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ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin uygulamasına çıkan üçüncü sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerinin çocuk sevme durumlarını ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı çalışma tasarımı kullanılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın verileri literatür bilgisinden yararlanılarak
araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve
“Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik bölümü üçüncü sınıf
öğrencilerin yaş ortalaması 19,00±22,01’dir. Öğrenci hemşirelerin %58,9’unun kadın olduğu, kardeş sayısının ise 5,484±2,479
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çocuk sevme ölçeğinden aldığı
puan ortalaması 83,153±15,282 olarak bulunmuştur. Öğrenci
hemşirelerin %81,1’i çocuk kliniğini sevdiğini, %55,8’i ise çocuk
sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasına ilk defa
çıktıklarından dolayı tedirginlik ve stres hissettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin çocuk sevme ölçeği puan ortalaması ile cinsiyetleri ve çocuk kliniğinde çalışmayı isteme durumu arasında
anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin kardeş
sayısı ile çocuk sevme ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı bir
ilişki olduğu (p<0,05), kardeş sayısı azaldıkça çocuk sevme ölçeği
puan ortalamasının arttığı bulunmuştur. Çocuk kliniklerinde çalışmayı isteyen öğrenci hemşirelerin, çocuk sevme tutumları yüksek
bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Sonuç olarak, öğrenci hemşirelerin çocuk sevme durumu
puan ortalaması yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin kadın olması,
kardeş sayısının az olması çocuk kliniğinde çalışmayı istemeleri
çocuk sevme durumlarını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.

Objective: This study was conducted to examine the status of liking
children of the third grade nursing students who have taken the
applied course of the pediatric nursing, and the factors effecting
their liking status of children.
Method: Data of the study was collected by a “Personal
Information Form” prepared by the researcher using the literature, and “Barnett Liking of Children Scale”.
Results: The mean age of the third grade nursing students participating in the study was 19.00±22.01 years. While 58.9% of the
nursing students was female and the mean number of the siblings
was 5.484±2.479. The mean score obtained by the students from
the liking of children scale was found to be 83.153±15.282. While
81.1% of the nursing students stated that they liked the pediatric
clinic, 55.8% of them felt apprehension and stressful because it
was the first time they took the applied course of the pediatric
nursing. A significant difference was found between the average
score of the students’ liking of children scale and their gender and
desire to work in the pediatric clinic (p<0.05). It was also found
that there was a significant correlation between the number of
siblings of the nursing students and average score of liking of
children scale of the students (p<0.05), whereas the average score
of liking of children scale increased as the number of the siblings
decreased. Nursing students who want to work in child clinics, average liking of children scale score was found to be high (p<0.05).
Conclusion: As a result, the average score of the nursing students’
liking of children scale was found to be high. It was found that
nursing students’ desire to work in a children’s clinic, their being
women, and having a small number of siblings exerted a favourable impact on their liking for children.
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GİRİŞ
Sevgi, insanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi
duyguların tümü olarak tanımlanmakla birlikte,
insanlarda bulunması gereken olumlu bir güç, öğrenilmesi ve uygulanması gereken bir sanattır. Gerçek
sevgi, ilgi, sorumluluk ve saygı ile ilintilidir. Sevgi,
ilgi ve hoşgörü ile bireyin hakkına saygı göstermek
ve onu korumaktır (1,2).
Çocukları sevmek, karşılıksız sevginin en kabullenilmiş şekillerinden biridir (3). Çocuk hemşireliği çocuk
sevgisi, iletişim ve empati üzerine kurulan son derece
önemli hemşirelik alanlarından birisidir (4). Çocuk
alanında çalışan hemşireler, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimsel özelliklerini ve farklarını
bilmeli ve bunun yanında etkili iletişim becerilerinden yararlanarak, çocuklara olması gereken sevgi ve
ilgiyi göstermelidir (5,6).
Hemşirelerin çocuklarla kurdukları ilişki biçimleri,
çocuklara yönelik tutum ve davranışları, çocuğun
hastane, hastaneye yatma ve sağlık personeli ile ilgili
anlayışının oluşmasında da önemlidir (7). Hastane
ortamında özellikle de çocuk kliniklerinde görev
yapan hemşirelerin çocukları sevmesi, çocuklar ile
sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışmaları çocuğun
hastane anksiyetesini azaltarak iyileşmesine katkı
sağlayacak aynı zamanda da hemşirelerin mesleki
doyumlarını arttıracaktır (5).
Çocuk hemşiresi olmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri çocukları sevmektir (6-8). Happell (8) çalışmasında, hemşirelik öğrencilerinin çocuklar ve
bebeklerin olduğu kliniklerde çalışmayı istediklerini,
çocuklarla ve bebekler ile çalışmak isteyen öğrencilerin çocukları sevdiği bulunmuştur. Aynı çalışmada
da belirtildiği gibi hemşirelik öğrencilerinin çocuklara hayranlık duyduğunu, çocuk sevgisinin gerçek
sevgi olduğunu, çocuklarla çalışmayı eğlenceli bulduklarını, çalışma ortamı olarak klinik ile ilgili olumlu geribildirimler aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca
çocuk kliniklerinde çalışmanın zor bir alan olduğunu,
kendilerinin de bu alana olumlu katkı sağlayacaklarına, başarılı olacaklarına inandıklarını, çocuklar ile
ilgili daha önce deneyim sahibi olduklarından ve
çocuklarla çalışmak istediklerini dile getirdiklerini
belirtmişlerdir. Birçok araştırmada ise hemşirelik
öğrencileri ve çocuk sağlığı alanında çalışan hemşi92

relerin uyguladıkları bakımın çocukları sevme
durumları ile bağlantılı olduğu, çocuk hemşirelerinin
ve öğrenci hemşirelerin çocuk sevme düzeylerinin
birçok faktörden etkilendiği bulunmuştur (6-10). İlk
zamanlarda, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelik
öğrencileri, stresle mücadele ve klinik performansı
ile ilgili harika bir deneyim yaşamaktadırlar (11).
Ancak, yapılan çalışmalarda ise çocuk kliniklerinde
çalışan öğrenci hemşirelerin klinikte çok fazla stres
yaşadığı görülmüştür (10,12). Öğrenci hemşirelerin
yaşadığı bu stres klinikteki performans ve beceri
kazanımlarının ve bakım verme istekliliğinin azalmasına neden olabilmektedir (10,13).
Çocuklar ile çalışan hemşirelerin çocuğun haklarını
koruması, savunması ve yüksek motivasyonla kaliteli bakım sunabilmesi için çocukları sevmesi gerekir.
Ülkemizde öğretmen ve öğretmen adaylarının çocuk
sevme durumları ile ilgili çok fazla (3,14-20) çalışmaya
rastlanılmasına rağmen, hemşirelik öğrencileri ve
çocuk alanında çalışan hemşirelerin çocuk sevme
durumları ile ilgili çok az (5,6,9,10) çalışma olduğu
görülmektedir. Bu çalışma, çocuk kliniklerinde uygulamaya çıkan hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin çocuk sevme durumlarını ve etkileyen faktörleri incelenmek amacı ile planlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Bu araştırmada, tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır.
Araştırmanın Yeri/Zamanı ve Örneklemi
Araştırma herhangi bir örneklem seçimine gidilmeden, 2016-2017 öğretim bahar yarıyılında Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersine devam
eden ve uygulamasına çıkmış olan toplam 110 üçüncü sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmayı gönüllü
olarak kabul eden 95 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Sağlık Yüksekokulunda Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği dersi bahar döneminde, haftalık 6 saat teorik ve 12 saat (bir buçuk gün) uygulama şeklinde verilmektedir. Öğrenci hemşirelerin
büyük bir kısmı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği dersinin uygulamasını, Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde yapmaktadırlar.
Öğrenci hemşireler Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Hemşireliği Uygulamasına çıkılmadan bir hafta önce
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çocuk hemşireliğine giriş çocuk hemşireliğinin rol ve
sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Hemşirelik
üçüncü sınıf öğrencileri öğretim güz yarıyılında
büyüme ve gelişme dersinde, çocukların yaş gruplarına göre iletişim dersi almaktadır.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve
“Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Literatür doğrultusunda hazırlanan (4,9) ve 8 sorudan oluşan bu formun içeriğini
öğrenci hemşirelerin kişisel bilgileri (Yaş, sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, aile tipi, çocuk kliniklerinde
çalışmayı seviyor musunuz? Daha önce hiç çocuk
baktınız mı?, Çocuk kliniklerinde uygulamaya çıktığınızda tedirginlik ve stres yaşadınız mı?) oluşturmaktadır.
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği: Barnett ve Sinsini
(1990) tarafından insanların çocuklara yönelik tutumlarını ölçme amacıyla geliştirilmiş bir değerlendirme
aracıdır. Kişilerden sorulardan “Hiç katılmıyorum.”
yanıtından, “Tamamen katılıyorum.” yanıtına kadar
değişen yedi derecede görüş bildirmeleri istenmektedir. Çocukları sevmeyi belirleyen sorulardan dördü
olumsuz (3, 6, 10 ve 13. maddeler) ve onu da olumlu
anlam taşımaktadır. Olumlu sorulara puanlanırken,
“Tamamen katılıyorum.” yanıtına “7” ile ve “Hiç
katılmıyorum.” yanıtına ise “1” puan verilmektedir.
Olumsuz soruların puanlanmasında da ”Hiç katılmıyorum.” yanıtına “7” ile “Tamamen katılıyorum.”
yanıtına da “1” puan verilmektedir (21). Ölçeğin
Türkçe geçerlilik ve güvenirliğini Duyan ve Gelbal
(22)
yapmışlardır. Ölçek kişilerin çocukları sevme
durumunu tanılamaya yönelik on dört sorudan oluşmaktadır. Minimum-Maksimum (14-98) arasında
değişen toplam puanlamaya sahiptir. Barnett Çocuk
Sevme Ölçeğinden alınan 14-38 puan düşük, 39-74
puan orta ve 75-98 puanı yüksek çocuk sevme puanı
olarak değerlendirilmiştir. Barnett Çocuk Sevme
Ölçeği 0,93 şeklinde iç tutarlılık ve test-tekrar test
güvenirlik katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
Türkçe Cronbach alfa katsayısı 0,92 ve güvenirlik
katsayısı ise 0,85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bu
çalışmadaki cronbach alfa değeri 0,93 olarak bulunmuştur.

Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin kodlanması ve istatistiksel analizler bilgisayar ortamında SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı özelliklerin belirlenmesinde yüzdelik dağılım ve ortalama
bakılmıştır. Çocuk sevme durumunu etkileyen etkenlerin; cinsiyet, aile tipi, daha önce çocuk bakma
durumu, çocuk kliniklerinde çalışmayı sevme, çocuk
kliniklerinde tedirginlik ve stres yaşama durumuna
göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere non-parametrik Mann Whitney-U
testi uygulanmıştır. Kardeş sayısı ve çocuk sevme
ölçeği puan ortalaması arasındaki ilişkiyi belirlemek
için Linear Regresyon analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın Etik Yönü
Çalışmaya başlamadan önce, Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi girişimsel olmayan klinik araştırmaları Etik
Kurulu’ndan onay alınmıştır (23.06.2017/151).
Hemşirelik öğrencilerine, araştırmanın amacı açıklanarak sözlü izin alınmıştır. Öğrenci hemşirelere çalışmanın ilk aşamasından itibaren katılma ya da katılmamaya karar vermede özgür oldukları, katılımlarını
herhangi bir noktada sonlandırabilecekleri söylenerek otonomi ilkesine bağlı kalınmıştır. Çalışmada,
insan olgusunun kullanımı, bireysel hakların korunmasını gerektirdiğinden ilgili etik ilkeler olan
“Bilgilendirilmiş Onam İlkesi”, “Gönüllülük İlkesi”
ve “Gizliliğin Korunması İlkesi” yerine getirilmiştir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmanın en büyük sınırlılığı tüm öğrencilere
ulaşılamamış olmasıdır. Bu çalışmanın sonuçları topluma genellenememektedir.
BULGULAR
Öğrenci hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri ve Çocuk
Sevme Ölçeği puan ortalaması Tablo 1’de verilmiştir.
Öğrencilerin yaş ortalaması 19,00±22,01’dir.
%58,9’unun kadın olduğu, %84,2’nin çekirdek ailede
yaşadığı ve kardeş sayısının 5,484±2,479 olduğu
bulunmuştur. Öğrenci hemşirelerin çocuk sevme
ölçeği puan ortalaması ise 83,153±15,282’dir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin
uygulamasına çıkmış olan öğrenci hemşirelerin
çocuklar ile ilgili görüş ve deneyimlerine bakıldığında, %64,4’ü daha önce çocuk (kardeş, yeğen, kuzen)
93
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baktığını, %81,1’i çocuk kliniklerinde çalışmayı sevdiğini, %55,8’i çocuk kliniklerinde ilk kez uygulamaya çıktıkları için tedirginlik ve stres yaşadıklarını
belirtmişlerdir (Tablo 2).
Tablo 1. Öğrenci Hemşirelerin Tanımlayıcı Özellikleri (n=95).
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Aile tipi
Çekirdek
Geniş
Yaş ortalaması 19,00±22,01
Ortalama kardeş sayısı 5,484±2,47
Çocuk sevme ölçeği puan ortalaması 83,153±15,282

Sayı

%

56
39

58,9
41,1

80
15

84,2
15,8

Tablo 2. Öğrenci Hemşirelerin Çocuklar ile İlgili Görüş ve Deneyimleri (n=95).
Görüşler

Sayı

Daha önce çocuk bakma durumu
(kardeş, yeğen, kuzen)
Evet
Hayır
Çocuk kliniklerinde çalışmayı sevme durumu
Evet
Hayır
Çocuk kliniklerinde tedirginlik ve stres yaşama
durumu
Evet
Hayır

%

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Aile tipi
Çekirdek
Geniş
Daha önce çocuk bakma
durumu
Evet
Hayır
Çocuk kliniklerinde çalışmayı
sevme durumu
Evet
Hayır
Çocuk kliniklerinde tedirginlik
ve stres yaşama durumu
Evet
Hayır
*Mann-Whitney U testi, **p<,05

94

X±SS

Yapılan linear regresyon analizinde öğrenci hemşirelerin sahip olduğu kardeş sayısı ile çocuk sevme
ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı negatif zayıf
bir ilişki olduğu bulunmuştur (p=0,043 / beta= -,208/
t=-2,054). Öğrenci hemşirelerin kardeş sayısı azaldıkça Çocuk Sevme Ölçeği puan ortalamasının arttığı
bulunmuştur (Tablo 4).
Tablo 4. Öğrenci Hemşirelerin Yaş Değişkeni ile Çocuk Sevme
Puan Ortalamalarının Regresyon Bulguları.
Değişken

B

Bakım yükü
Öğrenci hemşirelerin yaşı -1,284

Standart Βeta
hata B
,625

64,2
35,8

*Model R2=,043, adjusted R2=,033, F=4,218, p<,005.

77
18

81,1
18,9

TARTIŞMA

53
42

55,8
44,2

MU*

P

84,98±15,78 807,000 ,031**
80,41±14,29
82,77±15,73 558,000
84,86±12,93

,668

84,68±14,26 829,500
80,26±16,80

,107

85,64±12,19 389,000 ,004**
72,22±21,71
83,16±13,71 1,0483
83,02±17,22

,623

T

P

,-208 -2,054 ,043*

61
34

Tablo 3. Öğrenci Hemşirelerin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre
Çocuk Sevme Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
(n=95).
Özellikler

Tablo 3’te öğrenci hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre Çocuk Sevme Ölçeği puan ortalamalarının
karşılaştırılması verilmiştir. Öğrenci hemşirelerin
cinsiyeti ve çocuk kliniklerinde çalışmayı sevme
durumları ile Çocuk Sevme Ölçeği puan ortalaması
arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05)
(Tablo 3).

Çocuk alanında çalışan hemşirelerin en temel özelliklerinden bir çocukları sevmesidir (6-8). Çocuklar sevgi
gördükleri ortamda tedavi ve bakım alırlarsa hastaneye
alışmaları daha kolay ve anksiyeteleri daha az olacaktır. Çalışmamızda öğrenci hemşirelerin çocuk sevme
puan ortalaması 83,153±15,282 olarak yüksek bulunmuştur. Ülkemizde yapılan başka çalışmalara baktığımızda çocuk alanında çalışan öğrenci hemşirelerin ve
çocuk hemşirelerin çocuk sevme puan ortalamalarının
sevindirici bir şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir
(4,6,9,10)
. Bu çalışmada, öğrenci hemşirelerin cinsiyetleri
ve çocuk kliniğini sevme durumu ile çocuk sevme
durumları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır
(p<0,05). Çalışmamıza benzer şekilde Kostak’ın (4)
çalışmasında ise cinsiyeti kadın olan öğrenci hemşirelerin çocuk sevme puan ortalaması erkek öğrencilere
göre daha yüksek olurken, bu fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızdan farklı olarak
Bektaş ve ark.’nın (9) çalışmasında, cinsiyeti kadın olan
hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme durumu arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Türk ve ark.’nın
(14)
öğretmenler ile yaptığı çalışmada ise cinsiyetin
çocuk sevme durumunu etkilemediği saptanmıştır.
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Duyan ve Gelbal’in (23) öğretmenler ile yaptığı çalışmada, cinsiyetin çocuk sevme durumunu etkilemediği
ortaya çıkmıştır. Öğretmenler ile yapılan başka çalışmalarda ise kadın öğretmenlerin çocuk sevme puan
ortalaması erkek öğretmenlerin çocuk sevme puan
ortalamasından daha yüksek çıkmıştır (3,17). Ülkemizde
ve diğer birçok kültürde çocuk bakma ve çocuk sevme
kadının görevi olarak görüldüğünden kadınlarda çocuk
sevme puan ortalamasının yüksek bulunmasının normlara uygun olduğu düşünülebilir. Gibbons ve ark. (24),
ideal bir kadının özelliğini, fiziksel olgunluk, seksilik,
çocukları sevme ve bir işte veya evde çalışma olarak
sıralamışlardır. Berman ve ark. (25) kadının toplumsal
rollerini, eş, kız çocuk, anne ve kız kardeş olarak
belirtmiştir. İnsanoğlunun varlığından itibaren kadın,
bebek, çocuk ve yaşlılara bakım vermiştir. Kadının
rolleri birçok toplumda benzer olmakla beraber, çocuğa bakım ve sevgi verme kadının geleneksel rolü olarak görülmektedir.
Bu çalışmada, öğrenci hemşirelerin kardeş sayısı azaldıkça çocuk sevme puan ortalamasının arttığı saptanmıştır (p<0,05). Kostak’ın (4) yaptığı araştırmada, kardeşi olan öğrencilerin çocuk sevme düzeyleri kardeşi
olmayanlara göre düşük bulunmuştur. Bektaş ve
ark.’nın çalışmasında (9) ise tam tersi bir sonuç elde
edilmiştir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde
kardeş sayısı ve doğurganlık, batı bölgesine oranla
daha fazladır. Bu çalışmaya alınan öğrencilerin ortalama kardeş sayısı beştir. Bu yüzden kardeş sayısının
çok olması ve bu öğrencilerin büyük bir kısmının
kendi kardeşlerinin özbakımı ile uğraştığı için bir bezginlik yaşamış oldukları düşündürülebilir. Happel’in (8)
öğrenci hemşireler ile yaptığı bir çalışmada, öğrenciler
tüm çocukları çok sevdiğini ve kendilerinin de küçük
kardeşlerinin olduğunu ve bu yüzden mezun olduktan
sonra çocuk kliniklerinde çalışmak istediğini belirtmişlerdir. Sosyolog Eric Fromm’un (2) “Sevme Sanatı”
adlı kitabında da belirtiği gibi; kardeş sevgisi her türlü
sevginin altında yatan esas sevgidir. Kardeş sevgisi,
bireye yönelik bakım, sorumluluk, saygı, bilgi duygusunu ve onun yaşamını geliştirme duygusudur.
Bu çalışmada, çocuk kliniklerinde çalışmayı isteyen
öğrenci hemşirelerin, çocuk sevme tutumları yüksek
bulunmuştur. Başka çalışmalara bakıldığında Bektaş
ve ark.’nın çalışmasında da benzer sonuçlar söz konusudur (6).

Sonuç olarak, hemşire adaylarının çocuk sevme ortalaması yüksek bulunmakla beraber, öğrenci hemşirelerin cinsiyetleri ve kardeş sayısının çocuk sevme
durumunu etkilediği görülmüştür. Hemşirelik mesleğinin özellikle lisans eğitiminin her döneminde çocuk
yetiştirme ve çocuk sevme durumlarını pozitif yönde
değiştirecek eğitim etkinliklerine yer verilmesi önerilmektedir. Bunun yanında, öğrenci hemşirelerin
çocuklara yönelik, çocuk sevme durumunu hangi
faktörlerin etkilediğini değerlendiren farklı, geniş
çapta ve çok fazla araştırmaya gereksinim duyulmaktadır.
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