
14 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2010 -3

Özet
Amaç: Bu çalışma; hemşirelik bölümü öğrencilerinin duygusal zeka ve ileti-
şim becerilerinin değerlendirilmesi ve eşdeğer eğitim gören diğer üniversite
öğrencileri ile karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışmanın evrenini Batı Kara-
deniz Bölgesi’ndeki bir ilde bulunan bir devlet üniversitesinde 2007-2008
eğitim öğretim döneminde öğrenim gören 1417 öğrenci oluşturmuştur. Veri-
lerin toplanmasında kişisel bilgi formu; Hall (1999) tarafından geliştirilen
“Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği” ve Korkut (1996) tarafından geliş-
tirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka değerlendir-
me ölçeği alt boyutlarından duyguların farkında olma; kendini motive etme
ve duygusal zeka toplam puanları ile iletişim becerileri puan ortalamaları-
nın karşılaştırma grubuna göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu
belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler hemşirelik eğitiminin, öğrencilerin
iletişim becerileri ve duygusal zekaları üzerinde olumlu etkileri olduğu dü-
şünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Duygusal zeka, iletişim becerileri, hemşirelik, üniversi-
te öğrencileri.

The Evaluation of Emotional Intelligence and Communi-
cation Skills of Nursing Students and the Other Univer-
sity Students in Comarative Way
Purpose: The aim of this study was to evaluate and compare the emotional
intelligence and communication skills of nursing students and the other uni-
versity students having the equivalent education. 

Material-Method: The universe of this descriptive study consisted of 1417
students attending the state university in a city of West Black Sea Region in
2007-2008 academic year. Data were collected using an information form
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and “Emotional Intelligence Evaluation Scale” deve-
loped by Hall (1999) and “Commucation Skills Evalu-
ation Scale” that was developed by Korkut (1996).

Finding: It is found that Nursing Students’ emotional
awareness, self motivation, emotional intelligence to-
tal  scores and communication skills mean scores was
higher than the compared group in the emotional in-
telligence evaluation scale sub-dimensions and the
difference between group was significant statistically.

Result: The data getting from the study shows that
nursing education has positive effects on students’
communication skills and emotional intelligence.

Keywords: Emotional intelligence, communication
skills, nursing, university students.

Giriş
Özcan (2006), iletişimi kısaca insanın duygu

ve düşüncelerini, gereksinimlerini anlatma ve
başkalarını anlama yolu olarak tanımlamıştır. İle-
tişim becerileri insanların çevreleri ile anlamlı
ilişkiler kurma, kendini ve başkalarını tanıma,
kendi duygularının farkında olma ve başkalarının
duygularını tanıyabilme, kendini gerçekleştirebil-
me, problemleri ile etkin baş edebilme gibi kav-
ramlarını da içinde barındırmaktadır.

Duygusal zeka terimi ilk kez 1990’da Yale
Üniversite’nden psikolog Peter Salovey ve New
Hampshire Üniversitesi’nden psikolog John Ma-
yer tarafından kullanılmış; “kendisinin ve başka-
larının duygularını gözleyip, düzenleyebilmek;
duyguları, düşünce ve eyleme rehberlik edecek
şekilde kullanabilmek” olarak tanımlanmıştır (Sa-
lovey ve Mayer 1990). Daha sonra Goleman duy-
gusal zekayı; duyguların farkında olma, duygula-
rını kontrol etme, kendini motive etme, empati ve
sosyal beceriler olmak üzere beş boyutta ele al-
mıştır (Gooch 2006). 

Duyguların yaşamdan alınan doyuma katkısı
olduğuna dair inanış duygusal zeka konusunda
yapılan çeşitli araştırma sonuçları ile desteklen-
mektedir. Yapılan çalışmalarda duygusal zekanın
bireyin sadece özel yaşamında değil, iş yaşamın-

daki başarısını da belirlemede geleneksel olarak
ölçülen entelektüel zeka (IQ=Intelligence Quoti-
ent) kadar önemli olduğu bildirilmektedir. Duy-
gusal zekası yüksek olan bireylerin yaşamlarının
ilerleyen dönemlerinde entelektüel zekası yüksek
olanlara göre amaçlarına ulaşmış, anlamlı bir ha-
yat süren mutlu ve başarılı bireyler oldukları be-
lirtilmektedir. Duygusal zekanın entelektüel zeka-
dan farklı olarak bir kader olmadığı ve eğitimle
gelişebileceği vurgulanmakta ve bu özelliğin
duygusal zekanın önemini bir kat daha artırdığı
belirtilmektedir (Fuimano 2004).

Hemşirelerin de yaşamdan doyum alabilmele-
ri, hedeflerine ulaşabilmeleri, değişen koşullara
uyum sağlayabilmeleri ve ruhsal yönden sağlıklı
bireyler olabilmeleri için duygusal zeka ve ileti-
şim becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra hasta ya da sağlıklı bireylerle ça-
lışırken onların yalnızca fizyolojik gereksinimle-
rine değil, duygusal gereksinimlerine de duyarlı
ve uygun yaklaşımlarda bulunabilen hemşireler
yetiştirilebilmesini sağlamak açısından da hemşi-
relikte duygusal zekanın değerlendirilmesi ve ge-
liştirilmesinin önemi yapılan çalışmalarla destek-
lenmektedir (Akerjordet ve Severinsson 2004,
Reeves 2005). 

İletişimin ve duyguları tanıma, anlama ve
kontrol edebilmenin son derece önemli olduğu;
hemşirelik mesleğini seçen öğrencilerin henüz
mesleğe atılmadan, eğitimleri sürerken iletişim
becerilerinin ve duygusal zekalarının geliştirilme-
si ve ders programlarının bu amaca yönelik dü-
zenlenmesi önemli görülmektedir (Smith ve diğ.
2009). Bu nedenle hemşirelik eğitimi alan üni-
versite öğrencilerinin duygusal zeka ve iletişim
becerilerinin değerlendirildiği bir çalışma yapıl-
masına ihtiyaç duyulmuştur.

Amaç
Bu çalışma Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bir

ilde bulunan bir devlet üniversitesindeki sağlık
yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin
duygusal zeka ve iletişim becerilerinin değerlen-
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dirilmesi ve eşdeğer eğitim gören diğer üniversi-
te öğrencileri ile karşılaştırılması amacıyla yapıl-
mıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Türü
Bu çalışma, tanımlayıcı niteliktedir. 

Araştırmanın Hipotezi
Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğren-

cilerin duygusal zeka ve iletişim becerileri puan
ortalamaları diğer üniversite öğrencilerine göre
yüksek olacaktır.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırmaya çalışmanın yapıldığı üniversitede

lisans eğitimi veren tüm fakülte ve yüksekokullar
dahil edildi. Araştırma Sağlık Yüksekokulu
(Hemşirelik Bölümü); Orman Fakültesi (Peyzaj
Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman
Mühendisliği) ve Teknik Eğitim Fakültesinde
(Yapı Eğitimi, Elektrik Eğitimi, Makine Eğitimi,
Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, Elektrik ve Bil-
gisayar Eğitimi ve Eğitim Bilimleri bölümü)
18/02/2008-29/02/2008 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi.

Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evrenini 2007-2008 eğitim-öğre-

tim döneminde sağlık yüksekokulu hemşirelik
bölümünde 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gö-
ren (147) ve ayni üniversitenin orman fakültesi
(436) ile teknik eğitim fakültelerinin 1., 2., 3.ve 4.
sınıflarında öğrenim gören (734) toplam 1270 öğ-
renci araştırmanın evrenini oluşturdu. Sağlık yük-
sekokulu öğrencilerinin tamamı ve diğer fakülte-
lerden yaş, sınıf ve cinsiyetleri hemşirelik bölümü
öğrencileri ile eş olan 147 öğrenci tabakalanarak
örnekleme alındı. Teknik eğitim fakültesi öğrenci-
lerinin büyük çoğunluğunun erkeklerden, Sağlık
Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin büyük çoğunlu-
ğunun kızlardan oluşması nedeni ile karşılaştırma
grubunun çoğunluğu (%71.6) kız öğrenci sayısı
fazla olan orman fakültesi öğrencilerinden,
%28.4’ü ise teknik eğitim fakültesi öğrencilerin-

den oluşturuldu.
Öğrencilerden 15’i araştırmaya katılmayı red-

detmiş ve uygun doldurulmayan 2 anket araştır-
ma dışında bırakıldı. Araştırma; yaş grubu, cinsi-
yet ve sınıfları denk sağlık yüksekokulu (n=130)
ve diğer bölümlerin öğrencileri (n=130) üzerinde
yapıldı. Gruplar arasında bağımlılık söz konusu ol-
madığından, örnek büyüklüklerinin eşit olması
gerekmediği, bu çalışmada tesadüfen böyle oldu-
ğu göz ardı edilmemelidir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma Düzce Üniversitesi Sağlık Yükse-

kokulu Hemşirelik Bölümü, Orman Fakültesi ve
Teknik Eğitim Fakültesi öğrencileri ve duygusal
zeka ve iletişim becerileri ölçeklerdeki sorular ile
sınırlıdır. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri üç bölümden oluşan an-

ket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu;
“Kişisel Bilgi Formu”, “Duygusal Zeka Değer-
lendirme Ölçeği” ve “İletişim Becerilerini Değer-
lendirme Ölçeği”nden oluşmaktadır. 

Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin duygusal
zeka ve iletişim becerilerini etkileyebilecek sos-
yo-demografik, ailesel ve eğitime yönelik özel-
liklerden oluşan, bağımsız değişkenler içeren 13
açık ve kapalı uçlu sorudan oluşan anket formu-
dur.

Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği (Emo-
tional Intelligence Evaluation Scale): Duygusal
zekayı ölçmek amacı ile Hall tarafından 1999 yı-
lında geliştirilen Duygusal Zeka Değerlendirme
Ölçeği’nin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması,
aynı yıl Ergin tarafından üniversite öğrencileriyle
yapılmıştır (Kaya 2004). Ölçek beş alt boyuttan -
“duygularının farkında olma”, “duygularını kont-
rol etme”,  “kendini motive etme” , “empati”,
“sosyal beceriler” - oluşan ve her biri altışar mad-
delik likert tipinde bir ölçektir.  Ölçeği oluşturan
30 maddeden alınan puanların toplamı duygusal
zeka toplam puanını verir. Artan puanlar duygusal
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zekanın o alt boyutunun yüksekliğini göstermek-
tedir.

İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği:
Bireylerin kendi iletişim becerilerini nasıl değer-
lendirdiklerini anlamak amacıyla 1996 yılında
Korkut tarafından geliştirilen İletişim Becerileri-
ni Değerlendirme Ölçeği’nin yapılan geçerlik ve
güvenirlik çalışmasında Cronbach alpha katsayısı
0.80 olarak bulunmuştur. Bu ölçek, beşli likert ti-
pinde olup, toplam 25 anlatımdan oluşmaktadır.
Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 100,
en düşük puan ise 0’dır. Artan puanlar bireylerin
iletişim becerilerini olumlu yönde değerlendir-
diklerini göstermektedir (Korkut 1996).

Ön Uygulama
Hazırlanan anket formlarının anlaşılabilirliği-

nin ve süresinin belirlenmesi amacıyla 9-10.01.08
tarihlerinde araştırmacının görev yaptığı Batı Ka-
radeniz Bölgesi’ndeki bir başka ilde bulunan bir
devlet üniversitesinin Sağlık Yüksekokulu Hem-
şirelik Bölümü’nden ve diğer fakültelerden top-
lam 20 öğrenciye ön uygulama yapılmıştır. Ön uy-
gulama sonunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın yapılabilmesi için kurumdan ya-

zılı, öğrencilerden ise sözlü izin alınmıştır. Çalış-
maya katılan öğrencilere araştırma hakkında bilgi
verilmiş, araştırma sonunda elde edilen bilgilerin
araştırma raporu dışında her hangi bir yerde kul-
lanılmayacağı;  istedikleri zaman çalışmadan ayrı-
labilecekleri, araştırma raporunda kişisel bilgile-
rin yer almayacağı ve sır olarak saklanacağı açık-
landıktan sonra araştırmaya katılıp katılmama ka-
rarı kendilerine bırakılmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 
Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar or-

tamındaki SPSS 13.0 programında değerlendiril-
miştir. Araştırmadan elde edilen verilerin istatis-
tiksel değerlendirmesinde yüzdelik,  grup oranla-
rını karşılaştırmada ki kare, iki grup ortalaması
arasındaki farkın analizi için student t testi ya da
Mann-Whitney U testi ve sürekli değişkenler ara-

sındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon
katsayısı kullanılmıştır. 

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelik bölümü öğren-

cilerin çoğunluğu kız (%96.2), 20-22 yaş grubun-
da (%67.7) ve 1. sınıf öğrencisidir (%31.5). Ben-
zer şekilde karşılaştırma grubundaki öğrencilerin
çoğunluğu kız (%93.1), 20-22 yaş grubunda
(%59.2) ve 1. sınıf öğrencisidir (%38.8). Gruplar
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir
(p>0.05). Algılanan sosyo-ekonomik düzey ince-
lendiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun kendileri-
ni orta sosyo-ekonomik düzeyde algıladıkları be-
lirlendi. Ancak hemşirelik bölümünde kendisini
düşük sosyo-ekonomik düzeyde (%10.8) algıla-
yan öğrenciler karşılaştırma grubuna göre daha
fazla; karşılaştırma grubunda ise yüksek sosyo-
ekonomik düzeyde (%12.7) algılayanların oranı-
nın hemşirelik grubuna göre daha fazla olduğu
görüldü (p<0.05).   Hemşirelik bölümü öğrencile-
rinin %46.2’sinin ve karşılaştırma grubundaki öğ-
rencilerin %53.1’inin, çocukluğunu bir il merke-
zinde geçirdikleri belirlendi. Çalışmaya katılan
öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumları
incelendiğinde okul öncesi eğitim almayan öğ-
rencilerin fazla olduğu belirlendi. Ancak karşılaş-
tırma grubundaki öğrencilerin okul öncesi eğitim
alma oranlarının (%25.8) hemşirelik bölümü öğ-
rencilerinin oranlarından (%13.8) fazla ve arala-
rındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
(p< 0.05) saptandı. (Tablo1). 

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin çoğunluğu-
nun aile tipi çekirdek (%80.8), anne eğitim duru-
mu ilkokul ve altında (%78.5), yarıya yakınının
baba eğitim durumu ise ilkokul ve altındadır
(%44.6). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin ço-
ğunluğu ailelerinin çocuk yetiştirme tutumlarını
olumlu (%81.4) algılamaktadır. Karşılaştırma
grubunda ise öğrencilerin çoğunluğunun ailesi
çekirdek (%89.2), yarıya yakınının anne eğitim
durumu ilkokul ve altında (% 48.5), baba eğitim
durumu lise ve üstündedir (% 61.5). Karşılaştır-
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ma grubundaki öğrencilerin çoğunluğu ailelerinin
çocuk yetiştirme tutumlarını olumlu  (% 67.4)
olarak algılamaktadır (Tablo 2). 

Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlen-
dirme Ölçeği Puan ortalamaları ile Duygusal Ze-
ka Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları ince-
lendiğinde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin pu-
an ortalamaları karşılaştırma grubundan yüksek
ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlıdır (p<0.05) (Tablo 2). Duygusal zeka top-
lam puanları karşılaştırıldığında da hemşirelik bö-

lümü puan ortalamasının karşılaştırma grubundan
yüksek ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Duy-
gusal zeka alt boyutlarından “duyguların farkında
olma”,   “kendini motive etme” alt boyutlarında,
hemşirelik bölümü öğrencilerinin puan ortalama-
ları karşılaştırma grubundan daha yüksek, gruplar
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p<0.05).  Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçe-
ği’nin diğer alt boyutları olan “duyguları yönet-
me”, “empati”, “sosyal beceriler” puan ortalama-
ları arasında hemşirelik bölümü ve karşılaştırma
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ÖZELLİKLER Hemşirelik Karşılaştırma Toplam
Sayı % Sayı % Sayı % x2 p

Cinsiyet
Kız 125 96.2 121 93.1 246 94.6
Erkek 5 3.8 9 6.9 14 5.4

x2=1.208 p= 0.272

Yaş    
17-19 yaş 30 23.1 30 23,1 60 23.1
20-22 yaş 88 67.7 77 59.2 165 63.5 x2 =4.190 p= 0.123
23 yaş ve ↑ 12 9.2 17 17.7 35 13.5
Sınıf
1.sınıf 41 31.5 44 33.8 85 32.7
2.sınıf 25 19.2 29 22.3 54 20.8 x2 =1.136 p =0.768
3.sınıf 36 27.7 35 29.9 71 27.3
4.sınıf 28 21.5 19 16.7 47 19.3
Algılanan SED*
Düşük 14 10.8 5 7.3 19 7.3
Orta 108 83.1 100 80.0 208 80.0 x2 =13.328 p =0.001
İyi 8 6.2 25 12.7 33 12.7
Çocukluğunun geçtiği yer
Köy 27 20.8 14 10.8 41 15.8
İlçe 43 33.1 38 29.2 81 31.2 x2 =6.778 p =0.034
İl 60 46.2 78 60.0 138 53.1
Okul öncesi eğitim
Alan 18 13.8 49 37.7 67 25.8
Almayan 112 86.2 81 62.3 193 74.2

x2=19.323 p =0.000

Toplam 130 10.00 130 100.0 260 100.0

Tablo 1: Hemşirelik Bölümü ve Karşılaştırma Grubundaki Öğrencilerin Bazı Sosyodemografik Özellikleri (n:260)

* SED: Sosyo-Ekonomik Durum



grubu öğrencileri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3). 

Hemşirelik bölümü ve karşılaştırma grubunda-
ki öğrencilerin sosyo-demografik ve ailelerine
ilişkin bazı özelliklerine göre Duygusal Zeka De-

ğerlendirme Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıl-
dı. Çalışmaya katılan öğrencilerin puan ortalama-
ları cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında hemşire-
lik bölümünde öğrenim gören kız öğrencilerin pu-
an ortalamaları, karşılaştırma grubuna göre yüksek
ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak an-
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Özellikler Hemşirelik Karşılaştırma Toplam
Sayı % Sayı % Sayı % x2 p

Aile tipi
Çekirdek 10.5 80.8 116 89.2 221 85.5
Geniş 25 19.2 14 10.8 39 15.5

x2=3.650 p= 0.041

Annenin eğitim düzeyi   
İlkokul ve ↓ 102 78.5 63 48.5 165 63.5
Ortaokul 12 9.2 19 14.6 31 11.9 x2=26.79 p= 0.000
Lise ve ↑ 16 12.3 48 36.9 64 24.6
Babanın eğitim düzeyi   
İlkokul ve ↓ 58 44.6 30 23.1 88 33.8
Ortaokul 17 13.1 20 15.4 37 14.2 x2=13.782 p= 0.001
Lise ve ↑ 55 42.3 80 61.5 135 51.9
Çocuk yetiştirme tutumu
Olumlu* 105 81.4 87 67.4 192 74.4
Olumsuz** 24 18.6 42 32.6 66 25.6

x2=8.241 p =0.008

Toplam 130 10.00 130 100.0 260 100.0

Tablo 2: Hemşirelik Bölümü ve Karşılaştırma Grubundaki Öğrencilerin Ailelerine İlişkin Bazı Özellikler (n:260)

*Olumlu aile tutumları: Demokratik, güven verici, destekleyici.
**Olumsuz aile tutumları: İlgisiz, kayıtsız, aşırı koruyucu, dengesiz kararsız, fazlasıyla serbest, baskıcı, otoriter, katı disiplinli, duyguların
farkında olmayan, duyguları göz ardı eden.

Hemşirelik Karşılaştırma
Ölçek Alt Boyutları (n: 130) (n: 130) t p

± SS ± SS
İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği 79.91±8.47 73.7±12.36 t=4.715 p=0.000
Duygusal zeka toplam puanı 132.6±22.69 125.7±29.74 t=2.082 p=0.038
Duyguların farkında olma 29.5±5.69 25.7±7.06 t=4.833 p=0.000
Duyguları yönetme 24.0  ±5.59 23.0 ±6.58 t=1.279 p=0.202
Kendini motive etme 27.5± 5.94 24.8±6.73 t=3.43 p=0.001
Empati 27.4±5.94 26.3±6.41 t=1.47 p=0.142
Sosyal beceriler 25.2±5.24 24.6±5.77 t=0.95 p=0.340

Tablo 3: Hemşirelik Bölümü ve Karşılaştırma Grubu’ndaki Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği ve
Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği Alt Ölçekleri Puan Ortalamaları (n:260)
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Özellikler Hemşirelik (n: 130) Karşılaştırma (n: 130)
Sayı ± SS Sayı ± SS t ve u p

Cinsiyet
Kız 125 135.1±22.80 121 124.0±27.71 t=3.441 p=0.001
Erkek 5 102.0±39.10 9 131.7±34.12 u=1.470 p=0.147
Yaş
17-19 yaş 30 131.1±28.48 30 131.7±25.50 t=0.091 p=0.928
20-22 yaş 88 134.0±24.06 77 122.8±29.46 t=2.684 p=0.009
≥ 23 yaş 12 139.4±11.19 23 120.8±26.19 t=2.923 p=0.006
Sınıf
1.sınıf 41 129.4±30.76 44 127.1±29.20 t=0.343 p=0.732
2.sınıf 25 137.1±22.06 29 137.0±23.91 t= 0.025 p=0.980
3.sınıf 36 136.0±16.82 35 117.0±27.52 t=3.536 p=0.001
4.sınıf 28 134.5±23.70 22 114.8±26.45 t=2.769 p=0.008
Algılanan SED*
Düşük 14 130.2±29.01 5 118.4±19.00 u=1.296 p=0.219
Orta 108 134.0±22.91 100 123.8±28.48 t=2.825 p=0.005
İyi 8 137.5±34.82 25 128.4±28.61 u=1.030 p=0.310
Çocukluğun geçtiği yer
Köy 27 122.2±33.44 14 122.2 ±20.80 t= 0.05 p=0.996
İlçe 43 133.6±22.47 38 123.3±30.40 t=1.731 p=0.087
İl 60 139.2±18.51 78 125.5±28.37 t=3.426 p=0.001
Okul öncesi eğitim
Alan 18 145.3±11.97 49 121.5±29.12 u=3.113 p=0.002
Almayan 112 131.9±25.23 81 126.3±27.52 t=1.470 p=0.143
Aile tipi
Çekirdek 105 132.9±21.97 116 125.3±30.59 t=2.138 p=0.034
Geniş 25 131.0±25.90 14 129.2±21.99 t= 0.227 p=0.822
Annenin eğitim düzeyi
İlkokul ve ↓ 102 133.4±25.03 63 130.5±27.47 u=0.805 p=0.421
Ortaokul 12 130.0±25.02 19 120.2±31.64 t=0.914  p=0.343
Lise ve ↑ 16 139.3±18.36 48 118.3±26.04 u=2.846 p=0.004
Babanın eğitim düzeyi
İlkokul ve ↓ 58 128.0±28.39 30 130.6±28.39 t=0.349 p=0.728
Ortaokul 17 137.2±31.13 20 129.5±27.08 t=0.814 p=0.421
Lise ve ↑ 55 138.4±14.10 80 121.0±28.03 t=4.771 p=0.000
Çocuk yetiştirme tutumu
Olumlu** 107 133.6±22.98 87 127.7±27.17 t=1.906 p=0.058
Olumsuz*** 23 134.4±29.55 43 118.0±29.18 t=2.231 p=0.029

Tablo 4: Hemşirelik Bölümü ve Karşılaştırma Grubundaki Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik ve Ailelerine İlişkin Özel-
liklerine Göre Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği Puan Ortalamaları (n:260)

*SED: Sosyo-Ekonomik Durum
**Olumlu aile tutumları: Demokratik, güven verici, destekleyici.
***Olumsuz aile tutumları: İlgisiz, kayıtsız, aşırı koruyucu, dengesiz kararsız, fazlasıyla serbest, baskıcı, otoriter, katı disiplinli, duyguların far-
kında olmayan, duyguları göz ardı eden.



lamlı olduğu bulundu  (p<0.05). Hemşirelik bölü-
mü ve karşılaştırma grubundaki erkek öğrencilerin
puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark bu-
lunmadı (p<0.05). Her iki grupta da 17-19 yaş gru-
bunda anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), 20-
22 yaş ve 23 ve üstü yaş grubunda hemşirelik bö-
lümü öğrencilerinin puan ortalamalarının, karşılaş-
tırma grubuna göre yüksek ve gruplar arasındaki
farkın anlamlı olduğu belirlendi  (p<0.05).   Hem-
şirelik bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin duygu-
sal zeka toplam puan ortalamaları karşılaştırma
grubundan yüksek ve gruplar arasındaki fark an-
lamlıdır (p<0.05). Sosyo-ekonomik durumunu orta
olarak algılayan, çocukluğunu bir il merkezinde
geçiren, okul öncesi eğitim alan, çekirdek aileden
gelen, baba eğitim düzeyi lise ve üstünde, anne
eğitim düzeyi lise ve üstünde olan hemşirelik bö-
lümü öğrencilerinin puan ortalamalarının, karşılaş-
tırma grubuna göre yüksek ve gruplar arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi
(p<0.05). Hemşirelik bölümü ve karşılaştırma gru-
bu öğrencilerinin ailelerinin çocuk yetiştirme tutu-
mu ile duygusal zeka toplam puanları karşılaştırıl-
dığında, ailesinin çocuk yetiştirme tutumunu
olumlu bulan hemşirelik ve karşılaştırma grubu
öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmadı. Ancak çocuk yetiştirme tutumunu
olumsuz bulan hemşirelik bölümü öğrencilerinin
puan ortalamalarının karşılaştırma grubundan yük-
sek ve gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu gö-
rüldü (p<0.05) (Tablo 4).

Hemşirelik bölümünde öğrenim gören kız öğ-
rencilerin iletişim becerileri puan ortalamaları
karşılaştırma grubundaki kız öğrencilerin puan
ortalamasından yüksek ve gruplar arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).  Erkek öğ-
renciler arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmadı (p>0.05). 

İletişim becerileri puan ortalamaları yaşlara
göre karşılaştırıldığında hemşirelik bölümü ve
karşılaştırma grubunda 23 ve üstü yaş grubunda-
ki öğrencilerin iletişim puan ortalamaları arasın-
daki farkın anlamsız olduğu; 17-19 ve 20-22 yaş

gruplarında ise hemşirelik bölümü öğrencilerinin
puan ortalamalarının karşılaştırma grubunun puan
ortalamalarından yüksek ve gruplar arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlen-
di (p<0.05). Öğrencilerin öğrenim gördükleri sı-
nıflara göre iletişim becerileri puanları karşılaştı-
rıldığında ise 1., 2. ve 4. sınıf hemşirelik bölümü
öğrencilerinin puan ortalamalarının karşılaştırma
grubunun puan ortalamalarına göre yüksek ve
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu belirlendi (p<0.05)  (Tablo 5).    

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları, ço-
cukluğun geçtiği yer, okul öncesi eğitim alma du-
rumları incelendiğinde;  orta ve iyi sosyo-ekono-
mik düzeye sahip, çocukluğunu bir il ve ilçe mer-
kezinde geçiren, okul öncesi eğitim alan ve alma-
yan hemşirelik bölümü öğrencilerinin puan orta-
lamalarının karşılaştırma grubu öğrencilerinin pu-
an ortalamasından yüksek ve gruplar arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü
(p<0.05) (Tablo 5). 

Hem çekirdek hem de geniş aile tipine sahip
hemşirelik bölümü öğrencilerinin İletişim Bece-
rileri Değerlendirme Ölçeği puan ortalamalarının
karşılaştırma grubunun puan ortalamalarına göre
yüksek ve gruplar arasındaki fark istatistiksel ola-
rak anlamlıdır (p<0.05). Anne eğitim düzeyi ilko-
kul ve altında ve lise ve üstünde olan, babası orta-
okul ile lise ve üstü mezunu olan hemşirelik bö-
lümü öğrencilerinin puan ortalamaları karşılaştır-
ma grubuna göre, yüksek ve gruplar arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Ço-
cuk yetiştirme tutumlarına bakıldığında ise hem
olumlu hem de olumsuz çocuk yetiştirme tutumu
algılayan hemşirelik bölümü öğrencilerinin puan
ortalamalarının birbirine yakın ve karşılaştırma
grubu öğrencilerinin puan ortalamalarından ise
yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir
(p<0.05) (Tablo 5). 

Hemşirelik bölümünde eğitim alan öğrencile-
rin duygusal zeka ve iletişim becerileri arasında-
ki ilişki incelendiğinde erkeklerin ve okul öncesi
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Özellikler Hemşirelik Karşılaştırma
Sayı

–
X ± SS Sayı

–
X ± SS t ve u p

Cinsiyet
Kız 125 79.7±8.34 121 73.5±12.69 t=4.461 p=0.000
Erkek 5 84.8±11.16 9 75.4±6.57 u=1.67 p=0.095
Yaş
17-19 yaş 30 83.3±5.61 30 74.0±12.45 t= 3.341 p=0.001
20-22 yaş 88 78.9±8.77 77 73.7±12.43 t=3.087 p=0.002
≥ 23 yaş 12 78.5±4.03 23 73.3±12.55 t=1.784 p=0.085
Sınıf
1.sınıf 41 81.1±8.33 44 73.5±12.06 t=3.335 p=0.001
2.sınıf 25 82.2±7.90 29 76.6±11.95 t=2.060 p=0.045
3.sınıf 36 76.3±8.81 35 72.0±12.16 t=1.702 p=0.084
4.sınıf 28 80.6±7.70 22 72.8±13.93 t=2.340 p=0.026
Algılanan SED*
Düşük 14 75.7±12.75 5 71.4± 8.26 u=1.020 p=0.308
Orta 107 79.9± 7.66 100 73.9±12.16 t=4.203 p=0.000
İyi 8 87.1± 6.08 25 73.2±14.10 u=2.921 p=0.003
Çocukluğunun geçtiği yer
Köy 27 77.6±12.3 14 73.5±  6.68 t=1.152 p=0.256
İlçe 43 79.9±6.44 38 71.1±13.61 t=3.647 p=0.001
İl 60 80.9±7.55 78 75.0±12.42 t=3.446 p=0.001
Okul öncesi eğitim
Alan 18 82.8±7.12 49 72.6±15.04 u=2.541 p=0.011
Almayan 112 79.4±8.60 81 74.3±10.46 t=3.684 p=0.000
Aile tipi
Çekirdek 105 79.5 ±8.47 116 73.6±12.72 t=4.052 p=0.000
Geniş 25 81.4 ±8.47 14 73.8±9.15 t=2.562 p=0.017
Annenin eğitim düzeyi
İlkokul ve ↓ 102 79.9±8.53 63 74.4±12.33 t=3.102 p=0.003
Ortaokul 12 79.0±7.72 19 75.8±10.68 t=0.871 p=0.391
Lise ve ↑ 16 80.1±9.10 48 71.8±12.99 u=2.366 p=0.018
Babanın eğitim düzeyi
İlkokul ve ↓ 58 79.0±9.30 30 75.0±11.09 t=1.812 p= 0.073
Ortaokul 17 82.4±8.01 20 73.1±14.30 t=2.384 p=0.023
Lise ve ↑ 55 80.0±7.64 80 73.3±12.42 t=3.838 p=0.000
Çocuk yetiştirme tutumu
Olumlu** 107 79.5±8.33 87 75.3±11.88 t=3.126 p=0.002
Olumsuz*** 23 79.7±9.30 43 70.3±12.78 t=3.126 p=0.002

Tablo 5: Hemşirelik Bölümü ve Karşılaştırma Grubundaki Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik ve Ailelerine İlişkin Özel-
liklerine Göre İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği Puan Ortalamaları (n:260)

*SED: Sosyo-Ekonomik Durum
**Olumlu aile tutumları: Demokratik, güven verici, destekleyici.
***Olumsuz aile tutumları: İlgisiz, kayıtsız, aşırı koruyucu, dengesiz kararsız, fazlasıyla serbest, baskıcı, otoriter, katı disiplinli, duyguların
farkında olmayan, duyguları göz ardı eden.



eğitim almayanların duygusal zeka puan ortala-
malarının en düşük düzeyde olduğu belirlendi
(p<0.05). Yaş, sınıf, algılanan sosyo-ekonomik
durum ve çocukluğunun geçtiği yere göre gruplar
arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). İle-
tişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği puan or-
talamaları incelendiğinde ise 23 ve üzeri yaş gru-
bunda, 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören, sosyo-
ekonomik durumunu düşük algılayan öğrencile-
rin puan ortalamalarının düşük olduğu ve gruplar
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir
(p<0.05). Cinsiyet, çocukluğunun geçtiği yer ve
algılanan sosyo-ekonomik duruma göre gruplar
arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Hemşirelik
bölümü öğrencilerinin ailelerine ilişkin özellikle-
rine göre Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği
ve İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği
puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olmadığı görülmektedir (p>0.05).

Araştırmaya katılan hemşirelik bölümü ve
karşılaştırma grubundaki öğrencilerin iletişim
eğitimi alma durumlarına göre, Duygusal Zeka
Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları karşılaş-
tırıldığında iletişim eğitimi alan hemşirelik bölü-
mü öğrencilerinin duygusal zeka puan ortalama-
larının ( 

–
X:137.0±18.58), karşılaştırma grubunun

puan ortalamalarından (
–
X:130.3±29.01) yüksek

ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu görülmektedir (p<0.05).  

Yapılan korelasyon analizinde duygusal zeka
toplam puanı ve tüm duygusal zeka alt boyutları
ile iletişim becerileri ölçeği arasında pozitif yön-
de kuvvetli bir ilişki olduğu belirlendi. Buna gö-
re öğrencilerin duygusal zeka puan ortalamaları
arttıkça, iletişim becerileri puan ortalamaları da
artmaktadır. Benzer şekilde duygusal zeka toplam
puanı ile tüm duygusal zeka alt boyutları arasında
ve tüm alt boyutların birbirleri ile pozitif yönde
kuvvetli bir ilişkisi olduğu belirlendi (p<0.05). 

Tartışma
Çalışmada;  hemşirelik bölümü öğrencilerinin

duygusal zeka, duygusal zeka alt boyutları ve ile-

tişim becerileri ölçeği toplam puanlarının karşı-
laştırma grubuna göre yüksek ve gruplar arasın-
daki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu be-
lirlendi (Tablo 3). Duygusal zekanın pek çok fak-
törden etkilendiği ve eğitim yoluyla geliştirilebil-
diği bilinmektedir. Erdoğdu (2008)’nun yaptığı
çalışmada, sözel bölümlerde öğrenim gören öğ-
rencilerle sayısal bölümlerde öğrenim gören öğ-
renciler karşılaştırılmış, duygusal zeka ve alt bo-
yutlarında sözel bölümlerde eğitim alan öğrenci-
lerin toplam puanlarının daha yüksek olduğu ve
aradaki farkın sözel bölümlerin öğretim program-
larında insan psikolojine yönelik derslerin yer al-
masından kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Tutuk
(2002)’un yaptığı çalışmada da hemşirelik bölü-
mü öğrencilerinin iletişim puanlarının, çalışma-
mızda elde edilen puana yakın olduğu görülmüş-
tür. Hemşirelik eğitiminin de insana ve sosyal ya-
şama odaklı olduğu düşünüldüğünde hemşirelik
öğrencilerinin duygusal zeka ve iletişim becerile-
rinin gelişmiş olması beklenmektedir. Ayrıca bu
sonuç karşılaştırma grubunu oluşturan orman fa-
kültesi ile teknik eğitim fakültesi öğrencilerinin
ders programlarında yer almayan kişilerarası iliş-
kiler, psikiyatri, psikoloji gibi dersleri almaları,
öğrencilerin uygulamalı eğitimleri sırasında hasta
ya da sağlıklı pek çok bireyle etkileşim içinde ol-
malarının öğrencilerin duygusal zekalarını ve ile-
tişim becerilerinin gelişmesine olanak verdiği
şeklinde yorumlanabilir. 

Duygusal Zeka

Duygusal zekanın cinsiyetle olan ilişkisini
araştıran çalışmalar incelendiğinde farklı sonuçla-
ra rastlanmaktadır. Shuttle ve diğ. (2001)’nin ve
Acar (2002)’ın çalışmalarında, duygusal zeka pu-
anları ile cinsiyet arasında bir ilişki olmadığı bil-
dirilirken; pek çok çalışmada duygusal zeka pu-
anlarının kadınlarda daha yüksek olduğu görül-
müştür (Pau ve Croucher 2003, Petrides ve diğ.
2004, Harrod ve Scheer 2005, Halıçınarlı ve Ben-
der 2006, Austin ve diğ. 2007, Erdoğdu 2008).
Bunun yanında erkek öğrencilerin duygusal zeka
puan ortalamalarının kız öğrencilere göre daha
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yüksek olduğunu bildiren çalışmalara da rastlan-
maktadır (Fatt ve Howe 2003, Tsaousis ve Niko-
laou 2005). Hemşirelik ve diğer bölümler arasın-
da yapılan karşılaştırmalı bir başka çalışamaya
rastlanamamıştır ancak bu çalışmadan elde edilen
kız öğrencilerin yüksek duygusal zekaya sahip ol-
dukları bulgusu literatürü destekler niteliktedir
(Tablo 4).  

Literatürde yaş ile duygusal zeka puanları ara-
sında anlamlı bir ilişki olmadığını bildiren çalış-
malara rastlanmaktadır. Bu çalışmalarda elde edi-
len sonucun duygusal zekanın küçük yaşlardan
itibaren gelişmesi nedeniyle ortaya çıktığı bildiril-
mektedir (İsmen 2004, Harrod ve Scheer 2005).
Kaya ve Keçeci (2004)’nin hemşirelik öğrencile-
rinin duygusal zekalarını değerlendirdikleri bir ça-
lışmada, duygusal zekanın öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıflara göre farklılık gösterdiği belir-
tilmiştir. Tutuk ve diğ. (2002)’nin yaptığı bir çalış-
mada hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekanın
alt boyutlarından biri olan empatik eğilim puan
ortalamalarının 3. ve 4. sınıfta en yüksek olduğu
ve sınıflar yükseldikçe empatik eğilimin arttığı bil-
dirilmiştir. Çalışmada hemşirelik bölümü öğren-
cilerinin puan ortalamaları yaşla ve buna paralel
olarak eğitim gördükleri sınıfla birlikte artış gös-
termekte, karşılaştırma grubunda ise tam tersine
yaşla ve eğitim görülen sınıfla birlikte duygusal
zeka puanları düşmektedir (Tablo 4). Bu sonucun
hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencile-
rin öğretim planlarında yer alan hemşirelikte öğ-
retim, yönetim ve psikiyatri gibi duygusal zekayı
geliştirmeye yönelik dersleri özellikle 3. ve 4. sı-
nıflarda almaları ve yıllara yayılan uygulamalı eği-
timleri sırasında hasta ya da sağlıklı pek çok birey-
le iletişime girerek onların duygularını tanıma, an-
lama ve bir yandan da kendi duygularını anlama
ve kontrol etme olanağı bulmaları nedeniyle orta-
ya çıktığı düşünülmektedir.  

Harrod ve Scheer (2005) 16-19 yaş grubunda-
ki gençlerle yaptıkları çalışmada ailenin geliri art-
tıkça gençlerin duygusal zeka puanlarının da arttı-
ğı bildirmiştir. Çalışmamızda ise orta sosyo-eko-

nomik duruma sahip hemşirelik bölümü öğrenci-
lerinin puan ortalamalarının, karşılaştırma gru-
bundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu gö-
rüldü. Elde edilen bu sonuç hemşirelik bölümü
öğrencilerinin çoğunluğunun orta sosyo-ekono-
mik düzeyde olması ve puan ortalamalarının da
karşılaştırma grubuna göre yüksek olmasına bağ-
lanabilir. 

Çocukluğunu bir il merkezinde geçiren hem-
şirelik bölümü öğrencilerinin duygusal zeka puan
ortalamalarının, karşılaştırma grubunun puan or-
talamasına göre yüksek olduğu, diğer yerleşim
birimlerinde anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.
Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda ise bu bul-
gunun aksine gençlerin yaşadığı bölgenin duygu-
sal zekayı etkilemediği bildirilmektedir (Harrod
ve Sheer 2005, Özyazıcıoğlu ve diğ. 2009). 

Çalışmada okul öncesi eğitim alan hemşirelik
bölümü öğrencilerinin puan ortalamalarının karşı-
laştırma grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek ol-
duğu belirlendi (Tablo 4). Literatür incelendiğin-
de bu bulgu ile benzerlik gösteren karşılaştırmalı
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, çeşitli ya-
yınlarda okul öncesi dönemin, çocukların duygu-
larını tanımanın ilk adımı olduğu ve okul öncesi
eğitimlerle çocukların kendi duygularını tanımala-
rına ve duygularını göstermelerine yardımcı oldu-
ğu belirtilmektedir (Yeşilyaprak 2001, Rice 2006,
Goode 2008).

Çalışmada baba ve anne eğitim düzeyi lise ve
üstünde olan hemşirelik bölümü öğrencilerinin
puanları anlamlı düzeyde yüksektir. İsmen (2004)
ve Harrod ve Scheer (2005)’nin çalışmalarında da
buna benzer bulgular elde edildiği bildirilmiştir.
Ancak diğer yandan annesi ilkokul ve altında eği-
tim alan karşılaştırma grubu öğrencilerinin ölçek
puanlarının, diğer anne eğitim düzeylerine göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu farkın eği-
tim düzeyi düşük olan annelerin çoğunlukla çalış-
ma yaşamına katılmaması sebebi ile çocukları ile
daha yakın ilişkiler kurabilmesi, çocukların geli-
şimini daha yakından takip edebilmesi, çocukları-
nı sosyal yaşama daha çok katabilmesi sonucun-

Ayşe Kuzu & Fatma Eker

24 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2010 -3



da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Dikkat edilme-
si gerektiği düşünülen bir konu da hemşirelik bö-
lümü öğrencilerinin, anne eğitim düzeylerine gö-
re duygusal zeka puanlarının birbirine yakın ol-
masıdır. Bu sonuçlar hemşirelik bölümünde öğre-
nim gören öğrencilerin duygusal zeka puanlarının
anne eğitim durumundan etkilenmediğini düşün-
dürmektedir.

Ailelerin çocuk yetiştirme tutumları çocukla-
rın duygusal zekaları üzerine etki etmektedir. Go-
leman (2006)’nın aktardığına göre, Washington
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada duyguları
göz ardı etmek, duygularına saygı göstermemek,
fazlasıyla serbest bırakmak gibi tutumların duy-
gusal açıdan yetersiz ana-baba tutumları arasında
en sık rastlananlar olduğu bildirilmiştir. Ciarroc-
hi ve diğ. (2001)’nin aile tutumları ile duygusal
zeka arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma so-
nuçları da benzer niteliktedir. Çalışmanın sonuç-
larına bakıldığında ailesinin çocuk yetiştirme tutu-
munu hem olumlu hem de olumsuz bulan hemşi-
relik bölümü öğrencilerin puan ortalamalarının
birbirine yakın olduğu, karşılaştırma grubunda ai-
lesinin çocuk yetiştirme tutumunun olumlu oldu-
ğunu belirten öğrencilerin puan ortalamalarının
olumsuz olduğunu belirten öğrencilerden daha
yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4). Bu so-
nuçlar hemşirelik eğitiminin duygusal zekaya
olumlu katkıda bulunmasının yanı sıra ailelerin
öğrencilerin duygusal zekaları üzerindeki olum-
suz etkisinin eğitim yolu ile azaltılabileceğini de
düşündürmektedir.

İletişim Becerileri
Çalışmanın sonuçları incelendiğinde hemşire-

lik bölümünde öğrenim gören kız öğrencilerin ile-
tişim becerileri puanlarının karşılaştırma grubuna
göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu, erkek öğ-
renciler arasında ise fark bulunmadığı görülmek-
tedir (Tablo 5). Bu konuda yapılan çalışmalar in-
celendiğinde kadınların iletişim becerilerinin er-
keklere göre daha gelişmiş olduğu görülmektedir
(Deniz 2003, Korkut 2005). Ancak erkek öğren-
cilerin sayılarının sınırlı olması çalışma grubunda-

ki erkek öğrencilerin iletişim becerilerinin yete-
rince değerlendirilemediğini de düşündürmekte-
dir.

İletişim becerilerinin değerlendirildiği benzer
çalışmalar incelendiğinde iletişim becerilerinin
sınıflara göre farklılık gösterdiği en düşük puan
ortalamasının 1. ve 2. sınıflarda ve en yüksek pu-
an ortalamasının 3. sınıfta olduğu (Tutuk 2002),
sınıflar yükseldikçe empati puanlarının arttığı
(Mete ve Gerçek 2005) görülmüştür. Çalışma-
mızdan elde edilen bulgularda 1. 2. ve 4. sınıflar-
da eğitim gören öğrencilerin puan ortalamalarının
yüksek olduğu yalnız 3. sınıfta fark olmadığı belir-
lendi (Tablo 5). Bu bulgular çalışmanın yapıldığı
hemşirelik bölümünde iletişim ve iletişimi kap-
sayan derslerin yalnız 3. sınıf öğretim planında yer
almaması nedeniyle, bu dönemde eğitim gören
öğrencilerin puanlarının düştüğünü düşündür-
mektedir. 

Çalışmada çocukluğunu bir il ya da ilçe mer-
kezinde geçiren hemşirelik bölümü öğrencileri-
nin iletişim puanının anlamlı düzeyde yüksek ol-
duğu belirlendi. Ancak bu bulgunun tersine Öz-
yazıcıoğlu ve diğ. (2009)’nin yaptıkları çalışmada
ise yaşanılan bölgenin iletişim becerileri üzerine
bir etkisinin olmadığı bildirilmektedir. 

Çalışmada okul öncesi eğitim almanın iletişim
becerileri ile ilişkisi incelendiğinde sonuçlar hem
okul öncesi eğitim alan hem de almayan grupta
hemşirelik öğrencileri lehine anlamlı bulundu. Ay-
rıca hemşirelik bölümü öğrencileri kendi içinde
değerlendirildiğinde okul öncesi eğitim alan hem-
şirelik bölümü öğrencilerin almayanlara göre da-
ha yüksek puana sahip oldukları görülmektedir
(Tablo 5). Literatürde bu konuda yapılan karşılaş-
tırmalı bir başka çalışmaya rastlanmadı. Ancak
okul öncesi eğitimle ilgili yapılan bir çalıştay ra-
porunda okul öncesi eğitimin duygu kontrolü, sal-
dırganlık ve dürtüselliğin denetim altına alınması,
problem çözme becerilerinin kazandırılması ve ço-
cukların özerkleşmesi gibi konularda etkili olduğu
vurgulanmaktadır (Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları II.
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Çalıştay Raporu, 2007). Bu sonuçlar okul öncesi
eğitimin iletişim becerilerini artırmakta etkili ol-
duğu görüşünü destekler niteliktedir.

Çalışmada aile tipi, anne ve baba eğitim dü-
zeyleri ile iletişim becerileri puanları karşılaştırıl-
dı ve her değişken için hemşirelik bölümü öğren-
cilerinin iletişim becerileri ölçeği puan ortalama-
larının, karşılaştırma grubunun puan ortalamaları-
na göre yüksek ve gruplar arasındaki farkın ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Literatür-
de aile tipi ve ana-baba eğitim durumları ile ileti-
şim becerileri arasındaki ilişkiye yönelik bir baş-
ka bulguya rastlanmadı. Çalışmadan elde edilen
bu sonuçların hemşirelik bölümü öğrencilerinin
puanlarının karşılaştırma grubundan yüksek ol-
ması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde anne babaların
çocuk yetiştirme tutumlarının çocuğun iletişim
becerileri üzerine olan katkısı üzerinde durulduğu
görülmektedir (Yavuzer 2004, Yavuzer 2005, De-
miriz ve Öğretir 2007). Çalışmada ailelerin çocuk
yetiştirme tutumlarını hem olumlu hem de olum-
suz algılayan hemşirelik bölümü öğrencilerinin
puan ortalamalarının birbirine yakın ve karşılaştır-
ma grubu öğrencilerinin puan ortalamalarından
yüksek olduğu belirlendi. Karşılaştırma grubunda
ise ailesinin çocuk yetiştirme tutumunu olumlu
algılayan öğrencilerin puan ortalamalarının olum-
suz algılayanlardan yüksek olduğu görülmektedir.
Hemşirelik bölümü öğrencilerinin iletişim bece-
rileri puan ortalamalarının, karşılaştırma grubun-
dan yüksek olması, hemşirelik eğitiminin iletişim
becerilerini kazandırması ile açıklanabilir. Hemşi-
relik bölümü öğrencilerinin puan ortalamalarının
birbirine yakın olması ise ilgi çekici bir bulgudur.
Bu sonuç ailenin olumsuz tutumlarının iletişim
becerilerine olan etkisinin eğitim yoluyla değişti-
rilebileceğini düşündürmektedir.

İletişim Eğitimi Alma Durumlarına Göre
Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri

Çalışmada iletişim eğitimi alan hemşirelik bö-
lümü öğrencilerinin duygusal zeka puan ortala-
malarının, karşılaştırma grubu puan ortalamala-

rından yüksek ve anlamlı olduğu; iletişim eğitimi
almayan hemşirelik bölümü ve karşılaştırma gru-
bundaki öğrencilerin duygusal zeka toplam puan
ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark olmadığı
belirlendi. Bu konuda yapılan yayınlar incelendi-
ğinde gençlik yıllarından sonra gelişmeyen biliş-
sel zekanın aksine, duygusal zekanın eğitimle ge-
lişebileceği görülmektedir (Salovey ve Mayer
1990, Barker 1999, Bellack 1999, Tuğrul 1999,
Lanser 2000, Yeşilyaprak 2001, Conolly 2002,
Radford 2002, McMullen 2003, Fuimano 2004,
Akerjordet ve Severinson 2004, Sardo 2004, Lo-
uie ve diğ. 2006). Üniversite öğrencileri ile yapı-
lan çalışmalarda da eğitimin duygusal zeka ve ile-
tişim becerilerine olumlu etkisi olduğunu göste-
ren bulgulara rastlanmaktadır (Lewis ve diğ.
2004, Erdoğdu 2008).

Öğrenci hemşirelerin eğitiminde odaklanıl-
ması gereken en önemli konulardan biri de ileti-
şim becerileridir. Literatürde bu konuda yapılan
pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmalar
özellikle empati, farkındalık, görüşme becerileri,
kritik düşünme ve atılganlığın geliştirilmesine
odaklanmıştır (Tutuk ve diğ. 2002, Yıldırım 2005,
Korkut 2005, Miguel ve diğ. 2006, Çam ve Engin
2006). Çalışmaya katılan hemşirelik bölümü öğ-
rencilerinin eğitim programları incelendiğinde
öğrencilerin çeşitli yıllara yayılmış iletişim, psi-
koloji, hemşirelikte eğitim, hemşirelikte yönetim
ve psikiyatri hemşireliği derslerini aldıkları; kar-
şılaştırma grubunda ise yalnız teknik eğitim fa-
kültesi öğrencilerinin eğitim psikolojisi derslerini
aldıkları görülmektedir. Çalışmamızın sonuçları-
nın duygusal zeka ve iletişim becerilerinin eği-
timle geliştirebileceğini bilgisini destekler nite-
likte olduğu söylenebilir.

Sonuç
Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka ve

iletişim becerilerinin diğer üniversite öğrencileri
ile karşılaştırılması amacıyla yapılan bu çalışma-
nın sonucunda; öğrencilerinin duygusal zeka top-
lam puanı ve duygusal zeka alt boyutlarından
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duyguların farkında olma, kendini motive etme
puan ortalamaları karşılaştırıldığında hemşirelik
öğrencilerinin puan ortalamalarının karşılaştırma
grubuna göre yüksek ve istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Duyguları yö-
netme, empati, sosyal beceriler alt boyutlarında
ise hemşirelik bölümü ve karşılaştırma grubu ara-
sında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). İleti-
şim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği puan or-
talamaları incelendiğinde ise hemşirelik bölümü
öğrencilerinin puan ortalamasının karşılaştırma
grubundan yüksek ve aralarındaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05) belirlendi.

Öğrencinin yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü sı-
nıf, algıladığı sosyo-ekonomik durum, aile tipi,
anne ve baba eğitim durumu, ailenin çocuk yetiş-
tirme tutumu, okul öncesi eğitim alma durumu,
çocukluğun büyük bölümünün geçtiği yer gibi
sosyo-demografik özellikler karşılaştırıldığında
hemşirelik bölümü öğrencilerinin puan ortalama-
larının ve karşılaştırma grubunun puan ortalama-
larından yüksek ve aradaki farkın istatistiksel ola-
rak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusun-
da, öğrencilerin duygusal zeka ve iletişim beceri-
lerinin gelişmesine katkısı sağlamak amacıyla
özellikle hemşirelik eğitimi veren fakülte ve yük-
sekokulların müfredatının duygusal zeka ve ileti-
şim becerilerini geliştirecek yönde zenginleştiril-
mesinin ve bu uygulamaların yıllara yayılacak şe-
kilde düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünül-
mektedir. Ayrıca hemşireler ve hemşirelik öğren-
cilerinin duygusal zeka ve iletişim becerilerini
değerlendirmeye yönelik araştırmaların daha bü-
yük bir örneklemde tekrarlanması; bu çalışmala-
rın ışığında eğitim programlarının düzenlenmesi
ve bu programların etkinliğinin değerlendirildiği
deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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