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Amaç: Hemşirelik bölümünde eğitim görmekte olan erkek öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih 

etmelerinde etkili olan faktörler ve meslekleri ile ilgili düşünce ve görüşlerinin belirlenmesidir.  

Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, bir 

üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü 1. ve 2. sınıflarında öğrenim gören, çalışmaya 

katılmayı kabul eden, 65 erkek öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Veri toplama formu, 15 

Nisan -15 Mayıs 2009 tarihleri arasında uygulanmıştır. Veriler yüzdelik ve ki-kare yöntemleri 

kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Erkek hemşire öğrencilerin % 58.5’i 21-23 yaş grubunda, % 81.5’u Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nden olduğu, %38.5’inin ilk beşinci sırada hemşirelik bölümünü tercih ettikleri, % 60’ının 

hemşirelik bölümünü iş bulmak kolay olduğu için tercih ettikleri saptanmıştır. Öğrencilerin % 15.4’ü 

ise hemşirelik mesleği üzerindeki olumsuz ön yargıların ortadan kalkabileceğini, %53.8’i diğer 

erkeklere bu mesleği tercih etmelerini önerdiklerini belirtmiştir. Üniversitelerin diğer bölüm 

öğrencilerinin (%62.2)’si erkeklerin hemşire olmasını komik bulduğunu, bu tepkiye rağmen erkek 

öğrenci hemşirelerin (80.8)’i başka bir bölüme geçme görüşüne hayır, (64.7)’inin kararsızım,  

(%59.1)’unun evet dediği saptanmıştır. Bu üç oran arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli 

bulunmamıştır (p=0,122;  p=0.753;  p=0.295).   

Sonuç: Erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçerken bilinçli tercih yapmadıkları görülmektedir. 

Öğrencilik yıllarından itibaren hemşirelik eğitiminde mesleğin kabulü ve geliştirilmesinde 

akademisyen ve klinisyen hemşirelerin rolü son derece önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Erkek Öğrenci Hemşire, Hemşirelik Mesleği, Mesleği Algılama 

 

ABSTRACT 

How Do Male Nurses Perceive Nursing Profession? 

Aim: The aim of this study is to determine the reasons why male nurse candidates studying in nursing 

departments choose this department and their ideas and opinions concerning their profession. 

Method: This research is a descriptive study. No population sampling was performed. Out of 68 1
st
 

and 2
nd

 year male students studying in one University Vocational School of Health Nursing 

Department volunteered to answer data collection forms and the study population consisted of these 

65 students. The questionnaire form designed by the researchers by examining the relevant literature 

was employed as data collection tool. The data collection form was applied between April 15 and May 

15, 2009. The data were evaluated by using percentage and Chi-square methods. 
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Results: It was determined that 58.5% of the male nursing students were between 21-23 years old, 

81.5% are from Southeastern Anatolia Region. It was also found that 38.5% of the male nursing 

students preferred nursing department among their first five preferences, 60 % preferred nursing 

department because of opportunities to get a job, 15.4% said their inclusion might eliminate negative 

prejudices against nursing profession and 53.8% stated that they recommended males to choose this 

profession. Nursing is being male about in comic the reactions given by the students of  (%62.2) other 

departments of the university. Although this reactions male nursing students (80.8),  “no” says 

opinions regarding studying in another department, “undecision” says (64.7), “yes” says (%59.1) 

was determined. A significant relationship wasn’t determined in the statistical analysis performed 

between this three ratio (p=0,122;  p=0.753;  p=0.295).   

Conclusion: It was also found that made unconscious for choice in the selection of the nursing 

profession by the male nursing students. It is essential that the role of academic and clinical nursing  

profession can accept and improved for beginning the nursing school.  

Keywords: Male Nursing Student, Nursing Profession, Perception of Profession 

 

GİRİŞ 

Hemşirelik bağımsız düşünme, yaratıcılık, yeterlilik gibi pek çok niteliği gerektiren bir meslektir 

(Khorshıd, Eşer, Zaybak, Güneş ve Çınar 2007). Tüm meslekler gibi hemşirelik de, hizmet verdiği 

toplumdan önemli ölçüde etkilenir ve aynı zamanda da toplumu etkiler. Sosyal yapı, hemşirenin 

tutumlarını, hemşirelik uygulamasını ve toplumun hemşireliğe karşı tutumlarını biçimlendirir. Sosyal 

yapı hemşireliği meslek olarak seçenleri de etkiler. Hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrenciler, bir 

anlamda toplumun hemşireliğe bakış açısını okula yansıtırlar ve hemşirelik hakkında sınırlı bir 

anlayışa sahip olabilirler. Hemşirelik okullarını tercih eden bireyler içinde yaşadığı toplumun 

hemşireliğe bakış açısıyla hemşirelik okuluna gelmektedirler (Karaöz 2002). 1960’lı yıllara kadar pek 

çok hemşirelik okulunda erkekler kabul edilmemiş, kadınlar hemşirelik eğitimi almışlar ve meslek 

kadınlar tarafından yürütülmüştür (O’lynn ve ark. 2007; Meadus 2000; Romem ve ark 2005). 

Günümüzde hemşirelik; profesyonelliğe ve kişilerarası ilişkilere dayanan dinamik bir süreç oluşuyla,  

gelişmiş ülkelerde her iki cinsiyet tarafından da uygulanabilmektedir (Bozkır, Taşcı ve Arsak 2008). 

Hemşirelik mesleğini yürütenler arasında erkekler olsa da hemşirelik çoğunlukla kadınlar tarafından 

yürütülmektedir (Meadus 2000). Bizim ülkemizde ise Hemşirelik Kanunu’nun sekizinci maddesinde 

değişiklik yapılmış ve bu değişiklikle erkeklerde hemşirelik mesleğini tercih edebilmektedirler. 

Değişim süreci her zaman sıkıntılı ve ilkleri yaşayanlar açısından stresli olabilmektedir (Bozkır ve ark. 

2008; Bölükbaş ve Paydaş 2009). Hemşirelik mesleğinde erkek hemşirelerin de olması ve cinsiyet 

ayrımının kalkmasının gerekliliği belirtilmektedir (Karakurt, Yıldırım ve Hacıhasanoğlu 2009). Yurt 

dışında hemşirelik mesleğini tercih eden bireylerin genelde ileri yaşta, evli, hemşireliği ikinci kariyer 

olarak seçen, daha önce askerlikte sağlık hizmetinde görev almış, ailesinde hemşire olan ve daha önce 

bir şekilde sağlık hizmeti sistemi ile bir ilişkisi olan bireyler olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde 

hemşireliği seçen erkekler diğer ülkelerdekinin aksine genç, herhangi bir iş ya da bakım deneyimi 

olmayan, askerlik yapmamış bireyler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu demografik özelliklerdeki 

farklılıklar erkeklerin hemşireliği seçmedeki motivasyonlarının farklı olduğunun göstergesidir 

(Kulakaç 2009). 

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik bölümünde eğitim görmekte olan erkek öğrencilerin hemşirelik 

bölümünü tercih etmelerinde etkili olan faktörler ve meslekleri ile ilgili düşünce ve görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi  

Tanımlayıcı bir araştırmadır.  
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Evren ve örneklem  

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini bir 

üniversitenin bünyesinde bulunan bir Sağlık Yüksek Okulu’nun Hemşirelik 1 ve 2. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencileri henüz okulu tanıma aşamasında ve meslekle 

ilgili düşünceleri tam olarak şekillenmemiş olduğu düşünülerek çalışmanın kapsamına alınmışlardır. 

Bu sınıflara devam etmekte olan toplam 72 öğrenciden 65’i çalışma ile ilgili veri toplama aracını 

gönüllü olarak cevaplamışlardır. Diğer öğrenciler ise çeşitli nedenlerden (okulda olmama, cevap 

vermek istememe gibi, ön uygulama grubunda olma) dolayı araştırma dışında kalmışlardır. Evrenin 

tümü araştırma kapsamına alındığından örneklem seçimine gidilmemiştir. Kurumdan izin alındıktan 

sonra araştırmaya başlanmıştır. 

Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından ilgili literatür taraması yapılarak 

geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Açık uçlu olarak 

hazırlanmış 10 sorunun yer aldığı anket formunun birinci bölümünde, öğrencilerin sosyo-demografik 

özellikleri; ikinci bölümde mesleklerine ilişkin görüş ve düşüncelerine yönelik sorular yer almaktadır. 

Çalışmanın ön uygulaması Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü 1 ve 2. sınıfında okumakta olan 5 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilerek, sorular üzerinde son düzenlemeler yapılmıştır.  Sağlık 

Yüksekokulu Müdürlüğü’nden gerekli izin alındıktan sonra, araştırmacılar tarafından öğrencilere 

araştırma ile ilgili açıklama yapılmış ve soruları yanıtlamaya istekli öğrencilere soru kağıtları 

dağıtılarak uygulama yapılmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Çalışmadan elde edilen verilerden, açık uçlu olanlar gruplandırılmıştır. İstatistiksel analizler 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş olup, verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik 

dağılımlar ve ki-kare yöntemi kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmaya katılan erkek hemşire öğrencilerin demografik verileri incelendiğinde; % 58.5’i 21-23 yaş 

grubunda, % 81.5’inin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden, % 72.3’ünün ailesinin 401-800 YTL 

arasında gelire sahip olduğu, % 38.5’inin ilk beşinci sırada hemşirelik bölümünü tercih ettikleri 

saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin sosyo-ekonomik açıdan orta düzeydeki 

ailelerden geldikleri belirtilmektedir (Eşer, Khorshıd ve Denat 2008). Karaöz (2002)’ün çalışmasında 

hemşirelik okullarına gelen öğrencilerin hemşireliğe ilişkin yeterli istek ve bilgiye sahip olmadıklarını,  

hemşire öğrencilerin okula yeni başladıklarında hemşireliği oldukça geleneksel biçimde algıladıkları 

belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda erkek hemşire öğrencilerin %38.5’inin ilk beşinci sırada 

hemşirelik bölümünü tercih etmeleri önemli bir bulgudur.  

Tablo 1. Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Etme Durumları 

Mesleği Tercih  Etme Nedenleri                                               n                                         % 

Mesleği sevdiği için                                                                    4                                       6,2 

Aile önerisi olduğu için                                                              2                                       3,1 

İnsana yardım etmek için                                                          9                                     13,8 

Tesadüf                                                                                       7                                      10,8 

İş bulma kolay olduğu için                                                       39                                     60,2 

Üniversite okumak için                                                              4                                       6,2 
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Mesleklerin pek çoğunda kişinin başarılı olabilmesi mesleği bilerek ve isteyerek tercih etmeleri ile 

yakından ilişkilidir. Araştırmamıza katılan öğrencilerin de meslek seçimi ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 60’ının hemşirelik bölümünü iş bulmak kolay olduğu için tercih 

ettiği, %13.8’inin insanlara yardım etmek amacıyla, %10.8’inin ise bu mesleği tesadüfen tercih 

ettikleri saptanmıştır (Tablo 1). Bizim çalışmamızda öğrencilerin meslek seçiminde ailenin çok fazla 

etkili olmadığı görülmektedir. Göz ve ark. (2006)’nın yaptıkları bir çalışmada bizim çalışmamızdan 

farklı bir sonuç olan;  öğrencilerin okul tercihini etkileyen en önemli faktörün ailelerin isteğinin 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bölükbaş ve ark. (2009)’nın yaptıkları bir çalışmada erkek 

öğrencilerin %39.4’ü iş garantisinin olmasından dolayı hemşireliği tercih nedeni olduğunu 

belirtmişlerdir. Temel ve ark.(2009)’nın çalışmasında %37.6’sı rastlantısal, %32.7’si iş bulma 

kolaylığı nedeniyle bu mesleği seçtiklerini belirtmektedirler. Romem ve ark. (2005)’nın çalışmasında 

hemşirelik mesleğinin iş garantisinden dolayı her iki cinsiyet tarafından tercih edilen bir meslek 

olduğu belirtilmektedir. Literatür bulguları bu çalışmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Günümüzde üniversitenin birçok bölümünden mezun gençlerin işsiz kaldığı bilinen bir gerçektir. 

Hemşirelik gibi sağlık disiplininden mezun olan gençlerin gerek devlet kurumlarında gerekse özel 

kurumlarda iş bulma kolaylığı söz konusudur ve özellikle son yıllarda iş bulma kolaylığından dolayı 

hemşirelik mesleği tercih edilen ve pozitif anlamda yönelimin olduğu meslekler arasındadır. 

Üniversitelerin başka bölümlerinde okumakta iken bu bölümleri bırakıp hemşirelik eğitimine yönelen 

erkek öğrencilerin sayısında önemli bir artışın olduğu bilinmektedir.  

Tablo 2. Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Etme Durumunda Çevrenin Tepkileri 

Aile Tepkileri                                                                              n                                    % 

Komik buldular                                                                         14                                21,5 

Erkeğe uygun değil dediler                                                        3                                  4,6 

Yadırgadılar                                                                               10                                15,4 

Normal karşıladılar                                                                   38                                58,4 

Kız Hemşire Öğrencilerin Tepkileri 

Komik buldular                                                                         11                               16,9                                                          

Erkeğe uygun değil dediler                                                        3                                 4,6 

Yadırgadılar                                                                                7                                10,8 

Normal karşıladılar                                                                   44                               67,7 

Diğer Bölüm Öğrencilerinin (Erkek Öğrenci) Tepkileri 

Komik buldular                                                                         45                               69,2                                                               

Erkeğe uygun değil dediler                                                        6                                  9,2 

Yadırgadılar                                                                                4                                  6,2 

Normal karşıladılar                                                                  10                               15 ,4  

Erkek öğrencilerin % 58.4’ü bu mesleği tercih ettiğinde ailesinin bu durumu normal karşıladığını, 

%69.2’si diğer bölüm öğrencilerinin (erkek) bu mesleği tercih ettiklerini öğrendiklerinde komik 

buldukları tepkisiyle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrenciler; üniversitedeki diğer bölüm 

öğrencilerinin (erkek) % 9.2’sinin erkeklerin hemşire olma durumunu hemşireliğin erkeğe uygun bir 

meslek olmadığını ifade ettiklerini bildirmişlerdir (Tablo 2).  Bozkır ve ark. (2008)’nın çalışmasında 

erkeklerin hemşireliği kadın mesleği olarak gördükleri ve mesleğin içerisinde yer almada çekingen 

kaldıkları belirtilmektedir. Göz ve ark. (2006)’nın yaptıkları bir çalışmada sağlık memurluğu bölümü 

öğrencilerine meslekleriyle ilgili görüşleri sorulduğunda erkekleri yadırgama, erkeklere bakım  
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yaptırmama, hemşireliği erkeklere yakıştırmama şeklinde mesleki görüşlerini belirtmişlerdir. Yapılan 

bir çalışmada  % 53.6’sının “halkın erkek hemşirelere tepkisinin olumlu olur”, % 85.8’inin “erkekler 

de bayanlar kadar iyi hemşirelik yapabilir” ve % 78.0’inin “erkeklerden de hemşire olabilir” şeklinde 

görüş bildirmektedirler (Ünsal, Akalın ve Yılmaz 2009).  Meslek seçiminde, mesleğe uyum sağlamada 

ve verimli bir çalışma yaşamı sürdürmede o mesleğe ilişkin olumlu bir görüş ve tutuma sahip olmak 

gerekir. Hemşirelik mesleğini çeşitli nedenlerle tercih eden öğrenciler hemşirelik hakkındaki 

toplumsal imajdan etkilenmektedir. Hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının olumsuz olduğu ve bu 

olumsuzluğun mesleğe giriş üzerinde olumsuz etkileri olduğu literatürde vurgulanmaktadır. Oysaki 

mesleğe ilişkin olumlu bir görüş ve tutuma sahip olmak bireysel başarıda önemli olduğu kadar 

mesleğin gelişimi açısından da önemlidir (Eşer ve ark.2008). Ünver ve ark. (2009)’nın yaptığı bir 

çalışmada toplumun % 61.4’ü hemşireliği bayan mesleği olarak atfettiği belirtilmektedir. Meadus 

(2000) çalışmasında hemşireliğin toplumda öne çıkan imajının kadın mesleği olduğunu ve 

hemşireliğin sadece kadın mesleği olarak etiketlendiğini, reklam için hemşirenin bakım verici rolünü 

yansıtması amacıyla çekilen fotoğraflarda hiç erkek fotoğrafının olmadığını belirtmektedir. Tezel ve 

ark. (2008)’nın çalışmasında hastaların çoğu erkek hemşireden bakım alırken, utanma-sıkılma ve 

iletişim kurmada güçlük yaşanabileceğini belirtmişlerdir. Hemşirelik mesleğinde cinsiyet ayrımının 

olmadığını anlatan programların yapılması son derece önemlidir. 

 

Tablo 3.Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine Katkılarına İlişkin Görüşleri 

Erkeklerin Hemşirelik  Mesleğine Katkıları                        n                                         % 

Etkisi olmaz                                                                            2                                         3,1 

Profesyonel meslek olur                                                       20                                      30,8 

Olumsuz etkilenir                                                                   5                                        7,7 

Önyargılar azalır                                                                  10                                      15,4 

Mesleğin kalitesi artar                                                          28                                      43,1 

Çalışmaya katılan erkek öğrencilerin % 43.1’i erkeklerin bu mesleğe dahil olmasıyla mesleğin 

kalitesinin artacağını, % 15.4’ü ise hemşirelik mesleği üzerindeki olumsuz ön yargıların ortadan 

kalkabileceğini ifade etmişlerdir (Tablo 3). Erbil ve ark. (2009)’nın çalışmasında erkek öğrencilerin 

hemşirelik mesleğine ilişkin olumsuz düşünce ve ön yargıların azalması, mesleğin toplumsal 

statüsünün artması gibi mesleğe olumlu katkılarının olabileceği düşünceleri belirtilmektedir. (Evans 

1997)’nın çalışmasında; toplum, liderlik yönleriyle erkekleri ön plana çıkardığı için erkeklerin 

hemşirelik mesleğine dahil olmasıyla mesleğin statüsü ve imajında artma olabileceğini belirtmektedir. 

Çalışma bulguları literatürle uyumludur. 

 

Tablo 4. Erkek Öğrenci Hemşirelerin Geleceğe Yönelik Hedefleri 

Hedefler                                                                               n                                           % 

Mesleği yapmayacağım                                                        5                                         7,7 

Klinik hemşiresi                                                                  16                                       24,6 

Akademisyen hemşire                                                         25                                      38,5 

Kararsızım                                                                           19                                       29,2 
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Erkek öğrencilerin %38.5’i gelecekte akademisyen hemşire olmaya ilişkin hedeflerinin olduğu, % 

7.7’sinin ise bu mesleği gelecekte yapmayacakları saptanmıştır (Tablo 4). Erkek öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun kararsız olması, mesleği yapmayacağını belirtmesi ve akademisyen hemşire olarak 

hizmet vermek istemesi çalışmanın önemli bir bulgusudur. Bölükbaş ve ark. (2009)’nın yaptığı 

çalışmada erkek öğrencilerin % 90.9’u erkek hemşirelerin gerekliliğine kesinlikle inandıklarını ve 

mesleğe ne tür katkılar sağlayabilecekleri konusunda % 40.2’si yorum yapmazken, % 9.1’i fiziksel 

güç, erkeklerin bayanlara göre daha soğukkanlı, sakin ve kararlı, kadın erkek eşitliği olduğunu ve 

mesleklerde cinsiyet ayrımının olmaması gerektiği belirtilmektedir. Temel ve ark. (2009)’nın 

çalışmasında % 44.1’i yönetici, %13.9’u eğitimci, %11.4’ü araştırmacı hemşire olarak çalışmayı 

düşündükleri belirtilmektedir. Karaoğlu ve ark. (2007)’nın çalışmasında hemşire öğrencilerin mezun 

olduktan sonra en çok akademiysen hemşire olarak çalışmak istedikleri bildirilmektedir. Bizim 

çalışmamızın bulguları literatür bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

Tablo 5. Erkek Öğrencilerin Diğer Bölümlerdeki Öğrencilerin Tepkilerine Göre Üniversitenin 

Başka Bir Bölümüne Geçiş Yapmaya İlişkin Görüşleri 

Erkek Öğrencilerin Üniversitenin Başka Bölümüne Geçmeye İlişkin Görüşleri                        

                                                                                Evet              Hayır        Kararsızım     Toplam 

Diğer  Bölüm 

Öğrencilerinin 

Tepkileri 

Komik buldular 13 21 11 45 

 Erkeğe uygun değil 3 3 0 6 

 Yadırgadılar 1 1 2 4 

 Sevindiler 0 1 1 2 

 Normal karşıladılar 5 0 3 8 

Toplam  22 26 17 65 

 

Diğer bölümlerinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin verdikleri tepkiler ile erkek öğrencilerin 

hemşirelik bölümü dışında başka bir bölüme geçiş yapmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

istatistiksel analiz yapılmak istenmiş, ancak tablonun gözlerinde yeterli sayı olmaması nedeniyle ki-

kare testi yapılamamıştır (Tablo 5). Diğer bölüm öğrencilerinin (%62.2)’si erkeklerin hemşire 

olmasını komik bulduğunu, bu tepkiye rağmen erkek öğrenci hemşirelerin (80.8)’i başka bir bölüme 

geçme görüşüne hayır, (64.7)’inin kararsızım,  (%59.1)’unun evet dediği saptanmıştır. Bu üç oran 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p=0,122;  p=0.753;  p=0.295).  Meadus ve 

Twomey (2007)’nın yaptıkları bir çalışmada, erkeklerin hemşirelik mesleğini seçmedeki engeller 

olarak kadın odaklı bir meslek olması ve medyada rol model olarak erkeklerin eksikliği gösterilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada, erkek hemşirelerin yaşadığı streslerin en önemli nedeni bu mesleğin toplum 

tarafından kadın mesleği olarak algılanması olarak vurgulanmaktadır (Lou, Yu ve Hsu 2007). 

Hemşireliğin toplumda kadın mesleği olduğu imajının olması, diğer bölümlerde öğrenim gören 

üniversite öğrencilerinin tepkilerini etkilemiş olabilir, bu tepkiye rağmen hemşirelikte öğrenim gören 

erkeklerin hemşirelik bölümünden vazgeçip başka bir bölüme geçme görüşlerinin olmadığı 

görülmektedir. 
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Yazarın Yorumu Ve Kullanım Alanı 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırma kapsamına alınan erkek öğrencilerin, hemşirelik 

mesleğini seçerken bilinçli tercih yapmadıkları görülmektedir. Eğitimciler öğrencilerin hemşireliğe 

ilişkin algılarının dört yıl boyunca değişmesine yönelik olarak hemşireliği tanımalarında rol modeli 

olmalıdır. Hemşireliğin toplumun tüm kesiminde ve erkek öğrenci hemşireler üzerinde de daha 

istendik benimsedikleri bir meslek olması, öğrencilik yıllarından itibaren hemşirelik imgesinin olumlu 

yönde geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ülkemizdeki erkek 

öğrencilerin genelini yansıtmamakta olup çalışmanın yapıldığı okuldaki erkek öğrencilerle sınırlıdır. 

Erkek öğrenciler ile daha geniş bir örneklemde ve kalitatif araştırmaların yapılması önerilmektedir. 
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