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Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Gülşah KÖSE1, Hatice AYHAN2, Sevinç TAŞTAN3, Emine İYİGÜN4, Ayşe Nur ÖZÇAKIR5
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin eğitim ile ilgili
algıladıkları stres ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Mart-Nisan 2016
tarihleri arasında 258 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin
toplanması için Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ve İnternet
Bağımlılığı
Ölçeği
kullanılmıştır.
Verilerin
istatistiksel
değerlendirilmesinde Mann-Whitney U, Kruskal Wallis Test ve
Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±0.95’dir. Öğrencilerin
Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 55.17±15.01
olup, ölçeğin alt boyutları olan uygulama stresi puan ortalaması
27.64±7.83, akademik stres puan ortalaması 27.51±7.82 ve İnternet
Bağımlılığı Ölçeği puan ortalaması 34.29±12.26’dır. Uygulama ve
akademik stres alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir
korelasyon olduğu, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile İnternet
Bağımlılığı Ölçeği arasında ilişki olmadığı saptanmıştır.
Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin hemşirelik
eğitimi ile ilgili orta derecede stres algıladıkları, internet
bağımlılığının olmadığı, bağımlılık riskinin ise düşük oranda
olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Bağımlılık, hemşirelik, internet, öğrenci, stres

The Relationship between Perceived Education Stress and
Internet Addiction among Nursing Students
Aim: This study aims to investigate the relationship between
perceived education stress and internet addiction among nursing
students.
Material and Methods: This descriptive study was conducted with
258 students between March and April 2016. Data were collected
by using Nursing Education Stress Scale and Internet Addiction
Scale. Mann Whitney U test, Kruskal Wallis, and Spearman
Correlation tests were used for statistical evaluation of the data.
Results: The average age of students is 20.87 ± 0.95. The mean
scores of the students on the Nursing Education Stress Scale;
55.17±15.01 for the total score, 27.64±7.83 for the practice level,
27.51±7.82 for the academic level, and Internet Addiction Scale
mean score is 34.29 ± 12.26. It was determined that there is a
significant positive correlation between practice and academic
stress sub-dimensions, and there is no relationship between the
Nursing Education Stress Scale and the Internet Addiction Scale.
Conclusion: The research results show that students perceive
moderate stress related to nursing education, have no internet
addiction, and have a low risk of addiction.
Keywords: Addiction, nurse, internet, stress, student
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GİRİŞ
Temel amacı öğrencileri mesleki yaşamlarına hazırlamak
olan hemşirelik eğitimi hem teorik hem de klinik uygulamayı
içeren bir süreçtir1-3. Öğrenciler bu süreçte öğrendikleri
teorik bilgi ve becerilerini klinik uygulamaya aktararak
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda bilgi, beceri ve
tutum kazanırlar1,2,4,5. Bu süreçte öğrenciler, hasta, hasta
yakını, hastane personeli ve hastane ortamı gibi kendilerine
yabancı olan kavramları öğrenmekte ve bunlar ile ilgili
sorunlar ile uğraşmaktadır. Ayrıca, hastanın acı çekmesi ya
da ölmesi, klinikteki acil durumlar, mesleki bilgi ve pratik
beceri eksikliği, kendini yetersiz ve tecrübesiz hissetme, hata
yapma korkusu, hastaya zarar verme korkusu gibi
kendilerine yabancı olan çeşitli stres faktörleri ile de
karşılaşmakta ve bunlar ile baş etmeye çalışmaktadırlar1,5-8.
Ağrı, acı çekme, travma, ölüm gibi kavramlar duygusal yükü
arttırmakta9, özellikle terminal dönemdeki hastaya bakmak
öğrenciler için oldukça zor olmakta, kendilerini çaresiz,
üzgün, suçlu hissetmesine neden olarak yaşadıkları stresi
arttırmaktadır6,10. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin stresli
olduğu2,4,6,11 ve yaşadıkları eğitim stresinin diğer alanlardaki
öğrencilere göre daha fazla olduğu kabul edilmektedir1,12.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin
%65,8'inin eğitimle ilgili stres yaşadığını13, ulusal ve
uluslararası yapılan diğer çalışmalarda da hemşirelik
eğitiminin diğer eğitim alanlarına göre daha stresli olduğu
belirtilmektedir1,5,12,14. Stresin varlığı ve şiddeti, öğrencinin
öğrenmesi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler
yapmaktadır4. Stres seviyesinin hafif düzeyde olması
öğrenmeyi kolaylaştırırken4, uzun süreli veya yüksek
şiddetteki stres, öğrencilerin öğrenme, beceri gelişimi, klinik
ve akademik performansı, kendine olan güveninin yanı sıra
sağlığını da olumsuz yönde etkilemekte1-3,7,11 ve baş etmeyi
zorlaştırmaktadır11.
Günümüzde sağlık hizmetlerinde yaşanılan sürekli değişim,
bilgi ve iletişim teknolojilerini hayatımızın ayrılmaz bir
parçası haline getirmiş, bu teknolojiler hasta bakımına
yansıtılmış, internet ve bilgi teknolojilerinin kullanım hızı
artmıştır15,16. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin eğitim
sürecinde, hemşirelik eğitiminin temel teorik ve klinik
becerileri yanında günümüzün gerekliliği olan teknolojik
gelişmeye paralel bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının
kazandırılması da oldukça önemli olmuştur2,9. Dolayısı ile bu
süreç öğrenciler için daha kompleks ve daha stresli bir hale
gelmiştir9. Öğrenciler bu gereksinimleri karşılayabilmek için
günümüzün yaygın bilgi kaynağı internete başvurmakta,
sanal kütüphanelere erişme, akademik araştırmalarını ve
ödevlerini yapmak için interneti sıklıkla kullanmaktadır15,1719. Ayrıca günümüzde internetin erişim kolaylığı, üniversite
eğitiminin ve yaşamının stresli olması, aileden uzakta
yaşamak, maddi problemler, öz denetim ve ebeveyn
kontrolünün olmaması nedeniyle strese giren üniversite
öğrencileri sosyal ilişki kurma, sosyal etkileşimde bulunma,
sosyal medya veya oyunlar ile boş zamanını geçirme ve
yalnızlığın üstesinden gelmek için de interneti aktif olarak
kullanmaktadır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin önemli
bir kısmında internet bağımlılığı gelişmektedir15,17-20.

Evrensel bir sorun olan internet bağımlılığı, bireyin kendi
internet kullanımını kontrol edememesi, interneti aşırı
kullanma arzusunun üstesinden gelememesi ve bu durumun
günlük hayatta olumsuz sonuçlara yol açması olarak
tanımlanmaktadır15,20-22. Günümüzde internet bağımlılığının
davranışsal bağımlılıklar veya madde kullanımı gibi bir dürtü
kontrol bozukluğu olduğu kabul edilmekte ve diğer
bağımlılıklar ile benzerlik gösterdiği belirtilmektedir15,20,21.
İnternetin aşırı kullanımı ve bağımlılığının, bireylerin fiziksel,
sosyal, davranışsal ve mental sağlık problemlerine yol
açabileceği15,22, bunun sonucunda öğrencilerde başta
akademik başarının olumsuz etkilenmesi olmak üzere,
depresyon, yalnızlık, sosyal izolasyon, aile ilişkilerinin
bozulması gibi pek çok problem görülebileceği
belirtilmektedir15,18,22.
İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan araştırmalarda sağlık
alanında öğrenim gören öğrenciler de araştırılmış ve
öğrencilerin internette çok fazla zaman geçirdiği ve internet
bağımlılığı açısından riskli olduğu gösterilmiştir23,24.
Hemşirelik öğrencileri eğitimlerine devam ettikleri sürece
klinik ve akademik stres faktörlerinden kaçınamazlar7.
Öğrencileri etkileyen bu stres faktörlerinin azaltılması veya
ortadan kaldırılması, internetin zararlı kullanımının önüne
geçilmesi için stratejilerin geliştirilmesi önemlidir. Bu amaçla
öğrencilerin akademik eğitim ile ilgili algıladıkları stres, stres
kaynaklarının ve internet kullanımının araştırılması oldukça
önemlidir7,10. Türkiye’de şimdiye kadar yapılan çalışmalarda
hemşirelik öğrencilerinin algıladıkları stres, öğrencilerin
klinik ve akademik performansı, baş etme mekanizmaları ve
sağlıkları gibi bağımlı değişkenlerin araştırılması şeklinde
yapılmıştır1,3,4,6,7,9,11,12,14. İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde ise çalışmaların çoğunluğunun
internet bağımlılığı ve sosyal destek ile ilgili olduğu
görülmüştür15,18,25,26. Sadece bir araştırmada öğrencilerin
psikososyal stresi ile internet bağımlılığı araştırılmıştır20.
Ancak öğrencilerin zamanlarının büyük bir çoğunluğunu alan
eğitimlerine yönelik algıladıkları stres ile internet bağımlılığı
arasındaki
ilişkiyi
inceleyen
bir
araştırmaya
rastlanılmamıştır.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin eğitim ile ilgili
algıladıkları stres ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır

Araştırma Evren ve Örneklemi
Araştırma,
Ankara’da
bulunan
bir
hemşirelik
yüksekokulunda eğitim gören lisans öğrencileri ile
yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2015-2016 EğitimÖğretim dönemi bahar yarıyılında ikinci, üçüncü ve
dördüncü sınıfta öğrenim gören 265 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklemi ise daha önce hemşirelik
öğrencilerinin eğitim stresi ile ilgili yapılan çalışmalarda 2,4
elde edilen Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puan
ortalamaları dikkate alınarak, %95 güven aralığı (0.05 alfa
hata), %90 güç ile 253 öğrenci olarak belirlenmiştir.
Araştırmada veri kayıpları olabileceği düşünülerek %3
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oranında daha fazla öğrenci alınmış ve 258 öğrenci ile
araştırma tamamlanmıştır.
Araştırmada öğrencilerin hemşirelik eğitimine yönelik
algıladıkları stres araştırıldığı için en az bir yıl eğitim görmüş
ve klinik uygulamaya çıkmış öğrencilerin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu nedenle hemşirelik yüksekokulunda
öğrenim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarihe
kadar olan sürede birinci sınıf öğrencileri hem eğitime yeni
başlamaları hem de klinik uygulamaya çıkmadığı için
araştırma dışında bırakılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Verilerin
toplanmasında,
öğrencilerin
demografik
özelliklerini belirlemek için “Demografik Özellikler Formu”,
hemşirelik eğitimi ile ilgili algıladıkları stresi belirlemek için
“Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği” ve internet bağımlılığını
belirlemek için “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır.
Demografik Özellikler Formu: Öğrencilerin demografik
özelliklerini belirlemek için oluşturulan formdur. Formda
öğrencilerin yaşı ve sınıfını içeren 2 soru bulunmaktadır.
Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği (HESÖ): Gray-Toft ve
Anderson (1981) tarafından geliştirilen ölçek Rhead (1995)
tarafından modifiye edilmiştir27. Ölçeğin Türkçe geçerlikgüvenirliği Karaca ve ark. (2014) tarafından yapılmıştır10. İki
alt boyut ve 32 maddeden oluşan likert tipteki ölçeğin
uygulama ve akademik stres olmak üzere iki alt boyutu
bulunmaktadır. Her bir alt boyut 0-48 arasında
puanlanmakta ve toplam puan 0-96 arasında
değerlendirilmektedir. Alt boyut ve toplam puanın artması
stresin arttığını göstermektedir10,27. Ölçeğin Cronbach alfa
katsayısı 0.81-0.93 arasındadır27. Karaca ve ark. (2014)’nın
yaptığı geçerlik-güvenirlik çalışmasında Cronbach alfa
katsayısı ölçeğin toplamı için 0.90, uygulama alt boyutu için
0.84, akademik alt boyutu içinse 0.83 olarak bulunmuştur10.
Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa değeri toplam puan
için 0.93, uygulama alt boyutu için 0.89, akademik alt boyutu
için 0.87 olarak bulunmuştur.
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ): Young tarafından 1998’de
geliştirilen internet bağımlılığı testi, 20 sorudan
oluşmaktadır28. Beşli likert tipte olan ölçekte tersten
puanlanan madde bulunmamaktadır28,29. Ölçeğin Türkçe
geçerlik ve güvenirliği Balta & Horzum (2008) tarafından
yapılmıştır. Balta ve Horzum’un yaptıkları Türkçe uyarlama
çalışmasında bir madde çıkartılmış ve ölçek 19 madde olarak
Türkçe’ye uyarlanmıştır29. Ölçek değerlendirmesinde 19-44
puan normal, 45-70 puan riskli kullanıcı, 71-95 puan bağımlı
olarak kabul edilmektedir28,29. Türkçe geçerlik ve güvenirlik
çalışmasında Cronbach alfa katsayısı 0.89’dur29. Bu
çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.94 olarak
bulunmuştur.

Verilerin Toplanması

toplama formları hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya
katılmayı kabul eden öğrencilere gönüllü rıza formu
imzalatılmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırma sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinin
istatistiksel analizinde IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS
Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.
paket programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde
edilen ölçüm değerlerinin normal dağılıma uygunluğu
Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Tanımlayıcı
istatistiklerin gösterimi için ortalama ± standart sapma,
frekans ve yüzde kullanılmıştır. Veriler normal dağılım
varsayımını karşılamadığından verilerin analizi MannWhitney U ve Kruskal Wallis testleri ile gerçekleştirilmiştir.
Demografik özellikler ve ölçekler arası ilişkiyi test etmek için
Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. İstatistiksel
kararlarda p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmanın yapılabilmesi için araştırmanın yapıldığı
kurumdan, araştırmanın yapıldığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin Etik Kurul Başkanlığından (Tarih: 22 Mart 2016,
Karar no: 16/1648-729) araştırma onayı ve öğrencilerden
yazılı izin alınmıştır. Araştırmada kullanılan Hemşirelik
Eğitimi Stres Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin
kullanımı için ölçeklerin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini
yapan yazarlardan yazılı izin alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmanın birkaç sınırlılığı bulunmaktadır. Bunlardan
biri araştırmanın Ankara’da, bir Hemşirelik Yüksekokulu
öğrencileri ile gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle sonuçlar
yalnızca bu öğrenciler için geçerlidir ve ülkemizdeki
hemşirelik öğrencileri için genellenemez. Bu çalışmanın bir
diğer kısıtlılığı da verilerin öğrencilerin kendi bildirimlerine
dayanmasıdır.

BULGULAR
Öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±0.95 olup, tamamı kız
öğrencidir. Öğrencilerin %43.8 (113)’i ikinci sınıf, %28.3
(73)’ü üçüncü sınıf, %27.9 (72)’u dördüncü sınıfta öğrenim
görmektedir.
Öğrencilerin HESÖ toplam puan ortalaması 55.17±15.01
olup, ölçeğin alt boyutları olan uygulama stresi puan
ortalaması 27.64±7.83, akademik stres puan ortalaması
27.51±7.82’dir (Tablo 1). Uygulama ve akademik stres alt
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
yönde yüksek düzeyde bir korelasyon olduğu görülmüştür
(p<0.001, r=0.833). Öğrencilerin İBÖ puan ortalaması
34.29±12.26’dır ve %84.5’i normal internet kullanıcısı,
%15.5’i ise internet bağımlılığı yönünden riskli gruptadır.
İnternet bağımlılığı olan öğrenci bulunmamaktadır (Tablo 1).

Veriler, etik kurul onayı alındıktan sonra Mart-Nisan 2016
tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla,
öğrencilerin uygun olduğu ders aralarında öğrenciler ile
görüşülmüş ve araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme
yöntemiyle veriler toplanmıştır. Verilerin toplanması
ortalama 15-20 dakika sürmüştür. Veri toplama formları
öğrencilere dağıtılmadan önce, araştırmanın amacı, veri
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Tablo 1. Öğrencilerin HESÖ Toplam ve Alt Boyutları ile İBÖ Puan
Ortalamaları
Ort/Ortanca

SS

MinimumMaksimum

Ölçek
sınırları

HESÖ toplam
puan
Akademik

55.17/53.00

15.01

0-92

0-96

27.51/27.00

7.82

0-47

0-48

Uygulama

27.64/27.00

7.83

0-46

0-48

İBÖ toplam
puan

34.29/31.00

12.26

19-68

19-95

Normal internet kullanıcısı

n

%

218

84.5

40

15.5

-

-

Internet bağımlılığı riski
Internet bağımlılığı

İBÖ
Normal internet
kullanıcısı
İnternet
bağımlılığı riskli
kullanıcı

Yaş

21±0.95
a

p
n(%)

Sınıf
İki
Üç
Dört

113
(%43.8)
73
(%28.3)
72
(%27.9)

pb
χ²

Uygulama
Ort±SS

27.51±7.82
r=0.005
p=0.933
Akademik
Ortanca
(MinMaks)

27.64±7.83
r=0.083
p=0.187
Uygulama
Ortanca
(MinMaks)

27.00 (047)
27.00 (544)
27.00 (146)
0.579
1.092

26.00 (043)
27.00 (944)
27.50 (746)
0.230
2.939

HESÖ Toplam
Puan
Ort±SS
55.17±15.01
r=0.035
p=0.575
HESÖ Toplam
Puan
Ortanca
(Min-Maks)

İBÖ Toplam
Puan
Ort±SS
34.29±12.26
r=0.013
p=0.836
İBÖ Toplam
Puan
Ortanca
(Min-Maks)

53.00 (0-87)

30.00 (19-66)

52.50 (17-87)

35.00 (19-63)

53.50 (8-92)

31.00 (19-68)

0.551
1.192

Ortanca
(MinMaks)
Ortanca
(MinMaks)

Z

Tablo 2. Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri ile HESÖ Toplam
Ölçek ve Alt Boyutları ile İBÖ Toplam Puan İlişkisi
Akademik
Ort±SS

r
pa

pb

Öğrencilerin yaşı ve sınıfı ile HESÖ toplam puan ve alt
boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır
(p>0.05) (Tablo 2). İBÖ puan ortalamasının üçüncü sınıf
öğrencilerinde diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu ve bu
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır
(p=0.030). İBÖ toplam puanı ile yaş (p=0.836, r=.013) ve sınıf
düzeyi (p>0.05) arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır
(Tablo 2).

Ort±SS

Tablo 3. HESÖ ile İBÖ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

0.030
4.710

aSpearman

Korelasyon, b Kruskall Wallis, HESÖ: Hemşirelik Eğitimi Stres
Ölçeği, İBÖ: İnternet Bağımlılığı Ölçeği

HESÖ ve İBÖ ortalama puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı saptanmıştır (p=0.280,
r=0.068). Öğrencilerin HESÖ akademik ve uygulama stresi alt
boyutları ile İBÖ puan ortalamaları arasında da istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (sırasıyla
p=0.863, p=0.678) (Tablo 3). İBÖ’ye göre normal internet
kullanıcısı ve bağımlılık riski olanların HESÖ toplam puan ve
alt boyut puanları arasında da anlamlı bir fark
bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 3). Ayrıca HESÖ toplam,
akademik ve uygulama alt boyutlarında stres seviyesi yüksek
olan öğrencilerin İBÖ puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı derecede bir ilişki olmadığı belirlenmiştir
(sırasıyla p=0.606, p=0.806, p=0.401).

aSpearman

Akademik
Alt Boyut
Toplam

Uygula
ma Alt
Boyut
Toplam

HESÖ
Toplam

0.097
0.863

0.049
0.678

0.280
0.068

27.00 (0-47)

27.00
(0-46)

53.00
(0-92)

27.00 (1644)

27.00
(15-43)

52.00
(32-87)

0.863

0.678

0.862

-0.173

-0.415

-0.174

b

Korelasyon,
Mann-Whitney U test, HESÖ: Hemşirelik
Eğitimi Stres Ölçeği, İBÖ: İnternet Bağımlılığı Ölçeği

TARTIŞMA
Stres hemşirelik öğrencileri arasında evrensel bir durumdur.
Gerek teorik gerekse klinik uygulama, öğrencilerin bilgi ve
becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken bir yandan da
önemli bir stres kaynağı olmaktadır2,3,4,7. Bu çalışmada HESÖ
toplam puan ortalamasına göre öğrencilerin hemşirelik
eğitimi ile ilgili algıladıkları stresin orta düzeyde olduğu
saptanmıştır. Araştırma sonucumuza benzer şekilde yapılan
diğer çalışmalarda da hemşirelik öğrencilerinin eğitim
stresinin orta düzeyde olduğu belirtilmektedir1,11,30. Ancak
araştırma sonucumuzdan farklı olarak hemşirelik
öğrencilerinin yüksek düzeyde stres yaşadığını belirten
çalışmalar da bulunmaktadır2,4. Algılanılan stres bireysel
olduğu, bu nedenle bireysel farklılıklara ve sahip olunan
imkanlara göre değişebildiği için elde edilen bu sonuçta ve
araştırmalar arasındaki farklılıkta etkili olabileceği
düşünülmüştür.
Geleceğin hemşirelerini oluşturacak olan hemşirelik
öğrencilerinin iyi yetiştirilmesi sağlık bakımının yeterli, etkili
ve dengeli bir şekilde verilebilmesi ve sürdürülmesinde
oldukça önemlidir4. Türkiye’de hemşirelik eğitimi en az dört
yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsamaktadır6.
Hemşirelik Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair
Yönetmelik uyarınca da eğitim sürecinin en az üçte birini
teorik bölüm oluşturmakta, toplam eğitimin yarısı da klinik
uygulamayı içermektedir31. Literatürde uygulama stresinin
akademik stresten daha fazla olduğunu gösteren
çalışmalar3,4,32,33, aynı zamanda akademik ve uygulama
stresinin benzer olduğunu gösteren çalışmalar da
bulunmaktadır1,2,9. Araştırmamızda öğrencilerin akademik
ve uygulama stresinin birbirine yakın olduğu saptanmış, bu
yöndeki literatür ile uyumluluk göstermiştir1,2,9.
Araştırmamızda ayrıca, akademik ve uygulama stresi
arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu da tespit
edilmiştir. Akkaya ve ark.’nın (2018) yaptığı çalışmada
araştırma sonucumuz ile benzer şekilde akademik ve
uygulama stresi arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu
belirtilmektedir1. Hemşirelik eğitimi hem teorik hem de
uygulamalı bir eğitim sürecini içermektedir. Öğrenciler
teorik alanda kazandıkları bilgileri klinik uygulama alanında

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing

HUHEMFAD-JOHUFON 2021,8(1), 58-64

beceri ve tutumla birleştirmektedir. Bu nedenle akademik
ve uygulama alanındaki stresin birbiri ile ilişkili olduğu,
birbirinden ayrılamayacağını düşünmekteyiz.
Öğrenciler farklı akademik seviyelere geldikçe yaşadıkları
stres yoğunluğu da artmaktadır11. Her yıl yeni teorik dersler
eklenmekte ve farklı bir alanda uygulamaya çıkılmakta, sınıf
düzeyi arttıkça öğrencilerden beklentiler artmakta, bu
nedenle stres de artmaktadır4. Araştırmamızda üçüncü
sınıfta öğrenim gören öğrencilerin HESÖ toplam, akademik
ve uygulama stresi alt boyut puan ortalamaları diğer
sınıflardaki öğrencilere göre daha yüksek saptanmıştır.
Literatürde çalışma sonuçlarımıza benzer şekilde stresin
hemşirelik üçüncü sınıf öğrencilerinde diğer sınıflara göre
daha fazla olduğu belirtilmekle birlikte1,3,34,35 farklı araştırma
sonuçları da bulunmaktadır2,4,7,36. Bu araştırmalarda ikinci
sınıf öğrencilerinde uygulama stresinin, dördüncü sınıf
öğrencilerde ise akademik stresin daha fazla olduğu,
akademik stresin üçüncü sınıf öğrencilerinde daha fazla
olduğu, ikinci sınıf öğrencilerinde stresin daha fazla olduğu
ya da sınıflara göre stres düzeyinde farlılık olmadığı ifade
edilmektedir2,4,7,36. Araştırmalar arasındaki farklılığın,
araştırmalarda farklı değerlendirme ölçütünün kullanılması
ve eğitim sistemindeki ya da uygulamadaki farklılıklardan
kaynaklanabileceği düşünülmüştür.
Sağlık hizmetlerinde internet ve teknoloji kullanımı oldukça
yaygınlaşmış, sağlık alanına farklı bir boyut gelmiştir.
Böylece sağlık hizmetlerinin sunumu değişmiş, sürekli
değişen bilgi ve teknoloji hasta bakımına yansıtılmıştır.
Dolayısı ile hemşirelik gibi sağlık eğitimi gören öğrenciler
teknolojinin bu kadar etkin bir şekilde kullanıldığı bir alan ve
zamanda eğitim görmeye başlamıştır16,22. Bu da öğrencilerin
başta eğitimlerinde kullanacağı bilgi ve araştırmalara
ulaşması için internet kullanımını arttırmakta ve sonuçta
internet bağımlılığı için riskini artırmaktadır16,17,22.
Araştırmamızda öğrencilerin İBÖ puan ortalamasına göre
normal internet kullanıcısı olduğu ancak %15.5’inde internet
bağımlılığı riski olduğu saptanmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan
araştırmalarda internet bağımlılığı ile ilgili farklı sonuçlar
bulunmaktadır. İnternet bağımlılığı riski ile ilgili yapılan
çalışmalarda öğrencilerde %27-67.5 gibi değişen oranlarda
internet bağımlılığı olduğu 15,17,20,26,37 ve bağımlılığın orta
derecede22 ya da düşük olduğu belirtmektedir16. Çalışmalar
arasında farklı oranlar bulunmasının, çalışmalardaki
örneklem büyüklüğünün, değerlendirme materyalinin farklı
olması, farklı toplumlarda ve farklı zaman aralıklarında
yapılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Özellikle üniversite eğitiminde eğitimin stresli olması
yanında ebeveynlerden uzakta olma, ebeveyn kontrolünün
en aza inmesi, öz kontrolün zayıflaması gibi faktörler nedeni
ile genç bireylerde internet bağımlılığı riski artmaktadır20. Bu
konu ile ilgili yapılan çalışmalarda öğrencilerin yaşı ile
internet bağımlılığı arasında negatif bir korelasyon olduğu,
yaşı nispeten genç olanlarda internet bağımlılığının daha
fazla olduğu15,20,38, ayrıca öğrencilerin akademik yılı ile
internet bağımlılığı arasında bir ilişki bulunduğu
belirtilmektedir15,16. Ayrıca yapılan diğer çalışmalarda
akademik yıl ile internet bağımlılığı arasında negatif15,25 ya
da pozitif yönde bir ilişki olduğu da belirtmektedirler37,38.
Araştırmamızda bu araştırma sonuçlarından farklı olarak

62

Eğitim Stresi ve İnternet Bağımlılığı
Education Stress and Internet Addiction

öğrencilerin yaşı ve sınıf düzeyi ile internet bağımlılığı
arasında bir ilişki saptanmamıştır.
Günümüzde teknoloji hemşirelik hizmetlerinin yapı taşı
olarak kabul edildiği için öğrencilerden teknolojiyi etkin bir
şekilde kullanabilmesi beklenmekte, bu yönde bilgi, beceri
ve tutuma sahip olma hemşirelikte aranan bir nitelik olarak
vurgulanmaktadır22. Bu nedenle öğrencilerin eğitimde
yaşadığı stres daha da artmaktadır. Stresin olması ise
internet bağımlılığını arttıran önemli bir faktör olarak
görülmektedir20. Anand ve ark. nın (2018) yaptığı çalışmada
stresi fazla olan öğrencilerde internet bağımlılığı
davranışlarının bulunduğu belirtilmektedir20. Yaptığımız
araştırmada ise farklı olarak öğrencilerin yaşadığı eğitim
stresi ile internet bağımlılığı arasında ilişki olmadığı
görülmüştür. Elde edilen bu sonuçta bu araştırmada yer alan
öğrencilerde internet bağımlılığının görülmemesinin ve
bağımlılık riski oranının düşük olmasının etkili olduğu
düşünülmüştür.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Hemşirelik öğrencilerinde hemşirelik eğitimi ile ilgili
algılanan stres ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla yapılan bu araştırmanın sonuçları,
öğrencilerin hemşirelik eğitimi ile ilgili orta derecede stres
algıladıkları, internet bağımlılığının olmadığı, bağımlılık
riskinin ise düşük oranda olduğunu göstermektedir. Eğitime
ilişkin algılanan stres ile internet bağımlılığı arasında ilişki
bulunmamış olması, öğrencilerin streslerini azaltmak için
internetin
aşırı
kullanımına
yönelmediklerini
düşündürmektedir. Öğrencilerin hemşirelik eğitimi ile ilgili
algıladıkları stresi azaltmaya yönelik olarak; kendilerini
tanıması ve kendilerini geliştirebilmelerinin desteklenmesi,
öğrencilerde stres oluşturan faktörlerin belirlemesi ve öz
farkındalık düzeylerinin arttırılmasının
sağlanması,
gelişimlerini sağlayabilmek için alan ile ilgili kitapların
okunması ve gelişmelerin takip edilmesinin sağlanması,
öğrencilerin “sürekli gelişim” odaklı olarak motive edilmesi
ve eğiticilerin öğrencilere bu konularda yeterli destek
sağlaması oldukça yararlı olacaktır. İnternet bağımlılığı
riskinin azaltılması ve normal kullanıcıların devamlılığının
sağlanmasına yönelik ise öğrencilere akılcı internet
kullanımı konusunda rehberlik yapılması önerilmiştir.
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