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ABSTRACTÖZ
AIM: The study was conducted to determine the occupational professi-
onal attitudes and influencing factors of nurses in different generations. 
METHODS: The study is descriptive. The study included 654 nurses 
working in health centers in 6 different provinces connected to a founda-
tion university hospital. In this research, personal information form and 
Professional Attitude Inventory in the Profession (PAIP) was used. The 
PAIP scores of the nurses are the dependent variable of the study. Age 
(X and Y generation), gender, marital status, having a child, education 
status, income level, choosing profession with its own request working 
time in the profession, unit / title of work, working style, finding adequa-
te education, in-service, internal and external trainings are independent 
variables. In the analysis of data; descriptive statistics, t test and multiple 
regression analysis (stepwise) were used.
RESULTS: It’s found that the nurses’ PAIP points were 140±15,4 (PAIP 
max.-min. values:32- 160) It’s determined that 13,9% of the nurses, who 
attended research, were X generation, 86,1% of them were Y generation; 
X generation nurses’ average PAIP points (143.9±14.1) were higher than 
Y generation nurses’ average PAIP points (139.4±15.5) which is statisti-
cally meaningful (t= -2.805; p=.006). A significant positive relationship 
between Y generation nurses’ MPTE scores and gender (being female), 
having a child, choosing the profession with their own desire, having 
less than 1 year in the profession, finding sufficient vocational education, 
participating in internal scientific activities and in-service training (R 
=.393; R2 =.154; Adjusted R2 =.144; F = 4,805; P (.05).
 It is found that Y generation nurses attend more to educational and 
scientific activities that they believe this improves professional behavior. 
CONCLUSION: It was determined that the mean score of the occupa-
tional professional attitude inventory of nurses was above the inventory 
average. It was determined that the Professional behaviors of the nurses 
in the X and Y generation differed and the Professional attitude scores 
of the nurses in the generation X were higher. It was determined that Y 
generation of nurses had a positive relationship with MPTE scores, espe-
cially participation in education and scientific activities. In accordance 
with this finding; It can be suggested to increase the participation of  Y 
generation nurses in education and scientific activities, and to take into 
consideration to generational characteristics in humanpower planning. 

AMAÇ: Araştırma, farklı kuşaklardaki hemşirelerin mesleki profes-
yonel tutumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla ya-
pılmıştır.
YÖNTEM: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma kapsamına bir 
vakıf üniversite hastanesine bağlı 6 farklı ildeki sağlık merkezlerinde 
çalışan 654 hemşire alınmıştır. Araştırmada; Kişisel Bilgi Formu ve 
Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) kullanılmıştır. Hemşi-
relerin MPTE puanları araştırmanın bağımlı değişkenidir.  Yaş (X ve 
Y kuşağı), cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, eğitim durumu, 
gelir düzeyi, mesleği kendi isteği ile seçme durumu, meslekte çalışma 
süresi, çalıştığı birim/unvan, çalışma şekli, aldığı eğitimi yeterli bul-
ma, hizmet içi, kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılma durumları 
bağımsız değişkenlerdir. Verilerin analizlerinde; tanımlayıcı istatistik-
ler, t testi ve çoklu regresyon analizi (stepwise)  kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarını belir-
lemeye yönelik kullanılan envanterden aldıkları puan ortalamasının 
140±15,4 olduğu (MPTE -En küçük ve en büyük değeri=32-160) ol-
duğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %13,9’unun X 
kuşağında, %86,1’inin Y kuşağında olduğu; X kuşağı hemşirelerin 
MPTE puan ortalamalarının (143,9±14,1), Y kuşağı hemşirelerin 
puan ortalamalarına (139,4±15,5) göre daha yüksek olduğu saptan-
mıştır (t= -2,805; p=0,006). Y kuşağı hemşirelerin MPTE puanları 
ile cinsiyet (kadın olma), çocuk sahibi olma, mesleği kendi isteği ile 
seçmiş olma, meslekte 1 yıldan az çalışma, aldığı mesleki eğitimi ye-
terli bulma, kurum içi bilimsel faaliyetlere ve hizmet içi eğitimlere ka-
tılma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(R=,393; R2 =,154; Adjusted R2=,144; F=4,805; P˂ ,05).  
SONUÇ: Hemşirelerin MPTE puan ortalamasının envanter ortalama-
sının üstünde olduğu belirlenmiştir. X ve Y kuşağındaki hemşirelerin 
profesyonel tutumlarının farklılık gösterdiği ve X kuşağındaki hemşi-
relerin profesyonel tutum puanlarının daha yüksek olduğu belirlen-
miştir. Y kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile özellikle eğitim ve 
bilimsel faaliyetlere katılmanın pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi ol-
duğu belirlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda; Y kuşağı hemşirelerin 
eğitimlere ve bilimsel faaliyetlere katılımlarının artırılması, insan 
gücü planlamasında kuşak özelliklerinin dikkate alınması önerilebilir.
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GİRİŞ
Artan nüfus, teknolojik değişimler ve toplumsal 
gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan beklentilerin 
karşılanması tüm meslek kollarında özel uzman-
lık dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (1). 
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Uzmanlaşma sayesinde bir görev, iş ya da meslek 
profesyonel seviyeye ulaşabilir (2).  Her meslek 
kolunda, meslek üyelerinin profesyonel davranış 
sergilemesi beklenir. Bu doğrultuda profesyonel-
lik, toplumda bir mesleğin rol ve sorumluluklarını 
yerine getiren ve bir işi gerçekleştiren her bireyin 
edinmesi gereken davranış biçimi olarak ifade edi-
lebilir (3). 

“Mesleki profesyonellik”; bireyin mesleğe karşı 
tutum, bakış açısı ve davranış biçimini belirleyen 
yetkinliklere sahip olmaktır (4). Mesleki profes-
yonellik, mesleğe yönelik standartların oluşturul-
ması, mesleki birliğin sağlanması ve mesleki sta-
tünün artmasının yanında bireyin iş doyumunu ve 
kurumun hizmet kalitesini de artırmada son derece 
önemlidir. Bu nedenle meslek üyelerinin profes-
yonel kimlik kazanmaları ve mesleki profesyonel 
tutum sergilemeleri oldukça önemlidir (5). 

Modern hemşireliğe geçişle birlikte yıllar içerisin-
de mesleki profesyonellik kavramı gündeme gel-
miş ve profesyonel uygulamaya temel oluşturan 
bilgi, bilginin mesleğe özgü eğitim ile iletilmesi, 
eleştirel düşünme yoluyla bilginin kullanımı gibi 
profesyonellik kriterleri, hemşirelik mesleği içinde 
öncelikli ana hedefleri oluşturmuştur (2,6). 

Hemşirelerin profesyonellik düzeylerinin ve pro-
fesyonel tutumlarının belirlenmesiyle, hem mes-
leğin ileriye dönük iyileştirilmesine, hem de mes-
leğe verilen önemin yükseltilmesine yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. Hemşirelikte profesyo-
nelliği etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar ince-
lendiğinde;  Reyhanoğlu (2011) tarafından yapılan 
çalışmada, mesleğini severek yapan, bağımsız 
hemşirelik uygulamalarını yerine getiren ve bilim-
sel etkinliklere katılan hemşirelerin profesyonellik 
puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (7). 
Dikmen ve arkadaşları (2014) hemşirelerin pro-
fesyonel tutumları ile bunu etkileyen faktörlerin 
incelenmesine yönelik yaptıkları çalışmada ise; 
eğitim düzeyi düşük, mesleki deneyim süresi fazla, 
mesleğini yapmaktan memnun olmayan, bilimsel 
etkinliklere katılmayan ve nöbet tutan hemşirele-
rin profesyonel davranışlara yönelik tutumlarının 
daha düşük olduğu bildirilmiştir (8). 

Profesyonel tutum, mesleki bir kimliği oluşturan 
bir deneyim tecrübesidir. Hemşirelik mesleğinin 
de profesyonel tutumunu etkilediği düşünülen ana 
faktörler arasında “tecrübe ile ilgili faktörler” yer 
almaktadır. Bu nedenle hemşirelerin profesyonel-
leşmesinde etkili faktörlerden biri de yaştır (9). 
Günümüzde hemşirelik mesleğini aynı ekip içe-
risinde farklı yaşlarda hemşireler yürütmektedir. 
Ancak çalışan hemşireler arasındaki bu yaş aralığı 
giderek artmakta ve yalnızca yaş değil, kuşak fark-
lılığı da oluşmaktadır (10). 

“Kuşak”, Türk Dil Kurumu’nun Felsefe Terimleri 
Sözlüğünde; hemen hemen aynı zaman dilimin-
de doğmuş, dolayısıyla aynı sıkıntıları ve kaderi 
yaşamış, benzer vazifelerden sorumlu bireylerin 
topluluğu olarak tanımlanmıştır (11). Farklı tarih-
sel ve sosyolojik dönemlerde yaşayan kuşaklarda 
yetişme tarzları ve yaşadıkları toplumda meydana 
gelen değişikliklerden dolayı farklılıklar olabile-
ceğinden bahsedilmektedir (12). Bu doğrultuda 
kuşaklar farklılık ve özelliklerine göre sınıflandı-
rılmıştır. Bu sınıflandırma literatürde genel olarak; 
Sessiz Kuşak (1925-1945), Bebek Patlaması Kuşa-
ğı (1946-1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı 
(1980-1999) ve yeni gündeme gelmeye başlayacak 
olan Z kuşağını (2000 ve sonrası) içine alarak ya-
pılmıştır (13-17). 

Mevcut sağlık hizmet sunumunda görev yapan 
hemşirelere baktığımızda; farklı kuşaklardaki 
hemşirelerin iş yaşamında birlikte çalıştıkları gö-
rülmektedir. Farklı kuşaklardaki hemşirelerin ken-
dine ait algı düzeyleri, tutum ve inançları kuşaklar 
arasında farklılıklara ve çatışmalara neden olabil-
mektedir (14). Her kuşak bir önceki kuşaktan de-
ğer yargıları, inançları, düşünceleri ve beğenileri 
ile ayrılmaktadır (18). Sosyal, politik ve toplum 
özellikler ve yetişme tarzlarına bağlı olarak kuşak-
lar arasında kişilik, çalışma tarzları ve iş yerinden 
beklentilerde önemli farklılıklar gözlenmektedir 
(14,19). Kuşaklar arasındaki farklılıklardan kay-
naklanabilecek, algı, yöntem ve uygulamanın yanı 
sıra karşılaşılan çatışma ve iletişim sorunları, ku-
rum ve yöneticiler için önemli bir problemdir (14). 
Bu nedenle hemşirelerin kuşak farklılığına bağlı 
çalışma yaşamına ilişkin özelliklerinin ve beklen-
tilerinin bilinmesi, kurum ve yöneticilere, kişiler 
arası iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi ile hemşi-
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relerin kuruma bağlılığını artırmada rehber olacak-
tır. Geliştirilmiş kurumsal bağlılık ise, çalışanları 
daha mutlu ve üretken bir iş gücüne yöneltecektir 
(9). 

Literatürde hemşirelerin mesleki profesyonel tu-
tumlarının incelendiği birçok araştırmada yaş de-
ğişkeni demografik bir özellik olarak ele alınmış 
olmasına rağmen, kuşak ve kuşak farklılıklarının 
dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırma-
nın amacı, farklı kuşaklardaki hemşirelerin mesleki 
profesyonel tutumlarını ve etkileyen faktörleri be-
lirlemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma, tanımlayıcı bir araştırmadır.  

Araştırmanın Yeri
Araştırma, bir Vakıf Üniversitesi hastanesine bağlı 
6 farklı ildeki sağlık merkezlerinde yapılmıştır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, bir vakıf üniversite hastane-
sine bağlı 6 farklı ildeki sağlık merkezlerinde görev 
yapan 836 hemşire oluşturmuştur. Evrenin tümüne 
ulaşılması hedeflendiğinden örneklem seçimine 
gidilmemiştir. Çalışma, Ağustos- Ekim 2017 tarih-
leri arasında ulaşılabilen ve çalışmayı kabul eden, 
toplam 654 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmaya 
katılma oranı %78,2’dir. Araştırmada, 1965-1980 
yılları arasında doğanlar X kuşağı, 1981-1999 yıl-
ları arasında doğanlar Y kuşağı olarak tanımlandı. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi 
Formu ve Meslekte Profesyonel Tutum Envante-
ri’nden oluşan anket formu kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Literatür ışığında araştırmacı 
tarafından geliştirilen (12,17,20) kişisel bilgi for-
mu kullanılmıştır. Formda hemşirelerin yaş (X ve 
Y kuşağı), cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi 
olma, eğitim durumu, gelir düzeyi, mesleği kendi 
isteği ile seçme durumu, meslekte çalışma süresi, 
çalıştığı birim/unvan, çalışma şekli, aldığı eğitimi 
yeterli bulma durumu, hizmet içi, kurum içi ve ku-
rum dışı eğitimlere katılma durumlarına ilişkin so-
rular yer almıştır. 

Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE): 
Hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarını be-
lirlemeye yönelik Meslekte Profesyonel Tutum 
Envanteri (MPTE) kullanılmıştır. MPTE, Erbil ve 
Bakır tarafından ebe ve hemşirelerin profesyonel 
tutumlarını belirlemek için 2009 yılında geliştiril-
miştir. MPTE, mesleki eğitim ve gelişme, kişile-
rarası ilişkiler, sorunlara yaklaşım gibi konularda 
ebe ve hemşirelerin tutumunu içeren sorulardan 
oluşan tek boyutlu olup, uygulanma süresi ortala-
ma 8-10 dakikadır. Likert tipi envanterde her bir 
ifade 5’den 1’e kadar puanlanmıştır. Her maddede 
“bana tamamen uyuyor” yanıtına “5”, “bana biraz 
uyuyor” yanıtına “4”, “kararsızım” yanıtına “3”, 
“bana uymuyor” yanıtına “2” ve “bana hiç uymu-
yor yanıtına “1” puan verilir. MPTE’ den alınacak 
en düşük puan 32, en yüksek puan ise 160’dır. 
Envanterin toplam puanı meslekte profesyonel tu-
tum puanını vermektedir. Envanterden alınan puan 
yükseldikçe profesyonellik düzeyinin yükseldiği 
şeklinde değerlendirilmektedir. Geliştirilen envan-
terin Cronbach Alpha katsayısı α=0,89 ve envan-
terin puan ortalaması 128,46±13,16 olarak belir-
tilmiştir. Envanterin yapı geçerliliği incelenmiş 
ve KMO analizi sonucu p=0,000 önem düzeyinde 
anlamlı bulunduğu ve test-tekrar korelasyon kat-
sayısının r=0.97 olduğu bildirilmiştir (21). Araş-
tırmamızda envanterin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı α=0.93 olarak bulunmuştur.

Verilerin Toplanması
Veri toplama formunun anlaşılırlığı ve uygulana-
bilirliğini saptamak için 20 hemşireye 25-30 Tem-
muz 2017 tarihleri arasında ön uygulama yapılmış-
tır. Ön uygulamaya katılan hemşirelerin verileri 
çalışma kapsamına alınmamıştır. Araştırmanın ve-
rileri, Ağustos 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında 
Başkent Üniversitesine bağlı hastane, araştırma ve 
uygulama merkezlerinde çalışan hemşirelere pos-
ta yoluyla gönderilerek toplanmıştır. Veri toplama 
aşamasında hemşirelere araştırmanın amacı, kap-
samı vb. konularda bilgi verilerek aydınlatılmış 
yazılı onamları alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 
20.0 istatistik programı kullanılarak değerlendiril-
miştir. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler 
(sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma), t testi ve 
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çoklu doğrusal regresyon analizi (stepwise) yapıl-
mıştır.  İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 ola-
rak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce 
araştırmanın yürütüldüğü kurumdan (Tıp ve Sağ-
lık Bilimleri Araştırma Kurulu: 08.08.2017, No:-
KA17/213) etik kurul onayı ve araştırma verile-
rinin toplandığı kurumlardan yazılı resmi izinler 
alınmıştır. 

BULGULAR
Hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine iliş-
kin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  Hemşirelerin sosyo demografik özel-
likleri (Ankara, 2017)
Sosyo demografik Özellikler (n=654) n %

Yaş

X kuşağı (1965-1979 yılında doğanlar) 91 13,9

Y kuşağı (1980- 1999 yılında doğanlar) 563 86,1

Cinsiyet

Kadın 571 87,3

Erkek 83 12,7

Medeni Durumu

Bekâr 467 71,4

Evli 187 28,6

Çocuk Sayısı

Yok 507 77,5

1 Çocuklu 68 10,4

2 ve üzeri çocuklu 79 12,1

Eğitim Durumu

Sağlık meslek lisesi 258 39,4

Ön lisans - lisans 379 58,0

Yüksek lisans - doktora 17 2,6

Gelir Düzeyi

Gelir giderden az 331 50,6

Gelir gidere eşit 286 43,7

Gelir giderden fazla 37 5,7
Hemşirelerin yaş gruplarına göre dağılımı kuşak-

lara göre yapılmış olup, %13,9’unun X kuşağın-
da, %86,1’inin ise Y kuşağında olduğu belirlen-
miştir.  Hemşirelerin %87,3’ü kadın, %71,4’ ü 
bekâr ve %77,5’inin çocuk sahibi olmadığı sap-
tanmıştır. Hemşirelerin %39,4’nün sağlık meslek 
lisesi,  %58’i ön lisans-lisans mezunu ve %2,6’sı-
nın yüksek lisans-doktora mezunu olduğu belir-
lenmiştir. Gelir düzeylerine bakıldığında; hemşi-
relerin %50,6’sı gelir düzeyini “gelir giderden az” 
olarak belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 2.  Hemşirelerin mesleki özellikleri  
(Ankara, 2017)
Mesleki Özellikler (n=654) s %
Mesleği kendi isteği ile seçme
Evet 405 61,9
Hayır 249 38,1
Meslekte Çalışma Süresi (Yıl)
1 yıldan az 168 25,7
1-5 Yıl 271 41,4
6-10 Yıl 79 12,1
11-15 Yıl 69 10,6
16 Yıl ve üzeri 67 10,2
Çalıştığı birim/Unvan
Servis hemşiresi 495 75,7
Ameliyathane-yoğun bakım hemşiresi 61 9,3
Poliklinik hemşiresi 28 4,3
Servis sorumlu hemşiresi 45 6,9
Yönetici hemşire 25 3,8
Çalışma Şekli
Sürekli gündüz 229 35,0
Gündüz- gece 425 65,0

Hemşirelerin mesleki özelliklerine bakıldığında;  
hemşirelerin %61,9’unun mesleği kendi isteği ile 
seçtiği,  %25,7’sinin meslekte çalışma sürelerinin 
bir yılın altında olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin 
%75,7’sinin servis hemşiresi olarak ve %65’inin 
vardiyalı (gündüz-gece) olarak çalıştığı belirlen-
miştir (Tablo 2).



48

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2019

Tablo 3.  Hemşirelerin mesleğe ilişkin eğitim-
lerini yeterli bulma ve eğitimlere katılma du-
rumları (Ankara, 2017)
Mesleğe İlişkin Görüşler 
(n=654) s %

Aldığı Mesleki Eğitimi Yeterli Bulma Durumu

Evet 372 56,9

Hayır 70 10,7

Kısmen 212 32,4

Hizmet İçi Eğitimlere Katılma

Evet 497 76,0

Hayır 16 2,4

Bazen 141 21,6

Kurum İçi Bilimsel Faaliyetlere Katılma

Evet 375 57,4

Hayır 97 14,8

Bazen 182 27,8

Kurum Dışı Bilimsel Faaliyetlere Katılma

Evet 211 32,3

Hayır 238 36,4

Bazen 205 31,3

Araştırmada hemşirelerin %56,9’unun aldığı 
mesleki eğitimi yeterli bulduğu belirlendi. 
Hemşirelerin mesleki eğitimlere katılma 
durumlarına bakıldığında; %76’sının hizmet 
içi eğitimlere katıldığı, %57,3’ünün kurum içi, 
%32,3’ünün kurum dışı bilimsel faaliyetlere 
katıldığı saptanmıştır.(Tablo 3).

Mesleki profesyonel tutum envanterinden alınacak 
en düşük puan 32, en yüksek puan ise 160’dır. 
Envanterin toplam puanı meslekte profesyonel 
tutum puanını vermektedir (18). Araştırmaya 
katılan hemşirelerin meslekte profesyonel tutum 
envanterinden aldıkları puanların dağılımlarına 
bakıldığında; hemşirelerin en düşük 64, en yüksek 
160 puan aldığı ve envanterin puan ortalamasının 
140±15,4 olduğu ve araştırma kapsamındaki 

hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarının 
envanter ortalamasının üstünde olduğu 
saptanmıştır. Hemşirelerin kuşaklara göre MPTE 
puanları incelendiğinde; X kuşağı hemşirelerin 
puan ortalamalarının 143,9±14,1, Y kuşağı 
hemşirelerin puan ortalamalarının ise 139,4±15,5 
olduğu belirlenmiştir. Bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (t=  -2,805; 
p=0,006) (Tablo 4). X kuşağı hemşirelerin MPTE 
puan ortalamalarının, Y kuşağı hemşirelerin puan 
ortalamalarından yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4.  Hemşirelerin Mesleki Profesyonel 
Tutum Envanter Puan Ortalamaları ve 
Kuşaklara Göre Dağılımı (Ankara, 2017)

Ölçek n
En 

Düşük 
Puan

En 
Yüksek 
Puan

X 
±SS

Mesleki Profesyonel 
Tutum Envanteri 654 64 160 140,3 

±15,4

X kuşağı (39-53 yaş) 91 64 160 143,9 
±14,1

Y kuşağı (19-38 yaş)  563 70 160 139,4 
±15,5

Çalışmada bağımsız değişkenler ile hemşirelerin 
MPTE puanları arasındaki ilişkinin incelenmesin-
de çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 
Hemşirelerin MPTE puanları ile aldığı mesleki 
eğitimi yeterli bulması, kurum içi bilimsel faa-
liyetlere katılması, çocuğunun olması, meslekte 
çalışma süresi 1 yıldan az olması, hizmet içi eği-
timlere katılması, mesleği kendi isteği ile seçmiş 
olması, çalıştığı birim/unvan (poliklinik hemşire-
si/servis sorumlu hemşiresi/yönetici hemşire ol-
ması) arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu saptanmıştır (R=.390; R2 =,152; Adjusted 
R2=,143; F=4,823; P˂ ,05).  Bu değişkenlerin top-
lam varyansın %15,2’sini açıkladığı belirlenmiş-
tir (Tablo 5). 
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 Tablo 5.  Hemşirelerin MPTE Puanları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Çoklu Regresyon 
Analizine İlişkin Bulgular (Ankara, 2017)
Model B SE β t P
Sabit 110,532 4,043 27,337 ,000
Aldığı Mesleki Eğitimi Yeterli 
Bulma Durumu 10,448 1,821 ,210 5,736 ,000

Kurum İçi Bilimsel Faaliyetlere 
Katılma 5,822 1,608 ,134 3,620 ,000

Çocuk Sayısı 6,300 1,479 ,169 4,260 ,000
Meslekte Çalışma Süresi(Yıl) 5,470 1,383 ,154 3,956 ,000
Hizmet İçi Eğitimlere Katılma 10,359 3,664 ,104 2,827 ,005
Mesleğini kendi isteği ile seçme 2,893 1,182 ,091 2,448 ,015
Çalıştığı birim/unvan 3,686 1,678 ,085 2,196 ,028

MPTE= Mesleki Profosyonel Tutum Envanteri. Model R=.390; R2 =,152; Adjusted R2=,143; F=4,823; P˂ ,028. Bağımlı 
değişken: MPTE puanı. Aldığı mesleki eğitimi yeterli bulma durumu (evet/bazen=1; hayır=0); kurum içi bilimsel faaliyetlere 
katılma (evet/bazen=1; hayır=0); çocuk sayısı (var=1; yok=0); meslekte çalışma süresi (1 yıldan az=1, 1 yıl ve üzeri=0); 
hizmet içi eğitimlere katılma (evet/bazen=1; hayır=0); mesleği kendi isteği ile seçme (evet=1: hayır=0); çalıştığı birim/
unvan (poliklinik hemşiresi/servis sorumlu hemşiresi/yönetici hemşire=1; servis/yoğun bakım/ameliyathane hemşiresi=0) 

X kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile 
bağımsız değişkenler arasındaki çoklu regresyon 
analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; 
modelde X kuşağı hemşirelerin MPTE puanı 
ile sadece çocuk sahibi olma değişkeni arasında 
ilişki saptanmıştır (R=,265; R2 =,070; Adjusted 
R2=,060; F=6,741; P˂ ,05).  Çoklu regresyon 
sonucuna göre X kuşağındaki hemşirelerin MPTE 
puanındaki değişkenliğin %0,7’si modeldeki 
bağımsız değişken tarafından açıklanmaktadır 
(Tablo 6 ). X kuşağı hemşirelerin MPTE puanı 
ile diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. 

Tablo 6.  X Kuşağı Hemşirelerin MPTE 
Puanları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki 
Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  
(Ankara, 2017)
Model B SE β t P
Sabit 136,684 3,139 43,542 ,000
Çocuk Sayısı 9,163 3,529 ,265 2,596 ,011

MPTE= Mesleki Profosyonel Tutum Envanteri. Model R=, 
265; R2 =,070; Adjusted R2=,060; F=6,741; P˂ ,011. Bağımlı 
değişken: MPTE puanı. Çocuk sayısı (var=1; yok=0) 

Y kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile bağım-
sız değişkenler arasındaki çoklu regresyon anali-
zine ilişkin bulgular incelendiğinde; modelde Y 
kuşağı hemşirelerin MPTE puanı ile hemşirelerin 
aldığı mesleki eğitimi yeterli bulma, kurum içi 
bilimsel faaliyetlere katılma, mesleği kendi isteği 
ile seçmiş olma, çocuk sahibi olma,  meslekte 1 
yıldan az çalışıyor olma, hizmet içi eğitimlere ka-
tılma ve cinsiyet (kadın) arasında anlamlı bir iliş-
ki olduğu saptanmıştır (R=,393; R2 =,154; Adjus-
ted R2=,144; F=4,805; P˂ ,05).  Çoklu regresyon 
sonucuna göre Y kuşağı hemşirelerin MPTE pua-
nındaki değişkenliğin %15,4’ü modeldeki bağım-
sız değişkenler tarafından açıklanmak (Tablo7).
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Tablo 7.  Y Kuşağı Hemşirelerin MPTE Puanları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Çoklu 
Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  (Ankara, 2017)
Model B SE β t P
Sabit 103,073 5,178856 19,904 ,000
Aldığı Mesleki Eğitimi Yeterli 
Bulma Durumu

10,825 1,894 ,225 5,715 ,000

Kurum İçi Bilimsel Faaliyetlere 
Katılma

6,005 1,733 ,139 3,466 ,001

Mesleğini kendi isteği ile seçme 3,819 1,290 ,119 2,960 ,003
Çocuk Sayısı 6,941 1,888 ,149 3,676 ,000
Meslekte Çalışma Süresi(Yıl) 4,615 1,399 ,135 3,298 ,001
Hizmet İçi Eğitimlere Katılma 10,170 3,834 ,106 2,653 ,008
Cinsiyet 3,856 1,759 ,086 2,192 ,029

MPTE= Mesleki Profosyonel Tutum Envanteri. Model R=,393; R2 =,154; Adjusted R2=,144; F=4,805; P˂ ,029. Bağımlı 
değişken: MPTE puanı. Aldığı mesleki eğitimi yeterli bulma durumu (evet/bazen=1; hayır=0); kurum içi bilimsel faaliyetlere 
katılma (evet/bazen=1; hayır=0); mesleği kendi isteği ile seçme (evet=1: hayır=0); çocuk sayısı (var=1; yok=0); meslekte 
çalışma süresi (1 yıldan az=1, 1 yıl ve üzeri=0); hizmet içi eğitimlere katılma (evet/bazen=1; hayır=0); cinsiyet (kadın=1; 
erkek=0)

TARTIŞMA
Araştırmaya katılan tüm hemşirelerin meslekte 
profesyonel tutum envanterinden aldıkları puan 
ortalaması 140±15,4 olarak (en düşük puan 64, en 
yüksek puan 160) saptanmıştır. Verilerin toplan-
masında kullanılan envanterin belirli bir kesme 
noktası olmaması ve sonucun üst sınıra daha ya-
kın olması, hemşirelerin meslekte profesyonel tu-
tumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ya-
pılan birçok araştırmada da bu araştırmaya benzer 
sonuçlar bulunmuştur (6-8,21-26). 

Araştırma kapsamındaki hemşireleri MPTE pu-
anlarına göre yapılan çoklu doğrusal regresyon 
analizine göre, yedi bağımsız değişkenin (hem-
şirelerin aldığı mesleki eğitimi yeterli bulması, 
kurum içi bilimsel faaliyetlere katılması, çocuk 
sahibi olması, meslekte çalışma süresi 1 yıldan az 
olması, hizmet içi eğitimlere katılması, mesleği 
kendi isteği ile seçmiş olması, poliklinik hemşi-
resi/servis sorumlu hemşiresi/yönetici hemşire 
olması) MPTE puanındaki varyansın %15,2’sini 
açıkladığı saptanmıştır. Hemşirelerin mesleki pro-
fesyonel tutum geliştirmesinde özellikle alınan 
mesleki eğitimin yeterli olması, hizmet içi eği-
timlere katılma ve kurum içi bilimsel faaliyetlere 
katılmanın önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelikte araştırma ve yayın yapma oranları-
nın artması ve mesleki gelişime katkı amacıyla 

bilimsel faaliyetlere katılımın desteklenmesi, te-
orik bilginin artırılması gibi gelişme ve iyileştir-
melerin hemşirelerin mesleki profesyonel tutum-
larına olumlu katkı sağladığını düşündürmektedir. 
Dikmen ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında bi-
limsel etkinliklere katılan hemşirelerin profesyo-
nel tutumlarını, katılmayanlara göre daha yüksek 
bulunmuştur (8). Göriş ve arkadaşları (2014) tara-
fından yapılan çalışmada da bilimsel toplantılara 
katılan ve profesyonellikle ilgili konularda eğitim 
alan hemşirelerin profesyonel değer puanlarının 
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (26). 

Sabancıoğulları ve Doğan’ın (2014) çalışmasın-
da da, mesleğini isteyerek seçen hemşirelerin 
profesyonel benlik anlayışlarının yüksek olduğu 
bildirmiştir (27). Yapılan çalışmalarda sorumlu 
hemşire olarak çalışan hemşirelerin profesyonel 
davranış ve tutum puanlarının yüksek olduğunu 
gösteren çalışmalar, bu araştırmanın bulgularını 
desteklemektedir (8, 28). 

Çalışma bulgularından farklı olarak Toker’in 
(2016) ebelerin profesyonel tutumlarını belirle-
meye yönelik araştırmasında, çocuk sahibi olma-
nın profesyonel tutumu etkilemediği belirtilmiştir 
(24). 
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Meslekte çalışma süresi 1 yıldan az olma ile pro-
fesyonel tutum arasında pozitif yönde bir ilişki 
saptanmıştır. Genel olarak mesleki profesyonel-
leşme, beceri odaklı ve deneyimsel bir nitelik ta-
şımakta olup, meslekte çalışma süresinin arttıkça 
profesyonel tutum puanlarının arttığı belirtilmek-
tedir (27,29). Yapılan bazı çalışmalarda ise hem-
şirelerin çalışma süresi arttıkça profesyonellik 
düzeylerinin azaldığına ilişkin sonuçlar bildiril-
miştir (26,30). 

Araştırmada hemşirelerin büyük çoğunluğunu 
(%86,1) Y kuşağı hemşirelerin oluşturduğu,  X 
Kuşağı hemşirelerin MPTE puanlarının, Y Kuşa-
ğı hemşirelerinin puanlarından daha yüksek oldu-
ğu saptanmıştır. X kuşağının (çalışkan, disiplinli, 
yaratıcı, açık fikirli, kendi sorumluluğunu almak 
ve kariyerini yükseltmek gibi) kişisel özellikleri 
ve iş beklentileri, profesyonel hemşirenin nitelik-
leriyle de (iletişim, sorumluluk, esneklik, yaratı-
cılık, meslekten memnuniyet, liderlik, profesyonel 
uygulama) örtüşmektedir. X kuşağının aynı za-
manda; çok stresli işlerden uzak durmaya çalışan, 
işi sadeleştiren ve yaşamak için yaptığı işten keyif 
alan ancak değişen dünya kurallarına uymak için 
büyük bir çaba harcama gibi özellikleri de vardır 
(19). Bu özellikler, profesyonel tutum geliştir-
meyle uyumlu olup, araştırmada elde edilen “X 
kuşağı hemşirelerin mesleki profesyonel tutumla-
rının yüksek olması” bulgusunu da desteklemek-
tedir. Asılbay ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları 
çalışmada da benzer olarak, X kuşağı hemşirelerin 
profesyonellik düzeylerinin Y kuşağı hemşirelere 
göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (31).  Gha-
dirian ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada, 
yaş değişkeninin profesyonel tutumu etkileyen bir 
faktör olduğu belirtilmiştir (9).

X kuşağı hemşirelerin MPTE puanları ile bağım-
sız değişkenler arasındaki çoklu regresyon anali-
zine göre, MPTE puanı ile sadece çocuk sahibi 
olma değişkeni ile ilişki saptanmış ve X kuşağın-
daki hemşirelerin MPTE puanındaki değişken-
liğin %0,7’sini açıklamaktadır. Bu bulgu çocuk 
sahibi olmanın yaşın ilerlemesine paralel olması 
nedeniyle karıştırıcı bir faktör olarak değerlendi-
rilmiştir. X kuşağındaki hemşirelerin profesyonel 
tutumları ile diğer değişkenler arasında ilişki sap-
tanmamıştır. 

Araştırmada X kuşağı hemşirelerin mesleki pro-
fesyonel tutum puanları Y kuşağındakilerden 
daha yüksek saptanmış olmasına rağmen; Y ku-
şağı hemşirelerin profesyonel tutumları ile aldığı 
mesleki eğitimi yeterli bulması, kurum içi bilim-
sel faaliyetlere katılması, mesleği kendi isteği ile 
seçmiş olması, çocuğunun olması, meslekte çalış-
ma süresi 1 yıldan az olması, hizmet içi eğitimle-
re katılması ve cinsiyet (kadın) arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon 
sonucuna göre Y kuşağı hemşirelerin MPTE pu-
anındaki değişkenliğin %15,4’ü modeldeki ba-
ğımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. 
Bu bulgu çalışma kapsamındaki tüm hemşireler 
için yapılan regresyon bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. Eğitimin ve bilimsel faaliyetlere 
katılmanın modelde önemli bir yordayıcı olması, 
Y kuşağının kendine güvenen, başarı ve kariyer 
odaklı, edindiği işin stratejilerine uygun davran-
ma, eğitime, kişisel ve mesleki gelişime önem 
veren özelliklere sahip olmaktan kaynaklandığı 
söylenebilir(14,32). Leonea ve arkadaşları (2015) 
farklı kuşak hemşirelerde yaptıkları çalışmada, X 
kuşağı hemşirelerinin kariyer gelişimi ve fırsat-
ları ile yönetime katılma konusunda en az mem-
nun olan grup olduğunu belirlemiştir (33). Keleş 
(2011) yaptığı çalışmada, Y kuşağının gelecek 
beklentileri hakkında konuşma, kariyer geliştir-
me olanaklarını değerlendirme ve kariyerlerini 
planlamalarına yardımcı olmanın onların moti-
vasyonu üzerinde oldukça önemli katkıları oldu-
ğunu bildirmiştir (34). Kuşaklar ile ilgili yapılan 
çalışmalarda; Y kuşağının kariyer odaklı bireyler 
oldukları, işlerinde takım ruhuna önem verdikle-
ri, işlerinin anlamlı olmasını ve büyük bir amaca 
katkıda bulunmasını istedikleri belirtilmektedir 
(35). X kuşağındaki hemşireler için profesyonel 
tutumda eğitime katılıp katılmamanın farklılık 
yaratmadığı ancak, Y kuşağı hemşireler için eği-
time katılmanın mesleki profesyonel tutum geliş-
tirmede motivasyon sağlayan bir faktör olduğunu 
göstermektedir. Literatürde de eğitime katılma ve 
gelişim fırsatı yaratılması, Y kuşağındaki genç bi-
reyler için işe bağlılığı artıran etmenlerin başında 
geldiği vurgulanmaktadır. Y kuşağı iş tercihinde 
şirketin örgütsel kimliği ve iklimi, etik ilkeleri, 
esnek çalışma anlayışları, kariyer ve eğitim im-
kânlarının neler olduğuna dikkat etmektedir (12). 
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Çelik (2010) hemşirelerin iş doyumlarını arttır-
maya yönelik önerilerinin neler olduğunu belirle-
meye yönelik yaptığı çalışmada da; hemşirelerin 
hizmet içi eğitimlere katılabilmek, eğitim imkân-
ları ile profesyonelliğinin gelişmesinin sağlanma-
sı, takdir ve terfi imkânlarının sunulması, özerk 
olmanın iş doyumlarını arttırdıkları yönünde gö-
rüş belirttiklerini bildirmiştir (36). 

Araştırma bir vakıf üniversite hastanesine bağlı 6 
farklı ildeki sağlık merkezlerinde çalışan hemşire-
lerden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiş olup, 
örneklemi ile sınırlıdır. Araştırma sonucunda elde 
edilen bulguların hemşirelerin kendi ifadelerine 
dayalı olması araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır. 
Araştırma farklı kuşakların profesyonel tutumla-
rını belirlemeye yönelik olarak planlanmış, ancak 
Bebek Patlaması kuşağındaki hemşirelerin emek-
li olması, Z kuşağı üyelerin ise henüz iş hayatına 
başlamamış olması nedeniyle, araştırma X ve Y 
kuşağı hemşirelerle yürütülmüştür.
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Hemşirelerin genel MPTE puanlarının ortalama-
nın üstünde olduğu, X kuşağındaki hemşirelerin 
MPTE puanlarının Y kuşağındakilere göre daha 
yüksek olduğu;  alınan mesleki eğitimin yeterli 
olması, hizmet içi eğitimlere katılma ve kurum içi 
bilimsel faaliyetlere katılmanın özellikle Y kuşa-
ğı hemşireler için mesleki profesyonel tutum ge-
liştirmede önemli etkenler olduğu belirlenmiştir.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 
hemşirelerin profesyonel tutumlarının kuşaklara 
göre farklılık göstermesi ve çalışma yaşamında 
görev alan hemşirelerin büyük çoğunluğunun Y 
kuşağı hemşirelerden oluşması nedeniyle çalışma 
ortamlarının bu kuşaktaki hemşirelerin beklentile-
rine uygun planlanması öngörülmektedir. Mesleki 
profesyonel tutum geliştirmeye yönelik özellikle 
çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan hemşirelerin 
mesleklerine uyum sağlama ve profesyonel so-
rumluluk almaya yönelik desteklenmesi sağlan-
malıdır. Eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılma-
nın profesyonel tutum geliştirmede olumlu katkısı 
dikkate alınarak eğitim aktivitelerinin oluşturul-
ması ve katılımın sağlanması; hemşire insan gücü 
planlamalarında kuşakların özelliklerinin ve bek-
lentilerinin dikkate alınması önerilebilir. 
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