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ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlik

Aim: This study aimed to determine the effect of nursing students’ selfefficacy levels on nursing education stress.

düzeylerinin eğitim stresi üzerine etkisini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini, bir kamu
üniversitesinin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim
gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 246 öğrenci oluşturmuştur.
Veriler, Tanıtıcı ya da Demografik Bilgi Formu, Genel Öz Yeterlik Ölçeği
ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi, ANOVA, kruskallwallis testi, pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği
toplam puanları arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Bağımsız değişkenlerden cinsiyet, sınıf ve
Genel Öz Yeterlik Ölçeği toplam puanının, Hemşirelik Eğitimi Stres
Ölçeği toplam puanını yordamakta ilişkili faktörler olduğu saptanmıştır
(p<0.05).

Methods: The sample of the descriptive research comprised 246 undergraduate nursing students who agreed to participate in the study.
In the collection of data, the Introductory Characteristics Information
Form for Students, the Nursing Education Stress Scale, and the General
Self-Efficacy Scale were used. The data were analyzed with descriptive
statistics, independent sample t test, ANOVA, Kruskal–Wallis test, Pearson correlation, and multiple regression.
Results: This study showed a significant negative correlation between the total score of the General Self-Efficacy Scale and the Nursing
Education Stress Scale at the weak and advanced levels (p<0.05). The
total scores from the independent variables of gender and class and the
General Self-Efficacy Scale were found to be related factors in predicting
the total score on the Nursing Education Stress Scale (p<0.05).

stresle baş etme yollarının değerlendirilmesi önerilmektedir.

Conclusion: As a result of the study, it was determined that as the
general self-efficacy levels of the nursing students increased, their educational stress levels decreased. It is recommended that students be evaluated for the type and degree of stress and for the ways of coping with
stress during their education.

Anahtar kelimeler: Eğitim stresi; hemşirelik öğrencisi; öz yeterlik.

Keywords: Educational stress; nursing student; self-efficacy.
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Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde algılanan öz yeterlik
düzeyinin hemşirelik eğitimi stresi üzerinde etkili olduğu saptandı.
Öğrencilerin eğitimleri boyunca yaşadıkları stres türünün, derecesinin ve
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H

fark var mıdır?

emşirelik eğitimi teorik ve klinik alt yapısı olan
kuramsal ve uygulamalı bir süreçtir. Hemşirelik
öğrencileri bu süreç boyunca hasta bir insanın bakım
sorumluluğunu alma, pratik uygulamalarda yanlış
yapma korkusu, kendine güven duygusunda yetersizlik, klinik
aktivitelerde öğretim elemanı tarafından yeterince
desteklenmeme gibi farklı stres faktörleri ile karşı karşıya
kalmaktadır.(1) Akademik stres olarak da adlandırabileceğimiz
bu eğitim stresi, bireyin motivasyonunu düşürmekle kalmayıp
onların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler
göstermektedir. Ayrıca profesyonel hemşirelik rollerinin
kazanılması için geliştirilen uygulamalı programlar eğitim
stresinin derecesini arttırmaktadır.(2) Literatürde yer alan bir
çalışmaya göre hemşirelik öğrencilerinin yaşadıkları eğitim
stresinin klinik uygulama ile ilişkili olduğu bulunmuştur.(3)
Mankan ve arkadaşları ise hemşirelik öğrencilerinin uygulama
eğitiminde hasta, hemşire ve öğretim elemanı gibi faktörler
sebebiyle stres yaşadıklarını belirlemiştir. (4) Hemşirelik
öğrencilerinde ortaya çıkan eğitim stresinin azaltılması veya
ortadan kaldırılması için eğitimde doğru yaklaşımların
kullanılmasının önemi kaçınılmazdır.

2. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine göre Genel Öz
Yeterlik Ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasında fark var
mıdır?
3. Katılımcıların Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği alt boyut ve
toplam puanı ile Genel Öz Yeterlik Ölçeği alt boyut ve toplam
puanları arasında bir ilişki var mıdır?

Yöntem
Araştırmanın Türü, Evreni ve Örneklemi
Tanımlayıcı özellikte olan araştırmanın evrenini bir kamu
üniversitesinin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde
2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören toplam 266
öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine
gidilmeden evreninin tamamına ulaşılması planlanmıştır.
Çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 252 öğrenciden 6’sı
anketi eksik doldurduğu için çalışmadan çıkarılmış ve
araştırmanın örneklemini toplam 246 öğrenci oluşturmuştur.

Verilerin Toplanması

Ülkemizde var olan hemşirelik eğitimi değerlendirildiğinde
klasik eğitim yaklaşımının egemen olduğu ve öğrencinin
bireysel özelliklerinin önemsenmediği görülmektedir.(5) Ancak
hemşirelik öğrencilerinin öğretim hayatındaki başarıları
anksiyete, stres, motivasyon ve öz yeterlik gibi bazı bireysel
faktörlerden etkilenmektedir.(6) Hemşirelik eğitim sürecinin ne
derece öğrenme hedeflerine ulaştığını belirlemek için öğrencinin
performansını etkileyen öz yeterlik düzeyinin anlaşılmasının
önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.(7)

Araştırma verileri Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Verilerin toplanması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği
(HESÖ) ve Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖÖ) kullanılmıştır.
Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu form, yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü
sınıf, ailenin gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim durumu,
Öğrenim gördüğü bölüme isteyerek gelme durumu gibi tanıtıcı
özellikler içeren toplam 6 sorudan oluşmaktadır.

Öz yeterlik kavramı, yaşam ile ilgili olaylar üzerinde etkili
olabilmek için, bireylerin belirli bir performans sergileyip
sonuca varması ve bütün bunları yapabilmede kendine olan
inancını ifade etmektedir.(8) Öz yeterlik algısı bireyin amaçlarına
ulaşmak için ne kadar çaba harcadığını, güçlüklerle yüz yüze
kalabilme süresini ve başarısızlıklar yaşadığı zaman tepkisini
etkilemektedir. Diğer bir deyişle öz yeterlik bireyin kendine
olan güvenin yansıtmaktadır. Eğer bireyin güçlü öz yeterlik
inancı mevcut ise stres düzeyi azalacak, başarı ve iyilik durumu
da artacaktır.(9,10) Açıksöz ve arkadaşları(6) tarafından yapılan bir
çalışmada hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlik algı düzeyleri
arttıkça klinik uygulamaya ilişkin kaygı düzeylerinin azaldığı
tespit edilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada ise hemşirelik
öğrencilerinin kendilerine yönelik negatif düşüncelerinin
akademik başarılarını da olumsuz etkilediği saptanmıştır.(11)

Genel Öz Yeterlik Ölçeği: Ölçeğin 23 maddelik özgün formu
1982 yılında Sherer ve arkadaşları(12) tarafından geliştirilmiştir.
Ülkemizde geçerlik ve güvenirliği Yıldırım ve İlhan(13) tarafından
yapılarak Türkçeye uyarlanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin iç
tutarlılık güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 0.89 bulunmuştur.
Ölçek, “Sizi ne kadar tanımlıyor?” sorusuna “hiç” ve “çok iyi”
yanıtları arasında değişen cevapların yer aldığı beşli Likert
formatındadır. Ölçekteki 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 ve 17.
maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçeğin “Başlama”
(2,4,5,6,7,10,11,12,17), “Yılmama” (3,13,14,15,16),
“Sürdürme” (1,8,9) olmak üzere toplam 3 alt boyutu vardır.
Ölçek toplam puanı 17-85 arasında değişebilmektedir. Puanın
artması öz yeterlik inancının arttığını göstermektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin
öz yeterlik düzeylerinin eğitim stresi üzerine etkisini belirlemek
amacıyla planlanmıştır. Böylece, hemşirelik öğrencilerinin öz
yeterlik düzeylerinin değerlendirilmesi, yeni öğretim stratejileri
geliştirmeleri konusunda eğitimcilere yardımcı olabilir.

Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği: Rhead(14) (1995) tarafından
geliştirilen ölçeğin ülkemiz için geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması Karaca ve arkadaşları(15) (2014) tarafından yapılmıştır.
Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı (Cronbach
alfa) 0.89 olarak tespit edilmiştir. 32 maddelik HESÖ, dörtlü
Likert (0-3 puan) tipindedir. Ölçek “Uygulama Stresi” ve
“Akademik Stres” olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
“Uygulama Stresi” alt boyutu: 4,5,7,9,11,13,15,16,18,19,21,24
,25,27,29,32. maddeler; “Akademik Stres” alt boyutu

Araştırma soruları:
1. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine göre Hemşirelik
Eğitimi Stres Ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasında
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Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin GÖÖ İle HESÖ ve Alt
Boyutlarının Puan Ortalamaları Dağılımı

ise:1,2,3,6,8,10,12,14,17,20,22,23,26,28,30,31. maddelerden
oluşmaktadır. Her bir alt boyutu 0-48 arasında değer alan
ölçeğin toplam puanı 0-96 arasındadır ve puanın artması
stresin arttığına işaret etmektedir.

Verilerin Değerlendirilmesi
İstatistiksel çözümlemeler için SPSS 22.0 (Statistical Package
for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Verilerin
normal dağılıma uygunluğunu test etmek için kolmogorov
smirnov p değerinin 0.05 ten büyük, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ise +2, -2 değer aralığında olması şartı aranmıştır.(16)
Normallik testi sonucunda yaş, sınıf, algılanan akademik başarı,
babanın eğitim durumu, mesleğe isteyerek gelme, HESÖ ile
GÖÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları değişkenlerinin
normal dağılım gösterdiği; cinsiyet, annenin eğitim durumu ve
ailenin ekonomik durumu değişkenlerinin ise normal dağılım
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi
tanımlayıcı istatistikler ile bağımsız 2’li gruplarda t testi, 3’lü
gruplarda one-way anova (gruplar arası farklılık anlamlı çıkarsa
post-hoctukey testi) ve kruskall-wallis testi, ölçekler ve alt
boyutlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek için pearson korelasyon
analizi ve bağımsız değişkenlerin HESÖ toplam puanına
etkisini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi
kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.

Araştırmanın Etiği
Çalışmanın yapılabilmesi için etik kuruldan (No:
71522473/050.01.04/130) ve çalışmanın yapıldığı kurumdan
yazılı izin, öğrencilerden ise araştırma hakkında bilgilendirme
yapılarak yazılı ve sözlü sözlü onam alınmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin tanıtıcı özellikleri
incelendiğinde %75.6’sının kadın ve %32.1’inin 2.sınıf
düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %78.5’inin
algılanan akademik başarı seviyesi orta, %76’sının anne eğitim
düzeyi, %50.8’inin ise baba eğitim düzeyi ilkokul ve altıdır.
Katılımcıların %96.7’si ailesinin ekonomik durumunun orta
düzeyde olduğunu ve %72.4’ü mesleğe isteyerek geldiğini ifade
etmiştir.

Ölçekler

Madde
Sayısı

x̄±SS

Min.
Puan

Maks.
Puan

Medyan

GÖÖ
Başlama

9

33.94±7.01

16

45

35.00

GÖÖ
Yılmama

5

17.55±4.14

5

25

18.00

GÖÖ
Sürdürme

3

9.97±2.44

4

15

10.00

GÖÖ
Toplam

17

61.46±11.94

28

85

63.50

HESÖ
Uygulama
Stresi

16

31.86±7.97

10

48

33.00

HESÖ
Akademik
Stres

16

32.20±7.53

5

46

33.00

HESÖ
Toplam

32

64.07±14.56

16

89

65.00

mesleğe isteyerek gelme durumuna göre ortalamalar arasında
anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05) (Tablo 2).
Katılımcıların cinsiyetine göre HESÖ Uygulama Stresi ve HESÖ
toplam puan ortalamaları kadınlarda daha yüksek olmak üzere
iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05) (Tablo
2).
Hemşirelik öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile GÖÖ “Başlama”,
GÖÖ “Sürdürme”, GÖÖ toplam ve HESÖ “Akademik Stres”
puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuca göre 4. Sınıfta okuyan
öğrencilerin GÖÖ “Başlama”, GÖÖ “Yılmama” ve GÖÖ toplam
puanları diğerler sınıflardan yüksek olduğu tespit edilmiştir.
HESÖ “Akademik Stres” alt boyutunda ise 1. Sınıf öğrencilerinin,
2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden daha düşük akademik stres
seviyesine sahip oldukları görülmüştür (p<0.05) (Tablo 2).
Öğrencilerin algılanan akademik başarı durumuna göre GÖÖ
“Başlama”, GÖÖ “Yılmama” ve GÖÖ toplam puan ortalamaları
arasında anlamlı farklılık olduğu ve algılanan akademik başarı
düzeyi düşük olanların puan ortalamalarının da daha düşük
olduğu tespit edilmiştir (p<0.05) (Tablo2).

Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin GÖÖ “Başlama” puan
ortalaması 33.94±7.01, GÖÖ “Yılmama” puan ortalaması
17.55±4.14, GÖÖ “Sürdürme” puan ortalaması 9.97±2.44,
GÖÖ toplam puan ortalaması 61.46±11.94, HESÖ “Uygulama
Stresi” puan ortalaması 31.86±7.97, HESÖ “Akademik Stres”
puan ortalaması 32.20±7.53 ve HESÖ toplam puan ortalaması
64.07±14.56 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).

Katılımcıların HESÖ Uygulama ve toplam puan değişkenleri ile
GÖÖ Sürdürme alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır (p>0.05). Araştırmaya Katılan öğrencilerin
HESÖ alt boyutları ve toplam değişkenleri ile GÖÖ Başlama,
Yılmama ve Toplam değişkenleri arasında negatif yönlü, zayıf
ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). HESÖ Akademik
alt boyutu ile GÖÖ Sürdürme alt boyutu arasında negatif yönde
ve zayıf olmak üzeri anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05)
(Tablo 3).

Hemşirelik öğrencilerinin tanıtıcı özelliklerine göre GÖÖ,
HESÖ ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında anne
ve babanın eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve

Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre çalışmada bağımsız
değişkenlerden cinsiyet, sınıf ve GÖÖ toplam puanın HESÖ
toplam puanını yordamakta ilişkili faktörler olduğu
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Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin GÖÖ İle HESÖ ve Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları Dağılımı
GÖÖ
Başlama

GÖÖ
Yılmama

GÖÖ
Sürdürme

GÖÖ
Toplam

HESÖ
Uygulama
Stresi

HESÖ
Akademik
Stres

HESÖ
Toplam

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

x̄±SS/Q2(Q1-Q3)*

34.49 ± 6.47
32.23± 8.31
t=1.924
p=0.058

17.47 ± 3.90
17.80 ± 4.81
t=-0.478
p=0.634

10.09 ± 2.35
9.60 ± 2.69
t=1.342
p=0.181

62.04 ± 11.02
59.63 ± 14.37
t=1.193
p=0.236

32.72 ± 7.83
29.20 ± 7.87
t=3.025
p=0.003

32.71 ± 7.42
30.63 ± 7.72
t= 1.866
p=0.063

65.43 ± 14.34
59.83 ± 14.54
t=2.620
p=0.009

32.95 ± 6.99
33.91 ± 7.64
32.87 ± 7.31
37.15 ± 4.01
F=3.896**/
a,b,c<d
p= 0.010

17.00 ± 3.92
17.91 ± 4.88
16.88 ± 3.60
18.71 ± 3.33

9.50 ± 2.39
9.76 ± 2.46
10.15 ± 2.55
10.98 ± 2.12
F=3.637*/
a,b,c<d
p= 0.013

59.45 ± 11.80
61.58 ± 13.44
59.90 ± 11.55
66.82 ± 7.46
F=3.899*/
a,b,c<d
p= 0.010

31.41 ± 8.29
31.94 ± 8.19
32.04 ± 8.00
32.32 ± 7.10

29.91 ± 7.31
33.89 ± 7.18
33.23 ± 7.70
31.80 ± 7.53
F=4.125*/
b,c,d<a
p= 0.007

61.31 ± 14.74
65.82 ± 14.62
65.27 ± 14.90
64.12 ± 13.40

14.95 ± 5.22
17.70 ± 3.73
18.48 ± 5.05
F=5.438*/b,c<a
p=0.005

9.05 ± 2.82
9.98 ± 2.31
10.55 ± 2.85
F=2.476
p=0.086

53.86 ± 15.00
61.97 ± 10.66
63.68 ± 15.16
F=5.349*/b,c<a
p=0.005

32.59 ± 7.18
31.92 ± 8.12
30.97 ± 7.65
F=0.291
p=0.748

34.64 ± 6.10
32.23 ± 7.50
30.32 ± 8.33
F=2.136
p=0.120

67.23 ± 12.66
64.15 ± 14.68
61.29 ± 14.96
F=1.086
p=0.339

34.14 ± 6.95
33.93 ± 7.04

18.00 ± 4.33
17.37 ± 3.79

10.07 ± 2.50
9.65 ± 2.43

62.22 ± 12.17
60.96 ± 11.64

30.87 ± 8.38
32.36 ± 7.96

32.02 ± 7.80
31.71 ± 7.42

62.89 ± 15.36
64.07 ± 14.45

33.16 ± 7.32

16.31 ± 4.10

10.44 ± 2.23

59.90 ± 11.98

34.34 ± 5.47

34.31 ± 6.58

68.65 ± 10.56

F=0.251
p=0.778

F=2.279
p=0.105

F=1.456
p=0.235

F=0.600
p=0.550

F=2.729
p=0.067

F=1.492
p=0.227

F=2.017
p=0.135

34.14 ± 6.95
33.93 ± 7.04

18.00 ± 4.33
17.37 ± 3.79

10.07 ± 2.50
9.65 ± 2.43

62.22 ± 12.17
60.96 ± 11.64

30.87 ± 8.38
32.36 ± 7.96

32.02 ± 7.80
31.71 ± 7.42

62.89 ± 15.36
64.07 ± 14.45

33.16 ± 7.32

16.31 ± 4.10

10.44 ± 2.23

59.90 ± 11.98

34.34 ± 5.47

34.31 ± 6.58

68.65 ± 10.56

F=0.251
p=0.778

F=2.279
p=0.105

F=1.456
p=0.235

F=0.600
p=0.550

F=2.729
p=0.067

F=1.492
p=0.227

F=2.017
p=0.135

10.00(8.0012.00)
12.50(9.0016.25)
kw=2.476
p=0.290

58.50(48.5071.50)
63.50(54.7570.00)
75.00(55.5063.50)
kw=3.972
p=0.137

28.50(17.5039.75)
33.00(27.0037.00)
14.00(9.0018.50)
kw=5.823
p=0.054

33.50(24.5040.50)
33.00(28.0038.00)
21.00(11.2526.75)
kw=3.423
p=0.181

63.00(42.0078.75)
65.50(56.0076.00)
35.00(20.2538.75)
kw=5.013
p=0.082

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Sınıf
1.Sınıf a
2.Sınıf b
3.Sınıf c
4.Sınıf d

F= 2.187
p= 0.090

F= 0.135
P= 0.939

F=1.392
p= 0.246

Algılanan Akademik Başarı
Düşüka
Ortab
Yüksekc

29.86 ± 8.44
34.29 ± 6.48
34.65 ± 8.34
F=4.225*/b,c<a
p=0.016

Annenin Eğitim Durumu
İlkokul ve Altı
Ortaöğretim
Lisans ve
Lisansüstü

Babanın Eğitim Durumu
İlkokul ve Altı
Ortaöğretim
Lisans ve
Lisansüstü

Ailenin Ekonomik Durumu
Kötü
Orta
İyi

32.50(25.5040.25)
35.00(30.0039.00)
40.00(29.2537.25)
kw=2.201
p=0.333

17.50(13.0020.25)
18.00(14.7520.00)
22.50(15.7524.50)
kw=3.360
p=0.186

9.50(7.75-11.75)

Mesleğe İsteyerek Gelme
Evet

34.31 ± 6.72

17.70 ± 4.00

10.10 ± 2.33

62.11 ± 11.37

31.80 ± 8.09

31.68 ± 7.60

63.48 ± 14.71

Hayır

32.97 ± 7.68

17.18 ± 4.48

9.62 ± 2.70

59.76 ± 13.25

32.03 ± 7.68

33.57 ± 7.23

65.60 ± 14.13

t=1.341
p=0.181

t=0.882
p=0.379

t=1.391
p=0.165

t=1.379
p=0.169

t=-0.204
p=0.839

t=-1.772
p=0.078

t=-1.024
p=0.307

Parametrik testlerde ortalama ve standart sapma verilmiştir. t: t test, F: Anova, kw: Kruskal Wallis. * Q2(Q1-Q3): 1.,2., ve 3. çeyrekler **Post HocTukey Test

bulunmuştur (p<0.05). Algılanan akademik başarı, anne ve
babanın eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve mesleğe
isteyerek gelme değişkenlerinin ise bağımsız etkileri

saptanmamıştır (p>0.05). GÖÖ toplam puanının negatif olarak
HESÖ toplam puanının yaklaşık %28’ini yordadığı tespit
edilmiştir (p<0.001) (Tablo 4).
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Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlik Düzeyinin Eğitim Stresi Üzerine Etkisi

Tablo 3. Katılımcıların GÖÖ- HESÖ Alt Boyut ve Toplam
Puanlarının Korelasyonları
GÖÖ
Başlama

GÖÖ
Yılmama

GÖÖ
Sürdürme

GÖÖ
Toplam

HESÖ Uygulama
r

-0.221**

-0.270**

-0.062

-0.236**

p

<0.001

<0.001

0.332

<0.001

HESÖ Akademik
r

-0.249**

-0.298**

-0.136*

-0.281**

p

<0.001

<0.001

0.033

<0.001

r

-0.250**

-0.298**

-0.105

-0.275**

p

<0.001

<0.001

0.102

<0.001

HESÖ Toplam

w*p<0.05, **p<0.001

Tablo 4. Bağımsız Değişkenlerin HESÖ Toplam Puanına
Etkisini Gösteren Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
R
HESÖ
0.382
Cinsiyet
Sınıf
Algılanan
Akademik
Başarı
Annenin
Eğitim
Durumu
Babanın
Eğitim
Durumu
Ailenin
Ekonomik
Durumu
Mesleğe
İsteyerek
Gelme
GÖÖ

Adjusment
R2
Change
R2
0.146

β

t

p

-0.196
0.128

-3.137
2.046

0.002
0.042

-0.091

-1.423

0.156

-0.036

-0.541

0.589

0.091

1.351

0.178

-0.056

-0.914

0.362

0.066

1.070

0.286

-0.275

-4.462

<0.001

0.117

Tartışma
Öğrencilerde GÖÖ toplam puan ortalaması 61.46±11.94’tür.
Ölçekten alınan en yüksek puanın 85 olduğu düşünüldüğünde
katılımcıların ortalamanın üzerinde genel öz yeterlik davranışı
göstermektedir (Tablo 1). Çalışma bulgumuza benzer şekilde
sağlık yüksekokulu öğrencilerinde öz yeterlik düzeyinin
incelendiği çalışmalarda öz yeterlik puanlarının ortalamanın
üzerinde olduğu belirlenmiştir.(17,18)
Çalışmada HESÖ toplam puan ortalaması 64.07±14.56’dır.
Ölçekten alınan en yüksek puan 96 olduğu için öğrencilerin
ortalamanın üzerinde eğitim stresi yaşadıkları söylenebilir
(Tablo 1). Ergin ve arkadaşları(19) yaptıkları bir çalışmada,
HESÖ toplam puan ortalamasını 59.27±19.81 bulurken,
Ağaçdiken ve arkadaşları (20) 62.23±16.01 olarak tespit

etmişlerdir. Literatür bulguları çalışmamız sonuçları ile
benzerlik göstermektedir.
Çalışmada ailenin ekonomik durumu, anne ve babanın eğitim
durumu ve mesleğe isteyerek gelme faktörlerine göre
katılımcıların HESÖ ile GÖÖ toplam ve alt boyut puan
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır
(p>0.05) (Tablo 2).
Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetine göre HESÖ uygulama
stresi ve HESÖ toplam puan ortalamaları kız öğrencilerde daha
yüksek olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunurken, HESÖ akademik stres alt boyutunda 1. sınıf
öğrencilerinin puan ortalamasının daha düşük ve sınıflar
arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Yapılan
bir çalışmada katılımcıların HESÖ toplam puan ortalamasında
sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunamazken, cinsiyete göre
kadınlarda erkeklere göre daha yüksek ve istatistiksel olarak
anlamlı bir fark tespit edilmiştir.(21) Küçükakça ve arkadaşları(22)
HESÖ alt boyut ve toplam puanları bakımından kız öğrencilerin
ve 4.sınıf düzeyinde olanların daha yüksek stres yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Kılıç(23), 2. ve 3. sınıf düzeyi öğrencilerin 1.ve 4.
Sınıf öğrencilerine göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre
HESÖ toplam ve uygulama stresi alt boyutu puanlarının daha
yüksek olduğunu ve puanlar arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu bildirmiştir. Araştırma sonuçları
doğrultusunda, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşamış
oldukları farklı stres faktörlerinin bulunduğu üst sınıflarda
klinik ve teorik ders içeriklerinin yoğunlaşmasıyla stres
düzeyinin arttığı düşünülebilir.
Çalışmada katılımcıların sınıf düzeyleri ve akademik başarı
durumuna göre GÖÖ toplam puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Vural ve
Keskin(24) 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinde GÖÖ toplam
puanını diğer sınıf düzeylerine göre yüksek ve anlamlı
bulurken, Kızılcı ve arkadaşları(25) öğrencilerin sınıf düzeylerine
göre öz yeterlik ölçeği toplam puanında anlamlı bir fark
olmadığını saptamıştır. Yurt dışında yapılmış olan bazı
çalışmalarda ise akademik başarı düzeyi yüksek olan hemşirelik
öğrencilerinde, GÖÖ toplam puanı daha yüksek ve gruplar
arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (26,27)
Öğrencilerin sınıf düzeylerinin artması ile birlikte mesleğe
yönelik bilgi ve becerilerini de geliştireceği ve bu durumun öz
yeterlikleri üzerinde pozitif algı oluşturacağı düşünülebilir.
Ayrıca öz yeterlik düzeyinin yüksek olmasının akademik başarı
durumunu olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz.
Çalışmada HESÖ toplam puanı ile GÖÖ toplam puanı arasında
negatif yönde ve zayıf bir ilişki bulunmuştur (Tablo3). Varghese
ve arkadaşlarının(28) yapmış oldukları bir çalışmada öğrencilerde
görülen yüksek stres düzeyinin öz yeterlik algısını azalttığı ve
iki değişken arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
belirtilmiştir. Güney Kore’de hemşirelik öğrencileri ile yapılan
başka bir çalışmada ise öz yeterlik ve stres düzeyi arasında
negatif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır.(29) Öğrencilerin öz yeterlik algısının yüksek olması
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eğitim sırasında yaşadıkları stresi, motive edici bir faktör olarak
değerlendirmelerine neden olabilir.

5.

Çalışmada bağımsız değişkenlerden cinsiyet, sınıf ve GÖÖ
toplam puanlarının HESÖ toplam puanını yordayan ilişkili
faktörler olduğu bulunmuştur. GÖÖ toplam puanının negatif
olarak HESÖ toplam puanının yaklaşık %28’ini yordadığı tespit
edilmiştir (Tablo 4). Literatürde, klinik uygulamalarda hata
yapma korkusu, sınav kaygısı, hastaların hemşirelik
öğrencilerine güvenmemeleri,(30) bilgi ve beceri eksikliği, iş
yükü fazlalığı, öğretim elemanı baskısı(31) gibi durumların
hemşirelik eğitiminde karşılaşılan stres ile ilişkili faktörler
olduğu bildirilmiştir. Ayrıca hemşirelik öğrencileri ile yapılan
bir çalışmada klinik eğitimde algılanan stres üzerinde öz
yeterlik algısının etkili olduğu saptanmıştır. (32) Literatür ve
çalışma bulgularına göre, hemşirelik eğitimi stresi üzerinde
çevresel faktörlerin etkisi olduğu kadar bireysel faktörlerinde
etkili olabileceği görülmektedir.

6.

7.

8.
9.
10 .

Sonuç

11 .

Sonuç olarak öğrencilerin hemşirelik eğitimi stres düzeylerinin
cinsiyet ve sınıf değişkenlerinden; öz yeterlik düzeylerinin ise
sınıf ve akademik başarı değişkenlerinden etkilendiği sonucuna
ulaşılmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin eğitim sürecinde yaşamış
oldukları stres ile öz yeterlik düzeyleri arasında zayıf bir ilişki
olduğu saptanmıştır.

12 .

13 .

Çalışmamızın sonuçları doğrultusunda, hemşirelik
öğrencilerinin eğitimleri boyunca deneyimledikleri stres
türünün, derecesinin ve stresle baş etme yollarının
değerlendirilmesi önerilebilir. Stresle olumsuz baş etme
davranışlarının yerini olumlu beceriler alabilmesi için
farkındalık programları oluşturulabilir. Ayrıca hemşirelik
eğitimi stres düzeyini etkileyebileceği düşünülen diğer
değişkenlerin de incelendiği gelecek çalışmalar konuya ışık
tutacaktır.

14 .

Sınırlılıklar

18 .

15 .

16 .
17 .

Araştırmanın sadece bir okulda yürütülmesi sonuçların
genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Erkek öğrenci sayısının
kadın öğrencilerden az olması çalışmanın diğer bir sınırlılığını
oluşturmaktadır.

19 .

20 .
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