
2019 ISTANBUL
SCHOOL OF NURSING

HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU

INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS 
ULUSLARARASI ÖĞRENCI KONGRELERI

EVIDENCE-BASED PRACTICES IN NURSING
HEMŞIRELIKTE KANIT TEMELLI UYGULAMALAR

MARMA OTEL ISTANBUL
TURKEY

EDITORS / EDİTÖRLER

26-27 MARCH 2019 / 26-27 MART 2019

Assist. Prof. Dr. Demet AVCI ALPAR



2 3

Hüseyin Şimşek
Founder and Chairman of the Board of Trustees

Prof. Dr. Şahin Karasar
Rector

Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Vice-Rector

Prof. Belma Akşit
Vice-Rector

Prof. Dr. Manuk Norayık Manukyan
Vice-Rector

Assist. Prof. Dr. İlkun Orbak
Secretary General

Hüseyin Şimşek
Kurucu ve Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Şahin Karasar
Rektör

Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Belma Akşit
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Manuk Norayık Manukyan
Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İlkün Orbak
Genel Sekreter

We would like to express our 
gratitude and special thanks to 
the executive management of 

Maltepe University

Maltepe Üniversitesi yönetimine 
teşekkürlerimizi sunmak ve 
minnettarlığımızı göstermek 

istiyoruz.

School of Nursing
Hemşirelik Yüksekokulu
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/Istanbul
Phone: +90 216 626 10 50
Fax: +90 216 626 10 70

Publisher: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. 
Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:4
34704 - Ataşehir / ISTANBUL
Tel: 0216 470 44 70 • Faks: 0216 472 84 05
www. egebasim. com. tr
Matbaa Sertifika No: 12468

ISBN: 978-605-2124-14-7



56 57Maltepe University International Student Congress: “Evidence-Based Practices in Nursing” Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresi: “Hemşirelikte Kanıt Temelli Uygulamalar”

between the students ‘fathers’ occupation, 
getting a lesson about the environment and 
participation in environmental activities and the 
mean of environmental attitude scale (8). In 
order to develop positive attitudes and behaviors 
towards the environment, environmental 
education should continue from primary to 
higher education (2, 7). Sam et al. (2010), it 
was found that mother education level had a 
significant effect on university students’ attitude 
towards the environment (21, 22). It is thought 
that students’ attitudes towards the environment 
are reflected in a positive way of growing up as a 
model of parents in a family environment with 
parents of high education. 
It has been found that family type is another 
factor affecting the students’ awareness of the 
environment. According to a study, ecological 
risk perceptions of students with nuclear family 
type were found to be higher than students 
with large family type. This can be explained 
by the fact that parents in the nuclear family 
spend more time training their children and 
raise them more environmentally sensitive. In 
the same study, environmental risk perceptions 
and environmental attitudes of the students 
who know about the environmental non-
governmental organization (10). Being a member 
of an environmental organization or participating 
in the activities of the organizations related to the 
environment may increase the awareness of the 
environment in individuals. 
As a result; gender, poor economic situation, 
parent profession, education about the 
environment, membership of non-governmental 
organizations related to environment and 
participation in activities have generally affected 
the environmental consciousness. Since 
environmental awareness and attitudes towards 
the environment are strong determinants of 
environmental behaviors, the positive change 
of the factors affecting the environment is 
especially important for university students.

Keywords: Environmental consciousness, university 
students.

bir ders alma durumları ve çevre ile ilgili aktivi-
telere katılım ile çevresel tutum ölçeği puan or-
talamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu 
saptanıştır (8). Çevreye yönelik olumlu tutum ve 
davranışların gelişmesi için çevre ile ilgili eğitimin 
ilköğretimden yükseköğretime kadar devam 
etmesi gereklidir (2,7). Sam ve ark. (2010)’nın 
yaptığı çalışmada, anne eğitim düzeyinin üniver-
site öğrencilerinin çevreye yönelik tutum puan-
larında anlamlı etkiye sahip olduğu bulunmuştur 
(21,22). Yüksek eğitim düzeyine sahip ebevey-
nlerin olduğu bir aile ortamında ebeveynlerini 
model alarak büyümenin öğrencilerin çevreye 
yönelik tutumlarına olumlu bir şekilde yansıdığı 
düşünülmektedir. 
Aile tipinin öğrencilerin çevreye yönelik bilincini 
etkileyen bir diğer faktör olduğu tespit edilmiş-
tir. Yapılan bir çalışmaya göre, çekirdek aile tipi-
ne sahip öğrencilerin ekolojik risk algıları geniş 
aile tipine sahip öğrencilere göre daha yüksek 
bulunmuştur. Bu durum çekirdek ailedeki ebe-
veynlerin çocuklarının eğitimi için daha fazla za-
man ayırmaları ve onları çevre konusunda daha 
duyarlı yetiştirmeleri ile açıklanabilir. Yine aynı 
çalışmada, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını 
bilen öğrencilerin çevresel risk algıları ve çevresel 
tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir (10). Çevre ile ilgili bir kuruluşa üye olma ya da 
çevre ile ilgili kuruluşların faaliyetlerine katılım 
bireylerde çevreye yönelik bilincin artmasına ne-
den olabilir. 
Sonuç olarak; cinsiyet, kötü ekonomik duruma 
sahip olma, ebeveyn mesleği, çevre ile ilgili eğitim 
alma, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına üye 
olma ve faaliyetlere katılımın çevre bilincini genel 
olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Çevreye yönelik 
bilinç ve tutumlar çevreye yönelik davranışların 
güçlü belirleyicileri olduğundan, üniversite öğ-
rencilerine olumlu çevre tutum ve davranışları 
kazandırmada çevre bilincini etkileyen faktörle-
rin dikkate alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel bilinç, Üniversite 
öğrencileri

AIM: This study was carried out on final year 
students of nursing, to determine the effect level 
of anxiety caused by the hopelessness of not 
finding a job.
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FINAL YEAR STUDENTS OF NURSING JOB ANXIETY AND 
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AMAÇ: Bu çalışma, iş bulmayanların umutsuzlu-
ğunun neden olduğu kaygı düzeyini belirlemek 
için hemşirelik son sınıf öğrencileri üzerinde ger-
çekleştirilmiştir.
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METHOD: The creation of this descriptive and 
relational study was made by final year students 
of a nursing college in a government university. 
The sampling method was not used in the study 
and creation was completely reached. A sample 
of 134 students who accepted to participate 
in the study was formed. The data collection 
tool included a 14-item descriptive information 
form, State-Trait Anxiety Inventory, and Beck 
Hopelessness Scale. Necessary permits were 
obtained from the Human Research Ethics 
Committee of Social Sciences for the study while 
a written informed consent was obtained from 
the students who agreed to participate in the 
study.
FINDINGS: In this study, it was determined that; 
76.9% of the students were female, 46.3% were 
within 20-21 age range, 50.7% were living in the 
dormitory, 70.1% had same expenses as their 
income, and 56% of them shared similar success 
in their academic achievement. While 60.4% of 
them chose the nursing profession voluntarily, 
50.7% of them did chose to nurse by themselves 
with a consultant, 88.8% did not work, 66.4% of 
them were worried about finding a job, 76.9% 
of them wanted to work right after graduation, 
57.5% wanted to work immediately in order to 
achieve economic freedom and 32.1% thought 
they could find a job in 6-11 months period. The 
mean scores of the state anxiety scores of the 
students were 40.59 ± 5.80, the mean scores 
of trait anxiety scores were 46.44 ± 5.59 and the 
mean despair score was 4.95 ± 4.05.
In the study, since it was determined that there 
was a statistically significant difference in the 
distribution of hopelessness (X2:0,175; p=0.000) 
and trait anxiety scores (X2:0,085; p<0.05), and 
there was no statistically significant difference 
in the distribution of nonparametric and state 
anxiety scores X2:0,069; p>0.05)) in statistical 
procedures, parametric tests were used in 
statistical procedures.

In the study, it was established that despair scores 
differ according to the place where students live 
X2:6.003; p≤0.05); The despair score (5,7500 ± 
3.07) of those living with their families is higher 
than those living alone at home (5,1081 ± 3.79), 
living in the dormitory (4,6029 ± 4.52) and those 
living at home with their friends. The despair 
scores were also different according to job 
selection (U:1668.00; p≤0.05); especially despair 
scores (5,7925 ± 4.08) are higher for those who 
unintentionally choose the profession, despair 
scores differ (X2:11.07; p≤0.05);) according to the 
period for job planning, those who think that they 
can find work within 24-36 months have higher 
despair scores (7,7143 ± 4,69) than those who 
said they will find work in less than 6 months, 
6-11 months, 12-23 months, 36 months and more.
It was established that there is no significant 
difference between the state and trait anxiety 
score according to gender, age, living place, 
income, academic achievement, nursing status, 
influential person in a selection of department, 
time of planning to find work. 
While a negative correlation was found between 
the scores of the despair scale and the state 
anxiety scale scores, there was a positive and 
negative correlation with the trait anxiety scale.
RESULT: It was found in this study that, the 
despair score is different according to the variable 
of the place where a person lives, according to 
the preference of nursing variable and the time 
that the person plans to find a job. There is also a 
very weak negative relationship between scores 
of despair scale and state anxiety scale scores. 
While there is a weak and statistically no relation 
between positive orientation with trait anxiety 
scale.

Key Words: Hopelessness, despair, state-trait anxiety, 
final year nursing student

YÖNTEM: Bu tanımlayıcı ve ilişkisel çalışmanın 
oluşturulması, bir devlet üniversitesindeki bir 
hemşirelik yüksekokulunun son öğrencileri ta-
rafından yapıldı. Çalışmada örnekleme yöntemi 
kullanılmamış ve bir yaratıma tamamen ulaşıl-
mıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 134 öğ-
renciden oluşan bir örnek oluşturuldu. Veri top-
lama aracı 14 maddelik açıklayıcı bir bilgi formu, 
Durum Sürekli Kaygı Envanteri ve Beck Umut-
suzluk Ölçeğini içermektedir. Araştırma için Sos-
yal Bilimler Insan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 
gerekli izinler alınmış, çalışmaya katılmayı kabul 
eden öğrencilerden yazılı bir onay alınmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada; Öğrencilerin% 76,9’u 
kız,% 46,3’ü 20-21 yaş aralığında,% 50,7’si yurt-
ta,% 70,1’i gelirleri ile aynı giderlere sahipti ve% 
56’sı akademik başarılarında benzer başarılar 
paylaştı. % 60,4’ü gönüllü olarak hemşirelik 
mesleğini seçerken,% 50,7’si bir danışmanla tek 
başına hemşireliği seçti,% 88,8’i işe yaramadı,% 
66,4’ü iş bulma konusunda endişeliydi,% 76,9’u 
hemen sonra çalışmak istedi mezuniyet,% 57.5 
‘i ekonomik özgürlüğü sağlamak için hemen ça-
lışmak istedi ve% 32.1’ i 6-11 ay içinde iş bulabi-
leceklerini düşünüyordu. Öğrencilerin durumluk 
kaygı puanlarının ortalama puanları 40.59 ± 5.80, 
sürekli kaygı puanlarının ortalama puanları 46.44 
± 5.59 ve ortalama umutsuzluk puanları 4.95 ± 
4.05 idi.
Araştırmada, umutsuzluk dağılımında (X2: 0,175; 
p = 0.000) ve sürekli kaygı puanlarının (X2: 0,085; 
p <0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
sahip olduğu tespit edildi ve istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark yoktu. parametrik olmayan 
ve durumluk kaygı puanlarının dağılımında X2: 
0,069; p> 0.05)) istatistiksel işlemlerde, istatis-
tiksel işlemlerde parametrik testler kullanılmıştır.
Araştırmada, çaresizlik puanlarının öğrencilerin 
yaşadığı yerlere göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. X2: 6.003; p≤0.05); Aileleriyle birlikte 
yaşayanların umutsuzluk puanı (5.7500 ± 3.07), 
evde yalnız yaşayanlardan (5.1081 ± 3.79), yurtta 
yaşayanlardan (4.6029 ± 4.52) ve evde yaşa-
yanlardan daha yüksektir. Arkadaş. Umutsuzluk 
puanları da meslek seçimine göre farklıydı (U: 
1668.00; p≤0.05); özellikle umutsuzluk puanları 
(5.7925 ± 4.08) mesleği istemeden seçenler için 
daha yüksektir, umutsuzluk puanları farklıdır 
(X2: 11.07; p≤0.05);) iş planlama dönemine göre, 
iş bulabileceklerini düşünenler 24-36 ay içerisin-
de, 6 aydan kısa, 6-11 ay, 12-23 ay, 36 ay ve daha 
kısa sürede iş bulacağını söyleyenlere göre daha 
yüksek umutsuzluk puanlarına (7,7143 ± 4,69) 
sahiptir.
Devlet ile sürekli kaygı puanları arasında cinsiyet, 
yaş, yaşam yeri, gelir, akademik başarı, hemşire-
lik durumu, bölüm seçiminde etkili kişi, iş bulma 
planına göre anlamlı bir fark bulunmadığı tespit 
edildi.
Umutsuzluk ölçeği puanları ile durumluk kaygı 
ölçeği puanları arasında negatif bir korelasyon 
bulunurken, sürekli kaygı ölçeği ile pozitif ve ne-
gatif bir ilişki bulunmuştur.
SONUÇ: Bu çalışmada, umutsuzluk puanının, bir 
kişinin yaşadığı yerin değişkenine, hemşirelik de-
ğişkeni tercihine ve kişinin iş bulmayı planladığı 
zamana göre farklı olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
çaresizlik ölçeği puanları ile durumluk kaygı ölçe-
ği puanları arasında da çok zayıf bir negatif ilişki 
vardır. Zayıf ve istatistiksel olarak olumlu yönelim 
ile sürekli kaygı ölçeği arasında bir ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Umutsuzluk, çaresizlik, durumluk 
özellik kaygısı, son sınıf hemşireliği öğrencisi


