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Abstract: 

Intense stress and adaptation problems experienced by students in the first year of university are important issues 

that attract attention in the literature. In this study, it was aimed to examine the relationship between the 

perceived stress, level of adaptation to the university and academic grade average. All freshman students (n= 70) 

studying at the Nursing Department in a government university in the 2019-2020 academic year participated in 

this study. The data were collected by using a Student Information Form, the Perceived Stress Scale, and the 

University Adjustment Scale. The mean age of the students is 19.35 ± 2.82 years, 67.6% of them are female and 

98.5% are single. 66.2% of them stated that they wanted to study in the university they are enrolled in to a 

degree, 48.5% of them stated that they wanted to study in the department they currently study in to a degree, and 
83.8% of them stated that they moved from a different city to study at the university. The average score of the 

students' compliance with the university is 93.80 ± 15.63 and is at a low level. The average score of the 

perceived stress level is 26.17 ± 5.76, which is high. There is a statistically significant and negative correlation 

between perceived stress and university adjustment levels (r = -0.46, p <0.01). There was no significant 

relationship between students' academic grade point averages and adaptation to university and the perceived 

stress (p> 0.05). It is recommended that orientation programs be provided to incoming university students, and 

counseling services should be extended within the scope of the university's guidance and psychological 

counseling commissions and associated faculties. 
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Özet: 

Öğrencilerin üniversitenin ilk yılında yaşadıkları yoğun stres ve uyum sorunları literatürde ilgi gören önemli 

konulardır. Bu çalışmada üniversiteye yeni başlayan hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları stres ve 

üniversiteye uyum düzeyleri ile akademik genel not ortalamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Hemşirelik 

bölümünde öğrenim gören bütün birinci sınıf öğrencileri (n=70) katılmıştır. Araştırma verileri Öğrenci 
Demografik Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Üniversiteye Uyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 19.35±2.82 yıldır. Öğrencilerin, %67.6’sı kız, %98.5’i ise bekardır. Öğrencilerin 

üniversiteye uyum puan ortalamaları 93,80±15,63; algılanan stres düzeyi puan ortalamaları ise 26,17±5,76 

olarak bulunmuştur. Algılanan stres ile üniversiteye uyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır (r=-0.46, p<0.01). Öğrencilerin akademik genel not ortalamaları ile 

üniversiteye uyum ve algıladıkları stres arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Bu çalışmada 

üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin algıladıkları stresin yüksek olduğu ve uyum olumsuz etkilediği 

bulunmuştur. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon programlarının uygulanması, üniversite ve 

ilgili fakültelerin rehberlik ve psikolojik danışma komisyonları faaliyetleri kapsamında danışmanlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve stresi yönetmeye yönelik eğitimler verilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Stres, Hemşirelik, Üniversite Öğrencileri, Üniversite Yaşamına Uyum, Akademik Genel 

Not Ortalaması  

 

 

Giriş 

İnsanlar en uzun süre, öğrenci nüfusunun herhangi bir 
stres veya sorundan en az etkilenen kesim olduğunu 
varsaydılar(Masih ve Gulrez, 2006). Stres, artık gelişim 
aşamasından bağımsız olarak herhangi bir bireyi 

etkileyen bir yaşam tarzı krizi olarak anlaşılmaktadır 
(Banerjee ve Chatterjee, 2016). Öğrencilerin üstlenmeleri 
beklenen tek görev ders çalışmaktı ve ders çalışmak asla 
stresli olarak algılanmadı. Stresli olduğu ortaya çıkan şey, 
ebeveynlerin çocukları için beklentileriydi ve bu da, bu 
çocukların artık taşıyamayacakları daha büyük yüklere 
dönüştü.  

Akademik stres, bu endişe verici rakamların birincil 

nedeni olarak tanımlanmıştır. Lee ve Larson (2000), bu 
stresi, çevresel stres faktörleri, öğrencinin 
değerlendirmesi ve buna yönelik tepkiler arasındaki bir 
etkileşim olarak açıklamaktadır. Artık “kariyer 
durdurucu” olarak adlandırılan ciddi bir gerçeklik haline 
geldiği ifade edilmektedir (Kadapatti & Vijayalaxmi, 
2012). Bu nedenle, yapılan araştırma da artan zihinsel 
sağlık endişelerinin belirtisi olduğu için önemli bir endişe 

nedeni haline gelmektedir. 

Depresyon, anksiyete, davranış sorunları, sinirlilik vb. 
yüksek akademik stresi olan öğrencilerde bildirilen 
birçok sorundan birkaçıdır (Deb, Strodl ve Sun, 2015). 
Konsantre olamama, başarısızlık korkusu, geleceğin 
olumsuz değerlendirilmesi vb. ile bağlantılı olduğu 
içindir (Busari, 2012).  

Ayrıca, düşük stresin öğrencilerin daha iyi performans 
göstereceklerini kesinleştirmediğini anlamak zorunlu hale 

gelmektedir. Ancak bu koşullar altında görevi rakipsiz 
olarak algılarlar ve kolayca sıkılabilirler (Uchil, 2017). 
Belli seviyelerdeki stres öğrencileri optimum 
performansa doğru itse de, stresle başa çıkmak için 
yetersiz kaynaklar nedeniyle verimli bir şekilde 
yönetilmediğinde, öğrenci ve kurum için iç karartıcı 
sonuçlar doğurabilir. 

Her birey tarafından ortaya çıkan stres tepkisi, 

tetikleyiciye neden olan şeyden bağımsız olarak aynıdır. 
Örneğin, evlilik stresi, sınav kaygısı, iş stresi vb. vücuttan 

aynı fizyolojik tepkileri ortaya çıkaracaktır. Bunun 
başlıca nedeni, sinir sistemimizin sempatik bölünmesinin 
bir parçası olan adreno-medüller sistem ve adrenokortikal 

eksenin (Bourne & Yaroush, 2003) “savaş ya da kaç” 
reaksiyonuyla sonuçlanmasıdır. Vücutta görülebilen 
fizyolojik değişikliklerden bazıları kalp atış hızı (HR), 
kan basıncı (BP), solunum hızı, iskelet kaslarına doğru 
artan kan akışı vb. belirtilerdir. 

Stres tepkisi aynı olsa da, bireyler tarafından bildirilen 
stres kaynakları farklılık gösterir. Bu farklılıklar, 
stresörlerin nedenleri, kaynakları ve sonuçlarında 
görülecektir. Akademik bir ortamda bildirilen yaygın 

stres faktörlerinden bazıları aşırı ödevler, zayıf zaman 
yönetimi ve sosyal beceriler, akran rekabeti vb. içerir 
(Fairbrother & Warn, 2003). 

Diğer bireysel spesifik faktörler arasında finansal 
yönetimdeki sorunlar, yaşam ortamındaki değişiklikler, 
kişisel ve akademik yaşamı yönetme zorlukları vb. yer 
almaktadır (Chernomas ve Shapiro, 2013; Goff, 2011; 
Jimenez, Navia-Osorio ve Diaz , 2010; Moscaritolo, 

2009). 

Eğitim sistemi ayrıca, daha sonra öğrencilerin yaşadığı 
stres düzeylerinin artmasına yol açan, kolaylaştırıcı bir 
rol oynar. Kaynakların bazıları arasında aşırı kalabalık 
konferans salonları, dönem not sistemi, yetersiz 
kaynaklar ve tesisler (Awino & Agolla, 2008), 
müfredatın genişliği, uzun saatler ve ezberci öğrenmenin 
beklentileri bulunmaktadır (Deb vd., 2015). Ebeveynler 

ve kurumlar, özgüvenlerini etkileyen başarısızlık 
korkusunu acımasızca aşılarlar. Ang & Huan (2006), 
artan stres seviyelerinden sorumlu faktörlerden biri olarak 
artan beklentileri bildirmiştir. 

Bu nedenle, stres kaynakları vücut tarafından ortaya 
çıkan özdeş stres tepkilerine rağmen değiştiğinden, 
birincisinin anlaşılması, öğrencilerin stres düzeylerini 
azaltmayı hedefleyen kişiye özel müdahalelerin 

geliştirilmesine yardımcı olacak ve bu da bireyin bütünsel 
iyiliğine katkıda bulunacaktır. 

Alan yazında akademik not ortalaması puanları ile 
üniversiteye uyum ve algılanan stres düzeyleri arasında 
ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Mercan ve 
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Yıldız, 2011; Sevim ve Yalçın, 2006).  Örneğin Mercan 
ve Yıldız’ın birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdikleri 
çalışmada (2011), akademik başarı düzeyi ile üniversite 

ortamına uyum, akademik uyum ve sosyal uyum 
boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.   

Yine farklı araştırmalarda hemşire okulu öğrencilerinin 
stres yaşama düzeylerini yüksek olduğu, final sınavı, 
klinik sınav uygulamaları, akademik yönden endişeleri ve 
derslerin genel yükünün normal hemşirelik görevleriyle 
birlikte geldiğinde stres düzeylerinde artış gösterdiği 
bulunmuştur (Olgun ve ark. 2010). Hemşire okulu 

öğrencilerinde, uzun dönemde kontrol altına alınamayan 
sağlık sorunlarının hayatlarını olumsuzu etkilediği 
(Altiok ve Ustun, 2013; Edwards ve ark., 2010), aynı 
zamanda stresten kaynaklı olarak karar alma, düşünme 
gibi yeteneklerinde zayıflama ortaya çıktığı ve bu 
durumun kendilerinin akademik başarılarını düşürdüğü 
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan hemşirelik okulu 
öğrencilerde hipertansiyon, kalp hastalığı ve bağışıklık 

sisteminin zayıflaması gibi çok daha riskli durumların 
yaşanmasına neden olduğu yapılan çalışmalarda 
bildirilmektedir (Maville, Kranz ve Tucker, 2004; Lee, 
Holzemer, Faucett, 2007; Karaca ve ark. 2017). 

Literatür bilgisinden yola çıkarak bu çalışmanın amacı, 
akademik yaşamın hemşirelik okulu öğrencileri üzerine 
yüklediği stresin ölçülmesi ve algılanan stres düzeyi ile 
öğrencilerin üniversiteye uyumları ve akademik not 
ortalamaları arasında bulunan ilişkinin araştırılmasının 

yapılmasıdır. Bu amaçla, çalışmada aşağıdaki soruların 
cevapları aranacaktır: 

1) Hemşirelik lisans öğrencilerinin algıladığı stres düzeyi 
ne durumdadır?  

2) Hemşirelik lisans öğrencilerinin algıladıkları stres 
düzeyi ve üniversiteye uyum düzeyleri arasında ilişki var 
mıdır?  

3) Hemşirelik lisans öğrencilerinin algıladıkları stres 

düzeyleri ve akademik genel not ortalamaları arasında 
ilişki var mıdır? 

4) Hemşirelik lisans öğrencilerinin üniversiteye uyumları 
ile akademik genel not ortalamaları arasında ilişki var 
mıdır? 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz 
döneminde bir devlet üniversitesinin hemşirelik 
bölümünde öğrenim gören lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır. Hemşirelik bölümü yeni açılmış olup 
sadece 1. sınıf öğrencileri bulunmaktadır. Bu nedenle 
örneklem seçimine gidilmeyip tüm birinci sınıf 
öğrencilerine ulaşılması hedeflenmiş ve 70 öğrenci ile 
araştırma tamamlanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Tanıtıcı Bilgi Formu: Öğrencilerin yaş, cinsiyet, medeni 
durum, ebeveyn hakkında bilgi (yaşam durumu, eğitim 

düzeyi, meslek, gelir düzeyi), şu anda yaşamakta 
oldukları yer (ev, yurt vs), eğitim boyunca masrafların 
nasıl karşılandığı, üniversite okumak için şehir değiştirme 
durumu, seçtikleri üniversite ve bölümü isteme durumları 
hakkında bilgi edinmeye yönelik toplam 13 sorudan 
oluşan bir formdur.   

Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ): Cohen, Kamarck ve 
Mermelstein (1983) tarafından öznel stresi 
değerlendirmek için geliştirilen ölçek, 5'li Likert türünde 

14 maddeden oluşmaktadır. Türkçeye ölçek uyarlaması 
için Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy (2013) 
tarafından yapılmış ve tek faktör olarak kullanılan 
ölçeğin 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir: 
yetersiz öz yeterlik algısı ve stres / rahatsızlık algısı. 
Ölçeğin amacı, bireylerin son bir ay içinde yaşadıkları 
deneyimler hakkında nasıl düşündüklerini ve 
hissettiklerini ortaya çıkarmaktır. Öğeler kolayca anlaşılır 

ve toplumun her düzeyindeki bireylere kolayca 
uygulanabilir. Ölçeğin 4 ve 10 maddelik versiyonları 
bulunmaktadır. Bu araştırmada kullanılan 14 maddeden 
oluşan formda, maddeler, katılımcılar tarafından 0 (hiçbir 
zaman) ile 4 (sıklıkla) arasında değerlendirilmekte ve 
ölçekten alınabilecek puan 0 ile 46 arasında 
değişmektedir. 7 ile 9, 10 ve 13 ölçeğin tersi 
puanlanmıştır. Algılanan stres düzeyinin ortalama puanı 

kesme noktası olarak alınır ve algılanan stres düzeyi bu 
puanın altında veya üstünde belirlenir. Uyarlama 
çalışmasında ölçeğin tamamının iç tutarlılık katsayısı 
0.82, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.88'dir. Bu 
çalışmada ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0,84 olarak 
bulunmuştur. 

Üniversiteye Uyum Ölçeği (ÜUÖ): Sevinç-Tuhanioğlu 
(2017) tarafından birinci sınıf öğrencilerinin üniversite 
yaşamına uyumlarını ölçmek için geliştirilen Üniversite 

Uyum Ölçeği sırasıyla 45 maddeden; akademik uyum (12 
madde), sosyal uyum (13 madde), kişisel / duygusal 
uyum (10 madde) ve kurumsal uyum (10 madde olarak 
adlandırılan 4 faktör içerir). Akademik yönelim, 
öğrencilerin bölümleriyle ilgili akademik 
yükümlülüklerini yerine getirme ve akademik ortamdan 
memnun olma becerisidir. Bu faktörle ilgili örnek madde: 
“Akademik deneyimim bölümüme olan ilgimi artırıyor” 

(madde 4). "Sosyal uyum" faktörü, öğrencilerin 
üniversitedeki arkadaşları ile ilişkilerini, kampüste sosyal 
hayata katılımlarını ve sosyal yaşamdan duydukları 
memnuniyeti ifade etmektedir. Bu faktöre ilişkin örnek 
madde: “Üniversitedeki arkadaşlarımla ilişkim çok iyi” 
(madde 2). Kişisel-duygusal uyum faktörü ise 
öğrencilerin duygu-durumlarını ifade etmektedir. Bu 
faktör için örnek madde: "Son zamanlarda hiçbir şey 

yapmak istemiyorum" (madde 7). Kurumsal uyum 
faktörü, öğrencilerin kurumlarından (üniversite) ve 
kuruma aidiyetlerinden duydukları memnuniyeti ifade 
eder. Bu faktöre ilişkin örnek madde: "Bu üniversiteyi 
seçerek doğru kararı verdiğimden emin değilim" (madde 
4). Ölçekte yer alan 21 madde tersten puanlanmaktadır. 
Bu maddeler sırasıyla 3., 4., 6., 7., 8., 11., 14., 15., 16., 
19., 23., 24., 27., 28., 32., 33 Katılımcılar, 36, 39, 40, 41 

ve 42, ilgili maddelere 7'li Likert tipi derecelendirme ile 
cevap verirler ve ölçekten alınabilecek en düşük puan 45 
ve en yüksek puan 315'dir. ölçek öğrencilerin 
üniversiteye yüksek düzeyde uyum sağladığını, düşük 
puanlar ise düşük düzeyde uyum sağladığını 
göstermektedir (Tuhanioğlu 2017). Ölçeğin Cronbach 
alfa değeri Academic Fit için 0,90; Sosyal Uyum için 
0.87; Kurumsal Uyum için 0,91 ve Kişisel Uyum için 
0,89 olarak hesaplanır. Ölçeğin tamamı ve kapsadığı tüm 

boyutlar için Cronbach alfa değeri 0,93 olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışmada ölçeğin toplam Cronbach 
alfa değeri 0.88 olarak hesaplanmıştır. 

Etik Prosedür 

Araştırmanın başlatılabilmesi için öncelikle Bartın 
Üniversitesi Etik Kurul’undan etik onay (2020-01) 
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alınmıştır. Sonrasında ölçeklerin uygulanabilmesi için 
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı’ndan izin alınmıştır. Anket ve ölçek formları 

öğrencilere ders saatleri açısından uygun görülen 
saatlerde sınıf ortamında fakültenin Psikolojik Rehberlik 
ve Danışma Komisyonu’nda görevli Psikiyatri 
Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi tarafından yüz 
yüze olarak uygulanmıştır. Ölçeklerin doldurulması 
ortalama 15-20 dk sürmüştür 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen datalar, SPSS 23.0 istatistik 

programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. 
Değişkenlerle birlikte ortalama ve standart sapmanın yanı 
sıra kategorik değişkenlerde sayılar ve yüzdeler olarak 
ifade edilmiştir.  Ayrıca sürekli değişkenlerin kendi  

aralarındaki ilişkinin araştırılmasında Pearson analiz 
tekniği kullanılmıştır. İstatistik yöntem uygulamasında 
p=< 0.05’in altındaki değerin anlamlı olarak kabul 

edilmiştir. 

Bulgular 

Öğrencilerin Demografik Özellikleri  

Araştırmaya katılan öğrencilerin %36.8’i (n=25) 18 
yaşında, %67.6’sı (n= 46) kadın ve büyük çoğunluğu 
(%98.5 n= 67) bekardır. Öğrencilerin yaş ortalaması 
19.35±2.82 yıl olup, %83.8’i (n= 57) üniversite eğitimi 
almak için ailesinden ayrılıp başka bir şehre gelmiştir ve 
%72.1’i (n= 49) öğrenci yurdunda kalmaktadır. %66.2’si 
(n=45) okuduğu üniversiteyi, %48.5’i (n= 33) okuduğu 

bölümü biraz istediklerini belirtmişlerdir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri  

 n % 

Yaş    

18  25 36.8 

19 25 36.8 

20↑ 18 26.5 

Cinsiyet    

Erkek 22 32.4 

Kadın 46 67.6 

Medeni Durum   

Bekar 67 98.5 

Evli 1 1.5 

Yaşadığı kişi   

Yurt  49 72.1 

Evde (aile, arkadaş, akraba) 19 27.9 

Okuduğu üniversiteyi isteme durumu   

Çok istedim 7 10,3 

Biraz istedim 45 66.2 

Hiç istemedim 16 23.5 

Okuduğu bölümü isteme durumu   

Çok istedim 27 39.7 

Biraz istedim 33 48.5 

Hiç istemedim 8 11.8 

Üniversitede okumak için şehir değiştirme durumu   

Evet  11 16.2 

Hayır  57 83.8 

Eğitim boyunca masrafları karşılama   

Çalışıyorum 1 1.5 

Burs alıyorum 27 39.7 

Ailem karşılıyor 40 58.8 

Ailenin ortalama aylık geliri   

1000tl ve aşağısı 6 8.8 

1000-2000tl arası 17 25.0 

2001-3000tl arası 20 29.4 

3001-4000tl arası 14 20.6 

4001tl ve yukarısı 11 16.2 

Anne öğrenim durumu   

İlköğretim ve altı 54 79.4 

Lise  8 11.8 

Üniversite ve üstü 6 8,8 

Baba öğrenim durumu   

İlköğretim ve altı 33 48.5 

Lise  25 36,8 

Üniversite ve üstü 10 14.7 

Annenin çalışma durumu 
Evet  12 17.6 

Hayır 56 82.4 

Babanın mesleği   

İşçi 14 20.6 

Memur 12 17.6 

Serbest meslek 21 30.9 

Emekli 11 16.2 

Çalışmıyor 10 14.7 

Anne sağ olma durumu   

Evet 66 97.1 

Hayır 2 2.9 
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Baba sağ olma durumu   

Evet  62 91.2 

Hayır 6 8.8 

 
Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Ölçeği puan 
ortalamaları 93.80±15.63 olup,  en az puanı 
kişisel/duygusal uyum (44.27±15.47) alt boyutundan,  en 
fazla puanı sosyal uyum alt boyutundan almışlardır 
(65.19±14.58). Bu sonuçlar öğrencilerin üniversiteye 

uyumlarının düşük olduğunu göstermektedir (Tablo 2). 
Öğrencilerin Algılanan Stres Ölçeği toplam puan 
ortalaması 26.17±5.76 olup yüksek düzeydedir. 
Öğrencilerin akademik genel not ortalamaları  (AGNO) 
2.48±0.56 olarak saptanmıştır (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Öğrencilerin üniversiteye uyum ölçeği, algılanan stres ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile 

akademik genel not ortalamaları 

 n Ortalama±Ss Min-max 

Akademik uyum 68 56.48±10.71 25.00-82.00 

Sosyal uyum 68 65.19±14.58 28.00-91.00 

Kurumsal uyum 68 43.32±10.73 18.00-64.00 

Kişisel/Duygusal uyum 68 44.27±15.47 15.00-98.00 

ÜUÖ Toplam puan 68 93.80±15.63 66.00-131.00 

Öz yeterlilik 68 11.38±4.08 1.00-24.00 

Stres algısı 68 14.79±4.24 4.00-24.00 

ASÖ Toplam puan 68 26.17±5.76 12.00-38.00 

AGNO 68 2.48±0.56 0.83-3.37 

Öğrencilerin AGNO ile ÜUÖ ve ASÖ puan ortalamaları 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere uygulanan Pearson 
Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin 
AGNO ile algılanan stres ve üniversiteye uyum puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 3). Öğrencilerin 

üniversiteye uyum toplam puan ortalamaları ile algılanan 
stres puan ortalamaları arasında ters yönde ilişkili  

bulunmuştur. Yani algılanan stres düzeyinin yüksek 
olması üniversite yaşamına uyum (r = -.46, p < .01), 
akademik uyum (r = -.31, p < .01) ve kişisel/duygusal 
uyum (r = -.54, p < .01) ile negatif ilişkilidir.  

Son olarak öğrencilerin üniversiteye uyum ve algıladıkları stres 
düzeylerinin akademik genel not ortalamalarını etkilemediği 

saptanmıştır (r= .23, p>.05; r=.08, p>0-.05) (Tablo 3). 

  

Tablo 3. Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Ölçeği (ÜUÖ), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Akademik Genel Not 

Ortalamaları (AGNO) Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler       1        2       3         4      5       6     7 8 9 

1. AGNO   --         

2. Algılanan Stres 

Toplam 

 

r 

p 

 

 

,232 --        

,057 
        

3. Öz-yeterlilik alt 

boyutu 

 

r 

p 

 

 

,123 ,678** --       

,316 ,000 
       

4. Stres algısı alt boyutu 

 

r 

p 

 

 

,196 ,706** -,042 --      

,109 ,000 ,735       

5. Üniversiteye Uyum 

Toplam 

 

r 

p 

 

 
,084 

  -

,465** 
-,280* 

-

,363** 

--     

,495 
   

,000 
,021 ,002 

     

6. Akademik Uyum 

 

r 

p 

 

 
,070 

-

,316** 
-,251* -,187 ,618** -- 

   

,571 ,009 ,039 ,126 ,000     

7. Sosyal Uyum 

 

r 

p 

 

 

,226 -,208 -,312** ,017 ,584** ,211 --   

,064 ,088 ,010 ,890 ,000 ,085    

8. Kurumsal Uyum 

 

r 

p 

 

 

,130 -,106 -,021 -,124 ,688** ,504** ,312** --  

,289 ,389 ,864 ,315 ,000 ,000 ,009   

9.Kişisel/Duygusal 

Uyum 

 

r 

p 

 

 

-

,193 

-

,549** 
-,164 

-

,589** 
,638** ,191 ,185 ,272* 

-- 

,115 ,000 ,181 ,000 ,000 ,118 ,130 ,025  

              ** Pearson Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), *   Pearson  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tartışma  

Üniversite öğrencileri arasında, özellikle birinci 
sınıflarında yoğun bir şekilde yaşadıkları stres ve uyum 
problemleri, literatürde çok fazla araştırılan konuların 
başında gelmektedir. Bu çalışmada, hemşirelik bölümü 1. 
sınıf öğrencilerindeki algılanan stres ile üniversite 
hayatına uyumları arasındaki ilişki ve akademik genel not 
ortalamalarının nasıl etkilendiği incelenmiştir. Araştırma 
sonuçlarında, yeni başlayan hemşirelik bölümü 1.sınıf 
öğrencilerinde, üniversite yaşamına uyum düzeyleri  

 

düşük olup, yüksek düzeyde stres algılamaktadırlar. 
Bununla birlikte hemşirelik öğrencilerindeki algılanan 
stres seviyesi ile üniversiteye uyum durumları arasında 
negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında, öğrencilerdeki algılanan stres düzeyi 
arttıkça üniversiteye uyum düzeyleri azalmaktadır. 
Araştırma bulgularımızı destekler nitelikte 1.sınıf 

üniversite öğrencilerin yaşadıkları uyum sorunu ise stres  
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düzeyi arasında manidar bir ilişki olduğunu gösteren 
araştırmalar mevcuttur (Akhunlar-Turgut ve ark. 2018; 
Dyson ve Renk, 2006; Pancer ve ark., 2000). 

Çalışmalarda stres düzeyi yüksek olan 1.sınıf 
öğrencilerinde üniversiteye uyumlarına ait seviyenin  
düştüğü bulunmuştur (Clinciu, 2013; Dyson ve Renk, 
2006). Diğer taraftan baş bir araştırma da sosyal ve 
akademik stres ile üniversiteye ait uyum değişkenleri 
arasında negatif bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır 
(Solberg ve ark. 1994). Gilliam ve diğerleri tarafından 
(2008) yapılan araştırmada ise, stresin akademiyle uyumu 

ve kişisel uyumu ile negatif ilişkide olduğu tespit 
edilmiştir. Hemşirelik bölümündeki araştırma da ise 
çoğunluk öğrencinin ilk yılında uyum zorluğu çektiklerini 
belirtmişlerdir (Cimete, 1998). 1.Sınıf hemşirelik 
öğrencileri arasındaki diğer bir çalışmada ise üniversite 
yaşamına uyum konusunda güçlükler yaşadıkları ortaya 
çıkarılmıştır (Karahan ve ark., 2005). Araştırma sonuçları 
literatür bulgularını desteklemektedir (buraya yukarıdaki 

referanslar eklenmeli). Örneğin, Özkan ve Yılmaz’ın 
(2010) çalışmasında öğrencilerin %50.8’inin okudukları 
bölümden kısmen memnun olduğu ve %19.0’nun 
üniversite yaşamına uyum sağlamada zorluk yaşadığı 
saptanmıştır. Benzer şekilde, bizim araştırma bulgularına 
göre de öğrencilerin büyük çoğunluğu okudukları 
üniversiteyi ve bölümü biraz istediklerini belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin yeni bir çevre, farklı kişiler ve farklı bir 
eğitim tarzı çoğunlukla ilk kez karşılaşıyor olmaları, 

okudukları bölümü benimseyememeleri stres algılarını 
arttırabilecek ve üniversite yaşamına uyumlarını 
bozabilecek önemli faktörler olarak düşünülmektedir. 

Bu araştırma da ise, AGNO, algılanan stres ve üniversite 
yaşamına uyum düzeyleri arasında anlamlı ilişki 
saptanmamıştır. Daha geniş örneklem grupları ile 
çalışılması önerilebilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Üniversiteye uyum konusu literatürde çok sıklıkla ele 
alınan ve farklı değişkenlerle bir arada incelenen bir 

başlık olmakla birlikte güncelliğini korumaktadır. Bu 
araştırmada da hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin 
üniversiteye uyumları, algıladıkları stres ve AGNO ile 
karşılaştırılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda üniversite 
ilk sınıf hemşirelik okulu öğrencilerinin algıladıkları stres 
düzeyi yüksek bulunduğudur. Diğer taraftan uyum 
aşamasında değişik problemler yaşadıkları ortaya 
çıkmıştır. Üniversite yaşamına uyum süreci, karmaşık ve 

çok boyutlu doğası gereği, akran, öğretim elemanı, 
üniversite personeli,  ve yönetici gibi çeşitli sosyal destek 
kaynaklarının etkin bir şekilde sürece dahil olması 
gerekmektedir. Bu süreçte, tüm bu sosyal destek 
kaynaklarının işbirliği içerisinde önleyici ve gelişimsel 
çalışmaları gerçekleştirmeleri ve belirli aralıklarla bu 
faaliyetlerin etkililiklerinin değerlendirilmesi önemlidir. 
Öğrencilerin stresle başa çıkma becerilerini güçlendirmek 

için strese neden olabilecek durumları tanımaya ve 
kendilerini tanımaya yönelik eğitim programları 

düzenlenmelidir. Ayrıca eğitimcilerin öğrencilerin 
yaşadıkları stres ve başa çıkma stratejileri konusundaki 
farkındalıkları artırılmalıdır. Eğitim programlarına ek 

olarak, hemşirelik öğrencilerinin başa çıkma becerilerini 
geliştirmek için psiko-eğitimsel ve psikolojik 
danışmanlık sunulabilir. 

Topluma yön veren üniversite öğrencilerinin stres 
düzeylerinin ve üniversiteye uyumlarının belirlenmesi 
önemlidir. Üniversitenin ilk yılından başlanarak 
öğrencilerin algıladıkları stres düzeyinin belirlenmesi, 
algıladıkları stresi azaltmaya yönelik baş etme yöntemleri 

konusunda eğitim verilmesi ve danışmanlık yapılması 
öğrencinin üniversite hayatından elde ettiği kalite ve 
verimi artırabilmesi açsından önem arz etmektedir.  Bu 
çalışmadan elde edilen bulguların üniversitelerin 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri veya 
fakültelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Komisyonları tarafından üniversiteye uyum süreciyle 
ilgili gerçekleştirilen önleyici ve gelişimsel çalışmalara 

ve üniversiteye uyum kapsamında yürütülen programların 
temel önceliklerinin belirlenmesine katkı sunabileceği 
düşünülmektedir.  

Son olarak, ileriki çalışmalarda korelasyon bulgularında, 
değişkenler arasındaki ilişkideki olası aracı faktörlerin 
rolünün araştırılması önerilebilir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın örneklemi hemşirelik bölümü birinci 
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler 

tüm üniversite öğrencilerine genellenemez. Elde edilen 
sonuçların Türkiye genelindeki üniversite öğrencileri 
üzerinde genellenebilmesi için farklı 
fakülte/Yüksekokullarda farklı araştırma teknikleri 
kullanılarak yeni araştırmaların yürütülmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
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