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ÖZET
Genel Bilgi: Sağlıklı bir toplum, iyi insan iliĢkileri ve eĢit
gelir dağılımın yanı sıra doğal çevrenin korunmasıyla mümkün olmaktadır.
Amaç:AraĢtırma, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü ve Orman Fakültesi öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini ve bu görüĢleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıĢtır.
Yöntem:AraĢtırmanın evrenini, Kastamonu Üniversitesi
Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü ve
Orman Fakültesinde 2013–2014 öğretim yılında öğrenim
gören 4. sınıf öğrencileri, örneklemini ise araĢtırmaya katılmayı kabul eden 130öğrenci oluĢturmuĢtur. Verilerin toplanmasında, 27 sorudan oluĢan kiĢisel bilgi formu ile Çabuk
ve Karacaoğlu tarafından geliĢtirilen Çevre Duyarlılığına
iliĢkin Anket Formu kullanılmıĢtır. Verilerin değerlendirmesinde; sayı, yüzdelik hesapları, t testi, tek yönlü varyans
analizi ve Tukey testi kullanılmıĢtır.
Bulgular: Öğrencilerin %53,1’i hava kirliliğini, %26,9’u su
kirliliğini, %33,8’i gürültü kirliliğini ve %12,3’ü toprak
kirliliğini rahatsız edici düzeyde bulduğunu belirtmiĢtir.
Öğrencilerin çevre ile ilgili faaliyetleri incelendiğinde
%28,5’i çevre konusundaki yayınları takip ettiğini, %61,5’i
kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu, %7,7’si
çevre çalıĢmalarının yeterli olduğunu, %13,8’i çevre kurul
faaliyetine katıldığını belirtmiĢtir. Yapılan istatistiksel çalıĢmalarda, alınan toplam puanlar (HemĢirelik 49.7±6.0;
Orman Fakültesi 52.3±7.6) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0.05).
Sonuç:Orman Fakültesi öğrencilerinin hemĢirelik öğrencilerinden daha fazla çevre duyarlılığına sahip oldukları görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: HemĢirelik öğrencileri,orman fakültesi
öğrencileri, çevre duyarlılığı.

ABSTRACT
Background: A healthy community is possible with protecting the natural enviroment as well as good human relations and equalin come distribution.
Objective: The study was made as descriptive to identified
views of nursing and faculty of forestry students on environmental sensitivity and factors effecting these views.
Method: The population of the study consisted of 4th grade
students in 2013-2014 education year at Fazıl Boyner
School Of Health and Faculty of Forestry at Kastamonu
University, its sample consisted of 130 students who accepted to attend the study. Personal Information Form with
27 questionsand Questionnare Form on Enviromental Sensitivity developed by Çabuk and Karacaoğlu were used for
data collection. Number, percentage calculations, t test, onewayanalysis of variance andTukey test were used for data
evaluation.
Results: Student stated that airpollution (53.1%), water
pollution (26.9%), noise pollution (33.8%) and soil pollution
(12.3%) were at disturbing levels. When examined students’
activities about enviroment, it was found that 28.5% of students followed publications about the enviroment, 61.5% of
students thought that massmedia raised environmental
awereness, 7.7% of students found environmental studies
enough, 13.8% of students attended environmental committee activities. In statistical studies, between recieved total
points (Nursing49.7±6.0; Faculty of Forestry 52.3±7.6)
statistically significant difference was found (p˂0.05).
Result: It was found that students of Faculty of Forestry has
more environmental sensitivity than students of nursing.
Keywords: Students of nursing, students of faculty of forestry, environmental sensitivity
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Ġnsanlar yaĢadıkları çevreye veya doğaya

GĠRĠġ
Ġnsan yaĢamında doğup, büyüdüğü ve geliĢtiği çevre önemli bir yere sahiptir (Ay
2012). Çevre insan iliĢkisi incelendiğinde
bu etkileĢimin insanın doğada var olduğu
günden bu güne kadar devam ettiği görülmektedir. Giderek artan nüfus, teknolojide
meydana gelen geliĢmeler ve toplumların
değiĢen yaĢam tarzı ile alıĢkanlıklarının yol
açtığı çevre sorunları, doğal kaynaklarda
azalma ve bozulmalara neden olmuĢ özellikle son yarım yüzyılda tüm yaĢam sistemlerini tehdit altına sokmuĢtur (DeniĢ ve
Genç 2007).

dirler. Bu zararlar insanların sayısı arttıkça
ve doğaya gereken önem verilmedikçe
daha da artmaktadır (Sarıgöz 2013). Doğanın kendini yenilemesi çok uzun zaman
almakta veya sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle var olan ekolojikdengelerin bozulmasını önlemek insanoğlunun yaĢamını
devam ettirmesi bakımından son derece
önemlidir (Haktanır ve Çabuk, 2000). Sağlıklı bir toplum, iyi insan iliĢkileri ve eĢit
gelir dağılımın yanı sıra doğal çevrenin
korunmasıyla mümkün olmaktadır (Altın
ve ark. 2002).

Yüzyıllar boyunca insanoğlu çevresindeki
doğal kaynakları sınırsız olarak görmüĢ ve
maksimum fayda sağlamayı amaç edinmiĢtir. Çevre sorunlarının ortaya çıkması sonucu insanlar çevrenin değerini anlamaya
baĢlamıĢlardır (Meydan ve Doğu 2008).
Ancak, pek çok bilim adamına göre; insanoğlunun çevre ile ilgili sürdürebilir davranıĢ göstermemesinin sebebi, yetersiz
bilgiye sahip olması ve davranıĢların sonuçlarını düĢünmemesidir (Williamson ve
Lynch, 2001). Ġnsanların çevreye yönelik
tutumlarının yüksek olmasına rağmen çevre yönelimlerinin olumsuz olabildiği durumlar da olabilmektedir. Çevre yönelimlerinde tutum, bilgi faktörlerinin yanı sıra
inanç ve değerler de önem taĢımaktadır
(Hoeg, 2010).

bilerek ya da bilmeyerek zarar vermekte-

Doğa ve çevre ile ilgili konularda ciddi
problemlerin yaĢanmaması için bilinçli,
sorumluluk sahibi ve çevreye karĢı duyarlı
bireyler yetiĢtirilmelidir. Çevre eğitiminde
amaç; çevreye karĢı bilinçli, ilgili, çevredeki problemlerin farkına varan, çözüm
üretebilen, yeni fikirler ortaya koyabilen,
bilgili ve duyarlı bireyler yetiĢtirmektir
(Sarıgöz 2013). Bir baĢka ifade ile çevre
eğitiminin amacı, insanların doğal çevreyi
ve çevrenin değerini anlamalarını sağlamaktır (Bonnett, 2007).Ġnsanlarda çevre
duyarlılığının geliĢtirilerek, çevreye karĢı
olumlu davranıĢların ve sorumlu bireylerin
oluĢturulması bireylere verilecek çevre
eğitimi ile mümkün olabilmektedir (Ek ve
ark. 2009; Gürbüz ve KıĢoğlu 2007).
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KarĢılaĢılan çevre sorunlarına köklü çözümler getirecek kiĢilerin yetiĢtirilmesi,
çevre ile iliĢkili sorunların giderilmesine

GEREÇ VE YÖNTEM
AraĢtırmanın ġekli

katkı sağlayacaktır (Uzun ve Sağlam,

AraĢtırma Fazıl Boyner Sağlık Yüksekoku-

2005).Sağlık ve insanların geleceği için

lu HemĢirelik Bölümü ve Orman Fakültesi

çevrenin korunması ve çevreye karĢı du-

öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin

yarlı olunması insanların görevi olmalıdır.

görüĢlerini ve bu görüĢleri etkileyen fak-

Bu görev gelecek nesillerin eğitilmesi için

törleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı

aile ortamı ve yerel çevrede baĢlayıp tüm

olarak yapılmıĢtır.

örgün eğitim yılları boyunca devam etme-

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi

lidir (Kaya ve ark. 2009).
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi
Türkiye’de de de çevre sorunları ülkenin
önde gelen en önemliproblemleri arasında
çevre sorunları baĢta gelmektedir. Ülkemizde çevre sorunlarındaki durum göz
önüne alındığında, çevre eğitimine yeterince önem verilmediği ortaya çıkmaktadır.
Çevre sorunlarının insan ve diğer canlıların
sağlığı üzerine olumsuz etkileri düĢünüldüğünde hemĢirelik öğrencilerinin ve doğal yaĢam ve çevre ile devamlı ilgilenen ve
bu konuda üniversite eğitimi alanorman
fakültesi öğrencilerininçevre sorunları ile
ilgili olarak bilgi, tutum ve davranıĢları
oldukça önem kazanmaktadır. Ancak bu
konuda gerek ülkemizde ve gerekse diğer
ülkelerde yapılmıĢ olan çalıĢmalar oldukça
sınırlı sayıdadır. Bu nedenle çalıĢma, orman fakültesi ve hemĢirelik öğrencilerinin,
çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır.

AraĢtırmanın evrenini, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü ve Orman Fakültesinde 2013–2014 öğretim yılında öğrenim
gören toplam 201 dördüncü sınıf öğrencisi
oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini
ise; orman fakültesi ve hemĢirelik bölümü
dördüncü sınıfta öğrenim gören, derslere
devam eden ve çalıĢmaya katılmayı kabul
eden toplam 130 (Katılım oranı: % 64,67)
öğrenci oluĢturmuĢtur.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar
tarafından literatür doğrultusunda geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu”(Yıldırım ve ark.
2012, Vaizoğlu ve ark. 2005, Ercengiz
2014, Çabuk ve Karacaoğlu 2003)ile Çabuk ve Karacaoğlu tarafından geliĢtirilen
“Çevre Duyarlılığına iliĢkin Anket Formu”
kullanılmıĢtır

(Çabuk

2003).
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Kişisel Bilgi Formu

olup olmadıklarına, örgün eğitim kurumla-

KiĢisel bilgi formu, öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinibelirlemeye yönelik (14 soru) ayrıca çevreye yönelik düĢünceleri, davranıĢ ve tutumlarına yönelik (13
soru) olmak üzere toplam 27 sorudan
oluĢmaktadır.

yarlılığı kazanmada yeterli olup olmadığına iliĢkin görüĢlerini almaya yönelik sorular yer almaktadır.
Uygulama
ÇalıĢmanın ilgili kurumlarda yapılabilmesi

Çevre Duyarlılığı Anket Formu

için Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

Bu anket formu, öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla Çabuk ve Karacaoğlu (2003) tarafından geliĢtirilmiĢ, öğrencilerin çevreye karĢı
duyarlı olup olmadıklarına ve örgün eğitim
kurumlarında aldıkları çevre eğitiminin
yeterli olup olmadığına iliĢkin görüĢlerini
almaya yönelik sorulara yer verilmiĢtir.
Anketin kapsam ve görünüĢ geçerliği hakkında uzman görüĢü alınmıĢ, 64 kiĢilik bir
öğrenci grubuna ön uygulaması yapılmıĢ
ve güvenirlik düzeyi belirlenmiĢtir. Anketin güvenirliği için “alfa iç tutarlık katsayısı” testi kullanılmıĢtır. Alfa güvenirlik katsayısı (a) 0,81 olarak bulunmuĢtur. Alt
faktörlerin yapı geçerliliği için faktör analizi testi kullanılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda deneme formu için belirlenen 24
maddeden tümünün uygun olduğu belirlenmiĢtir.

rında aldıkları çevre eğitiminin çevre du-

Bizim

çalıĢmamızda

ise

cronbachalpha iç tutarlık katsayısı 0,84
tür.Anket formu, 24 sorudan oluĢmaktadır.
Formda öğrencilerin çevreye karĢı duyarlı

Müdürlüğünden ve Orman Fakültesi Dekanlığından yazılı izin alınmıĢtır. Ayrıca
çalıĢmaya katılan öğrencilere, çalıĢmanın
amacı, yöntemi ve yararları açıklanarak,
araĢtırmaya katılımları konusunda sözel
onamları alınmıĢtır.Anket formları 16-31
Aralık 2013 tarihleri arasında Fazıl Boyner
Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik bölümü ve
Orman Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerine
uygulanmıĢtır. Veri toplama aracını uygulamadan önce araĢtırmacılar tarafından
öğrencilere araĢtırmaya iliĢkin bilgi verilmiĢ ve araĢtırmaya katılımın gönüllülük
ilkesine bağlı olduğu söylenmiĢtir.Her bir
anketformunun uygulanma süresi ortalama
20-25 dakika olarak belirlenmiĢtir.
Verilerin Değerlendirilmesi
AraĢtırmada elde edilen veriler bilgisayar
ortamında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (sayı ve yüzde) kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Öğrencilerin çevre ile ilgili görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasında ise ki kare testi
kullanılmıĢtır.
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BULGULAR
AraĢtırmamıza

katılan

öğrencilerin

nu, %45,4’ünün babası ortaöğretim mezu-

%65,4’ü 20-22 yaĢ aralığında, %53,8’i

nu,

kadın,

%35,4’ünün

%53,8’i

hemĢirelik

bölümünde

%88,5’inin

annesi

babası

ev

hanımı,

çalıĢmamakta

ve

okumakta, %63,8’i düz lise mezunu,

%71,5’i sigara kullanmamaktadır (Tablo

%36,9’u Karadeniz Bölgesi’nde ikamet

1).

etmekte, %53,8’inin annesi ilkokul mezu-

Tablo 1: Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı (n:130)
Özellikler

Frekans (n)

Yüzde (%)

20-22
23-25
26 ve üzeri

85
35
10

65,4
26,9
7,7

Kadın

70

53,8

Erkek

60

46,2

Bölüm

HemĢirelik
Orman Fakültesi

70
60

53,8
46,2

Mezun Olduğu Okul

Anadolu Lisesi
Özel Lise
Düz Lise

35
12
83

26,9
9,2
63,8

Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

16
30
7
11

12,3
23,1
5,4
8,5

Karadeniz Bölgesi
Ġç Anadolu Bölgesi

48
18

36,9
13,8

YaĢ

Cinsiyet

YaĢamını Hangi Bölgede
Geçirdiği

Sigara Kullanma

Ara Sıra

13

10

Bıraktım

5

3,8

Kullanmıyorum

93

71,5
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Tablo 2: Öğrencilerin boĢ zamanlarını değerlendirme etkinliklerinin dağılımı (n:130)
Frekans (n)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

52
78
32
98
14
116
32

40,0
60,0
24,6
75,4
10,8
89,2
24,6

Hayır
Evet

98
5

75,4
3,8

Hayır

125

96,2

Özellikler
Sinemaya gider misiniz?
Spor yapar mısınız?
Doğa ile ilgilenir misiniz?
Kitap-gazete okur musunuz?
Sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılır mısınız?

Öğrencilerin boĢ zaman etkinliklerine ba-

ilgilendiğini, %24,6’sı kitap-gazete okudu-

kıldığında %40,0’ı

ğunu ve %3,8’i sosyal sorumlulukta görev

sinemaya gittiğini,

%24,6’sı spor yaptığını, %10,8’i doğa ile

aldığını belirtmiĢtir (Tablo 2).

Tablo 3:Öğrencilerin çevre faaliyetleri ile ilgili özelliklerinin dağılımı (n:130)
Özellikler

Frekans (n)

Yüzde (%)

Çevre ile ilgili yayınları takip
etme

Evet
Hayır

37
93

28,5
71,5

Kitle iletiĢim araçları çevre bilinci oluĢturur mu?

Evet
Hayır

80
50

61,5
38,5

Çevre ile ilgili çalıĢmalarınız
yeterli mi?

Evet
Hayır

10
120

7,7
92,3

18

13,8

93

71,5

19

14,6

Evet
Çevre kurul (TEMA,
EVKO, TÜÇEV vb.) faaliyetine Hayır
katılma
Hatırlamıyorum

Öğrencilerin çevre ile ilgili faaliyetleri

yayınları takip ettiğini, %61,5’i kitle ileti-

incelendiğinde %28,5’i çevre konusundaki

Ģim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğu-
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nu, %7,7’si çevre çalıĢmalarının yeterli

katıldığını belirtmiĢtir (Tablo3).

olduğunu, %13,8’i çevre kurul faaliyetine
Tablo 4:Öğrencilerin hava kirliliğine karĢı duyarlılıklarına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı(n:130)
Orman
Fakültesi

HemĢirelik

p

n

%

n

Asla

9

12,90

7

11,70 X2=0,177

Bazen

50

71,40

42

70,00 p=0,915

HerZaman

11

15,70

11

18,30

Kendi aracınız olsa bile, ha- Asla
va kirliliğine yol açmamayı
dikkate alarak toplu taĢıma Bazen
araçları kullanırmısınız?
HerZaman

27

38,60

12

20,00 X2=6,339

32

45,70

31

51,70 p=0,042

11

15,70

17

28,30

Asla

2

2,90

6

10,00 X2=3,642

Bazen

37

52,90

25

41,70 p=0,162

HerZaman

31

44,30

29

48,30

Asla

9

12,90

7

11,70 X2=0,372

Bazen

40

57,10

32

53,30 p=0,830

HerZaman

21

30,00

21

35,00

Ozon tabakasına zararlı
maddeleri içeren tüketim
mallarını (deodorant ve
diğer spreyleri) kullanmamaya dikkat
edermisiniz?

KonuĢurken ve çeĢitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine
dikkat edermisiniz?

Ġnsanları, hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları
için uyarırmısınız?

%

Öğrencilerin hava kirliliğine karĢı duyarlı-

ettikleri ve bölümler arasında istatistiksel

lıklarına iliĢkin görüĢleri incelendiğinde;

olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiĢ-

“Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren

tir. “Kendi aracınız olsa bile, hava kirlili-

tüketim mallarını (deodorant ve diğer

ğine yol açmamayı dikkate alarak toplu

spreyleri) kullanmamaya dikkat eder misi-

taĢıma araçları kullanır mısınız?” sorusuna

niz?” sorusuna hemĢirelik bölümü öğrenci-

hemĢirelik öğrencilerinin %38,6’sı asla,

lerinin %71.40’nın, Orman Fakültesi öğ-

%45,7’si bazen, %15,7’si her zaman; Or-

rencilerinin ise %70.0’ının “bazen” ifade

man Fakültesi öğrencilerinin ise %20,0’si
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asla, %51,7’si bazen, %28,3’ü her zaman

bölümler arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢ-

cevabını vermiĢlerdir. Verilen yanıtlarla

tur (Tablo 4).

Tablo 5:Öğrencilerinsu kirliliğine karĢı duyarlılıklarına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı(n:130)
Orman
Fakültesi

HemĢirelik

p

n

%

n

Asla

13

18,60

8

13,30 X2=1,502

Bazen

37

52,90

38

63,30 p=0,472

HerZaman

20

28,60

14

23,30

Asla

3

4,30

6

10,00 X2=3,069

Bazen

42

60,00

28

46,70 p=0,216

HerZaman

25

35,70

26

43,30

Motor yağı, boya gibi zarar- Asla
lı kimyasal maddelerin kanalizasyona karıĢmamasına Bazen
özen gösterirmisiniz?
HerZaman

11

15,70

8

13,30 X2=0,647

39

55,70

31

51,70 p=0,724

20

28,60

21

35,00

Asla

3

4,30

Bazen

41

58,60

26

43,30 p=0,180

HerZaman

26

37,10

32

53,30

Temizlik maddelerini,
zararlı kimyasal maddeler
içerip içermediğine dikkat
ederek mi satınalırsınız?

Su kullanımın da her koĢulda tutumlumusunuz?

Ġnsanları, su kirliliği konusunda duyarlı olmaları için
uyarırmısınız?

2

%

3,30 X2=3,430

Öğrencilerin su kirliliğine karĢı duyarlılık-

sorusuna

hemĢirelik

larına iliĢkin görüĢleri incelendiğinde bö-

%46,7’si, Orman Fakültesi öğrencilerinin

lümler arasında anlamlı iliĢki bulunmamıĢ-

%60,0’ı bazen; “Motor yağı, boya gibi

tır. “Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal

zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona

maddeler içerip içermediğine dikkat ederek

karıĢmamasına özen gösterir misiniz?”

mi satın alırsınız?” sorusuna hemĢirelik

sorusuna

öğrencilerinin %52,9’u, Orman Fakültesi

%55,7’si, Orman Fakültesi öğrencilerinin

öğrencilerinin %63,3’ü bazen; “Su kulla-

%51,7’sibazen; “Ġnsanları, su kirliliği ko-

nımında her koĢulda tutumlu musunuz?”

nusunda duyarlı olmaları için uyarır mısı-

hemĢirelik
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nız?” sorusuna hemĢirelik öğrencilerinin

%43,3’übazen cevabını vermiĢlerdir (Tab-

%58,6’sı, Orman Fakültesi öğrencilerinin

lo 5).

Tablo 6:Öğrencilerin toprak kirliliğine karĢı duyarlılıklarına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı
(n:130)
Hemşirelik

Orman Fakültesi

p

n

%

n

%

Asla

0

0,00

4

6,70

Bazen

27

38,60

22

36,70

Her Zaman

43

61,40

34

56,70

Asla

4

5,70

7

11,70

X2=2,114

Bazen

36

51,40

25

41,70

p=0,347

Her Zaman

30

42,90

28

46,70

Asla

21

30,00

5

Bazen

43

61,40

34

56,70

Her Zaman

6

8,60

21

35,00

Asla

4

5,70

2

Bazen

21

30,00

20

33,30

Her Zaman

45

64,30

38

63,30

Asla

4

5,70

8

13,30

2
X =3,466

Bazen

30

42,90

29

48,30

p=0,177

Her Zaman

36

51,40

23

38,30

Asla

7

10,00

12

20,00

Çöpleri atarken
sınıflandırır mısınız?

Bazen

42

60,00

35

58,30

Her Zaman

21

30,00

13

21,7

Çevrenizdeki insanları,
toprak kirliliği konusunda duyarlı olmaları için
uyarır mısınız?

Asla

7

10,00

5

8,30

Bazen

47

67,10

28

46,70

Her Zaman

16

22,90

27

45,00

Yazı yazdığınız kâğıtların
her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz?
Kâğıt peçete kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz?
YetiĢebilmesi için uygun
koĢulları dikkate alarak
Fidan diker misiniz?
Atıkların çöp kutusuna
ulaĢmasına dikkat eder
misiniz?
Atıkları, yeniden değerlendirilebilmeleri için
uygun geri dönüĢüm kutularına atar mısınız?

8,30

3,30

X2=4,821
p=0,090

X2=18,57
2
p=0,000

2
X =0,515
p=0,773

2
X =3,084
p=0,214

X2=7,234
p=0,027

Öğrencilerin toprak kirliliğine karĢı duyar-

bölümlerarasında anlamlı iliĢki bulunmuĢ-

lılıklarına iliĢkin görüĢleri incelendiğinde

tur (p<0.05). HemĢirelik öğrencilerinin

“YetiĢebilmesi için uygun koĢulları dikkate

%61,4’ü, Orman Fakültesi öğrencilerinin

alarak fidan diker misiniz?” sorusu ile

%56,7’si “bazen” cevabını vermiĢlerdir.
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“Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği

öğrencilerinin %67,1’i “bazen”, Orman

konusunda duyarlı olmaları için uyarır mı-

Fakültesi öğrencilerinin %45,0’i “her za-

sınız?” sorusu ile bölümler arasında anlam-

man” cevabını vermiĢlerdir (Tablo 6).

lı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05).HemĢirelik

Tablo 7:Öğrencilerin ekolojik dengeye iliĢkin görüĢlerinin dağılımı (n:130)

HemĢirelik

Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat edermisiniz?

Ġnsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun
görüyor musunuz?

Çevrenizdekiinsanları,ekolojikdengeninko
runmasıkonusundaduyarlıolmalarıiçinuyar
ırmısınız?

Orman
Fakültesi

p

n

%

n

%

Asla

4

5,70

12

Bazen

26

37,10

22

20,00 X2=6,573
36,70 p=0,037

Her
Zaman

40

57,10

26

43,30

Asla

32

45,70

31

Bazen

34

48,60

23

51,70 X2=1,780
38,30 p=0,411

Her
Zaman

4

5,70

6

10,00

Asla

5

7,10

4

Bazen

47

67,10

38

6,70 X2=0,297
63,30 p=0,862

Her
Zaman

18

25,70

18

30,00

Öğrencilerin ekolojikdengeye iliĢkin gö-

Öğrencilerin çevre konusundaki çalıĢmala-

rüĢleri

olsaydı-

ra katılıma iliĢkin görüĢleri incelendiğinde

nız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne

“Çevre konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢ-

alarak nüfus planlamasına dikkat eder mi-

ların çalıĢmalarına katılıyor musunuz?”

siniz?” sorusu ile bölümler arasında anlam-

sorusu ile bölümler arasında anlamlı iliĢki

lı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05). HemĢirelik

bulunmuĢtur (p<0.05). HemĢirelik bölümü

öğrencilerinin %5,7’si asla, %37,1’si ba-

öğrencilerinin %50,0’si ve Orman Fakülte-

zen, %57,1’i her zaman; Orman Fakültesi

si öğrencilerinin %56,7’si “bazen” ceva-

öğrencilerinin %20,0 si asla, %36,7’si ba-

bını vermiĢlerdir (Tablo 8).

incelendiğinde

“Evli

zen, %43,3’ü her zaman cevabını vermiĢlerdir (Tablo 7).
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Tablo 8:Öğrencilerin çevre konusundaki çalıĢmalara katılımlarına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı (n:130)
HemĢirelik

Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara
katılıyor musunuz?

ÇevrekonusundaçalıĢangönüllükuruluĢl
arınçalıĢmalarınakatılıyormusunuz?

Orman
Fakültesi

p

n

%

n

%

Asla

16

22,90

7

Bazen

47

67,10

47

11,70 X2=2,846
78,30 p=0,241

Her
Zaman

7

10,00

6

10,00

Asla

33

47,10

18

Bazen

35

50,00

34

30,00 X2=7,300
56,70 p=0,026

Her
Zaman

2

2,90

8

13,30

Tablo 9:Öğrencilerinörgün eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitimine iliĢkin görüĢlerinin
dağılımı(n:130)
Orman
Fakültesi

HemĢirelik

Havakirliliğikonusundabilinçlenme
niziçinyeterlieğitimaldığınızainanıy
ormusunuz?

n

%

n

%

Hayır

33

47,10

15

25,00

Kısmen

32

45,70

28

46,70

5

7,10

17

28,30

Hayır

28

40,00

16

26,70

Kısmen

33

47,10

28

46,70

9

12,90

16

26,70

28
37

40,00
52,90

15
27

25,00
45,00

5

7,10

18

30,00

Hayır

30

42,90

13

21,70

Kısmen

37

52,90

31

51,70

3

4,30

16

26,70

Evet
Su
kirliliğikonusundabilinçlenmeniziçi
nyeterlieğitimaldığınızainanıyormu
sunuz?
Toprakkirliliğikonusundabilinçlenm
eniziçinyeterlieğitimaldığınızainanı
yormusunuz?
Ekolojikdengekonusundabilinçlenm
eniziçinyeterlieğitimaldığınızainanı
yormusunuz?

p

Evet
Hayır
Kısmen
Evet

Evet

X2=12,869
p=0,002

X2=4,902
p=0,086
2
X =12,143
p=0,002

X2=15,467
p=0,000

Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında

bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığını-

aldıkları çevre eğitimine iliĢkin görüĢleri

za inanıyor musunuz?” sorusu ile bölümler

incelendiğinde“Hava kirliliği konusunda

arasında

anlamlı

iliĢki
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(p<0.05). HemĢirelik öğrencileri çoğunluk-

ediyorum” maddesidir. Her iki araĢtırma

la (%47,1) “hayır”, Orman Fakültesi öğ-

sonuçları gösteriyor ki, öğrencilerin yazılı

rencileri ise çoğunlukla (%46,7) “kısmen”

kaynakları takip etme alıĢkanlıkları olduk-

cevabını vermiĢlerdir. “Toprak kirliliği

ça yetersizdir, ancak çalıĢmamıza katılan

konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eği-

öğrencilerin yarısından fazlası kitle iletiĢim

tim aldığınıza inanıyor musunuz?” sorusu

araçlarının bilgilendirme konusunda etkin

ile bölümler arasında anlamlı iliĢki bulun-

olabileceğini belirtmiĢtir. Vaizoğlu ve ar-

muĢtur (p<0.05).HemĢirelik öğrencilerinin

kadaĢlarının

%52,9’u, Orman Fakültesi öğrencilerinin

sınıföğrencileri ile yaptığı çalıĢmada öğ-

%45,0’i “kısmen” cevabını vermiĢlerdir.

rencilerin %90,1’i televizyonu, %80,4’ü

“Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz

ise gazeteleri çevre ile ilgili bilgilenme

için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor mu-

kaynağı olarak kullandıklarını ifade etmiĢ-

sunuz?” sorusu ile bölümler arasında an-

lerdir.Bu nedenle yayınların takip edilmesi

lamlı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05). HemĢi-

için görsel iletiĢim araçları gibi dikkat çe-

relik öğrencilerinin %52,9’u Orman Fakül-

kici olması gerekmektedir.

tesi öğrencilerinin %51,7’si “kısmen” cevabını vermiĢlerdir (Tablo 9).

fakültesi

son

Öğrencilerin hava kirliliğine karĢı duyarlılıklarına iliĢkin görüĢleri incelendiğinde,
“Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliğine

TARTIġMA
Öğrencilerin çevre ile ilgili faaliyetleri
incelendiğinde %28,5’i çevre konusundaki
yayınları takip ettiğini, %61,5’i kitle iletiĢim

(2005)tıp

araçlarının

çevre

bilinci

oluĢturduğunudüĢündüğünü, %7,7’si çevre
çalıĢmalarının yeterli olduğunu, %13,8’i
çevre kurul faaliyetine katıldığını belirtmiĢtir. Sarıgöz’ün (2013) çalıĢmasında ise
öğrencilerin Çevresel DavranıĢ Alt Ölçeğine verdikleri cevaplarından en düĢük aritmetik ortalamaya sahip olan son üç madde,
“Çevre ile ilgili gelişmeleri günlük gazetelerden takip ediyorum”, “Çevre ile ilgili
bilimsel makaleleri takip ediyorum”

ve

“Çevre ile ilgili popüler dergileri takip

yol açmamayı dikkate alarak toplu taĢıma
araçları kullanır mısınız?” sorusu ile bölümler arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur.
Orman Fakültesi öğrencilerinin hemĢirelik
öğrencilerinden daha duyarlı oldukları görülmüĢtür. Diğer ifadeler incelendiğinde
ise bölümler arasında anlamlı bir fark yoktur.

DemirbaĢ

ve

PektaĢ’ın

(2009)çalıĢmasında ise öğrencilerin, “çevre
ile ilgili önemli buldukları sorunlar” sorusuna verdikleri cevaplarda, ilk üç sırayı
%48.83 ile çevre kirliliği, %39.53 ile hava
kirliliği ve %23.26 ile atıklar almıĢtır. Özdemir ve arkadaĢlarının (2004) araĢtırmasında öğrencilerden, dünyada çevre ile
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ilgili önemli buldukları sorunları belirtme-

siniz?” sorusu ile bölümler arasında anlam-

leri istendiğinde, belirtilen sorunlar içinde

lı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05). Öğrencilerin

ilk üç sırada %37.5 oran ile hava kirliliği,

çevre konusundaki çalıĢmalara katılıma

%36.2 ile atıklar ve %30.6 ile ormanların

iliĢkin görüĢleri incelendiğinde “Çevre

azalması yer almıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda

konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢların

öğrencilerin hava kirliliğini önemli bir so-

çalıĢmalarına katılıyor musunuz?” sorusu

run olarak gördükleri saptanmıĢtır.

ile bölümler arasında anlamlı iliĢki bulun-

Öğrencilerin toprak kirliliğine karĢı duyarlılıklarına iliĢkin görüĢleri incelendiğinde
“YetiĢebilmesi için uygun koĢulları dikkate
alarak fidan diker misiniz?” ve “Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği konusunda
duyarlı olmaları için uyarır mısınız?” soruları ile bölümler arasında anlamlı iliĢki
bulunmuĢtur (p<0.05). Orman Fakültesi
öğrencilerinin hemĢirelik öğrencilerinden
daha duyarlı oldukları görülmüĢtür. KeleĢ
ve arkadaĢları çalıĢmalarında, doğa eğitimi
programının bireylerin çevre bilincine,
tutumlarına ve davranıĢlarına önemli ölçü-

muĢtur (p<0.05). Her iki soruda da Orman
Fakültesi öğrencilerinin hemĢirelik öğrencilerinden daha duyarlı oldukları görülmüĢtür. Soran ve arkadaĢlarının çalıĢmalarında “çevre korumada üniversitelere düĢen görevler nelerdir” sorusunu öğrencilerin %48' i "çeĢitli faaliyetlerle toplumu ve
öğrencileri bilinçlendirmek" Ģeklinde çok
genel olarak yanıtlamıĢtır. Bizim araĢtırma
sonucumuzda dikkate alındığında çevre ile
ilgili faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin
çevre farkındalığının oluĢturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

de etki ettiğini ve kalıcılık sağladığını be-

ÇalıĢma bulgularımız genel olarak ele

lirtmiĢlerdir. Güler (2009) ise çalıĢmasında

alındığında, Orman Fakültesi öğrencileri-

doğa eğitimine dayalı çevre eğitimi uygu-

nin hemĢirelik öğrencilerinden daha duyar-

lamalarının çevre ile ilgili bilgili edinmede

lı oldukları görülmektedir. Yapılan istatis-

etkili olduğunu bildirmektedir. Bu araĢtır-

tiksel çalıĢmalarda, alınan toplam puanlar

ma sonuçlarına bakıldığında Orman Fakül-

(HemĢirelik 49.7±6.0; Orman Fakültesi

tesi öğrencilerinin aldıkları çevre eğitimi

52.3±7.6)arasında istatistiksel olarak an-

nedeniyle, daha duyarlı olmaları doğal bir

lamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0.05).Çevre

süreçtir.

ile ilgili dersleri daha yoğun olarak alan

Öğrencilerin ekolojik dengeye iliĢkin görüĢleri

incelendiğinde

“Evli

olsaydı-

nız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne
alarak nüfus planlamasına dikkat eder mi-

Orman Fakültesi öğrencilerinin puanlarının
daha yüksek olması beklenen bir sonuç
olmuĢtur. Diğer araĢtırma sonuçları incelendiğinde,

Kahyaoğlu
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(2008) araĢtırmalarında istatistiksel olarak

rarlanılarak kiĢilere çevre bilincinin veril-

anlamlı bir fark oluĢturmasa da fen bilgisi

mesi ve çevre duyarlılığının geliĢtirilmesi

öğretmenliği bölümünde öğrenim gören

gerekmektedir. Bu nedenle, okul öncesi

öğretmen adaylarının çevreye yönelik tu-

eğitimden baĢlamak üzere, ilköğretim, or-

tumlarını sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen-

taöğretim ve yükseköğretim olarak sırala-

liği bölümünde okuyan öğretmen adayları-

nan örgün eğitimde, çevre eğitimine yöne-

na göre daha yüksek bulmuĢtur. Çabuk ve

lik programların hazırlanması ve çevre

Karacaoğlu (2003) araĢtırmalarında sınıf

eğitimi konularının öğrencilerin geliĢimine

öğretmeni adaylarının çevre duyarlılıkları-

uygun olacak biçimde verilmesi öneril-

nı sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre

mektedir (Ercengiz ve ark. 2014; Meydan

daha yüksek bulmuĢtur. Bu sonucun aksine

ve Doğu 2008).

Kayalı (2010) yaptığı araĢtırmada, sosyal
bilgiler öğretmen adaylarının çevreye yö-

KAYNAKLAR

nelik tutumlarını sınıf öğretmeni adayları-

Altın M, Bacanlı H, Yıldız K. Biyoloji

na göre daha yüksek bulmuĢtur. Yıldırım

Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik

ve arkadaĢlarının (2012)çalıĢmalarında ise

Tutumları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

bölümlere göreöğretmen adayları arasında

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eği-

çevre sorunlarına karĢı duyarlılıkları ince-

timi Kongresi Özet Kitabı. Ankara 16- 18

lendiğinde anlamlı farklılıklar bulunama-

Eylül 2002

mıĢtır.
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Studies. 2007;39 (6): 707–721

belirtmiĢtir. Orman Fakültesi öğrencilerinin çevre duyarlılığının hemĢirelik öğrencilerinden daha iyi olduğu belirlenmiĢtir.
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dir. Ayrıca tüm eğitim imkânlarından ya-

rencilerinin Çevre Sorunu Ġle ĠliĢkili Temel
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