenme 
durumu, disparoni yaşama, enfeksiyon kap-
ma, vajinal lavaj, eşinin cinsel tatmin olma 
durumu, rahmin olduğu yerin boş olması ne-
deniyle ucunun nereye bağlı olduğu, kadınlı-
ğının devam etme durumu ve cinsellikten haz 
alıp almayacakları konusunu merak etmek-
tedirler. Kadınların %68.8’i cinsel yaşamın, 
operasyondan kaç hafta sonra başlayacağını 
bilmemektedir.
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Tablo 2. Kadınların Histerektomi Öncesi Ameliyata ve Cinselliğe Yönelik Bilgi Alma  
Durumu ve Alınan Bilginin Cinsel Yaşama Etkisine Yönelik Düşüncelerine  

Göre Dağılımı (n=90)

n %

Histerektomi Öncesi Ameliyata Yönelik Bilgi Alma Durumu(n=90)
Bilgi Alan
Bilgi Almayan

83
7

92.2
7.8

Histerektomi Öncesi Ameliyata Yönelik Bilgi Alınan Kişi (n=83)
Hemşire 
Hekim

22
61

26.5
73.5

Histerektomi Öncesi Yapılan Bilgilendirmeyi Yeterli Bulma Durumu 
(n=83)
Yeterli
Yeterli değil

70
13

84.3
15.7

Histerektomi Öncesi Cinsel Yaşama Yönelik Bilgi Alma Durumu 
(n=90)
Bilgi alan
Bilgi almayan

27
63

30.0
70.0

Histerektominin Cinsel Yaşamı Etkileyeceği Düşüncesi (n=90)
Etkilenir
Etkilenmez       

26
64

28.9
71.1

Histerektomi Sonrası Cinsel Yaşamın Nasıl Olacağı Düşüncesi (n=90)
Cinselliği olmayacak
Eskisi gibi olmayacak
Düşüncesi olmayan
Eskisi gibi olacak
Eskisinden daha iyi olacak

7
15
33
21
14

7.8
16.7
36.7
23.3
15.5

Histerektomi Sonrası Cinsel Sorunu Olursa Ne Yapacağı (n=90)
Hiçbir şey yapmayacak
Sağlık personeline danışacak
Eşine danışacak

49
36
5

54.4
40.0
5.6

Katılımcıların %36.7’si bundan sonraki cinsel 
yaşamları konusunda bir düşünceleri olmadı-
ğını, %40’ı herhangi bir sorun yaşarsa sağlık 
personeline başvuracağını ve bu konuda bilgi 
almak için %67.8’inin hekimi tercih edece-
ğini belirtmiştir. Hemşirelerden bilgi almama 
sebeplerini ise hekimin bilgisinin daha iyi 
olması, sürekli muayene olmaları, ameliyatı 
yapması, hemşirelerin agresif, ilgisiz olması, 
bilgilerinin olmaması ve hemşirenin hekime 
yönlendirmesi olarak ifade etmişlerdir. 

Histerektomi ameliyatı öncesi ve sonrası ka-
dınların yapılan bilgilendirmeyi yeterli bul-
ma durumları ile kadınların eğitim durumu 
(p=0.017), ameliyat öncesi bilgi alma duru-
mu (p=0.000), ameliyat sonrası cinsellik hak-
kında bilgisi olma durumu (p=0.001), ame-
liyat sonrası banyo zamanı bilgisi (p=0.003) 
ve ameliyat sonrası alınan organ bilgisi 
(p=0.039) arasında istatistiksel olarak anlam-
lı fark bulunmuştur (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kadınların Histerektomi Öncesi ve Sonrası Yapılan Bilgilendirmeyi  
Yeterli Bulma Durumlarının Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=90)

Bilgilendirmeyi Yeterli Bulma 
Durumu

X2
pYeterli Yetersiz

n % n %

Eğitim Durumu    

Okuryazar 
Değil

İlkokul

Lise ve Üzeri

36

21

14

50.7

29.6

19.7

16

3

0

84.2

15.8

0.0
7.699¶ 0.017*

Ameliyat Öncesi Bilgi Alma Durumu

Alan

Almayan

70

1

98.6

1.4

13

6

68.4

31.6
19.021¶ 0.000*

Ameliyat Sonrası Cinsellik Hakkında Bilgisi

Olan

Olmayan

27

44

38.0

62.0

0

19

0.0

100.0
10.322¶ 0.001*

Ameliyat Sonrası Banyo Zamanı Bilgisi

Olan

Olmayan

29

42

40.8

59.2

1

18

5.3

94.7
8.540¶ 0.003*

Ameliyat Sonrası Alınan Organ Bilgisi

Olan

Olmayan

60

11

84.5

15.5

12

7

63.2

36.8
4.270 0.039*

*p≤0.05

¶ Fisher Kesin Ki-Kare analizi yapılmıştır. 

Histerektomi ameliyatı sonrası kadınların 
cinsel yaşamlarının etkileneceğini düşünmesi 
ile ilişkili faktörler incelendiğinde, kadınların 
medeni durumu (p=0.019), ameliyat öncesi 
bilgi alma durumu (p=0.002), ameliyat önce-
si alınan bilginin yeterliliği (p=0.045), ame-
liyat sonrası alınan organ bilgisi (p=0.005), 
ameliyat sonrası oluşabilecek rahatsızlıklar 

bilgisi (p=0.037), ameliyat sonrası cinsel ya-

şam hakkındaki düşüncesi (p=0.015), ameli-

yat sonrası cinsel yaşamlarına yönelik soru 

sorma durumu (p=0.050) ve ameliyat sonrası 

cinsel sorunu olursa ne yapacağı (p=0.025) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bu-

lunmuştur (Tablo 4). 
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Tablo 4. Kadınların Histerektomi Sonrası Cinsel Yaşamlarına Yönelik Düşüncelerinin 
Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=90)

Cinsel Yaşamın Etkileneceği 
Düşüncesi

X2
pOlan Olmayan

n % n %

Medeni Durum

Evli

Bekar

25

1

96.2

3.8

48

16

75.0

25.0

5.400¶ 0.019*

Ameliyat Öncesi Bilgi Alma Durumu

Alan

Almayan

20

6

76.9

23.1

63

1

98.4

1.6
11.931¶ 0.002*

Ameliyat Öncesi Alınan Bilginin Yeterliliği

Yeterli

Yetersiz
17

9

65.4

34.6

54

10

84.4

15.6
4.004

 0.045*

Ameliyat Sonrası Alınan Organ Bilgisi

Bilen

Bilmeyen

16

10

61.5

38.5

56

8

87.5

12.5
7.788 0.005*

Ameliyat Sonrası Oluşan Rahatsızlık Bilgisi

Bilen

Bilmeyen

6

20

23.1

76.9

30

34

46.9

53.1
4.363 0.037*

Cinsel Yaşam Hakkında Düşüncesi

Cinselliği olmayacak

Eskisi gibi olmayacak

Düşüncesi olmayan

Eskisi gibi olacak

Eskisinden daha iyi olacak

2

9

6

3

6

7.7

34.6

23.1

11.5

23.1

5

6

27

18

8

7.8

9.4

42.2

28.1

12.5

11.729¶ 0.015*

Cinsel Yaşama Yönelik Sorusu

Olan 

Olmayan

11

15

42.3

57.7

14

50

21.9

78.1
3.848 0.050*
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Cinsel Sorunu Olursa Ne Yapacağı

Cinsel yaşamının olmayacak

Sağlık personeline danışacak

Eşine danışacak

19

5

2

73.1

19.2

7.7

30

31

3

46.9

48.4

4.7

6.930¶ 0.025*

        *p≤0.05

             ¶ Fisher Kesin Ki-Kare analizi yapılmıştır.

Ayrıca, kadınların ameliyat sonrası cinsel ya-
şamlarının etkileneceği düşüncesi ile ameli-
yat öncesi verilen bilgilendirmeyi yeterli bul-

ma durumu arasında da anlamlı bir farklılık 
saptanmıştır (p=0.045; x2: 4.004) (Tablo 5). 

Tablo 5. Kadınların Histerektomi Sonrası Cinsel Yaşamlarının Etkileneceği  
Düşüncelerine Göre Histerektomi Öncesi ve Sonrası Yapılan Bilgilendirmeyi  

Yeterli Bulma Durumları (n=71)

Bilgilendirmeyi Yeterli Bulma 
Durumu

X2 pYeterli Yetersiz

n % n %

Cinsel Yaşamlarının Etkilenme Durumu

0.045*Etkileneceğini Düşünen 
Etkileneceğini Düşünmeyen  

17

54

23.9

76.1

9

10

47.4

52.6
4.404

*p≤0.05

TARTIŞMA:

Üreme organları kadının beden imajı ve ben-
lik saygısının şekillenmesinde önemli olup, 
kadınlık rol ve görevlerinin belirleyicilerin-
dendir. Bu organların yokluğu kadınlar tara-
fından kadınlığın kaybı ve kendini eksik his-
setme şeklinde algılanabilmektedir (Kütmeç, 
2009:111). Yapılan çalışmalar, histerektomi 
gibi pek çok cerrahi girişimin kadınların be-
den imajını, benlik saygısını, kadınlık/dişilik 
özelliklerini ve cinsel fonksiyonlarını olum-
suz yönde etkilediğini göstermektedir (Kuş-

çu vd., 2005: 218; Kütmeç, 2009: 125; Reis, 
2003: 35;). Literatürde histerektomi olan ka-
dınların ameliyata ve taburcu olduktan sonra 
karşılaşabilecekleri durumlara hazırlandıkla-
rında kendilerini daha iyi hissettikleri ve iyi-
leşme sürecinde daha az sorun yaşadıkları be-
lirtilmektedir (Karazeybek ve Özbayır, 2005: 
5).

Çalışmamızda ise kadınların büyük çoğunlu-
ğu ameliyatın cinsel yaşamlarını etkilemeye-
ceğini düşünmelerinin yanı sıra cinsel yaşam-
larına yönelik sağlık profesyonellerine soru 
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sormak istemediklerini belirtmeleri düşündü-
rücüdür. Tüm bunların yanı sıra, veri toplama 
aşamasında kadınların bu konuda konuşmak 
istememesinden ötürü karşılaşılan güçlükler 
ve kadınların çoğunun cinsel yaşamlarının 
olmadığını ifade etmesinden de anlaşılacağı 
üzere toplumuzda cinsellik hala tabu olmak-
tan çıkamamıştır. Toplumsal, kültürel, sosyal 
etmenlerin ve dini inançların etkisi nedeniyle 
cinsellik, rahatça soru sorulamayan, konuşu-
lamayan bir konu olmaya devam etmekte ve 
halen tabu olarak kabul edilmektedir (Küt-
meç 2009: 126; Tuğrul, 1999: 30). Bu durum, 
bireylerin cinsel sorunlarını sağlık profes-
yonellerine ifade edebilmelerine engel oluş-
turabilmektedir. Aynı kültürde yetişmiş olan 
hemşireler de; utandıkları ve var olan prob-
lemin cinselliğin bir parçasını oluşturacağına 
inanmadıkları veya bu konuda yeterince eği-
timli olmadıklarını hissettikleri için hastaları-
na cinsellik konusunda soru sormaktan kaçı-
nabilmektedirler. Hemşireler, hastalarına bu 
konuda soru sormaktansa hastaların konuyu 
açmasını beklemektedirler (Katz, 2003: 298). 
Oysaki, cinsel sorunların belirlenmesi ama-
cıyla yapılan değerlendirmelerin tüm aşama-
larında cinsel sorunların rahatlıkla ifade edi-
lebilmesi için kadınların desteklenmeleri ve 
cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Hemşi-
reler, cinselliğe geniş bir açıdan, rahat ve açık 
bir tavırla yaklaşabilmeli, sorun ne olursa 
olsun, ciddiyetle dinlediğini ve ilgilendiğini 
hissettirebilmelidir (Kütmeç, 2009: 130). 

Çalışma bulgularında hastaların tamamına 
yakınının ameliyat öncesi ya da sonrasında 
bilgilendirildiği ve bu bilgiyi hekimden ve 
hemşireden almış oldukları görülmektedir. 

Bu durum geçmiş yıllarda yapılmış çalışma-
larla karşılaştırıldığında, bilgilendirme konu-
sunda zaman içinde gelişme olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Şirin (1995)’in çalışmasında; 
hastaların %21.7’sine hiç bilgi verilmediği, 
verilen bilgilerin %76’sını hekimlerin ver-
diği ve sadece %1’ini hemşirelerin verdiği 
belirlenmiştir. Taşkın ve Terzioğlu (1997: 1) 
hastalara hastanede kaldıkları süre içinde ve 
taburcu olurken hastalıklarına, ameliyatlarına 
ve evdeki sağlık bakımlarına yönelik verilen 
bilginin oldukça sınırlı olduğunu, hastaların 
yaklaşık %30’una ise hiç bilgi verilmediği-
ni tespit etmişlerdir. Karazeybek ve Özbayır 
(2005: 9) ise; histerektomi ameliyatı olan ka-
dınların %51.6’sının ameliyatı hakkında bilgi 
aldığını ve bu bilgiyi %48.4’ünün radyo ve 
televizyondan, %3.2’sinin hekim ve hemşire-
den aldıklarını belirlemişlerdir. Bu çalışmada 
ise kadınların çoğu ameliyat öncesi ve sonrası 
dönemde bilgilendirilmiş olmasına rağmen, 
verilen bilgilerin içeriğinin yeterli olmadı-
ğı, taburculuk sonrası nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini bilmedikleri ve bu içerikte cinsel 
yaşamla ilgili konuya pek yer verilmediği 
saptanmıştır. Bilgilendirmeyi yeterli bulma 
konusunda eğitim düzeyi önemli bir faktör-
dür. Çalışmaya katılanların yarıdan fazlasının 
okuryazarlığı bulunmamasının, sonuçlar üze-
rinde etkili olduğu söylenebilir. Eğitim düze-
yi düşük olanların ameliyat öncesi aldıkları 
bilgiyi yeterli buldukları saptanmıştır. Buna 
göre eğitim verenlerin standart bir eğitim de-
ğil, bireye yönelik eğitim planlaması ve eğiti-
mi yapması öenmli olacaktır. 

Bulgular literatürle benzerlik göstermekte-
dir (Karanisoğu, 1990: 160; Karazeybek  ve 
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Özbayır, 2005: 7). Tüm bunların yanı sıra, 
geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalarla kıyas-
landığında, hastaların histerektomi ameliyatı 
ile hangi organın çıkarıldığını, banyo yapma 
zamanını ve cinsel ilişkiye başlama zamanını 
bilme oranı daha yüksek bulunmuştur (Güler 
ve Taşkın, 2001: 12; Karazeybek ve Özba-
yır, 2005: 9). Bu konularda verilen bilgiler 
de verilen eğitimi yeterli bulmalarında etkili 
olmuştur. 

Ayrıca, kadınların çoğunluğu cinsel yaşamla-
rının geçirdikleri operasyondan etkilenmeye-
ceğini ve herhangi bir sorun yaşamaları duru-
munda doktora başvuracaklarını ifade etmiş-
lerdir. Hastaların bilgi alma konusunda hem-
şireleri tercih etmedikleri belirlenmiştir. Has-
talar, bunun nedeni olarak “hemşirelerin bilgi 
düzeylerinin yetersizliği” ve kendilerine karşı 
olan tutumlarından kaynaklandığı şeklinde 
yanıtlamışlardır. Verilerin toplandığı kliniği 
de kapsayan ebe/hemşirelerle yapılmış başka 
bir çalışma, hastaların düşüncelerini doğru-
lar niteliktedir. Ebe/hemşirelere, hastalarının 
bundan sonraki dönemde cinsel yaşamlarına 
yönelik sorularını cevaplama konusunda ne 
düşündükleri sorulduğunda: ebe/hemşirelerin 
önemli bir kısmının (%19,4) konuyla ilgili 
bilgilerinin yeterli olmadığını, yarıdan fazlası 
(%55.4) eğitimin hekimler tarafından veril-
mesi gerektiğini söylemişlerdir (Bolsoy vd., 
2013). Oysaki, eğitim hemşirelerin primer 
rollerinden biridir ve hasta eğitimi hemşirelik 
bakım planlarında önemli bir yer tutar. Güler 
ve Taşkın (2001: 9)’ın çalışmasında, histe-
rektomi ameliyatı sonrası planlı eğitim veri-
len kadınların bilgilerinin daha fazla olduğu, 
ameliyat sonrası ve iyileşme sürecinde daha 

az sorun yaşadıkları ve yaşadıkları sorunların 
çözümüne yönelik daha doğru uygulamalar 
yaptıkları saptanmıştır. 

Diğer yandan bu çalışmada, kadınlara ame-
liyat öncesi bilgilendirilme yapılma durumu-
nun, ameliyattan sonra cinsel yaşamlarının 
etkilenmesi düşünceleri üzerinde etkili oldu-
ğu bulunmuştur. Ameliyat sonrasında alınan 
organlarının neler olduğunu bilen kadınlar, 
ameliyat sonrasında cinsel yaşamlarının et-
kilenmeyeceğini düşünmektedir. Evli olan 
kadınlar bekarlardan daha fazla cinsel ya-
şamlarının etkileneceğini düşünmektedirler. 
Bu durum, cinsel partneri olmayanların bu 
durumu bir sorun olarak algılamadığı şek-
linde yorumlanabilir. Fakat, cinsel partneri 
olanlar için çözülmesi gereken büyük bir so-
rundur. Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda, 
kadınların histerektomi ameliyatı sonucunda 
eşlerini mutlu edemeyeceklerini ve cinsel 
yaşamlarını olumsuz etkileyeceğini düşün-
düklerinin saptanmış olması (Özdemir ve 
Pasinlioğlu, 2009: 30; Reis vd., 2008: 921) 
bunun bir nedeninin de bilgi eksikliği ola-
bileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın 
bulguları, kadınların bilgilenmeye çok ihtiya-
cı olduğunu ve yaşadıkları kültürden ve hem-
şirelerin tutumundan kaynaklı olarak soru 
sorma konusunda isteksiz olduklarını ortaya 
koymaktadır. Soru sorma cesareti gösteren 
kadınlar; ne zaman ilişkiye girmeleri gerekti-
ğini, cinsel yaşamlarının etkilenme, disparoni 
yaşama, enfeksiyon kapma, hazneyi yıkama 
ve erkeğin cinsel tatmin olma durumunu, 
rahmin olduğu yer boş olduğu için ucunun 
nereye bağlı olduğunu, kadınlığının devam 
edip etmeyeceğini ve cinsellikten haz alıp al-
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mayacaklarını merak etmektedir. Hemşireler 
bu konularda yeterli bilgiye sahip olup, has-
talarına uygun eğitim yaparlarsa histerektomi 
operasyonu geçiren kadınların cinsel yaşam-
ları ile ilgili kaygıları azalırken, hemşirelere 
olan saygıları da artacaktır.

Kadınların histerektomi operasyonu sonra-
sı semptomlarının ortadan kalkması, onların 
cinsel yaşamlarında iyileşme sağlayabilir. 
Rhodes ve arkadaşlarının yaptıkları prospek-
tif çalışmada (1999: 1934), histerektomi son-
rası kadınlarda cinsel ilişki sıklığında artış, 
disparoni şikayeti oranında azalma, orgazm 
sıklığı ve şiddetinde artış, vaginal kuruluk 
şikayetinde azalma ve libidoda artış tespit 
edilmiştir. Aynı çalışmada, histerektomi ön-
cesi cinsel olarak aktif olmadığını belirten 
kadınların da yaklaşık %50’sinin histerekto-
mi sonrası ikinci yılda cinsel aktif duruma 
geldiği belirtilmektedir. Yapılan bir çok çalış-
mada histerektomi olan kadınlarda cinsel iş-
levlerde genel olarak bir iyileşme bildirilmiş-
tir (Constantini vd., 2013: 1481; Fram vd., 
2013: 703; Goetsch, 2005: 1922; Peterson 
vd., 2010: 513). Kadınların histerektomiden 
sonra cinsel fonksiyonları değerlendirilirken 
üzerinde durulması gereken önemli bir nokta 
da, kadının ameliyat öncesi cinsel uyumudur. 
Ameliyat öncesinde kadın cinsel hayatından 
memnunsa, ameliyattan sonra da bunu devam 
ettirme eğilimindedir (Okumuş ve Eryılmaz, 
2007: 5). Çalışmada kadınların ameliyat ön-
cesi cinsel yaşamlarından memnuniyetleri ile 
ameliyat sonrası cinsel yaşamlarının etkilen-
mesi düşünceleri arasında anlamlı ilişki bu-
lunmamıştır (p>0.05). Ancak, ameliyat son-
rası cinsel yaşamlarının eskisi gibi olmaya-

cağını düşünenler, cinselliklerinin daha fazla 
etkileneceğini düşünmektedir (p<0.05). Bu 
önemli bir veridir ve hemşire veri toplarken 
bu duruma dikkat etmelidir. Cinsellik konu-
sunun irdelenmemesi, hastaların insan fonk-
siyonunun tüm yönlerine odaklanan bir sağ-
lık hizmeti alamamaları demektir.

Bu çalışma ile benzer yaş ortalamasına sahip 
bir çalışmada da, histerektomi operasyonu 
hikayesi bulunan kadınlar ile histerektomi 
hikayesi bulunmayan kadınlar arasında cin-
sel işlevler açısından anlamlı fark tespit edil-
memiş, her ikisinde de cinsel işlevler bozuk 
olarak bulunmuştur (Kızıltepe vd., 2007: 23). 
Benzer şekilde Kılıçdağ ve ark. yaptığı ça-
lışmada da (2002), TAH geçiren kadınlarla, 
geçirmeyen kadınlar arasında FSFI (Female 
sexual function index) skorlamasına göre is-
tatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 
Çalışmamızda da kadınlar, histerektomi son-
rası cinsel yaşamlarının etkilenmeyeceğini, 
cinselliklerinin ameliyattan önce orta dü-
zeyde tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca, kadınların yarısı bundan sonra cinsel 
yaşamlarının olmayacağını düşünmektedir. 
Bu düşünce, kadınların yeterince bilgilendi-
rilmemesinden mi yoksa yaşları ve kültürle-
rinden mi kaynaklanmaktadır araştırılmalıdır. 
Kadınlarda yaş artışı ile birlikte doku ve or-
ganların işlevsel kapasitesinin azalması, me-
nopozla birlikte genital organların ve pelvik 
taban kaslarının fonksiyonlarının bozulması, 
östrojenin azalması, kronik hastalıkların gö-
rülme sıklığındaki artış cinsel sorunları artır-
maktadır (Eker, 2004: 26; Demir ve vd., 2007: 
156; Kütmeç, 2009: 111, Lamont vd., 2012). 
Tüm bunlarla birlikte; toplumsal- kültürel 
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değer yargılarının etkisi ile kadının yaşı iler-
ledikçe çekiciliğinin, güzelliğinin azaldığını 
hissetmesi gibi pek çok fizyolojik, psikolojik 
ve sosyal faktörlerin kadın cinsel fonksiyon-
larını olumsuz olarak etkilediği düşünülmek-
tedir (Eker, 2004: 29; Kütmeç, 2009: 115).

Yapılan bazı çalışmalarda özellikle cerrahi 
menopoza giren kadınlarda cinsel fonksiyon 
problemlerinin daha sık görüldüğü belirlen-
miştir (Topatan ve Yıldız, 2012: 525; Varma 
vd., 2005: 109). Menopoz döneminde kanda-
ki östrojen düzeyinin azalması ile vajinal du-
var düz kaslarında atrofi, vajinal mukozada 
incelme ve ürogenital dokuların lubrikasyon 
yeteneğinin kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabil-
mektedir (Kütmeç, 2009: 111; Taşkın, 2012: 
714). Literatürde, histerektomi sonrası cinsel 
yaşamdan tatmini en çok etkileyen durum-
lar; cinsel yaşamdaki ameliyat öncesi tatmin, 
eşle iyi ilişki, fiziksel iyilik ve hormon rep-
lasman tedavisi olarak belirtilmektedir (Aziz 
vd., 2005: 195; Lamont vd., 2012; Zobbe vd., 
2004: 191). Kılıçdağ ve ark. Adana’da yap-
tıkları çalışmalarında (2002: 288), cinsel istek 
duyma ve orgazm açısından doğal menopoz 
ve TAH geçiren kadınlar arasında bir fark bu-
lunmazken, bu iki grupla TAH+BSO geçiren 
kadınlar arsındaki fark anlamlı bulunmuştur. 
Overlerin alınması libido ve orgazmı olumsuz 
etkilemektedir (Haıtunen, 2004: 219; Yermez 
vd., 2004). Histerektomi ameliyatında organ 
koruyucu yaklaşımın cinsel fonksiyonlara 
olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir (Oku-
muş ve Eryılmaz, 2007: 5; Yermez vd. 2004: 
33;). Güvel ve arkadaşlarının yaptıkları bir 
çalışmada (2003: 43) düzenli menstrüasyonu 
olan kadınların cinsel fonksiyon indeksi skor-

ları düzensiz menstrüasyonu olan, menopoz-
da veya histerektomi geçirmiş kadın grubuna 
göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 
Özdemir ve Pasinlioğlu’nun (2009: 30) çalış-
malarında da hastaların %74’ü histerektomi 
öncesinde menopoza girmemiş olup, ameli-
yat sonrasında menopoza girme durumunun 
hastaların histerektomiye ilişkin görüşlerini 
istatistiksel olarak etkilediği saptanmıştır. 
Çalışmamızda ise kadınların yaklaşık ola-
rak yarısı ameliyat öncesinde adet görmekte 
olup, kadınların ameliyat öncesi adet görme 
durumları ile ameliyat sonrası cinsel yaşam-
larının etkileneceği düşünceleri arasında an-
lamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Bu 
kadınların oluşabilecek değişikliklerden ha-
bersiz oldukları ve henüz hastanede oldukları 
için cinsel yaşamlarının başlamamış olmasın-
dan kaynaklanmış olabilir. Bilgilendirmenin 
içeriği ve yöntemi oldukça önemlidir. Ope-
rasyon planlanırken, kişilerin daha sonraki 
cinsel yaşamları göz önünde bulundurulmalı 
ve uygun bir bilgilendirme yapılmalıdır. 

SONUÇ:

Bu çalışmanın sonucunda, histerektomi son-
rası kadınlara sağlık personeli tarafından 
cinsel yaşam konusunda bilgi verilmediği ve 
verilen bilgi içinde cinsel konuların yer alma-
dığı saptanmıştır. Ayrıca, kadınların da sağlık 
personelinden cinsel konulara yönelik bilgi 
almayı tercih etmedikleri ve hemşirelerin pri-
mer rollerinden biri olan hasta eğitimini yeri-
ne getirmediği saptanmıştır. 

Histerektomi ameliyatı olacak kadınların 
operasyondan önce ve sonra ihtiyaçları olan 
ve yaşam kalitelerini etkileyebilecek tüm 



48

ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz

May / June / July / August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer
ID:12 K:37

www.khsdergisi.com

konularda bilgilendirmeleri gerekmektedir. 
Cinselliğin bir sağlık bakım konusu olduğu 
hatırlanarak, hastalara fiziksel, ruhsal, sosyal 
ve duygusal gereksinimlerinin karşılandığı 
tam bir bakım sunulmalıdır. Bu nedenle ka-
dınlar histerektomi sonrası özellikle hemşire-
ler tarafından cinsellik konusunda dikkatlice 
değerlendirilmelidir. Ayrıca, hasta ile en çok 
zaman geçiren hemşirelerin eğiticilik rolleri-
ni ihmal etmemeleri gerekmektedir. 
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BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN İŞ 
DOYUMU VE KARAR VERME GÜÇLERİNİN İNCELENMESİ*

ASSESSMENT OF THE DECISION-MAKING STRATEGIES AND 
PROFESSIONAL SATISFACTION OF MIDWIVES AND NURSES 

WORKING IN PUBLIC HOSPITAL

Aytül HADIMLI1, Yasemin ŞANLI2, Arzu TANRIVERDİ3, Nimet EREN4, 
Hafize ÖZTÜRK CAN5

1-5 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk SYO
2-3-4 Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi 

* * Bu çalışma 13-16 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası ve II. Ulusal Ebelik Kongresi’nde 
Sözel Bildiri olarak sunulmuştur.
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Özet: Araştırma, bir kamu hastanesinde çalışan ebe ve 
hemşirelerin iş doyumlarını ve karar verme güçlerini, 
mesleki özellikler ve aralarındaki ilişki yönünden incelemek 
amacıyla yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Yöntem: Kamu 
hastanesinde görev yapan toplam 270 ebe ve hemşire 
araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem seçimine 
gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm ebe ve 
hemşireler (n:240) araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik ve 
mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik bir soru formu, 
Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Melbourne Karar Verme 
Ölçeği I-II ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 16.0 programında 
sayı ve yüzde dağılımları, t testi, Kruskal Wallis,  ANOVA 
ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Araştırma kapsamına alınan ebe ve hemşirelerin yaş ortala-
ması 33.26±6.52 ve çalışma yılı ortalamaları 11.65±7.59’dır. 
Ebe ve hemşirelerin %27.4’ü lisans mezunudur ve %57.5’i 
servislerde çalışmaktadır. Katılımcıların %45.4’ünün  iş 
doyumunun düşük olduğu saptanmıştır. Melbourne I top-
lam puan ortalaması 9.95±1.80,  Melbourne Karar Verme 
Ölçeği II ölçeğinin alt bileşenleri olan dikkatli karar verme 
puan ortalamaları 9,38±2.46, kaçıngan karar verme puan 
ortalamaları 3.59±2,53, erteleyici karar verme puan ortala-
maları 2.68±2.18, panik karar verme puan ortalamaları ise 
3.18±2.11 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda 
araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin yaklaşık yarısının 
iş doyumunun düşük olduğu ancak iş doyumu ile karar 
verme puanları arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebe, Hemşire, İş Doyumu, Karar Verme

Abstract: This research was carried out to investigate 
relationship between the decision-making strategies and 
professional satisfaction of midwives and nurses working 
in public hospital and relationship between the personal-
professional features. Method: The population of the research 
consists of 270 midwives and nurses working in public 
hospitals. No sample survey has been done in the study all 
the midwives and nurses having accepted to participate to 
the study have formed the sample (n:240). Data collected by 
the form of determining socio-demographic and professional 
features, Minnesota Job Satisfaction Scale and Melbourne 
Decision-Making Scale I-II.  Analysis of the data, using 
SPSS 16.0 program, the number, percentage distribution, t 
test, Kruskal-Wallis analysis, ANOVA and correlation test 
were done. Result: The mean age of nurses and midwives 
is 33.26 ± 6.52 and mean of working year is 11.65±7.59. 
Midwives and nurses, 27.4% were graduated and 57.5% 
of working services. The participants 45.4% were lower 
job satisfaction. Melbourne Decision-Making Scale I mean 
total score of 9.95±1.80, a careful decision-making sub-
components of the scale of Melbourne Decision-Making 
Scale II score 9.38±2.46, avoidant decision-making scores 
3.59±2.5.3 suspense decision-making scores 2.68±2.18, 
decision-making panic score  3.18±2.11 was determined. 
Conclusion: in the study nearly half of nurses and midwives 
is low job satisfaction but there was no significant relation-
ship between job satisfaction and decision-making scores.

Key Words: Midwife, Nurse, Job Satisfaction, Decision-
Making
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GİRİŞ

İş doyumu genel olarak çalışanların işlerine 
ilişkin duygularının bir reaksiyonu olarak ta-
nımlanmaktadır. Kavram, ilk kez 1920’lerde 
ortaya atılmış olup, önemi 1930-40’lı yıllarda 
anlaşılmıştır. İş doyumunun önemli olması-
nın nedeni, yaşam doyumu ile ilişkili olması-
dır ki bu durum kişinin fizik ve ruh sağlığını 
doğrudan etkilemektedir. Diğer bir nedeni ise 
üretkenlikle ilgilidir. İş doyumu ile üretkenlik 
arasında doğrudan bir ilişki olmamakla bir-
likte doyumsuzluğun yarattığı dolaylı etkiler 
(stres, grup uyumu gibi) konuyu önemli kıl-
maktadır. 

İş doyumu, çalışanların işlerine karşı geliş-
tirdikleri tutumlarından doğmaktadır, yani 
bireylerin iş yaşantılarına karşı gösterdikleri 
duygusal bir tepkidir. Dolayısıyla iş doyumu, 
bireysel ve örgütsel faktörlerden etkilenmek-
tedir (Kahraman vd., 2011). 

Sağlık hizmetlerinin insanı konu alması, çok 
dikkatli ve sürekli çalışmayı gerektirmesi, 
bu alanda çalışanların iş doyumunu daha da 
önemli kılmaktadır. İşte doyumsuzluk yaşa-
yan sağlık çalışanlarında işe karşı kayıtsızlık, 
sürekli işten yakınma, mesleğin geleceğine 
ilişkin umutsuzluk gibi durumlar ortaya çı-
kabilmektedir (Aydın ve Akan, 2010; Birgili 
vd., 2010). Bu bağlamda iş doyumu hastaya 
verilen hizmeti de etkilemektedir. Litera-
türde hastanede yatan hastaların hemşirelik 
bakımından memnuniyeti ile hemşirelerin iş 
doyumu arasındaki bağlantı kısmen destek-
lenmektedir. İş doyumları daha yüksek olan 
hemşirelerin hastalara daha fazla terapötik 
yaklaştığı, yapılan çalışmalarda tespit edil-

miştir (Çam vd., 2005; Çetinkaya ve Özba-
şaran, 2004). Meslek dışı yaşamı doğrudan 
etkileyen ve sürekli özveri gerektiren ebelik 
ve hemşirelik mesleğinde iş doyumu büyük 
önem taşımaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005; 
Çetinkaya ve Özbaşaran, 2004).

Ebe ve hemşireler, düzensiz ve ağır iş ko-
şulları, uykusuzluk, yorgunluk, görev, yetki 
ve sorumlulukların yeterince belirlenmemiş 
olması, acı çeken ve ölmekte olan insanlara 
hizmet verme gibi nedenlerle iş doyumsuzlu-
ğu ve çatışma riski yüksek çalışanlar grubunu 
oluşturmaktadırlar. Ebelik ve hemşirelik mes-
leğinde iş stresi ile başa çıkmada yetersizlik-
ten dolayı, iş doyumunda azalma ve bunun 
sonucunda işe karşı olumsuzluk, kayıtsızlık, 
işten sürekli yakınma, eleştirme, devamsız-
lık, işten ayrılma gibi örgütsel sonuçlar orta-
ya çıkabilmektedir. Bununla birlikte hastaya 
verilecek kapsamlı hasta bakımının kalitesi 
de etkilenerek iş performansında azalma ola-
bilmektedir (Erbil ve Bostan, 2004).

Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda, ebe-
lerin ve hemşirelerin iş doyumlarının; yaş, 
medeni durum, mesleği isteyerek seçme, 
meslekte çalışma süresi, çalışma ortamı ve 
koşulları, yöneticilerle ve çalışma arkadaş-
larıyla ilişkiler, ağır çalışma koşulları, roller-
de olan belirsizlikler ve sözleşmeli/kadrolu 
çalışma durumlarından etkilendiği belirtil-
mektedir (Erbil ve Bostan, 2004; Akgöz vd., 
2005; Yıldız ve Kanan, 2005; Cambaz, 2005; 
Gerçek, 2006; Birgili vd., 2010; Kahraman 
vd., 2011). 

Hasta bakımı ile ilgili durumlar, kurumsal 
olaylar ve birçok mesleki konular, hemşirele-



54

ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz

May / June / July / August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer
ID:18 K:51

www.khsdergisi.com

rin günlük uygulamalarında karar vermeleri-
ni gerektiren durumları ortaya çıkarmaktadır. 
Karar verme işlemi, karar vericinin değişik 
seçeneklerle karşı karşıya bulunduğu durum-
larda, bunlar arasından kendi amaçlarına ve 
kendisince belirlenmiş ölçütlere en uygun 
olanı seçebilmek için bedensel ve zihinsel ça-
balarının toplamıdır, şeklinde tanımlanmak-
tadır (Kaya vd., 2011; Azak ve Taşçı, 2009; 
Uysal, 2010). Klinik karar verme karmaşık 
bir süreç olup, bilgiyi sentez ederek ayırabil-
meyi ve seçeneklerin içinden en iyiyi seçe-
rek uygulamaya koymayı gerektirmektedir. 
Hemşirelik ve ebelik açısından karar verme, 
bilginin doğru kullanılmasını ve uygulamaya 
konulmasını ifade etmektedir (Yıldırım ve 
Özkahraman, 2011). 

Çalışanların doğru karar verebilme bilgi ve 
becerileri sağlık sorunlarının çözümünde, di-
siplinler arası ekip çalışmasının sağlanmasın-
da, kurumsal ve mesleki konulara yaklaşım-
da çok önemli rol oynamaktadır (Hardy and 
Smith, 2008). Söz konusu bu alanlarda ebe 
ve hemşirelerin istendik sonuçlar elde etmesi 
ve başarılı olması mesleklerinden doyum al-
malarına katkı sağlayabilecektir. Dolayısı ile 
çalışanların karar verme stratejilerinin kulla-
nımı ile mesleki doyumları arasında bir iliş-
kinin olabileceği varsayılmaktadır (Kaya vd., 
2011; Yıldırım ve Özkahraman, 2011).

Literatürde karar verme stratejileri kullanım-
larının farklı kişilik özelliklerden etkilendiği 
gibi karar vermede bağımlı olmak ile iş do-
yumu arasında da ilişki olduğu belirtilmek-
tedir. (Utriainen and Kyngas, 2009; Hayes 
and Bonner,  2010; Hampton and Peterson, 

2013). Çoğu zaman akut gelişen durumlar 
karşısında birden fazla seçeneği düşünmek 
ve hızlı karar vermek zorunda kalan ebe ve 
hemşirelerin karar verme stratejilerinin belir-
lenmesi ve mesleki doyumlarının arttırılması 
önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 
ebe hemşirelerin karar verme stilleri belirlen-
meye çalışılmıştır.  Araştırma sonucuna göre 
hizmetiçi eğitimler veya diğer eğitim faali-
yetlerinde karar verme becerisinin geliştiril-
mesi ve güçlendirilmesi için eylem planları 
hazırlanması sağlanabilecektir.  

GEREÇ VE YÖTEM

Araştırma, kesitsel türde bir araştırmadır. 
Araştırmanın evrenini bir kamu hastanesinde 
görev yapan toplam 270 ebe ve hemşire oluş-
turmuştur. Araştırmada tüm çalışanlara ulaşıl-
mak istenmiş ancak çalışmanın sürdürüldüğü 
dönemde çeşitli sebeplerle (izin, rapor, çalış-
maya katılmayı istememe) katılmayanlar ça-
lışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmada gö-
nüllülük esas alınmıştır. Araştırmaya katılma-
yı kabul eden 240 ebe ve hemşire örneklemi 
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama ara-
cı olarak ebe ve hemşirelerin sosyo-demog-
rafik özellikleri ile mesleki verimleri hakkın-
daki düşüncelerini belirlemeye yönelik 10 
sorudan oluşan bir soru formu ile Minnesota 
İş Doyumu Ölçeği (MİDÖ) ve Melbourne 
Karar Verme Ölçeği I-II (MKVÖ I-II) kulla-
nılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplandığı 
hastane yönetimine, çalışmanın amaç ve kap-
samını içeren bir yazı ile başvurulmuş ve ya-
zılı izin alınmıştır. Örneklemi oluşturan ebe 
ve hemşirelere çalışmanın amaç ve yararları, 
çalışmadaki rolleri açıklanmış, araştırmaya 
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katılmaya isteklilik, gönüllülük ilkesine özen 
gösterilerek sözlü onam/onayları alınmıştır. 
Veriler,  1 Haziran-30 Haziran 2011 tarihleri 
arasında araştırmacılar tarafından toplanmış-
tır.

Kullanılan Ölçekler:

1. Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ), 
Weiss, Dawis, England &Lofquist (1967) 
tarafından geliştirilmiş olan ve Baycan ta-
rafından (1985) Türkçeye çevrilip, geçerli-
lik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış olan 
(Cronbach Alpha = 0,77), 20 sorudan oluşan 
beşli likert tipi bir ölçektir. Her bir soru için-
de, kişinin işinden duyduğu hoşnutluk de-
recesini tanımlayan beş seçenek vardır. Bu 
seçenekler; ‘hiç memnun değilim’, ‘memnun 
değilim’, ‘kararsızım’, ‘memnunum’ ve ‘çok 
memnunum’ şeklindedir. Ölçekten alınabile-
cek en yüksek puan 100, en düşük puan 20 
olup, orta noktaya düşen 60 ise nötr doyumu 
ifade etmektedir. Puanların 20’ye yaklaşması 
doyum düzeyinin düştüğünü, 100’e yaklaş-
ması ise doyum düzeyinin yükseldiğini gös-
termektedir. Ölçekten alınan puanlar 20-39: 
Çok düşük, 40-59: Düşük, 60-79: Yeterli, 
80-100: Yüksek olarak gruplandırılmaktadır 
(Baycan, 1985).

2. Melbourne Karar Verme Ölçeği (MKVÖ 
I-II), Mann ve ark. (1998), tarafından gelişti-
rilmiş ve Deniz (2004) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. Melbourne Karar Verme Ölçe-
ği iki kısma ayrılmaktadır. MKVÖ I: Karar 
vermede özsaygıyı (kendine güven) belirle-
meyi amaçlamaktadır. Altı maddeden oluş-
maktadır. Ölçekten alınabilecek maksimum 
puan 12’dir. Yüksek puanlar karar vermede 

özsaygının yüksek olduğunun göstergesidir. 
MKVÖ II ise 22 maddeden oluşmakta ve ka-
rar verme stillerini ölçmektedir. Dört alt fak-
törü bulunmaktadır.

1. Dikkatli Karar Verme (DKV) Stili: Bireyin 
karar vermeden önce özenle gerekli bilgiyi 
araması ve alternatifleri dikkatlice değerlen-
dirdikten sonra seçim yapma durumudur. Bu 
faktör altı madde ile ifade edilmiştir. 

2. Kaçıngan Karar Verme (KKV) Stili: Bi-
reyin karar vermekten kaçınması, kararları 
başkalarına bırakma eğiliminde olması ve 
böylece sorumluluğu bir başkasına devrede-
rek karar vermekten kurtulmaya çalışma du-
rumudur. Bu faktör altı madde ile ifade edil-
miştir.

3. Erteleyici Karar Verme (EKV) Stili: Bi-
reyin kararı geçerli bir neden olmaksızın sü-
rekli erteleme, geciktirme ve sürüncemede 
bırakma durumudur. Bu faktör, beş madde ile 
ifade edilmiştir.

4. Panik Karar Verme (PKV) Stili: Bireyin 
bir karar durumu ile karşı karşıya kaldığın-
da, kendini zaman baskısı altında hissederek 
aceleci davranışlar sergileyip çabuk çözüm-
lere ulaşma çabası durumudur. Bu faktör, beş 
madde ile ifade edilmiştir (Deniz, 2004).

Araştırma verilerinin, SPSS paket progra-
mı kullanılarak, sayı ve yüzdelik dağılımları 
alınmıştır. Veriler ayrıca Student t testi, Krus-
kal Wallis analizi, ANOVA ve Korelasyon 
testi ile değerlendirilmiştir.
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BULGULAR

Ebe ve hemşirelerin sosyo-demografik özel-
likleri incelendiğinde yaş ortalamalarının 

33,26±6,52 (min:20 max: 54) olduğu ve 
%76.2’sinin evli olduğu belirlenmiştir. Ebe 
ve hemşirelerin ortalama 11,65±7,59 (min:1 
max:33) yıldır çalıştıkları saptanmıştır.

Tablo 1. Ebe ve Hemşirelerin Mesleğe İlişkin Bulguları (n=240)

Sayı %

Meslek

Ebe 52 21.7

Hemşire 188 78.3

Mezun Olunan Okul

Sağlık Meslek Lisesi 53 22.1

Önlisans 118 49.2

Yüksekokul 66 27.4

Yükseklisans 3 1.3

Mesleği İsteyerek Seçme

Evet 180 75.0

Hayır 60 25.0

Çalışılan Birimler

Servis 138 57.5

Acil 36 15.0

Poliklinik 21 8.8

Yoğun Bakım 19 7.9

Ameliyathane 16 6.7

İdari Birim 10 4.1

Çalışma Şekli

Gündüz 75 31.2

Nöbet 13 5.4

Gündüz ve nöbet 152 63.4

Çalışma Yılı

1-10 yıl 129 53.8

11-20 yıl 81 33.8

21-33 yıl 30 12.4

Toplam 240 100.0



57

ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz

May / June / July / August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer
ID:18 K:51

www.khsdergisi.com

Mesleğe ilişkin bulguları incelendiğinde 
araştırmaya katılanların %78.3’ünün hemşi-
re olduğu, ebe ve hemşirelerin %49.2’sinin 
önlisans mezunu oldukları, %75.0’nin mes-
leğini isteyerek seçtiği belirlenmiştir.  Ebe ve 
hemşirelerin %57.5’inin klinikte çalıştıkları, 
%63.4’ünün hem gündüz çalışıp hem de nöbet 
tuttukları saptanmıştır. Çalışma yılları incelen-

diğinde %53.8’inin çalışma hayatında 10. yılı-
nı doldurmadığı belirlenmiştir (Tablo 1).

Ebe ve hemşirelerin kendi mesleki verimle-
rini değerlendirmeleri istendiğinde  %59.6’sı 
“iyi”olarak değerlendirmiştir (Grafik 1). İş-
ten ayrılma ile ilgili düşünceleri sorulduğun-
da ise %55.4’ü “hayır” yanıtını vermişlerdir 
(Grafik 2).

Tablo 2. Ebe ve Hemşirelerin MİDÖ ve MKVÖ I-II Puan Ortalamaları

X± Sd min-max Alınacak En Düşük ve 
Yüksek Puan

MİDÖ 60.88±15,46 34-100 20-100

Melbourne I

Karar Vermede Özsaygı 9.95±1,80 5-12 0-12

Melbourne II

Dikkatli KV 9.38±2,46 0-12 0-12

Kaçıngan KV 3.59±2,53 0-11 0-12

Erteleyici KV 2.68±2,18 0-10 0-10

Panik KV 3.18±2,11 0-9 0-10

Tablo 2’de ebe ve hemşirelerin MİDÖ’den ve 
MKVÖ’nden aldıkları puanların ortalamaları 
verilmiştir. Buna göre ebe ve hemşirelerin iş 
doyum puan ortalamaları 60.88±1.54 olarak 
saptanmıştır. Bu değer iş doyumu ölçeğinin 
puanlarının gruplandırılmasında “yeterli iş 
doyumu” olarak kabul edilmektedir. Karar 
verme puanları incelendiğinde ise karar ver-

mede özsaygı puan ortalamaları 9.95±1.80 
olarak saptanmıştır. Melbourne II ölçeğinin 
alt bileşenleri olan dikkatli karar verme puan 
ortalamaları 9.38±2.46, kaçıngan karar verme 
puan ortalamaları 3.59±2.53, erteleyici karar 
verme puan ortalamaları 2.68±2.18, panik 
karar verme puan ortalamaları ise 3.18±2.11 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 3. Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu Düzeyleri (n=240)

İş Doyumu Sayı %

Çok düşük 12 5.0

Düşük 109 45.4

Yeterli 96 40.0

Yüksek 23 9.6

Toplam 240 100.0
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Ebe ve hemşirelerin iş doyumu puanlarının 
gruplandırılması Tablo 3’de verilmiştir. Buna 

göre ebe ve hemşirelerin yaklaşık yarısının 
(%45.4) iş doyumu düşüktür.

Tablo 4. Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Özelliklerine Göre MİDÖ ve MKVÖ I-II’DEN 
Aldıkları Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=240)

MKVÖ I MKVÖ II

N MİDÖ 
X±SD

Karar Vermede
 Özsaygı  X±SD

Dikkatli KV 
X±SD

Kaçıngan KV 
X±SD

Erteleyici KV 
X±SD

Panik KV 
X±SD

Meslek*

Ebe 52 62.80±13.25 10.01±1.07 10.09±1.61 3.34±2.48 2.09±2.06 2.86±2.11

Hemşire 188 60.35±16.01
p=.310

9.93±1.83 
p=.770

9.18±2.62 
p=.018

3.65±2.55 
p=.43

2.85±2.19 
p=.027

3.27±2.11
p=.221

Mesleği İsteyerek Seçme*

Evet 180 61.34±15.08 10.02±1.80 9.53±2.45 3.51±2.42 2.72±2.24 3.22±2.07

Hayır 60 59.51±16.61
p=.420

9.75±1.80 
p=.313

8.91±2.45 
p=.090

3.81±2.84 
p=.428

2.58±2.01 
p=.671

3.05±2.23 
p=.574

Mezun Olunan Okul**

SML 53 60.50±16.31 9.92±1.84 8.90±2.56 3.73±2.55 2.60±2.29 2.94±2.60

Önlisans 118 60.77±14.94 9.92±1.84 9.34±2.61 3.79±2.34 2.77±2.26 3.34±2.09

Yüksekokul 66 61.04±15.66 9.93±1.69 9.87±1.95 3.21±2.82 2.63±1.96 3.19±2.17

Yükseklisans 3 68.66±23.02
p=.930

12.00±0.00 
p=.134

8.33±3.51 
p=.272

1.33±1.52 
p=.064

2.00±2.64 
p=.873

0.66±0.57 
p=.081

Çalışma Şekli**

Gündüz 75 65.41±15.41 10.16±1.73 9.29±2.73 3.04±2.42 2.42±2.12 2.77±1.85

Nöbet 13 64.30±18.15 9.92±2.06 9.15±2.57 4.61±2.29 3.53±1.85 4.76±2.83

Gündüz ve Nöbet 152 58.36±14.77
p=.004

9.85±1.82 
p=.476

9.44±2.32 
p=.941

3.77±2.56 
p=.031

2.74±2.23 
p=.129

3.25±2.10 
p=.025

Çalışma Yılı***

1-10 yıl 129 59.40±15.52 9.84±1.82 9.44±2.48 3.93±2.71 2.96±2.23 3.39±2.15

11-20 yıl 81 61.34±14.33 9.97±1.85 9.08±2.50 3.08±2.36 2.30±2.08 2.87±2.08

21-33 yıl 30 66.03±17.43
p=.101

10.63±1.54 
p=.360

9.90±2.21 
p=.275

3.46±1.90 
p=.057

2.33±2.17 
p=.100

3.10±1.95 
p=.218

İşten Ayrılmayı Düşünme**

Evet 27 64.92±15.17 9.81±2.00 8.03±2.75 3.92±3.11 2.74±2.31 3.00±1.81

Hayır 133 61.27±16.19 10.15±1.66 9.69±2.16 3.22±2.33 2.64±2.07 3.14±2.10

Bazen 80 58.88±14.14
p=.112

9.66±1.93 
p=.220

9.31±2.69 
p=.014

4.08±2.57 
p=.049

2.73±2.34 
 p=.999

3.31±2.23 
p=.767

Mesleki Verim**

Çok İyi 70 60.64±16.15 10.47±1.64 9.78±2.45 3.40±2.48 2.80±2.13 3.02±2.19

İyi 143 60.43±15.24 9.93±1.73 9.33±2.37 3.44±2.51 2.44±2.09 3.11±2.06

Orta 27 63.92±15.02
p=.594

8.74±2.03 
p=.000

8.59±2.83 
p=.060

4.85±2.49 
p=.019

3.66±2.57 
p=.048

3.96±2.08 
p=.090

* Student t testi                      ** Kruskal Wallis testi                                           *** ANOVA

Ebe ve hemşirelerin mesleki özellikleri ile 
MİDÖ ve MKVÖ I-II’den aldıkları puan or-
talamalarının karşılaştırılması Tablo 4’de ve-
rilmiştir. İş doyumu ile mesleki özellikler ara-
sındaki ilişki incelendiğinde sadece çalışma 
şekli ile iş doyumu arasında istatistiksel fark-

lılık saptanmıştır (p=.004). Gündüz çalışan 

ebe ve hemşirelerin en yüksek iş doyumuna 

sahip oldukları belirlenmiştir. Mesleği isteye-

rek seçme, mezun olunan okul ve çalışma yılı 

ile karar verme ve iş doyumu arasında istatis-
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tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0.05). 

Ebe ve hemşirelerin karar vermede özsay-
gı ölçek puanları ile mesleki verim arasında 
istatistiksel farklılık (p=.000) saptanmışken 
diğer değişkenlerle öz saygı arasında istatis-
tiksel farklılık bulunmamıştır. Mesleki ve-
rimlerini çok iyi olarak belirtenlerin öz saygı 
puanları diğerlerine göre daha yüksek bulun-
muştur (Tablo 4).

Ebe ve hemşirelerin meslekleri ile MKVÖ 
II alt ölçeklerinden “Dikkatli karar ver-
me” (p=0.018) ve “Erteleyici karar verme 
(p=0.027) arasında istatistiksel faklılık bu-
lunmuştur. Ebe olarak çalışanların “dikkat-
li karar verme” hemşirelerin ise “erteleyici 
karar verme” puanları daha yüksek bulun-
muştur. Mesleğini isteyerek seçme, mezun 
olunan okul ve çalışma yılı  ile MKVÖ II 
karşılaştırıldığında istatistiksel farklılık bu-
lunmamıştır (p>0.05).  Ancak, ebe ve hem-
şirelerin çalışma şekli ile “kaçıngan karar 
verme” puan ortalaması arasında istatistiksel 
farklılık (p=.031) bulunmuştur. Nöbet şeklin-
de çalışanların kaçıngan karar verme puanları 
diğer çalışma şekillerine göre daha yüksektir.  
Ayrıca, işten ayrılmayı düşünme ile “dikkatli 
karar verme” (p=.014) ve “Kaçıngan Karar 
verme“ arasında (p=.049) istatistiksel fark-
lılık saptanmışken “erteleyici karar verme 
“arasında istatistiksel farklılık saptanmamış-

tır (p>0.05). Ebe ve hemşirelerin mesleki ve-
rimlerini değerlendirme şekli ile  “Kaçıngan 
karar verme” (p=.019) ve “Erteleyici karar 
verme” (p=.048) arasında istatistiksel farklı-
lık saptanmıştır.   Kendilerini “orta” düzeyde 
verimli olduğunu belirtenlerin kaçıngan ve 
erteleyici karar verme puanları”  diğerlerine 
göre daha yüksektir. Ancak, “Dikkatli karar 
verme” alt ölçeği ile istatistiksel farklılık sap-
tanmamıştır (p>0.05). Mesleki verimlerini 
“çok iyi” olarak belirtenlerin  “Dikkatli karar 
verme” puanı diğerlerine göre daha yüksektir 
(Tablo 4).

Nöbet çalışan ebe ve hemşirelerin kaçıngan 
ve panik karar verme puanları daha yüksek-
tir. Karar vermeyi etkileyen diğer mesleki 
faktörler incelendiğinde ebelerin dikkatli ka-
rar verme puanlarının, hemşirelerin ise erte-
leyici karar verme puanlarının anlamlı olarak 
yüksek olduğu görülmüştür. İşten ayrılmayı 
düşünenlerin dikkatli karar verme puanları 
düşünmeyenlere göre daha düşüktür. Benzer 
şekilde işten ayrılmayı düşünmeyen ebe ve 
hemşirelerin kaçıngan karar verme puanları 
daha düşüktür. Mesleki verimleri ile karar 
verme puanları arasındaki ilişki incelendiğin-
de ise mesleki verimini “çok iyi” olarak de-
ğerlendiren ebe ve hemşirelerin karar verme-
de özsaygı puanları yüksek, ancak, erteleyici 
ve kaçıngan karar verme puanları ise düşük 
saptanmıştır (Tablo 4). 
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Tablo 5. Ebe ve Hemşirelerin MKVÖ I-II ve MİDÖ Ortalamaları Arasındaki İlişki

MİDÖ

MKVÖ I ve II Puanları r p

Karar Vermede Özsaygı -.098 .130

Dikkatli KV -.083 .199

Kaçıngan KV -.007 .910

Erteleyici KV .022 .736

Panik KV -.025 .698

Tablo 5’de ebe ve hemşirelerin MİDÖ ve 
MKVÖ I-II puan ortalamaları arasındaki 
ilişki verilmiştir. Buna göre iş doyumu ile 
karar verme güçleri arasında ilişki saptanma-
mıştır (p>.05). 

TARTIŞMA

Bir kamu hastanesinde çalışan ebe ve hemşi-
relerin iş doyumları ve karar verme strateji-
lerini belirlemek amacı ile yapılan bu çalış-
mada çalışanların MİDÖ puan ortalamasının 
60.88 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç ölçek 
değerlendirmesinde yeterli olarak karşımıza 
çıkmakla birlikte puanlar derecelendirildi-
ğinde ebe ve hemşirelerin yarısının (%50.4) 
iş doyumunun düşük olduğu görülmektedir. 
Mesleki doyum, her meslekte önemlidir. 
Sağlık hizmetlerinin insanı konu alması, çok 
dikkatli ve sürekli çalışmayı gerektirmesi ne-
deni ile sağlık alanında çalışanlarda mesleki 
doyumun daha da önemli olduğu açıktır. Elde 
edilen sonucun çalışanların yoğun iş yükü, 
yaşanan yoğun stres, uykusuzluk gibi fizyo-
lojik etkiler ile sağlık hizmetindeki yetersiz-
likler, personelin dengesiz dağılımı, sağlık 
sektöründeki dönüşüm gibi nedenlerden kay-
naklandığı düşünülmektedir. Tüm bunların 
yanı sıra ülkemizde ebelik ve hemşireliğin 

bağımsız çalışma ve karar verme olanağının 
yeterince olmaması nedeni ile ebe ve hemşi-
relerin yüksek düzeyde mesleki doyumu sağ-
layamadıklarını düşündürmektedir. 

Ebe ve hemşirelerin, sağlık alanındaki geli-
şim ve değişimlere uyum sağlamasının zo-
runlu olduğu, bu durumun yanı sıra bireyin 
bakımında birincil rolü üstlenmeleri nedeni 
ile de diğer sağlık profesyonellerini yönlen-
dirmek için gereken becerileri edinmeleri 
gerektiği kabul edilmelidir (Kaya vd., 2011). 
Dolayısı ile otonom olmalarında çok önemli 
bir unsur olan karar verme stratejileri irde-
lenmesi gereken önemli bir konudur. Yapılan 
bu araştırma ve benzer araştırmalarda ortaya 
konan sonuçlar tüm yönleri ile ebe ve hemşi-
relerin karar verme stratejilerinin güçlendiril-
mesi gerekmektedir. 

Çalışanların karar verme puan ortalamaları 
incelendiğinde ebe ve hemşirelerin özsaygı 
ve dikkatli karar verme ölçeğinden aldıkları 
puanın yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu pu-
anların yüksek olması karar vermede kendile-
rine güvendiklerinin ve karar vermeden önce 
alternatifleri değerlendirdiklerinin gösterge-
sidir. Kaçıngan, erteleyici ve panik karar ver-
me puanlarının düşük olması ise kararlarını 
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geciktirmediklerini ve kararlarını başkaları-
na bırakma eğiliminde olmadıklarını ortaya 
koymaktadır. Ebe ve hemşireler bağımsız ve 
mantıklı karar verdiklerinde; işlerinde daha 
başarılı, uygulamalarında daha girişken ol-
makta ve daha az mesleki doyumsuzluk ya-
şamaktadır. 

Çalışanların mesleki özellikleri ile iş doyum-
ları arasındaki ilişki incelendiğinde ebeler 
ve hemşirelerin iş doyumları arasında an-
lamlı fark olmadığı saptanmıştır. Erbil ve 
Bostan’ın (2004) çalışmasında benzer şekil-
de ebe ve hemşirelerin iş doyumu arasında 
anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Kaya ve 
ark. (2001), Aslan ve Akbayrak (2002), Çe-
tinkaya ve Özbaşaran (2004),  Kahraman ve 
ark. (2011) hemşirelerin iş doyumunun orta 
düzeyde olduğunu, Oflaslı ve Erdem (2004), 
Gerçek (2006) ile Aydın ve Akan (2010) ebe-
lerin iş doyumunu düşük olduğunu, Cambaz 
(2005) ve Çömezoğlu (2007) ise orta düzey-
de olduğunu belirtmişlerdir.

Ebe ve hemşirelerin karar verme güçleri in-
celendiğinde MKVÖ I puanları arasında an-
lamlı fark bulunmazken, ebelerin MKVÖ II 
bileşenlerinden olan Dikkatli KV puanları-
nın anlamlı düzeyde yüksek,  Erteleyici KV 
puanlarının ise düşük olduğu saptanmıştır. 
Literatürde ebe ve hemşirelerin karar verme 
güç ve stillerini karşılaştıran çalışma örneği 
olmamakla birlikte farkın mesleğin doğasın-
dan kaynaklandığı söylenebilir. Ebelik mes-
leği, mesleğin özellikle birinci ve ikinci ba-
samak sağlık kuruluşlarında uygulanma şekli 
dolayısıyla daha bağımsız karar alma insiya-
tifine sahiptir. Ebeler, birinci basamak sağlık 

hizmetleri içinde çoğu zaman gebeyi tek ba-
şına takip edebilmekte, doğumevlerinde ise 
doğumu yalnız yaptırabilmektedir. Doğum 
eyleminin gerçekleşme sürecinde akut karar 
almayı gerektirecek birçok acil durum oluşa-
bilmektedir (Blix-Lindström vd., 2008). Bu 
bağlamda sonuçların ebelerin daha dikkatli 
ve erteleyici olmayan karar verme zorunda 
olmalarından kaynaklanabileceği söylenebi-
lir. 

Çalışmamızda mesleki özelliklerden çalış-
ma şekli dışındaki değişkenlerle iş doyumu 
arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Ül-
kemizde, mesleği isteyerek seçme ve eğitim 
seviyesi ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi 
gösteren çalışmalar mevcuttur. Kahraman ve 
ark (2011), hemşireler ile gerçekleştirdikleri 
çalışmada mesleği isteyerek seçen ve eğitim 
seviyesi yüksek olan hemşirelerin iş doyum-
larının da daha yüksek olduğunu belirtirken 
Cambaz (2005), Gerçek (2006) ve Çömezoğ-
lu (2007)’nun eğitim ve iş doyumu ile ilgili 
bulguları çalışma bulguları ile paralellik gös-
termektedir. Çin’de, Norveç’te ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen çalış-
malarda eğitim seviyesi arttıkça iş doyumu-
nun da arttığı belirtilmiştir (Zhang vd, 2012, 
Bjørk vd., 2007, Zurmehly, 2008).

Literatürde mesleki deneyim ile iş doyumu 
ilişkisine ilişkin farklı sonuçlar bulunmak-
tadır. Bazı araştırmalar ilişki bulunmadığını 
belirtirken (Erbil ve Bostan, 2004; Gerçek, 
2006), bazıları çalışma yılı arttıkça bireyler-
de tükenmişlikle birlikte iş doyumunda dü-
şüş yaşanacağını (Çömezoğlu 2007; Aydın 
ve Akan, 2010; Kahraman vd., 2011) bazı 
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araştırmalarda ise mesleki deneyimle birlikte 
bireylerin iş konusunda kendilerine olan gü-
venlerinin arttığını ve paralel olarak iş doyu-
munun arttığına vurgu yapılmaktadır (Sevim-
li ve İşcan, 2005; Ertekin, 2006; Birgili vd., 
2010). Çalışmada mesleki deneyim yılı ile iş 
doyumu arasında ilişki bulunmazken çalışma 
yılı 21 yıl ve üzeri olan ebe ve hemşirelerin 
iş doyumu puanlarının diğer çalışanlardan 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Kaya ve 
ark. (2011) hemşirelerin iş doyumu ve karar 
verme stratejilerini incelemişler ve deneyim 
yılı arttıkça iş doyumunun da arttığını ve an-
lamlı fark olduğunu bulmuşlardır. Bjørk et al. 
(2005) ve Li&Lambert (2008) mesleki de-
neyim ile iş doyumu arasında pozitif yönde 
ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Mesleki de-
neyimin karar vermeye etkisi incelendiğinde 
ölçek puanları arasında anlamlı bir fark olma-
makla birlikte 21 yıl ve daha üzeri deneyime 
sahip olanların kararlarında kendilerine daha 
çok güvendikleri ve daha dikkatli karar ver-
dikleri görülmektedir. Bu sonucun nedenini 
ise temelinde bireye yardım etmeyi amaçla-
yan ebelik ve hemşirelik mesleğine başlama 
ve deneyim kazanmanın, bireysel ve mesleki 
birçok yarar sağladığı ile açıklamak müm-
kündür.

Birçok çalışmada ortaya konan iş doyumu ve 
çalışma şekli arasındaki anlamlı ilişki (Aydın 
ve Kutlu 2001; Aydın ve Akan 2010; Kahra-
man vd. 2011; Kaya vd. 2011) bu çalışma ta-
rafından da desteklenir niteliktedir. Çalışma-
da sadece gündüz çalışan ebe ve hemşirelerin 
iş doyumu düzeylerinin diğer çalışma rutin-
lerine göre anlamlı oranda yüksek olduğu 
saptanmıştır. Aydın ve Kutlu (2001), Aydın 

ve Akan (2010), Kahraman ve ark. (2011) ile 
Kaya ve ark. (2011) sadece gündüz çalışanla-
rın daha yüksek doyum aldıklarını belirtmiş-
lerdir. Gece çalışmanın fiziksel, sosyal ve psi-
kolojik olarak bireyi etkileyeceği, aynı hafta 
içinde farklı günlerde gündüz, farklı günlerde 
nöbet çalışmanın ise işe uyum sorununu bera-
berinde getireceği göz önünde bulunduruldu-
ğunda sonuçlar beklenen doğrultudadır.

Ebe ve hemşirelerden kendi mesleki verimle-
rini değerlendirmeleri istendiğinde %59.6’sı 
iyi olarak değerlendirmiştir. Mesleki verim 
ile iş doyumu arasında anlamlı fark çıkma-
makla birlikte mesleki verimin karar vermede 
özsaygıyı etkilediği saptanmıştır. Mesleki ve-
rimini çok iyi olarak değerlendiren çalışanla-
rın özsaygı puan ortalamaları anlamlı olarak 
yüksektir. 

Mesleki memnuniyetin göstergelerinden biri 
olan işten ayrılma düşüncesi sorgulandığında 
%55.4’ünün meslekten ayrılma düşüncesinin 
olmadığı saptanmıştır. Kaya ve ark. (2011) 
hemşireler ile gerçekleştirdikleri çalışmada, 
hemşirelerin %74.4’ü çalıştığı alandan ay-
rılmayı istemediğini belirtmişlerdir. Ebe ve 
hemşirelerin iş doyumlarını incelendiği bir 
çalışmada %37.9’nun işinden memnun ol-
madığı saptanmıştır (Erbil ve Bostan, 2004). 
Ebelerle gerçekleştirilen başka bir çalışmada 
%91.1’i ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, 
ayrılmak isteyenlerin yarısı neden olarak 
olumsuz çalışma şartlarını göstermiştir (Ay-
dın ve Akan, 2010). Çalışmada işten ayrılma 
ile iş doyumu arasında anlamlı ilişki saptan-
mazken, işten ayrılmayı düşünenlerin dikkat-
li karar verme puanları diğer çalışanlara göre 
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daha düşük olduğu belirlenmiştir. Benzer şe-
kilde işten ayrılmayı düşünenler daha kaçın-
gan karar vermektedirler. 

İş doyumu ile ilgili yapılan çalışmalarda iş 
doyumu ile karar verme arasında ilişki gös-
terilmiştir (Kaya vd.,  2011;  Utriainen and 
Kyngas, 2009). Blix-Lindström et al. (2008) 
ebelerle gerçekleştirdiği çalışmada ebelerin 
yüksek iş doyumunun doğru karar verme 
güçlerini etkilediğini ve doğum eyleminde 
daha doğru karar verdiklerini belirtmişlerdir. 
Bu çalışmada yapılan gruplandırmalı analiz-
de ebe ve hemşirelerin yaklaşık yarısının iş 
doyumunun düşük olmasına karşın karar ver-
mede özsaygı ve dikkatli karar verme puanları 
yüksek, karar verme ile ilgili olumsuz durum-
ları ifade eden kaçıngan, erteleyici ve panik 
karar verme puanları ise düşük saptanmış ve 
karar vermenin iş doyumundan etkilenmediği 
belirlenmiştir. Bu sonuç klinik açıdan isten-
dik bir durum olmakla birlikte uzun vadede 
düşük iş doyumunun olumsuz sonuçlarının 
karar vermeyi de etkileyeceği öngörülebilir.

Sağlıklı/hasta birey ile daha fazla bir arada 
olan ve bireyin durumundaki değişiklikleri 
ilk önce belirleme fırsatına sahip olan ebe 
ve hemşireler, sağlık ekibinin karar verme 
sürecinde güçlü bir destek oluşturabilmekte-
dirler. Sağlık çalışanlarının karar verme stra-
tejileri, bilginin kullanılması ve uygulamaya 
konulmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda 
verilen doğru ve bağımsız kararlar çalışanla-
rın sağlıklı/hasta birey ve ailesinin bakım ve 
tedavisinden istendik sonuçlar elde etmesine 
ve mesleklerinden doyum almalarına katkı 

sağlayabilecektir (Azak ve Taşçı, 2009; Kaya 
vd.,  2011).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada ebe ve hemşirelerin iş doyum-
ları ve karar verme güçleri bazı mesleki özel-
likler açısından incelenmiş ve ayrıca araların-
daki ilişki araştırılmıştır. Çalışanların, çalış-
ma şekli, işten ayrılmayı düşünme ve mesleki 
verimlerine göre MİDÖ ve MKVÖ I-II pu-
anları arasında istatistiksel anlamlılık taşıyan 
farkların olduğu belirlenmiştir. 

Ebe ve hemşirelerin yarısının iş doyumunun 
düşük olması özellikle ülkemiz sağlık bakım 
hizmetlerinin içinde olduğu dönüşüm süre-
cinde daha da önem kazanmaktadır. Ebe ve 
hemşirelerin karar vermede kendine güvenle-
rinin ve dikkatlerinin yüksek olması, hizmet 
alanı insan hayatı olan bir meslek için isten-
dik bir bulgudur. Hataların önlenmesi için ka-
rar verme mekanizmalarının güçlendirilmesi 
ve iş doyumlarını arttırmaya yönelik strate-
jilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışma 
sonuçları doğrultusunda; çalışanların mesle-
ki otonomlarının sağlanması, iş yükünün eşit 
dağıtılması, çalışma koşullarının ve saatleri-
nin düzenlenmesi, mesleki otonomiyi etki-
leyen bilginin hizmetçi eğitimler ve kongre 
katılımları ile desteklenmesi önerilebilir.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİMLERİNDEKİ 
STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

DETERMINATION OF STRESS LEVELS OF NURSING STUDENTS IN 
FIRST CLINICAL EXPERIENCE 

Elif ÜNSAL AVDAL, Nejla AYDINOĞLU, Mineş KILIÇ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
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Özet: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin ilk 
klinik deneyimlerindeki stres düzeylerini değerlendirmek-
tir. Metod: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini, bir 
üniversitenin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören 121 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. 
Araştırmada evrenden örnekleme yöntemine gidilmemiş, 
Hemşirelik Esasları dersini tekrar alan, klinik deneyimi olan 
öğrenciler dâhil edilmeyip, araştırmaya katılmayı kabul 
eden öğrenciler alınmıştır. Veriler literatür doğrultusunda 
araştırmacılar tarafından geliştirilen Birey Tanıtım Formu 
ve Pagana Klinik Stres Anketi (PCSQ) ile toplanmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.1±1,  %75.2’ 
si kız, % 24.8’ i erkektir. Öğrencilerin klinik stres puan 
ortalaması 28.4±9.2 olarak bulunmuştur. Araştırma kap-
samına alınan öğrencilerin klinik stres puanı ortalamaları 
ile sosyodemografik verileri karşılaştırıldığında; stres puan 
ortalamaları ile cinsiyet, hemşirelik mesleğine yaklaşımları, 
eski hastane deneyimleri, kronik hastalıklarının olup olmadığı, 
mezun olduğu lise, aile tipi, geldiği yerleşim birimi, anne-
baba eğitim durumu, ailede sağlık çalışanı olup olmadığı 
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  Sonuç: 
Araştırmaya katılan öğrencilerin ilk klinik deneyimlerindeki 
stres düzeylerinin ortalama değerin altında olduğu ve orta-
lamanın altında stres yaşadıklarını görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Stres Düzeyi, Hemşire Öğrenci, Klinik 
Deneyim

Abstract: Purpose: The aim of the study was to evaluate 
the stress level of nursing students during their first clinical 
experience. Methods: The universe of descriptive study 
is built up by level of first-year’s nursing students in an 
University Nursing School of Health. in study, sampling 
from population was not applied, the students who accepted 
to participate in research was involved in study with the 
exclusion of the students having the clinical experience 
with the repetition of  Fundamentals of Nursing course. 
Data was collected by Individual Identification Form and 
Pagana clinical stress questionnaire (PCSQ). Results: The 
average age of the population was 19.1±1,  75.2% of the 
students as female;  24.8 % as male. The mean score of 
clinical stress was found 28.4±9.2. This value has shown 
for the first years’ that the students experienced stress below 
the average point. When a comparison is made between 
the mean score of clinical stress and socio-economic data 
of the students involved in the study; any meaningful dif-
ference has not been observed between the mean scores 
of stress and the sex, approaches to nursing profession, 
previous hospital experiences, health status whether having 
a chronicle disease or not, graduated high school, family 
type, residential area, educational status of parents, family 
member status whether working as a health worker or not 
(p>0.05). Coclusion: It’s found that the stress level of the 
students in the first clinical experience was below the average 
value thus they experienced the stress below the average.

Key Words: Stress Levels, Nursing Students, Clinical 
Experience
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GİRİŞ

Klinik öğretim, dünyada ve ülkemizde hem-
şirelik öğrencilerinin hemşirelik işlevleri için 
gerekli olan konuları “bilme” ve bu işlevleri 
“yapma” yeteneğine sahip olacak biçimde ha-
zırlanmaları zorunluluğu nedeniyle, hemşire-
lik eğitim programlarında son derece önemli 
yer tutan temel unsurdur (Görgülü, 2002). 
Hemşirelik eğitimi; teorik ve uygulamadan 
oluşmaktadır. Bu eğitimin temel amacı, öğ-
rencilere hemşirelik mesleğinin bilincini, fel-
sefesini kazandırmak, durum değerlendire-
bilme, sorun saptayıp bakımı planlama uygu-
lama ve değerlendirme yapma, hasta sağlıklı 
bireylere eğitim verme yeteneğinin kazandı-
rılması ve çeşitli konularda araştırmalar ya-
parak öğrencinin kendini geliştirmesini sağ-
lamaktır (Görgülü, 2001;Jimenez et al. 2010).

 Klinik ortam öğrenciye genel hasta ve onun 
sorunları ile baş etmeye çalışma, teorik bil-
gisini uygulamada kullanma ve sentez etme, 
psikomotor ve entelektüel becerilerde yeterli 
hale gelme, eleştirel düşünme, problem çöz-
me, gözlem yapma, karar verme, ekip çalış-
masına katılma ve gelecek rollere hazırlanma 
gibi fırsatları verir (Görgülü, 2002; Bektas, 
2004; Jimenez et al., 2010).

Eğitim, bir yandan öğrencinin, kişisel ve top-
lumsal yeteneklerini geliştirmeyi hedeflerken 
diğer yandan planlı ve programlı okul etkin-
likleri ile belirli bir denetleme yapısını içeren 
sosyal bir süreç olarak işler (Başaran, 1997). 
Hemşirelik eğitimi, öğrencilere hemşirelik 
mesleğini kazandırmayı amaçlayan, eğitim ve 
öğretim programları uyarınca okul ortamında 
yürütülen bir süreçtir. Hemşirelik öğrencileri, 

yaş grupları ve öğrencilik konumlarının ge-
tirdiği çatışmalarla birlikte okul ve hastane 
yaşantılarının getirdiği çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya gelmektedirler. Bu yönlerden hemşi-
relik eğitimi stresörleri barındıran dolayısıyla 
kaygı düzeyini arttırıcı potansiyel taşıyan bir 
eğitimdir. (Çam, Khorshid & Altuğ 1998).

Hemşirelik eğitimindeki ilk klinik deneyim 
öğrenciler için stres yaratan bir faktördür 
(Admi, 1997). İlk klinik deneyimler öğren-
cilerin sadece teorik bilgi ve uygulamaları 
arasında bağlantı kurmalarına yardım etmez, 
aynı zamanda hemşirelik uygulamalarında ve 
sosyalleşmedeki rollerinin temelini oluşturan 
psikomotor becerilerinin gelişimini de sağ-
lar (Şendir, Acaroğlu 2008). Yapılan birçok 
çalışma klinik uygulamalarda öğrencilerin 
öğrendikleri kuramsal bilgileri kullanma güç-
lüğünün yanı sıra, hastaneye uyum güçlüğü, 
klinik deneyim eksikliği, açık olmayan eğiti-
ci beklentisi, iyi bilinmeyen alışılmadık alan-
lar nedeniyle, stres yaşadıklarını göstermiştir.
(Admi 1997; Jones and Johnston 1997; Ma-
hat 1988; Parkes 1985; Pagana 1988; Shipton 
2002; Jimenez et al., 2010).

Cohen, profesyonel kimlik gelişimini, pro-
fesyonel sosyalizasyon sürecinin sonuçların-
dan biri olarak ortaya koyar. Profesyonel sos-
yalizasyon sürecini, mesleki bilgi, beceri ve 
değerleri edinme ve içselleştirme olarak ta-
nımlarken, sürecin başındaki bireyin, gerek-
li bilgi ve deneyimden henüz yoksun olması 
nedeni ile otoritenin koyduğu sınırları benim-
sediğini saptar. Tek taraflı bağımlılık olarak 
adlandırdığı sürecin bu ilk aşaması bireyin 
dış kaynaklar tarafından belirlenmesi ve etki-
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lenmesini kaçınılmaz kılar. Dışsal otoritenin 
sorgulandığı ve bireyin kendini bağımsızlaş-
tırmaya çalıştığı ikinci evre çatışmaların yo-
ğunlaştığı evre olarak belirginleşir. (Cohen, 
1981; Howkins, Ewens, 1999; Cohen-Scale, 
2003).

Stres eğitim süresince öğrencinin akade-
mik performansını ve iyilik halini etkileyen 
önemli bir piko-sosyal faktör olarak tanım-
lanmaktadır (Jimenez et al., 2010). Dolayı-
sıyla stresi fazla olan bir öğrenci hastasının 
gereksinimlerini iyi bir şekilde gözlemleye-
meyeceğinden, hastasının güvenini kaybeder 
(Jimenez et al., 2010). 

Klinik ortamda öğrencinin yaşamış olduğu 
stresin, sağlık profesyonelleri ile ilişki geliş-
tirmede güçlüğe, stresli durumlarla baş etme 
yeteneğinde azalmaya, yavaş yanıt ve zayıf 
sosyal ilişkilere, mesleki yetersizliğe, hasta 
beklentilerini karşılamada eksikliğe, hastane 
işleyişine uyumda eksikliğe, hastalara zarar 
verme endişesine, yanlış bilgi verme korku-
suna, hastane prosedürlerinde yanlışlık yap-
ma endişesine neden olduğunu belirten farklı 
çalışmalar bulunmaktadır (Price 1985; Neary 
1997; Martyn 1997; Sheu et al., 2002; Sha-
rif, Masoumi 2005). Bu nedenle, öğrencile-
rin klinik uygulamanın ilk günü ve devamı 
esnasında yaşadıkları stres düzeyinin ve ne-
den olan faktörlerin belirlenerek, öğrencilerin 
streslerini kontrol etmesine yardım edecek 
düzenlemeleri, stratejileri geliştirmeleri ve 
öğrencilere rehber olmaları stres düzeylerini 
azaltmada yardımcı olabilir (Sharif, Masou-
mi 2005).

Bu çalışma birinci sınıf hemşirelik öğrenci-
lerinin ilk klinik deneyimlerinde stres düzey-
lerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır 

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yük-
sekokulu Hemşirelik I. sınıf öğrencilerinin 
ilk klinik uygulama sonrası yaşadıkları stres 
düzeylerini saptamak amacıyla tanımlayıcı 
olarak yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

Araştırma Uludağ Üniversitesi Sağlık Yük-
sekokulu öğrencileri ile Mart-2009 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Uludağ 
üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim 
gören 121 hemşirelik bölümü 1.sınıf öğren-
cisi oluşturmuştur. Araştırmada evrenden ör-
nekleme yöntemine gidilmemiş, Hemşirelik 
Esasları dersini tekrar alan, klinik deneyimi 
olan öğrenciler dahil edilmeyip, araştırmaya 
katılmayı kabul eden 121 öğrenci alınmıştır.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyo-
demografik özelliklerini gösteren 15 sorudan 
oluşan Birey Tanılama Formu ile Pagana ta-
rafından 1989 yılında geliştirilen, Şendir ve 
Acaroğlu (2008) tarafından Türkçeye uyar-
lanarak geçerlik ve güvenirliği yapılan paga-
na klinik stres anketi (PCSQ) kullanılmıştır. 
Ölçekten alınacak maksimum puan 80, mini-
mum puan 0 dır. Düşük puan, stres düzeyinin 
düşük olduğunu, yüksek puan, stres düzeyi-
nin yüksek olduğunu ifade etmektedir.



70

ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz

May / June / July / August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer
ID:13 K:36

www.khsdergisi.com

Klinik stres anketi (PCSQ), tehdit, mücadele, 
zarar, yarar emosyonlarından oluşan toplam 
20 sorudan oluşmakta ve ilk klinik uygulama 
deneyimlerinde, öğrenci ebe-hemşireleri teh-
dit eden ya da mücadele etmelerini gerektiren 
stresin başlangıç değerini belirlemek üzere 
kullanıldı. Her bir madde 5 dereceli olarak 
değerlendirilmektedir; 0-“hiç”, 1- “biraz”, 2- 
“orta”, 3-“fazla”, 4-“çok fazla”. Her madde 
için verilen puan esas alınarak anketten en az 
“0” en fazla “80” puan elde edilebilmektedir. 
Düşük puan stres düzeyinin düşük olduğunu, 
yüksek puan ise stres düzeyinin yüksek oldu-
ğunu ifade etmektedir. Veri toplama aracı ilk 
klinik uygulama gününün sonunda uygulan-
mıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır.

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma bulgularının analizinde veriler 
SPSS 15.0 programında değerlendirilmiş, is-
tatistiksel analizlerde yüzdelik, ortalama, Pe-
arson Korelasyon analiz, t testi kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN ETİK YÖNÜ

Verilerin toplanması için Uludağ Üniversite-
si Sağlık Yüksekokulu’ndan yazılı izin alın-
mıştır. Ayrıca araştırmanın amacı açıklanarak 
öğrencilerden sözlü onay alınmış ve gizlilik 
ilkesine saygı gösterilmiştir.

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan Uludağ üniver-
sitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölü-
mü 1.sınıfında öğrenim gören 121 öğrencinin  
yaş ortalamalarının 19.1±1.1 olduğu tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin %75.2’ sinin kadın,  
%24.8’ inin erkek olduğu,  % 77,7’sinin çe-
kirdek aile, %22. 3’ünün geniş aile yapısına 
sahip olduğu,  % 38,8’inin geldiği yerleşim 
biriminin il, %42,2’inin ilçe ve %19,0’unun 
köy olduğu ve yaşadığı coğrafi bölge dağı-
lımının üç bölgede yoğunlaştığı görülmüş 
olup, %29.8 ile Marmara,  %19.0’unun Ka-
radeniz, %12.4’ünün ise Ege Bölgesi olduğu 
tespit edilmiştir.(Tablo1.)
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları

n %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

91
30

75.2
24.8

Geldiği Yerleşim Birimi
İl 
İlçe
Köy

47
51
23

38,8
42.2
19.0

Aile Tipi
Geniş Aile
Çekirdek Aile

27
94

22.3
77.7

Geldiği Coğrafik Bölge
Doğu Anadolu
Ege
Marmara 
Karadeniz
Güneydoğu Anadolu
Akdeniz
İç Anadolu Toplam

8
15
36
23
13
7
19

 6.6
12.4
29.8
19.0
10.7
  5. 8
15.7

Toplam 121 100.0

Tablo 2. Öğrencilerin Klinik Stres Puan Ortalamaları

Tanımlayıcı İstatistikler

N X SS

Klinik Stres Puanı 121 28.37 9.18

Skalalar N X SS

Tehdit Skalası 121 7.4 4.7

Mücadele Skalası 121 13.7 5.9

Zarar Skalası 121 3.3 3.0

Yarar Skalası 121 3.9 2.3

Öğrencilerin klinik stres puan ortalaması 
28.4±9.2olarak bulunmuş olup, bu değer öğ-
rencilerin ilk klinik deneyimlerindeki stres 
düzeylerinin ortalama değerin altında oldu-
ğunu ve ortalamanın altında stres yaşadıkla-

rını göstermiştir. Ölçeğin tehdit skalası puan 
ortalaması 7.4±4.7, mücadele skalası puan 
ortalaması 13.7±5.9, zarar skalası puan orta-
laması 3.3±3.0 yarar skalası puan ortalaması 
3,9± 2.3 olarak belirlenmiştir.(Tablo2)
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Tablo 3. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Verileri İle Stres Puan Ortalamalarının  
Karşılaştırılması

Demografik Veriler n %  X ±SS Anlamlılık

Cinsiyet
Kız 
Erkek

91
30

75.2
24.8

28.1 ± 8.8
29.2± 10.30

t=0.568
df=119
p>0.05

Mesleğimi isteyerek seçtim
Mesleğimi isteyerek seçmedim
 

77
4

63.6
35.0

27.9 ± 8.2
29.2 ±10.8

t=0.696
df=118
p>0.05

Mesleğini Seven
Mesleğini Sevmeyen

107
43

88.4
11.6

28.7 ± 8.9
25.9 ±11.3

t=1.09
df=119
p>0.05

Ailenizde sağlık çalışanı olan
Ailenizde sağlık çalışanı olmayan

35
86

28.9
71.1

28.0 ± 7.6
28.5± 9.8

t=0.283
df=:119
p>0.05

Daha önce hastane deneyimi olan
Daha önce hastane deneyimi olmayan

32
89

26.4
73.6

29.2 ±10.9
28.0 ±8.5

t=0.742
df=119
p>0.05

Olumsuz hastane deneyimi yaşayan
Olumsuz hastane deneyimi yaşamayan

31
89

25.6
74.4

29.6 ±8.6
27.9 ±9.4

t=0.887
df=118
p>0.05

Kronik hastalığı olanlar
Kronik hastalığı olmayanlar

6
115

5.0
95.0

30.8±12.4
28.2 ±9.0

t=0.672
df=119
p>0.05

Öğrencilerin %63.6’sının mesleğini isteye-
rek seçtiği, %88.4’ünün mesleğini sevdiği ve 
%71.1’inin ailesinde sağlık çalışanı olmadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin %73.6’sı-
nın daha önce herhangi bir nedenle hastane 
deneyimlerinin olmadığı, %74.4’ ünün daha 
önce olumsuz hastane deneyimi yaşamadığı 
ve %95’ inin ise kronik bir hastalığının olma-
dığı saptanmıştır.(Tablo 3).

Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine 
ile stres puan ortalamaları karşılaştırıldığın-
da; öğrencilerin cinsiyeti, hemşirelik mesle-
ğine yaklaşımı, (mesleğini sevme durumu, 
mesleğini isteyerek seçip seçmeme durumu), 
daha önce hastane deneyimi ve kronik hasta-

lıklarının olup olmama durumu arasında ista-
tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Öğrencilerin ilk klinik uygulama stres puan 
ortalaması 28.4±9.2 olarak bulunmuştur. 
(Tablo2). Bu sonuç öğrencilerin ortalamanın 
altında stres yaşadıklarını göstermiştir. Ka-
rabacak ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları 
çalışmada öğrencilerin ilk klinik deneyimle-
rinde yaşadıkları stres düzeyi puan ortalama-
sı 31.9±8.6 olarak bulunmuştur. Hemşirelik 
eğitimi süresince öğrencilerin stres düzeyle-
rinin ve stres olarak algıladıkları deneyimle-
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rinin belirlenmesi, eğitimin hedeflediği mes-
leki bilgi, beceri ve değerlerin kazanılmasın-
da etkili olacaktır (Seyedfate mi et.al., 2007; 
Luo and Wang, 2009; Ed wards et.al., 2010). 
Stresin motive ve uyarıcı etkisi nedeni ile orta 
düzeyde yaşanmasının istendik bir durum ol-
duğu bilinmektedir. Ancak yüksek düzeyde 
yaşanan stresin eğitimde hedeflenen başarıya 
ulaşmada engel teşkil ettiği, öğrencinin bece-
ri geliştirme ve klinik performansını etkile-
yen önemli bir faktör olduğu göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Çakırcalı ve arkadaşlarının 
(2013) birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik 
deneyimlerinde yaşadıkları stres toplam puan 
ortalamaları, çalışma bulguları ile paralel ola-
rak 26.4±6.1 olarak belirlenmiş olup, bu değer 
düşük stres düzeyi olarak değerlendirilmiştir. 
Klinik uygulamalar profesyonel kimlik geli-
şimine katkısı  tartışmasız kabul edilen ve bu 
doğrultuda öğrenci lerin sosyalleştiği ve mes-
leğe dair kültürü öğrendiği ortamlar olması-
nın yanı sıra (Dalton, 2005), aynı zamanda 
öğrenciler için  yeni ortamlar olması ve farklı  
özellikler taşımaları nedeniyle de önemli bir 
stres kaynağıdırlar (Seyed fatemi vd, 2007).

Kadırgan (2007) yapmış olduğu bir araş-
tırmada öğrencilerin %18.5’inin uygulama 
alanlarında strese yaşadıklarını vurgulamış-
tır.  Güler ve Çınar’ın (2010) çalışmasında 
ise hemşirelik öğrencilerinin %65.8’inin eği-
tim ile ilgili stres yaşadıklarını, bu stresin uy-
gulama alanları ile ilgili oranını %10 olarak 
belirtmişlerdir.

Diğer taraftan yine aynı ölçeği kullanan Atay 
ve Yılmaz (2011) öğrencilerinin ilk uygulama 
stres puan ortalamalarını 54.2±8.9 saptamış-

lar ve ortalamanın üzerinde stres yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Erbil ve arkadaşları (2006)  
ilk kez kliniğe çıkan hemşirelik öğrencileri-
nin durumluk anksiyete puanı ortalamasını 
57.6±8.5 olarak belirlemişler ve anksiyete 
düzeylerini orta düzeyde değerlendirmişler-
dir. Bu sonuç doğrultusunda ilk kez klinik uy-
gulamaya çıkmanın öğrencilerde anksiyeteyi 
artıran bir etken olduğu ifade edilmiştir. Bu 
değerlerin çalışmadan elde edilen stres puan 
ortalamalarından daha yüksek olması, stresin 
varlığı konusunda uygunluk göstermektedir. 
Çalışma sonucunda stres düzeyinin düşük ol-
masının nedeni, ilk klinik uygulama öncesi 
yapılan oryantasyon programının stres düze-
yini azaltmada etkili olduğunu düşündürmek-
tedir.

Chan ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında, 
öğrencilerin klinik stres düzeylerinin orta dü-
zeyde olduğu, Sharif ve Masoumi’nin (2005)
çalışmalarında öğrencilerin tamamının klinik 
ortama ilişkin stres ve anksiyete yaşadığı, 
Şirin ve arkadaşlarının (2003) çalışmaların-
da öğrencilerin % 75’inin stajın ilk günün-
de stres, korku ve heyecan yaşadıkları  ifade 
edilmiştir.

Çalışma sonucunda stres ölçeği alt grupları-
nın puan ortalamaları; tehdit skalası puan or-
talaması 7.4±4.8, mücadele skalası puan orta-
laması 13.7±5.9, zarar skalası puan ortalama-
sı 3.3±3.0 yarar skalası puan ortalaması 3.9± 
2.3 olarak belirlenmiştir. Atay ve Yılmaz’ın 
(2011) çalışmasında ise ölçeğin alt grup puan 
ortalamaları; mücadele boyutunda 23.2±5.6, 
tehdit boyutunda 15.2±4.8, zarar boyutunda 
9.7±3.5 ve yarar boyutunda ise 6.1±1.8 ola-
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rak belirlenmiştir. Bu sonuçlarda öğrencilerin 
yıllar geçtikçe klinik stres düzeylerinin daha 
da azaldığının göstermektedir.

Çalışma sonucunda öğrencilerin % 73.6’sının 
okul öncesi hastane deneyimi olmadığı sap-
tanmıştır. Atay ve Yılmaz’ın (2011) yaptığı 
bir çalışmada da, öğrencilerin  % 69.9’unun 
daha önce herhangi bir nedenle hastane or-
tamında bulunmadığı belirlenmiştir. Hastane 
deneyimi ile stres puan ortalamaları karşılaş-
tırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmamıştır. Erbil ve ark. (2006) çalışma-
larında da çalışma sonuçların yakın bulgular 
elde dilmiştir.  Daha önce yaşanan hastane 
deneyiminin öğrencinin stres düzeyini etki-
leyen bir faktör olmaktan çıktığını düşündür-
mektedir.

Öğrencilerin hemşirelik mesleğine yaklaşım-
ları (mesleğini sevme durumu, mesleğini is-
teyerek seçip seçmeme durumu) ile stres dü-
zeyleri karşılaştırıldığında aralarına anlamlı 
fark olmadığı belirlenmiştir. Erbil ve arkadaş-
larının (2006) çalışmalarında da benzer şekil-
de anlamlı fark bulunmamıştır. (p>0.05). Bu 
sonuç bize öğrencinin mesleği sevme veya 
mesleğini isteyerek seçme durumunun stres 
kaynağı olmaktan çıktığını, stres düzeyinin 
yaşamasında aidiyet duygusunun önemli rol 
aldığını düşündürmektedir. Stres düzeyinin 
azaltılmasında öğrencilerin aidiyet duygula-
rının önemi yadsınamaz. Ekibin üyesi olarak 
algılandıklarını bilmek ve hissetmek, öğren-
cilerin öğrenme isteğini ve motivasyonunu 
arttırarak klinik eğitimi kolaylaştıracağı dü-
şünülmektedir. (Elçigil, 2011). 

Araştırmada öğrencilerin % 69.5’inin annesi-
nin, % 56.2’sinin babasının ilköğretim mezu-
nu olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Erbil 
ve arkadaşlarının (2006) yaptıkları çalışmada 
da öğrencilerinin ebeveyn eğitim düzeyleri; 
annelerin %71.4’ ünün ve babaların %48.6’ 
sının ilköğretim mezunu oldukları saptan-
mıştır. Çalışmada öğrencilerin % 38.8’ inin 
il merkezinde yaşadığı bulunurken, Erbil ve 
ark. Çalışmalarında da öğrencilerin %45.7’ 
sinin il merkezinde yaşadıkları saptanmıştır.

Hemşire eğitimcinin stres düzeyini etkileye-
cek olumsuz faktörleri olabildiğince bertaraf 
etmesi gereklidir. Eğitimci eğitim hedeflerine 
uygun klinik seçerek, öğrencileri uygun ve 
doğru kaynaklara yönelterek destek olabilir. 
Öğrenci, ihtiyaç duyduğu her an eğitimciden 
danışmanlık alabilmelidir. Bunların yanında 
eğitimci öğrencinin öz güven kazanabilmesi 
için, etkin iletişim tekniklerini kullanmalı, 
etkin bir rol model oluşturmalıdır.(Bektas, 
2004). 

Klinik uygulamada güvenli bir çalışma orta-
mı, öğ rencilerin kavramsal, uygulama ve ka-
rar verme becerilerini geliştirmede önemlidir. 
Şüphesiz bu ortamın sağlanmasında eğitim-
ciler ve klinik çalışanlarının katkısı yadsına-
maz (Dal ton, 2005). Buna bağlı olarak olum-
lu yönde yaşanacak bu değişim profesyonel 
kimlik gelişimine de katkı sağlayacak, stres 
düzeyini azaltmada etkili olacaktır.

Ayrıca, eğitimin ezbere dayalı yapısından 
kurtarılması, iyi ve yeterli iletişimin sağlan-
ması için öğretim elemanlarının nitelikçe ve 
sayısal olarak uluslararası standartlara çekil-
mesi stres kaynaklarından birinin ortadan kal-
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dırılmasını sağlayacaktır. (Sheu, Lin, Hwang, 
2002; Warbah et.al., 2007; Martos, Landa and 
Zafra, 2011)  

ÖNERİLER

-Klinik uygulama öncesi yaşanacak stresi 
azaltılmada öğrenci hemşirelerin uygulama 
öncesi klinik ortam ve sorumlu olduğu uygu-
lamalar hakkında bilgilendirilmesi ve  her bir 
kliniğe özgü oryantasyon eğitimlerinin yapıl-
ması, 

-Hemşire eğitimciler klinik öncesi öğrencinin 
uygulamaya dönük ihtiyaçlarını, klinik çalı-
şanları ile birlikte nasıl çalışacaklarını plan-
laması, 

-Eğitim çıktıları temel alınarak uygulama 
alanlarının klinik uygulama öncesinde ekiple 
birlikte işbirliği yapılarak düzenlenmesi öne-
rilmektedir.
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DUYGUSAL ZEKÂNIN GELİŞİMİ VE SAĞLIK ALANINDA DUYGUSAL 
ZEKÂYA BAKIŞ

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND GLANCE OF 
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HEALTH

Tugce SAKAR, Elif Yağmur ÖZORHAN

Atatürk Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Özet: Duygusal zekâ, insanın duygularına ne derecede 
hükmedebildiğini ve onları nasıl daha verimli kullanabile-
ceğini açıklayan değişken bir faktördür. Yüksek duygusal 
zekâya sahip çalışanların var olduğu kurumlarda, ilişkilerin 
ve iletişimin daha etkin hale getirilebildiği, takım ruhunun 
oluşturularak performansın artırılabildiği, daha mutlu ve 
huzurlu bir çalışma ortamının yaratılabildiği ve bunların 
sonucunda da kazanç elde edilebildiği görülmektedir. Sağlık 
sektöründe de duygusal zekâ kavramı büyük önem taşımak-
tadır. Çünkü sağlık çalışanların, hastalarla direkt iletişim 
kurmayı gerektirmesi ve hizmetin ancak ekip çalışması 
ile sunulabilmesi, duygusal zekâ kullanabilmeyi ön plana 
çıkarmaktadır. Duygusal zekâya sağlık sektöründe sağlık 
çalışanları açısından bakıldığında; özellikle doktor, hemşire, 
ebeler ile iyi bir ilişki kurabilmeleri için, önce kendilerinin 
duygularının farkında olabilen ve duygularını yönetebilen, 
empati kurabilen, kendi kendini motive edebilen ve etkin 
iletişim içinde olan, bir başka deyişle duygusal zekâ bece-
rileri gelişmiş bireyler olmaları gerekmektedir. Hastalarla 
direkt iletişim kurmayı gerektirmesi ve hizmetin ancak ekip 
çalışması ile sunulabilmesi, duygusal zekâ kullanabilmeyi 
ön plana çıkarmaktadır. Bu amaçla, derlemede de sağlık 
alanında sağlık çalışanları açısından duygusal zekânın önemi 
ve etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Duygusal Zekâ Çe-
şitleri,  Zekâ,  Ebelik, Hemşirelik

Abstract: Emotional intelligence is variable factor what 
extent to people’s feelings can judge and explaining how 
you can use them more effectively. Employees with high 
emotional intelligence in organizations where there are 
relations and communications can be made more effec-
tive performance can be increased by creating team spirit, 
happier and more peaceful working environment can be 
created, as a result, it seems that gain obtained. The concept 
of emotional intelligence in the health sector is of great 
importance. Because the health of employees, requires to 
directly communicate with the patient and services can be 
provided only but team work, emotional intelligence is 
emphasize the ability to use. Emotional intelligence in the 
health sector health employees is concerned; to establish a 
good relationship with particularly doctors, nurses, midwives, 
before their emotions may be aware and their emotions 
that can manage, capable of empathy, self-motivated and 
effective in communication, besides, emotional intelligence 
skills are required to be advanced individuals. Required to 
communicate directly with patient and services can be pro-
vided only through team work, emotional intelligence is use 
to emphasize. For this purpose, there view the importance 
of emotional intelligence and its impact are discussed in 
the medical field in terms of health workers.

Key Words: Emotional Intelligence, Kinds of Emotional 
Intellegence, Intellegence, Midwifery, Nursing
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GİRİŞ

Duygusal zekâ, duygu ve zekâ kavramları-
nın bileşiminden oluşan bir kavramdır. Duy-
gu kavramı, Latincede anlam olarak derinlik 
ve gücü ifade ettiği için “ motusanima” yani  
“bizi harekete geçiren ruh” olarak tarif edil-
miştir (Arslan, 2009; Cooper ve Sawaf, 2003: 
11). Zekâ, insanın düşünme yeteneğinin bütü-
nüdür. Yeni durumlara ve uyaranlara uyabil-
me yeteneğidir (Akbolat ve Işık, 2012). Psi-
koloji sözlüğüne göre soyut düşünme, kavra-
ma, problem çözme, bildiklerini yeni durum-
lara uygulama, akıl yürütme, bellek, geçmiş 
deneyimlerden kazanılan bilgileri kullanma 
gibi dâhil olmak üzere zihinsel yetilerin top-
lamından oluşan zekâ, basit bilgiyi elde edip, 
onu yeni durumlarda kullanma yeteneği ola-
rak da tanımlanmaktadır (Budak, 2003: 848; 
Lam ve Kirby; 2002: 133-143).

Salovey ve Mayer duygusal zekâyı, “bire-
yin kendisinin ve başkalarının duygularını 
anlama, bunlar arasında ayırım yapma ve bu 
süreçten elde ettiği bilgiyi, düşünce ve dav-
ranışlarında kullanabilme yeteneğiyle ilgi-
li olan sosyal zekânın bir alt formu” olarak 
tanımlamaktadırlar. Bu kuramsal yaklaşıma 
göre duygusal zekâ, duygu ve zekânın bir-
leşimine dikkat çekmektedir (1997:3-34). 
Daniel Goleman, duyguyu, bireyin öğrenme 
potansiyelini harekete geçirerek ve sorma-
sını sağlayarak bilinmeyeni aramaya iten, 
kapasitesini geliştiren, öğrenileni pratiğe 
geçirerek tavır almasını sağlayan özellikler 
olarak tanımlamaktadır (2005:79-84). Da-
niel Goleman (1995) “Duygusal Zekâ” adlı 
kitabında, duygusal zekânın bilişsel zekâdan 

daha önemli olduğunu vurgulamakta, duygu-
sal zekâ yoksunluğu durumunda, kişinin aile 
yaşamından mesleki başarısına, toplumsal 
ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok 
alanda çok kötü sonuçlar doğurabildiğini 
belirtmektedir (Doğan ve Şahin, 2007: 231-
252). Duygular hakkındaki modern teoriler, 
duyguların bireyin kendisi, başkaları ve bire-
yi çevreleyen dünya hakkında bilgi taşıdıkla-
rını; duyguların düşünmeye ve karar vermeye 
yardımcı olduklarını; duyguların karmaşık 
olmadıklarını, anlaşılabilir ve tahmin edilebi-
lir olduklarını, belli kuralları ve yolları takip 
ettiklerini; duyguların bilgi taşıdıkları için, 
bireyin düşünmesinde, karar vermesinde ve 
diğer faaliyetlerinde önemli olduklarını be-
lirtmektedirler (Caruso ve Salovey, 2004: 9). 
İnsan hayatındaki başarılar ve mücadeleler 
için duygular çok önemli rol oynamaktadır-
lar. Dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği ve 
güvenilirliği test edilmiş duygusal zekâ an-
ketinin düzenleyicisi Reuvon Bar-On’a göre 
ise duygusal zekâ (DZ); duygusal ve sosyal 
faktörlerin düzenlenmesini içeren çok faktör-
lü bir özellik olup, çevremizdeki insanlarla 
kurduğumuz ilişkilerde ne kadar etkin oldu-
ğumuzu, günlük talep ve baskılarla nasıl başa 
çıktığımızı belirleyen beş boyutlu (kişisel be-
ceriler, kişiler arası beceriler, stres yönetimi, 
uyum ve genel ruh durumu) bir kavramdır 
(2000: 1107-1118).

Uzun yıllar boyunca duyguların, zihinsel fa-
aliyetleri engellediği ve bu nedenle kontrol 
edilmeleri gerektiği düşünülmüştür. Hatta 
duyguların, bir bütün olarak zihinsel faaliyet-
leri olumsuz yönde etkilediği, bilişsel hiçbir 
iz taşımadığı düşüncesi ile zekâ testlerinde 
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yer almaması gerektiği düşünülmüştür (Ça-
kar ve Arbak, 2004: 23-48). 

Bu nedenle, bu derlemede de sağlık alanında 
sağlık çalışanları açısından duygusal zekânın 
önemi ve etkileri tartışılmıştır.

DUYGUSAL ZEKÂ KAVRAMININ  
GELİŞİMİ

Duygusal zekâ kavramı, son yıllarda insan 
davranışlarının açıklanmasında araştırmacı-
larının ilgisinin yoğun bir şekilde odaklan-
dığı kavramdır. Zekâ ve duyguların karşıt iki 
kavram olduğu konusundaki yaygın inanışa 
rağmen, 1920’lerden itibaren zekâ literatürü-
ne dâhil edilmişlerdir (Tablo 1).

Tablo 1. Duygusal Zekâ Kavramının Gelişimi

1900-1969
Zekâ ve duyguların farklı alanlar olarak de-
ğerlendirilmesi

Bu dönemde zekâyı ölçmeye yönelik psikolojik testler gelişti-
rilmeye çalışılırken, duygu alanında yumurta-tavuk problemi 
üzerine odaklanılmıştır; fizyolojik tepkiler mi önce oluşur, yoksa 
duygular mı?

1970-1989
Duygusal zekânın ilk işaretleri

Duygu, düşünce etkileşiminin araştırılması, yapay zekâ alanın-
daki gelişmeler, Gardner’ın çoklu zekâ teorisinin ortaya çıkışı, 
beyin üzerindeki araştırmaların duygu ve biliş arasındaki bağ-
lantıları belirlemesi.

1990-1993
Duygusal zekânın ortaya çıkışı

Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ üzerine makaleler yayınla-
ması, özellikle ruhsal yönde gelişmelerin olması.

1994-1997
Duygusal zekânın popülerleşmesi ve yay-
gınlaşması

Goleman’ın “Duygusal Zekâ” adlı kitabını yayınlaması ve bu ki-
tabın dünya çapında en çok satan kitap olması, Time Dergisi’nin 
kapağında “EQ” terimini kullanması.

1998- … 
Duygusal zekâ üzerine araştırmalar yapıl-
ması ve duygusal zekânın kurumsallaşması

Duygusal zekâ kavramında gelişmelerin artması, yeni ölçeklerin 
geliştirilmesi.

*Kaynak: J. D. Mayer, “A Field Guide to Emotional Intelligence” , J. Ciarrochi ve diğerleri 
(Eds.) içinde, 2001, s.s.5-6

Duygusal zekâ kavramı ilk kez 1990’da Yale 
Üniversite’nden psikolog Salovey ve New 
Hampshire Üniversitesi’nden psikolog John 
Mayer tarafından kullanılmıştır (Kuzu ve 
Eker, 2010:3; Aslan ve Özata; 2006: 2-198). 
Salovey ve Mayer; duygusal zekâyı, duygu-
larla anlayabilme ve sorgulayabilme, duygu-
ları düşünce içinde özümseyebilme, kendinde 
ve başkalarındaki duyguları düzenleyebilme 

yeteneği olarak tanımlamışlardır (Bar-on vd., 
2000; Aslan ve Özata; 2006: 2-198). Psikana-
lizci Eric Ericson ise, kişiliğin çeşitli yönleri-
ni başarılı bir şekilde bütünleştirme yeteneği 
olarak tanımlayarak benlik bütünlüğü olarak 
adlandırmıştır (Avşar ve Kaşıkçı, 2010: 1-6). 
Duygusal zekânın gelişimde bireysel katkı-
ları olan birkaç önemli bilim adamı vardır 
(Tablo2).
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Tablo 2. Duygusal Zekânın Gelişimine Bireysel Katkılar

1920 Thorndike tarafından “sosyal zekâ” kavramından ilk kez bahsedilmesi

1940 Zekâ katsayısının babası David Wechsler’in bilişsel olmayan yönleri tartışmaya açması

1966 Leunen’in “Emotional Intelligence and Emancipation” başlıklı makalesinin yayınlanması

1974 Claude Steiner’in “duygusal okur-yazarlık” üzerine ilk makalesini yazması

1983 Howard Gardner’ın çoklu zekâ üzerine ilk çalışmasını yayınlaması

1986 Wayne Payne’ in yayınlanmamış tezinde “duygusal zekâ” terimini kullanması

1990 Peter Salovey ve Jack Mayer’in duygusal zekâ teorilerini açıklamaları

1995 Daniel Goleman’ın duygusal zekâ kitaplarından ilkini yayınlaması

1997 Bar-On tarafından geliştirilmiş olan duygusal zekâ envanteri

*Kaynak: T. Sparrow, A. Knight, 2006, s.5.

Duygusal zekâ alanında çalışan birçok araş-
tırmacı, duygusal zekâ yapısını sosyal zekâ 
olarak adlandırılan zekâ yapısıyla karşılaştır-
mışlardır. Bazı çalışmalarda, bu zekânın iki 
türü birbiriyle yer değiştirebilecek şekilde 
kullanılmıştır. Ayrıca, duygusal zekâ, sosyal 
zekânın bir türü olarak da yer almıştır. Thorn-
dike, sosyal zekâ kavramını ortaya atan ilk 
kişidir fakat duygusal zekânın popülerliği, 
akademik çalışmaların sonucu değil, Daniel 
Goleman’ın (1995) “Duygusal Zekâ” adlı ki-
tabının yayınlanmasının ve iş hayatında duy-
gusal zekâyı inceleyen “İşbaşında Duygusal 
Zekâ” (1998) adlı başarılı kitabının bir sonu-
cudur. 1997’de Reuven Bar-On kendini rapor 
etme testiyle duygusal zekâyı ölçen ilk yayını 
tanıtmıştır. Bar-On duygusal zekânın popü-

lerlik kazanmasına da katkıda bulunmuştur 
(Doğan ve Şahin, 2007:231-252).

DUYGUSAL ZEKÂ MODELLERİ

Duygusal zekâ ile ilgili literatür incelendiğin-
de birçok duygusal zeka tanımı olmasına kar-
şın ön plana çıkan dört farklı duygusal zeka 
modeli vardır (Tablo 3).

Her modelin konuya ilişkin kendine özgü bir 
yaklaşımı olmasına karşın bu dört modelin 
ortak noktası, duygusal zekâyı, kişinin ken-
disinin ve başkalarının duygularını tanıması 
ve yönlendirmesi becerileriyle tanımlamala-
rıdır (Mayer vd., 2002; Salovey ve Grewal, 
2005: 281-285; Arslan ve Özata, 2008: 77-
97; McQueen, 2003: 101-108).
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Tablo 3. Duygusal Zekâ Modelleri

Mayer ve Salovey (1997) Bar-On (1997) Goleman (1995) Cooper ve Sawaf (1997)

Temel Boyutları
1. Duyguları Algılama, De-
ğerlendirme ve İfade Etme
•Kendi ve başkalarının duygu-
larını anlama ve ifade etme
•Duyguların tam ifadesi ve 
gereksinimlerin iletimi
•Farklı duygusal ifadeleri 
ayırt etme

2. Duyguların Kullanımı 
•Duygular dikkati yönetir ve 
düşünmeyi sağlar
•Ruh hali kişinin algılamasını 
değiştirir ve değişik bakış açı-
larından anlamaya neden olur

3. Duyguyu Anlamak ve 
Muhakeme Etmek
 •Duyguları nitelendirmek ve 
farklı duygular ile anlamları 
arasındaki ilişkiyi tanımla-
mak.
•Duyguların içeriğini ve karşı-
lıklı ilişkilerinin sahip olduğu 
bilgiyi anlamak.
•Karmaşık duyguları yorumla-
mak ve farklı duyguların bi-
leşimini anlamak ile duygular 
arasındaki geçişleri anlamak.

4. Duyguyu Yönetme ve 
Düzenleme 
•Hoş ve hoş olmayan duy-
gulara açık olmak, duyguları 
ayırt edebilmek. •Olumsuz 
duyguların etkisini azaltarak 
ve olumlu duyguların etkisini 
artırarak, kendinin ve başkala-
rının duygularını yönetmek

Temel Boyutları
1. Kişisel Beceriler 
• Duygusal benlik bilinci
• Kendine güven
• Kendine saygı
•Kendini gerçekleştirme
• Bağımsızlık

2.Kişilerarası Beceriler 
•Bireyler arası ilişkiler
•Sosyal sorumluluk 
•Empati

3. Uyumluluk Boyutu 
• Problem çözme
• Gerçeklik Testi
• Esneklik

4. Stresle Başa Çıkma 
Boyutu 
• Stres toleransı
• Dürtü kontrolü

5. Genel Ruh Durumu 
• Mutluluk 
• İyimserlik

Temel Boyutları
1. Kişisel Yeterlilik 
• Öz bilinç (Duygusal 
bilinç;
•Öz değerlendirme
Özgüven)
• Kendine yön verme 
(Özdenetim
Güvenilirlik
Vicdanlılık
Uyumluluk
Yenilikçilik)
• Motivasyon (Başarma 
güdüsü, Bağlılık, İnisi-
yatif, İyimserlik.)

2. Sosyal Yeterlilik 
• Empati (Başkalarını 
anlamak, başkalarını 
geliştirmek, hizmete 
yönelik olmak, çeşitli-
likten yararlanma, poli-
tik bilinç.) 
• Sosyal beceriler (etki, 
iletişim, çatışma yöneti-
mi, liderlik, değişim ka-
talizörlüğü, bağ kurmak, 
işbirliği ve dayanışma, 
takım yetenekleri.)

Temel Boyutları
1. Duyguları Öğrenmek 
• Duygusal dürüstlük
• Duygusal enerji
• Duygusal geribildirim
• Pratik sezgi

2. Duygusal Zindelik 
• Öz varlık
• Güven Çemberi
• Yapıcı hoşnutsuzluk
• Esneklik ve yenileme

3. Duygusal Derinlik 
• Özgün potansiyel ve 
amaç 
• Adanmışlık 
• Dürüstlüğü yaşamak
• Yetki olmadan etki

4.Duygusal Simya 
• Sezgisel akış
•Düşünsel zaman değişim
•Fırsatı sezinlemek
•Geleceği yaratmak

Model Türü
Yetenek Tabanlı Duygusal 
Zekâ Modeli

Model Türü
Karma Duygusal Zekâ 
Modeli

Model Türü
Karma Duygusal Zekâ 
Modeli

Model Türü
Karma Duygusal Zekâ 
Modeli

*MAYER, J. D., P. SALOVEY and D. CARUSO (2000), “Models of Emotional Intelligence”, 
in R. J. Sternberg (Ed) Handbook of Intelligence. (pp. 401). New York, NY, US: Cambridge 
University Press.
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JOHN D. MAYER ve PETER SALOVEY 
MODELİ

Mayer ve Salovey, duygusal zekâyı“sosyal 
zekânın bir formu olarak bireyin kendine ve 
başkalarına ait duyguları izleyebilme, bunlar 
arasında ayrım yapabilme ve bu süreçlerden 
elde ettiği bilgiyi düşünce ve davranışlarında 
kullanabilme yeteneği” olarak tanımlamak-
tadırlar. Mayer ve Salovey’ in duygusal zekâ 
modeli dört boyuttan oluşmaktadır (Keskin, 
2010; David vd., 2005:38).

-Duyguları algılama; bireyin kendi duygu-
larının farkında olabilme, bu duygularını ve 
duygusal ihtiyaçlarını başkalarına anlatabil-
me yeteneğidir.

-Duyguları özümseme; bireyin hissettiği 
farklı duyguları birbirinden ayırabilme ve ta-
nımlayabilme becerisini içerir.

-Duyguları anlama; iki duyguyu aynı anda 
hissetmek gibi karışık duyguları anlayabilme, 
birinden diğerine geçişi tanımlayabilme yete-
neğini kapsar.

-Duyguları yönetebilme; bireyin kendi duygu-
larını yönetebilme becerisi şeklinde tanımlanır.

Bu modele dayanan iki duygusal zekâ ölçeği 
geliştirilmiştir. “Çoğul Faktörlü Duygusal Zekâ 
Ölçeği” (MEIS) ve daha güncel olan “Ma-
yer, Salovey ve Caruso Duygusal Zekâ Testi 
(MSCEIT)”(Dağlı, 2006: 26-39 ve 43-44).

REUVEN BAR-ON MODELİ

Bar-On’ a göre duygusal zekâ; duygusal ve 
sosyal faktörlerin düzenlenmesini içeren çok 
faktörlü bir özellik olup, bireyin çevresindeki 

insanlarla kurduğu ilişkilerde ne kadar etkin 
olduğunu, günlük istek ve baskılarla nasıl başa 
çıktığını belirleyen bir kavramdır. Bar-On duy-
gusal zekâ çalışmalarına, ortalama zekâ sahibi 
bireyler başarılı olurken, bilişsel zekâ düzeyle-
ri yüksek olan bazı bireylerin iş ve özel hayat-
larında neden başarılı olmadıklarını ve neden 
ruhsal iyiliklerini koruyamadıklarını, araştır-
makla başlamıştır. Bu düşünce doğrultusunda, 
başarıyı ve psikolojik iyi olma durumunu açık-
layan bilişsel olmayan faktörleri incelemiş ve 
beş boyutlu bir model oluşturmuştur (Kuzu ve 
Eker, 2010; Mayer vd., 2002; Salovey ve Gre-
wal, 2005: 281-285).

-Genel ruh durumu; bireyin yaşam hakkın-
daki memnuniyetini, mutluluğunu ve iyim-
ser olabilme becerisini içerir. Mutluluk ve 
optimizm bu boyutu oluşturan yetenekler-
dendir.  Kişinin iyimser olabilme becerisi ve 
yaşamdan duyduğu mutluluk bu boyutu oluş-
turmaktadır (Mayer vd., 2002; Namdar vd., 
2008: 145-149).

-Kişisel farkındalık; bireyin kendi iç dünya-
sını tanıması, tercihlerini yapabilmesi, sahip 
olduğu kaynakların ve gücün farkında olabil-
mesini içerir.

-Kişiler arası ilişkiler; diğer bireyler ile iyi 
ilişkiler ve empati kurabilme, sosyal sorum-
luluğa sahip olabilme becerisini kapsar.

-Şartlara ve çevreye uyum; çevrenin taleple-
riyle başa çıkabilme, esnek olabilme ve prob-
lemleri çözebilme becerisi olarak tanımlanır.

-Stres yönetimi; bireyin stresi kontrol edebil-
me becerisidir.
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Bar-On bu modeli test etmek için duygusal 
zekâyı adını verdiği ‘’Bar-On Duygusal Zekâ 
Ölçeği’’geliştirmiştir.

DANIEL GOLEMAN MODELİ

Goleman’a göre duygusal zekâ, günlük ya-
şantımızda büyük öneme sahip olan zekânın 
duygusal, kişisel, sosyal boyutlarına işaret 
etmektedir. Duygusal zekâyı kişilik özelliği 
olarak ele alan çalışmalar 1995 yılında Gole-
man ile başlamaktadır. Goleman çalışmasın-
da duygusal zekâyı beş boyutta ele almıştır 
(Goleman, 2005; Ünsar vd., 2005).

Özbilinç; duyguları tanıyabilme ve onlara an-
lam verebilme yeteneğidir. Bireyin kendi iç 
dünyasını tanıması, tercihlerini yapabilmesi, 
ruh halinin ve o ruh hali hakkındaki düşün-
celerinin, sahip olduğu gücün ve kaynakların 
farkında olabilmesidir. Duygularının farkın-
da olan kişiler, duygularının kendilerini ve 
iş performanslarını nasıletkilediğini görür ve 
görevleri üstlenmede kendilerine güven du-
yarlar (Goleman, 2005; Ünsar vd., 2005).

-Empati; bireyin çevresindeki diğer insanların 
duygularını, ihtiyaçlarını ve kaygılarını anla-
yabilmesi, bu anlayışla yaşamasıdır. Empati 
becerisine sahip bireyler, başkalarının bakış 
açılarını kavrayabilen, iyi bir dinleyici olmala-
rının yanı sıra, dile getirilemeyen duyguları da 
sezebilen, ne zaman ve ne kadar konuşmaları 
gerektiğini bilen ve kendilerini başkalarının 
yerine koyarak, onları anlayabilen bireylerdir 
(Ünsar vd., 2005; Doğan ve Demiral, 2007 ).

Duyguları kontrol etme; bireyin kendi kendi-
ne bir içsel kontrolü olarak tanımlanmaktadır. 
Bireyin kendi iç dünyasını, sahip olduğu dür-

tüleri ve elinde bulunan kaynakları yönetebil-
mesidir (Goleman, 2005; Ünsar vd., 2005).

-Kendini motive etme; bireyin amaçlarına 
ulaşabilmesi için duygularını yönlendirebil-
mesidir. Kendini motive edebilen birey, ba-
şarma isteğine ve heyecanına sahip olan, zor-
luklar karşısında yılmadan kendinde devam 
etme gücünü bulan ve daha dayanıklı olan 
bireydir (Goleman, 2005; Ünsar vd., 2005).

-Sosyal beceriler; bireyin kendi duygularının 
yanı sıra başka insanların duygu ve düşünce-
lerini, tepkilerini kendi istediği doğrultuda 
yönlendirebilmesidir. Sosyal becerileri yük-
sek olan bireyler, çevrelerindeki bireyler ile 
rahat bağlantı kurabilmekte, onların tepkile-
rini, hislerini akıllıca okuyabilmekte, onları 
yönlendirebilmekte ve ortaya çıkan tartış-
maların üstesinden gelebilmektedir (Ünsar 
vd., 2005). Goleman ile arkadaşları (2000) 
beş kategoride toplanan 25 yeterlilik öğesin-
den oluşan ve bu yeterlilikleri ölçebilecekleri 
Duygusal Zekâ Envanterini geliştirmişlerdir 
(Balkara vd., 2010).

COOPER ve SAWAF’IN DUYGUSAL 
ZEKÂ MODELİ

Cooper ve Sawaf, yönetici zekâ terimini kul-
lanarak farklı bir zekâ modeli öne sürmüşler-
dir. Duygusal zekânın, dört temel boyutundan 
söz etmişlerdir. Bunlar, duygusal okur-yazar-
lık, duygusal zindelik, duygusal derinlik ve 
duygusal simyadır (Cooper ve Sawaf, 2003: 
11; Levent, 2006).

-Duygusal okur, yazarlık; bireyin kendi duygu-
larını ve bu duyguların nasıl işlediğini bilmesi 
ve anlamasıdır. Kişisel yeterliliği oluşturur.
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-Duygusal zindelik; bireyin duygusal da-
yanıklılığını ve gerektiği durumlarda esnek 
olabilmesini içermektedir. Kişisel yeterliliği 
oluşturmaktadır.

-Duygusal derinlik; bireyin duygusal olarak 
gelişme yeteneği şeklinde tanımlanır. Kişisel 
yeterliliği oluşturur.

-Duygusal simya; bireyin yaratıcılığını ha-
rekete geçirmek için duyguları kullanabilme 
becerisini kapsar. Sosyal yeterliliği oluşturur.

Cooper ve Sawaf bu modeli test etmek için 
“Duygusal Zekâ Haritası” adı verilen bir 
ölçek geliştirmişlerdir (Doğan ve Demiral, 
2007; Levent, 2006).

DUYGUSAL ZEKÂNIN SAĞLIK ÇALI-
ŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Duygusal zekâ konusunda yapılmış araştır-
malar duygusal zekânın birçok alanda insa-
nın yaşamına olumlu katkılar yaptığını be-
lirlemiştir. Örneğin, duygusal zekâ düzeyi 
ile çeşitli değişkenler arasında bir ilişki olup 
olmadığını belirlemek üzere yapılmış olan 
araştırmalar sonucunda önemli bulgular elde 
edilmiştir. Chipain iş performansı, Bastian 
ve ark. problem çözme yeteneği, Saklofs-
ke ve ark. ve Slaski genel sağlık, Mikolaje-
zak ve ark. fiziksel sağlık, Caruso başarı ve 
memnuniyet de, Hunter, Cadman ve Brewer 
duygusal farkındalığın (zekânın) geliştiril-
mesi, Dağlı duygusal zekâ ve akademik ba-
şarı, Patterson ve Begley ebelerde duygusal 
zekânın önemi, Tsaousis ve Nikolaou sağlıklı 
yaşam davranışları, ile duygusal zekâ arasın-
da pozitif bir ilişkinin olduğunu belirlemiş-
lerdir (Mayer vd., 2002;Dağlı, 2006: 26-39 

ve 43-44; Benson vd., 2010: 49-53; Cadman 
ve Brewer, 2001: 321-324; Patterson ve Beg-
ley, 2011; Hunter, 2009; Saklofske vd., 2007: 
491-502; Slaski ve Cartwright, 2003: 233-
239; Shelly ve Brown, 2004; Mikolajezak 
vd., 2004: 11007-1117; Tsaousis ve Nikola-
ou, 2005: 77-86; Chipain, 2003; bastian vd., 
20005: 1135-1145). 

Duygusal zekâya sağlık sektöründe sağlık 
profesyonelleri açısından bakıldığında; özel-
likle hekim, hemşire ve ebelerin iyi ilişki 
kurabilmeleri için, önce kendilerinin duygu-
larının farkında olabilen ve duygularını yöne-
tebilen, empati kurabilen, kendi kendini mo-
tive edebilen ve etkin iletişim içinde olan, bir 
başka deyişle duygusal zekâ becerileri geliş-
miş bireyler olmaları gerekmektedir (Aslan 
ve Özata, 2006: 192-198; McQueen, 2003: 
101-108). Hastalarla direkt iletişim kurmayı 
gerektirmesi ve hizmetin ancak ekip çalış-
ması ile sunulabilmesi, duygusal zekâ kul-
lanabilmeyi ön plana çıkarmaktadır (Aslan 
ve Özata, 2006: 192-198; Mayer vd., 2002; 
McQueen, 2003: 101-108). 

İngiltere, Kanada, Amerika Birleşik Devletle-
ri, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapılan ça-
lışmalarda, duygusal zekâ ile profesyonelliğe 
yönelik gelişim, sağlık hizmeti sunumunda 
kişilerarası ilişkiler ve empati becerileri, ku-
rumsal baskıyla,  stres ve çatışmayla baş ede-
bilmek ve liderlik özellikleri arasında anlamlı 
ilişki olduğunu göstermektedir (Arora vd., 
2010: 749-764). Benzer şekilde Türkiye’de 
duygusal zekânın sağlık çalışanları üzerin-
deki etkilerini inceleyen çalışmalar tablo 4’te 
sunulmuştur.
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Tablo 4. Türkiye’de duygusal Zekânın Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkilerini  
İnceleyen Çalışmalar

Kuşaklı BY, 
Bahçecik N. 
(2008)

‘’Yönetici Hemşirelerin Duygusal Zekâ Yetenekleri ve Liderlik Davranışları’’
Yönetici hemşireleri duygusal zekâ yetenekleri ve liderlik davranışlarına sahip olduklarını 
göstermiştir.

Avşar G, 
Kaşıkçı M.
 (2009)

‘’Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Düzeyi’’
Çalışma sonunda, öğrencilerin duygusal zekâ puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Duygusal zekâ son sınıf öğrencilerinde diğer öğrencilerden yüksek bulunmuştur.

Sirem S. 
(2009)

‘’Duygusal Zekâ Düzeyi ve İş Tatmini İlişkisinin Analizi: Afyonkarahisar İli Kamu 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama’’
Araştırmanın ana konusu olan duygusal zekâ düzeyinin iş tatminine etkisine yönelik olarak 
yapılan analizler sonucunda, kamu sağlık çalışanları açısından, duygusal zekâ düzeyinin iş 
tatminine düşük düzeyde ve pozitif yönde etki ettiği belirlenmiştir.

Konakay G. 
(2010)

‘’Duygusal Zekânın Akademisyenlerde Tükenmişlik İle İlişkisinin İncelenmesi’’
Araştırma bulgularının duygusal zekâ yeterliliği ile akademisyenlerin ve üniversitelerin 
tükenmişliği önleme politikalarını hayata geçirme olasılığının bulunması çalışmanın önemini 
arttırmaktadır.

Kuzu A, 
Eker F. 
(2010)

‘’Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin Diğer Üniversite 
Öğrencileri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi’’
Hemşirelik eğitiminin, öğrencilerin iletişim becerileri ve duygusal zekâları üzerinde olumlu 
etkileri olduğu düşünülmektedir.

Güllüce ÇA, 
İşcan FÖ. 
(2010)

‘’Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki’’
Mesleki tükenmişlik ile duyusal zekâ arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Aksu M. 
(2010)

‘’Servis Sorumlu Hemşirelerinin Transformasyonel Liderlik Davranışları ve Duygusal 
Zekâlarının İncelenmesi’’
Servis sorumlu hemşirelerinin duygusal zekâ puanı ile liderlik davranışları puanı arasında zayıf 
derecede anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Karakaş SA, 
Küçükoğlu 
S. (2010)

‘’Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri’’
Hemşirelerin duygusal zekâ düzeylerinin yaş, cinsiyet, maddi durum gibi bazı sosyo-demografik 
özelliklerden ve alınan eğitimden etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; 
hemşirelerin duygusal zeka düzeylerini geliştirmeleri amacıyla hastane bünyesinde hizmet içi 
eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Güngörmüş 
K. (2011)

‘’Hemşirelerin Duygusal Zekâları ile İş Yaşamında Yaşadıkları Yalnızlık Arasındaki 
İlişkinin Belirlenmesi’’
Hemşirelerin duygusal zekâları arttıkça iş yaşamında yalnızlıklarının azaldığı tespit edilmiştir.

Kalyoncu Z. 
(2011)

‘’Duygusal Zekâ İle Örgütten Kaynaklanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 
Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma’’
Bu çalışma sonucunda duygusal zekâ ile stres arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir.

Onay M. 
(2011)

‘’Sağlıktaki Memnuniyetin Sessiz Sihri: “Duygusal Zekâ”
Yapılan çalışmada; pratisyen hekimlerin “kendi duygularının farkındalığına” diğer personele 
göre daha farkında oldukları, uzman hekimlerin “sosyal becerileri” nin daha yüksek olduğu; 
yüksek lisans yapan kişilerin duygusal zeka düzeylerinin daha yüksek olduğu ve ücret artışının 
duygusal zeka boyutlarını etkilediği görülmüştür.
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Akbolat M, 
Işık O. 
(2012)

‘’Sağlık Çalışanlarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Motivasyonlarına Etkisi’’
Motivasyon ve duygusal zekâ arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmakta ve duygusal 
zekâ motivasyonu istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde etkilemektedir.

Uzuner A. 
(2012)

‘’Yönetici Hemşirelerde Duygusal Zekâ ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi’’
Duygusal zekâ ile boyun eğici davranışlar arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. 
Bu çalışmada artan duygusal zekâ düzeyinin boyun eğici davranışlar üzerinde azaltıcı bir etkisi 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Sarıkaya Ö. 
(2012)

‘’Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Yönelimleri ile Profesyonel Yeterlilikleri 
Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi’’
Uzmanlık öğrencilerinin duygusal zekâ ana boyut ve alt boyut puanlarıyla profesyonelliğe 
yönelik öz-değerlendirme, eğitici, akran ve hemşire değerlendirme sonuçları arasında ilişki 
olduğu belirlenmiştir.

Polat S. 
(2013)

‘’Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeyleri ile İşyerlerindeki Mobbingi Algılama Düzeyleri 
Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma’’
Çalışanların duygusal zekâ düzeyleri ile mobbing algıları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Karaman N. 
(2013)

‘’Hemşirelerin Duygusal Zekâ Becerilerinin Belirlenmesi’’
Sonuçlar doğrultusunda duygusal zekâ düzeyi düşük olan grupların bu alanda geliştirilmesi 
gereken grup olarak kabul edilmesi ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık programlarının 
geliştirilmesi önerilmektedir.

Duygusal zekânın profesyonel yeterliğin 
anahtar bir bileşeni ve hekimin kendi uygu-
lamalarına yaklaşımı için önemli olduğu tıp 
eğitimi otoriteleri tarafından vurgulanmakta-
dır (Lewis vd., 2005: 339-355). Caruso, yap-
tığı bir çalışmada başarı ve memnuniyet için 
yüksek seviyede duygusal zekâ gerektiren 
mesleklerin üst sıralarında; psikiyatrist, sos-
yal çalışmacı, yaşlı bakım uzmanı, aile heki-
mi, fizyoterapist, hemşire ve ebeleri saymak-
tadır. Buna göre sağlık çalışanlarının duygu-
sal zekâ seviyelerinin yüksek olması önemli 
görülmektedir (Mayer vd., 2002). Onay ve 
ark. yaptığı çalışmada pratisyen hekimle-
rin diğer personellere göre kendi duyguları-
nı daha iyi fark ettikleri, uzman hekimlerin 
“sosyal becerileri” nin daha yüksek olduğu; 
yüksek lisans yapan kişilerin duygusal zeka 
düzeylerinin daha yüksek olduğu ve ücret ar-
tışının duygusal zeka boyutlarını etkilediği 
görülmüştür (Onay, 2011). Stanton ve arka-

daşlarının (2011) cerrahi ve psikiyatri uzman 
hekimlerini kapsayan çalışmasında ise, psi-
kiyatristlerin duygusal farkındalıkları, em-
pati, sosyal sorumluluk ve uyaran kontrolü 
duygusal zeka puanlarının cerrahlardan daha 
yüksek, cerrahların da öz saygıları, stres tole-
ransları ve iyimserlik duygusal zeka puanları-
nın psikiyatristler den daha yüksek olduğunu 
belirlenmiştir (Stanton vd., 2011:124-129).

Duygusal zekâsı gelişmiş ebe ve hemşireler 
yaşamdan doyum alan, hedeflerine ulaşa-
bilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen 
ruhsal yönden sağlıklı bireylerdir. Karmaşık 
klinik ortamları yönetebilecek ve modern 
sağlık sistemlerinde hastaların ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek, hastalarla iletişimi iyi, 
onların duygularını anlayan ebe ve hemşi-
relere ihtiyaç vardır. Gerek ebelik gerekse 
hemşirelik bakımı sırasında, bakım verenin 
empati düzeyinin düşük olması, bireyin an-
laşılmaması ya da anlaşıldığını hissetmemesi 
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ile sonuçlanabilir. Bireyin ve gereksinimleri-
nin anlaşılmasındaki başarısızlık, gereksinim 
duyduğu yardımı alamamasına ve stresin art-
ması gibi olumsuz sağlık sonuçlarına neden 
olmaktadır. Bu da verilen bakımının başarısı-
nı engellemektedir (Özcan, 2008). 

Dağlı’nın yapmış olduğu çalışmada hemşi-
relik ve ebelik programında eğitim gören 4. 
sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri 
diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu an-
cak genel olarak öğrencilerin orta düzeyde 
duygusal zekâya sahip olduğu belirlenmiş-
tir (Dağlı, 2006: 26-38 ve 43-44). Avşar ve 
Kaşıkçı’nın yapmış olduğu çalışmada da 
benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Avşar, 2010: 
1-6). Cadman ve Brewer (2001) ise hemşire 
adaylarının hemşireliğe alınmadan önce duy-
gusal zekâ yeteneklerinin değerlendirilmesi 
ve kişilerarası becerilerinin eğitim sırasında 
geliştirilmesi gerektiğini iddia eder (Cadman 
ve Brewer, 2001: 321-324). 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma alanında duygusal zekâ, pratiklik, 
bilgelik, deneyim ve iyi rol modeli olmak 
gerekliyken teorik açıdan eksik konular eği-
timlerle tamamlanabilir. Fakat duygusal zekâ 
yalnızca tıp, ebelik ve hemşirelik eğitimi sı-
rasında değil, tüm yaşam boyu öğrenilip, ge-
liştirilmelidir (Benson vd., 2010:49-53; Cad-
man ve Brewer, 2011: 321-324). Hasta ya da 
sağlıklı bireylerle çalışırken onların yalnızca 
fizyolojik gereksinimlerine değil duygusal 
gereksinimlerine de duyarlı olan ve uygun 
yaklaşımlarda bulunabilen sağlık profesyo-
nelleri hasta bakım kalitesini de arttıracaktır 
(Benson vd., 2010:49-53; Cadman ve Bre-

wer, 2011: 321-324). Duygusal zekâ, gelişi-
me açık bir durum olduğu için hekim, ebe ve 
hemşirelere daha eğitimlerinin başında iken 
müfredat dersi olarak verilmeye başlanma-
sı onlara bir ön hazırlık sağlayabilir. Ayrıca 
duygusal zeka gelişimini tamamlamış hekim, 
ebe ve hemşirelerin diğer meslektaşları ile 
pozitif ilişkiler kurması, iyi empati yapabil-
mesi, hastaları dikkatli dinlemesi, etkili bilgi 
transferi yapabilmesi ve olumlu geri bildirim-
lerde bulunulmasını sağlar.
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