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Öz: Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde kültürle-
rarası duyarlılık ve sosyal karşılaştırma bağlamında kendilik 
algısı ilişkisi ve etkileyen faktörlerin incelenmesini amaçla-
maktadır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 2017 
yılında bir sağlık bilimleri fakültesinde okuyan hemşirelik 
bölümü öğrencilerinde online anket uygulaması aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştiri-
len sosyo-demografik anket formu, Kültürlerarası Duyarlılık 
Ölçeği (KDÖ) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kulla-
nılarak toplanmıştır Bulgular: Katılımcılar, genel olarak orta 
düzeyde bir kültürlerarası duyarlılık seviyesini göstermişler-
dir. Kız öğrencilerin, konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde 
yabancı dil bilenlerin, öğrenci değişim programı ile (Erasmus, 
Sokrates vb.) başka bir ülke üniversitesinde eğitim almak 
isteyenlerin ve mezuniyet sonrası yurtdışında çalışmak iste-
yenlerin üniversite eğitiminden önce metropolde yaşayanların 
puan ortalamalarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Kültürlerarası duyarlılık ile sosyal karşılaştırma 
arasında zayıfta olsa bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Kültürle-
rarası duyarlılık demografik özelliklerden etkilenmekte olup 
ve sosyal karşılaştırmayı etkileyen bir faktör olabilir. Özellik-
le sosyal karşılaştırma ve kültürlerarası duyarlılığın hemşire-
lik öğrencileri ve hemşirelik mesleği yürütücüleri açısından 
ilişkisini inceleyen bu çalışma literatüre katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Kültürlerarası Du-
yarlılık, Sosyal Karşılaştırma, Benlik Algısı, Benlik Saygısı

Abstract: Aim: This study is to examine the relationship of 
self-perception and influencing factors in nursing students 
in the context of intercultural sensitivity and social com-
parison. Methods: This descriptive study was conducted in 
2017 through an online questionnaire application on nursing 
students studying at a faculty of health sciences. The data 
were collected using the socio-demographic questionnaire 
developed by the researchers, the Intercultural Sensitivity 
Scale (ISS) and the Social Comparison Scale (SCS). Results: 
Participants generally showed a moderate level of intercul-
tural sensitivity. Female students, who speak and understand 
foreign languages at the level of speaking and understanding, 
who want to study at a university in another country with a 
student exchange program (Erasmus, Socrates, etc.) and who 
want to work abroad after graduation who living in the met-
ropolitan area have been determined that the mean scores of 
those are significantly higher. A weak relationship has been 
found between intercultural sensitivity and social compari-
son. Conclusion: Intercultural sensitivity is affected by de-
mographic characteristics and social comparison may be an 
influencing factor. This study, which examines the relation-
ship between social comparison and intercultural sensitivity in 
terms of nursing students and nursing profession executives, 
contributes to the literature.
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GİRİŞ

İletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızlı geliş-
mesi ve küreselleşme, toplumun demografik 
yapısını değiştirmiş, çağdaş insan yaşamının 
her alanında farklı kültürlere, etnik kökenle-
re, coğrafyalara ve dinlere mensup insanları 
bir araya getirmiştir (Kılınç ve Sevinç, 2018; 
Yılmaz et al., 2017). Türkiye, son 30 yıldır sı-
rasıyla Irak’tan, Bulgaristan’dan Bosna’dan, 
Kosova’dan toplamda yaklaşık 600 bin ve 
son olarak da Suriyelilerden 3.607.563 olmak 
üzere 4.200.000’e varan büyük miktarda kit-
lesel ve zorunlu göçe maruz kalmıştır (Bos-
tan, 2018; Kitlesel Akınlar, 2021). Yaşanan 
nüfus hareketliliği ülkemizde mevcut toplu-
luklara ait farklı kültürel yapılar ve berabe-
rindeki sorunların varlığına dikkat çekmek-
tedir. Kültürel farklılıklar, sağlık hizmetlerine 
erişim eksikliği, yoksulluk ve işsizlik sağlık 
durumu ve sonuçlarındaki eşitsizliklere katkı-
da bulunur (Mareno and Hart, 2014). Kültür-
lerarası iletişim becerilerinin bir parçası olan 
kültürel duyarlılık, “kültürlerarası farklılıkları 
anlama, kabul etme ve takdir etme konusunda 
kendi motivasyonunu sağlamadaki aktif arzu” 
olarak tanımlanmaktadır (Bulduk vd., 2017). 
Hemşirelerden, farklı kültürlerde çalışırken 
kendi profesyonel birikimi ile hastanın kül-
türlerarası bilgisini anlamlı, güvenilir ve yanıt 
alınabilir bir bakım için birleştirmesi bekle-
nir (Leininger 2002; Stievano and Tschudin, 
2019). Bu bakım, hasta ve aile memnuniyeti-

ni arttırmak ve tedaviye uyumu sağlamak için 
en iyi yaklaşımdır (Aghajari et al., 2019; Sa-
fipour et al., 2017). Farklı bir popülasyon için 
sağlık ve bakım hizmetleri sunmak, farklı dil, 
din, inanç, kültürlerarası duyarlılık eksikliği 
veya yanlış anlama, yetkin ve yeterli olmama, 
olumsuz benlik algısı gibi çeşitli faktörler ne-
deniyle zor olabilir (Chang et al., 2013; Kim 
et al., 2018; Yılmaz et al., 2017). Bu nedenle, 
kaliteli bir bakım sağlamak için kültüre du-
yarlı bir bakım vermesini engelleyen sorun-
ların veya etkileyen bileşenlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Araştırmalar, kültürlerarası duyarlılığın, sos-
yal yapılar, sosyal normlardan, demografik 
özelliklerinden, kültürlerarası geçmiş ve kül-
türlerarası deneyimlerinden, sosyal etkileşim 
becerilerinden olduğu kadar   sağlık profesyo-
nellerinin empati düzeyinden ve kendine say-
gısından da etkilendiğini göstermektedir (Arlı 
and Bakan, 2018; Chen and Huang, 2018; 
Dell’Osso, 2016; Kılıç and Sevinç, 2017; Sa-
fipour et al., 2017; Yılmaz et al., 2018). Sos-
yal karşılaştırma ve bu bağlamda benlik algısı 
bir kişinin kendi özelliklerini, diğer bireylerin 
özellikleri ile ilişkilendirerek değerlendirme 
sürecini ifade eder (Buunk et al.,2010; Latif et 
al., 2021). Bireysel refah, sosyal etkileşim ve 
psikolojik sağlık açısından önemli olan sosyal 
karşılaştırma süreçlerinde ve benlik algısında 
kültürün rolü önemli görülmektedir (Baldwin 



53

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March No: 38 Winter Term Year: 2021

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 38 Kış Dönemi Yıl: 2021 

ID:511 K:231
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

and Mussweiler, 2017; Buunk and Dijkstra 
2017; Pfabigan et al., 2018). 

Hemşirelik öğrencilerinin genellikle benlik 
algısını etkileyebilecek birçok sorunla karşı 
karşıya kaldıklarına inanılmaktadır. Bunun 
nedeni bireysel farklılıklar, kültürel çevre, 
öğrencinin bilişsel ve psikososyal nitelikleri, 
hemşirelik imajı, öğretim programı ve öğre-
tim yöntemleridir (Özkol Kılınç vd., 2018). 

Kültürlerarası duyarlılık, hemşirelik mesle-
ğinde performans ve bakım rolüne etki eden 
bir faktör olduğu için, sosyal kıyaslama so-
nucu oluşan benlik algısı ve etkileyen diğer 
durumların belirlenmesinin önemli olduğu 
varsayılmaktadır. İki değişken arasındaki 
ilişkinin ve etkili faktörlerin netleştirilmesi 
farklı kültürlere yönelik bakım vermede daha 
istekli olma, tükenmişliği önleme ve kültüre 
duyarlı daha iyi bakım stratejilerinin uygu-
lanmasında yararlı olabilir. Eğitsel süreçte 
geliştirme ve iyileştirmeye yönelik eylemleri 
güçlendirebilir.

Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın ama-
cı, hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası 
duyarlılık ve sosyal karşılaştırma bağlamında 
benlik algısı düzeylerini belirlemek ve her iki 
fenomenin birbirleriyle ve tanımlayıcı faktör-
lerle olan ilişkililerini saptamaktır.

Bu çalışmanın bulguları hemşirelik öğren-
cileri arasındaki kültürlerarası duyarlılık ve 
benlik algısı durumunun ve aralarındaki iliş-

kinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Ça-
lışma, hemşirelik öğrencileri arasında kültür-
lerarası duyarlılığı artırmak ve benlik algısını 
olumlu anlamda geliştirmek için öneriler ile 
sona erecektir.

Araştırma Hipotezleri

H0. Hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası 
duyarlılık düzeyleri sosyo-demografik de-
ğişkenler ve sosyal karşılaştırma bağlamında 
benlik algısına göre farklılık göstermemekte-
dir.

H1. Hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası 
duyarlılık düzeyleri sosyo-demografik değiş-
kenlere göre farklılık göstermektedir. 

H2-hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası 
duyarlılık düzeyi sosyal karşılaştırma bağla-
mında benlik algılarına göre farklılık göster-
mektedir.

YÖNTEM

Çalışmanın Dizaynı ve Örneklem

Araştırmaya Sağlık Bilimleri Fakültesinde 
hemşirelik bölümünde okuyan, 2,3 ve 4. sı-
nıftaki tüm öğrencilerin alınması planlanmış 
ancak, verilerin toplandığı dönemlerde de-
vamsızlık yaptığı için iletişim adresi alına-
mayan 20 öğrenci, mail adresi yanlış olduğu 
için ulaşılmayan 2 öğrenci ve formları cevap-
lamamış olan 5 öğrenci çalışma dışı bırakıl-
mıştır. Veriler ankete katılan ve online geri 



54

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March No: 38 Winter Term Year: 2021

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 38 Kış Dönemi Yıl: 2021 

ID:511 K:231
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

dönüş sağlayan 308 öğrenci üzerinden analiz 
edilmiştir. 

Veri Toplama

Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
Sosyo-demografik anket formu, Chen and 
Starosta (2000) tarafından geliştirilen Kül-
türlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) ve Şahin 
ve ark. (1993) tarafından geliştirilen Sosyal 
Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanılarak top-
lanmıştır. 

2000 yılında Chen ve Starosta tarafından ge-
liştirilen ve Türkçe versiyonunun geçerlilik ve 
güvenirliği Bulduk ve ark. (2011) tarafından 
yapılan ölçek aşağıdaki 5 alt boyuta sahiptir: 
Etkileşimde katılım (7 madde), kültürel fark-
lılıklara saygı (6 madde), etkileşimde kendi-
ne güven (5 madde), etkileşimden hoşlanma 
(3 madde) ve etkileşimde dikkatli olma (3 
madde). Ölçek 5’li likert tipinde; kesinlikle 
katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), belirsiz 
(3), katılıyorum (4) ve kesinlikle katılıyorum 
(5) olarak puanlanmaktadır. Ölçekten alınabi-
lecek en düşük ve en yüksek puanlar sırasıyla 
24 ve 120 idi. Ölçekten elde edilen toplam 
puan ne kadar yüksekse, kültürlerarası du-
yarlılık seviyesi de o kadar yüksektir (Chen 
and Starosta, 2000). Ölçeğin orijinali için 
Cronbach’s alpha 0,72, Türkçe versiyonunun 
geçerlik ve güvenirlik çalışmasında 0,88, bu 
çalışmada 0,79 olarak bulunmuştur.

SKÖ, Gilbert ve ark.’nın (1991) tarafından 
geliştirilmiş ve Şahin ve Şahin (1992) tarafın-
dan Türkçe uyarlamasının yapılmış daha son-
ra da 1994 yılında Şahin ve Durak tarafından 
bazı maddelerin eklenmesi ile 18 maddelik bir 
ölçek haline getirilmiştir (Bilbek ve Yılmaz, 
2014). 1–6 arasında puanlanan Likert tipi öl-
çekte yüksek puanlar olumlu, düşük puanlar 
ise olumsuz benlik algısını ifade etmektedir. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 108, en 
düşük puan ise 18’dir.  Güvenirlik açısından 
incelendiğinde ölçeğin Cronbach Alfa değeri 
0.89 olarak bulunmuştur (Gül, 2017). Bu ça-
lışmada 0,81 olarak bulunmuştur.

Veri Toplama Süreci ve Etik

Veri toplama sürecinden önce öğrencilere 
araştırmanın amacı ve elde edilen bilgilerin 
nasıl kullanılacağı açıklandı. Sonrasında veri 
toplama için gönüllü öğrencilerden mail ad-
resleri alındı. Çalışma online verilere daya-
lı olup, rastgele cevaplardan kaçınmak için 
kontrol soruları dahil edildi ve tüm katılım-
cıların araştırma etiğine uyulmasını sağlamak 
için bilgilendirilmiş onam formu da çevrimiçi 
sağlandı. Katılımcı olarak    veri formlarını 
doldurmak yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

Çalışmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, Doğu Marmara bölgesindeki bir 
devlet üniversitesinin hemşirelik öğrencileri 
ile yapıldığından, sonuçlar tüm hemşirelik 
öğrencilerine genelleştirilemeyebilir. 
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İstatistiksel Analiz

Çalışma sırasında elde edilen veriler bilgisa-
yara aktarılmış, SPSS 20.0 paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar arası 
karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren 
değişkenler için t- testi ve tek yönlü ANOVA 
testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık dü-
zeyi p <0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikle-
ri ile İlgili Bulgular

Katılan öğrencilerin sosyo-demografik özel-
liklerinin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 
Katılımcıların %85,7’si kadın olup, öğrenci-
lerin yaş ortalamaları 21.50±1.61’dir. Katı-
lımcıların %54,2’sinin öğrenci değişim prog-
ramı ile (Erasmus, Sokrates vb.) başka bir 
ülke üniversitesinde eğitim almak istediği, 
%64,3’ünün hemşirelik bakımına kültürün 
etkili olduğu görülmektedir. Araştırmamızda 
öğrenci hemşirelerin %94,9’ünün kültürlera-
rası duyarlılık etkileşimi konusunda herhangi 
bir eğitim almadığı, bu konuda eğitim almak 
isteyenlerin ise, %64 olduğu saptanmıştır.

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Bulgular

Tanıtıcı Özellikler(N=308) n %

Sınıf
2.
3.
4.

125
  91
  92

40,6
29,5
29,9

Cinsiyet
Kadın
Erkek

264
 44

85,7
14,3

Bu Bölümü Seçme Nedeni
İs Bulma Kolaylığı
İstenilen Meslek Olması
Ailenin İsteği
Öğretmenlerin Yönlendirilmesi

182
80
32
14

59,1
26,0
10,4
  4,5

Üniversiteye Gelmeden Önce Yaşanılan Yer
Metropol
İlce, Köy, Bucak 180

128
58,4
41,6
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Bölümünü Seçme 
İsteyerek
İstemeyerek

220
  88

71,4
28,6

Konuşabilme ve Anlayabilme Düzeyinde Yabancı 
Dil Bilme
Evet
Hayır

131
177

42,5
57,5

Öğrenci Değişim Programı ile (Erasmus, Sokrates 
Vb.) Başka Bir Ülke Üniversitesinde Eğitim Alma
Evet
Hayır 167

141
54,2
45,8

Mezuniyet Sonrası Yurtdışında Çalışmak İsteme 
Durumu
Evet
Hayır

152
156

49,4
50,6

Hemşirelik Bakımına Hastanın Kültürünün Etkili 
Olup Olmadığı
Var
Yok

198
110

64,3
35,7

Lisans Eğitimi Sırasında Yaşadığı Deneyimleri 
Düşündüğünüzde Mesleğe Bakış Açısının Değişme 
Durumu
Olumlu Yönde Değişti
Olumsuz Yönde Değişti
Hiçbir Fikrim Yok

183
  84
  41

59,4
27,3
13,3

Öğrencilerinin KDÖ ve Alt Boyutlarına 
Ait Bulguların Dağılımı

Öğrencilerinin KDÖ ve alt boyutlarının da-
ğılımı Tablo 2’de yer almaktadır. Hemşire-
lik öğrencilerinin KDÖ toplam puan ortala-
maları 86.90±11,98 olup, genel olarak orta 

düzeyde bir kültürlerarası duyarlılık sevi-
yesini göstermektedir. Ölçeğin alt boyutları 
puan ortalamaları olan etkileşimde katılım 
için 25.80±4,21, kültürel farklılıklara saygı 
için 22.14±3.57, etkileşimde kendine güven 
için 17.36±3.36, etkileşimden hoşlanma için 
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10.61±2.33 ve etkileşimde dikkatli olma için 
10.98±2,13’tür (Tablo 2).

Tablo 2. Öğrencilerinin KDÖ ve Alt Boyutlarının Dağılımı

KDÖ ve Alt boyutları X±SD

Etkileşimde Katılım 25,80±4,21

Kültürel Farklılıklara saygı 22,14±3,57

Etkileşimde Kendine Güven             17,36±3,36

Etkileşimden Hoşlanma 10,61±2,33

Etkileşimde Dikkatli Olma 10,98±2,13

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) Toplam Puanı 86,90±11,98

KDÖ toplam puanlarının öğrenci özellikle-
rine göre dağılımı incelendiğinde kız öğren-
cilerin, konuşabilme ve anlayabilme düze-
yinde yabancı dil bilenlerin, öğrenci değişim 
programı ile (Erasmus, Sokrates vb.) başka 
bir ülke üniversitesinde eğitim almak iste-
yenlerin ve mezuniyet sonrası yurtdışında 
çalışmak isteyenler üniversite eğitiminden 
önce metropolde yaşayanların puan orta-
lamaların anlamlı derecede daha yüksektir 
(p<0,05) (Tablo 3). KDÖ toplam puanı ile 
sınıf, bölümü isteyerek tercih etme, bölümü 
seçme nedeni, lisans eğitimi sırasında yaşa-

dıkları deneyimleri düşündüklerinde mesleğe 
bakış açılarını etkileme durumu, herhangi bir 
nedenle (eğitim, turistik seyahat, orada yaşa-
ma vb.) başka kültürdeki insanlarla bir arada 
olma fırsatları deneyimi ve hemşirelik bakı-
mına hastanın kültürünün etkili olup olmadı-
ğına dair düşünce arasında anlamlı bir farklı-
lık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 4‘te öğrencilerin Sosyal Karşılaştırma 
Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamaları yer 
almaktadır. Öğrencilerin SKÖ puan ortala-
ması 84,54±11,58’dir.
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Tablo 3. KDÖ Toplam Puanlarının Öğrenci Özelliklerine Göre Dağılımı

KDÖ puanı X±SD Test değeri; 
p

Cinsiyet
Kız Öğrenciler(n=264)
Erkek(n=44)

87,47±11,89
83,52±12,10

t=2,03, 
p=,043

Konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde yabancı dil bilme durumu
Evet (n=131)
Hayır(n=177) 89,19±11,51

85,21±12,07
t=2,92, 
p=,004

Öğrenci değişim programı ile (Erasmus, Sokrates vb.) başka bir ülke 
üniversitesinde eğitim almak isteme durumu
Erasmusa Gitmek İsteyen(n=167)
Erasmusa Gitmek İstemeyen(n=141)

90±11,53
83,24±11,49

t=5,12, 
p=,000

Mezuniyet sonrası yurtdışında çalışmak isteme durumu
Evet (n=152)
Hayır(n=156)

88,63±12,60
85,23±11,13

t=2,51, 
p=,013

Üniversite eğitimine başlamadan önce yaşanılan yer 
İlçe, köy, bucak(n=128)
Şehir/Metropolde Yaşayanlar(n=180)

84,54±11,58
88,58±12,00

t=2,95,
p=,003

Tablo 4. Öğrenci Hemşirelerin Sosyal Karşılaştırma Ölçeği Puan Ortalamaları (n=308)

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği           n                X±SD                         Min.         Max.

Ölçek Toplamı                                 308            85,64± 11,30              45             108

Öğrencilerinin KDÖ ve SKÖ puanları arasın-
daki ilişki Tablo 5’ de yer almaktadır. KDÖ( 
p<0,001; r=,209) ve KDÖ’nin alt boyutları 
olan Etkileşimde Katılım(p=,000, r=,201), Et-
kileşimde Kendine Güven(p<0,001; r=,209), 
Etkileşimden Hoşlanma(p<0,05; r=,162) ile 

SKÖ arasında pozitif yönde zayıf ilişki bu-
lunmaktadır. KDÖ’nin alt boyutları olan kül-
türel farklılıklara saygı (p=,056, r=.109) ve 
etkileşimde dikkatli olma (p=,119, r=,089) ile 
SKÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı iliş-
ki bulunmamıştır.
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Tablo 5. Öğrencilerinin KDÖ ve SKÖ Puanları Arasındaki İlişki

Değişkenler SKÖ Toplam

Etkileşimde Sorumluluk p=,000; r=,201

Kültürel Farklılıklara Saygılı olma p=,056; r=.109

Etkileşimde Kendine Güven             p=,000; r=,209

Etkileşimden Hoşlanma p=,004; r=,162

Etkileşimde Dikkatli Olma p=,119; r=,089

KDÖ Toplam Puanı p=000; r=,209

TARTIŞMA

Kültürlerarası hemşirelikle ilgili çalışmalar 
genellikle hemşirelerde ve aktif çalışan sağlık 
personellerinde kültürlerarası duyarlılık, kül-
türlerarası farkındalık, kültürlerarası yeterli-
lik, mesleki benlik kavramı ile ilgilidir (Ba-
diyepeymaiejahromi et al., 2016; Dell’Osso, 
2016; Hadziabdic et al., 2016; Safipour  et 
al., 2017; Yılmaz et al., 2016). Bu çalışma 
öğrenci hemşirelerde kültürlerarası duyar-
lılık ile sosyal karşılaştırma ve beraberinde 
açığa çıkan benlik algısı arasındaki ilişkiyi 
incelemektedir. Önceki çalışmalarda kültü-
rel duyarlılığın hasta, bakım üzerine vb. et-
kileri incelenmesine rağmen bu fenomenin 
gelişimine yönelik davranışsal ve psikolojik 
faktörler yeterince incelenmemiştir. Bu ça-
lışmanın ulusal ve uluslararası literatürdeki 
kültürlerarası duyarlılık ile ilişkili faktörlerin 
farklı yönleriyle araştırılması konusundaki 
boşluğu doldurduğu ve gelecekteki çalışma-
lar için kaynak sağlayacağı düşünülmektedir.

Öğrencilerinin KDÖ ve Alt Boyutlarının 
Tartışılması

Hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası du-
yarlılıklarının orta seviyede olduğu, en yük-
sek puanın Etkileşimde Katılım, Etkileşimde 
Kendine Güven ve Etkileşimden Hoşlanma 
alt boyutlarından alındığı ve Kültürel Fark-
lılıklara Saygılı olma ve Etkileşimde Dikkatli 
Olma boyutlarından ise düşük puanlar alındı-
ğı görülmektedir. Hemşirelerin kültürlerarası 
duyarlılık düzeyini inceleyen üç çalışmada 
Türk hemşirelerinin orta düzeyde kültürel du-
yarlılık düzeylerine sahip oldukları ve çalış-
ma sonuçlarımızla uyumlu olduğu görülmek-
tedir (Aktaş vd., 2019; Kürtüncü vd., 2018; 
Uzun ve Sevinç, 2015). Yine Türk hemşire-
lerin dahil edildiği farklı iki  çalışmada ise 
hemşirelerin kültürel duyarlılık ortalama pu-
anlarının yüksek olduğunu belirtilmiştir (Yıl-
maz vd., 2017; Karadağ ve Bakan, 2018). 
Tayvan’da yapılan bir  çalışmada, Tayvanlı 
hemşirelerin kültürel farkındalık ve kültürel 
duyarlılık seviyelerinin yüksek olduğu ifade 
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edilmiştir (Lin et al., 2015). Bu çalışmaların 
bulgularına aykırı olarak, Tayvan’daki halk 
sağlığı hemşirelerinin kültürel hassasiyet dü-
zeylerini belirlemek için yaptıkları çalışmada, 
hemşirelerin kültürel duyarlılık seviyelerinin 
düşük olduğunu tespit etmiştir (Chang et al., 
2013). İspanya’da yürütülen bir çalışmada 
Katalan ergenlerin ortalama bir kültürlerarası 
duyarlılık düzeyine sahip oldukları, Etkile-
şimde Katılım alt boyutunun puanının Etkile-
şimde Dikkat’e göre daha fazla ve çalışmamız 
bulgularına paralellik göstermektedir (Banos, 
2006). Gaitani ve ark. (2021) ise göçmen ve 
mültecilerle çalışan sağlık profesyonellerinde 
kültürlerarası duyarlılığın ve alt boyutlarının 
ortalamanın üzerinde olduğunu belirtmişler-
dir. Shanxi Üniversitesi’ndeki 175 lisans öğ-
rencisinin kültürlerarası duyarlılığını ilişkin 
bir araştırmada öğrencilerin ortalama bir kül-
türlerarası duyarlılık düzeyine sahip olması 
ile çalışmamıza paralel, Etkileşimde Katılım 
alt boyutunun ise en düşük ortalamaya sa-
hip olması yönüyle farklılık göstermektedir 
(Yan, 2011). Kültürlerarası duyarlılık birçok 
çalışmada ve farklı meslek guruplarında sık-
ça telaffuz edilmiştir. Türkiye’de ve diğer ül-
kelerde incelenen ve karşılaştırılan çalışma-
larda farklı örneklem gurupları ve örneklem 
büyüklüğü ile ilişkili olarak sonuçlar arasında 
da benzerlik ve değişikliklerin olduğu söyle-
nebilir. Kültürel Farklılıklara Saygılı olma 
ortalamanın altında bir puana ile seyretmekte 
olup, öğrencilerin farklı kültürlere duyarlı ve 

saygılı olmasının güçlendirilmesi hem farklı 
kültürlerle çalışma sırasında birtakım fırsat-
ların azalmasına ve hem de bakımın etkilen-
mesine yol açabilir (Gaitani ve ark., 2021).  

Hemşirenin kültürel duyarlılığını geliştirme-
de öncelikle kendi kültürünü, tutumlarını, 
inançlarını ve davranışlarına dair farkındalı-
ğına sahip olması önemlidir. Hemşirelik müf-
redatlarına bakımın kültürel yönlerini dahil 
etmek önemlidir (Oh, 2011). Bu konuda, ge-
rekli bilgi ve becerileri geliştirmeye yardımcı 
olan modeller mevcuttur. Bu modeller arasın-
da benzerlikler ve farklılıklar var olmakla bir-
likte, farklı kültürlerden insanlara bakmakta 
duyarlılık geliştirme arasında ilişki olduğuna 
dair fikir birliği vardır (Taylor et al., 2011).

KDÖ Toplam Puanlarının Öğrenci Özel-
liklerine Göre Dağılımının Tartışılması

Kültürlerarası duyarlılık ölçeği puanı kızlar-
da, konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde 
yabancı dil bilenlerde, öğrenci değişim prog-
ramı ile (Erasmus, Sokrates vb.) başka bir 
ülke üniversitesinde eğitim almak isteyenler-
de ve mezuniyet sonrası yurtdışında çalışmak 
isteyen öğrencilerde anlamlı bir şekilde daha 
yüksektir. Birçok çalışma, kadın ve erkekle-
rin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri arasın-
da farklar bulmuştur (Banos, 2006; Fabregas 
et al., 2012; Holm et al., 2009; Yılmaz vd., 
2017). Bu çalışma, cinsiyet ve kültürlerarası 
duyarlılık arasında bir ilişki gösteren önce-
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ki çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Morales 
(2017) ve Westrick (2004) ise çalışmalarında 
cinsiyetin kültürlerarası duyarlılıkta anlamlı 
farklılık yaratmadığına ancak kadınların er-
keklerden daha yüksek puanlama gösterdiği-
ni dikkat çekmektedir. Bir diğer çalışmada ise 
kızların Etkileşimde Katılım ve Etkileşimde 
Dikkatli Olma alt ölçekleri için duyarlılık dü-
zeyleri daha yüksek bulunmuştur (Kılınç and 
Sevinç, 2017). Bu değişken ile ilgili farklı so-
nuçlar bulunmaktadır.  Bu nedenle, cinsiyet 
değişkenini genelleştirmek zordur. Bununla 
birlikte, bu sonuçlar bize kız öğrencilerin kül-
türel farklılıklara karşı daha duyarlı oldukla-
rını, kültürel faktörlere karşı daha olumlu tu-
tum gösterdiklerini ve erkek öğrencilere göre 
daha sorumlu olduklarını gösteren veriler 
sunmaktadır.

Hemşireler ile sağlık hizmeti almak isteyen 
bireyler arasında anlaşabilecekleri bir dilin 
kullanımı, sağlık ihtiyaçlarına, bireyin de-
ğerlerine ve tercihlerine doğru cevap vermesi 
açısından önemlidir (Almutairi, 2015). Pe-
diatri hemşirelerinin dahil edildiği bir çalış-
mada dilin etkili iletişim, hassas ve kaliteli 
bakım açısından önemli olduğu, hasta ve ai-
lesini anlamada daha çok hemşirenin kendi 
anadilini kullanmak zorunda kaldığı ancak 
bunun iletişimi zorlaştırdığı vurgulanmıştır 
(Valizadeh et al., 2017). Birkaç çalışmada 
göçmen nüfusun yoğunlaştığı yerlerde sağlık 
hizmeti sağlamada dil engellerinden kaynak-

lanan sorunların sık yaşandığı bildirilmiştir 
(Kale and Syed, 2010; Weekers et al., 2018; 
Coroban, 2018). Kültürlerarası duyarlılık ve 
dil açısından incelenen bir diğer çalışmada 
ise öğrencilerin dilsel yeterlilik algısı kültürel 
duyarlılıkla ilişkilendirilmiş, farklı dillerde 
(Katalanca, İspanyolca, Fransızca, İngiliz-
ce ve Arapça) dilsel yeterlilik algısı olumlu 
olan öğrencilerin kültürlerarası duyarlılıkta 
daha yüksek puan almış aldıkları ve bu dil-
lerin kullanımında da anlamlı pozitif korelas-
yona işaret ettiği belirtilmiştir (Banos. 2006). 
Bischoff ve ark.’nın (2003) çalışmalarında 
hemşireler ve sığınmacılar arasındaki dilin 
uygunluğunun ancak %55 oranında yeterli 
olduğunu tespit etmişlerdir. Konuşabilme ve 
anlayabilme düzeyinde yabancı dil bilme ve 
ile kültürlerarası duyarlılık arasında anlamlı-
lığın olması, farklı kültürlere karşı tolerans ve 
başka bir dil bilmenin iletişimi olumlu yönde 
etkilediğini vurgulaması açısından literatür ve 
araştırma sonuçlarıyla uyumludur. Farklı bir 
bulgu ile literatürde yer alan ve aile hekimle-
ri ile hastalar arasındaki iletişim engellerinin 
genel olarak nasıl algıladıklarını inceleyen bir 
araştırmada ise hastalar ve doktorların en az 
dil ve kültürü bir engel olarak tanımlamışlar-
dır (Albahri et al., 2018). Ancak çalışmaların 
çoğunda sağlık hizmetleri alanında kültürel 
çeşitliliğin zorluklarının üstesinden gelmede 
dil becerilerinin önemi göz ardı edilemeye-
ceği konusunda fikir birliği vardır (Banos. 
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2006; Kale and Syed, 2010; Coroban, 2018; 
Weekers et al., 2018).

Erasmus programları, kültürlerarası gelişim-
lerini belirli bir dereceye kadar teşvik etmek 
için önemlidir ve akademik önkoşulları var-
dır. Ancak, öğrencilerin kültürlerarası duyar-
lılık yönelimlerinin bilinmesi de en az akade-
mik uygunluk kadar değerlidir. Kültürlerarası 
gelişim için tek başına, yurt dışı kısa süreli 
eğitim programlarına katılım yeterli olma-
yabilir. Aksine, kültürlerarası gelişimin, bu 
tür deneyimlerden önce katılımcıların kişisel 
geçmişleri ve dünya görüşleri tarafından şe-
killendirilmesi oldukça olasıdır (Baker-Sme-
moe et al., 2014; Çiftçi ve Gürbüz, 2019). 
İncelenen iki farklı çalışmada Erasmus eği-
timi almaya gönüllü olanlarda kültürlerarası 
duyarlılık düzeyi daha yüksek bulunmuştur 
(Oh, 2011). Tarchi ve ark.  (2019) çalışmala-
rında Erasmus programına katılmaya istekli 
olanlarda kültürlerarası duyarlılık düzeyle-
rinde etkileşim boyutunda istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmıştır (p <0,05). Çalış-
ma sonucunda öğrenci değişim programı ile 
(Erasmus, Sokrates vb.) başka bir ülke üni-
versitesinde eğitim almaya istekli olanlarda 
kültürlerarası duyarlılık toplam puanı daha 
yüksek olup bulgularımız ve incelenen çalış-
ma sonuçları uyumludur.

Yurtdışında çalışma arzusu ve yurtdışında 
daha önce deneyime sahip olmanın, kültürler 
arası duyarlılık seviyelerini arttırdığını gös-

termiştir ( Uzun ve Sevinç, 2015;  Kılınç ve 
Sevinç, 2017; Göl ve Erkin, 2019). Araştırma 
bulgularına göre mezuniyet sonrası yurtdışın-
da çalışmak isteyen öğrencilerde kültürlera-
rası duyarlılık seviyeleri anlamlı bir şekilde 
daha yüksektir (p <0,05). Çalışma bulguları 
birlikte değerlendirildiğinde kültürlerarası 
duyarlılık düzeyi yüksek olanların farklı kül-
türlere daha açık oldukları söylenebilir.

Kültürlerarası duyarlılığın, sınıf, bölümü is-
teyerek tercih etme, bölümü seçme nedeni, 
lisans eğitimi sırasında yaşadıkları deneyim-
leri düşündüklerinde mesleğe bakış açılarını 
etkileme durumu, herhangi bir nedenle (eği-
tim, turistik seyahat, orada yaşama vb.) başka 
kültürdeki insanlarla bir arada olma fırsatları 
deneyimi ve hemşirelik bakımına hastanın 
kültürünün etkili olup olmadığına dair düşün-
ce gibi bağımlı değişkenlerden ise etkilen-
mediği saptanmıştır. Farklı yönde bulgula-
rın olduğu çalışmalarda ise öğrencinin sınıfı 
(Alici vd., 2021), mesleğin gönüllü seçimi ile 
kültürlerarası duyarlılıkları arasında ilişki ol-
duğu (Çingöl vd., 2021),

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin kül-
türlerarası duyarlılık düzeylerinin bazı sos-
yo-demografik değişkenlere göre farklılık 
gösterdiği bu yönüyle, H1 hipotezini kısmen 
desteklediği söylenebilir.

Öğrencilerinin SKÖ Puanları ve KDÖ 
Arasındaki İlişkinin Tartışılması
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Öğrenci hemşirelerin Sosyal Karşılaştırma 
Ölçeğinden yüksek puan aldıkları saptanmış-
tır. Ölçeğin ölçtüğü nitelik, bireyin başkaları 
ile kıyaslandığında kendini çeşitli boyutlarda 
nasıl gördüğüne ait algılarını ortaya koymak-
tır. Yüksek puanlar olumlu benlik kavramı 
algısını, düşük puanlar ise olumsuz benlik 
kavramı algısını göstermektedir. Üniversi-
te ortamında öğrencilerin sosyal ilişkilerin 
ve etkileşiminin artması öğrencilerin benlik 
algısının gelişmesine ve böylece öğrenci-
lerin benlik saygısı üzerinde olumlu etkiye 
sahiptir. Özkol ve ark.’nın (2018) geçici göç 
yaşayan öğrenci hemşirelerle yürüttüğü ça-
lışmasında da SKÖ puanlarının ortalamanın 
üzerinde olduğu ve benlik algılarının yüksek 
bulunduğu belirtilmiştir. Çalışma bulguları-
mız bu anlamda paraleldir.

Sosyal karşılaştırma; öz değerlendirme ve 
benlik algısı süreçlerini kapsar. Yani bireyin 
kendisini nasıl gördüğü ve nasıl algıladı-
ğı sosyal karşılaştırmalar sonucu şekillenir. 
Sosyal karşılaştırma içinde bulunulan sosyal 
ortam ve kültüre göre de biçimlenir. O halde 
kültürel arka plan, sosyal karşılaştırma sü-
reçleri için önemli çıkarımlara sahip olabilir 
(White and Lehman, 2005).

Strohminger ve ark.’na (2016) göre benlik 
algısının kültürlerarası değişiklik gösterdiği-
ni, batı kültüründe benlik bireyci yaklaşım-
la ve “bağımsızlık” olarak, doğu kültüründe 
ise daha fazla sosyal ilişkiler kapsamında ve 

“karşılıklı bağımlılık “olarak algılanır. Çalış-
ma sonuçlarına göre katılımcıların kültürlera-
rası duyarlılığın Etkileşimde Sorumluluk, Et-
kileşimde Kendine Güven, Etkileşimden Hoş-
lanma alt boyutları ve genel puanı ile sosyal 
karşılaştırma arasında zayıf yönde ilişki oldu-
ğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının benlik 
saygısı ve ilişkili faktörlerin incelendiği bir 
başka çalışmada tükenmişlik ve bilişsel em-
pati ve algılanan sosyal destek faktörlerinden 
en çok bilişsel empati anlamlı fark yaratmış-
tır (Molero et al., 2018). Empati de olumlu 
kişilik duygusu olup bu anlamıyla çalışmamı-
za benzer yönleri vardır. Nitekim olumluluk 
ve güven ve etkileşimden keyif alma olumlu 
duygulardır. Araştırma sonuçlarına göre öğ-
rencilerin kültürlerarası duyarlılık düzeyle-
rinin SKÖ bağlamında benlik algısına göre 
farklılık gösterdiği bu yönüyle, H2 hipotezini 
desteklediği söylenebilir.

 Kültürlerarası duyarlılığın olumlu duyguları 
desteklediğini belirten Banos (2006) empati, 
açık fikirlilik ve benlik algısı gibi bireysel ye-
terliliklerin duyarlılığın gelişimine etkili ol-
duğunu ileri sürmüştür. Banos (2006)’ya göre 
bu yeterliliklerin eğitimle kazandırılması ve 
bunun için mevcut durumun ve ihtiyaç du-
yulan yeterlilik alanlarının belirlenmesi ge-
rekmektedir. Sosyal karşılaştırma ve bu bağ-
lamda benlik saygısı ve kültürel durum veya 
kültürel duyarlılığa ilişkin çalışmalar olması-
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na rağmen hemşirelik öğrencilerinde sonucu 
ilişkilendirecek yeterli veri ve kanıt yoktur.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Kültürel değerlere ve inançlara duyarlı olan ve 
giderek çeşitlenen bir popülasyonda bütüncül 
ve bireysel hemşirelik bakımı sağlayabilen 
hemşirelerin yetiştirilmesi önemlidir. Kültür-
lerarası duyarlılık düzeylerinin öğrenci hem-
şirelerdeki etkileyici faktörlerini belirlemek 
önemlidir. Araştırmalarda sosyal karşılaştır-
ma bağlamında benlik algısının kültürden et-
kilendiği belirtilmektedir. Yine kültürlerarası 
duyarlılık ve benlik algısı bireysel farklılık-
lar, kültürlerarası çevre, öğrencinin bilişsel ve 
psikososyal niteliklerinin yanı sıra, hemşire-
lik imajı, öğretim programı ve öğretim yön-
temlerinden etkilenebilir. Bu nedenle hemşi-
relik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık 
ve olumlu benlik gelişiminin sağlanması ve 
bakım ve tedavi sürecinde birey ve toplum 
açısından yaşanan sorunların önlenmesi ile il-
gili koruyucu çalışmalar yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Hemşirelik öğrencileri genel-
likle, kendi sağlıkları ile başa çıkmalarını ve 
kendi sağlıklarını yönetmelerine yardımcı ol-
maları için güçlü desteğe ihtiyaç duyan has-
sas hastalarla veya sağlık sorunları olan bi-
reylerle ile çalışır. Dolayısıyla, bu öğrencile-
rin güven ve yetkinlikle rollerini üstlenmeye 
hazır olmaları çok önemlidir. Eğitim yoluyla 
öğrenme ve öğretme becerileri sağlanarak, 
kültürel açıdan duyarlılıkları ve öğrencinin 

benlik kavramını geliştirilebilir ve öğrenme 
süreçleri kolaylaştırılabilir. Bununla birlikte, 
farklı kültürlere karşı intolerans ve olumsuz 
benlik inançlarının mesleki uygulamalara 
yansımaması, etnosentrik görüşten uzak ve 
farklılıklara duyarlı bakım için öğrencilerin 
gerekli bilgi beceri, sosyal ve bilişsel destek 
unsurlarıyla donatılması önemlidir. Bu amaç-
la, kültürlerarası duyarlılık ve benlik/kendilik 
algısı arasındaki ilişkinin farklı boyutlarıyla 
daha farklı örneklem guruplarında çalışılma-
sı anlamlıdır. Ayrıca iki fenomen arasındaki 
algoritmayı geliştirmek için iyi uygulamalar 
aracılığıyla veri toplama ve daha geniş ana-
lizlerin yapılmasını öneriyoruz.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: With the mounting reports of culturally insensitive care and the 
reported challenges nurses experience when caring for culturally diverse patients, developing 
the intercultural readiness of nursing students is a necessity. However, little is known as to the 
success of cultural competence educational interventions in undergraduate nursing curricula and 
there remains a lack of consensus within the literature as to how it should be structured, organi-
sed and facilitated (Gaitani et al., 2021; Çingöl et al., 2021). Cultural sensitivity levels of nurses 
determine the quality of health care. Although sensitivity to human relations, interaction and 
cultural differences are important in all professions, this situation is more important in nursing, 
which is one of the professions dealing with human life. Cultural sensitivity can be affected by 
self-perception, which is a psycho-social phenomenon as well as individual. In social contexts, 
individuals tend to compare themselves with others to know their relative standing. There are 
two kinds of social comparison; upward and downward. Upward social comparison takes place 
when the SNS user compares him- or herself with a superior individual, and downward social 
comparison takes place when the SNS user compares him- or herself with an inferior individual 
(Latif et al., 2021). Aim: The aim of this study is to examine the relationship of self-perception 
and influencing factors in nursing students in the context of intercultural sensitivity and social 
comparison. Method: This descriptive study was conducted through an online questionnaire 
on nursing students studying at a health sciences faculty in 2017. The data were collected using 
the socio-demographic questionnaire developed by the researchers, the Intercultural Sensiti-
vity Scale (ISS) developed by Chen and Starosta (2000) and the validity and reliability of the 
Turkish version by Bulduk et al. (2011), and the Social Comparison Scale (SCS) developed by 
Şahin et al. (1993). ISS is a tool used to assess cultural sensitivity. Chen and Starosta (2000) de-
veloped this scale, and Bulduk et al. (2011) verified the validity and reliability of the scale in 
Turkish. The Cronbach’s alpha value of the scale was 0.72; the Cronbach’s alpha value of the 
scale for the present study was 0.88. The scale comprises 24 items and five subscales. The sub-
dimensions were interaction engagement, respect for cultural differences, interaction confiden-
ce, interaction enjoyment, and interaction attentiveness. The highest and the lowest scores on 
the scale were 120 and 24, respectively. Moreover, a higher score on the Likert scale indicated 
a higher intercultural sensitivity level. The data obtained during the study were transferred to 
the computer and analyzed using the SPSS 20.0 package program. For comparisons between 
groups, t-test and one-way ANOVA tests were used for variables showing normal distribution. 
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Statistical significance level was accepted as p <0.05. Findings: The study participants consis-
ted of women has a rate of 85.7% and the average age of the students is 21.50 ± 1.61. Nursing 
students’ total Intercultural Sensitivity score average is 86.90 ± 11.98, which generally indicates 
a moderate level of intercultural sensitivity. The mean scores the participants obtained from the 
Intercultural Sensitivity Scale and its subscales are as follows: The subscale mean scores of the 
scale are 25.80 ± 4.21 for The interaction Participation in, 22.14 ± 3.57 for The Respect For 
Cultural Differences, 17.36 ± 3.36 for Self-Confidence In Interaction, 10.61 ± 2.33 for the Inte-
raction Enjoyment subscale, and 10.98 ± 2.13 for the Interaction Attentiveness subscale Partici-
pants generally showed a moderate level of intercultural sensitivity. Female students, those who 
speak and understand foreign languages   at the level of speaking and understanding, those who 
want to study at a university in another country with a student exchange program (Erasmus, 
Socrates, etc.) and those who want to work abroad after graduation, living in the metropolitan 
area have been determined that the mean scores of those are significantly higher. ISS (p <0.001; 
r =, 209). Mean score of the students from Social Comparison Scale was 85.64±11.30. It can be 
said that students have high self-perception. There is a weak positive correlation between SCS 
and The interaction Participation (p = .000, r =, 201), The interaction Confidence (p <0.001; r 
=, 209) <0.05; r =, 162). A weak relationship was found between intercultural sensitivity and 
social comparison (p = 000; r =, 209). It has been found out that intercultural sensitivity is not 
affected by dependent variables such as the voluntary preference of the department, the reason 
to choose the department, the facts that influenced their perspective on the profession conside-
ring their experiences during undergraduate education, experience opportunities to coexist with 
people of another culture for any reason (education, travel, being a habitant, etc.) and reflection 
on whether the patient’s culture is effective in nursing care. (p>0,05). Conclusion and Conclu-
sion: Intercultural sensitivity is affected by demographic characteristics and social comparison 
may be an influencing factor. This study, which examines the relationship between social com-
parison and intercultural sensitivity in nursing students and nursing profession executives, cont-
ributes to the literature. It is not possible to provide quality care without considering the culture, 
values and health beliefs of patients, families and communities, acknowledging the importance 
of respecting diversity among and within different cultural groupings. It is recommended that 
further studies should be performed and that foreign education and exchange programs such as 
the Erasmus, Mevlana program, which will enable them to recognize different cultures abroad, 
should be extended.


