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ÖNSÖZ 
 
 

 
      Bu araştırma, Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’ne başvuran gebelerin empatik 
iletişim açısından sağlık personelinden beklentilerini belirlemek için yapılan yüksek 
lisans dönem projesidir. Projenin birinci bölümünde araştırmanın amacı ve önemi 
belirtilmiştir. İkinci bölümde araştırma konusuna uygun ayrıntılı bilgiye, üçüncü 
bölümde araştırma hakkında gereç ve yöntem bilgisine, dördüncü bölümde araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulara, beşinci bölümde bulgulara ilişkin yorumlara, altıncı 
bölümde araştırmanın sonuçlarına ve önerilerine yer verilmiştir. 
 
      Bugüne değin yaşamımın her döneminde yanımda olan ve destekleyen aileme, 
araştırma süresince beni yönlendiren, destekleyen, engin bilgilerinden yararlandığım ve 
birlikte çalışmış olmaktan onur duyduğum danışmanım Doç. Dr. Ruhi Selçuk 
TABAK’a, araştırmada katkısı olan arkadaşlarıma, anket sorularını yanıtlamayı kabul 
eden, Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’ne başvuran gebelere teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ 

 

 

1.1. Problemin Tanımı 

 

      İnsanlar yaşantılarının her aşamasında iletişim içindedirler. İletişim, özellikle 

toplumsal yaşamda, başarı ve mutluluğun temelidir. Ancak, insanların iletişim 

konusundaki bilgileri ve uygulamaları, iletişime verdikleri önemle aynı düzeyde 

değildir. Özellikle çalışma yaşamında iletişim kurarken, etkili iletişim için gerekli olan 

ilkelere yeterince özen gösterilmemektedir. Kişiler kendilerini zorlamadan, rasgele 

iletişim kurmayı yeğlemektedirler. Bu yaklaşım, yürütülen hizmetin başarısını olumsuz 

etkilemektedir. Başarılı hizmet üretmenin en önemli koşulu bilinçli, amaçlı ve etkili 

iletişim kurmaktır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde çalışanların tümü, iletişim kavram, 

anlam, ilke, amaç ve uygulamalarını bilmek durumundadırlar (Tabak, 2002). 

 

      Latince “communis” sözcüğünden türetilen “communication” sözcüğünün karşılığı 

olan “iletişim”, anlam olarak karşılıklı paylaşmayı, birlikteliği ve toplumsallaşmayı 

içermektedir. İnsanların bulundukları ortam ve toplumlardaki kuralları öğrenmesi, değer 

ve inançları benimsemesi, kendilerine verilen rolleri bunlara uygun olarak yürütebilmesi 

iletişimle gerçekleşir (Tabak, 2002). 

 

      Her birey yaşamı ve olayları kendi bakış açısıyla değerlendirir. Bireylerin kendine 

özgün bakışı, dünyayı ona diğerlerinden farklı gösterir. Bu bakışla gördükleri, onun 

duygu ve davranışlarını da büyük ölçüde etkiler. Eğer bir insanın nasıl düşündüğünü ve 

hangi duyguları yaşadığını anlamak istenirse, onun penceresinden bakmak gerekir. 

Kendi penceremizden onun dünyayı nasıl gördüğünü anlamaya çalışmamız bizi yanıltır. 

Çünkü biz yalnızca kendi gördüklerimiz üzerinden konuşabiliriz. İşte bu, başkasının 

penceresinden bakma davranışı, iletişimde “empati” adını alır (Tabak, 2002). 
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      Empati, insanın karşısındaki insanın duygularını ve düşüncelerini anlaması, 

anladığını ona iletmesi, onun gibi düşünmeye ve hissetmeye çalışmasıdır. Bu bir tür role 

girme davranışıdır. Empatik iletişimde önemli noktalardan biri de, girilen rolde, o 

insanın duygu ve düşüncelerini anlayacak kadar kalmak ve yeniden kendi rolüne geri 

dönmektir (Tabak, 2002). 

 

 

1.2. Empatik İletişimin Önemi 

 

      İletişim, insan yaşamının her kesitinde ve çeşitli düzeylerde, giderek artan bir önem 

taşımaktadır. Bunun temel nedeni, her geçen gün gelişen ve değişen bir toplumda 

yaşayan insanın, sürekli olarak başkalarıyla ilişki kurmak zorunda olmasıdır. Amaç ve 

işleyiş açısından belirgin özellikleri içeren ve sistematik biçimde gerçekleştirilen 

iletişim, insanların özel yaşamlarında olduğu kadar çalışma ortamlarında da başarı ve 

mutluluğun en önemli kaynağıdır. İnsanlar açısından bu değerleri taşıyan iletişim, 

kurumlar açısından verimlilik ve kalitenin temelidir (Tabak, 2003). 

 

      Terapi/danışma ortamlarının yanı sıra, günlük yaşamın hemen her kesiminde 

empatik anlayış, insanları birbirine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine 

sahiptir. İnsanlar, kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve kendilerine 

önem verildiğini hissederler. Diğer insanlar tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise, 

bireyi rahatlatır; kendini iyi hisseder. 

 

      Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırıcı özelliği bilindiği için, empatik 

becerilerini artırmak amacıyla çeşitli meslek gruplarına empati eğitimi verilmektedir. 

Örneğin hekimlere, hekim adaylarına, hemşirelere, ticaretle uğraşanlara, hatta satış 

elemanlarına, öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, psikiyatrlara, psikologlara, 

danışmanlara empati kurma becerilerini artırmak amacıyla eğitim verilmektedir 

(Dökmen, 2005). 
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      Empatik iletişim, sağlık hizmetlerinde ayrı bir öneme sahiptir. Her kademedeki 

sağlık personelinin, hizmetteki hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kuracağı kişiler arası 

iletişim sürecini, boşa harcanmış emek ve zaman olma durumuna düşürmemek için, 

etkili iletişim konusunda düşünmesi ve bir şeyler yapması gereklidir. Etkili iletişim, tek 

taraflı olmayacağı için, sağlık personelinin kendini tanıma, etkili konuşma, etkili 

dinleme gibi çabalarının yanında, hizmeti alan kişileri de iletişim sürecine katması 

zorunludur. Bu da en iyi empatik iletişim yoluyla gerçekleşir (Tabak, 2002).  

 

 

1.3.  Araştırmanın Amacı 

        
      Bu araştırmanın genel amacı, Ankara ilinde bulunan “Zübeyde Hanım Doğumevi” 

ne Eylül 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında başvuran gebelerin empatik iletişim 

açısından sağlık personelinden beklentilerinin ve bu konudaki gözlem ve 

deneyimlerinin değerlendirilmesidir. 

                                                                                                                                                      

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

 

 

1. ZHDH’ ne başvuran gebelerin empatik iletişim açısından sağlık personelinden 

beklentileri nelerdir? 

 
2. Gebe-sağlık personeli iletişimini etkileyen faktörler nelerdir? 

 
3. Gebeler, empatik iletişim açısından sağlık personelinin uygulamalarını nasıl 

değerlendirmektedirler? 

 

4. Gebeler sağlık personelinin iletişim uygulamalarının hangi boyutundan ne 

derece memnundur? 
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1.4. İletişim 

 

      İletişim yaşamla iç içedir. İnsanlar iletişim kurarak biyolojik bir canlı olmaktan 

çıkıp, toplumsal bir varlık haline gelir, zira, başkalarıyla gerçekleşen her etkileşimde 

iletişim ön plana çıkmaktadır (Akoğuz, 2002).  

 

     İletişim, günümüzde çeşitli anlam, yaklaşım ve modelleriyle birçok disiplinin 

kapsam ve uygulamalarında yer almaktadır. Sağlık hizmetleri de iletişimin değişik 

düzeylerde ve yoğun olarak kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Bu alanda 

iletişimin temel işlevi, anlamları ortak kılmanın yanı sıra duygu, düşünce ve bilgileri 

paylaşarak insanların birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamaktır (Tabak, 2003). 

 

      İletişimi kısaca, “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak 

tanımlayabiliriz. Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. Örneğin bu tanıma 

dayanarak iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi, arıların bal 

bulunan yeri birbirlerine bildirmelerini de iletişim kabul edebiliriz (Dökmen, 2005). 

 

      İletişim, insanın kendisini yönlendirmek ve değişen gereksinimlerini karşılamak 

için, çevreden gelen uyarıları eleyerek ve yeniden düzenleyerek etkin bir anlamlandırma 

ve bunu paylaşma çabasıdır (Zıllıoğlu, 1996).  

 

      İletişim, iletilmek istenen mesajın, ilgili herkes tarafından tümüyle anlaşılabilmesi 

amacıyla bilgi, kanaat ya da düşüncenin yazı, konuşma ve görsel araçlarla ya da 

bunların bir arada kullanılarak iletilmesi, alınması ya da değiştirilmesidir (Sillars, 1995). 
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      Masterson ve Watson’ a göre “İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu 

anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir” (Bıçakçı, 2002). 

 

      Mc Bride’ a göre iletişim, yalnızca haber ve ileti alışverişi değil, görüşler, olgular ve 

verilen iletimini ve paylaşımını içeren bireysel ve ortak etkinliklerdir. 

 

      “İletişim, birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişmeleri 

haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, 

sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular 

taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı 

içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleridir (Bıçakçı, 2002). 

 

      İletişim, insan ilişkilerini düzenleyen çok önemli bir süreçtir. İletişim, kişiler 

arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir (Bilen, 2000). 

 

      İletişim kişilerin birbirleriyle haberleşmesi, birbirine bazı bilgiler iletmeleridir. Her 

iletişimde belli bir davranış vardır. Dolayısıyla, iletişim davranışını “bir insanın 

diğeriyle, sosyal bir etkileşim içinde haberleşebilmesi” diye tanımlanabilir (Koptagel, 

2001). 

 

      İki insanın birbirini aynı sosyal ortam içinde algıladığı andan itibaren iletişim 

kurmamak olanaksızdır. Bu iletişim sırasında konuşmak ya da davranışlarda bulunmak 

gerekmemektedir. Çünkü davranış yokluğunun da bir mesaj değeri vardır. Kurulan her 

iletişimde kaynak ve alıcı bulunmaktadır. Kaynak ve alıcının noktaları ne denli çok ise, 

yani ortak yaşantı alanları ne denli büyükse, iletişim sırasında anlaşmaları da bir o kadar 

kolay olacaktır (Gürhan, 2003). 
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1.4.1. İletişimin Özellikleri 

 

      İletişimin özellikleri iletişimden beklenen işleve göre değişmektedir. Yalnızca 

bilgilendirme, haber verme işlevine yönelik iletişim ile alıcıda çeşitli değişiklikler 

oluşturmaya yönelik iletişim arasında içerik ve yapı farklılıkları vardır. Bilgi verme 

genellikle, tek yönlü yani doğrusal bir süreçtir. Alıcıda oluşan etki ve değişiklikler fazla 

dikkate alınmaz. Geri bildirime de fazla yer verilmez. İletişim bir “ileti aktarımı” olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak iletişimin temel amacı “insanların etkilenmesi, yeni 

ürünlerin ve yakınlaşmanın ortaya çıkması” olan bir süreçtir. Çift yönlü yani döngüsel 

olan bu süreç, bir iletişim eyleminde; kaynak ve alıcı durumundaki iletişimcilerin iletiyi 

kodlaması ve kod açması, iletişim ortam ve kanallarının kullanılması gibi aşama ve 

öğeleri kapsamaktadır. 

 

      İletişim süreçlerinde genel olarak şu öğeler yer almaktadır: 

Kaynak: İletişim sürecini başlatan, ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığıyla 

gönderen kişi ya da gruptur. 

 Kodlama işlemi: Bilgi, düşünce, duygu ve becerilerin işaret ve simgelerle 

sinyalleştirilmesidir. 

Mesaj: Kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları temsil 

eden semboller ya da işaretler örüntüsüdür. 

Kanal: Kodlanmış iletinin kaynaktan hedef ya da hedeflere, alıcılara ulaştırılmasını 

sağlayan tüm doğal ve yapay aracılardır. 

Kod açma işlemi: İletilerin duyu organlarıyla alınması ve zihne iletilmesidir. 

Alıcı: Kaynaktan gelen iletileri biyolojik ve psiko-sosyal süreçler yoluyla alıp 

yorumlayan, sözlü sözsüz tepkilerde bulunan kişi ya da gruplardır. 

Geri bildirim: Kaynak tarafından gönderilen uyarıcılara alıcının gösterdiği tepki ve 

kaynağın kendini algılayarak değerlendirmesidir (Tabak ve Sonmaz, 2002).   
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1.4.2. İletişim Bir ‘Beceri’ midir? 

 

      “İletişim becerileri” kavramının oldukça serbest kullanılması çok geniş bir alana 

yayılan anlamlarının gözden kaçırılmasına yol açmaktadır. Davranışsal olarak 

tanımlanan bir olgu olarak beceri, iletişimin kavramsallaştırılabileceği düzeylerden 

yalnızca biridir. Eğitim kuramı uzun süredir girişimleri, biliş, duygu ve aynı zamanda 

beceri düzeyinde karmaşık davranışları etkileme amaçlarına göre ayırmaktadır (Salmon 

ve Young, 2005a). 

 

1.4.2.1.Beceriler 

 

      Beceri olarak iletişim kavramı, doğal olarak kliniksel bir bağlamda yer almaktadır. 

Profesyonel eğitim genellikle beceri birikimi olarak algılanmaktadır. Bu nedenle 

iletişim, yalnızca ek bir beceri kategorisini temsil etmektedir. “Beceriler”in somut 

olması, aynı zamanda iletişim ve iletişim eğitimini de bir araya getirmektedir. Beceriler, 

edinilebilir, ölçülebilir, güncellenebilir, artırılabilir ve başkalarına iletilebilir (Salmon ve 

Young, 2005a). 

 

      Beceri, aynı zamanda, sınırlayıcı bir kavram da olabilir. Becerinin apaçık olan 

nesnelliği, iletişimin sürekli olarak ‘uzmanlar’ ve uzman tanımlı kodlama şemaları 

yoluyla değerlendirilmesini sağlar. Ancak, hastaların görüşleri uzmanlarınkinden farklı 

olabilir ve bir uzman bakış açısından daha iyi bir hale getirilen iletişim, hastaların 

yaşantılarını aynı biçimde daha iyi hale getirmeyebilir. Hasta memnuniyetini ölçen, 

hasta merkezli muayeneleri teşvik eden girişimleri sistematik bir biçimde gözden 

geçiren bir çalışmadaki on bir araştırmadan altısı, girişimleri destekleyen kanıtlar 

üretmiştir. Ancak gözden geçirmeyi gerçekleştirenler, hastalar tarafından 

puanlandırılan, buna karşın uzmanlar tarafından tanımlanan bu sonuçların, hastaların 

öncelikleriyle birebir örtüşmeyebileceğini göstermiştir (Salmon ve Young, 2005a). 
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      Beceri kavramı, iletişim kalitesini, iletişimi gerçekleştiren bireyden ayırmaktadır. 

Bir başka deyişle, ‘iletişim becerileri’, ‘kişiler arası beceriler’ ya da ‘politik beceriler’, 

insan davranışlarının temel değerler ve insanın kişiliği dışında kalan yönlerini 

açıklamak için kullanılır. Öte yandan, bakım, şefkat ve ahlak kavramları temel ve 

sürekli insani özellikler olarak kabul edildikleri için, ‘bakım becerileri’, ‘şefkat 

gösterme becerileri’ ya da ‘ahlaki beceriler’, aynı biçimde kabul edilemezler. Bu 

nedenle, ‘beceri’ kavramının hastaların klinisyenlerin değişmeyen özelliklerine ilişkin 

duyduğu kaygılarıyla nasıl uyuştuğunu anlamak gerekmektedir (Salmon ve Young, 

2005a). 

 

 

1.4.2.2.Beceri Ötesi: Biliş, Duygu ve Değerler 

 

      Hastalarıyla zayıf iletişim kuran klinisyenler bazen, arkadaşları ya da 

meslektaşlarıyla mükemmel iletişimde bulunabilirler. Bu durum, bu becerilerin, bu 

kişilerin repertuarında olduğunu, ancak hastaların bu davranışları ortaya çıkarmadığını 

göstermektedir. Hastaların bu davranışını nelerin etkilediği, iletişimin ele alınabileceği 

başka düzeylerde bulunabilir. Örneğin, tıbbi olarak açıklanamayan semptomlara ilişkin 

konsültasyonlarda, pratisyenlerin neden hastalarının semptomlarıyla empati 

kurmadıklarını ya da hastaların bekledikleri açıklamaları yapmadığını ya da duygusal 

desteği sağlamadıklarını ele alın. Bilişsel düzeydeki bir açıklama, pratisyenlerin, 

hastalarının ne istediğini bilmediğini göstermektedir. Duygusal düzeydeki yaklaşım ise, 

hastaların istekleri karşısında pratisyenlerin bunaldığını, bu nedenle hastalardan 

uzaklaştıklarını gösterecektir.  

 

 

1.4.2.3.Anlayışlı Olma 

 

      Epstein, anlayışlı olma kavramını ‘anlayışlı davranış’ kavramı biçimine getirmiştir. 

Bu durum, ‘zihnin kendi hareketlerine dikkat ettiği’ ilgili, hatta eleştirel kendi (Salmon 

ve Young, 2005a) 
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kendine gözlem süreci anlamına gelmektedir. Epstein, bunun kişinin davranışsal, 

bilişsel ya da duygusal bileşenlere bölünemeyen bir özelliği olduğunu ve şefkat 

kavramının temelini oluşturduğunu öne sürmektedir. Akıl hocalarının model 

alınmasının önemli olduğunu kabul etmesine karşın Epstein, anlayışlı olma kavramının 

açık bir biçimde öğretilmesi konusuna kuşkuyla yaklaşmaktadır (Salmon ve Young, 

2005a). 

 

    

1.5. Sağlık Hizmetlerinde İletişim  

 

      Sağlıklı yaşama hakkı, hukuk düzeni tarafından güvence altına alınmış temel insan 

haklarından biridir. Yaşam süresi içinde, herhangi bir nedenle bireyin sağlığının 

bozulması, yaşama hakkına bir tehdit olarak algılanabilir. Sağlığı bozulan birey, tıbbi 

yardıma gereksinim duyduğunda bu yardımı genellikle bir sağlık kuruluşundan alır. 

Bireyin sağlık kuruluşuna başvurusuyla sağlık personeli ile hasta birey arasındaki ilk 

ilişki başlar (Cebeci, 1996). 

 

      Sağlık hizmeti her zaman bir yardım çağrısı ile başlar. Yardım beklentisi içinde olan 

bireyler genel olarak endişe ve stres içindedir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde iletişim 

açısından geliştirilen genel kuramsal temel, “iletişimin stresle başa çıkma modeli” dir. 

Bu model aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır; 

• Mücadele stratejilerinin güçlendirilmesi 

• Gerekli bilginin sağlanması 

• Öneri/danışmanlık hizmeti verilmesi 

• Empati kurulması 

• Hastanın katılımının sağlanması 

 

      Ancak, sağlık hizmetleri alanında iletişimin gerçek işlevi, anlamları ortak kılmanın 

yanı sıra duygu, düşünce ve bilgileri paylaşarak insanların birbirlerine yakınlaşmalarını 

sağlamaktır (Tabak, 2005). 
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      İletişim uygun bir biçimde gerçekleştirilirse, her şeyden önce, bireyler 

anlaşıldıklarını hisseder ve sorunları ile daha etkili olarak ilgilenme yönünde 

güdülenirler. 

 

      Sağlık hizmeti verilen ortamlarda sorunlarına çözüm arayan kişilerin gereksinimleri, 

fizyolojik özelliklerden psikososyal özelliklere doğru geniş bir değişkenlik gösterir. En 

önemli psikososyal gereksinim ise anlaşılma gereksinimidir. 

 

      Sağlık hizmeti veren kurumların kişiye yönelik olmaması, topluma yönelik olması 

bu gereksinimin yeterince karşılanmasını zorlaştırmaktadır. Zaman yetersizliği, gelişmiş 

teknoloji, personel yetersizliği, verimlilik beklentisi gibi bir çok etmen sağlık 

personelinin hizmeti alanların isteklerini tam olarak karşılamasını önlemektedir (Tabak, 

2005).   

 

      Hekimler için önemli bir stres faktörü, hastaların tedaviyi benimsememesidir; bu 

durum, çatışma gibi davranışların ortaya çıkmasına yol açmakta ve hastaların davranış 

değişiminin önemini de vurgulamaktadır. Sağlık davranışının değiştirilmesi için, 

hastalarla işbirliği yapılması gereklidir; ancak hastalar genellikle, çoğu hekimin 

beklediği gibi karşıdan gelen istek üzerine işbirliği yapmamaktadır. Özellikle zaman 

kısıtlamaları, hekimlerin hastalarının verdikleri işaretleri kaçırmalarına, hastaların 

görüşleri, kaygıları ve beklentilerinin araştırılmamasına ya da hastanın duygularıyla 

yüzeysel olarak ilgilenmesine yol açan baskın bir faktördür (Salmon ve Young, 2005b).   

 

      Hekim ve hemşirelerle işbirliği yapma deneyimini hiç yaşamamış hastaların böyle 

bir ilişkiye etkin olarak katılmaları nasıl sağlanır?. İşbirliğine dayanan bir ilişkiye girme 

arzusunu sağlık personeli dile getirmeli ve arkasından oynayacakları rollere göre bunun 

anlamını açıkça anlatmalıdır (Gordon ve Edwards, 2001). 
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      İşbirliğine dayanan ilişkide hastaların soru sormalarını yüreklendirmek işin en 

önemli yanıdır; çünkü hastaların çoğu, soru sorma haklarının olmadığını, buna karşılık 

her tür soruya yanıt vermek zorunda olduklarını düşünür. Pek çok hastaya soru sormak, 

hekimlere, hemşirelere ait bir hakmış gibi görünür. Bir araştırma, muayene sırasında 

hastanın konuşmasının yarıdan fazlasını hekimin sorduğu sorulara yanıt vermeye 

ayırdığını göstermiştir. Yirmi dakikalık bir muayenenin yalnızca % 6’lık bir süresinde 

hasta hekime soru sorabilir. Hekim, muayene süresinin yarısını hasta orada yokken de 

yapabileceği işleri yapmakla geçirir. 

 

      Sağlık personelinin kullanabileceği olağanüstü teknolojik ve bilimsel ilerlemelere 

karşın, iletişim, hala hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik işlemlerin özü olarak 

görünür; çünkü hastaların sağlık personeliyle ilişkilerinin niteliği, kendilerine yapılan 

muameleden duydukları memnuniyeti güçlü bir biçimde etkiler 

 (Gordon ve Edwards, 2001) . 

 

      Hasta memnuniyetinin, kaliteli hizmetin önemli bir boyutu olduğu ve yararlı bir 

çıktı ölçüsü olduğuna ilişkin kanıtların olmasına karşın, hasta memnuniyetini 

değerlendirmek ve tanımlamak zordur. Sağlık personeline, özellikle de hekimlere büyük 

beklentilerle gelinmektedir; çünkü hastalar sağlık personelini sorunlarını çözecek kişiler 

olarak görmektedir. 

 

      Hastalar ve hekimlerin, ortak bir hedef ve tamamlayıcı rollere sahip olmalarından 

dolayı, karşılıklı güven bağlamı ve işbirliği anlayışı içerisinde etkileşim halinde 

bulunmaları gerekmektedir. Hekim ve hastanın birbiriyle ilişki kurma biçimi, her ikisi 

arasında ortak bir anlamın yaratılmasına neden olur. Diyaloğa dayalı tutum, ortaklık 

kurma, karşılıklılık ve karşılıklı anlaşma, insanın eşsiz ve değerli hissetme 

gereksinimini tatmin eden, tek tip olmayan ve daha az katı bir iletişimin habercisidir 

(Leite ve ark., 2005).  
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      Memnuniyet, “başvuranın beklediği kalite ile algıladığı kalitenin bir işlevi” olarak 

tanımlanmaktadır. İlk süreçte hizmete ilişkin beklentiler, hizmetin sunum 

sürecinde değişmekte ve hizmet sunumunun sonucunda başvuranın algıları 

memnuniyetini belirlemektedir (Hıdıroğlu, 2001). 

 

      Sürekli kalite iyileştirmesi, sağlık bakımı sunanların hasta beklentilerinin ötesine 

geçmek için gösterdikleri çabadır. İletişim eksikliği hastanın tıbbi bakım konusunda 

tatminsizliğine yol açarken, hasta tatmini kaliteli bir bakımın en önemli göstergesi 

konumundadır. Hasta merkezli bakım anlayışı, hastanın gereksinimlerinin, değerlerinin 

ve inançlarının dinlenip saygı duyulmasını gerektirir (Sommaruga, 2004). 

 

      Günümüzde sağlık hizmeti veren bir çok kurumda gerek yönetim gerekse çalışanlar 

hasta memnuniyetini önemli ve vazgeçilmez bulurken; artık hasta memnuniyeti, kalite 

vb. çalışmaların bir adım ötesinde hasta memnuniyetsizliklerinin giderilmesi, hatta 

memnuniyete dönüştürülmesi faaliyetlerinin ön plana çıkarılması konusunda yeterince 

bilinçli davranmamaktadır. Hasta memnuniyetini sağlamak elbette öncelikli amaçlar 

arasında yer almalıdır. Hasta memnuniyetsizlikleri çoğu zaman “hizmetin aksaması 

kaynaklıdır” varsayımıyla, aksayan noktaların farkında olmanın tek yolu 

memnuniyetsizlik gösteren hastaların yakınmalarına değer vermek ve bu hastalara sahip 

çıkarak sorunları çözmektir (Söylemez, 2005). 

      Avrupa’da Picker Enstitüsü’nde yapılan, “Gelecekte Avrupalı Hastalar” projesi, 

hastaların ve yurtdaşların gelecekteki sağlık bakımına dayalı gereksinimlerini ele almak, 

araştırmak ve tartışmak için Avrupa ülkelerinden geniş bir grup katılımcının içinde yer 

aldığı işbirliğine dayalı bir projeydi. Avrupalı hastaların görüşlerini araştırmak için çok 

yönlü yöntemler kullanılarak ( literatür incelemesi, odak gruplar, telefon anketi, 

katılımcı toplantıları) 8000’den fazla Avrupalı hasta ve yutdaştan veri elde edildi. 

Çalışma bütün Avrupa ülkelerindeki konuyla ilgili siyasi sorunlara odaklandı. 

Katılımcılar, bekleme süreleri, sağlık çalışanlarıyla iletişim, sağlık bilgilerine ulaşım, 

bakımın sürekliliği, tanılarda isabetsizlik, sağlık hizmeti sunanların esneklik ve 
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çeşitliliği ve gereksinime göre sağlık bakımı kaynaklarına erişme bakımından eşit bir 

sistem gibi konularda kaygılıydılar. Dikkat çeken asıl şey, daha fazla özerklik ve 

denetim istemlerinin Avrupalı nüfus içerisinde artıyor olması hususuydu. İnsanlar, aynı 

zamanda, kendi sağlık bakımlarını yürütmekte, artan sayıda daha fazla sorumluluk 

almaya istekli görünmekteydiler (Coulter, 2004). 

 

 

1.5.1. Sağlıkta İletişimin Önemi 

 

       İletişim yaşamın vazgeçilmez bir ögesidir. “Yapılan gözlemler ve çalışmalar tek 

hücrelilerden, gelişkin memelilere dek tüm canlıların alıcı ve verici iletişim düzenleri 

olduğunu göstermektedir” (Zıllıoğlu, 1996). 

 

      Sağlık hizmetlerinde yürütülen iletişim, hizmeti sunanlar ve alanlar arasında çeşitli 

düzeylerde gerçekleşen etkileşimdir. Sağlık çalışanlarının kendi aralarında geliştirdikleri 

iletişim biçimi; hizmeti alanlarla aralarındaki etkileşimi belirler.  Benzer olarak, hizmeti 

alan  kişinin kendi sosyal yapısından kaynaklanan tepkileri, sağlık çalışanları ile olan 

ilişkilerini etkiler (Tabak ve Sonmaz, 2002). 

 

      Sağlık hizmetlerinin amacı, insanları hastalıklardan korumak ve kurtarmaktır. Sağlık 

alanında çalışanların özellikle de hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kişilerin bu 

amaca daha kolay ulaşabilmeleri için mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra, iyi ilişki 

kurma yollarını da bilmeleri gerekmektedir. 

 

      Hizmet alanla sağlık personeli iletişiminde özellikle, hastaların ya da hasta olmayıp 

sağlık personeline bir konuda danışanların çok değişik iletişim gereksinimleri 

olabilmektedir. Bu kişiler öneriye, güvenceye, danışmaya ya da sosyal ilişkilere 

gereksinim duyabilmektedirler. Sağlık personelinin bu gereksinimleri ne ölçüde 

karşılayabileceği, onun iletişim bilgi, beceri ve deneyimine bağlıdır (Uludağ, 2001). 
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1.5.2. İletişimde Etkin Dinlemenin Önemi  

 

      Dinlemenin bir kimsenin sorununu çözmede nasıl yararlı olacağını anlayabilmek 

için, önce bir kimsenin sorununu onun kendisinden başka hiç kimsenin 

çözemeyeceğinin kabul edilmesi gerekir.  O kişiye, ancak kendi sorununu kendisinin 

çözebilmesi için yardımcı olunabilir. Çünkü, bir kişinin sorununu onun yerine 

çözdüğümüzü varsaysak bile, bu kısa vadeli bir çözüm olur ve o kişi uzun dönemde 

benzer sorunlarla yine karşılaşır. O kişiye, köklü çözümleri kendinin bulması yönünde 

yardım edilirse, gerçek bir katkı yapılmış olur (Cüceloğlu, 2001). 

 

      Kişiler arası iletişim engellerini kaldırma da önemli bir yöntem “etkili dinleme”dir. 

Etkili dinleme, karşıdaki kişinin düşüncelerini, gereksinimlerini, kaygılarını işitmek ve 

anlamaktır. Etkili bir dinleme dört önemli aşamadan oluşmaktadır. 

• Duyma 

• Dikkat 

• Anlama 

• Anımsama 

      Dinleme, insan ilişkilerini yönlendiren oldukça önemli bir eylemdir. Bugün 

insanların karşılaştığı ve çoğunlukla çözemediği sorunların büyük bir bölümünü, 

kişilerin dinleme ve anlama gücünü yeterince kazanamamış olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Dinleme ile ilgili en çok kabul gören, konuşan ve anlatan için başlı 

başına iyileştirici ve rahatlatıcı bir nitelik taşımasıdır (Uludağ, 2001). 

 

      Dinlemek açıkçası söyleşmenin önemli bir parçasıdır. Ne denli tutkuyla kendi öz 

görüşlerimizi dışa vurma ve sorunlarımızı açığa çıkarma gereksinimi duysak da her 

zaman karşımızdakinin görüşlerini almak, sorular sormak ya da yalnızca küçük bir 

suskunluk sağlamak için ara vermeliyiz (Doubtfire, 1997). 

       Dinleme iletişimin temel bir bölümüdür. Dinleme, söylenileni işitmeyi ve 

yorumlamayı gerektiren etkin bir süreçtir. 
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Hastanın söylediklerinin gerçek anlamlarını anlamaya yardımcı olan ipuçlarını 

sınıflandırmak, değerlendirmek ve geçerli kılmak için dikkat ve irdeleme gerekir. 

Dinleme, kendini unutmayı ve konuşanı düşünmeyi gerektirir. Seçerek dinlemek ya da 

yalnızca duymak istenilen şeyi duymak, iletişimi sınırlandırır (Fuerst ve ark., 1976). 

  

 

1.5.3. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Engelleri 

 

      Sağlık hizmetlerinde, özellikle kişiler arası iletişimin başarılı olması yalnızca sağlık 

personelinin yaklaşımlarına bağlı değildir. İletişimin gerçekleştiği ortamın uygunluğu 

ve bireylerin özellikleri de iletişimin başarısında doğrudan etkilidir. 

 

 

1.5.3.1. Kaynak ve Alıcıdan Kaynaklanan Engeller  

• Edilgen dinleme 

• Algılama farklılıkları 

• İsteksizlik 

• Önem vermeme 

• Rahatsızlık, huzursuzluk 

• Duyu organlarındaki bozukluk 

• Dalgınlık 

• Konuşma farklılıkları 

• Fazla tıbbi terim kullanma 

• Dolaylı anlatım 

• Sözlü ve sözsüz iletilerdeki tutarsızlık  

 

 

1.5.3.2.Ortamdan Kaynaklanan Engeller 

 

• Mesafeli ortam (Tabak ve Sonmaz, 2002). 
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• Gizliliği (mahremiyeti) olmayan ortam 

• Gereğinden fazla uyarıcıların bulunduğu ortam  

• Gürültü 

• Rahat olmayan ortam (Tabak ve Sonmaz, 2002). 

 

 

1.6.Karşılıklı İyi İletişim Kurabilmenin Önemli Noktaları 

 

• Hastayı güler yüzle karşılamak 

• Hastayı içten bir ilgiyle dinlemek  

• Kendinizi hastanın yerine koymak 

• Hastanın kendisi hakkında özel bilgileri vermesini sağlayan bir tutum 

sergilemek 

• Hastaların yüz ifadelerini, mimiklerini ve beden dillerini dikkatle izlemek ve 

anlamaya çalışmak 

• Hastayla onun anlayabileceği dilden konuşmak 

• Gerektiğinde sessiz kalmayı bilmek 

• Hastayı karar verme sürene katmak 

• Hasta ne kadar bilgi sahibi olmak istiyorsa, o kadar bilgi vermek 

• Hastanın sorunuyla bağlantılı yanıt vermek (www.uludag.edu.tr). 

 

 

1.7.Hasta- Sağlık Personeli İletişiminde Yardımcı Faktörler 

 

      Sağlık hizmeti sunumunda, hastaların özellikle duyarlılıklarından dolayı, onlarla 

iletişime girerken çok fazla dikkat edilmelidir. 

 

1.7.1. İlgili Olma 

 

      İlgi, güven, hoşgörü, saygı vb. kavramlar aslında hasta-sağlık personeli iletişiminde 

birbirine kenetlenmiş bir zincirin halkalarını oluşturmaktadır. 
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İnsan ilişkileri, karşılıklı ilgi, bireysel farklılıklar, güdü ve insan onuru gibi dört temel 

kavramdan oluşmaktadır. Bu nedenle yurtdaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları 

sırasında mutlaka onlara ilgi göstermek gerekmektedir. 

 

• Hasta ile aynı göz düzeyinde oturarak 

• Onunla göz ilişkisini koruyarak, dik bakmadan sık göz teması kurarak 

• Söylenenlere ilgi duyduğunu gösteren jest ve mimikler yaparak ilgi 

gösterilebilir. 

 

 

1.7.2. Sabırlı Olma 

 

      Sabırlı olmak, çoğu ahlaki ve dini öğretide çok önerilen bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sabırlı olabilmenin başarıldığı bir durumda, sayısız karşılaşılabilecek 

sorunların başlamadan sona ereceği gerçeği, paylaşılabilecek bir toplumsal değerdir. Bu 

çerçevede sağlık personeline düşen görev, hastasına zaman ayırarak sabırla ve yaratıcı 

bir düşüncenin ışığı altında onu dinlemesidir. Sabırlı davranışın en büyük öğelerinden 

birisi de karşıdaki kişiyi dinleyebilmesidir. 

 

 

1.7.3. Güler Yüzlü ve Hoşgörülü Olma 

 

      Bir gülümseme insana hiçbir bedele mal olmamaktadır. Ancak çok şeyi karşı tarafa 

kazandırabilmektir. Gülümseme yalnızca kısa bir an sürmekte, ancak anısı kimi kez çok 

uzun yaşayabilmektedir ve herkes bir yerde bir biçimde buna gereksinim 

duyabilmektedir. Yapılan gülümsemenin, gerçekçi ve içten yapılması gereklidir. Çünkü 

maskelerin kullanıldığı sahte bir gülümsemenin kimseye yararı olmayacağını herkes 

kabul etmektedir. Bu nedenle her şeyden önce sağlık personeli hastalara karşı güler 

yüzlü ve şefkatli olabilmeyi becerebilmelidir (Uludağ, 2001). 
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      Gülümseme ve hoşgörü gerçekte çok önemli bir eğitim ve öğretim sonucu 

oluşabilecek kavramlardan değildir. Bunlar her insanın az bir çabayla 

gerçekleştirebileceği sorun çözme yöntemlerinin en kolaylarındandır (Uludağ, 2001). 

 

 

1.7.4. Saygılı Olma 

 

      Saygılı olmak, iyi bir insanın taşıması gereken temel özelliklerden birisidir. Saygı 

insanın kendi kişiliği ile başkalarının kişiliği arasındaki sınırı bilip o sınırı aşmaması, 

kendi aleyhine dahi olsa başkalarının hakkına, hukukuna özen göstermesidir 

(www.mcaturk.com). 

 

      Saygı; kişinin kendini ilgiye, tanınmaya ve onura layık bulduğunu hissettiren 

duygulardır. Her kişi hasta ya da sağlam olsun, her zaman başkalarının kendisine saygı 

duymasını istemektedir. Saygı duyulan kişi kendisini değerli hissetmektedir. 

 

      Bireyin ne olduğu, nasıl olduğuna bakılmaksızın, kendi kendine karar verebilme ya 

da özerk davranabilme yeteneğinin olup olmadığına hesabı yapılmayarak, hastaya sahip 

bulunduğu insanlık onuru için saygı duyulmalıdır. Bu saygı geçici ve göstermelik 

olmaktan çok öte, kişilerde bir yaşam ilkesi olarak bulunmalıdır. 

 

      Hastalara saygılı davranmak, hizmeti alan bireylerin daha az sorunlar çıkartmasına 

neden olacaktır. Bu ise sağlık personeli ile işbirliği yapar hale getirerek 

sağlanabilecektir. Bu nedenle sağlık personelinin, hizmeti sunduğu kişilere saygılı 

davranması sağlanmalıdır (Uludağ, 2001). 

 

 

1.7.5. Hastanın Güven Duymasını Sağlamak 

 

      ‘Yaşam hakkı’ insan haklarının en başta gelenidir. Genel olarak ‘kişinin fizik ve 

ruhsal bütünlüğünü koruyabilmesi, sürdürebilmesi; varlığının çeşitli etkilerle  
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bozulmasına engel olabilmesi’ biçiminde tanımlanan yaşama hakkını, temel hak  kabul 

ederek yetinmek, bugünkü özgürlük anlayışı içinde doğru bir davranış olarak 

değerlendirilemez. İnsan varlığının ilk ve temel hakkı olarak ele alınan yaşama hakkı, 

ancak kişi güvenliği ile anlam kazanır (Sert, 2004). 

 

      Sağlık personeli için en gerekli olan kişilik özelliklerinden biri de güvenirliliktir. Bu 

özelliğin kendi içinde barındırdığı zamana uyum, içtenlik ve dürüstlük gibi özellikler de 

bulunmaktadır. 

 

 Güven veren sağlık personeli şu şekilde tanımlanmaktadır: 

      “Vücut postürleri (beden duruşları) dik olup kendilerinden emin bir görünüşleri 

vardır. Rahat ve dengeli hareket ederler. Açık ve arkadaş canlısıdırlar. Gözlere bakarak 

konuşurlar ancak bakışları rahattır. Yumuşak ve rahat olan ses tonları güçlü duygularını 

yansıtır. Neyi niçin yaptıklarını bilir, karşısındakine güven verir. İletişim sırasında 

iletişim kurdukları bireylerle aralarındaki uzaklığı ayarlayabilirler”  

 

1.7.6. Hastaların Sağlık Personelinden Beklenti Durumları  

 

      Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için artan isteklerin en önemli nedenlerinin 

başında sağlık personelinin tutum ve davranışlarındaki olumluluk yer almaktadır. Yine 

tam tersi olarak sağlığa karşı oluşan duyarsızlıklarda sağlık personelinin olumsuz tutum 

ve davranışlarının etkisi büyüktür. 

 

      Sağlık personeline bir nedenle başvuran hastalar beklenti içinde bulunmaktadırlar. 

Bunlar sağlık personelinden yardım istemektedirler. Daha ilk karşılaşmada sağlık 

personelinin tutumu soğuk ve katı olursa, hastayla sağlıklı bir iletişim kurmaktan söz 

edilemez. İnsanlar sağlık personelinden çok şey bekleyebilirler. Bunlar: “Sorumluluk 

alma, saygı, gizliliğe önem verme, sınır koyma, anlayış ve empati, sıcaklık ve 

yumuşaklık ve diğer niteliklerdir” dir (Uludağ, 2001). 
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      İletişim ilişkinin türüne göre değişir. Araştırmacılar, iletişimin mekanik ve teknik 

yönleri üzerinde odaklanırken; hastaların ilgileri daha çok denedikleri güven, doğru 

yaklaşım, bakım ve uzmanlığa dayalı ilişkiler üzerinedir. Ancak, hastaların, hekimlerin 

ve iletişim uzmanlarının bakış açıları devamlı aynı sorunları göstermez ve dolayısıyla 

çoğu kez farklı çözüm yolları gerekir. Örneğin, hastalar memnuniyetlerini, sıkıntılarının 

azalmasıyla ölçütlendirirken, hekimler tanılarıyla, onlarla meşgul olduklarına inanırlar 

ve “iyi” iletişim için uzmanların ölçütü çoğu zaman, eğitimsiz hastaların asla fark 

etmediği ve herhangi bir sağlık çıktısıyla ilişkilendirilemeyecek ögeler içerir. Sağlık 

çıktıları, sırasıyla, artan bir biçimde hastalar tarafından öznel terimlerle, toplum 

tarafından ise ekonomik terimlerle tanımlanır (Epstein, 2004).  

 

1.7.7. Herkese Eşit Davranma 

 

      Sağlık personeline düşen en önemli görevlerden birisi de; ulus, ırk, mezhep, renk, 

yaş, cinsiyet, politik ve sosyal statü ayrımı yapılmadan herkese eşit davranabilmeyi 

becerebilme olgusudur. 

 

 

1.8. Sağlık Personelinin Dış Görünümünün Önemi 

 

      Dış görünüm, kişinin kendisine gösterdiği özen, kendisine verdiği değerin bir 

göstergesidir. Bu nedenle dış görünümün kişinin olumlu imaj oluşumunda katkısı 

yadsınamaz. Çoğu zaman hiç konuşmadan kişilerin dış görünüşlerine göre haklarında 

bir takım yargılara ulaşılabilir. Bu verilen kararlar, doğru ya da yanlış her ne biçimde 

olursa olsun, o kişinin mesajları, bu ilk izlenimlerle değerlendirilmeye başlanılır. Bu 

alınan ilk iletiler olumlu yönde ise, iletişim başladığında da verilen bu mesajlar 

doğrultusunda görüşler çok rahatlıkla olumlu yöne kaymaktadır. Dış görünümün 

insanlar üzerindeki etkisi yadsınamaz. Sağlıklı, temiz ve bakımlı bir bireyin, sağlıksız, 

temiz olmayan ve dağınık bireye göre daha fazla etkileme gücü olacaktır. Bu etkileme 

gücü karşıdaki bireye güven duygusu aşılayacaktır (Uludağ, 2001). 
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1.9. Beden Dilinin Önemi  

 

      Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir 

belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan etkenler, karşılaşılan kişinin beden dilinden kullandığı 

sözcüklere ve kişinin taşıdığı bütün aksesuarlardan, içinde bulunduğu fizik ortam 

nesnelerine kadar geniş bir dalım gösterir. Beden diliyle verilen mesajlar insanlarla 

anlaşmada en temel araçtır. Hem yakın çevrede, hem daha geniş sosyal yaşamda, hem 

de farklı ülke insanları ile ilişkilerde öncelikle beden dili kullanılır ve onların beden 

dilleri ile anlattıkları çözmeye çalışılır(www.sosyalhizmetuzmanı.org).   

 

      Dış görünümün bu denli önemli olduğu sağlık personeli-hasta iletişiminde, beden 

dilini iyi bir biçimde kullanmak da bir o kadar önem taşımaktadır. Hasta-sağlık 

personeli arasındaki iletişimde, konuşma biçimi, sesin tonu, jestler, mimikler ve diğer 

davranış belirtileri ile sözel iletişim, hasta hakkında bir çok bilgiler sağlayabilir. Bunun 

yanında ses tonu, jestler, mimikler gibi bir takım özellikler hastanın duygusal yaşamı 

hakkında sağlık personelinin anlayabileceği bazı ip uçları verebilmektedir. Sağlık 

personeli-hasta iletişiminde önemli olan, hastalara gösterilmesi gereken sıcaklık ve ilgi, 

genelde sözlü olmayan iletişim yollarıyla gösterilebilir. Sağlık personeli bunu hastaya 

kısaca aşağıdaki gibi gösterebilir: 

• Gülümseme 

• Tatlı bir ses tonuyla, kişiye adıyla hitap etme 

• Dokunma 

• Hastaya her zaman ilgili olma (Uludağ, 2001). 

 

 

1.10. Empati 

 

1.10.1. Empatinin Tanımı ve Tarihçesi 

 

      Empati terimi eski Yunanca’da, içine anlamına gelen “em” ve algılama anlamına  
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gelen “patheia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Empati kavramını ilk 

kullananlardan biri Alman psikolog Tpeoder Lipps’e göre Almanca’da empati anlamına 

gelen “einfühlung”, insanın karşısındaki bir nesneyi özümseyerek anlamaya 

çalışmasıdır. Lipps’ten sonra 1909 yılında Titchener, Yunanca “empatheia” 

sözcüğünden esinlenerek “einfühlung” terimini ilk kez İngilizce’ye “empathy” olarak 

çevirmiştir. Allport, empatiyi “cisimleri, kendini ve diğerlerini bilmek; bireysel 

niteliklerin ya da başkasının kişiliğinin anlaşılması” olarak tanımlamıştır. 

 

      Empati tanımının tarih içinde başlıca üç aşamadan geçtiği görülmüştür. Bu aşamalar 

incelendiğinde: 

 

1. 1950’ li yıllarda özellikle Dymond tarafından empatiyi ele alan çalışmalar 

yapılmıştır.Bu yıllarda bilişsel nitelikli bir kavram olarak ele alınan empati, “bir 

insanın karşısındaki insanı tanıyarak, kendini onun yerine koyması ve onun 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olması” olarak tanımlanmıştır. 

2. 1960’ lı yıllarda empatinin bilişsel yönünün dışında, duygusal yönünün de 

bulunduğu, yani karşısındakinin hissettiği duyguların aynısını hissetmek olduğu 

vurgulanmıştır. 

3. 1970’ lerdeki empati anlayışına göre, empati yapan kişi, kendi üzerinde 

yoğunlaşmak yerine dikkatini karşısındaki kişiye vermiştir. Bu yaklaşımda kişi 

kendisinin ne hissettiğinden çok, karşısındakinin ne hissettiği üzerinde 

durmuştur. 

 

      1980’ li  yıllarda ise Ivey, bireyin içinde yaşadığı kültürden ayrı tutulamayacağı nı 

belirtmiş, bu nedenle karşıdaki kişinin kültürü ile de empati yapmanın gerekliliği 

üzerinde durulmuştur (Karakaya, 2001). 

 

      Adler, empati terimini doğrudan kullanmamıştır. Adler’in empatiyi başkasının 

gözleri ile görmek, başkasının kulağı ile duymak, başkasının kalbi ile hissetmek 

biçiminde açıklaması, empatinin anlamının gelişmesini etki sağlamıştır. 
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      Sullivan, empati yerine “katılımcı gözlem” terimini kullanmıştır. Yani, bir insanı 

anlamak, onu karşıdan gözleyerek sezgi yolu ile yaşamakta olduğu durumu “kendi 

içimizde” canlandırmaya çalışmakla gerçekleşebilir (Yaşar, 1993). 

 

      Rogers, empatiyi, “danışmanın, kendisini danışanın yerine koyarak, onun duygu ve 

düşüncelerini doğru olarak anlaması ve bu durumu ona iletmesi” süreci olarak 

tanımlamıştır. Rogers, empatiye duygusal boyutu eklemiştir. Rogers’ in tanımında 

empati, üç öğeye dayanmaktadır. Bunlar: 

 

a) Bir birey, karşısındaki ile belli bir konuya ilişkin empati kurabilir. 

b) Empati kuran birey, bu konuya ilişkin olarak empati kurduğu bireyin 

hissettiklerini hisseder. 

c) Empati kuran birey, karşısındakinin duygularını anladığını ve onun 

hissettiklerini hissettiğini, ona sözel olarak ya da başka davranışlarla iletir 

(Akça, 1999). 

 

1.10.2. Empati Tanımının Öğeleri    

 

      Bir insan karşısındaki bir kişi ile empati kurması için gerekli olan öğeler şöyle 

sıralayabilir: 

a) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun 

bakış açısıyla bakmalıdır. Başka bir deyişle, empati kurmak isteyen kişinin 

karşısındaki kişinin fenomenolojik alanına girmesi gerekir. Fenomenolojik alan 

demekle; her insanın bir fenomenolojik alanı var olduğu ve her insanın gerek 

kendisini, gerekse çevresini kendisine özgü biçimde algıladığı düşünülmektedir. 

Kişinin bu algısal yaşantısı tümüyle kendisine özgüdür. Bu varsayıma göre; 

“eğer bir insanı algılamak istiyorsak, dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı, 

olayları onun gibi algılamaya ve yaşamaya çalışmalıyız. Bunu gerçekleştirmek 

için de empati kurulmak istenen kişinin rolüne girilmeli, onun yerine geçerek 

olaylara adeta onun gözlüklerinden bakmalıyız”. Karşıdaki kişinin rolüne 

girerek empati kurulduğunda, kişinin 
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rolünde kısa bir süre kalınmalı, daha sonra da bu kişinin rolünden çıkılarak 

kişinin kendi yerine geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde empati kurulmuş 

sayılmaz. Karşıdaki kişiyle özdeşim kurmak ya da ona sempati duymak, 

empatiden farklıdır. 

 

b) Empatinin kurulmuş sayılabilmesi için, karşıdaki insanın duygu ve düşüncelerini 

doğru olarak anlamak gerekmektedir. Empatiyi tanımlarken bu nokta 

vurgulandığında, empatinin iki temel bileşeninden söz edilmiş olur. 

      Bunlar bilişsel ve duygusal bileşenleridir. Karşıdaki insanın rolüne  

girerek onun ne düşündüğünün anlaşılması bilişsel nitelikli bir etkinlik,   

karşıdaki insanın hissettiklerinin aynısını hissetmek ise duygusal bir etkinlik 

olmaktadır. Bilişsel olarak anlama, duygusal olarak anlamanın ön koşuludur. 

c) Empati tanımındaki son öğe ise empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik 

anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesidir. Karşıdaki kişinin duyguları ve 

düşünceleri tam olarak anlaşılsa bile, eğer anlaşılan karşıdaki kişiye bildirilmez 

ise, empati süreci eksik kalacaktır (Özbek, 2002).  

 

 

1.10.3. Empati Kurma ve Yardım Etme Davranışı 

 

      Yapılan araştırmalara göre, yardıma gereksinimi olan kişilere, bu kişilerle empati 

kuranlar, kurmayanlara kıyasla daha fazla oranda yardımcı olmaktadır. Bu sonuç, 

başkalarıyla empati kuranların onlara yardım etme olasılığının arttığını göstermektedir. 

Bu durumun nasıl gerçekleştiği, yani empati kurmanın yardım davranışına nasıl 

dönüştüğü konusunda başlıca iki kuramsal açıklama vardır. Bunlardan birincisine göre, 

sıkıntı içinde bulunan kişi ile empati kuran kişi, karşısındakinin durumunu anladığı için 

sıkıntı duyar ve bu sıkıntıyı gidermek, yani kendisini rahatlatmak için o kişiye yardımda 

bulunur. İkinci açıklama şöyledir: Sıkıntıda bulunan kişi ile empati kurarak onun 

durumundan haberdar olan kişi, sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yardım eder 

(Dökmen, 2005). 
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      Yukarıdaki açıklamalardan birincisine göre, yardım davranışının temelinde egoist 

bir güdü, ikincisine göre ise yardım edici bir güdü bulunmaktadır. 

 

      Yardım davranışının temelinde egoist bir güdü mü yoksa yardım edici bir güdü mü 

bulunduğu konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmakta ve 

kuramsal düzeyde tartışmalar sürdürülmektedir. Empatik yardım davranışının 

temelinde, her iki güdü birlikte yer almaktadır. Yani sıkıntı içinde bulunan bir kişiye, 

hem o kişiyi gözlerken duyduğumuz  sıkıntımızı gidermek, hem de onu rahatlatmak 

amacıyla yardım ediyor olabiliriz. Bazen de yerine ve zamanına göre bu iki güdü 

kaynağından birisi, bizi yardım etmeye yöneltebilir (Dökmen, 2005). 

 

       

1.10.4. Sağlık Hizmetleri ve Profesyonel Yaklaşım 

 

      Sağlık hizmetlerinde profesyonel olarak görev yapmanın temelinde bilgi, beceri ve 

empati yer almaktadır. Sağlık personelinin nicelik ve nitelik olarak bilgi gereksinimi, 

yürütmekte olduğu sağlık hizmetinin niteliğine göre değişmektedir.Bunun anlamı, 

profesyonel uygulamalar için gerekli olan bilgi “bir defada ve bütünüyle” elde 

edilememektedir. Profesyonel statü elde edildikten sonra bile öğrenmeyi sürdürme 

gereksinimi çok iyi bilinmektedir. Ancak, sağlık personelinin çoğunluğu sürekli eğitim 

çabalarını kendi uzmanlık alanlarında yoğunlaştırmaktadır (Tabak, 2005). 

 

      Bilimsel bilgi birikiminin artırılmasının önemi hiçbir şekilde yadsınamaz. Bununla 

birlikte, bir profesyonel olarak bütüncül gelişim açısından hümanistik bilginin 

geliştirilmesi yönündeki çabalara da yer verilmelidir. Mesleğe özgü beceriler o mesleğin 

gerektirdiği bilgilerin etkili kullanımına yönelik olarak desenlenmiştir. Sağlık 

hizmetlerinde görev yapan profesyonellerin bilgi ve bilgiyi kullanma becerilerini aynı 

zamanda kazanma çabasına yönelik sorumluluk duygusu büyük  
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ölçüde gelişmiş olmalıdır. Profesyonel anlamda bilgi ve becerinin yanı sıra sağlık 

personeli için önde gelen özellik, hastayı ya da sağlık hizmeti alanı düşünce ve duygu 

açısından anlama, diğer bir anlatımla empatik iletişim kurma becerisidir. 

 

      Empati, hizmeti alanların anlaşılma gereksinimlerini tatmin etmesine yardımcı olur. 

Empati gösterilmesi sağlık hizmeti alanlarda terapötik etkiler oluşturur. Empati, 

öncelikle, hizmeti alanların yabancılık duygusunu azaltır. Hizmet alanlar anlaşıldıklarını 

hissettikleri zaman, başka insanlarla bağlantı içinde olduklarını ve yaşamlarının bir 

parçası haline geldiklerini düşünürler. Empati, sağlık sorunu olanların genellikle 

yaşadıkları yalnızlık, terkedilmişlik gibi duyguların ortadan kalkmasını ve 

benimsenmişlik duygusunun gelişmesini sağlar. Sağlık personeli hastaya empati 

gösterdiği ve hasta bunu algıladığı zaman, daha az endişe, depresyon ve öfke gösterir. 

Empatik iletişim, hastanın hastalığına yönelik tepkisini olumlu yönde etkiler. Ayrıca, 

böyle durumlar sağlık uzmanlarının empatik yaklaşımlarını geliştirmelerine yardımcı 

olur. Bu anlamda iletişim terapötik boyut kazanır. 

 

      Empatik ve terapötik iletişim, sağlık hizmetlerindeki başarı ve kalitenin temel 

etmenlerinden biridir.Bu tür iletişimin yalnızca hizmeti sunanlarla hizmeti alanlar 

arasındaki ilişkiler açısından değil, aynı zamanda örgüt iklimi yönünden önemli 

katkıları vardır. İletişim mekanik bir mesaj alışverişi değildir. Sağlık hizmeti sunanlar, 

yararlananlar ve onların yakınları arasında katılımcı yakınlığı vurgular. Empatik iletişim 

becerileri öğrenilebilir ve öğretilebilir (Tabak, 2005). 

 

 

1.10.5. Sağlık Hizmetlerinde Empatik İletişimin Önemi     

 

      Empatik iletişim, sağlık hizmetlerinde ayrı bir öneme sahiptir. Her kademedeki 

sağlık personelinin, hizmetteki hedeflerine ulaşmak amacıyla kuracağı iletişim sürecini 

boşa harcanmış emek ve zaman alma durumuna düşürmemek için, etkili iletişim 

konusunda düşünmesi  gereklidir.  
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Etkili iletişim, tek taraflı olmayacağı için, sağlık personelinin kendini tanıma, etkili 

konuşma, etkili dinleme gibi çabalarının yanında hizmeti alan kişileri de iletişim 

sürecine katması zorunludur. Bu da en iyi empatik iletişim yoluyla gerçekleşir. Çünkü 

empatik iletişim kurulduğunda, sorununu anlatan kişi anlaşıldığını hissedecek ve daha 

çok anlatmak isteyecektir. Yalnızca anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda kendisi de 

anlama çabasına girecektir. Bir kişi tarafından anlaşılmak aynı zamanda o kişiye karşı 

güven duyulmasına da neden olur. “Beni anlıyor, öyleyse ona güvenebilirim.” duygusu 

“Bana önerdiği şeyleri uygulamalıyım.”, “Söyledikleri çok doğru, bundan sonra böyle 

davranmalıyım” düşüncesini doğurur. Bu da, hizmetin kalitesini artıran ve amaca uygun 

bir sonuçtur (Tabak ve Sonmaz, 2002). 

 

      Empati, karşımızdaki kişinin dünyayı görüşünü bir anlık yakalamadır. Dinleyen 

dinlerken kendi kimliğini elbette kaybetmez. Empati aynı zamanda başkasıyla 

duygudaşlık yapmak, hiçbir biçimde ona acımak değildir. “Onun yaşadıklarını 

yaşasaydım, duygularım, düşüncelerim ya da tepkilerim neler olurdu?” sorusunu 

sormak, duygudaşlık yapmayı kolaylaştırabilir (Gordon ve Edwards, 2001). 

      Etkili empatik iletişim; hasta-sağlık çalışanı arasındaki iletişimin iyileştirici 

özelliğini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda iyileştirilmiş sağlık sonuçları, daha iyi 

hasta uyumu, medikal-hukuki riskin düşmesi, sağlık çalışanı ve hastanın 

memnuniyetinin artmasını sağlar. Sağlık çalışanı hastayla ilgilenmeli, hastanın 

gereksinimlerini anlamalı, ilgisini gerçek anlamda hastanın isteklerini ciddiye aldığını 

göstererek ifade etmelidir. Yalnızca hasta hakkındaki gerçekleri bilmek yeterli değil, 

buna duygular da eşlik etmelidir. Empatik ve iyileştirici iletişim, sağlık hizmetlerinin 

başarısını ve kalitesini gösteren temel etmenlerden biridir (Tabak ve Karakoç, 2004). 

      Hekimler ve hemşireler empatiye özellikle gereksinim duyan kişilerdir. Çünkü  

doğru tanı ve tedavi, çoğu zaman onların hastalarıyla iletişim kurabilme yeteneklerine 

bağlıdır. Amerika’da tıp öğrencileri hekim olmadan önce “hekimin hastaya karşı 

tutumu” adında uygulamalı bir testten geçirilmektedir. Testte öğrenciler, belirli bir 

hastalıkları varmış gibi davranmaları için eğitilmiş on kişiyi incelerler.  
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Öğrenciler hastalarını dikkatlice dinleyerek ve duruma uygun sorular sorarak onlara tam 

tanı koymaya çalışmaktadırlar. Hastalar da daha anlayışlı olmak için çaba 

harcamaktadırlar. Kendilerini sürekli çalışan hekimlerin ve hemşirelerin yerine 

koyduklarında; randevulara zamanında gelmeleri, ilaçları söylenen zamanda almaları ve 

hekime soracakları soruların bir listesini yapmaları gerektiğini anlarlar. Çünkü empati 

karşılıklı işleyen bir kavramdır (Tanrıverdi, 2004). 

 

      Empati, insanlarla ikili ilişkilerde başarıyı belirleyen ve sosyal ilişkileri yönlendiren 

bir etmendir. Toplumun dokusunu koruyan oldukça önemli ve gerekli bir beceridir. 

Empati geliştirmenin en temel ilkesi olarak yine, bireyin kendi duygularını doğru 

algılaması gerekir. Ne hissettiğinizi tam olarak algılayabildiğinizde ve duygularınızla  

başa çıkmayı öğrendiğinizde başkalarının duygularını algılayabilmemiz olanaklıdır 

(www.matriksdata.com). 

 

 

1.11. Gebe Psikolojisi ve Eğitimi 

 

      Aile toplumun vazgeçilmez, geleneksel ve sosyal bir kurumudur. İnsan soyunun 

devamının sağlanmasında toplumun beklentilerine uygun bireylerin yetiştirilmesinde, 

kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında etkilidir. 

 

      Kadın annelik işlevi ile bu görevi yerine getirir. Doğurganlık, neslin devamını 

sağlamasıyla kadının yaşamında önemli bir yere sahiptir. Gebelik, vücut görüntüsünde, 

sosyal ilişkilerde ve aile üyelerinin rollerinde değişiklik yapan bir durumdur. Bu durum 

gebelerin biyolojik durumunu etkilediği gibi, psikolojik ve sosyal uyumunu da 

etkilemektedir. Anne karnında gelişen bebeğin varlığı ve gebeliğe özgü fizyolojik 

değişiklikler, psikolojik değişikliklerin kaynağını oluşturmaktadır. Üçer aylık üç 

trimesterden oluşan gebelik, anne için uzun bir süredir ve annenin, bebeğini kabul 

etmesi, doğuma hazırlanması için aileye yeterli zaman vermektedir (Genez, 2002). 
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1.11.1. Antenatal Bakım 

 

      Kadında varolan ve gebeliğe bağlı oluşabilecek olumsuz durumları zamanında 

tanılamak ve tedavi etmek, gebeyi doğuma hazırlamak amacı ile yapılan işlemlerin 

tümüne doğum öncesi “antenatal” bakım denmektedir (Bediz, 2005). 

Doğum öncesi bakım temel olarak şu hedeflere yöneliktir: 

• Anne adayının gebelik hijyeni yönünde eğitilerek sağlıklı bir gebelik 

geçirmesini sağlamak 

• Fetüsün gelişmesine ve gebeliğin anne üzerine yaptığı etkileri düzenli izleyerek 

gerekli önlemleri zamanında almak 

• Anneyi,  bedensel ve ruhsal yönden doğuma hazırlamak 

• Annenin doğumunu sağlıklı koşullarda ve sağlık personeli aracılığı ile 

yapmasını sağlamak 

• Doğumdan sonra annenin dikkat etmesi gerekenleri öğretmek 

• Doğum sonu kullanılacak aile planlaması yöntemleri hakkında gerekli bilgi 

vermek   

 

      Her başvurana olduğu gibi, birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran gebeleri, 

olumlu bir iletişim sürecine girilebilmesi için, sağlık personeli güler yüzle karşılamalı, 

iletişim tekniklerini kullanmalı, gebenin yakınmalarını dinlemeli, gebelik ve doğum 

hakkındaki düşüncelerini öğrenmelidir. “Gebe-lohusa izlem fişi” doldurularak annenin 

varsa önceki gebelikleri de öz ve soy geçmişi hakkında bilgi  edinilir. İzlem tablosu; 12. 

haftaya kadar ilk saptama, 2. trimester sonuna dek ayda bir, 36. haftaya dek 15 günde 

bir, daha sonra haftada bir biçiminde olmalıdır (Bediz, 2005). 

 

      1987 Dünya Sağlık Örgütünün “Güvenli Annelik Yaklaşımı: Anne-Bebek Paketi” 

programı, 1994 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Bu programın amacı, 

anne-bebek sağlığını en üst düzeye çıkarmak, annenin mortalite ve morbiditesini 

azaltarak anneliğin güvenli hale getirilmesi ve yeni doğanın sağlığının 

güçlendirilmesidir (Yıldız, 2003). 
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1.11.2. Gebelik Öncesi Eğitim 

 

      Gebelik öncesinde amaç, doğum sırasında olacaklar konusunda anne adayını 

bilgilendirmek, hekim ve yardımcı personele yapacakları işlemler konusunda eğitmek 

ve ekibin bir parçası olarak kendine düşenler konusunda bilgilendirip, usulüne göre 

uygulamasını sağlayacak beceri oluşturmaktır (Evrüke, 2005). 

 

      Böylece anne adayı doğum sırasında ürkek, edilgen ve ne olacağını bilmeden 

beklemek yerine doğum ekibi ile uyum içinde kendine düşen görevleri yapacaktır. Bu 

da anne adayını çocuk doğurmanın ve anne olmanın ne denli güçlü bir duygu olduğu 

konusundaki düşüncelerini güçlendirecektir. Bugüne değin yapılan çalışmalar  

göstermiştir ki; belli ilkelerle eğitilmiş tüm anne adayları doğumu normal ve doğal bir 

olay gibi algılamaktadır. Doğum için belli kasılmalar başladıktan sonra doğumun tüm 

aşamalarını bilen anne adayı için her olay bir sonraki olayın habercisi gibi algılanacak, 

“mutlu son yaklaşıyor” diye sevinecek ve bu süreç içinde olanları anlayış ve güven ile 

karşılayacaktır (Evrüke, 2005). 

 

      Gebelik normal fizyolojik bir olay olmasına karşın kimi kez kadında duygusal 

sorunlar yaratabilir. Annenin kişiliği, yaşı, ilk ya da yinelenen gebelik olması, doğum 

korkusu, gebeliğin anne ve aile tarafından istenip istenmediği, bu sorunların ortaya 

çıkmasında etkili olur. 

 

      Kadında annelik duygusu, içgüdüsel bir davranıştır. Planlı ve isteyerek gebe kalan 

bir kadının bebeği ve anneliği benimsemesi daha kolay olur. İstenmeden gebe kalma 

durumlarında annenin psikolojik sorunları daha belirgin olarak ortaya çıkar. 

 

       İstenmeyen gebe kalanlarda ve özellikle genç gebelerde bebeğin reddedilmesi, aşırı 

bulantı-kusma gibi değişik psikolojik sorunlar gündeme gelebilir. İsteyerek gebe 

kalınmışsa, annelik duygusu daha rahat gelişir ve bebek anne tarafından kolayca 

benimsenir. Anne, ortaya çıkan sorunlarla baş etmek için çaba gösterir, ortaya çıkacak 

(Öztek ve Kubilay, 1993) 
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sorunları çözümlemede daha başarılı olur. Adölesanların anneliği benimsemesi daha 

güçtür. Annenin gebelikten önce ve gebelik süresi boyunca hemşirenin bu konuda 

yapacağı eğitime ve danışmanlığına gereksinimi vardır (Öztek ve Kubilay, 1993).  

 

 

1.11.3. Gebelikte Psikolojik Değişiklikler   

 

      Gebelik kadının yaşamında bir dönüm noktasıdır. Bu dönemi kadın yaşamında 

değişik ve yeni rollere uyum gerektiren bir kriz dönemi olarak görmek de olasıdır. 

Kadın gebeliğini ve gelecekteki annelik rolünü benimsemesi gerekir. Gebeliğe uyum 

süreci, her kadının geçmiş yaşam deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Gebelik 

bir neşe, doyum, olgunluk, kendini gerçekleştirme ve mutluluk kaynağı olabildiği gibi; 

endişe ve kaygılı bekleyiş de yapabilir. Gebelik duygusu kendini gerçekleştirmenin 

yanında, yaşamda değer yargılarını geliştirme, aktarma duygusu da vardır (Babadağlı, 

2003). 

 

      Gebelikte her trimesterin kendine özgü psikolojik uyum süreci vardır. İlk trimester, 

genelde yeni fiziksel duruma ve gebelik gerçeğine uyumdur. Kişi gebeliğe karşı tutumu 

özellikle istenip istenmemesine bağlı olarak ruhsal tepkilerini ve gebelik sorunlarıyla 

başa çıkma becerisini etkiler. İkinci trimesterde fetusla olan biyolojik bağ daha derin ve 

yakın hissedilir. Bu simbiyotik ilişki ve bağ yanında yeni canlı, ayrı bir varlık olarak 

hissedilir. Üçüncü trimesterde ise özellikle doğum yaklaştıkça doğumun nasıl olacağına, 

bebeğin sağlıklı olup olmayacağına ilişkin endişeler ön plana çıkar. 

 

      Gebelik, kadın rolünün ötesinde anne rolüne ilişkin tüm duygusal, yaşamsal, ruhsal, 

davranışsal beklenti çatışma, umut ve istedikleri ön plana çıkarır. Gebelik kişiyi ve 

ailesini etkileyen gelişimsel bir kriz, ebeveynin uyumunu gerekli kılan fizyolojik, 

psikofizyolojik ve psikososyal bir süreçtir (www.tıbbiyelilercemiyeti.com). 
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      Yapılan çalışmalar, kötü bir gebelik dönemi geçiren kadınların, diğerlerine göre 2 

kat daha fazla oranda doğum sonrası depresyon geçirmeye yatkın olduklarını 

göstermektedir. Bu noktada doğuma hazırlanan anne adayının gebelik öncesindeki 

kişilik yapısı önemli rol oynamaktadır. Eğer anne adayının daha önce geçirdiği 

depresyon gibi psikiyatrik hastalığı var ise, hamilelik dönemi boyunca dikkatle 

izlenmesi gerekir (www.bebekkokusu.com). 

 

      Gebelikteki her ay, kendine özgü psikolojik kaygılar ve beklentiler doğurur. Ruhsal 

ve bedensel olarak sağlıklı bir kadında bu dönem, ufak tefek sorunları olsa da genellikle 

önemli ve hoş bir deneyim olarak yaşanır. Çünkü gebelik bir hastalık değil, fizyolojik, 

olağan ve doğal seyri olan, kadına özgü bir süreçtir. Yani kadınlıkla ve annelikle ilgili 

önemli ruhsal çatışmalar yaşayan, doyumlu, mutlu, eşinin ve ailesinin desteği yeterli 

olan bir kadın için gebeliğin olumlu pek çok duyguyu içermesi beklenir. Bununla 

birlikte anne adayları arasında olumsuz duygular ve beklentiler içinde olanların sayısı az 

değildir. 

 

      Doğuma ilişkin korkular, bebeğin sağlığıyla ilgili sürekli endişe duyma, 

kısıtlanmışlık duygusu, bebeği istememe gibi duygular yaşanabilir. Ayrıca genel olarak 

kaygı düzeyinin artışı, duygusal dalgalanmalar, ağlama eğilimi, daha duyarlı ve etkilere 

açık olma gibi değişiklikler gözlenebilir. Tüm bu sayılanlar, hafif derecelerde, gelip 

geçici ve kısa süreli olarak bir çok gebe kadında görülebilir. Ancak önemli olan bu 

duyguların ısrarlı, yoğun ve kadının yaşamını engelleyecek düzeyde olmamasıdır. 

Gebelikte ruhsal durumu olumsuz etkileyen etkenler şöyledir: 

 

• Küçük yaşta, 

• İsteği dışında ve hazırlıksız gebe kalmış olmak, 

• Eşin olmaması, 

• Eşin duygusal desteğinin olmaması, 

• Kadınlık rolü ve sorumluluğuyla ilgili güçlükler, 

• Önemli bir fiziksel hastalığın bulunması (www.kadinmagazin.com), 
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• Sürmekte olan bir ruhsal bozukluğun varlığı, 

• Maddi ve sosyal desteğin yetersizliği biçiminde sıralanabilir 

(www.kadinmagazin.com). 

 

      Bebeğin, ailenin diğer bireyleri tarafından beklenmesi de çok büyük önem taşır. 

Bebeğin bu dönemde evde fiziksel ve duygusal olarak yeri hazırlanır. Bebeğin 

reddedilmesi, kadın için kendisinin reddedilmesi anlamına gelir. Son ayda anne, ilk 

trimester de yaşadığı zıt ikili duyguları yeniden yaşamaya başlar. Gebelikten nefret 

eder, bebeği ister, fakat doğumdan korkar. 

 

      Sağlık personelinin, anneye duygusal destek verebilmesi için genelde aşağıdaki 

girişimlerde bulunması gerekir. 

• Gebeliğin, kadının ve ailenin yaşamındaki anlamını araştırmak, 

• Olumlu ve olumsuz duyguların açıklanması için anneyi desteklemek, 

• Zıt ikili duyguları artıran olguları belirlemek, 

• Kadının, gebeliğin sorunlarını ve sorumluluklarını paylaşmak istediği bireyi 

belirlemek, 

• Yaşanan anksiyetenin derecesini belirlemektir. 

 

      Sağlık personeli kadının duygularını açıklaması için onu desteklemeli, gebeliğin 

kadın için ne anlama geldiğini, ne zaman yardıma ve desteklenmeye gereksinim 

duyacağını bilmelidir. Sağlık personelinin annenin duygularını desteklemesi, kadının 

kendine olan güvenini artırır.  

 

 

1.12. Gebelik Döneminde Eş ve Aile Desteği 

 

      Gebelik, doğurgan çağdaki her kadının yaşayabileceği fizyolojik bir olaydır. 

Fizyolojik açıdan gebeliği yaşayan kişi kadın olmasına karşın, gebe kadının yakın 

çevresindeki bireylerde bu olaydan etkilenmektedirler. Gebelik sırasında kadında 

(Taşkın, 2000a) 
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oluşan fizyolojik değişimlerin yanı sıra gebe kadın, eşi ve diğer aile üyeleri bir takım 

psikolojik ve sosyal değişimler yaşar ve bu değişimlere uyum sağlama gereksinimi 

duyarlar. Öte yandan, aile ünitesine yeni bir bebeğin katılmasına hazırlanmak için yeni 

roller öğrenmek zorundadırlar. Bu nedenle gebelik sürecine, kadın ve ailesi için 

gelişimsel bir kriz dönemi olarak bakılmaktadır (Taşkın, 2000a). 

 

      Gebelik her ne kadar yalnızca anne ile ilgiliymiş gibi görünse de, babanın da sürece 

katılması gerekmektedir. Baba hem eşine gerekli desteği vermeli, hem de çocuk eğitimi 

ve çocuğa yaklaşım konularında kendini geliştirmelidir. Çiftler birbirleriyle rahatlıkla 

konuşabilmeli ve duygularını birbirleriyle paylaşmalıdırlar. Bu biçimdeki bir davranış 

eşleri bebek bağlamında kaynaştıracağından aile içindeki huzur artacak ve çocuk 

bulunduğu ortamın olumlu izlerini taşıyacaktır 

(www.zaman.com.tr/ailem). 

 

      Baba adayının bebekle ilk iletişimi, annenin gebelik döneminde eşine yardımcı 

olmasıyla başlar. Gebeliğin her aşamasını izlemek, anne adayına bebeğe hazırlık 

aşamasında psikolojik destek vermek, bebeğin gelişimini izlemek, gebelik 

kontrollerinde bulunmak, babalık rolüne hazırlığın önemli adımlarıdır. Gebelik 

dönemine baba adayının katılımı, desteği, eşiyle yapabileceği ortak uğraşlar, gebelik 

döneminin hem anne adayı, hem de baba adayı için çok daha sağlıklı geçmesine 

yardımcı olur (www.bsm.gov.tr). 

 

      Büyük ebeveynlerin gebeliğe tepkilerini yaş, bu rolü nasıl algıladıkları ve diğer 

torunlarının sayısı ve yaşları etkiler. Yaş önemli bir belirleyicidir. Bir çok insan 

ilerleyen yaşlarında torun sahibi olmayı sevinçle karşılayabilir ve bu olaya yaşamın ve 

ailenin devamı olarak bakabilirler. Buna karşılık, toplumda torun sahibi olan kişilere 

genellikle yaşlı gözüyle bakıldığı için, 40’lı yaşlardaki insanlar torun sahibi olmaktan 

mutsuzluk duyabilir. Ayrıca bu yaş grubundaki bireyler genellikle çalışıyor 

olabilecekleri için, gebe aileye çok fazla destek sağlayamayabilirler (Taşkın, 2000a). 

 

 

34 



      Genellikle ilk torunların doğumu büyük bir heyecan ve mutlulukla beklenir. Ancak 

bireyin zaten birkaç torunu varsa, ilkinde olduğu kadar heyecanlı olmayabilir. Birçok 

birey torunları ile ilişkisini ebeveyn-çocuk ilişkisine göre ikinci planda görür. Genellikle 

gebelik olayına katılmak ister. Bunu da bebek için yapılan hazırlıklara yardım ederek 

gösterir. Anne doğumdayken diğer çocukların bakımını üstlenebilirler, hatta doğumdan 

sonraki haftalarda yardımcı olabilirler. Ayrıca onların gebelik ve bebek bakımına ilişkin 

kendi deneyimleri ve bilgi birikimleri vardır. Ancak bu bilgiler zaman zaman 

günümüzün bilimsel bilgisiyle çatışabilir ve onlar bu değişime uyum sağlamada 

zorlanabilirler ( Taşkın, 2000a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                          

35 



2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

2.1.  Araştırmanın Türü 

 

      Bu araştırma, ZHDH’ ne başvuran gebelerin empatik iletişim açısından sağlık 

personelinden beklentilerini belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. 

 

 

2.2.  Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

 

      1955 yılında Ankara Hastanesi arkasında , İl Sağlık Müdürlüğü ek binası yerinde 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi olarak açılmıştır. 1961 yılında şimdiki hastane binasının 

bulunduğu yere taşınarak Telsizler Ana ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Tekamül Merkezi 

adıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığının onayı ile müessesenin adı 

1971 yılında Altındağ Doğumevi ve Ana Çocuk Sağlığı Eğitim ve Tekamül Merkezi 

olarak değişmiştir. 15.12.1980 tarihinde Atatürk’ün 100. Doğum yılında  Zübeyde 

Hanım’ın adı verilerek hastanenin adı Zübeyde Hanım Doğumevi olarak değiştirilmiş, 

yatak kapasitesi 250’ye çıkarılmıştır. ZHDH’sin de, 33 kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanı (doktor), 31 hemşire, 91 ebe görev yapmaktadır (www.zhd.ilkturk.org). 

 

 

2.3.  Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

 

      Araştırmanın evrenini ZHD Hastanesinde Gebe Polikliniğine, Yüksek Riskli 

Gebelik Kliniğine ve Septik Kliniğine Eylül 2005- Şubat 2006 tarihleri arasında 

başvuran ve anket sorularını yanıtlamak isteyen 100 gebe oluşturmaktadır. Araştırmada 

örneklem seçimi yapılmadan evrenin tümü araştırma kapsamına alınmıştır. 
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2.4.Verilerin Toplanması 

 

      Araştırmada veri toplama aracı olarak Ek: 1 ve Ek: 2’ de yer alan anket ve tutum 

ölçeği kullanılmıştır. Veriler Eylül 2005- Şubat 2006 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Anket ve tutum ölçeği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2001 yılında 

Kalender’in danışmanlığında Yüksek Lisans Öğrencisi Uludağ’ın “Sağlık 

Hizmetlerinde Halkla İlişkiler: Vatandaş-Sağlık Personeli İletişimi” tezinde 

kullanılmıştır. 

 

      Anket gebelerin, sosyo demografik özellikleri, sağlık personeli ve aileleri ile olan 

iletişimi gibi konuları kapsamaktadır. Açık uçlu, kapalı uçlu, çoktan seçmeli çok yanıtlı, 

çoktan seçmeli tek yanıtlı olarak hazırlamış olan anket 32 sorudan oluşmaktadır. 

 

      Tutum ölçeği gebelerin, sağlık personelinden beklenti durumlarını belirlemek 

amacıyla, önem verme durumu ve gözlenen durum olarak ayrılmış 17 maddeden 

oluşmaktadır. 

 

      Anket ve ölçek; araştırmacı tarafından soruları yanıtlamayı kabul eden 100 gebe ile 

yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. 

 

 

2.5.  Anketin ve Ölçeğin Uygulanması 

 

      Anketi ve ölçeği uygulamak için ZHD Hastanesi başhemşiresi ve başhekiminden 

sözlü izin alınmıştır. ZHD Hastanesi, Gebe Polikliniğine, YRG Kliniğine, Septik 

Kliniğine başvuran ve soruları yanıtlamayı kabul eden 100 gebeye araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Ön uygulama yapılmamıştır. 
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2.6.   Verilerin Değerlendirilmesi 

 

      Veriler bilgisayarda Statistical Package for Social Sciences (SPSS) ile 

değerlendirilmiştir. Bilgisayara girilen verilerin ve açık uçlu sorulara verilen yanıtların 

istatistiksel değerleri bulunmuştur. Aralarındaki ilişkileri ortaya koymak için tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

 

3.1. Araştırma Grubunun Özellikleri 

 

      Araştırma grubunu, anket ve ölçek sorularını yanıtlamayı kabul eden 100 gebe 

oluşturmaktadır (n:100). Tablo 1’de araştırma grubunun sosyo-demografik özellikleri 

yer almaktadır. Araştırma grubu gebelerin önemli bölümünü (%39,0) 21-25 yaş grubu 

oluşturmaktadır. Gebelerin %91,0’ı evli olduklarını, %9,0’ı ise resmi nikahları 

olmadığını belirtmişlerdir. Öğrenim düzeyi açısından gebelerin çoğunluğu (%60,0) 

ilkokul mezunudur. Yüksekokul-Fakülte mezunu gebelerin oranı ise yalnızca %9,0dır. 

Yine, gebelerin büyük bölümü ev kadınıdır (%92,0). Aile yapılarına bakıldığında ise 

çekirdek ailenin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir (%77,0). 

Tablo 1. Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 
Sosyo-Demografik-
Kültürel Değişkenler 

 
Sayı 

 
% 

Yaş 
20≤ 13 13,0 
21-25 39 39,0 
26-30 28 28,0 
31-35 15 15,0 
36≥ 5 5,0 
Medeni Durum 
Evli 91 91,0 
Resmi nikahı yok 9 9,0 
Öğrenim Düzeyi 
İlkokul 60 60,0 
Ortaokul 15 15,0 
Lise 16 16,0 
Yüksekokul-Fakülte 9 9,0 
Çalışma Durumu 
Ev hanımı 92 92,0 
Memur 4 4,0 
Diğer 4 4,0 
Aile Yapısı 
Çekirdek aile 77 77,0 
Geniş aile 23 23,0 
Medeni durum, öğrenim düzeyi, çalışma durumu ve aile yapısı kapalı uçlu, yaş açık uçlu soru olarak 
sorulmuştur. 
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      Tablo 2’de gebelerin trimesterlere göre dağılımı görülmektedir. Gebelerin büyük 

çoğunluğu (% 78,0) 3. trimesterde yani 7.,8. ve 9. ayı kapsayan dönemdedir. 

 

Tablo 2. Gebelerin Trimesterlere Göre Dağılımı 

Trimester Dağılımı Sayı % 

1.trimester 7 7,0 

2.trimester 15 15,0 

3.trimester 78 78,0 

Toplam 100 100,0 

 

      Tablo 3’de gebelerin gebeliği boyunca bir doktor, ebe ya da hemşire tarafından 

izlem durumu verilmiştir. Araştırmaya katılan gebelerin % 6,0’ı doktor, ebe ya da 

hemşire tarafından izlenmediğini belirtmiştir. 

 
Tablo 3. Gebelerin Gebeliği Boyunca Doktor, Ebe ya da Hemşire Tarafından İzlem 
Durumu 
 
Gebeliği Boyunca İzlem  Durumu Sayı % 
İzlenmiş 94 94,0 
İzlenmemiş 6 6,0 
Toplam 100 100,0 
İzlem durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Gebelere, istenen bir gebelik ve anneliğe hazır olup olmadığı sorulduğunda birbirine 

paralel cevaplar alınmıştır. Gebelerin, % 87,0’ı istenen bir gebelik ve anneliğe hazır 

olduğunu, % 13,0’ı ise istenmeyen bir gebelik ve anneliğe hazır olmadığını belirtmiştir 

(Tablo 4-5). 

 

Tablo 4. Mevcut Gebeliğin İstenen Olup Olmama Durumu 

Mevcut Gebelik Sayı % 

İstendik 87 87,0 

İstendik Değil 13 13,0 

Toplam 100 100,0 
İstenen bir gebelik ve anneliğe hazır olma durumları kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 
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Tablo 5. Gebelerin Anneliğe Hazır Olma Durumu   
 
Anneliğe Hazır Olma Durumu Sayı % 
Evet 87 87,0 
Hayır 13 13,0 
Toplam 100 100,0 
İstenen bir gebelik ve anneliğe hazır olma durumları kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 6’da anneliğe hazır olmadığını belirten 13 gebenin bu konuda belirttikleri 

nedenler verilmiştir. Kendini anne olmaya hazır hissetmeyen 13 gebeden 8’i (% 62,0)  

çocuk sayısının 1’den fazla olduğunu, 4’ü (% 31,0) diğer çocuğunun yaşının küçük 

olduğunu, 1’i (% 7,0) kendisinin obezite sorunu bulunduğunu belirtmişlerdir. 

       

Tablo 6. Gebelerin Anneliğe Hazır Olmama Nedenleri 
 
Anneliğe Hazır Olmama Nedenleri Sayı % 
Çocuk sayısı 1> olduğu için 8 62,0 
Diğer çocuğunun yaşı küçük olduğu 
için 

4 31,0 

Obezite sorunu olduğu için 1 7,0 
Toplam 13 13,0 

Anneliğe hazır olmayan 13 gebeye, açık uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 7’de gebelerin gebeliği süresince psikolojik destek alma durumu verilmiştir. 

Araştırma grubu gebelerin büyük çoğunluğu (% 90,0) gebeliği süresince psikolojik 

açıdan destek aldığını belirtmiştir. 

 

Tablo 7. Gebelerin Gebeliğinde Psikolojik Destek Alma Durumu 
Psikolojik Destek Alma Durumu Sayı % 
Evet 90 90,0 
Hayır 10 10,0 
Toplam 100 100,0 

Gebeliğinde psikolojik destek alma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 8’de araştırma grubu gebelere gebeliği süresince psikolojik açıdan destek 

olan kişiler görülmektedir. Gebelerin çoğunluğu (% 54,6) eşlerinin, %21,3’ü 

anne/babasının,  
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%12’si kız kardeş-ablasının, %8,7 kayınvalidesinin, %0,7’si arkadaşının destek 

olduğunu belirtmişlerdir. * 

Tablo 8. Gebelere Psikolojik Destek Olan Kişiler 
Psikolojik Destek Olan Kişiler Sayı % 
Anne 32 21,3 
Kayınvalide 13 8,7 
Kız kardeş-abla 18 12,0 
Eş 82 54,6 
Arkadaş 1 0,7 
Diğer 4 2,7 
Toplam 150 100,0 

Psikolojik destek olan kişiler kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur.* Birden fazla yanıt vermişlerdir. 

 

      Tablo 9’da gebelerin gebeliği süresince fiziksel destek alma durumu verilmiştir. 

Araştırma grubu gebelerin üçte ikisi (%66,0) gebeliği süresince fiziksel açıdan destek 

aldığını belirtmiştir. 

Tablo 9. Gebelerin Gebeliğinde Fiziksel Destek Alma Durumu 
Fiziksel Destek Alma Durumu Sayı % 
Evet 66 66,0 
Hayır 34 34,0 
Toplam 100 100,0 

Gebeliğinde fiziksel destek alma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 10’da araştırma grubu gebelere gebeliği süresince fiziksel açıdan destek olan 

kişiler görülmektedir. Çoğunluğu yine eşler oluşturmaktadır (%53,0). Bu yanıtları 

sırasıyla, diğer (%23,0), kayınvalide (%16,0), anne/baba (%6,0), kız kardeş-abla (%2,0) 

izlemektedir.*  

 

Tablo 10. Gebelere Fiziksel Destek Olan Kişiler 
Fiziksel Destek Olan Kişiler Sayı % 

Anne/baba 4 6,0 
Kayınvalide 11 16,0 
Kız kardeş-abla 1 2,0 
Eş  36 53,0 
Diğer 16 23,0 
Toplam 68 100,0 

Fiziksel destek olan kişiler kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. * Birden fazla yanıt vermişlerdir. 
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      Tablo 11’de araştırma grubu gebelerin herhangi bir sağlık sorununda sağlık 

kuruluşuna gitme sıklığı verilmiştir. Gebelerin %46.0’ı seyrek, %32,0’ı sık, %12,0’ı çok 

seyrek, %5,0’ı çok sık olarak sağlık kuruluşuna gittiğini belirtirken, %5,0’ı ise hiç 

gitmediğini belirtmiştir. 

Tablo 11. Gebelerin Sağlık Kuruluşuna Gitme Sıklığı 

Sağlık Kuruluşuna Gitme 

Sıklığı 

 

Sayı 

 

% 

Çok sık 5 5,0 

Sık 32 32,0 

Seyrek 46 46,0 

Çok seyrek 12 12,0 

Hiç 5 5,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık kuruluşuna gitme sıklığı kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 12’de görüldüğü gibi gebelerin önemli çoğunluğu (%68,0) sağlık personelinin 

çabalarını her zaman saygıyla karşıladığını belirtirken, %4,0’ı hiçbir zaman saygıyla 

karşılamadığını belirtmiştir. 

Tablo 12. Gebelerin “Sağlık personelinin gebeler için göstermiş olduğu çabalar 
saygıyla karşılanır” Tümcesine Katılma Durumu 
Katılma Durumu Sayı % 

Her zaman 68 68,0 

Genellikle 15 15,0 

Bazen 13 13,0 

Hiçbir zaman 4 4,0 

Toplam 100 100,0 

Katılma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Gebelerin sağlık personeline güven duymaları ile ilgili görüşleri Tablo 13’de 

görülmektedir.Sonuçlar incelendiğinde araştırma grubu gebelerin büyük çoğunluğu 

(%73,0) sağlık personeline güvendiklerini belirtirken, %1,0’ı (1 kişi) hiçbir zaman 

güvenmediğini dile getirmiştir. 
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Tablo 13. Gebelerin Sağlık Personeline Güven Duyma Durumu 

Güven Duyma Sayı % 

Her zaman 73 73,0 

Genellikle 11 11,0 

Bazen  15 15,0 

Hiçbir zaman 1 1,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık personeline güven duyma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

Tablo 14’te araştırma grubu gebelerin tanıdığı bir sağlık personeli ile tanımadığı 

arasında güven açısından fark görme durumu verilmiştir. Gebelerin yaklaşık olarak 

yarısı (%57,0) her zaman fark olduğunu belirtirken, %33’ü “hiçbir zaman fark yoktur” 

yanıtını vermiştir. 

 

Tablo 14. Gebelerin, Tanıdığı Bir Sağlık Personeli ile Tanımadığı Arasında Güven 
Açısından Fark Görme Durumu 
Fark Görme Durumu Sayı % 

Her zaman  57 57,0 

Genellikle 4 4,0 

Bazen 6 6,0 

Hiçbir zaman 33 33,0 

Toplam 100 100,0 

Tanıdığı bir sağlık personeli ile tanımadığı arasında güven açısından fark görme durumu kapalı uçlu soru 

olarak sorulmuştur. 

 

      Sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin halka yönelik davranış biçimi 

ile ilgili araştırma grubu gebeler tarafından yapılan değerlendirmeler Tablo 15’te 

verilmiştir. Araştırma grubunun çoğunluğu (%73,0) sağlık personelinin hizmet alanlara 

iyi davrandıklarını düşünmektedir. Gebelerin %9,0’ı sağlık personelinin çok iyi 

davrandığı düşüncesini taşımaktadır. Buna karşılık %17,0’ı ise bu konuda kararsız 

kalmıştır. Yalnızca 1 gebe (%1,0) kötü davrandıklarını belirtmiştir. 
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Tablo 15. Gebelere Göre Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Personelinin 
Halka Olan Davranış Biçimi 
Davranış Biçimi Sayı % 

Kötü 1 1,0 

Kararsızım 17 17,0 

İyi 73 73,0 

Çok iyi 9 9,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık personelinin halka davranış biçimi kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Gebelerin, bugüne değin herhangi bir sağlık personeli ile sağlık sorununu tam 

olarak paylaşabilmesi durumu incelendiğinde; %54,0’ı her zaman, %17,0’ı hiçbir 

zaman, %16,0’ı bazen, %13,0’ı genellikle yanıtını vermiştir (Tablo 16). 

 
Tablo 16. Gebelerin Herhangi Bir Sağlık Personeli ile Bir Sağlık Sorununu Tam 
Olarak Paylaşabilme Durumu 
Sağlık Sorununu Paylaşabilme Durumu Sayı % 

Her zaman  54 54,0 

Genellikle 13 13,0 

Bazen 16 16,0 

Hiçbir zaman 17 17,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık problemini paylaşabilme durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 17’de araştırma grubu gebelerin daha önce herhangi bir sağlık personeli ile 

olumsuz olay yaşama durumu verilmiştir. Gebelerin büyük çoğunluğu (%87,0) “hayır” 

yanıtı vermiştir.Buna karşılık %12,0’ı  evet yanıtını verirken, %1,0’ı hatırlamamaktadır.  

Tablo 17. Gebelerin Sağlık Personeli ile Olumsuz Olay Yaşama Durumu  
Sağlık Personeli ile Olumsuz 
Olay Yaşama Durumu 

 
Sayı 

 
% 

Evet 12 12,0 
Hayır 87 87,0 
Hatırlamıyorum 1 1,0 

Toplam 100 100,0 
Sağlık personeli ile olumsuz olay yaşama durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 
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      Gebelere göre sağlık personelinin bazı hastalara ayrıcalıklı davranıp 

davranmadıkları konusundaki görüşleri Tablo 18’de verilmiştir. Gebelerin önemli bir 

bölümü (%42,0), sağlık personelinin ayrıcalıklı davranmadığı yönünde görüş 

belirtmiştir. Sağlık personelinin her zaman (%12,0) ve genellikle (%17,0) ayrıcalıklı 

davrandığını belirtenler de küçümsenemeyecek düzeydedir. Ayrıca, gebelerin genel 

anlamda çoğunluğu (%58,0) sağlık personelinin zaman zaman da olsa ayrıcalıklı 

davrandığını düşünmektedir.   

 
Tablo 18. Gebelere Göre Sağlık Personelinin Bazı Hastalara Ayrıcalıklı Davranma 
Durumu 
 
Ayrıcalıklı Davranma Durumu Sayı % 

Her zaman 12 12,0 

Genellikle 17 17,0 

Bazen 29 29,0 

Hiçbir zaman 42 42,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık personelinin bazı hastalara ayrıcalıklı davranma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Gebelerin %54,0’ı herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce sağlık 

personeli ile iletişim sorunu yaşayacağını hiçbir zaman düşünmediğini belirtmiştir 

(Tablo 19). Ancak, zaman zaman da olsa sağlık personeli ile iletişim sorunu 

yaşayabileceğini düşünen gebelerin oranı az değildir (%46,0). 

 
Tablo 19. Gebelerin, Herhangi Bir Sağlık Kuruluşuna Başvurmadan Önce Sağlık 
Personeli ile İletişim Sorunu Yaşayacağını Düşünme Durumu 

 
İletişim Sorunu Yaşayacağını Düşünme Durumu Sayı % 

Her zaman  13 13,0 

Genellikle 10 10,0 

Bazen 23 23,0 

Hiçbir zaman 54 54,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık personeli ile iletişim sorunu yaşayacağını düşünme durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 
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      Araştırma grubu gebelerin sağlık personeline karşı olumsuz bir ön yargı taşıma 

durumu Tablo 20’de görülmektedir. Gebelerin %72,0’ı olumsuz ön yargısı olmadığını, 

%20,0’ı ise olumsuz bir ön yargısı olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 20. Gebelerin Sağlık Personeline Karşı Olumsuz Ön Yargı Taşıma Durumu 
Olumsuz Ön Yargı Durumu Sayı % 
Evet 20 20,0 
Kısmen 8 8,0 
Hayır 72 72,0 
Toplam 100 100,0 

Sağlık personeline karşı olumsuz ön yargı taşıma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

      Tablo 21’de araştırma grubu gebelerin sağlık personeline karşı olumsuz ön yargı 

taşıma nedenleri verilmiştir. Gebelerin %35,9’u çevresinden duyduklarından 

etkilendiklerini, %28,2’si kendi yaşadıklarını, deneyimlerini, %23’ü toplumda var olan 

genel olumsuz tutumları, %12,9’u ise basından izlediklerini belirtmişlerdir.*  

Tablo 21. Gebelerin Sağlık Personeline Karşı Olumsuz Ön Yargı Taşıma Nedenleri 
Olumsuz Ön Yargı Nedenleri Sayı % 
Kendi yaşadıklarım, deneyimlerim 11 28,2 
Çevremden duyduklarım 14 35,9 
Basından izlediklerim 5 12,9 
Toplumda varolan genel olumsuz tutumlar 9 23,0 
Toplam 39 100,0 

Sağlık personeline karşı olumsuz ön yargı nedenleri kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur.* Birden fazla 
yanıt vermişlerdir. 
 
 

      Tablo 22’de araştırma grubu gebelerin hastanede sorun yaşadıklarında bu sorunları 

iletebilecekleri bir yetkili bulma durumları verilmiştir. Gebelerin %61,0’ı, sorun 

yaşadığında başvurabileceği bir yetkili bulabildiğini, %34,0’ı ise ulaşamadığını dile 

getirmiştir. 

Tablo 22. Gebelerin Sorun Yaşadığında Başvurabileceği Yetkili Bulma Durumu 

Başvurabileceği Yetkili Bulma Durumu Sayı % 
Evet 61 61,0 
Bazen 5 5,0 
Hayır 34 34,0 
Toplam 100 100,0 

Sorun yaşadığında başvurabileceği yetkili bulma durumu kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. 
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      Tablo 23’de araştırma grubu gebelerin sağlık kuruluşlarında en çok karşılaştıkları 

sorunlar verilmiştir. Gebelerin sağlık kuruluşlarında en çok karşılaştığı sorunlar açık 

uçlu soru tipiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo incelendiğinde gebelerin %44,0’ı 

sorun yaşamadığını belirttiği görülürken, %17,0’ı’si sıra beklemek, %16,0’ı ilgisizlik, 

%9,0’ı azarlanmak, %3,0’ı iletişim kuramamak, %2,0’ı kalabalık ortam, %2,0’ı sorulara 

yanıt alamamak gibi sorunları dile getirmiştir. Tıbbi terimleri anlayamamak, tahlil 

yapılırken korku yaşamak, temizlik personeli ile sorun yaşıyor olmak, sağlık 

personelinin güler yüzlü olmaması, küçük görülmek, sosyal güvence sahibi olmamak, 

ayrıcalıklı davranılması aynı oranda belirtilmiştir (%1,0). 

 
Tablo 23. Gebelerin Sağlık Kuruluşlarında En Çok Karşılaştığı Sorunlar  
Sorunlar Sayı % 

Sorun yaşamıyor 44 44,0 

Sıra beklemek 17 17,0 

İlgisizlik 16 16,0 

Azarlanmak 9 9,0 

İletişim kuramamak 3 3,0 

Kalabalık ortam 2 2,0 

Sorulara yanıt alamamak 2 2,0 

Tıbbi terimleri anlayamamak 1 1,0 

 
Tahlil yapılırken korku yaşıyor 1 1,0 

Temizlik personeli ile sorun yaşıyor 1 1,0 

Güler yüzlü olmamaları 1 1,0 

Küçük görülmek 1 1,0 

Sosyal güvence olmaması 1 1,0 

Ayrıcalıklı davranılması 1 1,0 

Toplam 100 100,0 

Sağlık kuruluşlarında en çok karşılaştığı sorunlar açık uçlu soru olarak sorulmuştur. 

 

Gebelerin sağlıkla ilgili sorunlarını ilk olarak paylaştığı kişiler incelendiğinde ilk sırada  

eşlerinin (%86,0’ı), ikinci sırada ise anne-babanın yer aldığı görülmektedir* (Tablo 24). 
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Tablo 24. Gebelerin Sağlık Sorunlarını İlk Paylaştığı Kişiler 

Paylaşılan Kişiler Sayı % 

Eş 86 78,2 

Anne-Baba 9 8,2 

Kardeş 4 3,6 

Yakın akraba 1 0,9 

Arkadaş 1 0,9 

Sağlık personeli 7 6,4 

Çocuk  1 0,9 

Diğer 1 0,9 

Toplam 110 100,0 

Sağlık sorunlarını ilk paylaştığı kişiler kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. *Birden 
fazla yanıt vermişlerdir. 
 
      Tablo 25’de araştırma grubu gebelerin sağlıkla ilgili bilgileri en çok aldığı kişiler 

verilmiştir. Gebelerin sağlıkla ilgili bilgiyi en çok sağlık personelinden aldığını (%52,8), 

daha sonra sırasıyla eşlerden (%18,1) ve anne-babadan (%11,9) aldıklarını 

belirtmişlerdir*  

Tablo 25. Gebelerin Sağlıkla İlgili Bilgileri En Çok Aldığı Kişiler 

Kişiler Sayı % 

Eş 23 18,1 

Anne-Baba 15 11,9 

Kardeş 5 4,0 

Yakın akraba 4 3,1 

Arkadaş 2 1,5 

Sağlık personeli 67 52,8 

Diğer 4 3,1 

Basın 7 5,5 

Toplam 127 100,0 

Sağlıkla ilgili bilgileri en çok aldığı kişiler kapalı uçlu soru olarak sorulmuştur. *Birden fazla yanıt 
vermişlerdir. 
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3.2. Araştırma Grubunun Tutum Ölçeğine Verdikleri  Yanıtlarla İlgili Bulgular 

 

      Araştırmanın ikinci bölümünü gebelere uygulanan tutum ve gözlem ölçeğinden elde 

edilen veriler oluşturmaktadır. Likert tipi ölçekte 17 madde ve her maddenin karşısında 

5 aşama bulunmaktadır (EK 2). Gebelerin bu 17 maddede yer alan sağlık personelinden 

empatik iletişim açısından beklentileri, ilgili açıklamalara önem verme durumları ve 

aynı maddeler çerçevesinde sağlık personeliyle yaşadıkları iletişim-etkileşimle ilgili 

gözlemlerini rakamsal olarak derecelendirmeleri, frekans ve aritmetik ortalama olarak 

belirtilmiştir. Her derecedeki frekansla o derecenin karşılığı olan değerin (minimum 1, 

maksimum 5) çarpımı ve tüm derecelerin almış olduğu değerlerin toplamının ‘n’ 

sayısına bölünmesi ile elde edilen ağırlıklı aritmetik ortalama gebelerin iletişimle ilgili 

ölçek maddesine vermiş oldukları önemin ya da gözlemledikleri uygulamanın kendileri 

üzerindeki etki derecesini göstermektedir.   

 

Tablo 26’da araştırma grubu gebelerin empatik iletişim açısından sağlık 

personelinden beklentileri ve önem verme durumları verilmiştir. Genel olarak gebelerin 

tüm iletişim özelliklerine yüksek düzeyde önem verdikleri görülmektedir ( ×××× = 4,63). 

Sağlık personelinin güvenilirlik özelliği gebelerin birinci sırada önem verdikleri bir 

empatik iletişim özelliğidir ( ×××× = 4,92). Gebelerin hemen hemen tümü (93 gebe, % 93,0) 

sağlık personelinin güvenilir nitelikte olmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bu 

iletişim özelliğini ‘dürüstlük’ beklentisi izlemektedir ( ×××× = 4,87). Gebelerin tümü 

dürüstlüğü önemli ve çok önemli bir değer olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Gebelerin 

çoğunluğu (88 gebe, %88,0) sağlık personelinin güler yüzlü olmasına ‘çok önem 

verdiklerini’ belirtirken, 2 (% 2,0) gebe ‘fark etmez’ yanıtını vermiştir. Ağırlıklı 

aritmetik ortalamalara göre gebelerin sağlık personelinin ‘güler yüzlülük’ özelliğine 

üçüncü sırada önem verdikleri görülmektedir ( ×××× = 4,86).  Gebelerin tümünün 

‘saygılılığı’ önemli (% 15,0) ve çok önemli (% 85,0) bir değer olarak gördüklerini 

belirtmelerine karşın, ağırlıklı ortalamaya göre bu özellik dördüncü sırada yer 

almaktadır ( ×××× = 4,85).   Bu özelliği sırasıyla ‘açıklayıcı konuşma’ ( ×××× =  4,84) ve 

‘ilgililik’ ( ×××× =  4,82) izlemektedir. 
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      Gebelerin  80’i (% 80,0) sağlık personelinin iyi ve temiz giyinmesine çok önem 

verdiğini belirtmişlerdir. Sağlık personelinin bu görünüm özelliği önem verilme 

açısından ağırlıklı ortalamaya göre yedinci sırada yer almaktadır ( ×××× =  4,77).  Sağlık 

personelinin ‘herkese eşit davranma’ ( ×××× =  4,76)  ve  ‘anlayışlılık’ ( ×××× =  4,75)  

özellikleri güzel giyinme özelliğini izlemektedir. 

 

Gebelerin önemli  bir bölümü (75 gebe, % 75,0)) sağlık personelinin 

karşısındakine değer vermesine çok önem vermektedir. Sağlık personelinin ‘yol 

gösterici olma’ ve ‘karşısındakini dinleme’ özellikleri, gebeler tarafından aynı derecede 

önemsenmektedir ( ×××× =  4,66).   Gebelerin 64’ü (% 64,0) sağlık personelinin kendilerine 

karşı sabırlı olmalarının çok önemli, 32’si (% 32,0) önemli olduğunu, 3’ü (% 3,0) fark 

etmediğini, 1’i (% 1,0) ise hiç önemli olmadığını belirtmişlerdir. Sağlık personelinin 

kendileri ile güzel konuşması gebelerin 66’sı (%66,0) için ‘çok önemli’ iken  9’u (% 

9,0) için fark etmemektedir.  

 

Gebelerin 63’ü (% 63,0) sağlık personelinin göstermiş olduğu ‘samimiyet’ i çok 

önemli olarak değerlendirmektedir. Sağlık personelinin bu yakınlık özelliği gebelerin 

28’i (% 28,0) için  önemli, 2’si (% 2,0) için ise önemsizdir. Sağlık personelinin 

karşısındakinin yüzüne bakarak konuşması, gebelerin  64’üne (% 64,0) göre  çok 

önemli bir iletişim özelliği olarak değerlendirilmesine  karşın, ağırlıklı ortalamaya göre 

bu özellik alttan ikinci sırada yer almaktadır ( ×××× =  4,48).   Ayrıca, gebelerin  önemli bir 

bölümü (% 38,0) sağlık personeli tarafından karşılandığı ilk anda sağlık personelinin el 

sıkmasına önem vermediğini belirtmiştir. El sıkmayı önemli bulan gebelerin oranı        

% 32,0,  çok önemli bulan gebelerin oranı ise yalnızca % 22,0 dır. Sağlık personelinin 

bu iletişim özelliği gebeler tarafından en alt düzeyde önemli olarak değerlendirilmiştir 

( ×××× =  3,18).    
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Tablo 26. Sağlık Personelinin İletişim Özelliklerine Gebelerin Önem Verme 
Durumu ve Puan Ortalamaları 

 Hiç önemli 
değil 

1 

Önemsiz 
 
2 

Fark etmez 
 
3 

Önemli 
 
4 

Çok önemli 
 
5 

××××  
(ortalama) 

Güvenirlilik - - 1 6 93 4,92 
Dürüstlük - - - 13 87 4,87 
Güler yüzlülük - - 2 10 88 4,86 
Saygılılık - - - 15 85 4,85 
Açıklayıcı 
konuşma 

 
- 

 
- 

 
2 

 
12 

 
86 

 
4,84 

İlgililik - - - 18 82 4,82 
İyi ve temiz 
giyinme 

 
- 

 
1 

 
1 

 
18 

 
80 

 
4,77 

Herkese eşit 
davranma 

 
- 

 
- 

 
2 

 
20 

 
78 

 
4,76 

Anlayışlılık - - - 25 75 4,75 
Karşısındakine 
değer verme 

 
- 

 
1 

 
1 

 
23 

 
75 

 
4,72 

Yol gösterici 
olma 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
66 

 
4,66 

Karşısındakini 
iyi dinleme 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
66 

 
4,66 

Sabırlılık 1 - 3 32 64 4,58 
Güzel konuşma 1 - 9 24 66 4,54 
Samimiyet - 2 7 28 63 4,52 
Karşısındakinin 
yüzüne bakarak 
konuşma 

 
2 

 
3 

 
4 

 
27 

 
64 

 
4,48 

Karşılaştığı ilk 
anda el sıkma 

 
20 

 
18 

 
8 

 
32 

 
22 

 
3,18 

Toplam 24 25 40 371 1240 4,63 
 

Tablo 27’de araştırma grubu gebelerin, sağlık personelinin empatik iletişim 

çerçevesinde gözlemledikleri ya da yaşadıkları durumlarla ilgili değerlendirmeleri 

frekans ve aritmetik ortalama olarak verilmiştir. Genel olarak, gebelerin  sağlık 

personelinde var olduğunu gözlemledikleri ya da yaşadıkları iletişim uygulamaları  

onların bu konulardaki beklentilerinden daha düşük düzeyde ‘gerçekleştiği’ 

görülmektedir ( ×××× = 3,49).  

Gebelerin sağlık personelinde en fazla gözlemledikleri iletişim uygulamalarının 

ilk beş sırasını ‘İyi ve temiz giyinme’( ×××× = 4,06), ‘Güzel konuşma’ ( ×××× = 3,78),   
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‘Güvenirlilik’ ( ×××× = 3,70), ‘Güler yüzlülük’ ( ×××× = 3,70) ve  ‘Saygılılık’ ( ×××× = 3,66) 

almaktadır. Araştırma grubu gebelerin 98’i sağlık personelinin iyi ve temiz giyindiğini 

belirtmiştir. Bu bulgu  gebelerin bu konuya verdikleri önem  düzeyi ile paralellik 

göstermektedir. Gebelerin 74’ünün gözlemlerine göre sağlık personeli güzel 

konuşmaktadır. Gebelerden 73’ü sağlık personelinin güvenilirlik özelliğini 

gözlemlediğini, 5’i ise bu özelliğin var olmadığını belirtmiştir. Gebelerin  3’ü sağlık 

personelinin ‘kesinlikle’ güler yüzlü olduğunu belirtirken, 66’sı “güler yüzlü”, 29’u 

“idare eder”, 2’si “güler yüzlülük yok” yanıtını vermiştir.  Gebelerden 71’i “saygılı” 

olduğunu düşünürken, 22’si “idare eder”, 5’i “saygı yok”, 1’i ise “kesinlikle yok” 

yanıtını vermiştir. Yalnızca 1 gebe bu durumdan emin olup ‘saygılılık kesinlikle var’ 

demiştir.  

 

Gebelerin sağlık personelinde en fazla gözlemledikleri ya da en az yaşadıkları 

iletişim uygulamalarının başında ‘Karşılaştığı ilk anda sağlık personelinin el sıkmama’ 

davranışı gelmektedir ( ×××× = 2,04). Bunu ‘Herkese eşit davranma’ yaklaşımı izlemektedir 

( ×××× = 3,18). Daha sonra sırasıyla ‘Samimiyet’ ( ×××× = 3,29), ‘Sabırlılık’ ( ×××× = 3,31)  ve 

‘Karşısındakinin yüzüne bakarak konuşma’ ( ×××× = 3,45)  gelmektedir.  

 

Gebelerin 86’sı sağlık personelinin karşılaştığı ilk anda en azından el 

sıkmadığını öne sürmektedir. Gebelerden 51’i sağlık personelinin herkese eşit 

davrandığını gözlediğini belirtirken, 29’u karşı görüş ortaya koymaktadır. Gebelerin 

yarıdan azı (48 gebe) sağlık personelinin samimiyet gösterdiğini, 19’u ise 

göstermediğini belirtmiştir. Gebelerin yarıdan azının (44 gebe) gözlemlerine göre sağlık 

personelinin kendilerine karşı sabırlı davranmaktadır. 38’i gebe sağlık personelinin bu 

konudaki davranışının idare ettiğini, 16’sı sağlık personelinin sabırlı davranmadıklarını 

düşünmektedir. Gebelerin 62’si sağlık personelinin karşısındakinin yüzüne bakarak 

konuştuğunu, 19’u ise tam tersini belirtmektedir. 

Araştırma grubu gebelerden 66’sı sağlık personelinin anlayışlı olduğunu 

düşünürken, 25’i idare ettiğini, 7’si anlayışlı olmadığını, 2’si kesinlikle anlayışlı olduğu  

değerlendirmesini yapmıştır. Gebelerin 67’si sağlık personelinin ilgili olduğunu 

düşünürken, 27’si idare ettiğini, 5’i ilgili olmadıklarını düşünmektedir. Gebelerden 59’u  
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sağlık personelinin açıklayıcı konuştuğunu belirtmiş, 22’si “idare eder”, 15’i “açıklayıcı 

konuşma yok”, 1’i “kesinlikle yok” demiştir. Araştırma grubu gebelerin 65’i sağlık 

personelinin karşısındakine değer verdiğini, 10’u değer vermediğini düşünmektedir. 

Sağlık personelinin kendilerine yol gösterici olmalarında gebelerin, beklentileri çok 

yüksek iken gözlenen durum, beklentilerin altındadır (73 gebe). Gebelerin, 10’u sağlık 

personelinin yol gösterici olmadıklarını belirtmektedir. Gebelerin 68’i sağlık 

personelinin kendilerini dinlediğini, 10’u dinlemediğini öne sürmektedir. Yine gebelerin 

66’sı sağlık personelinin dürüst davrandığını, 7’si dürüst davranmadığını 

düşünmektedir. 

   

Tablo 27. Gebelere Göre Sağlık Personelinin İletişim Uygulamaları ve Puan Ort. 
 
 

Kesinlikle 
yok 

1 

Yok 
 
2 

İdare eder 
 
3 

Var 
 
4 

Kesinlikle 
var 
5 

 

××××  

İyi ve temiz 
giyinme 

 
- 

 
- 

 
2 

 
90 

 
8 

 
4,06 

Güzel konuşma - 2 21 74 3 3,78 
Güvenirlilik - 5 21 73 1 3,70 
Güler yüzlülük - 2 29 66 3 3,70 
Saygılılık 1 5 22 71 1 3,66 
Yol gösterici 
olma 

 
- 

 
10 

 
16 

 
73 

 
1 

 
3,65 

İlgililik - 5 27 67 1   3,64 
Anlayışlılık - 7 25 66 2 3,63 
Karşısındakini 
iyi dinleme 

 
1 

 
10 

 
19 

 
68 

 
2 

 
3,60 

Dürüstlük 1 7 25 66 1 3,59 
Karşısındakine 
değer verme 

 
- 

 
10 

 
24 

 
65 

 
1 

 
3,57 

Açıklayıcı 
konuşma 

 
1 

 
15 

 
22 

 
59 

 
3 

 
3,48 

Karşısındakinin 
yüzüne bakarak 
konuşma 

 
- 

 
19 

 
18 

 
62 

 
1 

 
3,45 

Sabırlılık 1 15 38 44 2 3,31 
Samimiyet 1 19 31 48 1 3,29 
Herkese eşit 
davranma 

 
2 

 
29 

 
18 

 
51 

 
- 

 
3,18 

Karşılaştığı ilk 
anda el sıkma 

 
7 

 
86 

 
3 

 
4 

 
- 

 
2,04 

Toplam 15 246 361 1047 31 3,49 
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      Tablo 28’de sağlık personelinin iletişim özellikleri açısından gebelerin beklenti 

düzeyi ve gözlemledikleri uygulamaları değerlendirme düzeyi verilmiştir. Beklenti 

düzeyinin aritmetik ortalaması 4,63, gözlenen durumun 3,49 bulunmuştur. Beklenti ile 

gözlenen durumların değerlendirilmesi  düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p <0,01). 

Tablo 28. Gebelerin Beklenti ve Gözlem Durumlarının Karşılaştırılması (n= 100) 

 ××××  S t p 

Beklenti Düzeyi 4,63 0,27 

Gözlem Değerlendirmesi 3,49 0,44 

22,09 p <0,01 

 

3.3.  Sağlık Personelinin İletişim Özellikleri Açısından Gebelerin Beklenti 

Düzeylerinin ve Gözlenen Uygulamaların Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Gebelerin sağlık personelinden empatik iletişim açısından beklenti düzeyleri ve 

gözlenen durum yaşa göre incelendiğinde (Tablo 29), 20 yaş altı gebelerin sağlık 

personelinden beklenti düzeyi ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir ( ×××× = 

4,73). En az beklenti düzeyi ortalamasının 31-35 yaş grubu gebelerde olması dikkat 

çekmektedir ( ×××× = 4,54). Ancak, aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05). Sağlık personelinin iletişim uygulamalarının gebelerin 

gözlemleri sonucu değerlendirmelerine göre 36 ve daha üstü yaş grubundaki gebeler 

diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir 

( ×××× = 3,64).  31-35 yaş grubu gebeler ise sağlık personelinin iletişim uygulamalarını en 

düşük düzeyde değerlendirmektedirler ( ×××× = 3,34).   

Tablo 29. Yaşa Göre Gebelerin Sağlık Personelinden Empatik İletişim Açısından 
Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 

Beklenti Durumu  Gözlenen Durum  
Yaş 

 
n 

××××  S ××××  S 

20≤ 13 4,73 0,27 3,49 0,40 
21-25 39 4,68 0,24 3,52 0,42 
26-30 28 4,57 0,25 3,48 0,47 
31-35 15 4,54 0,32 3,34 0,48 
36≥ 5 4,55 0,45 3,64 0,51 

Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 
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      Tablo 30’da araştırma grubu gebelerin öğrenim düzeylerine göre sağlık 

personelinden empatik iletişim açısından beklenti ve gözlenen durum değerlendirme 

düzeyleri verilmiştir. İlkokul mezunu olan gebelerin sağlık personelinden beklenti 

düzeyleri ortalaması, diğer gebelerden daha yüksektir ( ×××× = 4,66). Yüksekokul mezunu 

olan gebelerin sağlık personelinden beklenti düzeyleri ortalaması ise 4,50’dir. Gebelerin 

gözledikleri durumu değerlendirme düzeyi açısından yüksekokul mezunu olan gebelerin 

gözlem durumu ortalaması diğerlerine göre daha yüksektir ( ×××× =3,61).   

 
Tablo 30. Öğrenim Düzeyine Göre Gebelerin Sağlık Personelinden Empatik 
İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Öğrenim düzeyi 

 
n 

××××  S ××××  S 

İlkokul 60 4,66 0,26 3,51 0,48 
Ortaokul 15 4,55 0,31 3,37 0,36 
Lise 16 4,65 0,23 3,44 0,46 
Yüksekokul 9 4,50 0,37 3,61 0,30 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 
 

Tablo 31’de gebelerin gebelik dönemine göre sağlık personelinden beklenti ve gözlenen 

durumları verilmiştir. Gebelikleri 1. trimestrdeki gebelerin sağlık personelinden empatik 

iletişim açısından beklenti düzeyleri ortalaması en fazla iken ( ×××× = 4,68), 2.trimestrdeki 

gebeler ise en düşük düzeyde beklenti göstermişlerdir ( ×××× = 4,50). Trimesterlere göre 

aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Yine, 1.trimestrdeki gebeler, 2. 

ve 3. trimestrdeki gebelere göre sağlık personelinin daha yüksek empatik iletişim 

uygulaması gösterdiğini gözlemlediklerini  belirtmişlerdir ( ×××× = 3,67). Ancak, aradaki 

farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Tablo 31. Gebelik Dönemine Göre Gebelerin Sağlık Personelinden İletişim 
Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Gebelik dönemi 

 
n 

××××  S ××××  S 

1.trimester 7 4,68 0,20 3,67 0,32 
2.trimester 15 4,50 0,29 3,47 0,35 
3.trimester 78 4,65 0,27 3,48 0,47 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

56 



      Geniş aileye sahip gebelerin sağlık personelinden empatik iletişim açısından 

beklenti düzeyleri ortalaması ( ×××× = 4,67) ve gözledikleri durum ortalaması ( ×××× = 3,53) 

çekirdek aileye sahip gebelere göre daha yüksektir (Tablo 32). 

Tablo 32. Aile Yapısına Göre Gebelerin Sağlık Personelinden Empatik İletişim 
Açısından Beklenti Düzeyleri ve Gözlenen Durum 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Aile yapısı 

 
n 

××××  S ××××  S 

Çekirdek aile 77 4,62 0,29 3,47 0,45 
Geniş aile 23 4,67 0,21 3,53 0,43 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      Gebelerin doğum öncesi bakım alma sayılarına göre sağlık personelinden empatik 

iletişim açısından beklenti düzeyleri ortalamalarının  birbirine yakın olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 33). Ancak, 12-15 kez doğum öncesi bakım alan 7 gebenin gözlem 

durumu ortalaması diğer gruplara göre daha yüksektir ( ×××× = 3,64). En düşük ortalama ise 

( ×××× = 3,38) 3 ya da daha az sayıda doğum öncesi bakım alan grupta görülmektedir. 

Aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Tablo 33. Doğum Öncesi Bakım Alma Sayısına Göre Gebelerin Sağlık 
Personelinden İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum      
Doğum Öncesi Bakım Sayısı  

 
n ××××  S ××××  S 

0-3 18 4,64 0,27 3,38 0,47 
4-7 45 4,63 0,28 3,56 0,40 
8-11 30 4,62 0,27 3,40 0,51 
12-15 7 4,67 0,30 3,64 0,24 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      Gebelerin herhangi bir sağlık sorununda sağlık kuruluşuna gitme sıklığı 

incelendiğinde(Tablo34), çok sık gidenlerin sağlık personelinden empatik iletişim 

açısından beklenti düzeyleri ortalaması, diğerlerine göre yüksek olduğu bulunmuştur 

( ×××× = 4,81). Hiç gitmeyen gebelerin ortalaması ise 4,55’tir. Sık olarak sağlık kuruluşuna 

giden gebelerin gözlem durumu ortalaması da diğerlerine göre daha yüksektir 

( ×××× =3,57). Bu açıdan en düşük ortalama ‘Hiç gitmeyen gebeler’ grubunda 

görülmektedir ( ×××× =3,40). Aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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Tablo 34. Sağlık Kuruluşuna Gitme Sıklığına Göre Gebelerin Sağlık Personelinden 
İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Sağlık Kuruluşuna Gitme Sıklığı 

 
n 

××××  S ××××  S 

Çok sık 5 4,81 0,23 3,50 0,42 
Sık 32 4,63 0,27 3,57 0,41 
Seyrek 46 4,64 0,29 3,43 0,43 
Çok seyrek 12 4,57 0,28 3,51 0,48 
Hiç 5 4,55 0,27 3,40 0,72 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      “Sağlık personeline güvenir misiniz?” sorusuna gebelerin verdiği yanıtlar açısından 

gebelerin sağlık personelinden empatik iletişime yönelik  beklenti düzeyleri ortalamaları 

önemli farklılıklar göstermemektedir (Tablo 35). Sağlık personeline hiç bir zaman 

güvenmediğini belirten 1 gebenin hem beklentisi içinde olduğu hem de gözlemlediği 

iletişim özellikleri ile ilgili değerlendirme düzeyleri düşüktür. Sağlık personeline her 

zaman güvendiğini belirten gebelerin gözlem durumu ortalaması ( ×××× = 3,61) en yüksek, 

bazen güvendiğini belirtenlerin ortalaması ise en düşük ( ×××× = 3,09) düzeydedir. Aradaki 

farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=9,475, p<0.05) 

Tablo 35. Sağlık Personeline Güvenme Yönünden Gebelerin Sağlık Personelinden 
İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Sağlık Personeline Güvenme 

 
n 

××××  S ××××  S 

Her zaman 73 4,65 0,25 3,61 0,39 
Genellikle 11 4,45 0,31 3,27 0,35 
Bazen 15 4,67 0,29 3,09 0,45 
Hiçbir zaman 1 4,05 0 2,70 0 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      Sağlık personeli ile daha önce olumsuz bir olay yaşamadığını belirten gebelerle (87 

kişi) yaşadığını belirtenlerin (12 kişi) sağlık personelinden empatik iletişim açısından 

beklenti düzeyleri birbirlerine yakındır (Tablo 36). Aynı durum gebelerin gözlemlerini 

değerlendirmeleri açısından da söz konusudur.  
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Tablo 36. Sağlık Personeli ile Olumsuz Olay Yaşama Yönünden Gebelerin Sağlık 
Personelinden İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Olumsuz Olay Yaşama  

 
n ××××  S ××××  S 

Evet 12 4,61 0,27 3,47 0,39 
Hayır 87 4,63 0,28 3,50 0,45 
Hatırlamıyorum 1 5,00 0 2,82 0 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      Tablo 37’de görüldüğü gibi, sağlık personelinin bazı hastalara ‘genellikle ayrıcalıklı 

davrandığını’ düşünen 17 gebe ile ‘bazen’ yanıtını veren 29 gebenin sağlık 

personelinden empatik iletişim açısından beklenti düzeyleri aynıdır ( ×××× = 4,67). Buna 

karşılık sağlık ‘her zaman ayrıcalıklı davrandığını’ gebelerin iletişim açısından beklenti 

düzeyi diğerlerinden düşüktür ( ×××× = 4,67). Ancak, aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Sağlık personelinin ‘hiçbir zaman ayrıcalıklı davranmadığını’ 

düşünen 42 gebenin sağlık personelinin iletişimsel uygulamalarını gözlem 

değerlendirme  ortalaması ( ×××× = 3,75) daha yüksektir. Bu açıdan en düşük ortalama  

sağlık personelinin ‘her zaman ayrıcalıklı davrandığını’ belirten gebeler grubunda 

görülmektedir ( ×××× = 3,01). Aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t= 

16,466,  p < 0.05) 

 
Tablo 37 . Sağlık Personelinin Ayrıcalıklı Davranması Yönünden Gebelerin Sağlık 
Personelinden İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Sağlık Personelinin Ayrıcalıklı 

Davranması 

 
n 

××××  S ××××  S 

Her zaman 12 4,48 0,32 3,01 0,42 
Genellikle 17 4,67 0,26 3,25 0,45 
Bazen 29 4,67 0,23 3,43 0,34 
Hiçbir zaman 42 4,63 0,29 3,75 0,32 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      Sağlık kuruluşuna gelmeden önce sağlık personeli ile iletişim sorunu yaşayacağını 

düşünme durumuna göre gebelerin sağlık personelinden empatik iletişim açısından 

beklenti düzeyleri ortalamaları benzerlik göstermektedir (Tablo 38). Ancak, gebelerin 

gözlemlerini değerlendirme ortalamaları farklılık göstermektedir. Sağlık kuruluşuna  
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gelmeden önce sağlık personeli ile iletişim sorunu yaşayacağını hiçbir zaman 

düşünmediğini belirten gebelerin gözlem değerlendirme ortalaması 3,58 iken her zaman 

sorun yaşayacağını belirtenlerin ortalaması 3,33’tür. Aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (t= 2.95, p <0.05). 

  
Tablo 38. Sağlık Personeli İle İletişim Sorunu Yaşama Yönünden Gebelerin Sağlık 
Personelinden İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum Sağlık Personeli İle İletişim 
Sorunu Yaşama 

 
n 

××××  S ××××  S 

Her zaman 13 4,63 0,28 3,33 0,51 
Genellikle 10 4,62 0,26 3,40 0,48 
Bazen 23 4,61 0,34 3,39 0,41 
Hiçbir zaman 54 4,64 0,25 3,58 0,42 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 

 

      Sağlık personeline karşı herhangi bir olumsuz ön yargısı taşıyıp taşımama durumuna 

göre gebelerin sağlık personelinden empatik iletişim açısından beklenti düzeyleri 

ortalamaları yaklaşık değerler göstermektedir  (Tablo 39). Buna karşın, gözlem durumu 

açısından farklılıklar belirlenmiştir. Olumsuz önyargı taşımadığını belirten gebelerin 

sağlık personelinin iletişimsel uygulamalarını değerlendirme düzeyi  ( ×××× = 3,53) önyargı 

taşıyanlara göre ( ×××× = 3,34)daha yüksektir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (t= 3.21, p <0.05). 

Tablo 39. Sağlık Personeline Karşı Olumsuz Ön Yargı Taşıma Yönünden 
Gebelerin Sağlık Personelinden İletişim Açısından Beklenti ve Gözlenen Durum 
Düzeyleri 
 

Beklenti Durumu Gözlenen Durum  
Olumsuz Ön Yargı Taşıma 

 
n 

××××  S ××××  S 

Evet 20 4,61 0,22 3,34 0,43 
Hayır 72 4,63 0,28 3,53 0,46 
Kısmen 8 4,62 0,32 3,45 0,26 
Toplam 100 4,63 0,27 3,49 0,44 
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      Tablo 40’da araştırma grubu gebelerin yaşa göre empatik iletişim açısından sağlık 

personelinden beklenti düzeyi istatistiksel değerleri verilmiştir. Yaşa göre gebelerin, 

empatik iletişim açısından sağlık personelinden beklenti düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark yoktur (p>0,05).  

Tablo 40. Gebelerin İletişim Açısından Sağlık Personelinden Beklenti Düzeylerinin 
Yaşa Göre Durumu 
 

Yaş n ××××  S t p 
20≤ 13 4,73 0,27 
21-25 39 4,68 0,24 
26-30 28 4,57 0,25 
31-35 15 4,54 0,32 
36≥ 5 4,55 0,45 

Toplam 100 4,63 0,27 

 
 

1,597 

 
 

p>0,05 

 
 

      Tablo 41’de de yaşa göre gebelerin sağlık personelinde empatk iletişim açısından 

gözledikleri durumun istatistiksel değerleri verilmiştir. Yaşa göre empatik iletişim 

açısından sağlık personelinin, gebeler açısından değerlendirme düzeyi ile arasında 

anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05).  

Tablo 41. Yaşa Göre Gebelerin Sağlık Personelinin İletişim Uygulamalarına İlişkin 
Değerlendirmelerinin Durumu 
 

Yaş n ××××  S t p 
20≤ 13 3,49 0,40 
21-25 39 3,52 0,42 
26-30 28 3,48 0,47 
31-35 15 3,34 0,48 
36≥ 5 3,64 0,51 

Toplam 100 3,49 0,44 

 
 

,605 

 
 

p>0,05 

 

      Tablo 42’de öğrenim düzeyine göre gebelerin, empatik iletişim açısından sağlık 

personelinden beklenti düzeyleri verilmiştir. Ortalamalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur (p>0,05).  
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Tablo 42. Gebelerin İletişim Açısından Sağlık Personelinden Beklenti Düzeylerinin 
Öğrenim Düzeyine Göre Durumu  

Öğrenim Düzeyi n ××××  S t p 
İlkokul 60 4,66 0,26 
Ortaokul 15 4,55 0,31 
Lise 16 4,65 0,23 
Yüksekokul 9 4,50 0,37 

Toplam 100 4,63 0,27 

 
 

1,401 

 
 

p>0,05 

 

      Gebelerin öğrenim düzeylerine göre empatik iletişim açısından sağlık personelinin 

uygulamalarını gebelerin gözlemsel değerlendirmelerinin düzeyleri arasında da anlamlı 

farklılık  bulunmamıştır (p>0,05). (Tablo 43) 

 

Tablo 43. Sağlık Personelinin İletişim Uygulamalarını Gebelerin 
Değerlendirmelerinin Öğrenim Düzeyine Göre Durumu 
 
Öğrenim düzeyi n ××××  S t p 
İlkokul 60 3,51 0,48 
Ortaokul 15 3,37 0,36 
Lise 16 3,44 0,46 
Yüksekokul 9 3,61 0,30 

Toplam 100 3,49 0,44 

 
 

,649 

 
 

p>0,05 
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4.  TARTIŞMA 

 

      Araştırmaya katılan 100 gebenin %39,0’ı 25-25 yaş, %28,0’ı 26-30 yaş , %15,0’ı 

31-35 yaş grubunda, %13,0’ı 20 yaş ve altında, %5,0’ı ise 36 yaş ve üstünde 

bulunmaktadır. Gebelerin %91,0’ı resmi nikahlı olduğunu belirtirken, %9,0’ı 18 yaşını 

doldurmadığı için resmi nikahı olmadığını söylemiştir. Gebelerin çoğunluğu (%60,0) 

ilkokul mezunu olup,  %9,0’ı yüksekokul-fakülte mezunudur. Hastanenin bulunduğu 

yerin gecekondu bölgesi olması, gebelerin öğrenim düzeylerinin düşük düzeyde 

olmasının gerekçesi olarak düşünülmektedir. Buna bağlı olarak gebelerin çoğunluğu ev 

hanımıdır (%92,0). Aile yapısı açısından gebelerin %77,0’ının çekirdek ailede 

yaşadıkları belirlenmiştir (Tablo 1). 

 

      Gebelerin kaçıncı ayda oldukları incelendiğinde, %78,0’ı 3.trimesterde yani 7.,8. ve 

9. ayı kapsayan dönemlerdedir. Gebelerin %15,0’ı 2.trimesterde, %7,0’ı 

1.trimesterdedir (Tablo 2). 

 

      Gebelik öncesi eğitimde amaç, doğum sırasında olacaklar, hekim ve yardımcı 

personelinin yapacakları işlemler konularında anne adayını eğitmek ve ekibin bir 

parçası olan gebeyi kendine düşenler konusunda bilgilendirip, usulüne göre 

uygulamasını sağlayacak beceri oluşturmaktır. Gebeliğin hedeflediği şekilde; sağlıklı 

bir bebek ve sağlıklı bir anneyle sonuçlanması, gebenin ve ona bakım veren sağlık 

ekibinin görev ve sorumluluğu kapsamındadır. Gebelik ve doğuma bağlı nedenlerle 

dünyada her yıl 600 bin kadın başka hiçbir sağlık sorunları olmamasına karşın yaşamını 

kaybetmektedir. Bu kadınların ölüm nedenleri incelendiğinde, ilk sıralarda doğum 

öncesi bakımla önlenebilecek kanama, enfeksiyon ve gebelik zehirlenmelerinin olduğu 

görülmektedir.Bu nedenle doğum öncesi bakım; gebelik oluştuğu anda başlamalı ve 

sağlıklı bir bebek dünyaya gelene dek aksatılmadan sürdürülmelidir 

(www.hekimce.com). Araştırmamızda gebelerin %94,0’ı sağlık personeli tarafından 

izlenmiştir (Tablo 3). 
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      Gebelerin büyük çoğunluğunun (%87,0) gebeliklerinin istendik olduğu 

belirlenmiştir. Buna karşılık gebelerin %13,0’ı mevcut gebeliğinin istenen bir gebelik 

olmadığını belirtmiştir (Tablo 4). Anneliğe hazır olup olmadıkları sorulduğunda ise 

buna paralel yanıtlar alınmıştır. %87,0’ı anneliğe hazırken, %13,0’ı hazır değildir 

(Tablo 5). 

 

      Anneliğe hazır olmadığını belirten 13 gebenin bu konuda belirttikleri nedenler 

arasında, 8 gebe çocuk sayısının 1’den fazla olduğunu belirtmiştir. Burada aile 

planlamasının önemi vurgulanmalıdır. Diğer çocuğunun yaşının küçük olduğunu 

belirten 4 gebe, kendisinin obezite sorunu olduğunu belirten 1 gebe ise anneliğe hazır 

olmadığını belirtmiştir (Tablo 6). Bu sonuçlar aile planlaması hizmetlerinin yeterli 

düzeyde olmadığını düşündürmektedir. 

 

      Gebelerin %90’ı gebeliğinde psikolojik destek aldığını belirtirken, %10’u 

almamıştır (Tablo 7). Yapılan çalışmalar, gebelik ve bunun sonucunda evliliğe bir 

bebeğin eklenmesinin kadın ve kocası arasındaki iletişimin niteliğini değiştiren bir olay 

olduğunu göstermektedir. Bu değişim çiftin ilişkisine yeni bir boyut getirdiği için 

gelişimsel bir mücadeleyi de belirtmektedir (Taşkın, 2000b). Gebelere psikolojik destek 

olan kişiler incelendiğinde, ilk sırada eşler yer almaktadır (%54,6). Bunu sırasıyla, 

%21,3 anne/baba, %12,0 kız kardeş-abla, %8,7 kayınvalide, %2,7 diğer, %0,7 arkadaş 

izlemektedir (Tablo 8). 

 

      Gebelerin, %66,0’ı fiziksel destek aldığını, %34,0’ı almadığını belirtmiştir (Tablo 

9). Değerler incelendiğinde yine eşler ilk sırada yer almaktadır (%53,0). Gebelerin 

%77,0’ı çekirdek aileye sahip oldukları için eşlerin, psikolojik ve fiziksel açıdan destek 

olduklarını kanıtlamaktadır (Tablo 10). 

 

      Gebelerin her türlü sağlık sorununda sağlık kuruluşuna, % 46,0’ı seyrek, % 32,0’ı  

sık, % 12,0’ı çok seyrek, % 5,0’ı çok sık olarak gittiğini ve % 5,0’ı hiç gitmediğini 

belirtmiştir. Sonuçlar, Uludağ’ın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında benzer durumla 

karşılaşılmaktadır. 
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Uludağ’ın araştırma grubu 505 kişiden oluşmaktadır (Tablo 11). 

 

      Kişinin kendisine saygı duyulmasını istemesinin temel hareket nedeni insan 

onurudur. Her birey kendine özgü kişiliğe sahiptir ve kişiliğe saygı gösterilmesini ister 

(Uludağ, 2001). Gebelere, “Sağlık personelinin gebeler için göstermiş olduğu çabalar 

saygıyla karşılanır” tümcesine katılıp katılmadıkları sorulduğunda, % 68,0’ı her zaman 

katıldığını belirtmiştir. Gebelerin %15,0’ı genellikle, %13,0’ı bazen katılırken, %4,0’ı 

hiçbir zaman katılmadığını belirtmiştir (Tablo 12). 

 

      İnsanlar yaşamlarında, başkalarına, olaylara, güvenmek gereksinimi duyarlar. Bu 

nedenle güvenilir buldukları olgulara inanırlar (Uludağ, 2001). Bu durum sağlık 

hizmetlerinde daha da önem kazanmaktadır. Gebelerin %73,0’ı sağlık personeline 

güvenirken, %15,0’ı bazen, %11,0’ı genellikle güvenmektedir. Gebelerden yalnızca 

%1,0’ı (1 kişi) hiçbir zaman güvenmediğini belirtmiştir (Tablo 13). 

 

      Gebelerin, tanıdığı bir sağlık personeli ile tanımadığı arasında güven açısından fark 

olup olmadığı konusundaki düşünceleri, %57,0’ı “her zaman fark vardır”, %33,0’ı “fark 

yoktur” demiştir. Uludağ’ın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında (n: 505), 280 kişi fark 

vardır demiştir. Ulaştığımız değerin yaklaşık beş katıdır (Tablo 14). 

 

      Gebelerin %73,0’ı, sağlık personelinin halka iyi davrandığını düşünürken, %17,0’ı 

“kararsızım”, %9,0’ı “çok iyi”, %1,0’ı “kötü” yanıtını vermiştir. Sağlık personelinin 

çoğunluğunun gebelere iyi davranması empati kurabildiğinin göstergesidir (Tablo 15). 

 

      Gebelerin yarıdan fazlası (%54,0) sağlık sorununu sağlık personeli ile tam olarak 

paylaşabiliyorken, %17,0’ı hiçbir zaman paylaşamadığını belirtmiştir. Anket 

uygulanırken alınan sözel yanıtlarda sorunlarını paylaşamayan gebelerin, sağlık 

personelinin kendilerini dinleyecek kadar zaman ayırmadıklarını belirtmişlerdir. Bu 

sıkıntılarını dile getirdiklerinde aldıkları yanıt “daha sırada bir çok insan var” olmuştur 

(Tablo 16). 
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      Gebelerin, herhangi bir sağlık personeli ile olumsuz bir olay yaşayıp yaşamadıkları 

incelendiğinde, %87,0’ı yaşamadığını, %12,0’ı olumsuz olay yaşadığını, %1,0’ı ise 

hatırlamadığını belirtmiştir (Tablo 17). 

 

      İnsanlar ister zengin olsun ister fakir, ister makam sahibi, ister sıradan bir insan 

olsun tümüne eşit davranmak kesin kuraldır (Uludağ, 2001). Araştırma grubundaki 42 

gebe, sağlık personelinin hiçbir zaman ayrıcalıklı davranmadığını düşünürken, 29 gebe 

bazen, 17 gebe genellikle, 12 gebe ise her zaman ayrıcalıklı davrandığını 

düşünmektedir. Uludağ’ın sonuçlarında, 336 kişi sağlık personelinin ayrıcalıklı 

davrandığını, 23 kişi ayrıcalıklı davranmadığını belirtmiştir. Bu sonuçlardan, gebelerin 

yarıya yakını (42 gebe) ayrıcalıklı davranmadığını düşünmesi sağlık personelinin 

olumlu bir yönünü vurgulamaktadır (Tablo 18). 

 

      Gebenin sağlık kuruluşuna gelmeden önce sağlık personeli ile iletişim sorunu 

yaşayacağını düşünmesi, daha iletişim başlamadan bu sürecin aksamasına neden 

olmaktadır. Ancak araştırma sonucu gebelerin, %54,0’ının hiçbir zaman bu düşünceyle 

hastaneye gelmediğini göstermektedir. Gebelerin, %23,0’ı bazen bu düşünceye 

sahipken, %13,0’ı her zaman iletişim sorunu yaşayacağını düşünerek hastaneye 

gelmektedir (Tablo 19). 

 

      Gebelere, sağlık personeline karşı olumsuz bir ön yargı taşıyıp taşımadıkları 

sorulduğunda 72 gebe taşımadığını, 20 gebe olumsuz ön yargısı olduğunu, 8 gebe ise 

kısmen bu yargıya sahip olduğunu belirtmiştir (Tablo 20). “Evet” ve “kısmen” 

cevaplarını veren gebelerin nedenleri incelendiğinde, %35,9’u “çevremden 

duyduklarım” (14 gebe), %28,0’ı “kendi yaşadıklarım, deneyimlerim” (11 gebe), 

%23,0’ı “toplumda var olan genel olumsuz tutumlar” (9 gebe), %12,9’u “basından 

izlediklerim” (5 gebe) yanıtını vermiştir. (Tablo 21). 

 

      Gebelerin, hastanede sorun yaşadıklarında bu sorunlarını iletebilecekleri bir yetkiliyi 

%61,0’ı bulurken, %34,0’ı yetkili bulamamaktadır. Gebelerin %5,0’ı ise bazen yetkili 

bulabildiğini belirtmiştir (Tablo 22). 
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      Gebelerin hastanede en çok yaşadıkları sorun incelendiğinde, %44,0’ı sorun 

yaşamadığını belirtmiştir. Bu değerin diğer sorunlara kıyasla yüksek olması sevindirici 

bir sonuçtur. Gebelerin, %17,0’ı sıra beklemek, %16,0’ı ilgisizlik, %9,0’ı azarlanmak, 

%3,0’ı iletişim kuramamak, %2,0’ı kalabalık ortam, %2,0’ı sorularına cevap alamamak 

gibi sorunları dile getirmiştir. Tıbbi terimleri anlayamamak, tahlil yapılırken korku 

yaşaması, temizlik personeli ile sorun yaşaması, sağlık personelinin güler yüzlü 

olmaması, sağlık personeli tarafından küçük görülmek, gebenin sosyal güvence sahibi 

olmaması, ayrıcalıklı davranılması aynı değerlere sahiptir (%1,0’ı) (Tablo 23). 

 

      Gebelerin sağlıkla ilgili sorunlarını ilk paylaştığı kişiler incelendiğinde %78,2’si (86 

gebe) eş, %8,2’si (9 gebe) anne/baba, %6,4’ü (7 gebe) sağlık personeli, %3,6’sı (4 gebe) 

kardeş, %0,9’u (4 gebe) yakın akraba,arkadaş, çocuk ve diğer yanıtını vermiştir. 

Gebelere bu soruya birden çok yanıt verebilecekleri belirtilmiştir. Uludağ’ın 

sonuçlarında da, ilk sırada eşleriyle paylaştıkları görülmektedir (275 kişi) (Tablo 24). 

 

      Gebelerin, sağlıkla ilgili bilgileri en çok aldığı kişiler incelendiğinde ise, %57,8’i 

(67 gebe) sağlık personeli, %18,1’i (23 gebe) eş, %11,9’u (15 gebe) anne/baba, %5,5’i 

(7 gebe) basın, %4,0’ı (5 gebe) kardeş, %3,1’i (8 gebe) yakın akraba ve diğer, %1,5’i (2 

gebe) arkadaş yanıtını vermiştir. Uludağ’ın sonuçlarında da sağlık personeli ilk sırada 

yer almaktadır (203 kişi) (Tablo 25). 

 

      Eğer “Küçük şeyler önemlidir” dersek bu, bazı durumlarda sıkıntı yaratabilir. Küçük 

şeylerden mutlu olabileceğimiz gibi, mutsuz da olabiliriz. Örneğin, “Komşun sana 

gülümserse, bu küçük şey aslında önemlidir, mutlu olmalısın.” Ama diyelim ki 

komşunuz size dik dik baktı ve selam vermedi. Bu durumda ise galiba şunu söylüyoruz: 

“Komşunun sana selam vermemesi küçük bir şeydir, moralini bozmaya deymez.” Neyin 

küçük, neyin büyük olduğu ya da küçük şeylerden hangisinin ne ölçüde önemli olduğu 

görecelidir (Dökmen, 2005). Bu durum sağlık hizmetlerinde daha da önem 

kazanmaktadır. Şöyle ki; araştırma sonuçlarında, gebelerin sağlık personelinden 

beklentisi olarak güler yüzlülük üçüncü sırada yer almaktadır ( ×××× = 4,86). 

 

67 



Gebelerin çoğunluğu (88 gebe) güler yüzlülüğe önem verirken, 2’si için fark etmediği 

görülmektedir. Gebelerin gözlemleri incelendiğinde 66’sı sağlık personelinin güler 

yüzlü olduğunu düşünürken, 2’si güler yüzlü olmadığını düşünmektedir. Uludağ’ın 

sonuçlarında da vatandaşların çoğunluğu (482 kişi) güler yüzlülüğe önem vermektedir 

(n:505). Hizmet alanlardan yalnızca 50 kişi sağlık personelinin güler yüzlü olduğunu 

düşünmektedir. 

 

      Gebelerin güvenirliliğe verdiği önem ilk sırada yer almaktadır ( ×××× = 4,92). Gebelerin 

büyük çoğunluğu (93’ü) güvenirliliğe önem verirken, 1’i “fark etmez” demiştir. Gebe, 

hastaneye gelmeden önce korku, endişe ve sevinç gibi karmaşık duygular içindedir ve 

güven duygusu gebeler için çok önemlidir. Gebelerin güven duygusunun artırılması 

sağlık personeline bağlıdır. Araştırma sonucu da bu durumu destekler niteliktedir. 

Gebelerin gözlem sonuçlarında ise 73’ü sağlık personeline güven duyduğunu, 5’i güven 

duymadığını belirtmiştir.  

 

      Hizmet alana konumu ne olursa olsun saygı duyulmalıdır. Hizmet alan grup hasta 

ise daha da önem kazanmaktadır. Gebelerin büyük çoğunluğu (85’i) saygılılığa çok 

önem vermektedir. Sağlık personelinde gözledikleri durumda gebelerin 71’i sağlık 

personelinin saygılı olduğunu, 6’sı saygılı olmadıklarını düşünmektedir. 

 

      Başkalarının duygu ve davranışlarını inceleme, başkalarını gözleme ve sorunlar 

karşısında neler hissettiklerini anlamaya çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, 

başkalarının ne yaptıkları değil neden yaptıklarını anlamaya çalışma anlayışlılığı 

gerektirir (Yaşar, 1993). Buna bağlı olarak araştırma sonucu, gebelerin 75’inin 

anlayışlılığa çok önem verdiğini göstermektedir.Gebelerin gözlediği durumda ise, 66’sı 

sağlık personelinin anlayışlı olduğunu düşünürken, 7’si anlayışlı olmadığını 

düşünmektedir. 

 

      İnsanlar güç durumda kaldıklarında başkalarından kendilerine cesaret vermelerini, 

kişisel sorunlarına ilgi duymalarını beklerler. Gebelerin 82’si sağlık personelinden ilgi  
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beklemektedir. Gebelerin 67’si sağlık personelinin ilgili olduğunu belirtirken, 5’i ilgili 

olmadığını belirtmiştir. Uludağ’ın sonuçlarında ise (n:505), 67 kişi sağlık personelinin 

ilgili olduğunu düşünürken, 176 kişi ilgili olmadıklarını düşünmektedir. 

 

      Çoğu zaman hiç konuşmadan kişilerin dış görünüşlerine göre haklarında bir takım 

yargılara ulaşılabilir. Bu verilen kararlar, doğru ya da yanlış her ne şekilde olursa olsun, 

o kişinin mesajları bu ilk izlenimlerle değerlendirilmeye başlanır. Bu alınan ilk iletiler 

olumlu yönde ise iletişim başladığında da verilen bu mesajlar doğrultusunda görüşler 

çok rahatlıkla pozitif yöne kaymaktadır (Rigel, 1994). İyi ve temiz giyime gebelerin 

büyük çoğunluğu (80’i) çok önem vermektedir. Gebelerin gözlem sonuçlarında, 98’i 

sağlık personelinin iyi ve temiz giyindiğini düşünmektedir. Bu da beklentinin 

karşılandığını gösterir. 

 

      Gebelerin 66’sı güzel konuşmaya çok önem verirken, 1’i için hiç önemli değildir. 

Güzel konuşmak, uygun dil kullanmak gergin bir insanı bile sakinleştireceği 

düşünülmektedir. Gebelerin gözlem sonuçlarında da 74’ü sağlık personelinin güzel 

konuştuğunu belirtmiştir. 

 

      Tıbbi terimler kullanmak, empatik anlayış geliştirememiş olan kişilerin çok sık 

yaptığı bir yanlıştır. Bu kişiler karşılarındaki kişileri, kendileriyle aynı şeyleri biliyor, 

aynı dili konuşuyor, aynı algılamalara sahip olarak varsayarlar. Dinleyen kişinin aklını 

karıştıran bu durum, empatik anlayışın geliştirilmesi ile engellenebilir (Tabak ve 

Sonmaz, 2002). Gebelerinde açıklayıcı konuşmaya verdikleri önem Tablo 26’da 

görülmektedir ( ×××× = 4,84).  

 

      Gebelerden 98’i açıklayıcı konuşmaya önem verirken, 2’si için fark etmemektedir. 

Gebelerin 59’u sağlık personelinin açıklayıcı konuştuğunu, 16’sı açıklayıcı 

konuşmadığını düşünmektedir. Uludağ’ın araştırması da konuyu destekler niteliktedir. 

Yurttaşlardan 497 kişi (n:505) açıklayıcı konuşmaya önem vermektedir. Ancak sağlık 

personelinde gözledikleri durum azalma göstererek 87 kişi sağlık personelinin açıklayıcı 

konuşmadığını düşünmektedir. 
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      Sabırlı olmak hiçbir girişimde bulunmadan, sorunun çözümlenmesine dek beklemek 

anlamına gelmemelidir. Aksine hastanın sorunlarına değer verilerek önemsenmelidir. 

Sabırlı olmak hastanın sorunlarını dinlemeyi gerektirir. Araştırmada gebelerin 64’ü 

sabırlılığa çok önem vermektedir. Gebelerin yarıdan azı (44’ü) sağlık personelinin 

sabırlı olduğunu, 16’sı kendilerine karşı sabırlı olmadığını düşünmektedir. 

 

      Gebelerin karşısındakine değer verme konusundaki görüşleri tabloda görülmektedir 

( ×××× = 4,72). Gebelerin 75’i için sağlık personelinin kendilerine değer vermesi 

önemliyken, 1’i için önemsizdir. 

 

      Bir kişinin verdiği tepkiler, dili ile söylediklerinden çok, beden dili ile 

söylediklerinden anlaşılır. Hizmet verdiği grupla, bir yardım ilişkisi içinde olan sağlık 

çalışanları için temel bir beceri, ilgi ve özen gösterdiğini iletebilme yeteneğidir. Sağlık 

çalışanları, ilgilendiğini söylese bile eğer ilgisiz görüyorsa, yardım almaya gelen kişi 

kendini rahatsız hissedecektir (Tabak ve Sonmaz, 2002). Sağlık personeli konuşurken 

başka yönlere bakıyorsa, gebe kendisinin önemsenmediğini düşünecektir. Gebelerin 

64’ü sağlık personelinin kendisinin yüzüne bakılarak konuşulmasına çok önem 

verirken, 5’i önemsiz bulmaktadır. Gözlem sonuçlarında, gebelerin 62’si sağlık 

personelinin kendisine bakarak konuştuğunu, 19’u yüzüne bakmadığını düşünmektedir. 

 

      Gebelerin hastaneye geldiklerinde sağlık personelinin en azından el sıkmasına 

verdiği önem ortalaması ( ×××× = 3,18) diğerlerine kıyasla daha düşüktür. Gebelerin 22’si 

sağlık personelinin, kendilerinin elini sıkmasına çok önem verirken, 38’i önemsiz 

bulmaktadır. Gebelerin gözlemlerinden de anlaşılacağı gibi sağlık personelinin el 

sıkması en düşük düzeydedir ( ×××× = 2,04). Gebelerin büyük çoğunluğu (86’sı) sağlık 

personelinin el sıkmadığını belirtmiştir.      

 

      Sağlık iletişiminde, yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, meslek ayırımı gözetmeden herkese 

eşit davranılması gerekmektedir. Araştırma sonuçları da, gebelerin 98’i sağlık 

personelinden herkese eşit hizmet vermelerini beklemektedir. 
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Ancak gözlem sonuçlarında gebelerin yalnızca yarısı (51’i) sağlık personelinin herkese 

eşit davrandığını, 29’u ise eşit davranmadığını düşünmektedir.  

 

      Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini öğrenmeden, bir konu hakkında olumlu ya 

da olumsuz konuşmak, o kişinin görüşünü değiştirmesine ya da en azından değiştirmiş 

görünmesine neden olur (Tabak ve Sonmaz, 2002). Bu nedenle önce karşımızdaki 

kişinin düşüncelerini almak, daha sonra yol gösterici olmak gerekir. Araştırmada 

gebelerin tümü sağlık personelinin yol gösterici olmasına önem vermektedir. Ancak 

gözledikleri durumda yalnızca 73 gebe sağlık personelinin yol gösterici olduğunu 

düşünmektedir. 

 

      Sağlık personelinin, hastasını anlayabilmesi için öncelikle onu, empatik bir ilgiyle 

dinlemeyi bilmesi gerekmektedir. Etkili bir etkileşim yoksa, hasta ile ilgili önemli bir 

takım veriler gözden kaçırılabilmekte ve böylece uygun olmayan bakım ve tedavilere 

gidilmektedir (Öz, 1992). Gebelerin tümü sağlık personelinin kendilerini dinlemesine 

önem vermektedir ( ×××× = 4,66). Gözlem sonuçlarına ( ×××× = 3,60), gebelerin 68’i sağlık 

personelinin kendilerini dinlediğini, 11’i dinlemediğini belirtmiştir. 

 

      Sağlık personelinin içtenlik göstermesi, sıcak davranması gergin, korkulu ve 

endişeli olan gebeyi daha da rahatlatacağı düşünülmektedir. Gebelerin sağlık 

personelinden beklentileri de bu yöndedir (63’ü). Ancak gözledikleri durum 

beklentilerini karşılamamaktadır. Gebelerin 48’i sağlık personelinin içten olduğunu, 

19’u içten olmadığını belirtmiştir.  

 

      Dürüstlük, gebelerin sağlık personelinden beklentisi olarak ikinci sırada yer 

almaktadır ( ×××× =4,87). Gebelerin tümü dürüstlüğe önem vermektedir. Sağlık 

personelinden iyi-kötü, doğru-yanlış gerçekleri duymak istemektedir. Gözlem 

sonuçlarında, gebelerin 66’sı sağlık personelinin dürüst olduğunu, 8’i dürüst olmadığını 

belirmiştir (Tablo 26-27). 

 

71 



      Gebelerin sağlık personelinden empatik iletişim açısından beklenti düzeyleri ve 

gözledikleri durumun istatistiksel değerleri incelendiğinde, beklenen düzeyin aritmetik 

ortalaması 4,63, standart sapması 0,27 bulunmuştur. Gözlenen durumun değerleri ise, 

aritmetik ortalaması 3,49, standart sapması 0,44 bulunmuştur. Gebelerin sağlık 

personelinde gözlemledikleri ölçekteki 17 madde, beklentilerini karşılamadığı için 

aralarında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu durum sağlık personelinin 

yeterince empatili davranmadığını düşündürmektedir (Tablo 28). 

 

      Gebelerin sağlık personelinden empatik iletişim açısından beklenti düzeylerinin 

yaşa göre istatistiksel değerleri incelendiğinde, beklenti düzeyi ortalamasının ( ×××× =4,73) 

en fazla 20 yaş altı grubundaki gebelerde olduğu görülmektedir. 20 yaş ve altı 

grubundaki gebelerin çoğunun ilk gebeliği olması beklentilerinin diğer yaş grubundaki 

gebelere göre daha fazla olduğu düşünülmektedir (Tablo 29). Ancak yaşa göre gebelerin 

sağlık personelinden beklenti düzeyleri ile arasında anlamlı fark bulunamamıştır 

(p>0,05) (Tablo 40). Gebelerin sağlık personelinde gözledikleri durumda 36 yaş ve üstü 

grubu gebelerin ortalaması daha yüksektir ( ×××× =3,64) (Tablo 29). Yaşın vermiş olduğu 

deneyim, daha önce gebelik öyküsünün olması gebelerin daha iyi gözlem 

yapabilmesinde etkili olacağı düşünülürken, yaşla gebelerin değerlendirme düzeyi ile 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 41). 

 

      Gebelerin öğrenim düzeylerinin, sağlık personelinden beklenti düzeylerinde ilkokul 

mezunu olan gebelerin beklentileri aritmetik ortalaması 4,66 bulunmuştur. Anketlerin 

uygulanması sırasında, ilkokul mezunu olan gebelerin öğrenmeye, eğitilmeye daha hazır 

oldukları görülmüştür. 

 

      Yüksekokul-fakülte mezunu olan gebelerin sayısı düşük olduğu için (9’u) beklenti 

düzeyi aritmetik ortalaması düşük bulunmuştur ( ×××× =4,50). Yüksekokul mezunu olan 

gebelerin genellikle doktorların özel izlemli hastası olması nedeniyle yardımcı sağlık 

personelinden (ebe ya da hemşire) beklentilerinin olmadıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 

30). Ancak, öğrenim düzeyi ile gebelerin sağlık personelinden beklenti düzeyleri 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 42).  
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      Gözlenen durumda yüksekokul mezunu olan gebelerin gözlem sonuçları ortalaması 

daha yüksek bulunmuştur ( ×××× = 3,61) (Tablo 30). Öğrenim düzeyi ile gebelerin sağlık 

personelini değerlendirme düzeyi ile arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05) 

(Tablo 43). 

 

      Gebeliğin ilk aylarında psikolojik kaygıların fazla olması beklentileri de artırdığını 

düşündürmektedir. Sonuçlarda bu durumu destekler niteliktedir. 1.trimesterdeki 

gebelerin diğerlerine kıyasla, sağlık personelinden daha fazla beklentileri olduğunu 

görmekteyiz ( ×××× =4,68). 1.trimesterdeki gebelerin sağlık personelini daha fazla 

gözlemlediği Tablo 31’de görülmektedir ( ×××× = 3,67).  

 

      Geniş aileye sahip gebelerin sağlık personelinden beklenti düzeyleri ortalaması (x: 

4,67) çekirdek aileye göre daha fazladır ( ×××× = 4,62). Geniş aileye sahip gebelerin gözlem 

sonuçları ortalaması da çekirdek aileye göre ( ×××× =3,47) yüksek bulunmuştur ( ×××× =3,53) 

(Tablo 32).  

 

      Gebelik süresince düzenli doğum öncesi izlemin yapılması, hem baba adayının hem 

de gebe kadının sistemli bir biçimde değerlendirilmesini sağlar. Bu izlemlerin sıklığı, 

gebe kadının bireysel gereksinimlerine ve risk durumlarının değerlendirilmesine göre 

ayarlanır. Genel olarak normal bir gebelikte doğum öncesi izlemlerin şu sıklıkta 

yapılması önerilmektedir. Gebeliğin 28. haftasına değin 4 haftada bir, 28-36. gebelik 

haftaları arasında 2 haftada bir, 36-40. gebelik haftaları arasında haftada bir kontrol 

edilmelidir ( Taşkın, 2000b). Gebeliğinde 12-15 kez bakım alan gebelerin sağlık 

personelinden beklenti düzeyleri ortalaması daha yüksek bulunmuştur ( ×××× =4,67). 12-15 

kez bakım alan gebelerin gözlem sonuçları da diğerlerine göre yüksektir ( ×××× =3,64) 

(Tablo 33).  

 

      Gebelerin herhangi bir sağlık probleminde sağlık kuruluşuna gitme sıklığı 

incelendiğinde, çok sık gidenlerin sağlık personelinden beklenti düzeyleri daha fazladır 

( ×××× = 4,81).  
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Gebelerle yapılan görüşmelerde bazıları her sağlık sorununda sağlık kuruluşuna 

geldiğini belirtirken, bazıları sorunlarını kendi kendilerine çözmeye 

çalıştıklarını belirtmiştir. Araştırmanın yapıldığı hastanenin gecekondu bölgesinde 

olması, ekonomik durumun yetersizliğinden dolayı hastaneye seyrek geldikleri 

düşünülmektedir (58’i). Sağlık kuruluşuna sık giden gebelerin sağlık personelini daha 

fazla gözlemlediği görülmektedir (Tablo 34). 

 

      Gebelere uygulanan tutum ölçeğinde güvenirlilik, gebelerin sağlık personelinden 

beklentilerinin ilkini oluşturmaktaydı ( ×××× =4,92). Sağlık personeline her zaman güvenen 

gebelerle ( ×××× = 4,65), bazen güvendiklerini belirten gebelerin ( ×××× = 4,67) ortalama 

değerleri yakınlık göstermektedir. Sağlık personeline her zaman güvenen gebelerin 

gözlem sonucunda diğerlerine kıyasla daha yüksek bulunmuştur ( ×××× =3,61) (Tablo 35). 

Araştırma sonucu da bu durumu destekler niteliktedir. Sağlık personeline güven ile 

gebelerin sağlık personelini değerlendirme düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05). 

 

      Sağlık personeli ile daha önce olumsuz bir olay yaşayan gebe zaten tepkili bir 

şekilde hastaneye gelecektir. Anket uygulama sırasında da bu durum gözlenmiştir. Daha 

önce sağlık personeli ile olumsuz olay yaşayanlar sorulara daha sert, tepkili ve ümitsiz 

yanıtlar vermiştir. Sağlık personeli ile daha önce olumsuz bir olay yaşamadığını belirten 

87 gebenin aritmetik ortalaması 4,63’tür. Sağlık personeli ile olumsuz olay yaşayan 

gebelerin gözlemleri daha yüksek bulunmuştur ( ×××× =3,50). Çünkü tepkili olmadıkları 

için daha objektif değerlendirmektedirler (Tablo 36).  

 

      Sağlık personelinin tanıdığı kişilere ayrıcalık göstermesi herkesin hastanelerde 

karşılaştığı bir durumdur. Poliklinik önlerinde sırada bekleyen yüzlerce insan varken, 

ayrıcalık gösterip sağlık personelinin tanıdığını içeri alması büyük sorun yaratmaktadır. 

Sonuçlar incelendiğinde çoğunluğun (42’si) sağlık personelinin ayrıcalıklı 

davranmadığını düşünmesi sevindirici bir durumdur. Aritmetik ortalamalarda sağlık  
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personelinin genellikle ve bazen ayrıcalıklı davrandığını düşünen gebelerin ortalamaları 

paralellik göstermektedir ( ×××× =4,67). Gözlenen durumda ise gebelerin büyük çoğunluğu 

( ×××× =3,75) sağlık personelinin ayrıcalıklı davranmadığını düşünmektedir (Tablo 37). 

Sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 

      Sağlık kuruluşuna gelmeden önce sağlık personeli ile iletişim sorunu yaşayacağını 

düşünen bir gebe, bu sürecin aksamasına neden olacaktır. Daha önce sağlık personeli ile 

olumsuz olay yaşayan gebelerin iletişim sorunu olacağı düşünülmektedir. Sağlık 

personeli ile iletişim sorunu yaşayacağını hiçbir zaman düşünmeyen gebelerin 

ortalaması 4,64’tür. Sağlık personeli ile hiçbir zaman iletişim sorunu yaşamayan 

gebelerin gözlem sonuçları da daha yüksek bulunmuştur ( ×××× = 3,58) (Tablo 38).  

 

      Sağlık personeline karşı olumsuz ön yargı taşıyan gebelerin çevrelerinden 

etkilendiğini daha önce belirlemiştik. Sağlık personeli ile olumsuz olay yaşayan bir 

bireyin bunu çevresindekilere anlatması, onları ön yargılı olmaya itmektedir. Zaten 

toplumda sağlık personeline karşı olumsuz bir ön yargı bulunmaktadır. En çok 

hemşireler bu gruba dahildir. Çünkü anketlerin uygulanışı sırasında gebelerin sözel 

ifadeleri bu durumu doğrulamaktadır. Kişinin kendi yaşadığı olumsuz deneyimler de, 

basın da sağlık personeline karşı olumsuz ön yargıların oluşmasında birer etkendir. 

Araştırma sonuçlarında 72 gebe sağlık personeline karşı olumsuz ön yargı taşımadığını 

belirtmiştir ve ortalaması diğerlerine göre daha yüksektir ( ×××× =4,63). Sağlık personeline 

karşı olumsuz ön yargı taşımayan gebelerin gözlem sonuçları daha yüksektir ( ×××× = 3,53) 

(Tablo 39).  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

      Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’ne başvuran gebelerin empatik iletişim 

açısından sağlık personelinden beklentileri başlığı altında yapılan bu araştırma da elde 

edilen bu sonuçların araştırma amacına dayanan yorumları ve bu sonuçlar 

doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Sonuç 
      Bu çalışmada, gebelerin empatik iletişim açısından sağlık personelinden 

beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, araştırma grubu 

gebelerin sağlık personelinde gözlemlediklerinin, beklentilerini tam olarak 

karşılamadığı belirlenmiştir. Bulgu da çalışmanın yürütüldüğü hastanedeki sağlık 

personelinin empatik iletişim becerileri açısından yeterli olmadığını göstermektedir. 

 
      Tutum ölçeğinde, gebelerin sağlık personelinden beklentilerini belirlemek amacıyla 

17 maddeye önem verme düzeyi ve sağlık personelinde gözlemledikleri durum 

sorulmuştur. Gebelerin sağlık personelinden beklentileri olarak güvenilirlilik, dürüstlük 

ve güler yüzlülük ilk üç sırada yer almaktadır. Ancak gebelerin gözledikleri 

beklentilerinin biraz altındadır. 

 

      Gebelerin büyük çoğunluğunun çekirdek aileye sahip olması nedeniyle, gebelikleri 

boyunca psikolojik ve fiziksel desteği eşlerinden aldığı belirlenmiştir. Sağlıkla ilgili 

bilgileri de en çok sağlık personelinden almışlardır. Gebelerin herhangi bir sağlık 

sorunu yaşadıklarında, sağlık kuruluşuna gitmek yerine sorunlarını kendi kendilerine 

çözmeye çalıştıkları görülmektedir. Sağlık kuruluşuna gelen gebelerin büyük çoğunluğu 

da sağlık personelinin halka iyi davrandığını düşünmektedir. Sağlık personeline karşı 

olumsuz ön yargı taşıyan gebelerin çevresinden duyduğu olumsuz olaylardan etkilendiği 

belirlenmiştir. Gebelerin büyük çoğunluğunun hastanede sorun yaşamadığı, sorun 

yaşayanların da en fazla sıra beklemek, sağlık personelinin ilgisizliğinden ve 

azarlanmaktan yakındıkları belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan , gebelerin 

yaklaşık olarak yarısı hastaneye gelmeden önce sağlık personeli ile iletişim sorunu 

yaşayacağını düşündüğünü belirtmiştir. 
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      Araştırma grubunun çoğunluğunu 21-30 yaş grubu gebeler oluşturmaktadır (%67,0). 

Beklentilerin, bu yaş grubunda fazla olması ilk gebeliklerde özenin daha çok olduğunu 

göstermektedir. Araştırma yapılan hastane, sosyo-demografik ve kültürel özelliklerin 

düşük olduğu bir bölgededir. Sonuçlar da bu durumu destekler niteliktedir. Yüksekokul 

mezunu olan gebelerin gözlem yapabilme düzeyinin fazla olması eğitimin önemini 

vurgulamaktadır.  

 

      Doğum öncesi bakımın, hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından önemi 

büyüktür. Araştırmamızın sonuçları da gebelerin büyük çoğunluğunun sağlık personeli 

tarafından izlendiğini göstermektedir. Gebelerin büyük bir bölümü, bu gebeliğinin 

istenen bir gebelik ve anneliğe hazır olduğunu belirtmiştir. Anneliğe hazır olmadığını 

düşünen gebelerin nedenleri incelendiğinde, birden fazla çocuk sahibi olduğunu 

belirtenlerin, aile planlaması konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu göstermektedir. 

 

      Dış görünüme gösterilen özen kişinin hem kendisine hem de karşısındaki insana 

saygı duyduğunu gösterir. Araştırmamızda, sağlık personelinin temizliğe ve giyimine 

özen göstermesi gebelerin beklentilerini karşıladığını göstermektedir.  

 

      Sağlık personelinin sürekli olarak tıbbi terimler kullanması sağlık personeli-hasta 

arasındaki iletişimin bozulmasına neden olacaktır. Gebelerin büyük çoğunluğu sağlık 

personelinin açıklayıcı ve anlayabileceği dilde konuşmasına önem vermektedir. Ancak 

araştırma sonucunda, sağlık personelinin gebelerin bu beklentisini tam olarak 

karşılayamadığı belirlenmiştir. İletişimde, sözlü iletişim kadar sözsüz iletişim de 

önemlidir. Karşımızdaki kişinin yüz ifadeleri, beden dili bize gösterdiği değeri yansıtır. 

Araştırmada, gebelerin bu beklentisi sağlık personeli tarafından tam olarak 

karşılanamamıştır.  

 

      Araştırmada, en az beklenti düzeyi olarak sağlık personelinin karşılaştığı ilk anda el 

sıkmasıdır. Sonuçta da, sağlık personelinin büyük bir çoğunluğu gebelerle 

karşılaştığında el sıkmamaktadır.  
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      Uludağ’ın araştırma sonuçlarında da beklentiler yüksek, gözlenen durum düşük 

belirlenmiştir. Ancak, araştırmamızın sonuçları Uludağ’ın sonuçlarına göre daha 

olumludur. 

 

 

Öneriler 
 

Araştırma sonuçlarına göre şu öneriler geliştirilmiştir. 

 

� Sağlık hizmetlerinden yararlananların sağlık personelinden iletişim açısından   

beklentilerinin gerçekçiliğini yükseltmek ve yaşanılan ya da gözlenen iletişim    

uygulamalarının nesnel değerlendirilmesine katkıda bulunmak için, özellikle 

hizmet alanla hizmet sunan arasındaki formal iletişimin gelişmesine katkıda 

bulunan ‘Hasta Hakları’ çerçevesinde toplumu bilgilendirme ve eğitme 

çabalarına kurumsal düzeyde önem verilmelidir.  

 

� Araştırma sonuçları doğrultusunda sağlık personelinin yeterince uygulamadığı 

iletişim özellikleri konusunda hizmetiçi eğitim verilmeli; mevcut eğitim 

çalışmalarının etkililiği ve yaygınlığı artırılmalıdır.  

 

� Sağlık personelinin  ‘danışmanlık’  niteliğini artırmaya yönelik hizmetiçi eğitim 

çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır..  

 

� Sağlık personelinin sürekli eğitimine ve sürekli mesleksel gelişimine yönelik 

çabalarda empatik iletişim uygulama becerilerinin geliştirilmesine ve 

uygulanmasına önem ve öncelik verilmelidir. 

 

 

� Sağlık alanında iletişimle ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi konusundaki   

öğretim ve öğretim uygulamaları sağlık personelinin mezuniyet öncesi eğitim ve 

öğretim süreci programlarına entegre edilerek bir parçası olması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

 
“Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesine Başvuran Gebelerin Empatik İletişim Açısından 
Sağlık Personelinden     Beklentileri” 
 

      Toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanma istemindeki göreceli artışla ilgili 

etmenlerin başında sağlık personelinin hizmet alanlara yönelik tutum ve davranışlarındaki 

olumlu değişimler gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde profesyonel olarak görev yapabilmenin 

temelinde mesleksel bilgi ve becerinin yanı sıra empati ve iletişim de yer almaktadır. Sağlık 

hizmetlerinde iletişimin gerçek işlevi, anlamları ortak kılmanın yanı sıra duygu, düşünce ve 

bilgileri paylaşarak insanların birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamaktır  Sağlık personeline 

herhangi bir nedenle başvuranlar bir takım beklentiler içinde olmaktadırlar. Sağlık 

personelinden çok yönlü yardım istemektedirler. Özellikle gebeler, tıbbi desteğin yanı sıra 

duygusal sağlık açısından sağlık personelinin olumlu yaklaşımına gereksinim duymaktadırlar. 

Ancak, bu beklentilerle gerçekte yaşananlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

İletişimsel beklentilerle sağlık personelinin uygulamaları arasındaki  bu farklılıkların 

düzeylerinin ve özelliklerinin belirlenmesi, sağlık hizmetlerinde iletişim uygulamalarının 

ideallere yaklaştırılmasına katkıda bulunacaktır.   

Tanımlayıcı düzenekte yürütülen araştırmamızın temel amacı, gebelerin iletişim açısından 

sağlık personelinden beklentilerinin ve bu konudaki deneyimlerinin değerlendirilmesidir. Sağlık 

personelinin iletişim eğitiminde yararlanılabilecek verilerin ortaya konması ve öneriler 

geliştirilmesi çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır.  

      Araştırma, Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi (ZHD)Gebe Polikliniğine, Yüksek Riskli 

Gebelik Kliniğine ve Septik Kliniğine başvuran, anket ve tutum ölçeği sorularını yanıtlamak 

isteyen 100 gebeyi kapsamaktadır.  Çalışmada uygulanan anket 32 sorudan oluşmakta ve 

gebelerin, sosyo demografik özellikleri, sağlık personeli ve aileleri ile olan iletişimi gibi 

konuları içermektedir. Sağlık personelinden iletişim açısından gebelerin beklenti durumlarını ve 

gerçekte yaşadıklarını değerlendirmek amacıyla uygulanan iki boyutlu (beklenen-yaşanan) 5 

dereceli Likert tipi ölçek, 17 maddeden oluşmaktadır.  

 

      Genel olarak gebelerin tüm iletişim özelliklerine yüksek düzeyde önem verdikleri ve 

beklentilerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir ( ×××× = 4,63). Buna karşılık gerçekte 

yaşadıklarından duydukları memnuniyet düzeyi ise oldukça düşüktür( ×××× = 3,49). Aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Sağlık personelinin güvenilirlik özelliği gebelerin birinci sırada 

önem verdikleri bir empatik iletişim özelliğidir ( ×××× = 4,92). Gebelerin hemen hemen tümü (93  
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gebe, % 93,0) sağlık personelinin güvenilir nitelikte olmasının çok önemli olduğunu 

belirtmiştir. Bu iletişim özelliğini ‘dürüstlük’ beklentisi izlemektedir ( ×××× = 4,87). Gebelerin 

tümü dürüstlüğü önemli ve çok önemli bir değer olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Gebelerin 

çoğunluğu (88 gebe, %88,0) sağlık personelinin güler yüzlü olmasına ‘çok önem verdiklerini’ 

belirtirken, 2 (% 2,0) gebe ‘fark etmez’ yanıtını vermiştir. Ağırlıklı aritmetik ortalamalara göre 

gebelerin sağlık personelinin ‘güler yüzlülük’ özelliğine üçüncü sırada önem verdikleri 

görülmektedir ( ×××× = 4,86). Ancak, gebelerin yaşadıklarına göre sağlık personeli en yüksek 

iletişim özelliğini ‘iyi ve temiz giyinme’ yani formal görünüm açısından göstermektedir ( ×××× = 

4,06). Bu özelliği ‘güzel konuşma’ izlemektedir ( ×××× = 3,78). Beklentisi en yüksek olan 

‘güvenirlilik’ özelliği ise gerçek yaşantı açısından üçüncü sırada yer almaktadır ( ×××× = 3,70). 

Gebelerin en düşük beklenti düzeyine sahip oldukları ( ×××× = 3,18) ‘Sağlık personelinin 

karşılaştığı ilk anda el sıkma’ yaklaşımının gerçekleşme düzeyi de oldukça düşüktür ( ×××× = 2,08).    

 

      Sonuç olarak, gebelerin  sağlık personelinde gözlemledikleri ya da yaşadıkları iletişim 

uygulamaları  onların bu konulardaki beklentilerinden daha düşük düzeyde ‘gerçekleştiği’ 

görülmektedir. Sağlık personelinin, özellikle, güven verme ve saygılı davranma açısından 

hizmet alanların beklentilerini karşılayacak iletişim uygulamalarını geliştirmelerinin gerekliliği 

söz konusudur. 

 
Anahtar Sözcükler: Beklenti, Empati, Empatik İletişim, Gebe, Sağlık Personeli   
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SUMMARY 

  
“Emphatic Communication Related Expectations of Pregnants Applying to the  Zubeyde 
Hanım Dogumevi Hospital” 
 

      One of the main factors effecting the relative increase of community’s demand for 

utilization health services is the positive change on the attitudes and behaviours of health 

poersonnel towards the service users. Beside the professional knowledge and skills, empathy 

and communication take also important places in realizing a professional approach in health 

services. The main fuction communicatin in health services is not only to make the meanings 

common but also to ensure the process of convergence of people by sharing emotions, thoughts 

and  information. Those who apply to health personnel due to any reason have some 

expectations. Especially pregnant women are in need of a positive approach of health personnel 

in terms of their emotional health, beside the medical support.  However, there are important 

differences between the expectations and the happenings in reality. Defining the levels and 

characteristics of these differences will contribute to approximate the communicational practices 

to ideals.  

 

      The main aim of  this definitive research is to evaluate the pregnant women’s expectations 

from health staff in terms of communition, and their experinces in the reality. To put forward 

some data and to develop some implications to be used in communication training of staff are 

among the other purposes of this study.  

 

      This research was carried out in Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi (ZHD) ant covers the 

100 pregnant women who filled out the questionnaires on voluntary basis and applied to the 

Clinics of Pregnants, High-Risk Pregnancy, and Septic Delivery.  The questionnaire used in the 

study consists of 32 items that were directed to the information about socio-demographic 

characteristics of pregnants and their communications with families and health personnel. The 

Likert-type scale which was applied to evaluate the expectations and experiences of pregnants 

with health staff in terms of communication has two dimensions (expectations and experiences), 

5 degrees and 17 items.  
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      According to results, in general, it was defined the pregnant women give a high level 

importance to all communication characteristics, and expectations are also high ( ×××× = 4,63). On 

the contrary, the satisfaction level about the experiences of pregnants in the realty is quite low 

( ×××× = 3,49). The difference between two averages is statistically significant. ‘Reliability’ of 

health staff is the top level communicational charactersitics of health staff for pregnant women 

( ×××× = 4,92). Almost all the pregnants (93,0 %) underlined the importance of this characterisitc of 

health staff. The expectation for ‘Honesty’ follows ‘Reliability’ ( ×××× = 4,87). All of the pregnant 

women indicated ‘Honesty’ as either ‘important’ or ‘very important’. While the majority of 

pregnants (88,0 %) stated that they considered the smiling face of health staff as a ‘very 

important’ characteristic, only two of them  indicated that ‘they do not mind.’ Accoding to the 

means, the pregnants give the 3. degree priority to ‘smiling face’ characteristic ( ×××× = 4,86). 

However, accoding to the experiments of the pregnants, health staff showed the highest 

performance on ‘good and clean dressing’ in terms of communicational characteristics ( ×××× = 

4,06). This charactersitic is followed by ‘nice speaking’ ( ×××× = 3,78). The ‘Reliability’ 

characteristic that has the top level expectancy by pregnants has the 3. degree in terms of real 

experiences of the pregnants ( ×××× = 3,70). The ‘hand-shake’ has the lowest means both in 

expectation and experience dimensions ( ×××× = 3,18,  ×××× = 2,08 relatively).    

 

      In conclusion, the communicational applications of health staff are performed more poorly 

in reality than the expectation levels of pregnant women. The necessity for the improvement of 

communicational characteristics of health staff especially such as creating reliability and respect 

is in question for meeting the expectancies of service users.  

 
 
 
Key Words: Expectation, Empathy, Emphatic Communication, Pregnant, Health Personnel 
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Ek: 1 
“HASTANEYE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN 

SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ” ANKETİ 

 

 

        Bu anket, hastanemize başvuran gebelerin iletişim açısından sağlık personelinden 

beklentilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın başarısı vereceğiniz 

yanıtların doğruluğuna bağlıdır. 

        Vereceğiniz yanıtlar toplu olarak değerlendirilecek ve kesinlikle, Ankara 

Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinin yürüttüğü bilimsel çalışma amacı dışında 

kullanılmayacaktır. 

        Yardımlarınız için teşekkür ederiz. 

 

1. Yaşınız:......... 

2. Medeni Durum:               1- Evli (   )        2- Resmi Nikahı Yok (   ) 

3. Öğrenim  Durumu:  1- Okur-yazar değil (   )   2- Okur-yazar (   )  3- İlkokul( )  

                                       4- Orta okul (   )     5- Lise (   )    6- Yüksekokul-Fakülte(   ) 

4.   Çalışma durumu:  1- Ev hanımı (   )   2- İşçi (   )  3- Memur (   )  4- Emekli (   ) 

                                             5- Diğer (   ) 

5.   Gebelik öncesi kilonuz:.......... 

      6.   Şu anki kilonuz:.......... 

      7.   Gebelik haftanız:......... 

      8.   Aile Yapınız:             1- Çekirdek aile (   )        2- Geniş aile (    )      3-Diğer (  ) 

      9. Size bir doktor, hemşire veya ebe tarafından gebeliğiniz boyunca takip  

          yapıldı mı? 

                                                1- Evet (   )                       2- Hayır(   )      3- Diğer  (   )                                                                

10. Cevabınız evet ise gebeliğiniz boyunca kaç kez doğum öncesi bakım aldınız? 

........................................................... 

    11.  Bu gebeliğiniz, planlanmış(istenen) bir gebelik mi?  1- Evet(   )   2- Hayır(   ) 

    12.  Anneliğe hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz?    1- Evet(   )   2- Hayır(   ) 

    13.Hayırsa neden?....................................................................... 
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    14.  Gebeliğinizde size psikolojik açıdan destek olan var mı? 1-Evet(   ) 2-Hayır(  )  

    15.  Evet ise kimler?       1- Annem(   )     2-Kayınvalidem(   )  3-Kız kardeş-abla(  )  

                                       4-Eşim(   )       5-Arkadaşım(    )        6-Diğer(    )................ 

      (Birden çok seçenek işaretlenebilir.) 

    16.   Gebeliğinizde size fiziksel açıdan (ev işleri vb.) destek olan var mı? 

                                               1- Evet (   )                          2- Hayır(   ) 

     17.  Evet ise kimler?     1- Annem(   )     2-Kayınvalidem(   )    3-Kız kardeş-abla(   ) 

                                     4-Eşim(   )          5-Arkadaşım(    )        6-Diğer(    )........... 

      (Birden çok seçenek işaretlenebilir.) 

     18.  Hangi sıklıkla  sağlık kuruluşuna gidersiniz? 

1-Çok sık(  )    2-Sık(  )   3-Seyrek(  )   4-Çok seyrek(  )    5-Hiç(  ) 

      19. “ Sağlık personelinin gebeler için göstermiş olduğu çabalar saygıyla 

               karşılanır” bu cümleye katılıyor musunuz? 

1-Her zaman(  )         2-Genellikle(  )   3-Bazen(   )    4-Hiçbir zaman(   ) 

      20.    Sağlık personeline güvenir misiniz? 

1-Her zaman(  )         2-Genellikle(  )   3-Bazen(   )    4-Hiçbir zaman(   ) 

21.  Tanıdığınız bir sağlık personeli ile tanımadığınız arasında güvenme 

açısından bir fark görür müsünüz? 

1-Her zaman(  )         2-Genellikle(  )   3-Bazen(   )    4-Hiçbir zaman(   ) 

22. Size göre, sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli halka nasıl  

        davranmaktadır? 

1-Çok kötü(  )    2-Kötü(  )    3-Kararsızım(   )   4-İyi(   )    5-Çok iyi(   ) 

23. Bugüne kadar herhangi bir sağlık personeli ile bir sağlık sorununuzu tam 

olarak paylaşabildiniz mi?  

1-Her zaman(  )         2-Genellikle(  )   3-Bazen(   )    4-Hiçbir zaman(   ) 

24. Daha önce herhangi bir sağlık personeli ile olumsuz bir durum yaşadınız 

mı? 

1-Evet(   )              2-Hayır(   )          3-Hatırlamıyorum(   ) 

25. Sağlık personeli bazı hastalara ayrıcalıklı davranır mı? 

1-Her zaman(  )         2-Genellikle(  )   3-Bazen(   )    4-Hiçbir zaman(   ) 
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26. Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce sağlık personeli ile 

iletişim sorunu yaşayacağınızı düşünür müsünüz? 

       1-Her zaman(  )         2-Genellikle(  )   3-Bazen(   )    4-Hiçbir zaman(   ) 

27.  Sağlık kuruluşlarına ve sağlık personeline karşı herhangi bir olumsuz ön 

yargınız var mı?       1-Evet(   )     2-Hayır(   )     3-Kısmen(   )     4-Fikrim yok(   ) 

        ( 28. soru, 27. soruya “evet” ve “kısmen” cevabını verenler için sorulacak) 

28.  Bu önyargılarınızın oluşmasında en etkili neden hangisidir? 

1-Kendi yaşadıklarım, deneyimlerim(   )      2-Çevremden duyduklarım(   ) 

3-Basından izlediklerim(   )     4-Toplumda var olan genel olumsuz tutumlar(   ) 

5-Diğer(Belirtiniz)............................................................................. 

      (Birden çok seçenek işaretlenebilir.) 

29. Sağlık kuruluşlarında herhangi bir sorun yaşadığınızda, 

başvurabileceğiniz bir yetkili bulabiliyor musunuz? 

               1-Evet(   )     2-Hayır(   )     3-Bazen(   ) 

 

30. Sağlık kuruluşlarında en çok karşılaştığınız sorun nedir? 

................................................................................................................................ 

    

31. Sağlıkla ilgili bir probleminizi ilk kiminle paylaşırsınız? 

1-Eş(   )    2-Anne/Baba(   )  3-Kardeşler(   )  4-Yakın akraba(    )   5-Arkadaş(  ) 

      6-Sağlık personeli(   )  7-Çocuklarım(   )         8-Diğer(    )......................... 

      (Birden çok seçenek işaretlenebilir.) 

32. Sağlıkla ilgili bilgileri en çok kimden alırsınız? 

1-Eş(   )  2-Anne/Baba(   ) 3-Kardeşler(   )     4-Yakın akraba(    )   5-Arkadaş(  ) 

       6-Sağlık personeli(   )      7-Çocuklarım(   )       8-Diğer(    )............ 9-Basın(   ) 

      (Birden çok seçenek işaretlenebilir.) 
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Ek: 2 

 
TUTUM ÖLÇEĞİ 

 

 

 

           Önem verme                                                                                      Gözlenen 

                Durumu                                                                                          durum 

Ç
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Y
ok
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ed
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V
ar

 

K
es

in
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kl
e 

 

va
r 

5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

     Güler yüzlülük      

     Güvenilirlilik      

     Saygılılık      

     Anlayışlılık      

     İlgililik      

     İyi ve temiz giyinme      

     Güzel konuşma      

     Açıklayıcı konuşma      

     Sabırlılık      

     Karşısındakine değer verme      

     Karşısındakinin yüzüne bakarak 

konuşma 

     

     Karşılaştığı ilk anda en azından el 

sıkma 

     

     Herkese eşit davranma      

     Yol gösterici olma      

     Karşısındakini iyi dinleme      

     Samimiyet      

     Dürüstlük      

90 
 
 



ÖZGEÇMİŞ 
 
 

I. Bireysel Bilgiler 

Adı                                     : Aylin 

Soyadı                                : ÖZMEN 

Doğum Yeri ve Tarihi       : Polatlı- 1981 

Uyruğu                               : T.C. 

Medeni Durumu                 : Bekar 

İletişim Adresi ve telefonu : ozmenaylin@mynet.com 

                                              0.505.740 10 83 

 

 

II. Eğitimi 
1999-2003 
                Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu 
1995-1999 
                Eskişehir Sağlık Meslek Lisesi 
1992-1995 
                Eskişehir Atatürk Ortaokulu 
1987-1992 
                Artvin Mehmetçik İlkokulu        
 
Yabancı Dili      : İngilizce/ Orta 
 
 

III. Ünvanı 
 

2003  Yüksek Ebe 
        

 
          

IV. Mesleki Deneyimi 
 

2002         Kastamonu Karadere Köyü Sağlık Evi 

2002-2006 Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi  

Septik Servisi Hemşiresi 

 

 91 

 



V. Bilimsel Etkinlikleri 
1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu  

24-26 Kasım 2004 ANKARA 

“Sağlık Personelinin Empatik İletişim Becerilerinin 

Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane, İki Devlet Hastanesi 

Örneği” Bildirisi 

 

VI. Diğer Bilgiler 
 

20.04.2003 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması  

Kongresi-Ankara     (Katılım Belgesi) 

“Yeni Cilt Altı Kontraseptif İmplant Uygulaması” 

kursu 

08.05.2004 Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu  

Celal Bayar Üniversitesi  (Katılım Belgesi) 

22-24.06.2004 Neonatal Resüsitasyon Programı  

Uygulayıcı Sertifikası (T.C.Sağlık Bakanlığı) 

 

                                                       Kırım Derneği Üyeliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 


