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Öz
Sağlık, her insan için vazgeçilmez ve yaşamsal önemi olan bir konu iken, adil ve kolay ula-
şılabilir sağlık hizmeti almak ise temel insan hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin temel taşların-
dan biri; hastayla sürekli ve bire bir iletişimde olan hemşirelerdir. Hemşirelik hasta bakımı 
planlamak, uygulamak ve geliştirme odaklı çalışır. Bu bakım yerine getirilirken birçok etik 
problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Her hemşirenin etik problemler karşısında olaya 
bakışı ve geliştirdiği çözüm farklı olabilmektedir. Bu duruma neden olan önemli bir faktör 
ise hemşirelerin etik duyarlılık düzeyidir. Hemşirelerin etik problemleri tanıması ve doğ-
ru kararları alması için etik duyarlılık düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu ne-
denle hemşirelerin etik duyarlılıklarının incelenmesi ve etik duyarlılıklarını etkileyen farklı 
değişkenlerin belirlenmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda hemşirelerin etik duyarlılık 
düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışma konuya dikkat çekilmesi açısından 
önemlidir. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmış ilgili araştırmanın evrenini Sivas mer-
kez kamu hastanelerinden olan Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi’nde gö-
revli toplam 650 hemşire oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden 300 
hemşire ile 3-30 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlamadan 
önce, 10 hemşire ile bir uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucu, veri toplama formunda 
herhangi bir değişiklik yapılmamış, elde edilen veriler araştırmanın verilerine dâhil edilmiş-
tir. Veri toplama formu, araştırmacılar tarafından hemşirelere dağıtılmış, doldurmaları için 
süre (10 gün) tanınmış ve bu sürenin bitiminde yine araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 
Anket formu hemşirelerin sosyodemografik ve çalışma hayatına ilişkin 10 soru ile “Ahlaki 
Duyarlılık Anketi” sorularından oluşmaktadır. 6 boyuttan oluşan soru formunda, çalışmaya 
katılan hemşirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır.
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Etik, geçmişi olan ve geniş kapsamlı bir terimdir. Felsefenin bir alt dalı olarak 
gelişen etik, insan eylemlerine ilişkin iyi-kötü değerlendirmelerinin yapıldığı 
sistemli bir düşünme etkinliğidir. En genel ve kısa tanımıyla, değerler felsefesi-
dir (Çobanoğlu, 2004). Etik, bir grubun üyelerinden beklenen meslek ilkelerine 
uygun davranış biçimleri ve ölçütleri ile bağlantılı olarak da kullanılmaktadır. 
Örneğin hemşirelerden, mesleklerini icra ederlerken etik davranışın belirli 
standartlarını göz önünde tutmaları beklenmektedir (Fry, 2005).

Sağlık meslekleri “özellik” arz eden bir hizmet sunmaktadır. Sağlığın temel bir 
insan hakkı olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. maddesinde 
belirtilmiş ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) anayasasında hükümetlerin ken-
di halklarının sağlığı için yeterli sağlık ve sosyal önlemleri almakla yükümlü 
oldukları vurgulanmıştır (Dinç, 2009). Meslek etikleri grubundan olan tıp etiği, 
tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına nele-
ri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiğiyle ilgilenmektedir. Bu tematik 
çerçevedeki hem soyut düşünme ve akıl yürütme, hem de belirlenmiş kurallara 
uyma etkinliklerini kapsamaktadır (Kadıoğlu ve Yıldırım, 2007). Sağlık çalışan-
ları iş ortamlarında farklı din, dil, ırk, kültür, cinsiyet ve etnik kökenden insan-
larla karşılaşmakta ve günümüzde bireylerin yaşamlarının niteliğini etkileyen 
kararları vermekte giderek daha fazla sorumluluk almaktadırlar. “Tıbbi etik” 
kavramının altında yatan felsefe, bu sorumluluğun profesyonel davranış stan-
dartlarına uygun olarak yerine getirilmesidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının 
etik bir şekilde karar vermelerine yol gösterecek etik ilkeleri daha yakından ta-
nımaları bir zorunluluk hâline gelmiştir (Avcı, 2007).

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve 
hastalık durumunda iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin planlanması, ör-
gütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve bu hizmetleri yerine getirecek 
sağlık profesyonellerinin eğitiminden sorumlu sağlık disiplinidir. Hemşireliğin 
doğasında insana saygı ve insana değer verme vardır. Hemşirelik mesleği sağ-
lıkta ve hastalıkta birey, aile ve topluma hizmet verir. Hemşirelerin bu hizmeti 
sağlaması için; mesleğini önemsemesi, iyi bir eğitim almış olması, yardım etme 
duygusu taşıması, iyi bir organizasyon yeteneğine, ortak değer ve inançlara, 
sorumluluk alma ve karar verme becerisine sahip olması gerekir. Hemşirelik 
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mesleğindeki bu özellikler doğrultusunda etik kavramı özellikle ön plana çık-
maktadır. Hemşire sağlıklı/hasta bireye hizmet verirken, davranış ve tutumla-
rını savunurken, gerekçelerini açıklarken, etik ikilemlerle karşılaştığında karar 
verirken bir takım dayanaklara yani etik ilkelere ve mesleki değerlere gereksi-
nim duymaktadır (Pehlivan, 2002). Etik ilkeler, ahlaka uygun karar vermede 
belirli bir rehberdir (Savaşkan, 2006).

Etik duyarlılık ise; hemşirelerin, etik problemleri tanıması ve problemleri çö-
zümleyebilmesi konusunda doğru kararları alabilmesi için, var olan etik soru-
nu ayırt edebilme yeteneğidir. Hemşirelerin etik problemleri tanıması ve en 
doğru kararları alması için etik duyarlılıklarının gelişmiş olması gerekmek-
tedir. Etik sorunu ayırt edebilme yeteneği olarak tanımlanan etik duyarlılık, 
insanın sağlığını ilgilendiren durum ya da durumların içerdiği etik değerleri 
bilmek demektir (Pekcan, 2007).

Hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları etik sorunların; hastaların bakımı ve teda-
visi konusunda ekibin diğer üyeleri ve kurum ile farklı yaklaşımların bulunma-
sı, hasta haklarının korunması, terminal dönemdeki hastanın bakımı, aydınla-
tılmış onam alma, sınırlı kaynakların paylaştırılması, meslektaşların etik dışı 
tutumları olduğu belirtilmiştir (Pekcan, 2007). Uygulama sırasında etik ikilem-
lerle karşı karşıya kalan hemşirelerin, evrensel etik ilkeler rehberliğinde çözüm 
yolları üretmek sorumluluğu bulunmaktadır (Tosun, 2005).

Araştırmanın Amacı

Hemşireler, sağlık hizmeti sunumunda birçok etik sorunla karşılaşmakta ve so-
runlara çözüm önerileri geliştirmek zorundadırlar. Çözüm önerileri geliştirme 
aşamasında hemşirelerin etik duyarlılık gösterebilmeleri, yani meslekleri ile il-
gili doğru/yanlış ayrımına varabilmeleri son derece önemlidir. Bu bağlamda 
yapılan çalışma, Sivas il merkezinde kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin 
etik duyarlılıklarının incelenmesi amacını taşımaktadır.
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Araştırmanın Önemi

Hemşirelerin etik problemleri tanıması ve bunların çözümlenebilmesiyle ilgili 
olarak doğru kararları alabilmesi için, “etik sorunları ayırt edebilme” yetene-
ği olarak tanımlanan etik duyarlılıklarının gelişmiş olması gerekmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı hemşirelerin etik duyarlılıklarının incelenmesinin ve etik 
duyarlılıklarını etkileyen farklı değişkenlerin belirlenmesinin önemli olduğu ve 
çalışmanın geniş gruplarda yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Gereç ve Yöntemler

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmış bu araştırmanın evrenini, Sivas mer-
kez kamu hastanelerinden olan Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Has-
tanesinde görevli toplam 650 hemşire oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmaya 
katılmayı gönüllü olarak kabul eden 300 hemşire ile 3-30 Haziran 2013 tarih-
leri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce, 10 hemşire ile 
uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucu, veri toplama formunda herhangi 
bir değişiklik yapılmamış olup, elde edilen veriler araştırmanın verilerine dâhil 
edilmiştir. Veri toplama formu, araştırmacılar tarafından hemşirelere dağıtıl-
mış, doldurmaları için süre (10 gün) tanınmış ve bu sürenin bitiminde yine 
araştırmacılar tarafından toplanmıştır.

Verilerin toplanması amacıyla, hemşirelerin sosyodemografik ve çalışma haya-
tına ilişkin 10 soru ile Ahlaki Duyarlılık Anketi’nden oluşan veri toplama for-
mu uygulanmıştır. Ahlaki Duyarlılık Ölçeği, Kim Lutzen tarafından Stokholm/
İsveç’te 1994 yılında geliştirilmiş, 2005 yılında Hale Tosun tarafından Türkçeye 
uyarlanmıştır. Otuz ifadeden oluşan 7’li Likert tipte bu anketteki ifadeler, “1” 
puan (Tamamen katılıyorum), “7” puan (Hiç katılmıyorum) arasında değer-
lendirilmektedir. “1” puan, tamamen katılma yönünde yüksek duyarlılığı, “7” 
puan ise, hiç katılmama yönünde düşük duyarlılığı ifade etmekte olup, alına-
bilecek toplam puan 30-210 arasında değişmektedir. Puanın yüksek olması 
etik açıdan “düşük duyarlılığı”, puanın düşük olması ise etik açıdan “yüksek 
duyarlılığı” göstermektedir. Anketin “otonomi” (otonomi ilkesine ve hastanın 
tercihlerine saygı duymayı yansıtır), “yarar sağlama” (hasta bireyin yararını ar-
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tırmaya yönelik eylemleri yansıtır), “bütüncül yaklaşım” (hem hastaya zarar 
vermeyecek, hem de hastanın bütünlüğünü koruyacak eylemleri ifade eder), 
“çatışma” (içsel bir etik çatışma deneyimini yansıtır), “uygulama” (eyleme karar 
verme ve uygulamada etik boyutu düşünmeyi gösterir), “oryantasyon” (sağlık 
bakım profesyonellerinin hasta ile ilişkilerini etkileyecek eylemlerine yöne-
lik ilgilerini yansıtır) olmak üzere altı alt boyutu vardır (Lützen, Johansson ve 
Nordström, 2000; Tosun, 2005). Cronbach Alfa değeri .84 olarak bildirilmiştir 
(Tosun, 2005). Pekcan’ın (2007) çalışmasında bu değer .83, Başak, Uzun ve Ars-
lan (2010) ise aynı değeri .80 olarak saptamıştır. Veriler bilgisayar ortamında, 
SPSS for Windows Ver. 18.0 paket programı ile tanımlayıcı istatistikler (fre-
kans, ortalama, minimum ve maksimum değerler, standart sapma) ile ANOVA 
ve t-testi uygulanarak karşılaştırmalar yapılmıştır.

Bulgular

Dağıtımı gerçekleştirilen 430 anket formundan 300 tanesinin geri dönüşümü 
sağlanarak, evrenin %70’lik kısmına karşılık gelmektedir. İlk aşamada elde edi-
len verilerin tamamına güvenilirlik testi yapılmış ve Cronbach Alpha değerinin 
.884 olduğu görülmüş ve değerin kabul edilebilir değer aralığında yer aldığı 
anlaşılmıştır. Araştırmalarda geçerliliği tam anlamıyla belirlemek zor olsa da, 
“Geçerlilik için ulaşılabilecek üst sınır, güvenilirlik katsayısının karekökü ka-
dardır” (Karasar, 2005) görüşü dikkate alınarak, geçerliliğin .96 olduğu belir-
lenmiştir. Sonrasında ise demografik konularla ilgili veriler yüzde ve frekans 
analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu incelemeye ilişkin sonuçlar Tablo 
1’de topluca sunulmuştur. 

Tablo 1 incelendiğinde kadınların %81,7’lik oranla çoğunlukta olduğu görül-
mektedir. Araştırmaya katılanların %46’sı 25-34 yaş aralığında, %45,3’ü üni-
versite mezunu, %73,7’sinin evli ve %77’sinin de Sivas Numune Hastanesi’nde 
çalıştığı görülmektedir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %35,7’si 1-5 yıldır 
bulundukları hastanede, %37,3’ü dâhili serviste, %67,7’si servis hemşiresi ola-
rak çalışmaktadır. %64’ünün etik meselelerle bir ilgisi bulunmakta, %71’i etik 
eğitimi almakta, %69’u ise etik eğitimini okul hayatında almaktadır.
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Tablo 1
Demografik Yapı İle İlgili Sonuçlar (s = 300)
Demografik Faktörler F %

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

245
55

300

81,7
18,3
100

Yaş

18- 24 yaş arası
25- 34 yaş arası
35- 44 yaş arası
45- 54 yaş arası
55- 64 yaş arası
Toplam

34
138
99
26
3

300

11, 3
46, 0
33, 0
8,7
1

100

Eğitim Durumu

Lise
Ön Lisans
Lisans Tamamlama
Lisans
Lisansüstü
Toplam

40
107
17

127
9

300

13,3
35,7
5,7

42,3
3,0
100

Medeni Durumu
Evli
Bekâr
Toplam

221
79

300

73,7
26,3
100

Çalışılan Hastane
Sivas Numune Hastanesi
Sivas Devlet Hastanesi
Toplam

231,0
69,0
300

77,0
23,0
100

Çalışma Yılı

0-1 Yıl
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve üzeri
Toplam

69
107
54
29
41

300

23
35,7
18
9,7

13,6
100

Çalıştığı Birim

Dâhili Servis
Cerrahi Servis
Yoğun Bakım
İdari Birim
Diğer
Toplam

112
58
24
7

99
300

37,3
19,3

8
2,3

33,0
100

Çalıştığı Pozisyon

Servis Hemşiresi
Sorumlu Hemşire
Diğer
Toplam

203
27
70

300

67,7
9,0

23,3
100

Etik Bilgisi

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

192
96
12

300

64
32
4

100

Etik Eğitimi
Evet
Hayır
Toplam

213
87

300

71
29

100

Eğitim Zamanı
Okul hayatında
Meslek hayatında
Toplam

147
66

213

69
31

100

Tablo 2
Tüm Grubun Ahlaki Duyarlılık Ölçeği Puan Ortalaması
Ahlaki Duyarlılık Anketi ve Alt Boyutları Tüm Grup (N = 300)
Otonomi 3,2±1,1
Yarar Sağlama 3,3±1,1
Bütüncül Yaklaşma 2,9±1,2
Çatışma 4,4±1,1
Uygulama 3,5±1,1
Oryantasyon 2,8±1,4
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Tablo 2’de Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık Ölçeği’nde aldığı puan ortalama-
sı 3,8±1,3 olarak saptanmıştır. Ankettin alt boyutların puan ortalaması otono-
mi boyutu 3,2±1,1, yarar sağlama boyutu 3,3±1,1, bütüncül yaklaşma boyutu 
2,9±1,2, çatışma boyutu 4,4±1,1, uygulama boyutu 3,5±1,1, oryantasyon boyutu 
ise 2,8±1,4 olarak bulunmuştur.

Tablo 3
Hemşirelerin Eğitim Durumlarına Göre Ahlakı Duyarlılık Puanları

Ahlaki Duyarlılık Anketi ve Alt 
Boyutları

Lise  
(n = 40)

Ön lisans  
(n = 107)

Lisans tamam-
lama (n = 17)

Lisans
(n = 
127)

Lisansüstü
(n = 9) p Total 

Otonomi 3,5±1,5 3,3±1,2 3,4±1,2 3,5±1,1 3,2±0,8 0,05 3,4+1,2
Yarar Sağlama 3,5±1,6 4,2±1,8 4,2±0,9 4,0±1,6 2,6±1,2 0,01 4,0+1,6
Bütüncül Yaklaşma 4,1±1,5 4,1±1,3 4,3±0,9 4,4±1,2 4,7±1,6 0.5 4,3+1,3
Çatışma 4,1±1,6 1,6±1,3 4,1±1,4 1,6±1,4 4,1±1,0 0,01 4,4+1,5
Uygulama 4,0±1,5 4,0±1,3 4,0±0,8 4,0±1,2 4,0±1,4 0,7 3,9+1,2
Oryantasyon 2,9±1,4 2,8±1,2 3,2±1,4 2,5±1,2 2,4±1,4 0,2 2,7+1,3

Araştırmaya göre hemşirelerin ahlaki duyarlılık toplam puanları ile eğitim du-
rumları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p < .05). Gruplara göre yarar 
sağlama 4,0±1,6 ve çatışma alt boyutları puan ortalamasında ise 4,4±1,5 an-
lamlı fark bulundu. Oryantasyon alt boyutunun puan ortalamasının diğer alt 
boyutlara göre daha düşük olduğu saptandı.

Tablo 4
Hemşirelerin Çalıştığı Hastaneye Göre Ahlakı Duyarlılık Puanları
Ahlaki Duyarlılık Anketi ve Alt Boyutları Sivas Numune Hastanesi (n = 231) Sivas Devlet Hastanesi (n = 69) p
Otonomi 3,4+1,2 3,4+1,0 .4
Yarar Sağlama 4,0±1,6 4,0±1,8 .1
Bütüncül Yaklaşma 4,3±1,3 4,3±1,4 .4
Çatışma 5,0±1,4 5,0±1,4 .3
Uygulama 4,0±1,2 3,5±1,4 .01
Oryantasyon 2,8±1,3 2,3±0,9 .007

Hemşirelerin çalıştığı hastaneye göre ahlaki duyarlılık puanlarına bakıldığında, 
oryantasyon ve uygulama alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş-
tir (p < .05).

Tartışma ve Sonuç

Etik sorunlar; ahlaki bir yargıda bulunmayı ve seçim yapmayı gerektiren mutlak doğ-
ru ya da yanlış olarak tanımlanabilecek kadar basit ve kesin çözümleri olmayan, kar-
maşık ve kişiyi ikilemde bırakan sorunlardır. Bu nedenle, etik sorunların çözümüne 
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yönelik uygun yaklaşımlar konusunda tüm sağlık çalışanlarının rehberliğe ve desteğe 
gereksinimi vardır (Öztürk, Hintistan, Kasım ve Candaş, 2009). Araştırmamızda ça-
tışma alt boyutunun puan ortalamasının yüksek olduğu belirlenmiştir (4,4±1,1 Tablo 
2). Çatışma alt boyutunun içeriğine bakıldığında, hemşirelerin etik olarak doğru ey-
lemin ne olduğuna karar vermede zorlandığını ve hastaya nasıl yaklaşmaları gerektiği 
konusunda sıklıkla çelişkiler yaşadıklarını göstermektedir. Bu durum etik eğitimin ve 
deneyimin yetersiz olmasını göstermekle birlikte, etik ikilem yaşandığı görülmekte-
dir. Etik eğitimi okul hayatında alan grubun %69, meslek hayatında alan grubun %31 
olduğu görülmektedir. Eğitim konusunun içeriğinin teorik konulardan oluşması ve 
uygulamaları içermemesi, problemi belirlemede sıkıntı yaşanmasına neden olmak-
ta ve karar vermede zorlanmaya neden olmaktadır. Başak ve arkadaşlarının (2010) 
da yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yaptıkları 
çalışmalarda, hemşirelerin %51,7 oranında mezuniyet sonrası etik eğitim aldıkları-
nı belirtmişlerdir. İzmir ilinde çalışan hemşirelerin etik duyarlılıklarını inceledikleri 
çalışmada, mezuniyet sonrası etik eğitim alınmadığını belirtmişlerdir. Son yıllarda 
gerçekleşen teknolojik ve politik gelişmeler sağlık sistemini de etkilemekte olup, 
sağlık sisteminin hizmet sunucularından birisi olan hemşirelerin rol ve işlevlerinde 
değişiklikler meydana getirmektedir. Özellikle tedavi edici hizmetlerden çok koruyu-
cu hizmetlerin ön plana çıkması; hasta bireyden, sağlıklı birey ve ailesine yönelmeyi 
gerektirmektedir. Bu durum, hemşirenin görev ve sorumluluklarını da etkilemekte 
(Dinç, 2009) ve ikilemlerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca son za-
manlarda hız kazanan bilimsel çalışmalar; hemşirelik mesleği üyelerinin kendilerini 
sürekli geliştiren, yeniliklere açık, entelektüel, araştırmacı, sorumluluk sahibi; liderlik, 
sosyal iletişimi yüksek gibi özellikleri kazanmalarını sağlamaktadır. Böylece hemşi-
reler profesyonel hemşireliğe giden yolda ilerlemekte (Ünsar, Akgün Kostak, Kurt ve 
Erol, 2011) ve karşılaştıkları çatışmalar konusunda daha kolay karar verebilmektedir-
ler. Bu sorununda hizmet içi eğitimlerin artırılması, meydana gelen gelişmeler ile pa-
ralel sürekli eğitim içerikleri yenilenerek çalışanlara rehberlik edecek yönde olmasına 
dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Araştırmanın örneklemini oluşturan hemşirelerin ağırlıklı olarak genç yaş gru-
bu (25-34 yaş arası %46) ve çalışma sürelerinin de çoğunluğunun 1-5 yıl (35,7) 
arasında olduğu görülmektedir. Başak ve arkadaşları (2010), yoğun bakım hem-
şirelerinin etik duyarlılığını incelemeye yönelik yaptıkları çalışmada, hemşirele-
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rin %67,8’inin 20-29 yaş grubunda, %37,8’inin ise 1 ila 5 yıl arasında mesleki 
deneyime sahip olduğunu bildirmiştir. Ülkemizde yoğun bakım hemşireleri ile 
ilgili yapılan diğer çalışmalarda da yaş ortalamasının düşük olduğu belirtilmiştir 
(Aytaç, Naharcı ve Öztunç, 2008; Çelen ve ark., 2007; Göz ve Şalk Gürelli, 2007). 
Bu bulgular, çalışmamızın sonuçları ile benzer olup, genellikle yoğun bakım üni-
telerinde genç yaşta olan hemşirelerin görevlendirildiği dikkati çekmektedir. Bu 
çalışmada geneli temsil eden hemşirelerin genç yaş grubunda olması çeşitli ne-
denlerle il değişikliği yaşanmasından ileri geldiği düşünülmektedir.

Bu çalışmada hastaneler bazında bakıldığında, oryantasyon ve uygulama alt bo-
yutunda anlamlı farkın olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılanların Sivas Nu-
mune Hastanesi’nde uygulama alt boyutunda 4,0±1,2, oryantasyon 2,8±1,3 alt 
boyutlarında puan ortalamasının Sivas Devlet Hastanesi’ne göre daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Bu durumunda il bazında Sivas Numune Hastanesi’nde 
çalışmaya katılan hemşire grubunun daha fazla olması ve hastanenin genel ya-
pısı olarak yenilikçi bir yaklaşıma açık olması olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmada hemşirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde (3,8±1,3) olduğu 
saptanmıştır. İzmir’de genel hemşire örnekleminde yapılan diğer çalışmalarda da, 
hemşirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu belirtilmektedir (Aksu ve 
Akyol, 2011). Literatüre bakıldığında, Başak ve arkadaşları (2010), yoğun bakım 
hemşirelerinin etik duyarlılığını orta düzey (97.66±18.38) olarak bildirmiştir. 
Yoğun bakım hemşireleri, iş yükünün ve stresin daha fazla olduğu ortamlarda 
çalışmaktadır. Bu durum, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin etik du-
yarlılığını olumsuz yönde etkileyebilir (Barutçu ve Serinkan, 2008). Yoğun bakım 
ve acil hemşirelerinin iş yükünün fazla olması ve çalışma süresinin uzunluğu ne-
deniyle daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıklarını ve bu duru-
mun hemşirelerde problem çözme yeteneğini azalttığını belirtilmişlerdir.

Sonuç olarak; etik konusunda yaşanan sorunun, hizmet içi eğitim ile soyut olan 
bu konunun daha iyi anlaşılır ve uygulamada kullanılabilir bir şekilde düzen-
lenerek eğitimin planlanması, ekibin diğer üyelerinde etik duyarlılığı etkilediği 
düşünülerek tüm ekibi içeren, farklı değişkenleri ele alan, geniş çaplı çalışmala-
rın yapılması önerilmektedir.
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Abstract
While health is an indispensable subject that is of vital importance to every human, getting 
fair and easily accessible health care is a basic human right. Nurses are one of the pillars of 
health care as they are in constant one-on-one communication with patients. Nursing is a job 
oriented towards planning, implementing, and developing patient care. Nurses are confronted 
with many ethical problems while this care is being provided. Each nurse’s view and solution 
to an event may be different in the face of ethical problems. An important factor causing this 
condition is a nurse’s level of ethical sensitivity. This level must be high in order to recognize 
ethical problems and make correct decisions. Therefore, an examination of nurses’ ethical 
sensitivity and identification of the different variables affecting this are extremely important. 
In this context, the current study which aims to determine nurses’ level of ethical sensitivity 
is crucial for drawing attention to this subject. The population of the research, which was 
planned as a cross-sectional descriptive study, was comprised of 650 nurses on duty at Sivas 
State Hospital and Sivas Specimen Hospital, a public hospital. The study was conducted with 300 
nurses who agreed to participate in the research scheduled to occur between the 3rd and 30th 
of June, 2013. Before starting the study, a preliminary implementation was performed with 10 
nurses. As a result of the implementation, no changes were made to the data collection form 
and the data that was obtained was included with the rest of the survey. The data collection form 
was distributed to the nurses by the researchers. Ten days were given to fill it out, and at the end 
of this period it was collected by the researchers. The survey form consisted of questions from 
Lützen’s ethical sensitivity scale, with 10 questions on socio-demographics and the work life of 
nurses. The ethical sensitivity of the nurses who participated in the study was found to be at an 
intermediate level via the question form which was comprised of six dimensions. 
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Ethics is a history and a comprehensive term. Ethics, developed as a branch 
of philosophy, is a systematic thought activity that assesses good and bad 
regarding a person’s actions. It is a philosophy of values in its most general and 
brief description (Çobanoğlu, 2004). Ethics is also used in conjunction with 
the criteria and proper behaviors related to the professional principles expected 
from members of a group. For example, nurses are expected to keep certain 
standards of ethical behavior in mind while performing their jobs (Fry, 2005).

Health professions provide a service that offers “special features.” Health has 
been specified as a basic human right in article 25 of the Universal Declaration 
of Human Rights in the World Health Organization’s (WHO) constitution, 
which emphasizes that it is the obligation of governments to take adequate 
health and social measures for the health of their citizens (Dinç, 2009, pp. 113–
119). Medical ethics, a professional ethics group, is interested in what health 
professionals, as far as medical affairs, must do in the name of good behavior and 
what they must refrain from. Thematically speaking, it covers abstract thinking 
and reasoning, as well as events complying with specified rules (Kadıoğlu & 
Yıldırım, 2007, pp. 7–12). Health care workers come across people of different 
religions, languages, races, cultures, genders, and ethnicity in their work 
environment, and these days they are taking on more responsibility to make 
decisions that will affect individuals’ quality of life. The underlying philosophy 
of the concept of medical ethics is to fulfill these responsibilities according 
to standards of professional conduct. Therefore, it has become necessary to 
take a closer look at ethical principles that guide health care workers to make 
decisions ethically (Avcı, 2007). 

Nursing is a health discipline that is responsible for the training of health 
professionals who will fulfill planning, organization, implementation, and 
evaluation of services in order to improve, develop, and protect the health of 
the individual, family, and community in the event of illness. There is a value 
and respect for human beings inherent to nursing. The nursing profession 
serves the individual, family, and community in sickness and in health. Nurses, 
in order to provide this service, must have responsibility and decision-making 
skills, good organizational ability, and common values and beliefs; they must 
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care about their profession, having received a good education and providing 
a sense of relief. The concept of ethics comes into prominence particularly in 
line with these characteristics of the nursing profession. Nurses need ethical 
principles and professional values on a number of bases, primarily while 
providing services to healthy or sick individuals, while defending behaviors 
and attitudes, while explaining their rationale, and while deciding when faced 
with ethical dilemmas (Pehlivan, 2002). Ethical principles are a specific guide 
for making decisions in accordance with morality (Savaşkan, 2006).

For nurses, ethical sensitivity is the ability to identify ethical issues in order to 
make proper decisions on the topic of recognizing ethical problems and the 
ability to resolve them. A nurse’s ethical sensitivities must be developed in order 
to make correct decisions and identify ethical problems. Ethical sensitivity, which 
is defined as the ability to identify an ethical issue, is to be aware of the ethical 
values concerning the condition(s) related to a person’s health (Pekcan, 2007).

Ethical problems frequently encountered by nurses are listed as: different 
approaches to the care and treatment of patients by institutions and other 
members of the team, protecting patients’ rights, patient care during the 
terminal stage, obtaining informed consent, the allocation of limited resources, 
and unethical behavior from colleagues (Pekcan, 2007). Nurses who are faced 
with ethical dilemmas during their practice have the responsibility to produce 
solutions under the guidance of universal principles of ethics (Tosun, 2005).

Purpose of the Research

Nurses are faced with many ethical questions in health care provision and 
they need to develop proposed solutions to problems. The ability of nurses 
to demonstrate ethical sensitivity, the ability to distinguish between right 
and wrong related to their occupation, is extremely important during the 
development phase of solution proposals. The current study, conducted in this 
context, aims at examining the ethical sensitivities of nurses working at public 
hospitals in Sivas city central. 
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The Importance of Research

Nurses’ ethical sensibilities, defined as the ability to “distinguish ethical issues,” 
needs to be developed in order to make proper decisions related to recognizing 
ethical problems and being able to resolve them. For these reasons, examining 
the ethical sensitivity of nurses and determining the different variables that 
affect their ethical sensibilities is considered to be important and needs to be 
done in large study groups.

Materials and Methods

The population of this study, which was planned as a cross-sectional descriptive 
study, consisted of 650 nurses working at Sivas State Hospital and Sivas Specimen 
Hospital, one of the central public hospitals of Sivas. The study was carried out 
from June 3rd to the 30th, 2013 with 300 nurses who had voluntarily agreed to 
participate in the survey. Before starting the study, a preliminary implementation 
was made with 10 nurses. As per the results from the implementation, no changes 
were made to the data collection form and the data that had been obtained was 
included in the data from the survey. The data collection form was distributed to 
the nurses by the researchers. Ten days were allowed for filling it out, and at the 
end of this period it was collected by the researchers. 

The data collection form consisted of questions from Lützen’s ethical sensitivity 
scale, with 10 questions about socio-demographics and the nurses’ work life. 
The ethnical sensitivity scale was developed by K. Lützen in 1994 in Stockholm, 
Sweden, and adapted into Turkish by Hale Tosun in 2005. The expressions in 
this survey used a seven-point Likert-type scale consisting of thirty expressions 
which were scored between 1 (totally agree) and 7 (strongly disagree). The 
score 1 inferred high sensitivity while a score of 7 inferred low sensitivity; 
the total scores for this scale could vary between 30 and 210. A higher total 
score showed “low sensitivity,” while a lower score showed “high sensitivity,” 
ethically speaking. The survey had six dimensions, being autonomy, which 
reflects respect for the patient’s choice and the principle of autonomy; providing 
benefits, which reflects actions that improve patient utility; holistic approach, 
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which expresses actions that both protect the patient’s integrity and cause 
no harm to the patient; conflict, which reflects the experience of an inherent 
ethical conflict; implementation, which shows ethical dimensional thought 
when implementing or deciding upon an action; and orientation, which reflects 
the health care professional’s concern about their actions that can affect the 
relationship with the patient (Lützen, Johansson, & Nordström, 2000, p. 7, 520–
530; Tosun, 2005). Cronbach’s alpha coefficient of reliability for the scale was 
reported as .84 (Tosun, 2005). This value was found to be .83 in Pekcan’s study 
(2007) and found to be .80 in the study by Başak, Uzun, and Arslan (2010). 
Comparisons were made for data on the computer using the package program 
SPSS 18.0 for Windows. Descriptive statistics (frequencies, averages, minimum 
and maximum values, standard deviations) were compared using one-way 
variance analysis (ANOVA) and the t-test.

Findings

Of the 430 survey forms that were distributed, 300 were returned completed, 
which corresponds to 70% of the universe. Reliability testing was carried out 
on all obtained data during the first stage and Cronbach’s alpha coefficient was 
found to be .884, which is considered to be within acceptable values. Although 
it is difficult to determine the exact meaning of validity in research, taking into 
account the view “the upper limit that can be reached for validity is the square 
root of the coefficient for reliability,” (Karasar, 2005), validity was determined to 
be .96. Afterwards, data related to the topic of demographics was analyzed using 
percentage and frequency analysis. The results for this study are collectively 
presented in Table 1.

When Table 1 is observed, women were seen to be in the majority at 81.7%. Of 
those surveyed, 46% were in the 25-34 age range, 45.3% of them were university 
graduates, 73.7% of them were married, and 77% of them worked at Sivas 
Specimen Hospital. Of the nurses surveyed in the hospital, 35.7% had been there 
for 1-5 years, 37.3% of them worked in internal medicine, and 67.7% of them 
worked as clinical nurses. Regarding ethics and ethics training, 64% were found 
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to have an interest in ethical issues, 71% had received ethics training, and 69% of 
those who had received training had received it while they were in school. 

Table 1

Results Related to Demographics (N = 300)
Demographic Factors F %

Gender
Female
Male
Total

245
55

300

81.7
18.3
100

Age

18- 24 years old
25- 34 years old
35- 44 years old
45- 54 years old
55- 64 years old
Total

34
138
99
26
3

300

11.3
46.0
33.0
8.7
1

100

Education Level

High School
Associate Degree
Completing Bachelor’s
Bachelor’s Degree
Postgraduate
Total

40
107
17

127
9

300

13.3
35.7
5.7

42.3
3.0
100

Marital Status
Married
Single
Total

221
79

300

73.7
26.3
100

Hospital of Employment
Sivas Specimen Hospital
Sivas State Hospital
Total

231
69

300

77.0
23.0
100

Work Experience

0-1 Year
1-5 Years
6-10 Years
11-15 Years
16+ Years
Total

69
107
54
29
41

300

23
35.7
18
9.7

13.6
100

Department

Internal Medicine
Surgery
Intensive Care
Administration
Other
Total

112
58
24
7

99
300

37.3
19.3

8
2.3

33.0
100

Employment Position

Clinical Nurse
Nurse Manager
Other
Total

203
27
70

300

67.7
9.0

23.3
100

Ethics Knowledge

Yes
No
Partial
Total

192
96
12

300

64
32
4

100

Ethics Training
Yes
No
Total

213
87

300

71
29

100

Time of Training
During school
Within the profession
Total

147
66

213

69
31

100
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Table 2

Average Scores from the Ethical Sensitivity Scale for the Entire Group
Ethical Sensitivity Questionnaire and Subdimensions The Entire Group (N = 300)
Autonomy 3.2 ± 1.1
Providing Benefits 3.3 ± 1.1
Holistic Approach 2.9 ± 1.2
Conflict 4.4 ± 1.1
Implementation 3.5 ± 1.1
Orientation 2.8 ± 1.4

In Table 2, the average score received on the nurses’ ethical sensitivity scale was 
found to be 3.8±1.3. The average scores for the subdimensions were found to be 
3.2±1.1 for autonomy, 3.3±1.1 for providing benefits, 2.9±1.2 for holistic approach, 
4.4±1.1 for conflict, 3.5±1.1 for implementation, and 2.8±1.4 for orientation.

Table 3
Nurses’ Ethical Sensitivity Scores According to Education Level
Ethical Sensitivity Question-
naire and Subdimensions

High School
(n = 40)

Assoc. Degree
(n = 107)

Completing Bach-
elors (n = 17)

Graduate
(n = 127)

Post-Grad
(n = 9) p Total

Autonomy 3.5±1.5 3.3±1.2 3.4±1.2 3.5±1.1 3.2±0.8 .05 3.4±1.2
Providing Benefits 3.5±1.6 4.2±1.8 4.2±0.9 4.0±1.6 2.6±1.2 .01 4.0±1.6
Holistic Approach 4.1±1.5 4.1±1.3 4.3±0.9 4.4±1.2 4.7±1.6 .50 4.3±1.3
Conflict 4.1±1.6 1.6±1.3 4.1±1.4 1.6±1.4 4.1±1.0 .01 4.4±1.5
Implementation 4.0±1.5 4.0±1.3 4.0±0.8 4.0±1.2 4.0±1.4 .70 3.9±1.2
Orientation 2.9±1.4 2.8±1.2 3.2±1.4 2.5±1.2 2.4±1.4 .20 2.7±1.3

Based on the research, significant differences were detected with nurses’ 
total scores for ethical sensitivity according to education level (p < .05). 
According to groups, significant differences were found in average scores for 
the subdimensions of providing benefits (4.0±1.6) and for conflict (4.4±1.5). 
The average score for the subdimension of orientation was found to be lower 
compared to the other subdimensions.

Table 4
Ethical Sensitivity Scores According to Nurses’ Hospital of Employment
Ethical Sensitivity Questionnaire and 
Subdimensions

Sivas Specimen Hospital
(n = 231)

Sivas State Hospital
(n = 69)

p

Autonomy 3.4+1.2 3.4+1.0 .400
Providing Benefits 4.0±1.6 4.0±1.8 .100
Holistic Approach 4.3±1.3 4.3±1.4 .400
Conflict 5.0±1.4 5.0±1.4 .300
Implementation 4.0±1.2 3.5±1.4 .010
Orientation 2.8±1.3 2.3±0.9 .007
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When looking at the scores for ethical sensibility according to hospital where 
nurses work, significant differences were identified for the subdimensions of 
orientation and implementation (p < .05).

Discussion and Results

Ethical issues are complex issues found in moral judgment which can be defined 
as the need to make an absolute choice, right or wrong, without straightforward 
or precise answers, often leaving people in a quandary. For this reason, all 
health workers are in need of guidance and support regarding the appropriate 
approach towards solving ethical issues (Öztürk, Hintistan, Kasım, & Candaş, 
2009, pp. 77–84). In this study, the average score for the subdimension of 
conflict was determined to be high at 4.4±1.1 (see Table 2). When considering 
the content of the subdimension of conflict, nurses were forced to decide what 
the ethically correct action was and this suggests nurses often experience 
conflict on the topic of how they should approach the patient. Ethical dilemmas 
were observed to occur, which suggests education and experience with ethics is 
inadequate. Of the 71% of participants who were found to have received ethics 
education, 69% had received it while in school, and 31% in their professional 
life. The content of educational topics formed from theoretical subjects that 
don’t include implementation often cause distress in determining the issue, and 
difficulty in making decisions. Başak et al. (2010), in their study determining 
the ethical sensitivities of intensive care nurses, reported that 51.7% of nurses 
had received ethics training after graduation. Technological and political 
developments that have taken place in recent years also affect the health care 
system, and one of the changes for health care system providers is the role and 
function of nurses. In particular, many preventative services from among the 
therapeutic services rise to the forefront; this requires focusing away from the 
sick individual towards the healthy individual and their family. This situation 
also affects the duties and responsibilities of nurses (Dinç, 2009, pp. 113–
119), leading them to be confronted with dilemmas. Additionally, scientific 
activities which have recently gained momentum ensure that members of the 
nursing profession are constantly improving themselves, open to innovation, 
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intellectual, investigative, and responsible; it ensures they gain characteristics 
as superior as leadership and social communication. In this way nurses advance 
on the road to professional nursing (Ünsar, Akgün Kostak, Kurt, & Erol, 2011, 
pp. 2–6) and are able to decide more easily about the conflicts they face. On 
the issue of increasing in-service trainings, renewing the content of continued 
education in parallel with resultant developments shows that one needs to be 
mindful in the sense that it will guide employees.

The nurses constituting the study sample were mostly seen to be in the young age 
group (46% between the ages of 25–34) and their work experience was between 
1-5 years (35.7%). Başak et al. (2010) reported in their study investigating 
intensive care nurses’ ethical sensitivities that 67.8% of the nurses were in the 
20-29 age range while 37.8% of them had between 1–5 years of professional 
experience. 

In other studies related to intensive care nurses in Turkey, the average age has 
also been reported as being young (Aytaç, Naharcı, & Öztunç, 2008; Çelen et 
al., 2007; Göz & Şalk Gürelli, 2007). These findings are similar to the results of 
this study and it is worth noting that nurses in intensive care units are employed 
at a young age. In this study, the nurses generally represented in the young age 
group were thought to have come from a different province for various reasons. 

When looking at hospitals in this study, significant differences were found 
with the subdimensions of orientation and application. The study participants 
from Sivas Specimen Hospital were determined to have higher average scores 
compared to Sivas State Hospital for the subdimensions of application (4.0±2) 
and orientation (2.8±1.3). In this case, the participant nurse group that worked 
at Sivas Specimen Hospital in some provinces, being higher in number and the 
general structure of the hospital being more open to an innovative approach, 
allowed them to be more assessable.

Nurses were observed in this study to be in the middle level of ethical sensitivity 
(3.8±1.3). In other studies in Izmir also conducted across a sample of nurses, 
nurses were reported to be at an intermediate level of ethical sensitivity (Aksu & 
Akyol, 2011). When the literature is reviewed, Başak et al. (2010) identified the 
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ethical sensitivity of intensive care nurses to be in the middle level (97.66±18.38). 
Intensive care nurses work in an environment with greater workloads and stress. 
This condition may adversely affect the ethical sensitivity of nurses working in 
intensive care units (Barutçu & Serinkan, 2008): emergency and intensive care 
nurses’ workloads are greater; because of the length of their shifts, it is more 
emotionally exhausting and desensitizing; this situation has been indicated to 
reduce the problem-solving skills of nurses.

As a result, the problem experienced on the topic of ethics is an abstract issue 
better understood through in-service trainings and planned trainings on 
applications that are organized in a useful format. Considering that the ethical 
sensitivity of other members affects the entire team, performing comprehensive 
studies which address different variables is recommended.
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