
80

Özgün Araştırma / Original InvestigationJAREN 2020;6(1):80-8
doi:10.5222/jaren.2020.89421

Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet 
ve Diğer Faktörlerin Etkisi

The Effect of Gender and Other Factors on the Entrepreneurship 
Perception of Nursing Students

Işık AtAsoy , Ayşe Beyza AktAşID

ÖZ

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ve girişimcilik düzeylerini etkileyen faktör-
leri saptamak amacıyla planlanmış tanımlayıcı kesitsel tipte bir çalışmadır.
Yöntem: Bu çalışma, bir devlet üniversitesine ait Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2017-2018 eğitim 
öğretim yılı 2. 3. ve 4. sınıf Hemşirelik bölümünde okuyan gönüllü 251 (%50) öğrenciyle yapıldı. 
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taranarak 14 maddeden oluşan kişisel 
bilgi formu ve 36 maddeden oluşan 2009 yılında Yılmaz ve Sünbül tarafından Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirliği yapılan “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 16.0 prog-
ramı ile analiz edildi.
Bulgular: Araştırmaya gönüllü olarak katılan 251 öğrencinin yaş ortalaması 21.06 ± 1.80’dir. 
%82,1’i kadın, %17,9’u erkektir. %31,1’nin gelir seviyesi 1000-2000TL arasında, ailelerin %71’i 
kendi işi değil, %59,4’nün kendilerine ait iş fikri olmadığı, %76.1’nin daha önce girişimcilik faaliye-
tinde bulunmadığı tespit edildi. Çalışmanın Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Ölçeği cronbach 
alfası 0,95’tir. Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ölçeğinden aldıkları minimum toplam puan 
47, maksimum toplam puan 178, ortalama 127,36 olarak belirlendi. Öğrencilerin girişimcilik puan 
ortalamalarının yüksek girişimcilik aralığında olduğu görüldü.
Sonuç: Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla girişim faaliyetinde bulunduğu, kendine 
ait iş fikri olan, sosyal sorumluluk projesinde yer alan, anne veya babasının kendi işi olan, girişim-
cilik faaliyetinde bulunan, öğrencilerin ruh durumlarına ve yabancı dil seviyelerine göre girişimci-
lik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Sınıf, anne eğitim durumu, baba 
eğitim durumu, anne veya babanın kamuda çalışması, aile gelir seviyeleri ve öğrencinin aylık 
harcaması ile girişimcilik düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı.

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, hemşirelik, öğrenci, üniversite

ABstRACt

Objective: The study was planned to determine the factors affecting entrepreneurial characteris-
tics and the level of entrepreneurship of nursing students.
Method: This study was carried out with 251 volunteered 2nd, 3rd and 4th grade nursing stu-
dents from the Health Sciences Faculty of a state university in the 2017-2018 academic year. As 
a data collecting tool, a personal information form consisting of 14 items and the University 
Student Entrepreneurship Scale whose validity and reliability of its Turkish version was realized 
by Yilmaz and Sünbül in 2009, which comprises 36 items were used. Data were analyzed with the 
SPSS 16.0 program.
Results: The mean age of students (females, 82.1%, and males, 17.9%) participating in the survey 
was 21.06 ± 1.80. years. While 59.4% of them have not their own business ideas, 76.1% of them 
had not engaged in entrepreneurship activity before. The minimum, maximum, and mean total 
entrepreneurship scale scores of the nursing students were 47, 178, and 127.36 points, respecti-
vely. It was observed that the average entrepreneurship scores of the students were in the high 
entrepreneurial range.
Conclusion: It was found that male students had more frequently engaged in entrepreneurial 
activities. Besides, a statistically significant difference was detected between mental status and 
foreign language knowledge and tentrepreneurial activities of the students who had their own 
idea about business, participated in social responsibility projects, and whose parents had their 
own business. A statistically significant difference was not found between the level of entrepre-
neurship, and the education level of the parents, their being public employees, family, and indivi-
dual income level, and monthly expenditure of the student.
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I. Atasoy ve A.B. Aktaş, Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet Ve Diğer Faktörlerin Etkisi

GİRİş

Klasik anlamda girişimci, kendi işini kuran ve risk üst-
lenerek üretim sürecinde bulunan, kar elde etmeyi 
amaçlayan kişi olarak tanımlanmaktaydı. 
Günümüzdeki girişimci anlayışı ise; çevredeki fırsat-
ların farkında olma, hayal gücünü kullanma, hayalleri 
projelere dönüştürme, projeleri yaşama geçirerek 
insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmak, 
geniş yapılar içinde başkalarıyla ilişkiler kurmak ola-
rak anlaşılmaktadır (1-3). Girişimciliği tanımlama konu-
sunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bazıları giri-
şimciliğin doğuştan gelen özelliklere dayandığını; 
bazıları da girişimciliğin sonradan kazanılan bir özel-
lik olduğunu savunmaktadır. Ancak girişimcilikte 
bireyin doğuştan getirdiği özelliklerin yanında ailenin 
uğraştığı iş, çevre ve eğitim de girişimcilik ruhunu 
geliştirmede önemli etkenlerdir. 21. yy’da bilgi toplu-
muna geçişle birlikte “bilişimci girişimcilik” yerini 
almış bulunmaktadır (2). Ayrıca, girişimci kavramının 
farklı disiplinler tarafından da tanımlandığı görül-
mektedir. Bir ekonomist girişimciyi, kaynakları ve 
işgücünü bir araya getirerek üretim yapıp para kaza-
nan bir birey olarak tanımlarken, bir psikolog ise 
girişimciyi, deneyimler edinme, başarma veya otori-
teye sahip olma arzusu olan yüksek motivasyonlu 
bireyler olarak tanımlamaktadır. Bir iş adamı için giri-
şimci, yatırım yapan, hırslı, risk alabilen ve rekabet 
ederek para kazanan kişi olarak ifade edilmektedir 
(4,5). Uluslararası Hemşireler Örgütü (ICN) girişimci 
hemşireyi; işin bütün sorumluluğunu alarak kişisel 
yetenek, beceri ve enerjiyi kullanan ve keşif için 
emsalsiz fırsatlar yaratma riskini üstlenen, aynı 
zamanda stratejik planlama süreçlerini, bu fırsatları 
pazarlanabilir hizmet veya ürünlere transfer etmek 
amacıyla kullanan kişi olarak tanımlamaktadır (6). 

Girişimcilik kavramını literatüre Fransız ekonomist 
Richard Cantillon kazandırmıştır. Bu tanıma göre; 
girişimcilik, belirlenmemiş bir bedelle üretimin girdi-
lerini ve hizmetlerini satın almak ve üretmek olarak 
ifade edilmiştir. J. Babtiste Say ile de bu kavram 
bugün kullandığımız anlama kavuşmuştur. Say’ın giri-
şimci tanımı, risk üstlenme ile yöneticilik kabiliyetinin 
her ikisine birden sahip olma esasına dayanmaktadır 
(7,8). Girişimcilik, geçmişten günümüze hayatımızın 
hemen her döneminde çok önemli bir yere sahip 
olmuştur (1,9). Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi hızla 
değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine sahip, 

ekonomik kalkınma gücünün anahtarı olan girişimci-
ler yetiştirebilmesine bağlıdır (10-12). Çünkü girişimci 
insanlar, sermayeyi yatırıma dönüştüren ve tekrar 
gelir yaratabilen kişilerdir. Küreselleşen dünyada 
ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal iler-
leme gibi gelişme stratejilerinde girişimcilerin önem-
li katkısı olduğu görülmektedir (7). Girişimci hemşire-
ler, yeni bir fikir ortaya koyabilir, yeni ürünler ürete-
bilir ve yeni yöntemler geliştirebilirler. Bu yaratıcılık-
ları sayesinde mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağ-
layabilirler. Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel 
hemşirelik uygulamaları, tutum ve davranışlarının 
yanı sıra girişimcilik özelliklerine sahip yetişmeleri 
çok önemlidir. 

Bu nedenle son yıllarda girişimci nesiller yetiştirmek 
adına üniversitelerde girişimcilik dersleri verilmekte-
dir. Gerçekleştirilen bu eğitimler sayesinde öğrenci-
lerdeki girişimcilik potansiyeli keşfedilerek, potansi-
yeli olan öğrenciler de kendilerini geliştirecektir. Bu 
çalışma, hemşirelik öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe 
sahip olup olmadıklarını tespit etmek ve girişimcilik 
eğilimlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. 

yÖNtEM

Araştırmanın türü: Tanımlayıcı kesitsel tipte planlandı. 

Araştırmanın yapıldığı yer: Bu araştırma 2017-2018 
eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin 
Hemşirelik bölümünde 2., 3. ve 4. sınıfta okuyan 
gönüllü 251 öğrenci ile yapıldı. 

Araştırmanın Etik Boyutu: Araştırmaya başlamadan 
önce fakülte yayın komisyonundan yazılı resmi izin 
(Evrak sayı: 11038) ve girişimsel olmayan araştırma-
lar etik kurulundan gerekli izinler alınarak isteklilik ve 
gönüllülük ilkesi ışığında öğrencilere anketler uygu-
landı (715224737050.01.04/97).

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın 
evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döne-
minde hemşirelik bölümü 2., 3., 4. sınıfta öğrenim 
gören ve araştırmanın yapıldığı tarihlerde okula 
devam eden gönüllü ve formları eksiksiz dolduran 
251 öğrenci oluşturdu. Anketin uygulandığı gün okul-
da olmayan ve anket yapmak istemeyen öğrenciler 
nedeniyle veri toplama aracının geri dönüş oranı 
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%50 olarak belirlendi. 

Verilerin toplanması: Veri toplama aracı olarak araş-
tırmacı tarafından literatür taranarak öğrencilerin 
demografik özelliklerini ve girişimcilik özelliklerini 
belirlemek amacıyla 14 maddeden oluşan kişisel bilgi 
formu ve 36 maddeden oluşan 2009 yılında Yılmaz ve 
Sünbül tarafından Türkçe geçerlik ve güvenilirliği 
yapılan “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” 
kullanıldı. 

Kişisel bilgi formu; araştırmacı tarafından geliştirilmiş 
olup, yaş, cinsiyet, sınıf, yabancı dil seviyesi, anne ve 
baba eğitim durumu, ortalama gelir seviyesi, anne 
veya babanın kendi işine sahip olması, anne veya 
babanın kamu görevlisi olması, kendine ait bir iş fikri 
olması, öğrencinin genel ruh hali, sosyal sorumluluk 
projesinde yer alması, girişimcilik faaliyetinde bulun-
ması ve öğrencinin aylık harcamasına yönelik bilgileri 
içermektedir. 

Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği; 36 madde-
den oluşmuş olup Likert tipinde bir forma dönüştü-
rülen bu cümleler “Çok sık” (5)’den “Hiçbir zaman” 
(1)’e uzanan 5’li aralıklı ölçek formunda düzenlen-
miştir. Temel Bileşenler Analizi ile gerçekleştirilen 
faktör analizi sonucu tüm maddelerin tek boyutta 
toplandığı görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alfa güve-
nirlik katsayısı 0,90 bulunmuştur. Araştırmada Likert 
tipi sorulan sorulara uygulanan güvenilirlik analizi 
sonucunda Cronbach Alpha değeri 0,95 olup örnek-
lemimiz için güvenilir olarak değerlendirildi. 
Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin değerlendiril-
mesi için; 36-64 çok düşük girişimcilik, 65-92 düşük 
girişimcilik, 93-123 orta düzeyde girişimcilik, 124-151 
yüksek girişimcilik, 152-180 çok yüksek girişimcilik 
kriterleri temel alınmıştır (5).

Araştırmanın sınırlılıkları: Bu araştırma sonuçları 
sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören hemşire-
lik bölümü öğrencilerinin kendi bildirimine dayan-
maktadır. Araştırma sonuçları, araştırma kapsamına 
alınan öğrencilerin vermiş oldukları cevaplarla sınırlı-
dır. Bu nedenle araştırma sonuçları genellenemez. 
Çalışmanın genellenmesi için ülke genelinde daha 
büyük popülasyona uygulanması önerilir. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen veriler bilgi-
sayarda SPSS 16.0 paket programı kullanılarak değer-

lendirildi. Verilerin değerlendirilmesi için sayı, yüzde-
lik, ortalama ve Mann Whıtney U ve Kruskall Wallis 
testleri yapıldı.

BULGULAR 

Tablo 1’de öğrencilerin %82,1’i bayan, %59,4’ü 3. 
Sınıf, %31,1’inin gelir seviyesi 1000-2000 TL arasında 
ve %30,7’sinin aylık harcaması 500-1000 TL civarında 
olduğu tespit edildi. %71,7’sinin babasının kendi işi 
değil, %84,5’inin babası kamu görevlisi olarak çalış-

tablo 1. Öğrencilerin sosyo-Demografik Özellikleri

Yaş 21,06±1,80 
Cinsiyet
Bay
Bayan
sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
ortalama gelir
1000tl’den az
1000-2000TL
2000-3000TL
3000tl’den fazla
Babanızın kendi işi mi? 
Evet
Hayır
Babanız kamu görevlisi mi?
Evet
Hayır
kendinize ait iş fikriniz var mı?
Evet
Hayır
sosyal sorumluluk projesinde yer aldın mı?
Evet
Hayır
Herhangi bir girişimcilik faaliyetinde bulundun mu?
Evet
Hayır
Aylık Harcama
500TL’den az
500TL’ye denk
500-1000 TL arası
1000TL’ye denk
1000TL’den fazla
yabancı dil seviyeniz
Düşük
Orta
İyi
Yüksek
Yok
Genel ruh haliniz
Gergin
Huzurlu
Hırslı
Mutlu 
Kaderci
Hayalperest

%

17,9
82,1

28,3
59,4
12,4

13,9
31,1
30,7
24,3

28,3
71,7

15,5
84,5

40,6
59,4

33,9
66,1

23,9
76,1

24,7
27,5
30,7
6,4

10,8

37,5
45,4
10,4
2,0
4,8

23,9
13,1
8,0

29,9
10,0
15,1

N

45
206

71
149
31

35
78
77
61

71
180

39
212

102
149

85
166

60
191

62
69
77
16
27

94
114
26
5

12

60
33
20
75
25
38

Verilerin değerlendirilmesinde frekans kullanılmıştır.
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mamaktadır. %59,4’ünün kendine ait iş fikri bulun-
mamakta, %66,1’i sosyal sorumluluk projesinde yer 
almamış, %76,1’i herhangi bir girişimcilik faaliyetin-
de bulunmamıştır. %45,4 öğrenci yabancı dil seviye-
sini orta olarak tanımlamış, %29,9 öğrencinin de 
mutlu olduğu belirlendi.

Tablo 2’de öğrencilerin girişimcilik düzey algılarına 
bakıldığında; en yüksek ortalama ile “Görevimin son 
derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en 
iyisini yaparım” ifadesi (x=3,91; ss=0,795) ve ikinci 
yüksek ortalamayla “İşimde geçmiş performansım-
dan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya 
çalışırım” ifadesini (x=3,89; ss=0,815) tercih ettikleri 
belirlendi. En düşük ortalamayla “Arkadaşlarıma 
değişik iş projelerden söz ederim” ifadesi (x=299; 
ss=1,104) yer aldı.

Tablo 3’de öğrencilerin girişimcilik puan ortalaması 

127,36’dır. Bu değer 124-151 puan aralığında olduğu 
için öğrencilerin girişimcilik puan ortalamalarının 
“yüksek girişimcilik” aralığında olduğu görüldü.

tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerine İlişkin Algıları

Ölçek İfadeleri

İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım.
Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım. 
İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerim olduğu düşünürüm. 
İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. 
Kendi işimi kurabilirim. 
İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim. 
Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim. 
Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim. 
Denemediklerimi denemekten çekinmem. 
Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. 
Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim. 
Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum. 
Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem 
Hayıtımı dış etkenlere bırakmam 
Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. 
Risk almaktan çekinmem 
Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim. 
Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim. 
Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim.
Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım. 
Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim. 
Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz. 
Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir. 
Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam. 
Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem. 
Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim. 
Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir. 
Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim. 
Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim. 
İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır. 
İşimi severek ve azimle yaparım. 
İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür. 
İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim. 
Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem. 
İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim. 
Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 

Min

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

Mean

3,89
3,91
3,46
3,73
3,19
3,56
3,64
3,64
3,48
3,54
2,99
3,16
3,38
3,50
3,80
3,39
3,54
3,53
3,43
3,34
3,35
3,76
3,60
3,49
3,32
3,30
3,49
3,64
3,53
3,54
3,75
3,52
3,80
3,56
3,67
3,73

Max

5
5 
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

std.Dv

,815
,795
,854
,846

1,116
,920
,817

1,014
,968

1,039
1,104
,977
,961
,935
,853
,991
,876
,943
,871
,956
,966
,970
,925
,909
,956
,982
,918
,865
,930
,955
,921
,960
,834

1,007
,914
,930

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, ortalama, standart sapma, ortanca (minimum-maksimum) kullanılmıştır.

tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Genel Girişimcilik Düzeyi

Girişimcilik

ortalama

127,36

N

251

tablo 4. Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerine Göre 
Dağılımı

Girişimcilik Düzeyi

Çok Düşük girişimcilik
Düşük girişimcilik
Orta düzey girişimcilik
Yüksek girişimcilik
Çok yüksek girişimcilik
Toplam

%

0,4
3,6

29,5
48,6
9,2
100

N

1
9

74
122
23

251

std.Dv.

20,99

Minimum

47

Maximum

178

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, ortalama, standart sapma, or-
tanca (minumum-maksimum) kullanılmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve frekans kullanılmıştır.
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Tablo 4’de çalışmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin 
%48,6’sı yüksek girişimcilik, %9,2’si çok yüksek giri-
şimcilik, %29,5’u orta düzeyde, %3,6’sı düşük girişim-
cilik düzeyine sahip oldukları tespit edildi.

Tablo 5’e göre kız öğrencilerin girişimcilik puanlarına 
bakıldığında ortalaması 125,91±21,57; erkek öğren-
cilerin ise 134,02±16,75’dir. Erkek öğrencilerin giri-
şimcilik düzey ortalamaları kız öğrencilere göre yük-
sek ve girişimcilik düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişki 
p<0,05 düzeyde anlamlı farklılık bulundu. “Kimseyle 
paylaşmadığı kendine ait bir iş fikrin var mı?” sorusu-
na evet diyen öğrencilerin ortalaması 134,39±20,27’dir. 
Evet diyen öğrencilerin girişimcilik düzeyi ortalama-
ları hayır diyen öğrencilerden yüksek ve gruplar ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi 
(z=-4,419; p=0,000). 

“Bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldın mı?” 
sorusuna evet diyen öğrencilerin hayır diyen öğrenci-
ye göre girişimcilik düzeyi ortalamaları yüksek ve 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (z=-2,696;p=0,007). “Daha önce herhangi 
bir girişimcilik faaliyetinde bulundun mu?” sorusuna 
evet diyen öğrencilerin girişimcilik düzeyi ortalama-
ları hayır diyen öğrencilerden yüksek ve girişimcilik 
düzeyi ile bir girişimcilik faaliyetinde bulunma arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (z=-3,351; 
p=0,001). “Anne veya baba kendi işine mi sahip?” 
sorusuna evet diyen öğrencilerin girişimcilik düzeyi 
ortalamaları 131,38±18,55’dir. Hayır diyen öğrenci-

lerden yüksek ve girişimcilik düzeyi ile ebeveynler-
den birinin kendi işine sahip olma arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark tespit edildi (z=-1,773; 
p=0,076). Öğrencilerin ruh durumlarına (x2=20,787; 
p=0,001) ve yabancı dil seviyelerine göre girişimcilik 
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
vardır (x2=13,744; p=0,008).

tARtIşMA 

Bu araştırma hemşirelik bölümü öğrencilerinin giri-
şimcilik düzeylerinin belirlenmesi ve girişimcilik 
düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
planlanmıştır.

Tablo 1’e bakıldığında; Çalışmaya katılan öğrencilerin 
yaş ortalaması 21,06±1,80 arasındadır. %82,1’i öğren-
cilerin bayan, %31,1’inin aile geliri 1000-2000TL ara-
sında, %84,5’inin babası kamuda çalışmakta, 
%70,7’nin babaları kendine ait bir işte çalışmamakta-
dır. %59,4’nün, kendine ait iş fikri bulunmamakta, 
%69,1’i sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır. 
%76,1’i girişimcilik faaliyetinde bulunmamış, 
%30,7’inin aylık harcaması 500-1000 TL arasında 
olduğu tespit edildi. Öğrencilerin %45, 4’ü yabancı dil 
seviyesini orta olarak tanımlamakta, %29,9’unun 
mutlu olduğu belirlendi. Hemşirelik öğrencileri ile 
yapılan diğer çalışmalarda bayan öğrencilerin erkek 
öğrencilerden fazla olduğu, ortalama gelir seviyeleri-
nin düşük (6) yabancı dil seviyelerinin orta veya düşük 
seviyede olduğu ortaya çıkmıştır (14,15). Bu bulgular 

tablo 5. Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Girişimcilik Düzeyleri

Verilerin değerlendirilmesi sayı,ortalama,standart sapma, Mann Whıtney-U, Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.
*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
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I. Atasoy ve A.B. Aktaş, Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet Ve Diğer Faktörlerin Etkisi

çalışmayla uyum göstermektedir. Çelikoğlu’nun (15) 

eğitim fakültesi öğrencileri ile yaptığı çalışmada da 
aile gelir seviyesinin 1000-200 arasında olduğu 
(%42,6), babası kamuda çalışmayan (%82), kendine 
ait bir iş fikri olmayan (%43,4) ve yabancı dil seviye-
leri düşük (%44,1) olarak bulunmuştur. Bu bulgular 
ışığında Eğitim Fakültesi öğrencileri ile hemşirelik 
öğrencilerinin sosyo-demografik benzerlik gösterdiği 
tespit edildi.

Tablo 2 incelendiğinde; öğrencilerin girişimcilik düzey 
algılarında en yüksek ortalama ile “Görevimin son 
derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en 
iyisini yaparım ifadesi (x=3,91; ss:0,795) birinci sırada 
yer aldı. Uluyol (2) meslek yüksekokulu ile yapmış 
olduğu çalışmada, Köksal ve Penez’in (16) işletme 
öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada ve Yavuz ve 
Yavuz’un (19) meslek yüksekokulu öğrencileri ile yap-
mış olduğu çalışmada bu ifade birinci sırada yer 
almıştır. Bu bağlamda, hemşirelik mesleğinin hata 
götürmez bir meslek olduğu düşünüldüğünde sorum-
luluklarını hatasız yerine getirerek hastaya karşı vic-
danının rahat olabilmesi için elinden gelen çabayı 
göstermiş olması çok önemlidir. “Arkadaşlarıma deği-
şik iş projelerinden söz ederim” ifadesi en düşük 
ortalamaya sahiptir. Köksal ve Penez’in (16) işletme 
öğrencileri ile, Konakay ve ark.’nın (17) meslek yükse-
kokulu öğrencileri ile, Aksoy ve Yalçınsoyun (18) bir 
kamu üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitim 
gören öğrencileriyle, Yavuz ve Yavuz’un (19) meslek 
yüksekokulu öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada 
da bu ifadenin ortalaması düşük bulunmuştur. 
Ülkelerin ekonomisini geliştirmek, işsizlikle mücadele 
etmek, gelir düzeyini artırmak için değişik iş projeleri 
sunan, yeni iş fikrine sahip girişimci insan gücüne 
ihtiyacı vardır. Bu ifadenin düşük çıkmasının sebebini 
rekabetçi, risk alabilen, yenilikçi, değişik iş fikirleri 
üretebilen nesillerin yetişmesi için daha çok destek-
lenmeye ihtiyaçları olduğu görülmektedir.

Tablo 3’de hemşirelik bölümü öğrencilerinin girişim-
cilik düzeyi puan ortalaması 127,36±20,99 olarak ve 
yüksek düzeyde olduğu bulundu. Üniversite öğrenci-
lerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, okudukları bölüm 
fark etmeksizin girişimcilik düzeylerinin yüksek oldu-
ğu görülmüştür. Uluyol (2) Meslek Yüksekokulu ile 
yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin girişimcilik 
düzeyini yüksek, Yılmaz ve Sünbül’ün (5) üniversite 

öğrencileri ile yaptığı çalışmada yüksek düzeyde; 
Çakır Dolu ve ark.’nın (6) hemşirelik öğrencileri ile 
yaptığı çalışmada puan ortalaması yüksek düzeyde, 
Türeli ve Türeli’nin de (20) Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve Geleneksel Türk Sanatları lisans 
öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada yüksek giri-
şimcilik özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bu bulgular sonucunda, Türk gençlerinin girişimcilik 
potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktadır. Girişimci 
özellikler gösteren öğrencilerin kişilik özelliklerini 
bilmek, bu özelliklerin hangi değişkenlerden etkilen-
diğini ortaya koymak, girişimciliğin gelişmesi için 
uygun ortamlar yaratmak girişimci gençleri destekle-
mek adına çok önemlidir. Girişimci öğrenci yenilikçi 
toplum demektir. Bu nedenle eğitim sistemine yeni-
likçiliği destekleyen anlayışın getirilmesi faydalı olabi-
lir.

Tablo 4’e bakıldığında; hemşirelik bölümü öğrencile-
rinin çoğunluğunun (%48,6) yüksek girişimcilik sevi-
yesinde olduğu görüldü. Son yıllarda Türkiye’de 
önemsenen kavramlardan biri olan girişimcilik özel-
likle genç nüfusun bulunduğu üniversitelerde giri-
şimcilik eğitiminin ve hemşirelikte düzenlenen inno-
vasyon kongrelerinin de etkisiyle girişimcilik seviyesi-
nin yüksek seviyelere taşındığı söylenebilir. Böylece, 
üniversiteli hemşirelik öğrencilerinin girişimciliğe ilgi-
si artmış ve hemşirelikte yenilik yapmak için gayret 
içinde oldukları görülmektedir.

Tablo 5 incelendiğinde; bu çalışmada cinsiyetin giri-
şimcilik üzerindeki etkisine bakıldığında, erkek öğren-
cilerin kız öğrencilere göre daha çok girişimcilik eğili-
minde oldukları tespit edildi. İrmiş ve Barutçunun (10) 
çalışmasında erkek öğrencilerin %83’ü kendilerini 
girişimci bir kişiliğe sahip görürken, kız öğrencilerin 
%66’sı kendilerini girişimci kişiliğe sahip olarak gör-
müştür. Kılıç ve ark. (21) tarafından yapılan çalışma 
sonucunda üniversite öğrencilerinin yenilik özellikleri 
ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılığın bulun-
duğu ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha 
yenilikçi bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Gümül 
ve ark.’nın (22) Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle yap-
tığı çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 
girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Literatürde cinsiyetler arasında anlamlı 
fark bulunmayan çalışmalar (5,6) olmakla birlikte bazı 
çalışma sonuçlarına göre erkek öğrencilerin kız 
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öğrencilere göre daha yenilikçi, dışa dönük ve daha 
yüksek düzeyde girişimci özelliğe sahip oldukları 
görülmüştür. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 
daha girişimci gözükmesi kültürel yapının etkisiyle 
ortaya çıktığı söylenebilir. Günümüzde bayan hemşi-
relik öğrencileri de sağlık sektöründe yeteneklerini 
kullanarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilir. 
Dolayısıyla bayan öğrencilerde toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı yapmadan maddi ve manevi desteklene-
rek girişimcilik konusunda teşvik edilmelidirler.

Bu çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin “kim-
seyle paylaşmadığı kendine ait bir iş fikrin var mı?” 
sorusuna evet diyen öğrencilerin girişimcilik düzeyi 
ortalamaları hayır diyen öğrencilerden yüksek ve 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu. Çelikoğlu’nun (15) eğitim fakültesi öğrencile-
riyle yapmış olduğu çalışmada “kimseyle paylaşmadı-
ğı kendine ait bir iş fikrin var mı?” sorusuna %56,6 
(145) evet yanıtı verilmiştir. Köksal ve Penez’in (16) 
çalışmasında iş fikri olan üniversiteli gençler ile giri-
şimcilik eğilimi arasında anlamlı ilişki ve yüksek giri-
şimcilik eğilimi gösterdikleri tespit edilirken, yine 
aynı çalışmada “Daha önce herhangi bir girişimcilik 
faaliyetinde bulundun mu?” ifadesi ile girişimcilik 
düzeyi ile arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Bayraktar ve Karadeniz’in (23) çalışmasında üniversite 
öğrencilerinin %72,8’inin iş fikirlerinin olduğu belir-
tilmiştir. Öğrencilerin kimseyle paylaşmadığı kendisi-
ne ait bir iş fikrinin olup olmadığı ile ilgili sorunun 
değerlendirilmesinde “belirsizliğe tolerans”, “bağım-
sızlık ihtiyacı”, “risk alma”, “yenilikçilik” ve “içsel 
kontrol” eğilimlerinin sıralamalar ortalamaları ara-
sındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Bu bulgular çalışma sonuçlarımızla uygunluk göster-
mektedir. Bireylerin girişimcilik faaliyetlerinde bulu-
nabilmesi için liderlik özelliklerine sahip, zorluklar 
karşısında yılmayan, problem çözme becerisine, alan 
ile ilgili bilgiye, yeterli beceriye, girişimci yeteneğine 
sahip olmalıdır. Araştırmada, öğrencilerin ruh haline 
göre girişimcilik düzeyi arasında anlamlı fark vardır. 
Damar’ın (24) Türk öğrencileri için; kendilerini hırslı 
olarak nitelendiren öğrencilerin diğer öğrencilere 
göre risk alma, yenilikçilik, başarı isteği, kendine 
güven ve girişimcilik eğilimi düzeylerinin daha fazla 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aydın ve Er’in (25) araş-
tırmasında genellikle gergin ve hırslı ruh haline sahip 
öğrencilerin girişimcilik potansiyelleri, diğer ruh hal-
lerine sahip öğrencilerin girişimcilik potansiyellerin-

den daha yüksek çıkmıştır. Bireyin doğuştan getirdiği 
karakter özellikleri, hırslı olması, hayal gücünün yük-
sek olması, kaderci ve gergin olması gibi duygusal 
yapısı da bireyin girişimci kişilik özellikler kazanma-
sında önemli rol oynar. Çelikoğlu’nun (15) yapmış 
olduğu çalışmada da eğitim fakültesi öğrencilerinin 
yaratıcılık özelliklerinin genel ruh hallerine göre fark-
lılaştığı ve kişilik yapısı hırslı ve mutlu olan öğrencile-
rin daha fazla yenilik ve yaratıcılık yeteneklerine 
sahip olduğu görülmüştür. Hemşirelik öğrencilerinin 
%4,8’inin (12) herhangi bir yabancı dil bilmedikleri 
anlaşılırken, Çelikoğlunun çalışmasında da öğrencile-
rin %1,6’sının (4) hiç yabancı dil bilmedikleri görül-
müştür. Dil öğrenmenin hayatın bir parçası olduğunu 
göz önünde bulundurduğumuzda meslek hayatında 
yabancı dil bilgisini hem mesleki gelişiminde hem de 
kariyer planlamasında avantaja dönüştürebilir. 
Hemşirelik öğrencileri dil öğrenimi açısından yönlen-
dirilmeye ve desteklenmeye ihtiyacı vardır.

Ayrıca bu çalışmada; öğrencilerin okudukları sınıf, 
annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, 
anne veya babanın kamu görevlisi olup olmaması, 
ailenin ortalama gelir seviyesi, öğrencinin aylık har-
caması ile girişimcilik eğilimleri arasında herhangi bir 
fark bulunmadı. Fakat sıra ortalamasına göre; 2. sınıf-
larda en yüksek, 3. sınıfta düştüğü ve 4. sınıfta tekrar 
yükseldiği görüldü. Solmaz ve ark.’nın (12) yapmış 
olduğu çalışmada 1. sınıf öğrencilerinin 4. sınıf öğren-
cilerine göre daha girişimci bir özelliğe sahip oldukla-
rı belirlenmiştir. Hatta girişimcilik eğiliminin 1. sınıfta 
maksimum seviyede olduğu, 2. ve 3. sınıflarda bu 
eğilimin düştüğü, 4. sınıfta ise yeniden yükseldiği 
tespit edilmiştir. Yine, Aydeniz ve Akkuş’un (28) yılında 
yapmış olduğu çalışmada farklı sınıflardaki öğrencile-
rin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı fark olduğu 
belirlenmiştir. Grup ortalamalarına göre 4. sınıfların 
girişimcilik eğilimi yüksek bulunmuştur. 4. sınıf öğren-
cilerinin girişimcilik eğilimlerinde yüksekliğin olması-
nı öğrenciliğin yavaş yavaş bitmek üzere olduğu iş 
hayatına atılmak zorunluluğu hissetmelerinden kay-
naklandığı düşünülmektedir. Anne ve baba eğitim 
durumu açısından incelendiğinde; Çelikoğlu’nun (15) 

yılında yapmış olduğu araştırmada girişimcilik eğilim-
lerinin baba eğitim durumuna göre risk alma düzey-
lerinin p<0,05 düzeyde anlamlı farklılık gösterdiği ve 
babası lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanların 
daha fazla risk alma eğilimine sahip olduğu fakat 
anne eğitim durumu ile girişimcilik düzeyi arasında 
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manidar bir farklılığa rastlanmamıştır. Anne veya 
babanın kamu görevlisi olup olmaması ile ilgili yapı-
lan incelemede, Balkan’ın (27) yapmış olduğu çalışma-
da öğrencilerin mezun olduktan sonra girişimcilik 
fikrini uygulama ile anne ve babanın kamuda çalış-
ması arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Aydeniz 
ve Akkuş’un (28) yılında yapmış olduğu çalışmada da 
baba ve anne mesleği ile öğrencilerin girişimcilik eği-
limleri arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. 
Bu sonuçlar çalışmamızla uygunluk göstermektedir. 
Aile geliri açısından literatür incelendiğinde; yüksek 
gelir düzeyine sahip öğrencilerin girişimcilik düzeyle-
rinin daha yüksek olduğu bulunmasına rağmen bu 
çalışmada herhangi bir fark saptanmadı. Çelikoğlu’nun 
(15) yılında yapmış olduğu araştırmada girişimcilik 
özelliklerinin aile gelir düzeyine göre farklılık göster-
diği ve 2000 TL ve daha az gelire sahip olanların daha 
fazla girişimcilik özelliğine sahip olduğu ortaya çık-
mıştır. Avşar’ın (26) yılındaki çalışmasında gelir seviye-
si açısından yapılan incelemede; yüksek gelirli aile-
lerden gelen öğrencilerin, yaratıcılık özelliğinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencinin aylık harca-
ması ile ilgili literatür incelemesinde, Kılıç ve ark.’nın 
(21) yapmış olduğu araştırmada öğrencilerin aylık har-
camaları ile yenilik, kendine güven, fırsatçılık, risk 
alma, dışa açıklık ve başarma inancı arasında pozitif 
bir ilişki bulunmuştur. 

soNUÇ ve ÖNERİLER

İyi bir girişimci hemşire olmak için; tıbbi ve teknolojik 
gelişmeyi takip etmek, risk almak, ileriyi görmek, 
yabancı dil bilmek, değişim odaklı ve iletişim beceri-
sine sahip olmak gibi niteliklere sahip olmak şarttır. 
Ülke genelinde girişimciliğin gelişmesi için; girişimci-
lik kültürünün ve eğitiminin yaygınlaşması, girişimci 
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