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ÖZET 

Kaçar Banbal, G. (2010).  HemĢirelik Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri. Ġstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Öğretimi ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

Ġstanbul.  

AraĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeylerini ve etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla planlanmıĢ, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araĢtırmadır. 

AraĢtırma, 2008-2009 eğitim öğretim döneminde, Ġstanbul Üniversitesi Florence 

Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu’nda öğrenim gören I.sınıftan 113, II. sınıftan 130, 

III. sınıftan 104 ve IV. sınıftan 96 öğrenci olmak üzere toplam 443 öğrenci üzerinde 

yürütülmüĢtür. Verilerin toplanmasında; hemĢirelik öğrencilerinin sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla bilgi formu ve özgecilik düzeylerini belirlemek 

amacıyla aile, sosyal, yardımseverlik, sorumluluk alt boyutlarından oluĢan Özgecilik 

Ölçeği kullanılmıĢtır. Veriler, Number Crucher Statistical Sysem&Power Analysis and 

Sample Size Statistical Software paket programı, sayı, yüzdelik, ortalama, standart 

sapma, Oneway Anova testi, Tukey HSD testi, Student t test, güvenirlik analizinde 

Cronbach’s alpha katsayısı ile analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, hemĢirelik öğrencilerinin 

yaĢ ortalaması 21,2±1,7’dir. Öğrencilerin özgecilik düzeylerine bakıldığında, aile 

boyutunda 18,48±3,45 puan aldığı, öğrencilerin ailelerini, akrabalarını ve kendilerini 

yüksek düzeyde yardımsever olarak algıladığı; sosyal boyutta 14,88±4,35 puan aldığı, 

öğrencilerin sosyal faaliyete katılımının alt düzeyde olduğu; yardımseverlik boyutunda 

16,27±3,77 puan aldığı öğrencilerin baĢkalarına karĢı orta düzeyde yardımsever 

oldukları; sorumluluk boyutunda 17,55±3,01 puan aldığı, öğrencilerin sorumluluk alma 

oranının ve baĢkalarının sorumluluk alabileceğine inancın orta düzeyin üzerinde olduğu; 

öğrencilerin özgecilik düzeyi puanı 67,21±10,42 olup orta düzeyin üzerinde özgeci 

oldukları saptanmıĢtır. Öğrencilerin özgecilik düzeyi puanı ile kardeĢ sayısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,05)  bulunduğu ve 3-4 kardeĢe sahip öğrencilerin 

daha yüksek düzeyde özgeci olduğu saptanmıĢtır. Öğrencilerin özgecilik düzeyi puanı 

ile yakın arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,01) bulunduğu ve 

7 ve üzeri yakın arkadaĢa sahip öğrencilerin daha yüksek düzeyde özgeci olduğu 

saptanmıĢtır. Öğrencilerin mezun oldukları lise türü ile sosyal boyut arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,05)  olduğu ve özel lise mezunlarının daha sosyal 

olduğu saptanmıĢtır. Sonuç olarak, hemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeyleri orta 

düzeyin üzerindedir.   

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik, HemĢirelik Öğrencileri, Özgecilik 
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ABSTRACT 

Kaçar Banbal, G. (2010).  Altruism Levels of Nursing Students. Istanbul University, 

Institute of Health Sciences, Department of Nursing Education. Master’s Degree Thesis. 

Istanbul.  

This is a descriptive cross-sectional study planned to determine the altruism 

levels of the nursing students and the influencing factors. The study was conducted with 

a total population of 443 students, 113 of whom were freshmen, 130 sophomores, 104 

juniors, and 96 seniors at Istanbul University Florence Nightingale Nursing School 

during the academic year of 2008 - 2009. In collection of the data; information form 

was used to determine the socio-demographic attributes of the nursing students, and 

Altruism Scale consisting of family, social, benevolence and responsibility sub-sections 

was used to determine the levels of altruism. The data were analyzed using Number 

Crucher Statistical System&Power Analysis and Sample Size Statistical Software 

package program, number, percentage, average, Standard deviation, Oneway Anova 

test, Tukey HSD test, Student t-test, and the reliability analysis was made using 

Cronbach’s alpha coefficient. In the study, the average age of the nursing students was 

21.2±1.7. When the altruism levels of the nursing students were assessed, it was found 

that the students perceived their families, relatives and selves highly benevolent in terms 

of family scale and got 18.48±3.45 points; their levels of participation to social 

activities were low in social terms and they got 14.88±4.35 points; their benevolence 

towards others was at mid-levels in terms of benevolence scale and they got 16.27±3.77 

points; and their levels of taking responsibility and believing in others' taking 

responsibility were at mid-levels in terms of responsibility scale and they got 

17.55±3.01 points. They were found to be altruists at above mid-levels according to the 

altruism level scores with 67.21±10.42 points. It was revealed that there was a 

statistically significant difference between the altruism level scores of the students 

(p<0.05) and number of siblings, and the students with 3-4 siblings were more altruist. 

It was revealed that there was a statistically significant difference between the altruism 

level scores of the students (p<0.01) and number of close friends, and the students with 

7 and above close friends were more altruist. There was a statistically significant 

difference between the type of high school graduated and the social scale (p<0.05), and 

the students who had graduated from private high schools were more sociable. As a 

result, the altruism levels of the students were above mod-levels.   

Key Words: Nursing, Nursing Students, Altruism 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kaynaklarda özgecilik (diğerkâmlık/altruism) baĢkalarına yardım etme, yarar 

sağlama ya da zarardan koruma inancından baĢka herhangi bir ödülü/beklentisi olmayan 

ilgi ve bakım olarak tanımlanmaktadır. Özgecilik yardım etme, sorumluluk üstlenme, 

bağıĢta bulunma gibi birçok sosyal davranıĢı kapsayıp; olumlu sosyal davranıĢ grubu 

içerisinde ele alınmaktadır. Olumlu sosyal davranıĢ, baĢkasının yararı için yapılan 

amaçlı ve gönüllü davranıĢtır (Zanden 1987; Gormley 1996; Öz 1998; Duru 2002; 

Yavuzer ve ark. 2006). 

Ġlgili kaynaklarda özgeci davranıĢ genetik, sosyal geliĢim, dini ve felsefi temel 

açısından ele alınmaktadır. Özgeci davranıĢ özellikle son yıllarda ekonomi disiplini 

tarafından iĢ verimliliğiyle olan bağlantısı nedeniyle araĢtırılmaktadır ( Akbaba 1994; 

Khalil 2004). HemĢirelik tarihi boyunca yardım edici/özgeci mesleklerinden biri olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu grup içerisinde öğretmenlik, hekimlik, sosyal hizmet görevlileri, 

psikologlar, psikoanalistler de yer almaktadır. Kaynaklarda hemĢireliğin temelinde 

özgeciliğin yer aldığı ve özgeciliği yüksek düzeyde olan kiĢilerin insanlara derin 

sevgiyle yardım etmeyi istedikleri için hemĢirelik mesleğini seçtikleri belirtilmektedir 

(Gormley 1996; Chitty 1997; Öz 1998). Temel değerlerinde özgeciliğin yer aldığı 

profesyonellerin amacı, insanlığa hizmet vermek, yardım etmek ve toplumsal geliĢimi 

sağlamaktır (Gormley 1996; Chitty 1997; Öz 1998; Yavuzer ve ark. 2006). Bu 

yaklaĢımla ele alındığında profesyonel hemĢirenin temel iĢlevi, sağlıklı ve hasta birey, 

aile ve topluma yardım etmektir. Avrupa Konseyi Strassburg toplantısında (1993) 

hemĢirelik "bireylere ailelere ve gruplara yaĢadıkları ve çalıĢtıkları ortamın çetin 

koĢulları içerisinde, ruhsal ve sosyal potansiyellerini ve bu potansiyelleri 

değerlendirmeleri konusunda yardımcı olmaktır" Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Öz 1998; 

Birol 2000).  

 Kaynaklarda, hemĢirelik uygulamalarının temelinde özgecilik eğiliminin olduğu 

ve özgecilik eğilimi yüksek olan kiĢilerin insanlara derin sevgiyle yardım etmeyi 

istedikleri için hemĢirelik mesleğini seçtikleri belirtilmektedir. HemĢirelik bakımının 

temelinde psikomotor becerilerin olduğunu savunan bazı görüĢlere karĢın kaynaklarda 

hemĢirelik bakım uygulamalarının ne mekanik olarak, ne de uygulayıcının becerisine 

bağlı olarak açıklanabileceği, bu becerilerin arkasında yatan gücün sadece hemĢirenin 

yaratıcılık, duyarlılık ve iletiĢim kurmadaki ustalığı ile ilgili olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

nedenle hemĢirenin psikomotor becerilerini geliĢtirmesinin yanında; yaratıcılık, 
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kiĢilerarası duyarlılık, empati ve iletiĢim becerileri konusunda istenilen düzeyde olması 

beklenir  (Stuart 1987; Gormley 1996).  

  

Özgeciliğin, hemĢirelerin sahip olması gereken temel değerlerden biri olduğunu 

vurgulayan çok sayıdaki kaynaklara karĢın konu ile ilgili araĢtırmalar incelendiğinde; 

yurtdıĢında hemĢirelik öğrencilerini ele alan az sayıda araĢtırma olduğu, ülkemizde ise 

eğitim fakültesi öğrencileri ile ilgili sınırlı sayıda araĢtırma yapıldığı ve hemĢirelik 

öğrencilerini ele alan çalıĢmaların olmadığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 

hemĢirelerin bugün ve gelecekte daha kapsamlı ve nitelikli bakım verebilmeleri için; 

profesyonel hemĢirelik eğitiminde öğrencilerin bireysel, mesleki değerlerinin farkında 

olması, mesleki sınırlarını tanıması, rol ve sorumluluklarını bilmesi sağlıklı ve hasta 

birey/aile ve topluma vermesi gereken yardım edici bakımın boyutlarını belirlemesi 

oldukça önemlidir (Akbaba 1994; Gormley 1996; Chitty 1997; Öz 1998; Rognstad ve 

ark. 2004; ĠĢmen ve Yıldız 2005; Johnson ve ark. 2007). 

Bu bilgiler ıĢığında araĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin hemĢireliğin temel 

değerlerinden olan özgecilik düzeylerini belirlemek ve ileride konuyla ilgili yapılacak 

çalıĢmalara kaynak oluĢturmak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Özgecilik ve Özgeci DavranıĢ 

 Özgecilik (altruism) kelimesi Latince'de "baĢkası için" anlamına gelen "alteri 

huic" ten türetilmiĢtir (Gormley 1996). 

  Türk Dil Kurumu Eğitim Terimleri Sözlüğü özgeciliği “Çıkar gözetmeksizin 

baĢkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve 

görüĢü olduğunu ve her kiĢinin asıl yükümlülüğünün, kendisini baĢkalarına, topluma 

adamak olduğu düĢüncesine dayanan ve A. Comte ile H.Spencer'in temelini attıkları 

ahlak görüĢü” olarak belirtilmiĢtir (TDK 2008). 

 Osmanlıcada diğerkâmlık olarak ifade edilen özgecilik; bir insanın bir 

baĢkasının iyiliğini düĢünerek hareket etmesi, baĢkalarına yararlı olma emellerine sahip 

olması, baĢkaları için gayret sarf etmesi, bir baĢkası için kendini tehlikeye atması 

Ģeklinde ortaya çıkan olumlu sosyal davranıĢ kavramı içine girer. Diğer-kâm 

“baĢkalarını düĢünen”, diğer-bin ise “baĢkalarının iyiliği için fedakârlıkta bulunan, 

baĢkaları için yaĢayan” Ģeklinde tarif edilmiĢtir. Ġngilizcede “altruism”in, Fransızcada 

“altruiste”nin karĢılığı olarak kullandığımız “diğer-kâm” kelimesi böylece baĢkalarını 

düĢünmek, onları gözetmek anlamını taĢır. “Diğer-kâm” Türk Dil Kurumu’nun 1982 

baskısı “Türkçe Sözlük”te aynı kavram için “özgecil” kelimesi kullanılmıĢtır (TDK 

1982, Kaynak: Tevrüz 1989). 

Felsefe sözlüğünde özgecilik “Hiçbir çıkar düĢüncesine dayanmayan duygu; 

baĢkalarının iyiliğini yaĢama ve eyleme ilkesi yapan görüĢ” Ģeklinde ifade edilmektedir 

(Hançerlioğlu 2006). 

Cohen, özgeciliği kültürel bir kavram olarak ele alırken, Campbell, biyolojik ve 

sosyal geliĢme Ģeklindeki açıklamalara yer vermektedir. Campbell’in çalıĢmaları, 

özgeciliğin sosyo-biyolojisine ve genetiğine dayanmakla birlikte, evrensel olarak tüm 

toplumlarda bireysel bencil genlerle, özgeciliği destekleyen değerler ve onaylanmaya 

iliĢkin biyolojik genler arasında bir dengenin söz konusu olduğunu vurgulamaktadır. 

Özgeciliğin sosyo-kültürel nedenleri ise toplumun, diğerlerine özgeci davranmak 

yolundaki öğütleri ve olumlu/olumsuz onay durumlarının bireyleri özgeci bir eğilime 

yönlendirmesiyle açıklanabilir. Bir baĢka ifadeyle, özgecilik sosyo-biyolojik bir konu 

olmaktan çok, sosyo-kültürel bir konu olmaya yakındır (Cohen 1972; Campbell 1975, 
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Kaynak: Boehm 1979). Sosyal öğrenme kuramına göre de özgeci davranıĢ öğrenme 

sonucu gerçekleĢmektedir. Özgeci davranıĢlar insanın sosyalleĢmesi sonucunda 

edinilmektedir (AĢkın 1986).  

Boehm göre özgecilik, bilinçli olarak ve içtenlikle ilgisini baĢkasına yönelten ve 

özveride bulunan bireyleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (Bohem 1979). 

Özgecilik, bir baĢkasıının yararına yönelik bencil olmayan ilgi olarak tanımlanabilir 

(Bernstein ve ark. 1991). Hem baĢkalarına yardım etme, hem de özgecilik olumlu sosyal 

davranıĢlar grubu içinde ele alınmaktadır. Eisenberg’e göre olumlu sosyal davranıĢ, 

baĢkasının yararı için yapılan kasıtlı ve gönüllü davranıĢtır (Eisenberg 1992, Kaynak: 

Yavuzer ve ark.2006). Olumlu sosyal davranıĢın ortaya çıkıĢı incelendiğinde; 1960’lı 

yıllarda psikologların, bireylerin baĢkalarına yardım konusunda nasıl davrandıklarını 

incelemeye baĢladıkları zaman tüm yardım davranıĢlarını kapsayan bir terim bulmakta 

güçlük çektikleri ve daha sık kullanılan anti sosyal davranıĢa karĢıt olarak olumlu sosyal 

davranıĢ sözcüğünü ortaya attıkları görülmektedir(Bilgin 1988). Macaulay ve Berkowitz 

ve Ġmamoğlu özgecilikle olumlu sosyal davranıĢı aynı anlamda kullanmıĢlardır 

(Macaualy ve Berkowitz 1970, Ġmamoğlu 1979, Kaynak: Akbaba 1994). 

Fung’a göre özgecilik, birisine yarar sağlama ya da zarardan koruma inancından 

baĢka herhangi bir ödülü ya da beklentisi olmayan ilgi ve bakımdır (Fung 1988). Barry 

birisine yardım etmek ve yardım etmede sorumluluk almak olan özgeciliği, yalnızca 

karĢılıklı alıp-verme iliĢkisi olmayıp, bireyin elinden geleni isteyerek yapmasını 

sağlayan içsel ve dıĢsal faktörlerin karıĢımıyla sonuçta bireyi hoĢnut eden bir hizmet 

olduğunu belirtmiĢtir( Barry 1984, Kaynak: Öz 1998). 

Ġyi bir Ģey yapmıĢ olmanın verdiği duygu dıĢında herhangi bir ödüllendirme 

beklentisi olmaksızın bir baĢkasına yardım etme özgeci davranıĢ adını alır. Özgecilik ve 

yardım birbirine yakın kavramlardır, ancak iki noktada birbirinden ayrılmaktadır. 

Bunlar yardım eden kiĢinin niyeti ve davranıĢının sonucundan sağladıklarıdır. Yardım 

kavramının tanımında, yardım eden kiĢinin niyeti ve sonuçtan yarar sağlayıp 

sağlamadığı söz konusu değilken, özgeci davranıĢı tanımlamak için bunlar önemlidir. 

Bazı kuramcılara göre özgecilik, davranıĢın sonucunda dıĢ kaynaklardan elde edilecek 

bir ödül olmaksızın baĢka birine yardım sağlamaktır Diğer bir deyiĢle,  bir çıkar 

sağlayabileceği düĢüncesi ile bağıĢta bulunma, ya da birilerini etkilemek, gösteriĢte 

bulunmak için para yardımı yapma gerçek anlamda özgeci bir davranıĢ değildir 
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(Macaulay ve Berkowitz 1970, Kaynak: Akbaba 1994; Freedman ve ark. 1993; Myers 

1993). 

Piliavin ve Charning’e göre, bireyin kendi arzu ve ihtiyaçlarından ziyade, 

diğerlerinin ihtiyaçlarını karĢılama yönelimli değerler, tercihler ve davranıĢların tümü, 

özgecilik olarak adlandırılabilir (Piliavin ve Charning 1990). Özgeci davranıĢ, bu 

davranıĢta bulunan bireye bir takım yükümlülükler getirip somut bir fayda sağlamazken, 

yardım gören kiĢiye büyük ölçüde fayda sağlamaktadır ve yardım ile özgecilik 

arasındaki en temel ayrım noktası da burada bulunmaktadır (Howard ve Piliavin 2000). 

Özgeci davranıĢın belirlenmesindeki bir diğer önemli ölçüt de özgeci davranıĢın gönüllü 

olması, yardımda bulunan bireyin bu davranıĢa zorlanmaması belirli bir anlaĢma ya da 

baĢka bir aracı tarafından yardıma zorunlu tutulmamasıdır. Yardım davranıĢı bu zorunlu 

tutulma boyutunu da içerebileceğinden, özgeci davranıĢtan ayrılabilmektedir (Montada 

ve Bierhoff 1991). 

Batson, bireyi yardıma iten duygunun içsel süreçle ilgili olduğunu ve yardım 

eyleminin gerçekten özgeci olup olmadığını belirlemenin güç olduğunu, bireyi 

yardımda bulunmaya iten bireysel faydaların bulunabileceğini inkâr etmemekle birlikte, 

yardımda bulunma niyetinin özgecilik için temel bir ölçüt olduğunu öne sürmekte ve 

bireylerin bir ödül beklentisi içinde olsalar dahi, öncelikle niyetlerinin yardım etmek 

olduğu durumlarda ortaya çıkan yardım davranıĢının özgeci davranıĢ olarak 

değerlendirilebileceğini öne sürmektedir (Batson 1991). 

Yavuzer ve arkadaĢları “özgeci davranıĢ” baĢlığı altında hangi davranıĢların ele 

alındığı araĢtırılmıĢ, bu araĢtırma sonucunda özgeci davranıĢın genellikle bağıĢta 

bulunma, acil durumlarda yardımseverlik, gündelik durumlarda yardımseverlik, 

gönüllülük, hakkaniyet ve sosyal sorumluluk ve fedakarlık davranıĢlarıyla 

değerlendirildiği görülmüĢtür (Yavuzer ve ark. 2006).  

Tüm bu açıklamalar ıĢığında özgeci davranıĢ, bilinçli olarak ve içtenlikle iyi bir 

Ģey yapmıĢ olmanın verdiği duygu dıĢında ödüllendirme beklentisi olmaksızın bir 

baĢkasına yardım etme biçiminde tanımlanabilir.  
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2.2. Sosyolojik Açıdan Özgeci DavranıĢ 

Özgeci davranıĢın ortaya çıkıĢı bazı sosyolojik etkenlere göre aĢağıdaki 

Ģekillerde açıklanabilmektedir. 

 Kaynaklarda ortamda baĢka insanların bulunmasının özgeci davranıĢın ortaya 

çıkmasını etkileyebildiği belirtilmektedir. Yardım gereksinimi olan bir kiĢiye yardım 

etme eğilimi, ortamda yardım edebilecek sadece bir kiĢinin bulunması durumunda 

artarken, fazla sayıda insanın olması durumunda ise azaldığı vurgulanmaktadır. Diğer 

taraftan yardım gereksinimi içinde olan ya da yardım çağrısında bulunan bir kiĢinin 

yanında o kiĢiye yardım etmeyen birisinin olması da özgeci davranıĢı etkilemektedir. 

Böyle bir durumda, yardım edecek kiĢi diğer kiĢiye bakarak kendisinin de yardım 

etmesine gerek olmadığını düĢünebilmektedir( Bilgin 1988; Freedman ve ark.1993; Öz 

1998; Cüceloğlu 2006). 

 Özgeci davranıĢ kültürel değerlerden de etkilenebilmektedir. Bireyin kültürel 

değer sistemine uygun bir davranıĢı; toplumun, diğerlerine özgeci davranmak yolundaki 

öğütleri ve olumlu/olumsuz onay durumları bireyi özgeci bir eğilime yönlendirebilir. 

(Boehm 1979; Gormley 1996). 

 Özgeci ve genel olarak olumlu sosyal davranıĢı etkileyen etkenlerden biri de 

adalet ve toplumsal eĢitlik duygusudur. Bu özellik insanların; çabaları, becerileri, 

yetenekleri ve katkıları ölçüsünde hak ettiğini almasını gerektirir. EĢitlik görüĢü, bir 

baĢkasına iyilik yapmanın etkisi ile ilgilidir. Bir iĢ yaparken birisinin bize yardım etmesi 

durumunda, daha sonra o kiĢinin yardım gereksinimi olduğu zaman bizim de o kiĢiye 

yardım etme eğilimimiz yüksek olacaktır. Birisi iyilik yaptığında eĢitlik dengesi 

bozulmaktadır. EĢitliğin yeniden sağlanması için, yardım eden kiĢinin gereksinimi 

olduğunda yardım edilen birey ona kendisinin de yardım etmesi gerektiğini hissedebilir. 

Buna göre, bir kiĢinin yardım etmesini sağlamanın bir yolu o kiĢiye yardım etmek 

olduğu, iyiliğe karĢılık verme isteğinin oldukça güçlü ve evrensel bir eğilim olduğu 

söylenebilir. Ayrıca hayır kurumlarına bağıĢta bulunmaların, yardım derneklerinde yer 

almaların ve sosyal hizmet programlarının altında yatan temel duygunun adalet ve 

toplumsal eĢitlik duygusu olduğu; insanların toplumsal adalet doğrultusunda bir baskı 

duydukları ve toplumsal eĢitliği sağlamak için çaba harcadıkları belirtilmektedir 

(Zanden 1987; Bilgin 1988; Freedman ve ark.1993; Gormley 1996; Öz 1998). 

 Özgeci davranıĢın ortaya çıkmasına neden olan etkenlerden biri de suçluluk 

duygusudur.  KiĢi herhangi bir nedenle suçluluk duyduğunda, genellikle, bu duygusunu 
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azaltmaya çalıĢıp, yardım isteğine uymaya daha eğilimli yapabilir. Eğer yardım isteği 

birisine bir iyilik yapmayı, iyi bir davranıĢta bulunmayı, ya da kendisine acı vermeyi 

içeriyorsa, yardım etmek bireydeki suçluluk duygusunu azaltmak eğilimindedir. Bu 

nedenle, suçluluk duygusu içindeki insanlar, suçluluk duymayanlarla 

karĢılaĢtırıldıklarında, yardım etmeye daha eğilimli olmaktadırlar (Bilgin 1988; 

Freedman ve ark. 1993). Suçluluk duyan kiĢiye itiraf etme ve dolayısıyla suçluluğu 

azaltma Ģansı verildiğinde ise yardım etme olasılığı azaldığı gözlenmiĢtir (Zanden 1987; 

Freedman ve ark. 1993). Suçluluk duygusunun özgeci davranıĢ üzerindeki etkisi, 

bireyin kendisini kötü hissettiği ve daha iyi hissedebilmek için bir Ģeyler yapmak 

istediği biçiminde de açıklanabilir. Böyle olunca kiĢinin kendisini kötü hissetmesine 

neden olan her Ģey yardım etme eğilimini arttırabilir. Öte yandan, birey kendisini 

gerçekten iyi hissettiği zaman dünyaya ve çevresindeki diğer insanlara iyimser bir 

açıdan bakar ve sonuç olarak, daha özgeci davranabilir. Özetle; iyi hissetme de ayrıca 

özgeci davranıĢı arttırmak eğilimindedir (Zanden 1987; Bilgin 1988; Freedman ve ark. 

1993). 

 

2.3. Özgeci DavranıĢ ve Din  

 Özgecilik, iyilik, sorumluluk alma, bağıĢta bulunma gibi davranıĢlar olumlu 

sosyal davranıĢ baĢlığı altında gruplandırılmıĢ ve genellikle iyi olarak nitelendirilen bu 

davranıĢları ilahi dinler, tasvip etmiĢ ve insanların bu davranıĢlarda bulunmalarını 

emretmiĢlerdir. Ġslam Dininde insanları iyi davranıĢlara yöneltmek için birçok ayette, 

yardımlaĢmayı, cömertliği, birlik beraberliği, merhameti, sorumluluğu, nafaka, sadaka 

ve zekât vermeyi, kısacası evrensel iyiliği içeren emirler bulunmaktadır. Ġlahi bir din 

olan Hıristiyanlıkta da özgeci davranıĢların yapılması için emirler içermektedir.(Akbaba 

1994). 

 

2.4. Özgeci DavranıĢ ve Felsefe 

Özgecilik kavramını felsefeye dâhil eden A.Comte ahlaki durumun temelinin 

bencillik ve özgecilikte olduğunu ileri sürmüĢ; özgeciliğin insanlık meselesi içermesi 

nedeniyle bencillikten devamlı bir üstünlüğü olduğunu savunmuĢtur. A.Comte toplum 

yaĢamının temelini özgecilikte görmektedir ( Bolay 1980, Kaynak: Akbaba 1994; 

Hançerlioğlu, 2006) .  

Özgeciliğin temsilcilerinde A.Schopennauer, özgeci davranıĢın acıma 

duygusundan kaynaklandığını, acıma duygusunun da ahlakın temeli olduğunu ifade 

etmiĢtir (Yetkin 1976, Kaynak: Akbaba 1994). 
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Katz, özgeci davranıĢın kendini gerçekleĢtirme, haz duyma ihtiyacından ve 

içindeki sese kulak vererek Tanrı’nın ruha yerleĢtirdiği ilkelere ya da göreve uygun 

hareket etmekten kaynaklandığını ileri sürmüĢ; bunları kendini gerçekleĢtirme, haz ve 

görev teorileri olarak üç grupta ele almıĢtır (Katz 1972, Kaynak: Akbaba 1994). Platon 

ve Spinoza’nın kendini gerçekleĢtirme teorisine göre, özgeci davranıĢ insanın kendini 

gerçekleĢtirme çabasıdır. Lucretius ve S.Mill’in haz teorisine göre, özgeci davranıĢ 

insanı mutluluğa ulaĢtırır ve bu insanı kederden uzaklaĢtırıp, hazzı tattırdığı 

anlamındadır. Zenon, Augustinus ve Kant’ın belirttiği görev teorisine göre, özgeci 

davranıĢın göreve uygun bir davranıĢ olduğu, göreve uygun davranıĢların insan iradesi 

dıĢındaki bir gizli güçten (Tanrı’dan) kaynaklandığını ileri sürmektedir (Gökberk 1980, 

Kaynak: Akbaba 1994). 

 

2.5.Özgeci DavranıĢ ve Empati  

Bazı çalıĢmalarda empatik eğilimlere, özgeci davranıĢın en önemli harekete 

geçiricilerinden biri olarak bakılmıĢ ve özgeci davranıĢlarla empati kavramı 

iliĢkilendirilmiĢtir. ( Batson 1991, 1997). 

Empati-özgecilik kuramına göre özgeci davranıĢların kiĢilerarası 

etkileĢimlerinde düzenli ve sık sık meydana gelmesi için yardım edenin duygusal, 

emosyonel tepkisini gerektirmektedir. Empati, özgeci davranıĢın temel nedeni olarak 

tanımlanmaktadır. Empatinin baĢkalarının sıkıntılarını azaltmak için özgeci davranıĢlara 

yol açtığı belirtilmektedir ( Batson ve ark. 1991). Bu durumda empati düzeyi yüksek 

olan hemĢirenin de hastasını anlaması ve yardım ediciliğinin, empati düzeyi düĢük 

hemĢirelerden daha iyi olması beklenmektedir ( Öz 1998; McCamant 2006). 

 

2.6. Özgecilik ve HemĢirelik 

HemĢirelik uygulamalarının temelini oluĢturan profesyonel değerlerden biri de 

özgeciliktir (Babadağ 1997, 2001). Amerikan HemĢirelikte Yüksek Öğrenim Kurumları 

Birliği (American Association of Colleges of Nursing - AACN)  üyeleri “Profesyonel 

HemĢirelik Ġçin HemĢirelikte Yüksek Öğrenim ve Üniversite Eğitiminin Esasları”nda 

açıklanan profesyonel değerlerden olan özgeciliği, kendimizden baĢkasının gönenci ve 

iyiliği ile ilgilenmektir, biçiminde tanımlamıĢtır. Profesyonel uygulamalarda özgecilik, 

hemĢirenin, hastanın, diğer hemĢirelerin ve diğer sağlık bakımı sunanların refahı ile 

ilgilenmesini içerir (Fahrenwald ve ark.2005). 

HemĢirelik tarihi incelendiğinde birçok felsefi akımdan etkilendiği 

görülmektedir. Fiziksel gerçekliğin ötesinde, dinsel gerçekliği savunan idealizm 
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akımından etkilendiği dönemde hemĢirelik insan ve topluma yardım etmeyi amaçlamıĢ, 

kendini dinsel anlamda feda etmiĢtir (Linberg 1990). 

Kaynaklarda, hemĢirelik uygulamalarının temelinde özgecilik eğiliminin olduğu 

ve özgecilik eğilimi yüksek olan kiĢilerin insanlara derin sevgiyle yardım etmeyi 

istedikleri için hemĢirelik mesleğini seçtikleri belirtilmektedir. HemĢirelik bakımının 

temelinde psikomotor becerilerin olduğunu savunan bazı görüĢlere karĢın kaynaklarda 

hemĢirelik bakım uygulamalarının ne mekanik olarak, ne de uygulayıcının becerisine 

bağlı olarak açıklanabileceği, bu becerilerin arkasında yatan gücün sadece hemĢirenin 

yaratıcılık, duyarlılık ve iletiĢim kurmadaki ustalığı ile ilgili olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

nedenle hemĢirenin psikomotor becerilerini geliĢtirmesinin yanında; yaratıcılık, 

kiĢilerarası duyarlıhk, empati ve iletiĢim becerileri konusunda istenilen düzeyde olması 

beklenir (Stuart 1987; Gormley 1996).  

  

Özgeciliğin, hemĢirelerin sahip olması gereken temel değerlerden biri olduğunu 

vurgulayan çok sayıdaki kaynaklara karĢın konu ile ilgili araĢtırmalar incelendiğinde; 

yurtdıĢında hemĢirelik öğrencilerini ele alan az sayıda araĢtırma olduğu, ülkemizde ise 

eğitim fakültesi öğrencileri ile ilgili sınırlı sayıda araĢtırma yapıldığı ve hemĢirelik 

öğrencilerini ele alan çalıĢmaların olmadığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 

hemĢirelerin bugün ve gelecekte daha kapsamlı ve nitelikli bakım verebilmeleri için; 

profesyonel hemĢirelik eğitiminde öğrencilerin bireysel, mesleki değerlerinin farkında 

olması, mesleki sınırlarını tanıması, rol ve sorumluluklarını bilmesi sağlıklı ve hasta 

birey/aile ve topluma vermesi gereken yardım edici bakımın boyutlarını belirlemesi 

oldukça önemlidir (Akbaba 1994; Gormley 1996; Chitty 1997; Öz 1998; Rognstad ve 

ark. 2004; ĠĢmen ve Yıldız 2005; Johnson ve ark. 2007). 

 

 

 2.7. Ġlgili AraĢtırmalar 

Konu ile ilgili araĢtırmalar incelendiğinde yurtdıĢı ve ülkemizde olumlu sosyal 

davranıĢı kapsayan araĢtırmaların yapıldığı, hemĢirelikte özgecilik ile ilgili 

araĢtırmaların yurt dıĢında sınırlı sayıda olduğu; ülkemizde eğitim fakülteleri öğrencileri 

ve öğretmenlerin özgeci davranıĢlarıyla ilgili araĢtırmalarla sınırlı olup hemĢirelik 

alanında herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 
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Akyel, liseli gençlerde özgeci davranıĢ ile ahlaki muhakeme arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢ ve bu davranıĢın yüksek ahlaki muhakeme becerisiyle iliĢkili olduğunu 

bulmuĢtur (Akyel 1986).  

 

Akbaba, yaptığı çalıĢmada grupla psikolojik danıĢmanın özgecilik üzerine 

etkisini araĢtırmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda grupla psikolojik danıĢmanın aile, 

sosyal ve sorumluluk boyutlarında puan artıĢına neden olduğunu, yardımseverlik 

boyutunda anlamlı bir değiĢiklik olmadığını belirlemiĢtir (Akbaba 1994). 

 

  Kumru, ergenlik döneminin baĢlarındaki gençlerin yakın aile bireylerine karĢı 

sergilediği olumlu sosyal ve saygı davranıĢlarını ve bu davranıĢların iliĢkide olduğu 

bireylere karĢı bireysel ve iliĢkisel değiĢkenleri araĢtırmıĢtır. Küçük yaĢ grubundaki 

ergenlerin büyük yaĢ grubundakilerden, kızların ise erkeklerden daha fazla olumlu 

sosyal ve saygı davranıĢları sergilediklerini ve bu davranıĢların anne-baba çocuk 

yetiĢtirme stilleri, anne-baba bağlılığı, baĢkasının bakıĢ açısını dikkate alma ve empati 

değiĢkenleri ile pozitif iliĢki gösterdiğini bulmuĢtur (Kumru 2002, Kaynak: Kumru ve 

ark. 2004). 

 

Duru, empati ve yardım etme eğilimi arasındaki iliĢkiyi ve bazı psikososyal 

değiĢkenlere bağlı olarak, yardım puanları açısından, gruplar arasında fark olup 

olmadığını araĢtırmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonucunda yardım etme ve empati arasında 

pozitif iliĢki olduğunu belirlemiĢtir (Duru 2002). 

 

Kumru, Carlo ve Edwards, olumlu sosyal davranıĢların iliĢkisel, kültürel, biliĢsel 

ve duyuĢsal bazı değiĢkenlerle iliĢkisi ile ilgili araĢtırmada; ergenlerin en çok itaatkâr ve 

en az kamusal olumlu sosyal davranıĢ; küçük yaĢlardaki ergenlerin, daha çok kamusal 

ve itaatkâr; büyük yaĢlardaki ergenlerin ise, daha çok özgeci ve olumlu sosyal davranıĢ 

sergilediklerini; erkeklerin daha çok kamusal, kızların ise daha çok duygusal, itaatkâr ve 

olumlu sosyal davranıĢ gösterme eğiliminde olduklarını ortaya koymuĢtur (Kumru ve 

ark. 2004). 

  . 

ĠĢmen ve Yıldız, öğretmen adaylarının öğretmenliğe iliĢkin tutumlarının 

özgecilik ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi amacıyla yaptıkları araĢtırma 

sonucunda, yüksek düzeyde özgeci olanların, düĢük düzeyde özgeci olanlara göre 
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öğretmenliğe iliĢkin daha olumlu tutuma sahip oldukları, atılgan olan kiĢilerin çekingen 

olanlara göre daha özgeci oldukları belirlenmiĢtir (ĠĢmen ve Yıldız 2005).  

 

AktaĢ ve Güvenç, kız ve erkek ergenlerde saldırgan ve olumlu sosyal davranıĢlar 

ile yaĢ, iliĢkisel bağlam ve kiĢilerarası duyarlılık iliĢkileri konulu çalıĢmada, saldırgan 

ve olumlu sosyal davranıĢları etkileyen yaĢ, iliĢkisel değiĢkenler ve kiĢilerarası duyarlık 

düzeyinin kızlar ve erkekler arasında farklılık olduğu, yoksul ailelerden gelen 

katılımcıların saldırganlık eğilimlerinin genelde ana-baba-akranlara bağlanma gibi 

iliĢkisel faktörlerden etkilendiği, olumlu sosyal davranıĢların ise yaĢa bağlı geliĢimden 

ve daha çok kiĢiler arası duyarlık düzeylerinden kaynaklandığı belirlenmiĢtir (AktaĢ ve 

Güvenç 2006). 

 

Miller, empati ve özgeci davranıĢın okul öncesi çocuklarında mizaç 

özellikleri ile iliĢkisini incelediği çalıĢmada,  iki - sekiz yaĢ arasındaki yüksek 

empati düzeyine sahip 27 çocuğun anneleriyle görüĢme yoluyla, çocukların okul ve 

evdeki empati ve özgeci tepki düzeyleri belirlemiĢtir. Duygusal olarak olumlu 

tanımlanan çocukların, empati ve özgeci tepkilerinde de sosyal bireyler 

olduğu tespit edilmiĢtir (Miller 1997). 

 

Rognstad, Nortvedt ve Aasland, Norveç’te hemĢirelik öğrencilerinin, 

hemĢirelik eğitimini seçmelerindeki önemli bir etken olan yardım etme 

motivasyonunun etkisini inceledikleri çalıĢmada öğrencilerin hem özgeci olmak hem 

de yardım ettikleri hastalardan olumlu geribildirim almayı diledikleri tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca olumlu geribildirimlerin, öğrencilerde özgeci bakımı sağlamasında 

çok önemli bir etken olduğu saptanmıĢtır (Rognstad ve ark. 2004). 

 

Johnson, Haigh, Yates-Bolton, 1983 ve 2005 yıllarında hemĢirelik öğrencilerinin 

özgecilik ve dürüstlük değerlerindeki değiĢmeleri inceledikleri çalıĢmada, geçen 22 yıl 

içinde öğrencilerde özgeci davranıĢların azalmasına karĢın, hastalara karĢı 

dürüstlüklerinde artma olduğu belirlenmiĢ, bu durum hemĢirelik temel eğitiminin 

hastaneye bağlı okullardan üniversiteye bağlı okullara yönelmesi ve sayısı artan evli 

öğrencilerin ailevi sorumluluklarının artması nedenine bağlanmıĢtır (Johnson, Haigh, 

Yates-Bolton 2007). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.AraĢtırmanın Türü 

AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin özgecilik düzeylerini ve etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıĢ, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir 

araĢtırmadır. 

 

3.2.AraĢtırmada Yanıtlanması Beklenen Sorular 

 HemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeyleri nedir? 

 HemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeyleri ile sosyo-demografik özellikleri 

arasında iliĢki var mıdır? 

 HemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeyleri ile mesleği seçme nedeni arasında 

iliĢki var mıdır? 

 

3.3.AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırma Ġstanbul’daki hemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeylerini 

belirlemek için planlanmıĢtır. Ġstanbul’da devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı 

hemĢirelik eğitimi veren yüksek okullar bulunmaktadır. Ġstanbul Üniversitesi’nde 

ülkenin çeĢitli bölgelerinden gelen öğrencilerin öğrenim görüyor olması, öğrenci 

sayısının diğer üniversitelere kıyasla daha fazla olması ve araĢtırmacının Ġstanbul 

Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olması nedeniyle çalıĢmanın bu üniversitede öğrenim 

gören öğrenciler ile yapılmasına karar verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini, 2008-2009 eğitim öğretim yılında, Ġstanbul Üniversitesi 

Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu’nda öğrenim gören 162 I.sınıf, 163 II. 

sınıf, 120 III. sınıf ve 108 IV. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 553 öğrenci 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada evrenin tamamına ulaĢılması hedeflenmiĢ olup verilerin 

toplandığı gün okulda bulunan ve çalıĢmaya katılmayı kabul eden I.sınıftan 113, II. 

sınıftan 130, III. sınıftan 104 ve IV. sınıftan 96 öğrenci olmak üzere toplam 443 

öğrenciye, evrenin %80’ine ulaĢılmıĢtır. 
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3.4.Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak; araĢtırmacı tarafından kaynaklar ıĢığında hazırlanan 

Bilgi Formu (Ek-1), London ve Bower (1968) tarafından geliĢtirilmiĢ, Akbaba (1994, 

2001) tarafından Türkçeye çeviri ve uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 

yapılmıĢ Özgecilik Ölçeği (Ek-2) kullanılmıĢtır. 

 

3.4.1.Bilgi Formu 

Bilgi Formu; öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla; 

kaynaklar ıĢığında, araĢtırmacı tarafından, uzman görüĢü alınarak hazırlanmıĢ olup  

sosyo-demografik özellikleri içeren toplam 12 sorudan oluĢmaktadır. Demografik 

özellikler arasında; yaĢ, cinsiyet, mezun olunan lise türü, kardeĢ sayısı, yakın arkadaĢ 

sayısı, yaĢamının en uzun süresini geçirdiği yer, anne ve babanın çalıĢma durumu, aile 

tipi ve hemĢirelik bölümünü seçme sebebini içeren sorular yer almaktadır. 

 

3.4.2.Özgecilik Ölçeği 

Ölçek, London ve Bower tarafında 1968 yılında bireylerin olumlu sosyal 

davranıĢlarından biri olan özgecilik düzeylerini belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Akbaba tarafından 1994 ve 2001 yıllarında yapılmıĢtır. 

Özgecilik ölçeği dört alt boyuttan meydana gelmektedir. Bunlar; aile, sosyallik, 

yardımseverlik ve sorumluluk alt boyutlarıdır. Ölçekte 20 madde bulunmaktadır. 

Ölçeğin aile boyutuna ait 5 (1-5) madde, sosyal boyutuna ait 5 madde (6-10), 

yardımseverlik boyutuna ait 5 madde (11-15), sorumluluk boyutuna ait 5 madde 16-20) 

bulunmaktadır. Aile boyutundan elde edilen puanın yüksek olması, bireylerin ailesini, 

akrabalarını ve kendilerini yardımsever olarak algıladığı, puanın düĢük olması ise 

kiĢinin ailesini ve akrabalarını yardımsever olarak görmediğini ve geçmiĢte kendisinin 

de aileye karĢı sorumluluk taĢımadığını gösterir. Sosyal boyuttan yüksek puan alınması 

kiĢinin sosyal faaliyetlere katıldığını ve bu faaliyetlerde görev ve sorumluluk 

üstlendiğini gösterirken, düĢük puan alınması bireylerin sosyal yanının zayıf olduğunu 

göstermektedir. KiĢinin yardımseverlik boyutundan yüksek puan alması baĢkalarına 

karĢı yardımsever olduğunu, düĢük puan alması ise yardımseverlik özelliğinin 

geliĢmediğini göstermektedir. Sorumluluk boyutundan elde edilen puanın düĢük olması, 

bireyin sorumluluk üstlenme oranıyla baĢkalarının sorumluluk üstlenme oranlarına olan 

inancının az olduğunu; puanın yüksek olması ise hem kiĢinin sorumluluk alma oranının 

yüksek olduğunu hem de baĢkalarının sorumlu davranacaklarına olan inancını 

göstermektedir. Dört boyutun tümünden elde edilen puanların toplamı özgecilik 
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düzeyini belirleyen puanıdır. BeĢ dereceli Likert tipi ölçekte, 1 en azı, 5 ise en fazlayı 

ifade etmektedir. ĠĢaretlenen dereceler toplanarak toplam puan elde edilir Bir kiĢi en 

fazla 100, en az 20 puan almaktadır. Puan yüksekliği; özgecilik düzeyinin yüksek 

olduğunu, düĢüklüğü ise özgecilik düzeyinin düĢük olduğunu göstermektedir (Akbaba 

1994; 2001).  

 

3.5. Veri Toplama Araçlarının Güvenirliği  

Özgecilik ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları aile boyutu için 

0.71, sosyal boyutu için 0.76, yardımseverlik boyutu için 0.84, sorumluluk boyutu için 

0.79 ölçeğin bütünü için 0.85 olarak hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmamızda ölçeğin Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayıları aile boyutu için 0.67, sosyal boyutu için 0.78, 

yardımseverlik boyutu için 0.69, sorumluluk boyutu için 0.61 ölçeğin bütünü için 0.81 

olarak hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmamızda, özgecilik ölçeğinin madde toplam puan 

korelasyonları r:0,17 ile r:0,60 arasında değiĢmektedir (Tablo 3-1). Bu değerler 

çalıĢmada kullanılacak olan Özgecilik Ölçeğinin güvenirlik düzeyinin kabul edilebilir 

düzeyde olduğunun kanıtı olarak kabul edildi (Esensoy ve ark.2003; Erefe 2004). 

 

 

3.6.Verilerin Toplanması ve Etik Konular 

AraĢtırmaya baĢlamadan önce; Özgecilik Ölçeği’nin tezde kullanılmasına dair, 

ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ile geçerlik ve güvenirlik çalıĢmalarını yapmıĢ olan Sırrı 

Akbaba’dan(Ek-3) ölçeğin kullanılmasına dair izin yazısı, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 

Etik Kurulu onayı (Ek-4) ve verilerin toplanması konusunda Ġstanbul Üniversitesi 

Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu Müdürlüğü’nden (Ek-5) onay alınmıĢtır. 

Verilerin toplanması 2008-2009 öğretim yılı Haziran ve Temmuz aylarında öğretim 

üyeleri ile görüĢülerek izin alınmıĢ ve öğrencilere gerekli açıklamalar yapılarak aldıkları 

ders saatleri içerisinde formları doldurmaları istenmiĢtir. Verilerin toplanması esnasında 

zaman sınırlaması konulmamıĢtır.  

 

3.7.AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

• Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu’nda öğrenim 

gören hemĢirelik öğrencileri ile yapılmıĢ olması ve öğrencilerin bir kısmının anket 

çalıĢmasına katılmak istememeleri sonucu araĢtırma evreni olumsuz etkilenmiĢ, örneklemin 

küçülmesine sebep olmuĢtur.  
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3.8.Verilerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007 (Number Cruncher statistical System) &PASS 2008 (Power Analysis and 

Sample Size) Statistical Software programı kullanıldı. ÇalıĢma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, 

frekans) yanısıra niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında normal dağılım gösteren 

parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Oneway Anova test ve farklılığa neden 

çıkan grubun tespitinde Tukey HDS test; iki grup karĢılaĢtırmalarında student t test 

kullanıldı. Güvenilirlik analizinde Reliability Statistics analizi uygulanarak Cronbach 

alpha katsayısı hesaplandı ve ölçek puanları arası iliĢkilerde Pearson Momentler 

Çarpımı Korelâsyonu kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0.05 

düzeyinde değerlendirildi (ġenocak 1998; Erefe 2004; Akgül 2005) . 
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Tablo 3-1: Özgecilik Ölçeği Madde Toplam Puan Korelasyonları 

 

Özgecilik Ölçeği Maddeleri 

Madde toplam 

puan 

korelasyonları 

 

1-Akrabalarınız size ne ölçüde yardım ederler? 0,31 

2-Küçüklüğünüzde kardeĢlerinize karĢı evde ne ölçüde sorumluluk 

yüklenmiĢtiniz? 0,22 

3-Babanız baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi? 0,40 

4-Anneniz baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi 0,33 

5-Aile bireyleri birbirlerine ne ölçüde yardım eder? 0,36 

6-Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği etkinliklere ne ölçüde yer aldınız? 0,48 

7-Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği etkinliklere ne sıklıkla yer aldınız? 0,46 

8-Çevrenizdeki kulüp, cami, hayır kurumu gibi kuruluĢların yönetiminde ne 

ölçüde etkinlik gösterirsiniz? 0,43 

9-Çevrenizdeki etkinliklere katılma sıklığınız. 0,47 

10-Bir grubun görevlisi olarak ne ölçüde hizmet verirsiniz? 0,46 

11-Hayır  kurumlarına  ne kadar bağıĢta bulunursunuz? 0,46 

12-Tatil günlerinde baĢkalarına ne ölçüde yardım edersiniz? 0,60 

13-Hasta ve düĢkünleri ziyaret için ne kadar zaman ayırırsınız? 0,49 

14-BaĢkalarıyla Ģeker, sigara, kurabiyenizi vb. ne ölçüde paylaĢırsınız? 0,35 

15-Mesela sizden “bir ekmek parası” isteyene ne kadar yardım edersiniz? 0,34 

16-Pek çok insanın kendi baĢının çaresine bakabileceğine ne ölçüde 

inanırsınız? 0,17 

17-Çoğu insanın esas olarak sorumluluk yüklenme derecesi nedir? 0,22 

18-Zor durumda kalmıĢ olanlara insanlar ne ölçüde yardımcı olmaya 

hazırlar? 0,22 

19-Kendiniz için ne ölçüde sorumluluk taĢıyabilirsiniz? 0,42 

20-Bir insan aile içi ya da dıĢı kimselere ne ölçüde yardımcı olmalı ve 

onlara karĢı sorumluluk yüklenmelidir? 0,31 
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4.BULGULAR 

Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören öğrencilerin özgecilik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araĢtırmanın bulguları; 

 Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini, 

 Öğrencilerin özgecilik puanlarını, 

 Öğrencilerin özgeciliğini etkileyen faktörleri içeren bölümler halinde 

sunulmuĢtur. 

 

 

4.1.Öğrencilerin Tanımlayıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklerine 

iliĢkin bulguların dağılımları Tablo 4-1’de gösterilmiĢtir.  

 

 

. 
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Tablo 4-1: Öğrencilerin Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı (N:443) 

  Min-Max Ort±SD 

YaĢ  18-34 21,23±1,77 

  n % 

Cinsiyet 
Kadın 396 89,4 

Erkek 47 10,6 

Medeni Durum 
Evli 14 3,2 

Bekar 429 96,8 

Aile Tipi 

Çekirdek 378 85,3 

Geleneksel 47 10,6 

ParçalanmıĢ 18 4,1 

KardeĢ Sayısı 

1-2 161 36,3 

3-4 199 44,9 

≥ 5 83 18,7 

Yakın ArkadaĢ Sayısı 

1-3 154 34,8 

4-6 172 38,8 

≥ 7 117 26,4 

Sınıf 

1. Sınıf 113 25,5 

2. Sınıf 130 29,3 

3. Sınıf 104 23,5 

4. Sınıf 96 21,7 

Mezuniyet Durumu 

Genel Lise 216 48,8 

Özel Lise 10 2,3 

Anadolu\Fen Lisesi 95 21,4 

Meslek Lisesi 10 2,3 

Sağlık Meslek Lisesi 41 9,3 

Diğer 71 16 

Anne ÇalıĢma Durumu 
ÇalıĢıyor 49 11,1 

ÇalıĢmıyor 394 88,9 

Baba ÇalıĢma Durumu 
ÇalıĢıyor 305 68,8 

ÇalıĢmıyor 138 31,2 

YaĢanılan Yer 

Köy\Kasaba 64 14,4 

Ġlçe 127 28,7 

Küçük ġehir 81 18,3 

Büyük ġehir 171 38,6 

HemĢirelik Mesleğini 

Seçme Durumu 

Ġsteyerek 182 41,1 

Tesadüf 74 16,7 

Aile Yönlendirmesi 114 25,7 

Diğer 73 16,5 
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Tablo 4-1 incelendiğinde;  

Öğrencilerin yaĢları 18 ile 34 arasında değiĢmekte olup, ortalama yaĢ 

21.33±1.77 olduğu, %29,3’ü (130 kiĢi) II. Sınıf öğrencisi, %89,4’ü (396 kiĢi ) kadın, 

%96.8’i (429kiĢi) bekâr, %85,3’ünde (378kiĢi) çekirdek aileye sahip, kendileri de dahil 

kardeĢ sayısının %44,9’unun (199 kiĢi) 3-4 kardeĢ olduğu, %38,8’i (172 kiĢi) 4-6 yakın 

arkadaĢı olduğu,  %48,8’i (216 kiĢi) genel lise mezunu olduğu, %88,9’unun (394 kiĢi) 

annesi çalıĢmamakta olduğu, %31.2’sinin (138 kiĢi) babası çalıĢmamakta olduğu,  

yaĢamının çoğunu %38.6’sı (171 kiĢi) büyük Ģehirde geçirdiği, %41,1’i (182 kiĢi) 

hemĢirelik mesleğini isteyerek seçtikleri görülmektedir. 

 

 

4.2.Öğrencilerin Özgecilik Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

HemĢirelik öğrencilerinin özgeciliğe iliĢkin maddelerin dağılımı Tablo 4-2’de, 

öğrencilerin özgecilik ölçeği ile ilgili maddelerin dağılımı, aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları sunulmuĢtur. 
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Tablo 4-2: Öğrencilerin Özgecilik Ölçeği Maddelerine Göre Yüzdelik Dağılımları 

ve Madde Ortalamaları (N:443) 

 

1 

 (Çok az) 
2 3 4 

5  

(Çok fazla) 

  

 

n % N % n % n % n % Ortalama 
Standart 

sapma 

1-Akrabalarınız size ne ölçüde yardım 

ederler? 
102 23 85 19,2 118 26,6 85 19,2 53 12 2,78 1,32 

2-Küçüklüğünüzde kardeĢlerinize karĢı 

evde ne ölçüde sorumluluk 

yüklenmiĢtiniz? 

52 11,7 72 16,3 123 27,8 118 26,6 78 17,6 3,22 1,25 

3-Babanız baĢkalarına ne ölçüde yardım 

ederdi? 
15 3,4 22 5 84 19 149 33,6 173 39,1 4,00 1,04 

4-Anneniz baĢkalarına ne ölçüde yardım 

ederdi? 
2 0,5 21 4,7 66 14,9 158 35,7 196 44,2 4,19 0,89 

5-Aile bireyleri birbirlerine ne ölçüde 

yardım eder? 
11 2,5 13 2,9 60 13,5 105 23,7 254 57,3 4,30 0,98 

6-Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği 

etkinliklere ne ölçüde yer aldınız? 
49 11,1 71 16 140 31,6 123 27,8 60 13,5 3,17 1,18 

7-Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği 

etkinliklere ne sıklıkla yer aldınız? 
64 14,4 73 16,5 126 28,4 121 27,3 59 13,3 3,09 1,24 

8-Çevrenizdeki kulüp, cami, hayır 

kurumu gibi kuruluĢların yönetiminde ne 

ölçüde etkinlik gösterirsiniz? 

126 28,4 117 26,4 111 25,1 61 13,8 28 6,3 2,43 1,21 

9-Çevrenizdeki etkinliklere katılma 

sıklığınız. 
34 7,7 106 23,9 171 38,6 92 20,8 40 9 3,00 1,06 

10-Bir grubun görevlisi olarak ne ölçüde 

hizmet verirsiniz? 
58 13,1 68 15,3 107 24,2 144 32,5 66 14,9 3,21 1,25 

11-Hayır kurumlarına ne kadar bağıĢta 

bulunursunuz? 
86 19,4 107 24,2 144 32,5 81 18,3 25 5,6 2,67 1,15 

12-Tatil günlerinde baĢkalarına ne ölçüde 

yardım edersiniz? 
27 6,1 77 17,4 163 36,8 116 26,2 60 13,5 3,33 2,22 

13-Hasta ve düĢkünleri ziyaret için ne 

kadar zaman ayırırsınız? 
52 11,7 115 26 137 30,9 97 21,9 42 9,5 2,92 1,16 

14-BaĢkalarıyla Ģeker, sigara, 

kurabiyenizi vb. ne ölçüde paylaĢırsınız? 
15 3,4 16 3,6 63 14,2 143 32,3 206 46,5 4,15 1,02 
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Tablo 4-2 devamı Özgecilik ölçeği ile ilgili maddelerin dağılımı 

 

  

1 

(Çok az) 2 3 4 

5 

(Çok fazla) 
ortalama 

Standart 

sapma 

n          % n          % n          % n     % n          % 

15-mesela sizden “bir ekmek parası”  
43      9,7 62     14 145   32,7 102     23 91     20,5 3,31 1,22 

Ġsteyene ne kadar yardım edersiniz? 

16-Pek çok insanın kendi baĢının 

çaresine bakabileceğine ne ölçüde 

inanırsınız? 

29     6,5 52     11,7 159    35,9 124    28 79        17,8 3,39 1,11 

17-Çoğu insanın esas olarak 

sorumluluk yüklenme derecesi nedir? 

25        5,6 68     15,3 173   39,1 126  28,4 51       11,5 3,25 1,03 

18-Zor durumda kalmıĢ olanlara 

insanlar ne ölçüde yardımcı olmaya 

hazırlar? 

50    11,3 89      20,1 160    36,1 87   19,6 57        12,9 3,03 1,17 

19-Kendiniz için ne ölçüde sorumluluk 

taĢıyabilirsiniz? 

8       1,8 20       4,5 70     15,8 169  38,1 176      39,7 4,09 0,94 

20-Bir insan aile içi ya da dıĢı kimselere 

ne ölçüde yardımcı olmalı ve onlara 

karĢı sorumluluk yüklenmelidir? 

6        1,4 21       4,7 140    31,6 166  37,5 110      24,8 3,8 0,91 

Genel Ortalama  3,37 1,17 

 

Öğrencilerin özgecilik düzeyleri ile ilgili maddelerin dağılımı (Tablo 4-2) 

incelendiğinde; en yüksek ortalamaya sahip maddelerin baĢında “Aile bireyleri 

birbirlerine ne ölçüde yardım eder?” (4,30±0,98) maddesi gelmektedir. Bu maddeyi 

“Anneniz baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi?” (4,19±0,89) maddesinin izlediği 

görülmektedir. Öğrenciler, aritmetik ortalama sıralamasında en sonda bulunan iki 

madde olan “Çevrenizdeki kulüp, cami, hayır kurumu gibi kuruluĢların yönetiminde ne 

ölçüde etkinlik gösterirsiniz?” (2,43±1,21) maddesi ile “Hayır kurumlarına ne kadar 

bağıĢta bulunursunuz?” (2,67±1,15) maddesini belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin özgecilik 

ölçeğinden aldıkları maddelerin genel aritmetik ortalamasının (3,37±1.17) olduğu 

görülmüĢtür (Tablo 4-2). 
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Öğrencilerin özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 4-3’te sunulmuĢtur. 

Tablo 4-3:  Öğrencilerin Özgecilik Ölçeği Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların 

Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları (N:443) 

Özgecilik Ölçeği  
Madde 

sayısı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Aile Boyutu 5 18,48 3,45 5 25 

Sosyal Boyut 5 14,88 4,35 5 25 

Yardımseverlik 

Boyutu 
5 16,27 3,77 5 25 

Sorumluluk 

Boyutu 
5 17,55 3,01 5 25 

Toplam  20 67,21 10,42 20 100 

 

Tablo 4-3 incelendiğinde; aile boyutunda(18,48±3,45) puan, sosyal 

boyutta(14,88±4,35) puan, yardımseverlik boyutunda(16,27±3,77) puan, sorumluluk 

boyutunda(17,55±3,01) puan aldıkları belirlenmiĢtir. HemĢirelik öğrencilerinin 

algılanan özgecilik ölçeği toplam puanı 34 ile 97 arasında değiĢmekte olup, ortalama 

(67.21±10.42) puan aldıkları belirlenmiĢtir. 

 

4.3. Öğrencilerin Özgecilik Düzeylerini Etkileyen Faktörler 

AraĢtırma kapsamında öğrencilerin özgecilik ölçeğinde aldıkları puan 

ortalamaları ile sınıf düzeyi, cinsiyet, aile tipi, kendileri dâhil kardeĢ sayısı, anne ve 

baba çalıĢma durumu, yaĢamlarının en uzun süresini geçirdikleri yer, yakın arkadaĢ 

sayısı, mezun oldukları lise türü ve hemĢirelik mesleği seçme durumu arasında iliĢki 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Öğrencilerin sınıflarına göre özgecilik ölçeği alt boyut ve toplam puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-4’te sunulmuĢtur 
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Tablo 4-4: Öğrencilerin Sınıflarına Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut ve Toplam 

Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 Sınıf 
  

n Ortalama SD F p 

Aile Boyutu 

I. Sınıf 113 18,24 3,29 

0,537 0,657 
II. Sınıf 130 18,58 3,79 

III. Sınıf 104 18,34 3,39 

IV. Sınıf 96 18,80 3,24 

Sosyal Boyut 

I.Sınıf 113 15,05 4,31 

1,445 0,229 
II. Sınıf 130 15,13 4,47 

III. Sınıf 104 14,11 4,92 

IV. Sınıf 96 15,79 3,46 

Yardımseverlik 

Boyutu 

I. Sınıf 113 16,33 3,65 

0,663 0,575 
II. Sınıf 130 16,55 3,81 

III. Sınıf 104 16,27 3,82 

IV. Sınıf 96 15,84 3,80 

Sorumluluk 

Boyutu 

I. Sınıf 113 17,55 3,44 

0,203 0,894 
II. Sınıf 130 17,61 3,10 

III. Sınıf 104 17,66 2,80 

IV. Sınıf 96 17,35 2,55 

Özgecilik 

Ölçeği Toplam 

Puanı 

I. Sınıf 113 67,19 9,28 

0,388 0,762 
II. Sınıf 130 67,88 11,53 

III. Sınıf 104 66,40 11,18 

IV. Sınıf 96 67,19 9,28 

 

 Tablo 4-4 incelendiğinde; “Aile” boyutunda I.sınıf öğrencilerinin (18,24±3,29) 

puan, II. sınıf öğrencilerinin (18,58±3,79) puan, III: sınıf öğrencilerinin (18,34±3,39) 

puan, IV. Sınıf öğrencilerinin (18,80±3,24) puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile 

sınıf düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,657). 

 

“Sosyal” boyutta I.sınıf öğrencilerinin (15,05±4,31) puan, II. sınıf öğrencilerinin 

(15,13±4,47) puan, III: sınıf öğrencilerinin (14,11±4,92) puan, IV. Sınıf öğrencilerinin 
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(15,79±3,46) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile sınıf düzeyi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,229). 

 

“Yardımseverlik” boyutunda I.sınıf öğrencilerinin (16,33±3,65) puan, II. sınıf 

öğrencilerinin (16,55±3,81) puan, III: sınıf öğrencilerinin (16,27±3,82) puan, IV. Sınıf 

öğrencilerinin (15,84±3,80) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile sınıf 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,575). 

 

“Sorumluluk” boyutunda I.sınıf öğrencilerinin (17,55±3,44) puan, II. sınıf 

öğrencilerinin (17,61±3,10) puan, III: sınıf öğrencilerinin (17,66±2,80) puan, IV. Sınıf 

öğrencilerinin (17,35±2,55) puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile sınıf düzeyi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,894). 

Özgecilik ölçeği toplam puanı I.sınıf öğrencilerinin (67,19±9,28) puan, II. sınıf 

öğrencilerinin (67,88±11,53) puan, III: sınıf öğrencilerinin (66,40±11,18) puan, IV. 

Sınıf öğrencilerinin (67,19±9,28) puan aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği toplam 

puanı sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,762). 

 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre özgecilik ölçeği alt boyut ve toplam puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-5’te sunulmuĢtur. 
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 Tablo 4-5: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut ve Toplam 

Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

Cinsiyet 

t p 
Kadın 

(n=396) 

Erkek 

(n=47) 

Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 18,55±3,43 17,97±3,59 1,072 0,284 

Sosyal Boyut 14,72±4,30 16,21±4,63 2,216 0,027* 

Yardımseverlik Boyutu 16,22±3,71 16,70±4,23 -0,811 0,418 

Sorumluluk Boyutu 17,55±3,01 17,57±3,05 0,046 0,963 

Özgecilik Ölçeği Toplam Puanı 67,06±10,36 68,47±10,93 -0,874 0,383 

  

   

 Tablo 4-5 incelendiğinde; 

 “Aile” boyutunda kadınların (18,55±3,43) puan, erkeklerin (17,97±3,59 )puan 

aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu puanı cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır(p=0,284). 

 

“Sosyal” boyutta kadınların (14,72±4,30) puan, erkeklerin (16,21±4,63) puan 

aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut puanı erkek öğrencilerde kadınlara göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıĢtır(p=0,027). 

 

“Yardımseverlik” boyutunda kadınların (16,22±3,71) puan, erkeklerin 

(16,70±4,23) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu puanı cinsiyetlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,418). 

 

“Sorumluluk” boyutunda kadınların (17,55±3,01) puan, erkeklerin (17,57±3,05) 

puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu puanı cinsiyetlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,963). 
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Özgecilik ölçeği toplam puanı kadınların (67,06±10,36) puan, erkeklerin 

(68,47±10,93) puan aldığı saptanmıĢtır. . Özgecilik ölçeği toplam puanı cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,383). 

 

Öğrencilerin aile tipine göre özgecilik ölçeği alt boyut ve toplam puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-6’da sunulmuĢtur. 

Tablo 4-6: Öğrencilerin Aile Tipine Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut ve Toplam 

Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

Aile Tipi 

F p 

Çekirdek 

(n=378) 

Geleneksel 

(n=47) 

ParçalanmıĢ 

(n=18) 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 18,51±3,40 19,14±3,47 16,22±3,82 4,821 0,008** 

Sosyal Boyut 14,90±4,30 14,95±4,57 14,38±5,00 0,126 0,882 

Yardımseverlik Boyutu 16,24±3,77 16,65±3,64 16,16±4,27 0,269 0,765 

Sorumluluk Boyutu 17,52±3,02 17,55±3,06 18,16±2,72 0,387 0,680 

Özgecilik Ölçeği Toplam 

Puanı 
67,18±10,48 68,32±9,55 64,94±11,37 0,692 0,501 

Tablo incelendiğinde; 

“Aile” boyutunda çekirdek aileye sahip öğrencilerin (18,51±3,40) puan, 

geleneksel aileye sahip öğrencilerin (19,14±3,47) puan, parçalanmıĢ aileye sahip 

öğrencilerin (16,22±3,82) puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile aile tipine göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p=0,008) saptanmıĢ ve bu farklılaĢmanın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey HSD testinde parçalanmıĢ aile 

öğrencilerin aile boyutu puanı çekirdek ve geleneksel aile tiplerinden anlamlı düzeyde 

düĢük olarak saptanmıĢtır (p=0,016; p=0,006). 

 

“Sosyal” boyutta çekirdek aileye sahip öğrencilerin (14,90±4,30) puan, 

geleneksel aileye sahip öğrencilerin (14,95±4,57) puan, parçalanmıĢ aileye sahip 

öğrencilerin (14,38±5,00) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile aile tipi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,882). 
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“Yardımseverlik” boyutunda çekirdek aileye sahip öğrencilerin (16,24±3,77) 

puan, geleneksel aileye sahip öğrencilerin (16,65±3,64) puan, parçalanmıĢ aileye sahip 

öğrencilerin (16,16±4,27) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile aile tipi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,765). 

 

“Sorumluluk” boyutunda çekirdek aileye sahip öğrencilerin (17,52±3,02) puan, 

geleneksel aileye sahip öğrencilerin (17,55±3,06) puan, parçalanmıĢ aileye sahip 

öğrencilerin (18,16±2,72) puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile aile tipi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,680). 

 

Özgecilik ölçeği toplam puanı çekirdek aileye sahip öğrencilerin (67,18±10,48) 

puan, geleneksel aileye sahip öğrencilerin (68,32±9,55) puan, parçalanmıĢ aileye sahip 

öğrencilerin (64,94±11,37) puan aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği toplam puanı ile 

aile tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,501). 

 

Öğrencilerin (kendileri dahil) kardeĢ sayısına göre özgecilik ölçeği alt boyut ve 

toplam puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-7’de sunulmuĢtur. 

 Tablo 4-7: Öğrencilerin KardeĢ Sayısına Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut ve 

Toplam Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

KardeĢ Sayısı 

F p 

1-2 

(n=161) 

3-4 

(n=199) 

≥ 5 

(n=83) 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 18,24±3,38 18,83±3,37 18,12±3,73 1,892 0,152 

Sosyal Boyut 14,69±4,27 15,21±4,45 14,46±4,27 1,104 0,333 

Yardımseverlik Boyutu 15,52±3,57 16,87±3,75 15,46±4,27 5,896 0,003** 

Sorumluluk Boyutu 17,37±2,89 17,77±3,14 17,36±2,19 0,996 0,370 

Özgecilik Ölçeği Toplam 

Puanı 
65,84±9,93 68,71±10,64 66,26±10,46 3,843 0,022* 

 

 

Tablo 4-7 incelendiğinde; 
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“Aile” boyutundan 1-2 kardeĢ olan öğrencilerin (18,24±3,38) puan, 3-4 kardeĢ 

olan öğrencilerin (18,83±3,37) puan, 5 kardeĢ ve üzeri olan öğrencilerin (18,12±3,73) 

puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile öğrencilerin kardeĢ sayısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,152). 

 

“Sosyal” boyutta 1-2 kardeĢ olan öğrencilerin (14,69±4,27) puan, 3-4 kardeĢ olan 

öğrencilerin (15,21±4,45) puan, 5 kardeĢ ve üzeri olan öğrencilerin (14,46±4,27) puan 

aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile öğrencilerin kardeĢ sayısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,333). 

 

“Yardımseverlik” boyutunda 1-2 kardeĢ olan öğrencilerin (15,52±3,57) puan, 3-4 

kardeĢ olan öğrencilerin (16,87±3,75) puan, 5 kardeĢ ve üzeri olan öğrencilerin 

(15,46±4,27) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile öğrencilerin kardeĢ 

sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu(p=0,003) saptanmıĢ ve bu 

farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey HSD testinde 

kardeĢ sayısı 1-2 olan öğrencilerin yardımseverlik puanı 3-4 çocuk olan ailelerden 

anlamlı düzeyde düĢük olarak saptanmıĢtır (p=0,002, p<0,01). 

 

“Sorumluluk” boyutunda 1-2 kardeĢ olan öğrencilerin (17,37±2,89) puan, 3-4 

kardeĢ olan öğrencilerin (17,77±3,14) puan, 5 kardeĢ ve üzeri olan öğrencilerin 

(17,36±2,19) puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile öğrencilerin kardeĢ sayısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,370). 

 

Özgecilik ölçeği toplam puanı 1-2 kardeĢ olan öğrencilerin (65,84±9,93) puan, 3-

4 kardeĢ olan öğrencilerin (68,71±10,64) puan, 5 kardeĢ ve üzeri olan öğrencilerin 

(66,26±10,46) puan aldığı saptanmıĢtır.Özgecilik ölçeği toplam puanı kardeĢ sayısına 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu(p=0,022) saptanmıĢ ve bu farklılaĢmanın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Post-hoc Tukey HSD testi sonucunda; 3-4 

kardeĢ olan öğrencilerin özgecilik ölçeği toplam puanı 1-2 kardeĢ olanlardan 

istatistiksel olarak anlamlı yüksekken (p:0.025; p<0.05), diğer kardeĢ sayıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır. 

 

 

Öğrencilerin annelerinin çalıĢma durumuna göre özgecilik ölçeği alt boyut ve 

toplam puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-8’da sunulmuĢtur. 
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Tablo 4-8: Öğrencilerin Annelerinin ÇalıĢma Durumuna Göre Özgecilik Ölçeği Alt 

Boyut ve Toplam Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

Anne ÇalıĢma Durumu 

t p 
ÇalıĢıyor 

(n=49) 

ÇalıĢmıyor 

(n=394) 

Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 18,18±3,87 18,52±3,40 0,657 0,511 

Sosyal Boyut 15,51±3,97 14,80±4,40 1,062 0,289 

Yardımseverlik Boyutu 16,26±3,62 16,28±3,97 0,029 0,977 

Sorumluluk Boyutu 17,87±3,62 17,51±2,93 0,793 0,428 

Özgecilik Ölçeği Toplam Puanı 67,84±10,54 67,13±10,42 0,444 0,657 

   

 

Tablo incelendiğinde; 

 “Aile” boyutundan annesi çalıĢan öğrencilerin (18,18±3,87)puan, annesi 

çalıĢmayan öğrencilerin (18,52±3,40) puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile 

öğrencilerin annelerinin çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır(p=0,511). 

 

“Sosyal” boyutta annesi çalıĢan öğrencilerin (15,51±3,97) puan, annesi 

çalıĢmayan öğrencilerin (14,80±4,40) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile 

öğrencilerin annelerinin çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır(p=0,289). 

 

“Yardımseverlik” boyutunda annesi çalıĢan öğrencilerin (16,26±3,62) puan, 

annesi çalıĢmayan öğrencilerin (16,28±3,97) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik 

boyutu ile öğrencilerin annelerinin çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,977).  

 

“Sorumluluk” boyutunda annesi çalıĢan öğrencilerin (17,87±3,62) puan, annesi 

çalıĢmayan öğrencilerin (17,51±2,93) puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile 
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öğrencilerin annelerinin çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır(p=0,428).  

 

Özgecilik ölçeği toplam puanı annesi çalıĢan öğrencilerin (67,84±10,54) puan, 

annesi çalıĢmayan öğrencilerin (67,13±10,42) puan aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği 

toplam puanı ile öğrencilerin annelerinin çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,657). 

 

 Öğrencilerin babalarının çalıĢma durumuna göre özgecilik ölçeği alt boyut ve 

toplam puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-9’da sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4-9: Öğrencilerin Babalarının ÇalıĢma Durumuna Göre Özgecilik Ölçeği Alt 

Boyut ve Toplam Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

Baba ÇalıĢma Durumu 

t P 
ÇalıĢıyor 

(n=305) 

ÇalıĢmıyor 

(n=138) 

Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 18,80±3,29 17,79±3,69 2,860 0,004** 

Sosyal Boyut 14,89±4,39 14,86±4,28 0,081 0,936 

Yardımseverlik Boyutu 16,22±3,81 16,39±3,68 0,418 0,676 

Sorumluluk Boyutu 17,43±2,85 7,82±3,32 1,273 0,204 

Özgecilik Ölçeği Toplam Puanı 67,36±10,42 66,88±10,44 0,455 0,649 

   

 

Tablo incelendiğinde; 

“Aile” boyutundan babası çalıĢan öğrencilerin (18,80±3,29)puan, babası 

çalıĢmayan öğrencilerin (17,79±3,69) puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu puanı babası 

çalıĢmayan öğrencilerde anlamlı düzeyde düĢük olarak saptanmıĢtır(p=0,004).  

 

“Sosyal” boyutta babası çalıĢan öğrencilerin (14,89±4,39) puan, annesi 

çalıĢmayan öğrencilerin (14,86±4,28) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile 
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öğrencilerin babalarının çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır(p=0,936). 

 

 

“Yardımseverlik” boyutunda babası çalıĢan öğrencilerin (16,22±3,81) puan, 

babası çalıĢmayan öğrencilerin (16,39±3,68) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik 

boyutu ile öğrencilerin babalarının çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,676).  

 

“Sorumluluk” boyutunda babası çalıĢan öğrencilerin (17,43±2,85) puan, babası 

çalıĢmayan öğrencilerin (7,82±3,32) puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile 

öğrencilerin babalarının çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıĢtır(p=0,204).  

 

Özgecilik ölçeği toplam puanı babası çalıĢan öğrencilerin (67,36±10,42) puan, 

babası çalıĢmayan öğrencilerin (66,88±10,44) puan aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği 

toplam puanı ile öğrencilerin babalarının çalıĢma durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,649). 

 

 Öğrencilerin yaĢamlarının en uzun süresini geçirdikleri yerleĢim yerine göre 

özgecilik ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo4-10’da 

sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Tablo 4-10: Öğrencilerin YaĢamlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri YerleĢim 

Yerine Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puan Ortalamalarının 

KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

YaĢanılan Yer 

F p 

Köy\ 

Kasaba 

(n=64) 

Ġlçe 

(n=127) 

Küçük 

ġehir 

(n=81) 

Büyük ġehir 

(n=171) 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 17,8±3,6 18,1±3,6 19,0±3,3 18,7±3,3 2,031 0,109 

Sosyal Boyut 15,3±3,4 14,3±4,3 15,2±4,97 14,9±4,36 1,136 0,334 

Yardımseverlik 

Boyutu 
16,1±3,4 15,9±4,0 17,0±4,1 16,3±3,5 1,458 0,225 

Sorumluluk 

Boyutu 
17,8±2,8 17,2±2,9 17,6±2,8 17,6±3,2 0,788 0,501 

Özgecilik Ölçeği 

Toplam Puanı 
67,1±8,5 65,6±10,9 68,9±11,4 67,6±10,0 1,798 0,147 

 

  

 

Tablo 4-10 incelendiğinde; 

“Aile” boyutundan yaĢamlarının en uzun süresini köy/kasabada geçiren 

öğrencilerin (17,8±3,6) puan, ilçede geçiren öğrencilerin (18,1±3,6) puan, küçük Ģehirde 

geçiren öğrencilerin (19,0±3,3) puan, büyükĢehirde geçiren öğrencilerin (18,7±3,3) 

puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile öğrencilerin yaĢam yeri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır ( p=0,109). 

 

 “Sosyal” boyutta yaĢamlarının en uzun süresini köy/kasabada geçiren 

öğrencilerin (15,3±3,4) puan, ilçede geçiren öğrencilerin (14,3±4,3) puan, küçük Ģehirde 

geçiren öğrencilerin (15,2±4,97) puan, büyükĢehirde geçiren öğrencilerin (14,9±4,36) 

puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile öğrencilerin yaĢam yeri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır ( p=0,334). 
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“Yardımseverlik” boyutunda yaĢamlarının en uzun süresini köy/kasabada 

geçiren öğrencilerin (16,1±3,4) puan, ilçede geçiren öğrencilerin( 15,9±4,0) puan, 

küçük Ģehirde geçiren öğrencilerin (17,0±4,1) puan, büyükĢehirde geçiren öğrencilerin 

(16,3±3,5) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile öğrencilerin yaĢam yeri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır ( p=0,225). 

 

“Sorumluluk” boyutunda yaĢamlarının en uzun süresini köy/kasabada geçiren 

öğrencilerin (17,8±2,8) puan, ilçede geçiren öğrencilerin(17,2±2,9) puan, küçük Ģehirde 

geçiren öğrencilerin (17,6±2,8) puan, büyükĢehirde geçiren öğrencilerin (17,6±3,2) 

puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile öğrencilerin yaĢam yeri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır ( p=0,501). 

 

Özgecilik ölçeği toplam puanı yaĢamlarının en uzun süresini köy/kasabada 

geçiren öğrencilerin (67,1±8,5) puan, ilçede geçiren öğrencilerin(65,6±10,9) puan, 

küçük Ģehirde geçiren öğrencilerin (68,9±11,4) puan, büyükĢehirde geçiren öğrencilerin 

(67,6±10,0) puan aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği toplam puanı ile öğrencilerin 

yaĢam yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır ( p=0,147). 

 

Öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısına göre özgecilik ölçeği alt boyut ve toplam 

puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-11’de sunulmuĢtur. 

Tablo 4-11: Öğrencilerin Yakın ArkadaĢ Sayısına Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut 

ve Toplam Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 

Yakın ArkadaĢ Sayısı 

F p 

1-3 

(n=154) 

4-6 

(n=172) 

≥ 7 

(n=117) 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Aile Boyutu 18,22±3,52 18,16±3,41 19,31±3,32 4,628 0,010 

Sosyal Boyut 14,47±4,44 14,68±3,80 15,73±4,86 3,132 0,045 

Yardımseverlik Boyutu 15,59±3,53 16,38±3,61 17,01±4,15 4,913 0,008 

Sorumluluk Boyutu 17,30±2,76 17,42±3,14 18,07±3,09 2,462 0,086 

Özgecilik Ölçeği Toplam 

Puanı 
65,59±10,15 66,66±9,85 70,14±11,05 6,902 0,001 
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Tablo 4-11 incelendiğinde; 

“Aile” boyutundan 1-3 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (18,22±3,52) puan, 4-6 

yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (18,16±3,41) puan, 7 yakın arkadaĢ ve üzeri olan 

öğrencilerin (19,31±3,32) puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile öğrencilerin yakın 

arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu(p=0,010) saptanmıĢ ve 

bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey HSD testinde 

yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerin aile boyutu puanı 1-3 yakın 

arkadaĢı olan ve 4-6 yakın arkadaĢı olan gruptan anlamlı düzeyde yüksek olarak 

saptanmıĢtır (p=0,026; p=0,015). Yakın arkadaĢ sayısı 1-3 olan ve 4-6 olan öğrencilerin 

aile boyutu puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıĢtır(p>0,05).   

 

“Sosyal” boyutta 1-3 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (14,47±4,44) puan, 4-6 

yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (14,68±3,80) puan, 7 yakın arkadaĢ ve üzeri olan 

öğrencilerin (15,73±4,86) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal  boyut ile öğrencilerin yakın 

arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu(p=0,045) saptanmıĢ ve 

bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey HSD testinde 

yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerin sosyal boyut puanı 1-3 yakın 

arkadaĢı olan gruptan anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıĢtır (p=0,048). Diğer 

grupların sosyal boyut puanları arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0,05). 

 

“Yardımseverlik” boyutunda 1-3 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (15,59±3,53) 

puan, 4-6 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (16,38±3,61) puan, 7 yakın arkadaĢ ve üzeri 

olan öğrencilerin (17,01±4,15) puan aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile 

öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu(p=0,008) saptanmıĢ ve bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 

post hoc Tukey HSD testinde yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerin 

yardımseverlik boyutu puanı 1-3 yakın arkadaĢı olan gruptan anlamlı düzeyde yüksek 

olarak saptanmıĢtır (p=0,006).  

 

“Sorumluluk” boyutunda 1-3 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (17,30±2,76) puan, 

4-6 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (17,42±3,14) puan, 7 yakın arkadaĢ ve üzeri olan 

öğrencilerin (18,07±3,09) puan aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile öğrencilerin 

yakın arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıĢtır(p=0,086). 
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Özgecilik ölçeği toplam puanı 1-3 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (65,59±10,15) 

puan, 4-6 yakın arkadaĢı olan öğrencilerin (66,66±9,85) puan, 7 yakın arkadaĢ ve üzeri 

olan öğrencilerin (70,14±11,05) puan aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği toplam puanı 

ile yakın arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu(p=0,001) 

saptanmıĢ ve bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey 

HSD testi sonucunda; 7 ve üzeri yakın arkadaĢı olan öğrencilerin özgecilik ölçeği 

toplam puanı 4-6 arkadaĢı olanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p:0.014; 

p<0.05), 1-3 arkadaĢı olanlardan ise ileri düzeyde anlamlı yüksek olduğu saptanmıĢtır 

(p:0.001; p<0.01).  

 

Öğrencilerin mezuniyet durumuna göre özgecilik ölçeği alt boyut ve toplam 

puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-12’de sunulmuĢtur. 
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Tablo 4-12:Öğrencilerin Mezuniyet Durumuna Göre Özgecilik Ölçeği Alt Boyut ve 

Toplam Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N:443) 

 Mezuniyet 

Durumu 

  

n Ortalama SD F p 

Aile Boyutu 

 

Genel Lise 216 18,34 3,60 

1,286 0,269 

Özel Lise 10 21,00 2,53 

Anadolu\Fen L. 95 18,67 3,16 

Meslek Lisesi 10 18,60 3,86 

Sağlık Meslek L. 41 18,63 3,14 

Diğer 71 18,22 3,55 

Sosyal Boyut 

 

Genel Lise 216 14,66 4,38 

2,440 0,034 

Özel Lise 10 18,60 3,62 

Anadolu\Fen L. 95 15,03 4,12 

Meslek Lisesi 10 12,20 4,75 

Sağlık Meslek L. 41 15,17 4,14 

Diğer 71 15,05 4,49 

Yardımseverlik 

Boyutu 

Genel Lise 216 16,08 4,13 

0,886 0,490 

Özel Lise 10 18,40 4,14 

Anadolu\Fen L. 95 16,38 3,26 

Meslek Lisesi 10 15,90 4,58 

Sağlık Meslek L. 41 16,09 3,16 

Diğer 71 16,57 3,41 

Sorumluluk 

Boyutu 

 

Genel Lise 216 17,60 3,19 

0,104 0,991 

Özel Lise 10 17,00 2,05 

Anadolu\Fen L. 95 17,60 2,98 

Meslek Lisesi 10 17,50 2,59 

Sağlık Meslek L. 41 17,56 3,20 

Diğer 71 17,43 2,66 

Özgecilik Ölçeği 

Toplam Puanı 

Genel Lise 216 66,70 11,02 

1,440 0,208 

Özel Lise 10 75,0 7,79 

Anadolu\Fen L. 95 67,69 9,24 

Meslek Lisesi 10 64,20 13,79 

Sağlık Meslek L. 41 67,46 9,36 

Diğer 71 67,29 10,21 

 

Tablo 4-12 incelendiğinde;  

“Aile” boyutundan genel lise mezunu olan öğrencilerin (18,34±3,60) puan, özel 

lise mezunu olan öğrencilerin(21,0±2,53) puan, Fen ve Anadolu lisesi mezunu olan 
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öğrencilerin(18,67±3,16) puan, meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin(18,60±3,86) 

puan, sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin (18,63±3,14) puan, diğer liselerden 

mezunu olan öğrencilerin (18,22±3,55) puan aldığı saptanmıĢtır. Aile boyutu ile 

öğrencilerin mezun oldukları lise türü arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıĢtır (p=0,269). 

 

“Sosyal” boyutta genel lise mezunu olan öğrencilerin (14,66±4,38) puan,özel 

lise mezunu olan öğrencilerin(18,60±3,62) puan, Fen ve Anadolu lisesi mezunu olan 

öğrencilerin(15,03±4,12) puan, meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin(12,20±4,75) 

puan, sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin (15,17±4,14) puan,diğer liselerden 

mezunu olan öğrencilerin (15,05±4,49) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal boyut ile 

öğrencilerin mezun oldukları lise türü arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu(p=0,034)saptanmıĢ ve bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 

post hoc Tukey HSD testi sonucunda özel liseden mezun olan öğrencilerin özgecilik 

sosyal boyut puanı meslek lisesinden mezun olan öğrencilerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıĢtır (p:0.013; p<0.05). Diğer okulların sosyal 

boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıĢtır.  

 

“Yardımseverlik” boyutundan genel lise mezunu olan öğrencilerin (16,08±4,13) 

puan, özel lise mezunu olan öğrencilerin(18,40±4,14) puan, Fen ve Anadolu lisesi 

mezunu olan öğrencilerin(16,38±3,26) puan, meslek lisesi mezunu olan 

öğrencilerin(15,90±4,58) puan, sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin 

(16,09±3,16) puan, diğer liselerden mezunu olan öğrencilerin (16,57±3,41) puan aldığı 

saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile öğrencilerin mezun oldukları lise türü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,490). 

 

“Sorumluluk” boyutundan genel lise mezunu olan öğrencilerin (17,60±3,19) 

puan, özel lise mezunu olan öğrencilerin (17,0±2,05) puan, Fen ve Anadolu lisesi 

mezunu olan öğrencilerin (17,60±2,98) puan, meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin 

(17,50±2,59) puan, sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin  (17,56±3,20) puan, 

diğer liselerden mezunu olan öğrencilerin (17,43±2,66) puan aldığı saptanmıĢtır. 

Sorumluluk boyutu ile öğrencilerin mezun oldukları lise türü arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,991). 
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Özgecilik ölçeği toplam puanı genel lise mezunu olan öğrencilerin 

(66,70±11,02) puan, özel lise mezunu olan öğrencilerin(75,0±7,79) puan, Fen ve 

Anadolu lisesi mezunu olan öğrencilerin(67,69±9,24) puan, meslek lisesi mezunu olan 

öğrencilerin(64,20±2,59) puan, sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin 

(67,46±9,36) puan, diğer liselerden mezunu olan öğrencilerin (67,29±10,21) puan aldığı 

saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği toplam puanı ile öğrencilerin mezun oldukları lise türü 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır (p=0,208). 

 

Öğrencilerin hemĢirelik bölümünü seçme durumuna göre özgecilik ölçeği alt 

boyut ve toplam puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-13’te sunulmuĢtur. 
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Tablo 4-13: Öğrencilerin HemĢirelik Bölümünü Seçme Durumuna Göre Özgecilik 

Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N: 443) 

                     HemĢirelik Mesleğini 

                   Seçme Durumu 

  

n Ortalama SD F P 

Aile Boyutu 

Ġsteyerek 182 18,82 3,32 

1,205 0,308 

Tesadüf 74 18,16 3,81 

Aile 

Yönlendirmesi 

114 
18,45 3,50 

Diğer 73 18,04 3,30 

Sosyal Boyut 

Ġsteyerek 182 15,44 4,10 

2,224 0,085 

Tesadüf 74 15,02 4,44 

Aile 

Yönlendirmesi 

114 
14,33 4,37 

Diğer 73 14,21 4,72 

Yardımseverlik 

Boyutu 

Ġsteyerek 182 16,43 3,65 

0,617 0,604 

Tesadüf 74 16,05 4,12 

Aile 

Yönlendirmesi 

114 
16,46 3,53 

Diğer 73 15,83 4,08 

Sorumluluk 

Boyutu 

Ġsteyerek 182 17,60 2,78 

1,025 0,381 

Tesadüf 74 17,93 2,99 

Aile 

Yönlendirmesi 

114 
17,17 3,13 

Diğer 73 17,63 3,36 

Özgecilik Ölçeği 

Toplam Puanı 

Ġsteyerek 182 63,31 9,83 

1,390 0,245 

Tesadüf 74 67,17 12,01 

Aile 

Yönlendirmesi 

114 
66,43 9,94 

Diğer 73 65,72 10,79 

 

 

Tablo 4-13 incelendiğinde; 

 “Aile” boyutundan isteyerek seçen öğrencilerin(18,82±3,32) puan, tesadüfen 

seçen öğrencilerin (18,16±3,81) puan, aile yönlendirmesi ile seçen öğrencilerin 
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(18,45±3,50) puan, diğer nedenlerle seçen öğrencilerin (18,04±3,30) puan aldığı 

saptanmıĢtır. Aile boyutu ile öğrencilerin hemĢirelik bölümünü seçme durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,308). 

 

“Sosyal” boyutta isteyerek seçen öğrencilerin(15,44±4,10) puan, tesadüfen seçen 

öğrencilerin (15,02±4,44) puan, aile yönlendirmesi ile seçen öğrencilerin (14,33±4,37) 

puan, diğer nedenlerle seçen öğrencilerin (14,21±4,72) puan aldığı saptanmıĢtır. Sosyal 

boyut ile öğrencilerin hemĢirelik bölümünü seçme durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,085). 

 

“Yardımseverlik” boyutunda isteyerek seçen öğrencilerin(16,43±3,65) puan, 

tesadüfen seçen öğrencilerin (16,05±4,12) puan, aile yönlendirmesi ile seçen 

öğrencilerin (16,46±3,53) puan, diğer nedenlerle seçen öğrencilerin (15,83±4,08) puan 

aldığı saptanmıĢtır. Yardımseverlik boyutu ile öğrencilerin hemĢirelik bölümünü seçme 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,604). 

 

“Sorumluluk” boyutunda isteyerek seçen öğrencilerin(17,60±2,78) puan, 

tesadüfen seçen öğrencilerin (17,93±2,99) puan, aile yönlendirmesi ile seçen 

öğrencilerin (17,17±3,13) puan, diğer nedenlerle seçen öğrencilerin (17,63±3,36) puan 

aldığı saptanmıĢtır. Sorumluluk boyutu ile öğrencilerin hemĢirelik bölümünü seçme 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,381). 

 

 Özgecilik ölçeği toplam puanı isteyerek seçen öğrencilerin(63,31±9,83) puan, 

tesadüfen seçen öğrencilerin (67,17±12,01) puan, aile yönlendirmesi ile seçen 

öğrencilerin (66,43±9,94) puan, diğer nedenlerle seçen öğrencilerin (65,72±10,79) puan 

aldığı saptanmıĢtır. Özgecilik ölçeği toplam puanı ile öğrencilerin hemĢirelik bölümünü 

seçme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıĢtır(p=0,245). 
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5. TARTIġMA 

 

Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören öğrencilerin özgecilik düzeylerini belirlemek amacıyla planlanan 

araĢtırmada elde edilen bulgular: 

 Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine  

 Öğrencilerin özgecilik düzeyleri ve etkileyen faktörlere 

ait verileri içeren bölümler halinde tartıĢılmıĢtır. 

 

5.1.Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri ve Özgecilik Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırma grubunu Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören 443 öğrenci oluĢturmaktadır. Öğrencilerin yaĢları 18 ile 

34 arasında değiĢmekte olup, ortalama yaĢ 21.33±1.77 olduğu; %48,8’i (216 kiĢi) genel 

lise, %21,4’ü (95 kiĢi) Anadolu/fen lisesi mezun olduğu saptanmıĢtır(Tablo 4-1)   

 

Öğrencilerin (kendileri dahil) %44,9’unun (199 kiĢi) 3-4 kardeĢ, %36.3’ünün 

(161 kiĢi) 1-2 kardeĢ olduğu; %38,6’sı (171 kiĢi) yaĢamlarının en uzun süresini büyük 

Ģehirde, %28,7’si (127 kiĢi) ilçede geçirdikleri; %85,3’ünün (378kiĢi) çekirdek aile, 

%10,6’sının (47kiĢi) geleneksel aile yapısına sahip olduğu saptanmıĢtır (Tablo 4-1). 

 

Öğrencilerin%11,1’inin (49 kiĢi) annesi çalıĢmakta iken, %88,9’unun (394 kiĢi) 

annesi çalıĢmamakta olduğu; öğrencilerin %68,8’inin (305 kiĢi) babası çalıĢmakta iken, 

%31,2’sinin (138 kiĢi) babası çalıĢmamakta saptanmıĢtır (Tablo 4-1).  

 

 Öğrencilerin özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları ortalamalar 

incelendiğinde; aile boyutunda 18,48±3,45 puan aldıkları ve bu boyuttan alınabilecek en 

yüksek puanın 25, en düĢük puanın 5 olduğu dikkate alındığında öğrencilerin puan 

ortalamasının ortalama düzeyin üzerinde olduğu, bir baĢka deyiĢle öğrencilerin 

ailelerini, akrabalarını ve kendi geçmiĢlerini yardımsever olarak algıladığı söylenebilir. 

Sosyal boyutta 14,88±4,35 puan aldıkları ve bu boyutta alınabilecek en yüksek puanın 

25, en düĢük puanın 5 olduğu dikkate alındığında öğrencilerin bu boyuttaki 

özelliklerinin diğer boyut kadar geliĢmemiĢ olduğu; sosyal yönünün zayıf olduğu 

söylenebilir. Yardımseverlik boyutunda 16,27±3,77 puan aldıkları ve bu boyutta 

alınabilecek en yüksek puanın 25, en düĢük puanın 5 olduğu dikkate alındığında 

öğrencilerin puan ortalamasının ortalama düzeyde olduğu, bir baĢka deyiĢle ortalama 



 42 

düzeyde yardımsever oldukları söylenebilir. Sorumluluk boyutunda 17,55±3,01 puan 

aldıkları ve bu boyutta alınabilecek en yüksek puanın 25, en düĢük puanın 5 olduğu 

dikkate alındığında öğrencilerin puan ortalamasının ortalama düzeyin üzerinde olduğu,  

bir baĢka deyiĢle sorumluluk alma oranının ve baĢkalarının sorumluluk alabileceğine 

inançlarının olduğu söylenebilir (Tablo 4-3). Bu bulgular, ülkemizde aile unsurunun 

vazgeçilmez bir yeri olduğu litaretür bilgisi ile örtüĢmektedir (Akbaba 1994; Acun 

Kapıkıran 2008; Kartal ve ark. 2009a,b). Ölçekte yer alan maddelerde en yüksek 

aritmetik ortalamanın aile boyutunda “Aile bireyleri birbirlerine ne ölçüde yardım 

eder?” maddesine ait olması (4,30±0,98) da bu görüĢü destekler niteliktedir (Tablo 4-2). 

Öğrencilerin özgecilik ölçeğinde 67,21±10,42 toplam puan aldıkları ve toplam puanın 

en yüksek 100, en düĢük 20 olduğu dikkate alındığında öğrencilerin ortalamanın üzeride 

puan aldığı, öğrencilerin özgecilik düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu 

söylenebilir (Tablo 4-3) (Akbaba 1994, 2001).  

 

5.2. Öğrencilerin Özgecilik Düzeylerini Etkileyen Faktörler 

 

 AraĢtırma kapsamında öğrencilerin özgecilik ölçeğinde aldıkları puan 

ortalamaları ile sınıf düzeyi, cinsiyet, aile tipi, kendileri dâhil kardeĢ sayısı, anne ve 

baba çalıĢma durumu, yaĢamlarının en uzun süresini geçirdikleri yer, yakın arkadaĢ 

sayısı, mezun oldukları lise türü ve hemĢirelik mesleği seçme durumu arasında iliĢki 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; her dört boyutta ve özgecilik toplam puanında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05).(Tablo 4-4). Bu bulgu 

özgeci tutumun hemĢirelik değerlerindeki yeri dikkate alındığında üzerinde durulması 

gereken önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiĢtir.   

 

Öğrencilerin cinsiyetlere göre özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile boyutu puanı cinsiyetlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0,05). Bu bulgu, Akbaba, ĠĢmen ve Yıldız ve Kumru ve 

ark. çalıĢmalarında cinsiyetin özgeci davranıĢ üzerine etkisi olmadığı gösteren bulgu ile 

paralellik göstermektedir (Tablo 4-5). Bu bulgular, aile boyutu üzerinde cinsiyetin bir 

farklılık yaratacak nitelikte etkili olmadığını düĢündürmektedir (Akbaba 1994; ĠĢmen ve 

Yıldız 2005; Kumru ve ark. 2004). 
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Öğrencilerin cinsiyetlere göre özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; sosyal boyut puanı, erkek öğrencilerde, kız öğrencilere 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıĢtır (p≤0,01). Bu 

bulgu; tüm sosyal aktivitelere kız öğrencilerin, erkek öğrencilere oranla daha az ilgi 

gösterdiğini belirten araĢtırmalarla paralellik göstermektedir (Gültekin ve Ġrgil, 2000; 

Yiğit ve ark 2008). Bu durum, çalıĢmaya katılan erkek öğrencilerin sosyal aktivitelere 

katıldığını gösteren bir bulgu olarak değerlendirilmiĢtir. 

 

Öğrencilerin, cinsiyetlere göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, yardımseverlik, sorumluluk ve özgecilik toplam 

puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0,05). Bu bulgu, 

cinsiyetin özgeci davranıĢ üzerine etkisi olmadığını gösteren araĢtırmalar ile paralellik 

göstermektedir (Akbaba 1994, ĠĢmen ve Yıldız 2005; Onatır 2008). Sonuçlar cinsiyetin 

özgeci davranıĢ üzerinde etkisi olmadığını düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin, aile tipine göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; sosyal, yardımseverlik, sorumluluk ve özgecilik toplam 

puanları açısından aile tipine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır 

(p>0,05). Öğrencilerin aile tipine göre özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile boyutu ile aile tipine göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır (Tablo 4-6). Bu farklılaĢmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey HSD testinde parçalanmıĢ aileye sahip 

öğrenciler ile çekirdek ve geleneksel ailelere sahip öğrencilerin ortalamalarından 

kaynaklandığı görülmektedir. YapılmıĢ olan çalıĢmalarda, öğrencilerin aile tipi bir 

değiĢken olarak incelenmediği için karĢılaĢtırmaya gidilememiĢtir (Akbaba 1994; Duru 

2002, ĠĢmen ve Yıldız 2005). Bu sonuca göre, parçalanmıĢ aileye sahip öğrencilerin, 

çekirdek ve geniĢ aileye sahip öğrencilere kıyasla ailesini ve akrabalarını yardımsever 

olarak görmediğini ve geçmiĢte kendilerinin de aileye karĢı daha az düzeyde sorumluluk 

taĢıdıkları düĢünülmüĢtür.  

 

Öğrencilerin (kendileri dahil) kardeĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile, sosyal ve sorumluluk 

boyutları ile istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0,05). Öğrencilerin 
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(kendileri dahil) kardeĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; yardımseverlik boyutu ile arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu (p≤0,05)  saptanmıĢtır (Tablo 4-7). Bu farklılaĢmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Post-hoc Tukey HSD testinde kardeĢ sayısı 1-2 olan 

öğrencilerin  yardımseverlik puanı, kardeĢ sayısı 3-4 çocuk olan ailelerden anlamlı 

düzeyde düĢük olarak saptanmıĢtır. Bu bulguyla ilgili olarak, benzer çalıĢmalarla 

paralellik göstermektedir(Duru 2002; Kumru ve ark.  2004; Çalık 2008). Bu durum, 

kardeĢ sayısı çok olan öğrencilerin baĢkalarına karĢı yardım etme durumunu olumlu 

yönde geliĢtirdiğini düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin (kendileri dahil) kardeĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği toplam 

puanında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır (Tablo 4-7). Bu 

farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Post-hoc Tukey HSD testi 

sonucunda; 3-4 kardeĢ olan öğrencilerin özgecilik ölçeği toplam puanı, 1-2 kardeĢ olan 

öğrencilerin özgecilik ölçeği toplam puanından istatistiksel olarak anlamlı yüksekken, 

diğer kardeĢ sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır. Bu 

bulgu, konuyla ilgili yapılan çalıĢmalarla benzerlik göstermektedir (Duru 2002;  Kumru 

ve ark.  2004; Çalık 2008). Bu bulgu, kardeĢ sayısı çok olan öğrencilerin özgeci 

davranıĢlarını olumlu yönde geliĢtirdiğini düĢündürmektedir.  

 

Öğrencilerin, annelerinin çalıĢma durumuna göre, özgecilik ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; her dört boyutta ve 

özgecilik ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (p>0,05)(Tablo 4-8). YapılmıĢ olan çalıĢmalarda öğrencilerin anne 

çalıĢma durumu bir değiĢken olarak incelenmediği için karĢılaĢtırmaya gidilememiĢtir 

(Akbaba 1994; Duru 2002; ĠĢmen ve Yıldız 2005).  Bu bulgu, anne çalıĢma durumunun 

özgecilik açısından bir farklılık oluĢturmadığını düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin, babalarının çalıĢma durumuna göre, özgecilik ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; sosyal, sorumluluk, 

yardımseverlik ve özgecilik ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır (p>0,05) (Tablo 4-9). Öğrencilerin, aile boyutu puanı, babası 

çalıĢmayan öğrencilerde anlamlı düzeyde düĢük olarak saptanmıĢtır (p≤0,05). YapılmıĢ 

olan çalıĢmalarda; öğrencilerin baba çalıĢma durumu bir değiĢken olarak incelenmediği 

için karĢılaĢtırmaya gidilememiĢtir(Akbaba 1994; Duru 2002; ĠĢmen ve Yıldız 2005). 
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Bu bulgu, babanın çalıĢması durumunda, sosyo-ekomomik bir neden olarak aile ve 

akrabalar arasında yardımseverliğin düĢük olarak algılandığını düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin yaĢamlarının en uzun süresini geçirdikleri yerleĢim yerine göre 

özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; her 

dört boyutta ve özgecilik ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark (p>0,05) bulunamamıĢtır (Tablo 4-10). Bu bulgu, küçük yerleĢim birimlerinde 

birincil iliĢkilerin daha yoğun yaĢanacağı, dolayısıyla küçük Ģehir ve kasabalarda 

oturanların, büyük Ģehirde oturanlara göre daha yüksek oranda yardım etme eğiliminde 

olduklarını belirten çalıĢmalarla benzerlik göstermemekte olup, konunun daha kapsamlı 

araĢtırmalarla incelenmesi gerektiğini düĢündürmektedir (Bridge ve Coady 1996; Duru 

2002; Çalık ve ark. 2008). 

 

Öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile boyutu ile öğrencilerin yakın 

arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır 

(Tablo 4-11). Bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Post-hoc Tukey 

HSD testinde yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerin aile boyutu puanı, 1-3 

yakın arkadaĢı olan ve 4-6 yakın arkadaĢı olan gruptan anlamlı düzeyde yüksek olarak 

saptanmıĢtır (p≤0,05). Yakın arkadaĢ sayısı 1-3 olan ve 4-6 olan öğrencilerin aile 

boyutu puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05). Bu bulgu, 

Duru’nun yaptığı çalıĢmada, yakın arkadaĢ sayısı fazla olması ile aile bireylerini 

yardımsever olması arasında pozitif iliĢki olduğunu belirten bulgu ile paralellik 

göstermektedir (Duru 2002). Bu durum, yakın arkadaĢ sayısı fazla olan öğrencilerin 

ailelerini daha çok yardımsever olarak algıladıklarını düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; sosyal boyut ile öğrencilerin yakın 

arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır 

(Tablo 4-11). Bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey 

HSD testinde yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerin sosyal boyut puanı 1-

3 yakın arkadaĢı olan gruptan anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıĢtır (p≤0,05). 

Diğer grupların sosyal boyut puanları arasında anlamlı farklılık görülmemektedir 

(p>0,05). Bu bulgu, sosyal iliĢki ağının geniĢlediği ve yardım davranıĢının artma 
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eğiliminde olduğu yönündeki görüĢe paralellik göstermektedir (Duru 2002; Rognstad ve 

ark. 2004;  Girgin 2009;  Kartal ve Çetinkaya 2009).  

 

Öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; yardımseverlik boyutu ile öğrencilerin 

yakın arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) 

saptanmıĢtır (Tablo 4-11). Bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 

Post-hoc Tukey HSD testinde yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerin 

yardımseverlik boyutu puanı 1-3 yakın arkadaĢı olan gruptan anlamlı düzeyde yüksek 

olarak saptanmıĢtır (p≤0,05). Bu bulgu, Duru’nun çalıĢması ile paralellik 

göstermektedir (Duru 2002). Bu durum, öğrencilerin yakın arkadaĢı fazla olan 

öğrencilerin baĢkalarına karĢı daha yardımsever olduklarını düĢündürmektedir.  

 

Öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; sorumluluk boyutu ile öğrencilerin yakın 

arkadaĢ sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05)  saptanmıĢtır 

(Tablo 4-11). Bu bulgu, yakın arkadaĢ sayısı ile sorumluluk alma ve baĢkalarının 

sorumluluk alma inancının bir farklılık oluĢturmadığını düĢündürmektedir. 

  

Öğrencilerin yakın arkadaĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği toplam puanında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır (Tablo 4-11). Bu 

farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan post hoc Tukey HSD testi 

sonucunda; 7 ve üzeri yakın arkadaĢı olan öğrencilerin özgecilik ölçeği toplam puanı 4-

6 arkadaĢı olanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek, 1-3 arkadaĢı olanlardan ise 

ileri düzeyde anlamlı yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu bulgu, konuyla ilgili yapılan 

çalıĢmalarla benzerlik göstermektedir (Duru 2002;  Kumru ve ark.  2004; Çalık 2008). 

Bu bulgu, yakın arkadaĢ sayısı çok olan öğrencilerin özgecilik düzeylerini olumlu 

yönde geliĢtirdiğini düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin mezun oldukları lise türü ile özgecilik alt boyutları arasında aile, 

sorumluluk, yardımseverlik boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (p>0,05). Öğrencilerin mezun oldukları lise türü ile özgecilik alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalaması karĢılaĢtırıldığında; sosyal boyut ile öğrencilerin 

mezun oldukları lise türü arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) 

saptanmıĢtır (Tablo 4-12). Bu farklılaĢmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 
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Post-hoc Tukey HSD testi sonucunda özel liseden mezun olan öğrencilerin özgecilik 

sosyal boyut puanı, meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin özgecilik sosyal boyut 

puanından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıĢtır (p≤0,05). 

YapılmıĢ olan çalıĢmalarda, öğrencilerin mezun oldukları lise türü bir değiĢken olarak 

incelenmediği için karĢılaĢtırmaya gidilememiĢtir.  Bu durumun, özel liselerde sosyal 

faaliyetlere katılımın yüksek olmasından kaynaklanabileceğini düĢündürmektedir.  

 

Öğrencilerin hemĢirelik bölümünü seçme durumu ile özgecilik düzeyleri 

arasında her dört boyutta da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05) 

(Tablo 4-13). Duru’nun yaptığı çalıĢmada; bilerek ve isteyerek gelen öğrencilerin yardım 

eğilimlerinin, diğer gruptan yüksek olduğunu göstermiĢtir (Duru 2002). Bu durum, konunun 

daha kapsamlı araĢtırmalarla incelenmesi gerektiğini düĢündürmektedir  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 Öğrencilerin özgecilik ölçeğindeki maddelerden aldıkları puanın genel aritmetik 

ortalaması (3,37±1.17) bulunmuĢtur. Öğrencilerinin özgecilik ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları aile boyutunda (18,48±3,45) puan 

aldıkları ve öğrencilerin ailelerini, akrabalarını ve kendi geçmiĢlerini 

yardımsever olarak algıladığı, sosyal boyutta (14,88±4,35) puan aldıkları ve 

öğrencilerin sosyal yönlerinin zayıf olduğu, yardımseverlik boyutunda 

(16,27±3,77) puan aldıkları ve öğrencilerin ortalama düzeyde yardımsever 

oldukları, sorumluluk boyutunda (17,55±3,01) puan aldıkları ve sorumluluk 

alma oranının ve baĢkalarının sorumluluk alabileceğine inancın olduğu, 

öğrencilerin özgecilik ölçeğinde 67,21±10,42 toplam puan aldıkları ve özgecilik 

puanına göre ortalamanın üzerinde özgeci olduklar saptanmıĢtır.  

 

 Öğrencilerin aile tipine göre özgecilik ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile boyutu ile aile tipine göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır. Bu farkın parçalanmıĢ aileye 

sahip öğrencilerin, çekirdek ve geniĢ aileye sahip öğrencilere kıyasla ailesini ve 

akrabalarını yardımsever olarak görmediği saptanmıĢtır. 

 

 Öğrencilerin, babalarının çalıĢma durumuna göre, özgecilik ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile boyutu puanı, 

babası çalıĢmayan öğrencilerde anlamlı düzeyde düĢük olarak saptanmıĢtır 

(p≤0,05). 

 

 Öğrencilerin, (kendileri dahil) kardeĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt 

boyutlarında yardımseverlik boyutu ve özgecilik ölçeği toplam puanı, kardeĢ 

sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05)  saptanmıĢtır. Bu 

farkın; 3-4 kardeĢ olan öğrencilerin yardımseverlik boyutu ve özgecilik ölçeği 

toplam puanları, 1-2 kardeĢ olanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. 

 

 Öğrencilerin, yakın arkadaĢ sayısına göre, özgecilik ölçeği alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; aile, sosyal ve yardımseverlik 
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boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) saptanmıĢtır. Bu 

farkın yakın arkadaĢ sayısı 7 ve üzerinde olan öğrencilerden kaynaklandığı 

saptanmıĢtır. 

 

 Öğrencilerin, mezun oldukları lise türü ile özgecilik alt boyutlarından aldıkları 

puan ortalaması karĢılaĢtırıldığında; sosyal boyut ile öğrencilerin mezun 

oldukları lise türü arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p≤0,05) 

saptanmıĢtır. Bu farkın özel liselerden mezun olan öğrencilerden kaynaklandığı 

saptanmıĢtır. 

 

 Öğrencilerin sınıf düzeyi, anne çalıĢma durumu, yaĢam yeri, hemĢirelik 

bölümünü seçme nedeni ile özgecilik düzeyleri arasında her dört boyutta ve 

özgecilik puanında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Bu kapsamdaki öneriler; 

 HemĢirelik öğrencilerin iĢbirliği, paylaĢma, yardımlaĢma, sorumluluk alma gibi 

özgeci davranıĢlarını geliĢtirecek etkinliklere katılımları desteklenmelidir. 

 

 HemĢirelik öğrencilerinin özgeci davranıĢlarının incelenmesi için daha büyük 

gruplarla çalıĢılmasına ve ileri araĢtırmalar yapılmasına gereksinim vardır. 
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FORMLAR 

Ek-1: Bilgi Formu 

BĠLGĠ FORMU 

 Değerli katılımcılar, 

Bu bilgi formu, hemĢirelik öğrencilerinin özgecilik düzeyini belirlemek amacıyla 
hazırlanmıĢtır. Formda yer alan soruların boĢ bırakılmaması sonuçların güvenirliliği 

açısından önemlidir. Elde edilen veriler gizli kalacaktır. AraĢtırmanın dıĢında 

herhangi bir kiĢi ya da kuruluĢa verilmeyecektir. Lütfen isim yazmayınız.  

AraĢtırmanın gerçekleĢtirilmesindeki katkılarınız ve desteğiniz için teĢekkür ederim.                     

                                                  Ġ.Ü.Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu  

                   HemĢirelik Öğretimi Anabilim Dalı 

                      Yüksek Lisans Öğrencisi: Güliz Kaçar Banbal 

 1- Sınıfınız: …………..  

2- YaĢınız: .................... 

3- Cinsiyetiniz: 

(  ) Kadın   (  ) Erkek 

4- Medeni durumunuz: 

(  ) Evli      (  ) Bekâr  

5- Aile tipi: 

(  ) Çekirdek aile 

(  ) Geleneksel geniĢ aile 

(  ) ParçalanmıĢ aile 

6- Siz dâhil kardeĢ sayınız: ........... 

 7- Anne çalıĢıyor mu? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

 8- Baba çalıĢıyor mu? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

 9-YaĢamınızın çoğunu geçirdiğiniz yer 

 (   )Köyde / Kasabada   (  ) Ġlçede    

 (  ) Küçük Ģehirde    (  ) Büyük Ģehirde  

 10-Yakın arkadaĢ sayınız: ............... 

 11-Mezun olduğunuz lise? 

 (  ) Genel lise    (  ) Meslek lisesi 

 (  ) Özel lise     (  )Sağlık meslek lisesi 

 (  ) Anadolu Lisesi / Fen lisesi  (  ) Diğer………………. 

12-HemĢirelik bölümünü seçme sebebiniz? 

 (  ) Ġsteyerek     (  ) Aile yönlendirmesi 

 (  ) Tesadüf     (  ) Diğer.......................................... 
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EK- 2: Özgecilik Ölçeği 

Özgecilik Ölçeği 

Bu soruların üzerinde fazla düĢünmeden hızlıca tamamlayınız. AĢağıdaki her soruyu size 

göre en iyi ifade eden sayıyı 1 ile 5 arasında iĢaretleyiniz( 1 çok azı, 5 çok fazlayı ifade 

eder). 

1- Akrabalarınız size ne ölçüde yardım ederler? Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

2-Küçüklüğünüzde kardeĢlerinize karĢı evde ne 

ölçüde sorumluluk yüklenmiĢtiniz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

3-Babanız baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi? Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

4-Anneniz baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi? Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

5-Aile bireyleri birbirlerine ne ölçüde yardım eder? Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

6-Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği etkinliklere 

ne ölçüde yer aldınız? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

7- Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği etkinliklere 

ne sıklıkla yer aldınız? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

8-Çevrenizdeki kulüp, cami, hayır kurumu gibi 

kuruluĢların yönetiminde ne ölçüde etkinlik 

gösterirsiniz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

9-Çevrenizdeki etkinliklere katılma sıklığınız. Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

10-Bir grubun görevlisi olarak ne ölçüde hizmet 

verirsiniz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

11-Hayır kurumlarına ne kadar bağıĢta 

bulunursunuz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

12-Tatil günlerinde baĢkalarına ne ölçüde yardım 

edersiniz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

13-Hasta ve düĢkünleri ziyaret için ne kadar zaman 

ayırırsınız? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

14-BaĢkalarıyla Ģeker, sigara, kurabiyenizi vb. ne 

ölçüde paylaĢırsınız? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

15-Mesela sizden “bir ekmek parası” isteyene ne 

kadar yardım edersiniz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

16-Pek çok insanın kendi baĢının çaresine 

bakabileceğine ne ölçüde inanırsınız? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

17-Çoğu insanın esas olarak sorumluluk yüklenme 

derecesi nedir? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

18-Zor durumda kalmıĢ olanlara insanlar ne ölçüde 

yardımcı olmaya hazırlar? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5…Çok fazla 

19-Kendiniz için ne ölçüde sorumluluk 

taĢıyabilirsiniz? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 

20-Bir insan aile içi ya da dıĢı kimselere ne ölçüde 

yardımcı olmalı ve onlara karĢı sorumluluk 

yüklenmelidir? 

Çok az…1… 2… 3… 4… 5… Çok fazla 
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Ek- 3: Özgecilik Ölçeğinin Tez'de Kullanılmasına Dair Ġzin Yazısı 
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Ek- 4:  CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Etik Kurulu Onayı 
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 Ek- 5: Tez Verilerinin Toplanması Ġle Ġlgili Ġzin Yazısı 
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