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The Relationship Between Nurses’ Levels of Liking Children and Their 
Parental Attitudes

Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları 
Arasındaki İlişki
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ABSTRACTÖZ
Aim: This study was conducted to determine the relationship betwe-
en nurses’ levels of liking children and their parental attitudes. 
Method: The study was conducted in a descriptive, cross-sectional 
and relationship-seeking design with 70 nurses working in a public 
hospital that met inclusion criteria. Descriptive statistics (frequen-
cies, percentages, means and standard deviations), the Kolmogo-
rov-Smirnow test, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis test 
and Spearman’s correlation were used for data analysis. The results 
were evaluated at a confidence interval of 95% and a significance 
level of p<0.05. 
Results: Of the nurses, 64.3% were between 31 and 40 years old, 
68.6% had a bachelor’s degree, 41.4% worked in pediatric depart-
ments. The  mean score of the Barnett Child Affection Scale of the 
nurses was found to be 87.343 ± 12.737 points and the average de-
mocratic attitude score was  75.357± 6.842 points.
Conclusion: The nurses who participated in the study obtained high 
mean score of liking children. Democratic attitudes were most com-
mon among parents while authoritarian attitudes were least common 
among them. Their levels of liking children increased as their de-
mocratic attitude scores increased. 

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebevey-
nlik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapıldı. 
Yöntem: Araştırma bir kamu hastanesinde çalışan araştırmaya 
alınma kriterlerine uyan 70 hemşire ile tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki 
arayıcı tasarımda gerçekleştirildi. Verilerin değerlendirilmesinde, 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans, yüzde, ortalama, stan-
dart sapma), Kolmogorov-Smirnow Dağılım Testi, Mann Whitney U 
Testi, Kruskal Wallis Testi ve Spearman Korelasyon Analizi kulla-
nıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirildi. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %64.3’ünün 31-40 yaş 
aralığında, %68.6’sının lisans mezunu, %41.4’ünün pediatri servis-
lerinde çalıştığı belirlendi. Hemşirelerin Barnett Çocuk Sevme Ölçe-
ği toplam puan ortalaması 87.343 ± 12.737 puan, demokratik tutum 
puan ortalaması 75.357 ± 6.842 puan olarak saptandı.
Sonuç: Çalışma kapsamındaki hemşirelerin çocuk sevme puan or-
talamalarının yüksek, ebeveyn tutumu olarak en fazla demokratik 
tutum, en az olarak otoriter tutum sergiledikleri ve demokratik tutum 
puanı arttıkça çocuk sevme düzeylerinin arttığı belirlendi.
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Giriş
Sevgi insanları birbirine yaklaştıran iyi ve olumlu 
duyguların tümüdür. Yetişkin bireyler sevme ya 
da ait olma ihtiyaçlarını seçip biçimlendirebilir-
ken çocukların seçme şansı olmadığı için ancak 
bulundukları koşullar içerisinde bunu şekillendi-
rebilirler (1, 2). Bu nedenle çocuklukta sevgi ile 
kazanılan davranışlar yetişkin birey olduklarında 
da değer yargılarını, kişiliğini ve alışkanlıkları-
nı belirleyecektir. Yaşamın gereksinimlerinden 
biri olan sevgi öğrenilebilen ve öğretilebilen en 

önemli ve güzel duygudur (2). İnsanların yaşamın 
her evresinde gereksinim duyduğu sevgi özellikle 
çocuklar için doğduğu andan itibaren gerekli bir 
besin gibidir (3).

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkide sevgi çok 
önemlidir (4). Çünkü aileler çocuklarının gelecek-
lerinde önemli rol oynar (5). Çocukların sağlıklı 
yetişmesi ve olumlu kişilik yapısı geliştirebilmesi 
için ebeveynlik tutumları önemlidir, olumlu olan 
tutumlar çocuğun ileride kendisine ve topluma 
faydalı birey olması için katkı sağlar (6).

Çocuklarda yerleşen ve süreklilik gösteren çoğu 
davranış, ebeveynlerini model almaları sonucunda 
oluşmaktadır. İnsanların kendi anne babalarından 
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etkilenerek oluşturdukları benlik durumları, ileri-
de anne baba oldukları zaman nasıl davranacak-
larını belirler. Çocukluk döneminde anne baba-
larıyla iletişime geçmemiş bireyler ileride çocuk 
yetiştirmede sorun yaşayabilirler. En iyi anne 
baba tutumu bilinmemekle birlikte, demokratik 
tutumun çocukların gelişiminde daha etkili bir 
yere sahip olduğu benimsenmiştir. Önemli olan 
hangi tutumun hangi ortam ve durumda kulla-
nılması gerektiğinin belirlenebilmesidir (7). De-
mokratik tutumda ebeveynin gösterdiği koşulsuz 
sevgi ve saygı vardır. Anne-baba tutarlı, kararlı 
ve güven vericidir (8). Söz hakkına sahip olan 
çocuk hangi yaşta olursa olsun bir birey olarak 
görülmektedir (9). Böyle ortamda yetişen çocuk-
lar arkadaş canlısı, yaratıcı ve işbirliği kurabilen 
mutlu çocuklardır (10). Aşırı koruyucu tutumda 
ebeveynler çocuğun başına kötü bir şey gelece-
ğini düşünerek çocuğun kendi başına bir şeyler 
yapmasına izin vermez (11). Bu ebeveynlerin 
çocukları güvensiz, aşırı bağımlı, kendi başına 
hareket edemeyen sosyalleşemeyen çocuklardır 
(12). Otoriter tutumda ebeveynler çocuklara söz 
hakkı tanımayan baskıcı ve hükmedici yaklaşım 
gösterirler (13). Çocuk düşüncelerini rahatça 
söyleyemez, hastalık ifadelerini fazlaca kullanır 
ve ceza alma korkusu ile yalana başvurabilir (11). 
İzin verici tutumda anne-babalar çocuklarına aşırı 
derecede özgürlük verirler, çocuklarını kontrol et-
mezler, ihmale kadar giden bir hoşgörü ile davra-
nırlar. Aile sıcak ve ilgilidir bazen çocuğu kontrol 
etme, sınırlamalar konusunda gevşektirler (14). 
Bu tutumda anne-babalar çocuklarını şımartırlar, 
ailenin merkezini çocuk oluşturur. Bu çocuklar 
şımarık olma eğilimindedirler. Bağımsız, talepkar 
ve itaatsiz olabilirler, ileriki dönemde anti-sosyal 
davranışlar gösterebilirler (7).

Çalışmalarda hemşirelerin annelik yönüne vurgu 
yapılmış, hemşirelerin anne çocuk ilişkisinde 
olduğu gibi hastalarını koruduğu, onlara 
danışmanlık yaptığı, hastaların yapamadıkları 
bakımları onlara sağladığı, bütüncül olarak 
desteklediği belirtilmiştir (1). Hemşirelerin kendi 
ebeveynlik tutumları, nelerden etkilendiği konu-
sunda bilgisinin olması toplum sağlığı ve uygula-
dıkları bakım sürecinde önem taşımaktadır (15).

Hemşirelerin ebeveyn olarak çocuk sevme ve 
ebeveynlik tutumları ve bu tutumların hemşirelik 
mesleğinden etkilenip etkilenmediğinin bilinmesi 
önemlidir. Ülkemizde hemşirelerin çocuk sevme 
düzeyleri ile ilgili çalışmalar yeni ve sınırlı sayı-
da olup daha çok öğretmenlerin çocuk sevme du-
rumları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (1).

Bu araştırma, hemşirelerin çocuk sevme düzey-
leri ve ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaç doğrultu-
sunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri nedir?
Hemşirelerin ebeveynlik tutumu nedir?
Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebeveyn-
lik tutumları arasında ilişki var mıdır?

Gereç ve Yöntem
Araştırma hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ile 
ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkiyi belirle-
mek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki ara-
yıcı tasarımda gerçekleştirildi. Araştırma İstanbul 
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sağlık Bi-
limleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde Haziran- Ağustos 
2018 tarihleri arasında yapıldı.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışan 2-6 yaş arasında 
çocuğa sahip olan 77 hemşire oluşturdu. Araştır-
mada örneklem seçimine gidilmemiş olup araş-
tırmaya katılmaya gönüllü olan ve araştırmanın 
yapıldığı tarihlerde hastanede bulunan 70 hemşire 
örneklemi oluşturdu.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Çalışmanın yapılabilmesi için kurumdan gerekli 
izinler alındıktan sonra İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışan 2-6 yaş arasında 
çocuğa sahip olan hemşireler belirlendi. Veri top-
lama aşamasında hemşirelere araştırmanın amacı 
açıklanarak bilgi verildi ve bireysel bilgilerin baş-
ka yerde kullanılmayacağı açıklandı. Araştırma 
kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden hemşirelerden hastane ortamında, “Kişisel 
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Bilgi formu”, “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” 
ve “Ebeveyn Tutum Ölçeği”ni doldurmaları sağ-
landı. Tüm soruları tam olarak tamamlayan katı-
lımcılar araştırma kapsamına alındı. Bilgi formu 
yaklaşık 10 dakikada, ölçekler ise 20 dakikada 
dolduruldu. Araştırma verilerinin toplanması, yü-
rütülmesi ve değerlendirilmesi araştırmacı tara-
fından yapıldı. 

Kişisel Bilgi Formu
Kişisel bilgi formu; hemşirelerin demografik 
özelliklerini belirlemek amacı ile araştırmacı ta-
rafından hazırlanan 9 sorudan oluşmaktadır. Bu 
formda katılımcının yaşı, eğitim durumu, çocuk 
sayısı, aile yapısı, çalışma yılı, çalıştığı alan, ço-
cukları sevip sevmediği, ailesinin ebeveyn olarak 
gösterdiği tutum ile ilgili soruları içermektedir.

Barnett Çocuk Sevme Ölçeği (BÇSÖ)
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği Barnett ve Sinisi 
(16) tarafından insanların çocuklara yönelik tu-
tumlarını ölçmek amacı ile geliştirilmiş bir de-
ğerlendirme aracıdır.  Ölçek bireylerin çocukları 
sevme durumunu belirlemek amacıyla on dört 
maddeden oluşmaktadır. Maddelerde bireylerden 
belirtilen düşünceye, “Hiç katılmıyorum” yanı-
tından, “Tamamen katılıyorum” yanıtına kadar 
değişkenlik gösteren yedi derecede görüş bildir-
meleri istenmektedir. Ölçekten alınan puanlar 14-
98 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan-
lara göre yüksek puan alan bireylerin çocukları 
daha çok sevdiği, düşük puan alan bireylerin ise 
çocukları daha az sevdiği anlamına gelmektedir. 
Ölçekte yer alan çocukları sevmeyi belirlemeye 
yönelik maddelerden 4’ü (3,6,10 ve 13) olum-
suz, diğer 10 madde olumlu anlam taşımaktadır. 
Olumlu maddelerin puanlamasında “Tamamen 
katılıyorum” yanıtı “7” puan, “Hiç katılmıyorum” 
yanıtı ise “1” puan almaktadır. Olumsuz maddele-
rin puanlamasında da “Hiç katılmıyorum” yanıtı 
“7” puan, “ Tamamen katılıyorum” yanıtı ise “1” 
puan almaktadır. 

Ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Duyan ve Gelbal tarafından 2008 yı-
lında yapılmıştır. Duyan ve Gelbal (17) ölçekten 
alınan 14-38 puanı düşük, 39-74 puanı orta, 
75-98 puanı yüksek çocuk sevme puanı olarak 

belirtmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan 
çalışmada test-tekrar test güvenirliği 0.854 ve iç 
tutarlılık katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Bu 
araştırmada Cronbach’s alpha değeri 0.89 olarak 
bulundu.

Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)
Ebeveyn Tutum Ölçeği, Karabulut Demir ve Şen-
dil (18) tarafından 2-6 yaş arasında okul öncesi 
çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuk yetiştirme 
davranışlarını ölçmek amacı ile geliştirilmiştir. 
Bu ölçek “ Demokratik”, “Otoriter”, “İzin verici” 
ve “ Aşırı koruyucu” olmak üzere dört alt bölüm-
den ve 46 maddeden oluşan likert tipi bir ölçek-
tir. Demokratik tutum 17 madde, Otoriter tutum 
11 madde, Aşırı koruyucu tutum 9 madde ve İzin 
verici tutum 9 maddeden oluşmaktadır. Oluşturu-
lan bu maddeler davranış biçimleri şeklinde olup, 
her davranış biçiminin karşısında sıklık oranları-
na göre farklılaşan “ 5” seçenek bulunmaktadır. 
Maddelerin puanlamasında “Her zaman böyledir” 
5, “Çoğu zaman böyledir” 4, “Bazen böyledir” 3, 
“Nadiren böyledir” 2, “Hiçbir zaman böyle de-
ğildir ise 1 puan alır. Ters kodlanan madde bu-
lunmamaktadır. Her boyuttan alınan puanlar ayrı 
ayrı hesaplanarak her boyut için bir puan elde 
edilmektedir. Yüksek puan almak o boyutun tem-
sil ettiği davranış şeklini benimsemek anlamına 
gelir.

 ETÖ için yapılan güvenirlik analizleri sonucunda 
Cronbach’s alpha değerleri “demokratik tutum” 
için 0.83, “otoriter tutum” için 0.76, “aşırı koru-
yucu tutum” için 0.75 ve “izin verici tutum” için 
ise 0.74 olarak bulunmuştur (18). Bu araştırmada 
Cronbach’s alpha değerleri “demokratik tutum” 
için 0.85, “otoriter tutum” için 0.67, “aşırı koru-
yucu tutum” için 0.77 ve “izin verici tutum” için 
ise 0.67 olarak bulundu.

Etik Onayı
Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştır-
malar Etik Kurulu’ndan 2018/ 13-36 karar no ile 
etik kurul onayı alındı.

Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilir-
ken, istatistiksel analizler için SPSS 24.0 İstatis-
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tik Paket Programı kullanıldı. Çalışma verileri 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metot-
ların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) 
yanı sıra normal dağılımın incelenmesi için Kol-
mogorov-Smirnow dağılım testi kullanıldı. Tüm 
ölçek puanları normal dağılıma sahip olmadığı 
için parametrik olmayan istatistiksel yöntemler 
tercih edildi.

Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 
durumunda, parametrelerin gruplar arası karşı-
laştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. 
Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden 
fazla grup durumunda, parametrelerin gruplar 
arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi 
kullanıldı. Ölçekler arası ilişkilerin incelenmesin-
de Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. So-
nuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirildi.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma bulguları, İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışan ve 2-6 yaşında 
çocuğa sahip hemşirelerden elde edilen verilerle 
sınırlıdır. Araştırma hemşirelerin çocuk sevme 
düzeyini belirlemek amacı ile kullanılan Duyan 
ve Gelbal (17) tarafından geliştirilen ”Çocuk Sev-
me Ölçeği”nin, ebeveynlerin çocuk yetiştirme 
davranışlarını belirlemek için Karabulut, Demir 
ve Şendil (18)  tarafından geliştirilen “Ebeveyn 
Tutum Ölçeği’nin ölçtüğü değerlerle sınırlıdır.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin %64.3’ünün 
31-40 yaş aralığında, %68.6’sının lisans me-
zunu, %51.4’ünün bir çocuğa sahip olduğu, 
%82.9’unun çekirdek aile, %42.8’inin 6-10 yıl-
dır çalıştığı, %41.4’ünün pediatri servislerinde 
çalıştığı, %67.1’inin mesleği isteyerek seçtiği, 
%92.9’unun çocukları sevdiği belirlendi.

Hemşirelerin ailesinin ebeveyn olarak gösterdiği 
tutum değişkenine göre 19’u (%27.1) Demokratik 
tutum, 15’i (%21.4) Otoriter tutum, 28’i (%40.0) 
Koruyucu tutum, 8’i (%11.4) İzin verici tutum 
olarak dağılmakta olduğu görüldü (Tablo 1).

Tablo 1: Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerinin 
Dağılımı (N:70), İstanbul 2018
Tanıtıcı Özellikler N %

Yaş
20-30 Yaş 22 31.4

31-40 Yaş 45 64.3

41 Yaş Ve üstü 3 4.3

Eğitim Durumu

Lise 9 12.9

Ön Lisans 6 8.5

Lisans 48 68.6

Lisans üstü 7 10.0

Çocuk Sayısı
1 36 51.4

2 29 41.4

3 ve üstü 5 7.2

Aile Yapısı

Çekirdek 
Aile 58 82.9

Geniş Aile 11 15.7
Parçalanmış 
Aile 1 1.4

Çalışma Yılı

1-5 Yıl 9 12.9

6-10 Yıl 30 42.8

11-15 Yıl 22 31.4

16 Yıl Ve üstü 9 12.9

Çalıştığı Alan
Erişkin 
Servisler 41 58.6

Pediatrik 
Servisler 29 41.4

Mesleği İsteyerek 
Seçme

Evet 47 67.1

Hayır 23 32.9

Çocukları Sevme
Evet 65 92.9

Hayır 2 2.9

Biraz 3 4.2

Ailenin Ebeveyn 
Olarak Gösterdiği 
Tutum

Demokratik 
Tutum 19 27.1

Otoriter 
Tutum 15 21.4

Koruyucu 
Tutum 28 40.0

İzin Verici 
Tutum 8 11.5

Toplam 70 100.0
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Tablo 2: Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ve 
Ebeveyn Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının 
Dağılımı (N:70),  İstanbul 2018

 Ort Ss Min. Max.
Barnett Çocuk Sevme 
Ölçeği Toplam Puan 87.343 12.737 45 98

ET
Ö

 A
lt 

B
oy

ut
la

rı

Demokratik Tutum 75.357 6.842 55 85

Otoriter Tutum 20.600 4.620 11 36
Aşırı Koruyucu 
Tutum 32.757 6.011 16 44

İzin Verici Tutum 22.786 4.733 11 34

Hemşirelerin “BÇSÖ toplam” puan ortalama-
sı 87.343 ± 12.737 puan; ETÖ alt boyutlarından 
“demokratik tutum” puan ortalaması 75.357 ± 
6.842 puan; “otoriter tutum” puan ortalama-
sı 20.600 ± 4.620 puan; “aşırı koruyucu tutum” 
puan ortalaması 32.757 ± 6.011 puan; “izin verici 
tutum” puan ortalaması 22.786 ± 4.733 puan ola-
rak saptandı  (Tablo 2).

BÇSÖ ile ETÖ arasında yapılan Spearman Kore-
lasyon Analizi sonucuna göre demokratik tutum 
ile BÇSÖ arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulundu (r=0.374; p=0.001<0.05). Başka bir de-
yişle demokratik tutum puanı arttıkça BÇSÖ top-
lam puanın arttığı belirlendi. Otoriter tutum, aşırı 
koruyucu tutum, izin verici tutum ile BÇSÖ ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmadı 
(sırasıyla       r=-0.195; p=0.106>0.05; r=0.081; 
p=0.506>0.05; r=0.076; p=0.532>0.05) (Tablo 3).

Tablo 3:Barnett Çocuk Sevme Ölçeği Toplam 
Puan Ortalaması ile Ebeveyn Tutum Ölçeği 
Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki (N:70), 
İstanbul 2018

Barnett Çocuk 
Sevme Ölçeği toplam

r p

ET
Ö

A
lt 

B
oy

ut
la

rı Demokratik Tutum 0.374 0.001

Otoriter Tutum -0.195 0.106

Aşırı Koruyucu Tutum 0.081 0.506

İzin Verici Tutum 0.076 0.532
*Spearman Korelasyon Analizi

Tablo 4: Barnett Çocuk Sevme Ölçeğinden 
Alınan Puan Ortalamasının Değişkenler ile 
Karşılaştırılması (N:70), İstanbul 2018

DEĞİŞKENLER N
BÇSÖ Puan Ortalaması

ort ss KW P

Ç
al

ış
m

a 
Y

ılı 1-5 Yıl 9 84.667 15.984

1.809 0.613
6-10 Yıl 30 86.300 12.978
11-15 Yıl 22 91.318 7.134
16 Yıl ve 
üstü 9 83.778 18.157

Ç
oc

uk
 

Sa
yı

sı 1 36 85.028 15.013
2.298 0.3172 29 90.724 8.053

3 ve üstü 5 84.400 15.176

Ç
oc

uk
la

rı 
Se

vm
e Evet 65 89.200 9.945

8.334 0.016
Hayır 2 70.000 35.355

Biraz 3 58.667 12.662

Eğ
iti

m
 D

ur
um

u Lise 9 82.333 18.728

0.344 0.951

Ön Lisans 6 88.667 11.570

Lisans 48 87.875 12.118

Lisans 
üstü 7 89.000 9.557

Ya
ş

20-30 Yaş 22 84.091 15.892

1.113 0.573

31-40 Yaş 45 88.800 10.866

41 Yaş Ve 
üstü 3 89.333 13.317

MW p

A
ile

 
Ya

pı
sı

Çekirdek 
Aile 58 86.138 13.577

242.500 0.207Geniş 
Aile 11 92.909 4.323

Ç
al

ış
tığ

ı 
A

la
n

Erişkin 
Servisler 41 85.488 15.037

548.500 0.581Pediatrik 
Servisler 29 89.966 8.038

M
es

le
ği

 İs
te

ye
re

k 
Se

çm
e

Evet 47 87.766 12.686

493.000 0.550
Hayır 23 86.478 13.083

*KW:Kruskal Wallis testi *MW:Mann Whitney 
U test

Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri, çocukla-
rı sevme değişkenine göre incelendiğinde ya-
pılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 
grup ortalamaları arasındaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu görüldü (KW=8.334; 
p=0.016<0.05).
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 N Ort Ss MW p

Barnett Çocuk Sevme Ölçeği Toplam
Erişkin Servisler 41 85,488 15,037

548,500 0,581
Pediatrik Servisler 29 89,966 8,038

ET
Ö

 A
lt 

B
oy

ut
la

rı

Demokratik Tutum
Erişkin Servisler 41 75,073 7,377

583,500 0,895
Pediatrik Servisler 29 75,759 6,110

Otoriter Tutum
Erişkin Servisler 41 20,220 5,032

498,000 0,249
Pediatrik Servisler 29 21,138 3,989

Aşırı Koruyucu Tutum
Erişkin Servisler 41 31,707 6,014

421,500 0,039
Pediatrik Servisler 29 34,241 5,786

İzin Verici Tutum
Erişkin Servisler 41 22,683 5,260

567,500 0,747
Pediatrik Servisler 29 22,931 3,954

*MW:Mann Whitney U test

Buna göre; çocukları sevdiğini söyleyen hemşi-
relerin BÇSÖ toplam puanları (89.200 ± 9.945), 
biraz sevdiğini söyleyen hemşirelerin BÇSÖ top-
lam puanlarından (58.667 ± 12.662) yüksek bu-
lundu. Araştırmada yer alan hemşirelerin çalışma 
yılı, çocuk sayısı, eğitim durumu, yaş, aile yapısı, 
çalıştığı alan, mesleği isteyerek seçme değişken-
leri ile BÇSÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0.05)  (Tablo 4).

Hemşirelerin aşırı koruyucu tutum puan ortala-
maları, çalıştığı alan değişkenine göre incelendi-
ğinde yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda 
grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 
açıdan anlamlı olduğu görüldü (Mann Whitney 
U=421.500; p=0.039<0.05). Erişkin servislerde 
çalışan hemşirelerin aşırı koruyucu tutum puanla-
rı (31.707), pediatrik servislerde çalışan hemşire-
lerin aşırı koruyucu tutum puanlarından (34.241) 
düşük bulundu.

Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri, hemşirele-
rin çalıştığı alan değişkenine göre incelendiğin-
de Mann Whitney-U testi sonuçlarına göre; grup 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 5).

Tartışma 
Bu çalışmada hemşirelerin Barnett Çocuk Sev-
me Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalama-

sı 87.343±12.737 puan olarak bulundu (Tablo 
2). Gündoğan (19) pediatri hemşirelerinin hem-
şire-hasta etkileşimlerine yönelik tutum ve dav-
ranışları ve çocuk sevme düzeylerini belirlemek 
amacı ile yaptığı çalışmasında pediatri hemşi-
relerinin BÇSÖ puan ortalamasını 85.80±13.74 
puan olarak belirlemiştir. Akgün Kostak ve ark. 
(1) hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ço-
cuk yetiştirme tutumlarını incelediği çalışma-
da hemşirelerin çocuk sevme puan ortalamasını 
87.58±14.13 puan olarak bulmuştur. Tural Büyük 
ve ark. (15) çocuk ve erişkin kliniklerinde çalışan 
hemşirelerin çocuk sevme ve çocuk yetiştirme 
tutumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirdi-
ği çalışmasında hemşirelerin çocuk sevme puan 
ortalamasını 85.01±11.65 puan olarak bulmuştur. 
Erdem ve Duyan (20) yaptıkları çalışmada pediat-
ri hemşirelerinin çocuk sevme puan ortalamasını 
82.07±16.35 puan olarak belirlemiştir. Bektaş ve 
ark. (3) hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme 
durumlarını etkileyen faktörleri belirlenmek ama-
cıyla yaptığı çalışmada çocuk sevme düzeylerini 
yüksek olarak belirtmiştir. Aşçı ve ark. (21) hem-
şirelik öğrencilerinin çocuk sahibi olmaya yönelik 
görüşleri ve çocuk sevme durumlarını incelediği 
çalışmada BÇSÖ puan ortalamasını 82.66±15.19 
puan olarak bulmuştur. Hemşirelerin ve hemşi-
relik öğrencilerinin çocuk sevme puan ortalama-
larının yüksek olduğunu gösteren bu çalışmalar 
araştırma sonuçlarımızı desteklemektedir. 

Tablo 5:Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ve Ebeveyn Tutum Ölçeklerinden Alınan Puan 
Ortalamasının Çalıştığı Alan Değişkeni ile Karşılaştırılması (N=70), İstanbul 2018
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Hemşirelerin ebeveyn tutum ölçeği puan ortala-
malarında en yüksek puan ortalamasının demok-
ratik tutum düzeyi ve en düşük otoriter tutum dü-
zeyi olduğu belirlendi (Tablo 2). Alabay (9) 422 
ebeveyn ile yapmış olduğu okul öncesi dönem ço-
cuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarını in-
celediği çalışmada ebeveynlerin büyük bir kısmı-
nın demokratik tutum ile yaklaştığını (%83.9) ve 
en az otoriter tutum ile (%0.9) ile çocuğa yakla-
şım gösterdiğini belirtmiştir. Durmuşoğlu Saltalı 
ve Arslan (22) çalışmalarında annelerin çocukla-
rına yönelik gösterdikleri tutumları değerlendirdi-
ğinde en yüksek tutumun demokratik tutum oldu-
ğunu belirlemişlerdir. Çalışma sonuçlarımız Ala-
bay (9) ve Durmuşoğlu Saltalı ve Arslan (22)’ın 
çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Ailelerin 
çoğunlukla demokratik tutum gösterdikleri görül-
mektedir.

Çalışmada hemşirelerin demokratik tutum puanı 
arttıkça BÇSÖ toplam puanının da arttığı belir-
lendi (Tablo 3). Akgün Kostak ve ark. (1) yapmış 
olduğu çalışmada hemşirelerin demokratik tutum 
ile çocuk sevme düzeyi arasında, hemşirelerin 
çocuk yetiştirme tutumları ile çocuk sevme dü-
zeyleri arasında ilişki olmadığını belirlemişlerdir. 
Hemşirelerin eğitim düzeyinin yüksek olmasın-
dan kaynaklı olarak daha çok demokratik tutum 
gösterdikleri ve çocuk sevme düzeyini etkilediği 
söylenebilir.

Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri, çocuk sev-
me değişkenine göre incelendiğinde, çocukları 
sevdiğini söyleyen hemşirelerin BÇSÖ toplam 
puanları, biraz sevdiğini söyleyen hemşirelerin 
BÇSÖ toplam puanlarından anlamlı derecede 
yüksek bulundu (Tablo 4). Kara (23) hemşireler-
le yapmış olduğu çalışmada çocukları sevdiği-
ni ifade eden hemşirelerin BÇSÖ toplam puanı, 
çocukları biraz sevdiğini ya da sevmediğini be-
lirten hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek 
bulmuştur, bu da çalışmayı destekler niteliktedir. 
Hemşirelerin çocuk sevme ifadelerinin çocuk 
sevme puanlarına da yansıdığı söylenebilir.

Hemşirelerin çalıştığı alan ile aşırı koruyucu tu-
tum arasında anlamlı ilişki bulundu. Erişkin ser-

vislerde çalışan hemşirelerin, pediatri servislerin-
de çalışan hemşirelere göre aşırı koruyucu puanı 
daha düşük bulundu (p=0.039<0.05) (Tablo 5). 
Ayrıca hemşirelerin çalıştığı alan ile çocuk sevme 
düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Tu-
ral Büyük ve ark. (15) yapmış olduğu çalışmada 
hemşirelerin çalıştıkları servis ile çocuk sevme 
düzeyleri arasında ilişki olmadığını saptamış-
tır. Akgün Kostak ve ark. (1) çocuk servisinde 
çalışan hemşirelerin çocuk sevme düzeylerinin 
erişkin serviste çalışanlara göre daha yüksek ol-
duğunu ve aşırı koruyucu tutum gösterdiklerini 
saptamışlardır. Erdem ve Duyan (20) ise pediatri 
servisinde çalışan hemşirelerin çocuk sevme dü-
zeylerini daha yüksek bulmuştur. Çocuk servisi 
ve erişkin servisinde çalışan hemşire sayısının 
birbirine yakın olmasına bağlı olarak çocuk sev-
me düzeyini etkilemediği ve çocuk servisinde ça-
lışan hemşirelerin çocuklara dair gördükleri vaka 
sayısının fazla olmasına bağlı olarak ebeveynlik 
tutumu olarak aşırı koruyucu tutumu benimsedik-
leri söylenebilir. 

Sonuç 
Hemşirelerin çocuk sevme puan düzeylerinin 
yüksek olduğu, ebeveyn tutumu olarak en fazla 
demokratik tutum, en az ise otoriter tutum sergi-
ledikleri belirlendi. Demokratik tutum ile çocuk 
sevme düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulundu. Ebeveynlik tutumunda demokratik 
tutum puanı arttıkça çocuk sevme düzeylerin de 
arttığı belirlendi. Çocukları sevdiğini söyleyenle-
rin BÇSÖ toplam puanları, biraz sevdiğini söyle-
yen hemşirelerin BÇSÖ toplam puanından daha 
yüksekti. Erişkin servislerde çalışan hemşirelerin 
daha az koruyucu tutum gösterdikleri belirlendi. 
Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebeveyn-
lik tutumları ile ilgili daha çok araştırmanın yapıl-
ması ve daha büyük bir örneklem grubuna yapıl-
ması önerilebilir.
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