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ABSTRACTÖZET

Girifl: Hemflireler birey ve toplumun sa¤l›k gereksinimlerinin
saptanmas›, bak›m gereksinimlerinin planlanmas› ve uygulanmas›nda
önemli rollere sahiptir. Tüm lisans programlar›nda, sorun çözme
e¤itiminin, ö¤rencilerin bafla ç›kma yeteneklerini art›rd›¤›, giriflkenlik,
sosyal beceri e¤itimi gibi özel giriflim stratejileri ile bütünleflmifl bir
e¤itimin sorun çözme yeteneklerini gelifltirdi¤i bilinmektedir. Bu
kapsamda hemflirelik e¤itimi alan ö¤rencilerin problem çözme
becerilerinin ve bu becerilerini etkileyen kontrol oda¤› alg›lar›n›n
belirlenmesi hemflirelik lisans e¤itiminde verilecek problem çözme
becerileri e¤itiminin planlanmas› ve gelifltirilmesi aç›s›ndan önemlidir.
Hemflirelik ö¤rencilerinin problem çözme becerileri ve iç-d›fl kontrol
alg›lar›n› belirlemek amac›yla planlanm›fl tan›mlay›c› bir çal›flmad›r.

Gereç ve Yöntem: Araflt›rma örneklemini çal›flmaya kat›lmaya gönüllü
283 hemflirelik ö¤rencisi oluflturdu. Veri toplama öncesi kurum izinleri
ve ö¤rencilerden bilgilendirilmifl sözlü onam al›nd›. Ö¤rencilerin
problem çözme becerileri “problem çözme envanteri”, kontrol oda¤›
alg›lar› “Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤i”, kiflisel özellikler ise
“ö¤renci tan›m formu” ile de¤erlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi
“SPSS 11.5 for Windows” istatistik program› ile yap›ld›. 

Bulgular: Hemflirelik ö¤rencilerinde problem çözme becerilerinin orta
düzeyde, içsel kontrol oda¤› inanc›n›n yüksek oldu¤u belirlendi.
Problem çözme becerilerinde medeni durum, mezun olunan lise, gelir
düzeyi ve ö¤rencilerin ortaö¤retim baflar› alg›s› de¤iflkenleri, kontrol
oda¤› inanc› alg›s›nda ise sa¤l›k durumu alg›s› ile arkadafl ve aile
iliflkileri alg›s› de¤iflkenleri yönünden istatistiksel olarak anlaml› fark
belirlendi. Hemflirelik ö¤rencilerinde içsel kontrol oda¤› inanc›n›n
yüksek olmas› ö¤rencinin problem çözme becerilerini olumlu yönde
etkileyece¤inden lisans programlar›nda problem çözme becerisi ile
içsel kontrol oda¤› inanc›n› gelifltiren stratejilerin kazan›lmas›n› sa¤layan
e¤itim programlar›n›n planlanmas› önem tafl›maktad›r.
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Introduction: Nurses have important roles in determining the health
needs of individuals and society, planning and implementing the care.
At the undergraduate level, education for problem solving improves
coping skills, and integrated education based on assertivity-training,
social skills-training improves the problem solving skills. Therefore,
it is cruical to assess the problem solving skills and internal-extrenal
locus of control, which affect the problem solving skills, for developing
a curriculum for nursing undergraduate programs focused on promoting
these skills. It is a decriptive study which is planned to assess the
problem solving skills and internal-extrenal locus of control of nursing
students.

Methods: The sample of the study consisted of 283 nursing students
who were willing to participate in the study. The permissions were
obtained from the school administrations and students gave verbal
informed consent to participate in the study. The students’ problem
solving skills were assessed using Problem Solving Inventory, internal-
extrenal locus of control with Rotter’s Internal-External Locus of
Control Scale, personal characteristics were obtained using Student
Information Form. The data were analysed using SPSS 11.5 for Windows
statistical program.

Results: The problem solving skills of nursing students are moderate,
internal locus of control is high. There were statistically significant
differences in problem solving skills in regard to variables such as
marital status, the type of graduated high school, the income level and
the students’ perception of their success during high school. There
were also statistically significant differences in internal-external locus
of control in regard to the students’ perception of their recent health
status, the perception about the relationships with their family and
friends. Since the high internal locus of control may affect the problem
solving skills, it is important to develop a curriculum and strategies
which aim to improve the undergraduate nursing students’ problem
solving skills and internal locus of control.

Key words: Nursing students; internal-external locus of control; problem solving.
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Girifl

roblem çözme süreci alg›lanan ve tan›mlanan problem
ile ilgili bilgilerin toplanmas›, problemin çözümüne
yönelik engeller ile problemin çözümüne yönelik en

uygun bafl etme becerilerinin belirlenmesi ve uygulanmas› gibi
davran›fllar›n birikiminden ve bu yaflant›lar› alg›lama biçiminden
oluflmaktad›r. Problem çözme, biliflsel becerilerin yan› s›ra
duyuflsal ve davran›flsal özellikleri de içeren oldukça karmafl›k
bir süreç olup, bireyin psikolojik uyumu, sosyal-duygusal
yeterlik düzeyi, kendine güveni, iletiflim becerilerinin etkilili¤i
ve karar verme biçimleri, akademik ve sosyal özsayg› ile yak›ndan
iliflkilidir.[1,2]

Karfl›lafl›lan karmafl›k problemlerin çözümünde kullan›lan
problem çözme becerileri geliflmeye aç›k ve geliflim dönemleri
içinde kazan›lmakta olup, psikolojik sa¤l›¤›, sosyal uyumu ve
günlük yaflama yönelik baflar›y› yak›ndan etkileyebilmektedir.
Problem çözme becerisinin e¤itim yoluyla gelifltirilebilece¤i ve
sosyal becerinin önemli bir yorday›c›s› oldu¤u bildirilmektedir.[1]

Problem çözme bireyin bir bilgiyi almas›n›, süreçten geçirmesini
ve bu bilgiyi kullanmas›n› gerektirir. Bilgi bireyin duygusal
yaflam› ile ilgili oldu¤u gibi mesleki yaflam› ile ilgili de olabilir.
Hemflirelik süreci problem çözme yönteminin sistematik bir
biçimde kullan›lmas› olup, bireyin ve toplumun fizyolojik,
psikolojik ve sosyal gerek-sinimlerinin karfl›lanmas›n›
sa¤lamaktad›r. Hemflirelerin yeterli problem çözme becerisine
sahip olmas› problemin belirlenmesi, uygun giriflimlerin
planlanmas›, plan›n uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi aflamas›
gibi hemflirelik sürecinin her aflamas›nda gerekli ve önemlidir.[3,4]

Problem çözme becerilerini etkileyen kontrol oda¤› kavram›,
bireyin kendi davran›fllar›n›n sonucu olarak bireysel
sorumlulu¤unu kontrol etme derecelerini ifade etmektedir.
Da¤’›n çal›flmas›nda,[5] Rotter’e göre kontrol oda¤›n›n, kiflide
belli bir davran›fl› belli bir pekifltiricinin izleyece¤ine dair ortaya
ç›km›fl bir beklentinin kuvvetlenmesi sonucunda olufltu¤u
bildirilmektedir. Birey, pekifltiricilerin ya kendi ya da kendi
d›fl›ndaki güçlerin veya flans ya da kaderin kontrolünde oldu¤una
dair genel bir beklenti veya inanc› benimseyebilmektedir.
Bireyin, bafl›na gelenlerin kendi davran›fllar› sonucunda
oldu¤unu kabul etmesi içsel kontrol, di¤er taraftan talih, flans,
kader ya da baflkalar› taraf›ndan oldu¤una inanmas› d›flsal
kontrol olarak tan›mlanmaktad›r. ‹çsel kontrol oda¤›na sahip
bireylerin entellektüel ve akademik etkinliklerde daha fazla
zaman harcad›klar›, hedeflerine ulaflmak için daha fazla
çal›flt›klar›, daha yüksek sosyal ve okul baflar›s›na sahip olduklar›
ve toplumsal olaylarda daha etkin olduklar› görülmektedir.
Ayn› zamanda, içsel kontrol oda¤›na sahip bireylerin kendilerini
daha etkili, güvenli ve ba¤›ms›z kifliler olarak alg›layan, yüksek
derecede öz-sayg› ve olumlu öz-benlik kavram›na sahip, daha
fazla kiflisel sorumluluk üstlenen, at›lgan, giriflimci, duygusal
yönden daha sa¤l›kl› ve dengeli olduklar› görülmüfltür. Genel
olarak iç kontrole inanan kiflilerin, d›fl kontrole inanan kiflilere
k›yasla stresten daha az etkilendikleri gözlenmektedir. D›flsal

P kontrol oda¤›na sahip bireyler depresif özellikler tafl›yan,
kendini kabul ve özsayg› düzeyi düflük, çaresizlik duygular›
olan yaln›z kifliler olarak tan›mlanmaktad›r.[5-7]

Hemflireler, hem bireysel problemlerle bafla ç›kmak hem de
her an stresli ve akut durumlar›n yafland›¤›, karmafl›k ve h›zl›
de¤iflim gerektiren bir ortam olan hastanede baflkalar›n›n
problemlerine çözüm aramak zorundad›rlar.[3,4] Hemflirenin
bireysel problem çözmede kendini yeterli olarak alg›lamas›,
birey, aile ve toplum sa¤l›¤› ile ilgili problemleri görmesi ve
çözüm üretme iste¤inde olmas› anlam›n› tafl›maktad›r.[3] ‹yi
tan›mlanm›fl sorunlarda daha çok kullan›lan Bilgi ‹fllem Sistem
Modeli yerine, hemflirelikte sorun çözmede ve gerçek yaflama
ait daha az yap›land›r›lm›fl sorunlar›n çözümünde “aflamalar
modeli” kullanmaktad›r. Hemflire bireyin ve toplumun durumu
de¤ifltikçe, de¤iflimi anlar, yorumlar ve yeni bilgileri bir araya
getirerek, problem çözme basamaklar›n› uygulamalar›na yans›t›r.
Bireyselleflmifl hemflirelik bak›m› vermenin sistematik bir yöntem
olan hemflirelik süreci, farkl› klinik alanlara göre önem kazanan
hemflirelik modelleri ile kullan›ld›¤›nda sistematik özelli¤inin
artt›¤›, hemflirenin bilgi ve uygulamalar›n› gelifltirdi¤i
bilinmektedir.[8] Mesleki yaflamlar›nda birçok akut problemlerle
karfl›laflan ve bunlar› etkin bir flekilde çözme durumunda olan
hemflirenin sahip oldu¤u problem çözme becerileri kadar,
problem çözme becerilerini önemli düzeyde etkileyen kontrol
oda¤› inanc›n›n bilinmesi önem tafl›maktad›r.

Hemflirelerden topluma duyarl›, sa¤l›k gereksinimlerine yan›t
verebilen, politikalarda söz sahibi bireyler olmalar›
beklenmektedir. Hemflirelerin problem çözme becerileri bu
beklentilerin karfl›lanmas›nda önemli bir özelliktir. Bu kapsamda
hemflirelik e¤itimi alan ö¤rencilerin problem çözme becerileri
ve bu becerilerini etkileyen kontrol oda¤› alg›lar›n›n belirlenmesi,
hemflirelik lisans e¤itiminde verilecek problem çözme becerilerini
gelifltirmeye yönelik e¤itimin gelifltirilmesi ad›na önemlidir.

Bu araflt›rma, hemflirelik yüksekokulu ö¤rencilerinin problem
çözme becerileri ve iç-d›fl kontrol oda¤› inanc›n› belirlemek
amac›yla planlanm›fl tan›mlay›c› bir çal›flmad›r.

Araflt›rma sorular›

1. Hemflirelik ö¤rencilerinde problem çözme 
becerileri hangi düzeydedir?

2. Hemflirelik ö¤rencilerinde kontrol oda¤› alg›s› 
nas›ld›r?

3. Hemflirelik ö¤rencilerinin problem çözme 
becerileri ve kontrol oda¤› alg›s› ile iliflkili 
de¤iflkenler nelerdir?
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Gereç ve Yöntem

Araflt›rma Yeri ve Örneklem

Araflt›rma evrenini bir hemflirelik yüksekokulu ve bir sa¤l›k
yüksekokulunda ö¤renimlerini sürdüren hemflirelik bölümü
ö¤rencileri oluflturdu. Araflt›rman›n evreni, hemflirelik
yüksekokulunda kay›tl› 152 ö¤renci ve sa¤l›k yüksekokulunda
kay›tl› 164 ö¤renci olmak üzere toplam 316 ö¤renci oluflturdu.
Örnekleme al›nma ölçütleri bir hemflirelik yüksekokulu ile bir
sa¤l›k yüksekokulunun hemflirelik bölümünde ö¤renimlerini
sürdüren ve çal›flmaya kat›lmaya gönüllü tüm ö¤renciler olarak
belirlendi. fiubat-May›s 2008 tarihleri aras›nda örneklem seçim
ölçütlerine uyan ve ulafl›lan 304 ö¤renciden 13 ö¤renci formlar›
teslim etmedi¤i, 8 ö¤renci bilgi formunu bofl/eksik teslim etti¤i
için araflt›rma 283 ö¤renci ile tamamland›.

Veri Toplama

Veri toplama süreci öncesi, kurumlardan gerekli izinler al›nd›.
Ö¤rencilere araflt›rma ile ilgili sözlü ve yaz›l› aç›klama yap›ld›;
görüflme formlar› kurum yöneticileri ile iflbirli¤i içinde
ö¤rencilere da¤›t›ld›. Anket formlar›n›n araflt›rmac›lara teslim
edilmesi ö¤rencilerin çal›flmaya kat›lma konusundaki onam›
olarak kabul edildi¤inden ayr›ca yaz›l› onama gerek duyulmad›.
Ö¤rencilerin problem çözme becerileri “problem çözme
envanteri”, kontrol oda¤› inanc› “Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤›
ölçe¤i” ile de¤erlendirildi. Ö¤rencilerin kiflisel özellikleri ise
“ö¤renci tan›m formu” ile elde edildi.

Veri Toplama Araçlar›

Problem Çözme Envanteri (Problem Solving Inventory):
Heppner ve Petersen taraf›ndan 1982 y›l›nda gelifltirilmifltir.[9]

Bireylerin kendi kendilerine cevapland›rabilecekleri, uygulan›fl›
kolay, 6’l› likert tipinde bir ölçektir (“her zaman böyle
davran›r›m”, “ço¤unlukla böyle davran›r›m”, “s›k s›k böyle
davran›r›m”, “arada s›rada böyle davran›r›m”, “ender olarak
böyle davran›r›m”, “hiçbir zaman böyle davranmam”). Verilen
cevaplara 1 ile 6 aras›nda de¤iflen puanlar verilir. Puanlama
esnas›nda 9., 22. ve 29. maddeler puanlama d›fl› tutulur. 1.,
2., 3., 4., 11., 13., 14., 15., 17., 21., 25., 26., 30. ve 34.
maddeler ters olarak puanlanan maddelerdir. Bu maddelerin
yeterli problem çözme becerilerini temsil etti¤i varsay›l›r.
Ölçekten 32-192 aras›nda puan al›nabilmektedir. Ölçekten
al›nan toplam puanlar›n yüksekli¤i, bireyin problem çözme
becerileri konusunda kendini yetersiz olarak alg›lad›¤›n› gösterir.
Üniversite ö¤rencileri üzerinde yap›lan ölçe¤in Türkçeye
uyarland›¤› çal›flmada Cronbach alfa güvenirlik katsay›s› 0.88
bulunmufltur.[9]

Rotter’in ‹ç-D›fl Kontrol Oda¤› Ölçe¤i: Rotter (1966) taraf›ndan
gelifltirilmifl, bireylerin genellenmifl kontrol beklentilerinin
içsellik-d›flsall›k boyutu üzerindeki konumu, pekifltiricilerin
bireyin kendi içindeki ya da d›fl›ndaki güçlerin (flans veya
kader) kontrolüne iliflkin genel beklenti ve inançlar›n›
de¤erlendirmek amac› ile gelifltirilmifl 29 maddeli bir ölçektir.
Ölçekte yer alan maddeler a ve b harfleriyle gösterilen iki

seçene¤e göre cevaplan›r. Testi yan›tlayan kifliden kendisine
uygun gelen cümleyi seçmesi (a ve b seçene¤inden birini) ve
iflaret lemesi  is tenir .  Yirmi dokuz maddenin 6 ’s ›
puanlanmamaktad›r (1., 8., 14., 19., 24. ve 27. maddeler).
Ölçekte 2., 6., 7., 9., 16., 17., 18., 20., 21., 23., 25. ve 29.
maddelerin “a” seçenekleri 1’er puan almaktad›r, 3., 4., 5.,
10., 11., 12., 13., 15., 22., 26. ve 28. maddelerin “b” seçenekleri
1’er puan almaktad›r. Böylece 0-23 aras›nda bir toplam puan
al›nabilmektedir. Maddelerin s›ras› ve puanlama sistemi
orijinaliyle ayn›d›r. Yükselen puanlar, d›fl kontrol oda¤›
inanc›nda art›fl› göstermektedir. Üniversite ö¤rencileri üzerinde
yap›lan ölçe¤in geçerlik güvenirlik çal›flmas›nda madde-toplam
puan korelasyonlar› 0.11-0.48 aras›nda de¤iflti¤i, iç tutarl›l›k
katsay›s› 0.77 olarak bulundu¤u bildirilmifltir. [7 ,9]

Ö¤renci Tan›m Formu: Problem çözme becerilerini
etkileyebilece¤i düflünülen 13 sorudan oluflmaktad›r; ö¤renci
tan›m formunda ö¤rencinin kiflisel özelliklerine (yafl, cinsiyet,
gelir düzeyi, genel sa¤l›k durumu alg›s›, yaflad›¤› yer), okul
yaflam›na (ö¤rencinin mezun oldu¤u lise türü, s›n›f›, okul
yaflam› süresince bir iflte çal›flma durumu), aile (aile tipi, anne
ve baban›n e¤itim düzeyi, anne ve baban›n çal›flma durumu)
ve sosyal iliflkilerine (aile ve arkadafllar ile iliflkiler) ait sorular
yer almaktad›r. Ayr›ca orta ö¤retim baflar›s›na iliflkin ö¤rencilerin
alg›s› sorguland›.

‹statistiksel Analiz

Verilerin istatistiksel analizi “SPSS 11.5 for Windows” istatistik
program› ile yap›ld›. Veriler; ortalama, standart sapma, Pearson
korelasyon analizi, Cronbach alpha, t-testi, Mann-Whitney U
testi ve Kruskal-Wallis testleri kullan›larak analiz edildi.

Bulgular

Araflt›rma bulgular› üç bafll›k alt›nda ele al›nd›:

1. Ö¤rencilerin kiflisel özellikleri;

2. Ö¤rencilerin problem çözme becerileri ve kontrol
oda¤› inanc›;

3. Ö¤rencilerin problem çözme becerileri ve kontrol
oda¤› inanc› ile iliflkili de¤iflkenler.

1. Ö¤rencilerin Kiflisel Özellikleri
Yafl ortalamas› 19.82±1.67 (da¤›l›m: 17-34) olan grubun
tamam›na yak›n› k›z (n=272; %96.1), bekar (n=278; %98.2)
ve düz lise mezunu (%96.1) ö¤rencilerden olufltu. Grubun
%53.4’ü (n=151) hemflirelik yüksekokulu, %46.6’s› (n=132)
sa¤l›k yüksekokulu ö¤rencisi idi. Orta ö¤retim baflar› alg›s›
sorguland›¤›nda, ö¤rencilerin ço¤u (%56.9) orta ö¤retim baflar›
durumunu “çok iyi” fleklinde bildirdi. Ö¤rencilerin dörtte
üçünden fazlas› (%77) çekirdek aile tipinden geliyordu.
Ö¤rencilerin annelerinin %91.9’u (n=260) ilkö¤retim veya
ortaö¤retim mezunu idi ve %76’s› (n=215) ise çeflitli nedenlerle
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çal›flm›yorlard› (ev han›m›, emekli vb.). Ö¤rencilerin babalar›n›n
%45.2’si (n=128) ilkö¤retim mezunu idi ve %72.4’ünün
(n=205) çal›flt›¤› belirlendi. Büyük ço¤unlu¤u (%94) son alt›
ay içinde önemli bir sa¤l›k sorunu yaflamad›¤›n› bildirdi.
Ö¤rencilerin di¤er kiflisel özelliklerine iliflkin verileri Tablo
1’de verilmifltir. Ö¤rencilerin aile ve arkadafllar› ile olan
iliflkilerine iliflkin alg› düzeyleri sorguland›¤›nda, aile ve arkadafl
i l iflkilerini genell ikle “çok iyi” olarak bildirdiler.

Tablo 1: Ö¤rencilerin Kiflisel Özellikleri (n=283)

Özellikler n %

Bölüm
Hemflirelik yüksekokulu ö¤rencileri

Sa¤l›k yüksekokulu ö¤rencileri

151

132

53.4

46.6

S›n›f
1. s›n›f

2. s›n›f

3. s›n›f

4. s›n›f

126

95

34

28

44.5

33.6

12

9.9

Ö¤rencinin Yaflad›¤› Yer
Ö¤renci yurdu

Ailesi ile birlikte

Di¤er (akraba veya arkadafllar ile birlikte vb.)

101

93

89

35.7

32.9

31.4

Ö¤rencinin Yaflam›n›n Büyük Ço¤unlu¤unu Geçirdi¤i Yer
Büyük yerleflim birimi

Küçük yerleflim birimi

175

108

61.8

38.2

Ücret Karfl›l›¤›nda Bir ‹flte Çal›flma Durumu
Hay›r

Evet

243

16

94.3

5.7

2. Ö¤rencilerin Problem Çözme Becerileri ve Kontrol
Oda¤› ‹nanc›
Bu çal›flmada “problem çözme envanteri” Cronbach alfa de¤eri
0.84, “Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤i” Cronbach alfa
de¤eri ise 0.66 bulundu. “Problem çözme envanteri” ve
“Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤i” madde-toplam puanlar›
aras›nda istatistiksel olarak anlaml›, zay›f bir korelasyon
belirlendi (r=0.28; p=0.0001).

Problem çözme envanteri ortalama puan de¤eri 83.97±17.08
(da¤›l›m: 7-139), Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤i ortalama
puan de¤eri 10.02±3.87 idi (da¤›l›m: 0-18). Problem çözme
envanteri puan ortalamalar› hemflirelik ö¤rencilerinin problem
çözme becerilerinin orta düzeyde oldu¤u, iç-d›fl kontrol odak
düzeyi puanlar› incelendi¤inde, ortalama ölçek puan›n orta
düzeyde düflük oldu¤u görüldü. Bu bulgu hemflirelik
ö¤rencilerinde içsel kontrol oda¤› inanc›n›n yüksek oldu¤unu
göstermektedir.

3. Ö¤rencilerin Problem Çözme Becerileri ve Kontrol
Oda¤› ‹nanc› ile ‹liflkili De¤iflkenler
Problem çözme envanteri ölçek toplam puanlar›nda medeni

durum, mezun olunun lise, gelir düzeyi ve ö¤rencilerin
ortaö¤retim baflar› alg›s› de¤iflkenleri yönünden fark belirlendi
(Tablo 2). Bekar ö¤rencilere k›yasla evli ö¤rencilerde
(ZMWU=-2.569; p=0.01) ve düz lise mezunu ö¤rencilere k›yasla,
sa¤l›k meslek lisesi mezunu ö¤rencilerde problem çözme
becerilerinin daha iyi oldu¤u saptand› (ZMWU=-2.007; p=0.04).
Gelir düzeyi “iyi” veya “çok iyi” olan ö¤rencilere k›yasla gelir
düzeyi “kötü” olan ö¤rencilerde problem çözme becerilerinin
daha iyi oldu¤u belirlendi (χ2

KW=7.282; df=2; p=0.03).
Ortaö¤retim baflar› durumu alg›s› “iyi” olan ö¤rencilere k›yasla,
ortaö¤retim baflar› durumu alg›s› “çok iyi” olan ö¤rencilerde
problem çözme becerileri daha iyi bulundu (χ2

KW=12.99; df=2;
p=0.01).

Problem çözme envanteri ölçek toplam puanlar›nda ö¤rencilerin
aile tipi, ö¤rencilerin aile ve arkadafl ile iliflkilerine iliflkin alg›
durumu” de¤iflkenleri yönünden fark saptanm›flt›r. Genifl ailede
büyüyen ö¤rencilere k›yasla, çekirdek aile tipinde büyüyen
ö¤rencilerde problem çözme becerilerinin daha iyi oldu¤u
belirlendi (t=-2.161; p=0.03). Aile ve arkadafl ile iliflkilerini
“iyi” olarak niteleyen ö¤rencilere k›yasla, aile ve arkadafl ile
iliflkilerini “çok iyi” olarak belirten ö¤rencilerde problem çözme
becerilerinin daha iyi oldu¤u belirlendi (χ2

KW=6.684; df=2;
p=0.04, χ2

KW=7.638; df=2; p=0.02).

Problem çözme becerileri ile cinsiyet, s›n›f, ö¤rencinin ö¤rencilik
yaflam› boyunca kald›¤› yer, ö¤rencinin hemflirelik e¤itimine
bafllay›ncaya kadar yaflad›¤›/büyüdü¤ü yer, anne ve baban›n
e¤itim düzeyleri ve çal›flma durumu, son alt› ay içinde önemli
bir sa¤l›k sorunu öyküsü ve ö¤rencilerin arkadafllar ile iliflkilerine
iliflkin alg›s› de¤iflkenleri yönünden fark belirlenmedi (p>0.05).

Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤i toplam puanlar›nda “sa¤l›k
durumu alg›s›”, “arkadafl ile iliflkilerine iliflkin alg› durumu” ve
“aile ile iliflkilerine iliflkin alg› durumu” de¤iflkenleri yönünden
fark belirlendi. Son alt› ay içinde önemli bir sa¤l›k sorunu
yaflayan ö¤rencilerde d›flsal-kontrol oda¤› inanc› daha yüksek
bulundu (ZMWU=-2.678; p=0.01). Arkadafl iliflkilerini “iyi” olarak
niteleyen ö¤rencilere k›yasla, “çok iyi” olarak bildiren
ö¤rencilerde d›fl kontrol oda¤› inanc› daha düflük (χ2

KW=6.76;
df=2; p=0.03), aile ile iliflkilerini “çok iyi” olarak belirten
ö¤rencilerde d›flsal kontrol oda¤› inanc› düflük belirlendi
(χ2

KW=7.67; df=2; p=0.02).

Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤inden elde edilen puan
ortalamalar› ile ö¤rencinin kiflisel özellikleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
iç-d›fl kontrol oda¤› alg›s›nda cinsiyet, medeni durum, s›n›f,
ö¤rencinin mezun oldu¤u lise, ö¤rencinin ö¤rencilik yaflam›
boyunca kald›¤› yer, ö¤rencinin hemflirelik e¤itimine
bafllay›ncaya kadar yaflad›¤›/büyüdü¤ü yer, anne ve baban›n
e¤itim düzeyi ile çal›flma durumu ve ö¤rencinin orta ö¤retim
baflar›s›na iliflkin alg› durumu de¤iflkenleri yönünden fark
belirlenmedi (p>0.05).
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Tart›flma

‹çsel kontrol oda¤› inanc› bireyin kendine güvenini, öz-sayg›s›n›
ve kiflisel sorumluluk alg›s›n› art›rd›¤›, stres ve sorunlarla bafl
edebilme ve hedefe ulaflma yönünde daha giriflimci, at›lgan ve
dengel i  bir  yaklafl ›m i le problemlerin çözümünü
destekledi¤inden bireyin problem çözme becerilerinin
gelifltirilmesi sürecinde kontrol oda¤› alg›lar›n›n belirlenmesi
önemli bir yere sahiptir. Meslek yaflamlar› süresince bilimsel
yaklafl›m ile problem çözme becerilerini s›kl›kla kullanmak
durumunda kalacak hemflirelik ö¤rencilerinin problem çözme
yeterlilikleri ve problem çözme becerilerini etkileyen kontrol
oda¤› inanc›n› belirlemek amac›yla yap›lan bu çal›flmada,

hemflirelik ö¤rencilerinin problem çözme becerilerinin genel
olarak orta düzeyde ve içsel kontrol oda¤› inanc›n›n d›fl kontrol
oda¤› inanc›na göre daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir.

Hemflirelerin problem çözme konusundaki yeterliliklerine
iliflkin görüfllerinin incelendi¤i bir çal›flmada, hemflirelerin,
problem çözme becerilerine daha fazla güvendikleri ve
kendilerini problemin üstüne giden kifliler olarak daha olumlu
tan›mlad›klar›n› iflaret etmektedir.[3] Hemflireler üzerinde yap›lan
bir baflka çal›flmada hemflirelerin problem çözme becerilerinin
orta düzeyde oldu¤u saptanm›flt›r.[10] Yap›lan çal›flmalarda

Tablo 2: Problem Çözme Becerileri ve ‹ç-D›fl Kontrol Oda¤› ile ‹liflkili Kiflisel Özellikler (n=283)

Özellikler n %
Ortalama PÇE1

Puan› p Ortalama R‹DKO2

Puan›
p

Medeni Durum

Bekar

Evli

278

5

98.2

1.8

84.33

64.6

-

2.569

ZMWU

0.01*

ZMWU

10.02

9.80

-,144 0.088

Mezun Olunan Lise ZMWU ZMWU

Düz lise

Sa¤l›k meslek lisesi

272

11

96.1

3.9

84.40

73.54

-

2.007

0.04* 10.08

8.54

-,680 0.496

Aile Tipi t t

Çekirdek aile

Genifl aile

211

44

77

16.3

82.54

88.65

-

2.161

0.03* 9.72

10.97

-1,987 0.048*

Gelir Durumu X2KW X2KW

‹yi

Çok iyi

Kötü

215

17

51

76

6

18

84.84

89.88

77.97

7.282

df=2

0.03* 10.08

8.94

10.12

1.648

df=2

0.439

Orta Ö¤retim Baflar› Notu X2KW X2KW

Kötü

‹yi

Çok iyi

4

118

161

1.4

41.7

56.9

93.25

88.00

80.71

12.99

df=2

0.01* 9.00

10.11

9.97

,286

df=2

0.867

Arkadafllar ile ‹liflkiler X2KW X2KW

Orta alt›

‹yi

Çok iyi

4

60

219

1.4

21.2

77.4

88.50

88.08

82.73

7.638

df=2

0.02* 12.33

11.25

9.67

6.765

df=2

0.034*

Aile ile ‹liflkiler X2KW X2KW

Orta alt›

‹yi

Çok iyi

3

24

256

1.1

8.4

90.5

75.66

92.04

83.34

6.684

df=2

0.04* 5.66

11.63

9.92

7.667

df=2

0.02*

Son 6 Ayda Ciddi Sa¤l›k Sorunu Öyküsü

Evet

Hay›r

17

266

6

94

86.12

83.83

-,729 0.46 12.29

9.86

-2,678 0.01*

ZMWU ZMWU

1 Problem çözme envanteri;
2 Rotter’in iç-d›fl kontrol oda¤› ölçe¤i;
*p<0.05.

ZMWU: Mann Whitney U testi

X2KW: Kruskal-Wallis testi
t: t testi
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Sonuç

Bu çal›flma sonuçlar› do¤rultusunda hemflirelik ö¤rencilerinin
problem çözme becerileri ve bu beceriyi etkileyen faktörlerin
daha ayr›nt›l› çal›flmalar ile de¤erlendirilmesi gerekti¤i
söylenebilir. Sonuç olarak, bu çal›flma grubundaki hemflirelik
ö¤rencilerinde problem çözme becerilerinin orta düzeyde, içsel
kontrol oda¤› inanc›n›n yüksek oldu¤u belirlenmifltir. Problem
çözme becerilerinde medeni durum, mezun olunan lise, gelir
düzeyi ve ö¤rencilerin ortaö¤retim baflar› alg›s› de¤iflkenleri,
kontrol oda¤› inanc› alg›s›nda ise sa¤l›k durumu alg›s› ile
arkadafl ve aile iliflkileri alg›s› de¤iflkenleri yönünden fark
belirlenmifltir.

Yüksek içsel kontrol alg›s› ö¤rencinin problem çözme becerilerini
olumlu yönde etkileyece¤inden, akademik e¤itim süresince
ö¤rencilerin içsel-kontrol oda¤› alg›lar›n› güçlendirecek
stratejilerin benimsenmesinin önemli oldu¤u göz önünde
bulundurulmal›d›r. Hemflire ö¤rencilerin problem çözme

genel olarak hemflire ö¤rencilerde problem çözme becerilerinin
orta düzeyde yeterli oldu¤u görülmektedir. Yüz elli yedi
hemflirelik ve ebelik ö¤rencileri ile yap›lan bir çal›flmada bu
çal›flma ile benzer flekilde problem çözme becerileri orta düzeyde
yeterli bulunmufltur.[4] Farkl› bölümlerde ö¤renimlerini sürdüren
üniversite ö¤rencilerinin (%56’s›) problem çözme becerilerinin
düflük oldu¤u belirlenmifltir.[1] Sosyodemografik de¤iflkenlerden
biri olan medeni durum ile problem çözme becerileri aras›ndaki
iliflki incelendi¤inde, evli ö¤rencilerde problem çözme
becerilerinin daha iyi oldu¤u belirlenmifltir. Deneyim ile
sorumluluk bilincini gelifltirmesi ve sorunlara yönelik daha
fazla ba¤›ms›z karar vermeyi gerektirmesi nedeniyle, bu bulgu
medeni durum gibi de¤iflkenlerin problem çözme becerilerinin
ge l iflmesinde ro lü  o ldu¤unu düflündürmektedir .

Çal›flmalar problem çözme becerilerinin s›n›f ile cinsiyet
de¤iflkenlerine ve ö¤rencilerin ö¤renim gördü¤ü bölümlere
göre de¤ifliklik gösterebildi¤ini bildirmektedir.[11,12] Yap›lan
bir araflt›rmada ö¤rencilerin problem çözme becerilerinin ve
genel baflar›lar›n›n bölümlere göre anlaml› bir biçimde
farkl›laflt›¤› belirlenmifltir.[11]

Yurttafl ve Yetkin’in[4] çal›flmas›nda sa¤l›k yüksekokulu birinci
s›n›f ö¤rencilerin problem çözme becerileri dördüncü s›n›f
ö¤rencilerinkinden önemli düzeyde daha yüksek oldu¤u
bildirilirken, bu çal›flmada ise problem çözme becerilerinde
s›n›f de¤iflkeni yönünden istatistiksel olarak fark
belirlenmemifltir. Lisans e¤itimleri süresince hemflirelik süreci
uygulamalar› ile problem çözme becerileri gelifltirilmeye çal›fl›lan
ve her e¤itim-ö¤retim y›l› ile klinik bilgi ve becerileri artan
hemflirelik ö¤rencilerinin problem çözme becerilerinde s›n›f
de¤iflkeni yönünden fark olmamas› flafl›rt›c› olup, daha büyük
nüfuslu çal›flmalarla problem çözme becerisi ile s›n›f de¤iflkeni
aras›ndaki iliflki ve etkileyen faktörlerin araflt›r›lmas› önemlidir.

Yine Yurttafl ve Yetkin’in[4] çal›flmas›ndan farkl› olarak bu
çal›flmada problem çözme becerileri yönünden mezun olunan
lise de¤iflkeninin önemli oldu¤u, düz liseden mezun ö¤rencilere
k›yasla sa¤l›k meslek lisesinden mezun hemflirelik yüksekokulu
ö¤rencilerinde problem çözme becerilerinin daha iyi oldu¤u
belirlenmifltir. Lise ö¤rencileri üzerinde yap›lan bir baflka
çal›flmada, okul türünün problem çözme becerileri ile iliflkili
oldu¤u gösterilmifltir.[2] Bu bulgu, lise e¤itimi ve deneyimlerin,
ö¤rencilerin edindi¤i bilgi ve deneyimler ile kendilerine olan
güveni ve bilgiyi kullanabilme becerilerini artt›rarak, problem
çözme becerilerini etkiledi¤ine iflaret etmektedir. Literatür
incelendi¤inde problem çözme becerilerini etkileyebilece¤i
düflünülen anne ve baban›n e¤itimi ile çal›flma durumu
de¤iflkenlerine iliflkin farkl› sonuçlar bulunmaktad›r.[2,4]

Üniversite ö¤rencileri ile yap›lan baflka bir çal›flma ile benzer
flekilde bu çal›flmada hemflirelik ö¤rencilerinde iç kontrol oda¤›
inanc› d›fl kontrol oda¤› inanc›ndan daha yüksek bulunmufltur.
Bu çal›flmada erkek ö¤renci say›s›n›n düflük olmas› nedeniyle
karfl›laflt›rma yap›lamam›fl olup, bir baflka çal›flmada k›z ve
erkek ö¤rencilerin ortalamalar› s›ras›nda anlaml› fark oldu¤u,

k›z ö¤rencilerin daha d›fl kontrol oda¤› inançl› oldu¤u
bildirilmifltir.[7]

Çoban ve Hamamc›[6] çal›flmalar›nda ö¤rencilerin genel olarak
içsel kontrol oda¤›na sahip olduklar› ve ço¤unlukla mant›kl›
karar verme stratejisini kulland›klar›n›, mant›kl› karar verme
stratejisi ile kontrol oda¤› aras›nda olumsuz yönde ve düflük
düzeyde bir iliflkinin oldu¤u bulunmufltur. Bu çal›flmada da
ö¤rencilerin genel olarak içsel kontrol oda¤› inanc›n›n daha
yüksek oldu¤u belirlenmifltir.

‹çsel kontrol oda¤›na sahip ö¤renciler d›flsal kontrol oda¤›na
sahip ö¤rencilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, anlaml› flekilde daha
fazla mant›kl› karar verme stratejisini kulland›klar›, daha az
içsel karar verdikleri ve daha az karars›zl›k yaflad›klar›
bildirilmifltir.[6] Akademik baflar›yla iç kontrol oda¤› inanc›
aras›nda pozitif iliflkiler bulunmaktad›r. Ayr›ca, iç kontrole
inanan bireyler yaflad›klar› tecrübelerden ileride daha iyi
yararlanabilmekte, güç kararlar karfl›s›nda daha uzun süreye
gereksinim duymakta, doyumlar›n›n geciktirilmesine daha çok
tolerans gösterebilmektedirler.[7] ‹ç kontrole inanan kiflilerin,
d›fl kontrole inanan kiflilere k›yasla stresten daha az etkilendikleri
gözlenmektedir.[13]

Bu çal›flmada iç-d›fl kontrol oda¤› inanc›n›n aile ve arkadafllar
ile iliflkiler ve son dönemde ciddi sa¤l›k sorunu geçirme durumu
de¤iflkenleri ile iliflkili oldu¤u, medeni durum, cinsiyet, s›n›f,
anne ve baban›n e¤itim düzeyi ve çal›flma durumu de¤iflkenleri
ile iliflkili olmad›¤› belirlenmifltir.

Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›

Bu çal›flma ‹stanbul’da bir hemflirelik yüksek okulu ve bir
sa¤l›k yüksekokulunda ö¤renimlerini sürdüren hemflirelik
bölümü ö¤rencileri üzerinde yap›ld›¤› için Türkiye’deki
genellenebilirli¤i s›n›rl› düzeydedir.
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