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ADAY HEMŞİRELERİN ATANIP ATANMAMAYA YÖNELİK 
KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU1,  Fatma ORGUN1

1 Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Özet: Bu çalışma, aday hemşirelerin kadrolu hemşire olarak “atanıp atanmamaya” yönelik kaygı ve 
umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla planlanan, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma 
kapsamına, 2007- 2008 öğretim yılında İzmir ilinde bulunan bir Hemşirelik Yüksekokulu’nun 4. sınıfın-
da öğrenim görmekte olan öğrencilerden, araştırmaya katılmayı kabul eden 131 öğrenci alınmıştır. Veri 
toplama aracı olarak aday hemşirelerin sosyo - demografik özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi Formu”, 
Spielberg’in “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ve Beck’in “Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Bu 
çalışmada Durumluk - Sürekli Kaygı Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı r=,92 olarak bulunmuştur. 
Umutsuzluk Ölçeği’nin alfa iç tutarlık katsayısı ise r= ,82 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilme-
sinde, korelasyon, student t testi ve varyans analizleri uygulanmıştır. Aday hemşirelerin Durumluk Kaygı 
Ölçeği’nin ve Sürekli Kaygı Ölçeği’nin toplamında aldıkları puan ortalamaları orta düzeyde bulunmuştur. 
Umutsuzluk Ölçeğinin Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler, Motivasyon Kaybı, Umut alt boyutla-
rında ve Umutsuzluk Ölçeğinin toplamında aldıkları puan ortalamaları düşük düzeyde bulunmuştur. Aday 
hemşirelerin belli bir işte çalışma durumu, hemşirelik mesleğini seçme durumu, mesleği sevme durumu 
ve atamanın sınavla olması ile ilgili endişe durumuna göre kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında fark 
olduğu saptanmıştır. Belli bir işte çalışmayan, hemşirelik mesleğini kendi isteği ile seçen, hemşirelik 
mesleğini seven, atamanın sınavla olması ile ilgili endişe duymayan öğrencilerin kaygı ve umutsuzluk 
düzeyleri daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; aday hemşirelere okullarda mezuniyet 
sonrası çalışabilecekleri alanlar konusunda seminerler verilmesi, hemşire kadrolarının sayısının arttırması, 
günümüzde fazla gelişmeyen iş sağlığı, okul sağlığı gibi hemşirelik dallarında hemşirelerin bu bölgelere 
istihdam edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Umutsuzluk, İşsizlik, Aday Hemşire

INVESTIGATION OF THE NURSES STUDENTS’ ANXİETY AND 
HOPELESSNESS LEVEL TOWARD APPOİNTMENT AND NOT 

APPOİNTMENT

Abstract: This research is a descriptive type of study, which was planned to investigate final year nurses 
students’ anxiety and hopelessness level as registered nurses toward appointment and not appointment. 
This research was carried out on 131 nurse students who attend Higher School of Nursing in İzmir in 
2007-2008 education year and accepted to participate in research. Data of the research were collected by 
using a “Personal İnformation Form” which included socio-demographic characteristics of the candidate 
nurses, Spielberg State-Trait Anxiety Inventory and Beck Hopelessness Scale. In this research, State-Trait 
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Anxiety Inventory’s Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found as r= ,92. Hopelessness 
scale’s Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found as r= ,82. Correlation, student t test 
and variance analyses were used in the evaluation of the data. It was found that the mean of candidate 
nurses’ State Anxiety Scale, Trait Anxiety Scale total points were moderate. It was found that the mean 
of Hopelessness Scale total and subscale of Feelings And Expectations About The Future, Loss Of Motı-
vatıon, Hope points were low. Candidate nurses’ status of having a job, status of choosing the profession 
of nursing, status of liking the profession and anxiety status about the assignment examination found that 
the relationaship between anxiety and hopelessness level. Anxiety and hopelessness level is lower students 
who don’t have a job, chosen the profession of their own accord, like the profession, don’t have anxiety 
about the assignment examination. According to these results; suggested that giving nurses seminars on 
areas to work after graduation, increase the number of positions for nurses, field nurses of occupational 
health and school health department.

Key Words: Anxiety, Hopelessness, Unemployment, Candidate nurse

GİRİŞ

Bugün bütün dünya ülkelerinde yaşayan insanların 
sağlık, beslenme, iskan ve işsizlik gibi dört ana 
problemi bulunmaktadır. İşsizlik, bir  toplumda 
çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin 
bulunması durumudur. Her ülkede %3-4 işsizlik 
oranının olması normal karşılanmakta ve bu duruma 
tam istihdam gözüyle bakılmaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra demografik verilerin göstergeleri 
içinde en önemli olanı özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde görülen hızla büyüyen kentleşmedir. Bu 
büyüme sonucunda bu kentlerde yaşayan insan 
popülasyonları arasında iş kaynakları hızlı bir 
şekilde tükenmiş ve ihtiyacı karşılayamamıştır. 
Sonuç olarak ta büyük bir istihdam sorunu ortaya 
çıkmıştır. Ülkemizde de 1950’lerden sonra, kırsal 
alanlardan şehirlere doğru başlamış olan yoğun 
göçe bağlı şehirlerin çok üstünde nüfus akımından 
dolayı istihdam sorunu baş göstermiştir (Tatlıdil ve 
Xanthacou, 2002; Niray, 2002). Türkiye’de 2000 
yılında %6,5 oranında olan işsizlik düzeyi 2005 
yılında %10,3’ün üzerine çıkmış, 2007 yılında 
ise %12,5 ile işsizlik artmaya devam etmiştir 
(Yılmaz, 2005).

İşsizlik ekonomik bir sorun olmanın ötesinde, 
toplumsal ve kişisel içerimleri olan çok yönlü bir 
olgudur (Ataman 2000, Yüksel 2003, Aytaç 2004, 
Bayraktar ve İncekara 2013). Toplum içerisinde 
herkes bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve 
etkin olma ihtiyacı içerisindedir. Çünkü insan ile 
yaşam arasındaki en kuvvetli bağ işidir. Bir meslek 
sahibi olmak, bu mesleği yapabileceği, sevdiği 
ve kendini gerçekleştirebileceği bir iş edinmek 
gençlik dönemlerinin en önemli amaçlarından 
biridir (Karaer, 2005). Bir işte çalışma, kişinin 
kendine güven ve saygı duygusunu geliştirmekte, 
ona bir değer katmanın gururunu yaratmaktadır. 
Çalışma, aynı zamanda kişinin topluma ait olma 
duygusunu da güçlendirmektedir (Ataman, 2000, 
Yüksel, 2003). Rogers’a (1959) göre bireyin kendini 
gerçekleştirebilmesi ve tam olarak fonksiyonda 
bulunabilmesi için seçtiği mesleğin bireyin özel-
liklerine uygun olması gerekir (Morgan, 1993). 

İlgili literatürde, yapılan ampirik çalışmalar sonu-
cunda, işsiz kalmanın yoksullukla birlikte, bireysel, 
ailevi ve sosyal sorunlara yol açtığı belirtilmektedir 
(Mütevellioğlu ve Çizel, 2010). İşsiz bireylerde, 
kaygı, depresyon, umutsuzluk, madde bağımlılığına 
yatkınlık, yalnızlık, öz saygı kaybı gibi problemler 
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görülmektedir. Sosyal açıdan da işsizlik, ilişkileri 
bozmakta ve geniş toplumsal sistem içinde bireyin 
sosyal kimliği ve rolünü tehdit altına almaktadır. 
İnsan yaşamında Maslow’un belirttiği temel 
gereksinimlerin (fizyolojik, bedensel, güvenlik, 
benimseme ve statü, benlik gerçekleştirilmesi 
gereksinimi) giderilmesi tehdit edildiğinde veya 
engellendiğinde önce korku ve öfke ardından da 
kaygı ortaya çıkar (Özkök 1997, Kulaksızoğlu 
1998). İşsizliğin statü gereksinimini bozan ciddi 
bir stres durumu olduğu bilgisinden yola çıkılarak 
işsiz bireyin kaygı durumlarının boyutlarının 
ne derecede yüksek olduğu tahmin edilebilir 
(Irmak, 1996). 

Son 20 yıl içinde genel işsizlik ve işe yerleştirme 
problemleri arasında en önemli ve özel bir yeri 
olan genç işsizliğidir. İşsizlik sorununun en fazla 
yansıdığı kesim gençlik, özellikle de üniversite 
gençliği olmaktadır (Kulaksızoğlu, 1998; Bayrak-
tar ve İncekarar, 2013). Yapılan araştırmalar ve 
istatistikî veriler, işsizliğin bir kent olgusu olarak 
gençleri daha fazla tehdit ettiğini ve en yüksek 
oranda da üniversiteden yeni mezun olmuş du-
rumdaki genç popülâsyonun karşısına çıktığını 
göstermektedir (Yazıcı, 2001; Dereli ve Kabataş, 
2009; Bayraktar ve İncekara, 2013). Türkiye’de 
2011 yılında genç işsizlik oranının %18.4 olduğu 
görülmektedir (OECD, 2011). İşsiz bireyin rol 
kaybına uğraması, işi vasıtasıyla kurulan sosyal 
ilişkilerin kaybı ve bir anlamda öz saygısının 
yitirilmesi işsiz bireyde geleceğe ilişkin kaygı 
oluşturmaktadır. Gelecek kaygısı da en önemli 
stres nedenidir. Gelecekten kaygılanan insan 
sağlıklı ilişkiler kuramaz, işinde başarılı olamaz, 
geleceğini düşünmekten şimdiki anını tam olarak 
yaşayamaz, kendini sürekli stres altında hisseder. 
Bu nedenlerden dolayı iş sahibi olamama korkusu 

sonucu oluşan belirsiz kaygılar ve aşırı duyarlılık 
insanları umutsuzluğa ve karamsarlığa itmekte 
sürekli sıkıntılı ve gergin olmalarına, umutlarını 
kolayca yitirmelerine neden olmakta ve hatta 
ölümlere de yol açabilmektedir (Silah, 2001). 

İnsan sağlığının korunması, iyileştirilmesinde 
ve geliştirilmesinde önemli yeri olan hemşirelik 
mesleğinin geleceğinin günümüzde çok aydınlık 
olmaması aday hemşirelerin mezuniyet sonrası 
kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yükselmesine 
neden olacaktır. 

AMAÇ

Bu araştırma, İzmir ilinde bulunan bir Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören aday hemşirelerin 
atanıp atanmamaya yönelik kaygı ve umutsuzluk 
düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma, İzmir ilinde bulunan bir Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören aday hemşirelerin 
kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi 
amacıyla yapılan, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.

Bu çalışmada, 2007–2008 öğretim yılında İzmir 
ilinde bulunan bir Hemşirelik Yüksekokulu’nun 
son sınıfında öğrenim gören toplam 186 öğrenci-
den araştırmaya katılmayı kabul eden 131 öğrenci 
araştırma kapsamına alınmıştır.

Araştırma kapsamına alınan öğrencilere araştır-
ma hakkında bilgi verilerek araştırma için sözlü 
izin alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 
öğrenciler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 
Araştırmanın uygulanabilmesi için; araştırma-
nın yapıldığı Yüksekokul Müdürlüğü’nden ve 
Etik Kurulu’ndan yazılı izin alınmıştır. Ayrıca 
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri’nin geçer-
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lik ve güvenirliğini yapan Le Compte ve Öner 
(1976)’den ve Umutsuzluk Ölçeği’nin geçerlik 
ve güvenirliğini yapan Seber (1993)’den e-mail 
yoluyla izin alınmıştır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak aday hem-
şirelerin sosyo-demografik özelliklerini içeren 
“Kişisel Bilgi Formu”, Spielberg’in “Durumluk-
Sürekli Kaygı Envanteri” ve Beck’in “Umutsuzluk 
Ölçeği” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: İlgili literatür doğrultusunda 
araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi 
formu, aday hemşirelerin sosyo-demografik 
özelliklerini içeren sorulardan oluşmaktadır.

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (D-SKÖ): 
Durumluk ve Sürekli kaygı seviyelerini ayrı 
ayrı saptamak amacıyla Spielberg ve arkadaşları 
(1970) tarafından geliştirilen,  Le Compte ve Öner 
(1976) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan 
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (D-SKÖ) kısa 
ifadelerden oluşan bir öz değerlendirme anketidir. 
Durumluk kaygı ölçeği; bireyin belirli bir anda 
ve belirli durumlarda kendisini nasıl hissettiğini 
betimlemesini, içinde bulunduğu duruma ilişkin 
duygularını dikkate alarak cevaplamasını gerek-
tirir. Sürekli kaygı ölçeği ise; bireyin genellikle 
nasıl hissettiğini betimlemesini gerektirir. 20’şer 
maddelik bu iki ölçek, iki ayrı sayfada basılmıştır. 
Durumluk Kaygı Ölçeği, “Hiç (1)”, “Biraz (2)”, 
“Çok (3)”, “Tamamıyla (4)”; Sürekli Kaygı 
Ölçeği ise, “Hemen hiçbir zaman (1)”, “Bazen 
(2)”, “Çok zaman (3)”, “Hemen her zaman (4)” 
seçenekleri arasında puanlanan, 4’lü likert tipte 
ölçektir. Her ölçekten elde edilen toplam puan 
değeri 20 ile 80 arasında değişebilir. Puanın yüksek 
olması kaygı seviyesinin yüksek olduğuna işaret 
eder (Le Compte ve Öner 1976). Bu çalışmada 

D-SKÖ’nin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 
r=.92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları Durumluk 
Kaygı Ölçeği için r=.89, Sürekli Kaygı Ölçeği 
için r=.86’dır.

Umutsuzluk Ölçeği (UÖ): Beck ve ark. (1974) 
tarafından geliştirilen, Seber ve ark. (1993) ve 
Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) tarafından geçerlik 
ve güvenirliği yapılan umutsuzluk ölçeği (UÖ), 
ergen ve gençlere uygulanan kendini değerlen-
dirme ölçeğidir. Ölçeğin toplam madde sayısı 20 
olup, 0–1 arası puanlanmaktadır. Ölçek puanla-
nırken, 11 maddede “evet” seçeneği, 9 maddede 
ise “hayır” seçeneği 1 puan alır. Ölçeğin puan 
aralığı 0-20’dir. Alınan puanlar yüksek olduğunda 
bireydeki umutsuzluk düzeyinin yüksek olduğu 
varsayılır. Ölçek “gelecek ile ilgili duygular ve 
beklentiler”, “motivasyon kaybı” ve “umut” olmak 
üzere üç faktörden oluşmaktadır (Beck ve ark. 
1974, Seber ve ark 1993, Durak ve Palabıyıkoğ-
lu 1994). Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık 
katsayısı r=.82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt 
boyutlarının Cronbach Alpha iç  tutarlılık kat-
sayıları birinci faktör için .67, ikinci faktör için 
.47, üçüncü faktör için .61’dir 

Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS programı 
kullanılarak sayı, yüzde dağılımları, korelasyon, 
t testi ve varyans analizleri uygulanmış, önem 
düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

BULGULAR 

Aday hemşirelerin %71’inin (n=93) 22–25 yaş 
grubunda olduğu, %82,4’ünün (n=108) gelirlerinin 
giderlerine denk olduğu, %91,6’sının (n=120) 
belli bir işte çalışmadığı, %82,4’ünün (n=108) 
hemşirelik mesleğini sevdiği, %36,6’sının (n=48) 
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hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %50,4’ünün 
(n=66) atanma hakkında bilgi sahibi olmadığı, 
%53,4’ünün (n=70) 1–3 yıl arası atanabileceklerini 
düşündükleri, %74’ünün (n:97) atamanın sınavla 
olması halinde endişe duyacakları saptanmıştır. 

Aday hemşirelerin Durumluk-Sürekli Kaygı ve 
Umutsuzluk Ölçeği puan ortalamalarına bakıl-
dığında; puan ortalamalarının Durumluk Kaygı 
Ölçeği’nin toplamında 42.47±9.23, Sürekli Kaygı 
Ölçeği’nin toplamında 45.45±7.64, UÖ’nin Gelecek 
İle İlgili Duygular ve Beklentiler alt boyutunda 
1,01±1,30, Motivasyon Kaybı alt boyutunda 
2,69±1,61, Umut alt boyutunda 1,40±1,49 ve 
Umutsuzluk Ölçeğinin toplamında 5,10±3,78 
olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Aday hemşirelerin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, Durumluk ve 
Sürekli Kaygı Ölçeği ile UÖ’nin toplam puanı ve 
tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2).

Aday hemşirelerin sosyo-demografik özellik-
lerine göre Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve 
Umutsuzluk Ölçeği puan ortalamaları Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Buna göre, aday hemşirelerin işte 
çalışma durumuna göre Durumluk Kaygı Ölçeği 
(F=7,594 p=,007), Umutsuzluk Ölçeğinin Toplamı 
(F=4,809 p=,030), Gelecek İle İlgili Duygular ve 
Beklentiler (F=4,776 p=,031) ve Umut (F=4,272 
P=,041) alt boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 3)

Aday hemşirelerin mesleklerini seçme durumlarına 
göre Umutsuzluk Ölçeği’nin Toplamı (F=3,436 
p=,019), Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler 
(F=2,726  p=,047) ve Umut (F=4,147 P=,008) 

alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 3).

Aday hemşirelerin mesleklerini sevme durumları-
na göre Sürekli Kaygı Ölçeği (F=6,423 p=,012), 
Umutsuzluk Ölçeği’nin Toplamı (F=10,625 
p=,001) Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler 
(F= 5,270 p=,023), Motivasyon Kaybı (F=8,614 
p=,004) ve Umut (F=9,020 p=,003) alt boyutları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bu-
lunmuştur (p<0,05) (Tablo 4).

Aday hemşirelerin atamanın sınavla olmasından 
endişe duyma durumlarına göre Durumluk Kaygı 
Ölçeği (F=7,795 p=,006) ve Sürekli Kaygı Ölçeği 
(F=4,981 p=,027) arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4).

TARTIŞMA

Aday hemşirelerin kaygı düzeyleri incelendiğinde, 
Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği’nin toplamında 
aldıkları puan ortalamaları orta düzeyde bulun-
muştur. Kaygı, bireyi normal yasamda fazlasıyla 
etkileyebilen ve çoğu kez tedirgin edebilen bir 
duygu olup bireyin davranışlarını büyük ölçüde 
etkileyerek belirli bir uyumsuzluğa neden olarak 
okul ortamlarında sık sık kendini göstermektedir 
(Erözkan, 2004). Üniversite öğrencileri birçok 
alanda kaygı yaşamaktadırlar (Gizir, 2005). Son 
sınıf öğrenciler arasında en fazla kaygı duyulan 
değişkenler; mesleğe giriş, alanında yeterli bilgiye 
sahip olamama, kendi meslek alanında çalışama-
ma, araştırma imkanlarının azlığı, çevresindeki-
lerin kendini olumsuz değerlendirmesi, mesleki 
yönden kendini geliştirememe, okulu bitirince 
ne yapacağına karar verememe gibi kaygılardır 
(Perrine ve Lisle, 1995; Gizir, 2005). Le Compte 
ve Öner (1976)’in üniversite öğrencileri üzerinde 
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yaptığı çalışması durumluk kaygı düzeyi açısından 
çalışmamızla paralellik gösterse de, sürekli kaygı 
düzeyi açısından çalışmamızdan daha düşük 
bulunmuştur. Sağlık Bilimleri alanından olan 
Tıp Fakültesi öğrencilerinin kaygı düzeylerini 
belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada ise, 
öğrencilerin %87’sinin mesleki gelecek kaygısı 
taşıdıkları saptanmıştır (Canbaz ve ark., 2007). 
Üniversitenin farklı bir bölümünde yapılan diğer 
bir çalışmada da öğrencilerin kaygı düzeylerinin 
yüksek olduğu saptanmıştır (Erim ve ark., 2011). 
Bu sonuçlar doğrultusunda, üniversite yaşamında 
birçok stresle karşı karşıya kalan gençlerin kaygı 
düzeylerinin yüksek olması, irdelenmesi gereken 
önemli bir sorun olduğunun göstergesidir.

Araştırmada, aday hemşirelerin Umutsuzluk Öl-
çeği toplam ve alt boyutları puan ortalamalarının 
düşük olduğu bulunmuştur. Ölçekten alınan puan 
düşük olduğunda bireydeki umutsuzluk düzeyinin 
düşük olduğu bilgisinden hareketle (Seber ve 
ark., 1993) Hemşirelik Yüksekokulu’nda okuyan 
aday hemşirelerin gelecek konusunda çok fazla 
umutsuz olmadıkları söylenebilir. Aslan ve ark. 
(2003) çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin 
umut düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olması 
çalışmamızla paralellik göstermektedir. Çalışma-
mızdan farklı olarak, Sağlık Yüksekokulu öğren-
cileriyle yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin 
ortalama umutsuzluk (15,53±4,35) puanlarının 
yüksek olduğu saptanmıştır (Dereli ve Kabataş, 
2009). Bu çalışmada, aday hemşirelerin umut 
düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olması; eğitim 
sistemi, mesleğin prestiji ve mesleğin gelecekte 
sağlayacağı olanaklar kapsamında olumlu olarak 
değerlendirilebilir. 

Üniversite son sınıfa gelmiş ve kısa zamanda 
hayata atılarak yaşamını devam ettirecekleri bir 
gelir elde edilecekleri işi seçecek olan gençlerde 
umutsuzluk ve işsizlik kaygısının yüksekliği 
görülmektedir (Aytaç ve Bayram, 2001). Bu ne-
denle öğrencilerin kişisel ve mesleki hayatlarına 
umutla bakmalarını daha da geliştirmek amacıyla; 
başarılı bireylerin hayatlarının anlatılması, gerekli 
ortamın sağlanması ve eğitim programlarının 
çağdaş modeller ışığında yürütülmeye devam 
edilmesi önerilmektedir (Aslan ve ark., 2003). 
Ancak bu şekilde meslek yaşamlarında daha 
başarılı olacakları düşünülmektedir. 

Aday hemşirelerin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, Durumluk ve 
Sürekli Kaygı Ölçeği ile UÖ’nin toplam puanı ve 
tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre, 
öğrencilerin kaygı düzeyi arttıkça umutsuzluk 
düzeyinin de arttığı söylenebilir. İnsan amaç-
larına, beklentilerine, isteklerine erişemedikçe, 
gelecekten umudunu kestikçe mutsuz olur. Mut-
suzlukta gelecek korkusunu arttırır, kaygı düzeyini 
yükseltir. Öte yandan, günlük yaşamını kaygı ile 
değerlendiren bir bireyde durumluk kaygı düzeyi 
yükselir. Durumluk kaygı düzeyi yükseldikçe 
de gelecek korkusu artar. Yapılan bir çalışmada 
gelecek konusunda endişe yaşayan öğrencilerin, 
endişe yaşamayan öğrencilere göre daha umutsuz 
oldukları, iş bulmada endişe duyma faktörü ile 
umutsuzluk puanı arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Dereli ve 
Kabataş, 2009).

Aday hemşirelerin herhangi bir işte çalışma du-
rumlarına göre kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 
incelendiğinde, herhangi bir işte çalışan aday 
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hemşirelerin kaygı düzeylerinin daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Üniversite öğrencileri ara-
sında herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aile-
lerinin ekonomik destekleri daha az olmaktadır. 
Ekonomik durum, bireylerin temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerinden, kendilerini geliştirebilecek 
etkinliklere katılabilmeye kadar pek çok hedef için 
bir gereklilik durumundadır (Dost, 2007). Farklı 
bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılan bir çalışmada öğrenci aileleri-
nin üniversite masraflarını karşılama durumları 
kötüleştikçe öğrencilerin depresyon düzeylerinde 
artma olduğu görülmüştür (Özdel ve ark., 2002). 
Öğrencilik döneminde ek gelir amacıyla herhangi 
bir işte çalışan öğrencilerin genel olarak ekonomik 
düzeyi düşük ailelerden geldiği düşünüldüğünde 
bu öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha fazla 
olması beklenen bir sonuçtur.

Aday hemşirelerden mesleğini isteyerek seçen 
aday hemşirelerin diğer gruplara göre umutsuzluk 
puanlarının daha düşük olduğu saptanmıştır.  Meslek 
seçiminde yaşanılan çevre, sosyo-kültürel yapı, 
cinsiyet, yaş, aile gibi faktörler çok etkilidir. Bireyin 
mesleğinde başarılı olabilmesi, mesleğini bilerek 
ve isteyerek seçmiş olması ile yakından ilişkilidir 
(Özcan, 2006; Tunç ve ark., 2010). Çalışmamızdan 
elde edilen sonuçlara göre de, mesleğini isteyerek 
seçtiğini ifade eden öğrencilerin gelecekten daha 
umutlu oldukları söylenebilir. Dereli ve Kabataş 
(2009)’ ın yaptığı bir araştırmada, çalışmamızdan 
farklı olarak ailesinin etkisi ile mesleğini seçen-
lerin diğer gruplara göre umutsuzluk puanlarının 
düşük olduğu saptanmıştır. Bu durumun, ailelerin 
kendileri için en doğru kararı verdiklerini ve iş 
bulmada yardımcı olacaklarını düşünmelerinden 
kaynaklanabileceği bildirilmiştir.

Aday hemşirelerden hemşirelik mesleğini sev-
diğini belirten aday hemşirelerin sürekli kaygı 
ve umutsuzluk düzeylerinin daha düşük oldu-
ğu saptanmıştır. Mezun olduğu bölümü seven 
öğrencilerin mesleğe yönelik daha olumlu bir 
tutuma sahip oldukları bilinmektedir. Mesleğe 
yönelik tutum olumluya doğru gittikçe, kaygının 
azaldığı da söylenebilir. Öte yandan, mezun ola-
cakları alanın onlara iş ve yaşamını sürdürmek 
için gerekli maddi desteği sağlayacağını düşünen 
öğrencilerin mesleklerini sevdikleri ve olumlu 
tutum geliştirdikleri de söylenebilir (Doğan ve 
Çoban, 2009). Bu yüzden, aday hemşirelere eğitim 
süreci içerisinde hemşirelik mesleğini sevme ve 
mesleğe karşı olumlu tutum geliştirme yönünde 
katkı sağlanmalıdır.

Hemşire yetiştiren üniversitelerden mezun olan 
öğrencilerin hemşirelik meslek yaşamına geç-
mesinde sınav uygulanmaktadır. Şüphesiz ki, 
en kaygı verici olay başarılı olmaları gereken bu 
sınavdır. Çalışmada atanma konusunda endişe 
yaşayan aday hemşirelerin kaygı düzeylerinin 
daha fazla olduğu saptanmıştır. Farklı fakültede 
yapılan çalışmalarda da benzer sonuçların olduğu 
bildirilmiştir (Erim ve ark., 2011; Çetin, 2013). 
Bu nedenle, atamanın sınavla olmasından endişe 
duyan öğrencilerin kaygı seviyelerinin yüksek 
olması beklendik bir sonuçtur.

SONUÇ 

İzmir ilinde bir Hemşirelik Yüksekokulu son 
sınıfında okumakta olan aday hemşirelerin ata-
nıp atanmamaya yönelik kaygı ve umutsuzluk 
düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışma sonucunda; aday hemşirelerin Durumluk 
Kaygı Ölçeği ve Sürekli Kaygı Ölçeğinin topla-
mında aldıkları puan ortalamaları orta düzeyde, 
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UÖ’nin Gelecek İle İlgili Duygular Ve Beklen-
tiler, Motivasyon Kaybı, Umut alt boyutlarında 
ve Umutsuzluk Ölçeğinin toplamında aldıkları 
puan ortalamaları düşük düzeyde bulunmuştur.

Aday hemşirelerin herhangi bir işte çalışma 
durumu, mesleğini seçme durumu, mesleğini 
sevme, atamanın sınavla olması ile ilgili endişe 
durumuna göre kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 
arasında anlamlı fark saptanmıştır.

Bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda;

Bu çalışma örneklem grubunun öğrenim görmek-
te olduğu İzmir ilinde bulunan bir Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda yapılmıştır. Bu alan ile ilgili 
yapılacak diğer çalışmalarda araştırmanın ge-
nellenebilirliği açısından Türkiye’deki hemşire 
yetiştiren bütün kurumlar araştırma kapsamına 
alınması,

Aday hemşirelerden elde edilen bulgular ışığında 
hemşire yetiştiren kurumlardan mezun olan aday 
hemşirelerin açıkta kalıp kaygı ve umutsuzluk 
düzeylerinin yükselmemesi için açılacak öğrenci 
kontenjanı açısından ÖSYM ile hemşirelik eğitimi 
veren kurumlar arasında işbirliğinin arttırılması,

Aday hemşirelerin büyük çoğunluğunun atanma 
konusunda endişe duyduğu görülmüştür. Bu 
yüzden, öğrencilere kaygılarını fark etmelerini 
sağlayacak, kaygıları ile baş etmede yararlı tek-
nikler öğretilmesi, 

Yine aday hemşirelerin atanma hakkında büyük 
çoğunluğunun endişe duymasını önlemek için 
sağlık bakanlığının hemşire kadrolarının sayısını 
arttırması,

Aday hemşirelerin yarısının atanma hakkında 
bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Bunu önlemek 

için okullarda aday hemşirelere mezuniyet sonrası 
çalışabilecekleri alanlar ve atanmaları konusunda 
seminerler verilmesi,

Ülkemizdeki hemşirelerin iş sahası genişletmek 
amacıyla günümüzde fazla gelişmeyen iş sağlığı, 
okul sağlığı gibi hemşirelik dallarına hemşirelerin 
istihdam edilmesi önerilmektedir.
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Tablo 1. Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (D-SKÖ) ve Umutsuzluk Ölçeği (UÖ) Puan Ortalamaları

D-SKÖ X SS

Durumluk Kaygı Ölçeği Toplamı 42.47 9.23

Sürekli Kaygı Ölçeği Toplamı 45.45 7.64

UÖ

Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler 1.01 1.30

Motivasyon Kaybı 2.69 1.61

Umut 1.40 1.49

Umutsuzluk Ölçeği Toplamı 5.10 3.78

Tablo 2. Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (D-SKÖ) ve Umutsuzluk Ölçeğinin (UÖ) Birbirleri 
ile Korelasyon Bulgularının İncelenmesi

D-SKÖ UÖ

Durumluk 
Kaygı

Sürekli Kaygı UÖ Toplam Gelecek 
İle İlgili 

Duygular ve 
Beklentiler

Motivasyon 
Kaybı

Umut

r p r p r p r p r p r p

D
-S

K
Ö

Durumluk 
Kaygı

Sürekli Kaygı

-

,563

-

,000*

,563

-

,000*

-

,562

,603

,000*

,000*

,440

,458

,000*

,000*

,566

,545

,438

,000*

,438

,539

,000*

,000*

U
Ö

UÖ Toplam

Gelecek İle 
İlgili Duygular 
ve Beklentiler

Motivasyon  
Kaybı

Umut

,562

,438

,440

,566

,000*

,000*

,000*

,000*

,603

,458

,545

,539

,000*

,000*

,000*

,000*

-

,861

,859

,853

-

,000*

,000*

,000*

,861

-

,616

,641

,000*

-

,000*

,000*

,859

,616

-

,558

,000*

,000*

-

,000*

,853

,641

,558

-

,000*

,000*

,000*

-

*p<0,05 
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Tablo 3. Aday Hemşirelerin Çalışma Durumu ve Hemşirelik Mesleğini Seçme Durumuna 
Göre Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve Umutsuzluk Ölçeği Puan Ortalaması

Çalışma Durumu

Evet              Hayır F      p

Hemşirelik Mesleğini Seçme Durumu

İsteyerek         Tesadüfen     Öneri            İş Bulma F       p

D
-S

K
Ö

Durumluk
Kaygı Ölçeği

49,64±12,48 41,82±8,65 7,594  ,007* 40,25±7,84 43,16±9,89 43,83±9,28 44,82±12,20 1,569   ,200

Sürekli
Kaygı Ölçeği

46,9±4,95 45,39±7,40 ,084   ,773 43,71±7,02 44,92±8,17 47±6,81 47,64±11,06 1,851   ,141

U
Ö

Umutsuzluk Ölçeği 7,45±4,95 4,88±3,60 ,4809  ,030* 3,92±2,53 5,92±4,09 5,63±3,87 7,27±5,69 3,436  ,019*

Gelecek İle İlgili Duygular 
ve Beklentiler

1,82±1,78 ,93±1,23 4,776  ,031* ,65±1,02 1,40±1,50 1,04±1,30 1,55±1,63 2,726   ,047*

Motivasyon Kaybı 3,36±2,01 2,63±1,57 2,086   ,151 2,38±1,16 2,68±1,75 2,85±1,82 3,45±1,92 1,615   ,189

Umut 2,27±2,15 1,32±1,40 4,272   ,041 ,90±,99 1,84±1,49 1,47±1,46 2,27±2,53 4,417   ,008*

*p<0,05

Tablo 4. Aday Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Sevme Durumu ve Atamanın Sınavla Ol-
ması Halinde Endişe Durumuna Göre Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve Umutsuzluk Ölçe-

ği Puan Ortalaması

Çalışma Durumu

Evet              Hayır F          
p

Atamanın Sınavla 
Olmasından Endişe 

Durumları
Evet                 Hayır

  F           
p

D
-S

K
Ö

Durumluk
Kaygı Ölçeği

41,86±9,28 45,35±8,36 2,740  
,100

43,77±9,61 38,76±6,93 7,795   
,006*

Sürekli
Kaygı Ölçeği

44,69±7,78 49,04±5,87 ,6423   
,012*

46,32±7,31 43,97±8,14 4,981   
,027*

U
Ö

Umutsuzluk 
Ölçeği

4,32±3,35 7,35±4,81 10,625  
,001*

5,34±3,97 4,41±3,12 1,528  
,219

Gelecek İle İlgili 
Duygular ve 
Beklentiler

,89±1,23 1,57±1,53 5,270  
,023*

1,08±1,38 ,79±1,04 1,234   
,269

Motivasyon 
Kaybı

2,51±1,47 3,57±1,97 8,614   
,004*

2,72±1,66 2,62±1,50 , 1 0 4    
,748

Umut 1,22±1,31 2,22±1,98 9,020   
,003*

1,54±1,54 1,00±1,26 3,332   
,070

*p<0,05 


