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Abstract

Çal›ﬂma, hemﬂirelik bölümü son s›n›f ö¤rencilerinin hemﬂirelikte lisans
e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerini belirlemek amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Tan›mlay›c›
türdeki araﬂt›rman›n örneklemini Yak›n Do¤u Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü 2013–2014 güz yar›y›l›nda ö¤renim gören gönüllü 88 son s›n›f ö¤rencisi oluﬂturmuﬂtur. Veri toplama arac› olarak; ö¤rencilerin tan›t›c› özelliklerini, teorik ve uygulama e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerini ve önerilerini belirlemek amac›yla geliﬂtirilen anket formu
kullan›lm›ﬂt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik hesaplamas› yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin %53.5’i 21–22 yaﬂ grubunda,
%89.8’i kad›n, %85.2’si bekar, %69.3’ü TC uyruklu ve %77.3’ü çekirdek
aile yap›s›ndad›r. Ö¤rencilerin %53.4’ü derslerin verimli ve yeterli oldu¤unu, %20.5’i derslerin a¤›r ve detayl› anlat›ld›¤›n›, %19.3’ü derslerin
blok yap›lmas›n›n verimlili¤i azaltt›¤›n› ve %11.4’ü Türkiye’den yar› zamanl› gelen ö¤retim elemanlar›n›n e¤itimde sorun yaﬂatt›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin önerilerinin; ‘hemﬂirelik aç›s›ndan önemli olan bilgilerin verilmesi, gereksiz bilgilerin verilmemesi’
(%23.9), ‘derslerin s›k›ﬂt›r›lmadan geniﬂ zamanda anlat›lmas›’ (%19.3),
‘derslerle uygulaman›n birlikte yürütülmesi’ (%10.2) ﬂeklinde oldu¤u görülmüﬂtür. Çal›ﬂmada ö¤renciler; uygulama yapma olanaklar›n›n ve el becerilerinin eksik oldu¤unu (%37.5), Türkiye’de yapt›klar› staj›n daha verimli oldu¤unu (%22.7), Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC)
hastanelerde yeterli vaka göremediklerini (%19.3), hemﬂirelerin kötü
davrand›klar›/yard›mc› olmad›klar›n› (%17.0), ö¤retim eleman› say›s›n›n
yetersiz oldu¤unu (%17.0) bildirmiﬂlerdir. Hastane uygulamas›na iliﬂkin
önerilerin ise küçük gruplarla uygulama yap›lmas› (%20.5), uygulamada
sürekli ö¤retim eleman›n›n ö¤renci ile birlikte olmas› (%15.9) ve hemﬂirelerin ö¤rencilere yard›mc› olmas› için gerekenin yap›lmas› (%12.5) ﬂeklinde oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin ço¤u teorik e¤itimi yeterli bulmakla birlikte teorik e¤itim içeri¤inin gözden geçirilmesi, uygulama e¤itimine iliﬂkin sorunlar›n oldu¤u ve bunlar›n çözümü için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› önerilmektedir.

This study was conducted in order to understand the views and thoughts of the
senior year students regarding the baccalaureate degree program they have
been following at the Nursing department. This is a descriptive study and the
participants were 88 senior year students in total from the Faculty of Health
Sciences, Department of Nursing at the Near East University, Nicosia,
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). The study was conducted in
the fall term 2013–2014. A questionnaire was used to obtain a series of data
including identifying the characteristics of students, their opinions and suggestions regarding theoretical and practical training. Percentage calculations have
been used to evaluate the data. While 53.5% of the student participants were
within the 21–22 age group, 89.8% of them were female. In addition, marital
status of 85.2% of them was single. Furthermore, the nationality of 69.3% of
them was Turkish and 77.3% are from the nuclear family group. In relation to
theoretical education, 53.4% of the students found their courses to be efficient
and adequate, whereas 20.5% of the students found the course to consist of too
much work and detail. Also, 19.3% of them found block lessons decreased efficiency and 11.4% of them found part-time lecturers from Turkey to be a problem as well. The proposals of students for theoretical training were for information relevant to Nursing to be taught and for irrelevant information to be
excluded (23.9%), topics to be covered in more detail in a more timely manner (19.3%), and lessons and practices to be carried out together and treated
as one (10.2%). In the study, it was identified that the students lacked practice
and skills (37.5%), internship was seen to be more efficient in Turkey (22.7%),
an insufficient number of cases were seen in the hospitals in TRNC (19.3%),
the nurses in the hospitals mistreated the trainee nurses and showed a lack of
help and interest to them (17.0%), and there was thought to be an inadequate
number of faculty members (17.0%). 20.5% of the students said that the
implementation of the hospital training should be carried out in smaller
groups, 15.9% of them saw a need for full time lecturers to be nearby students
when practice was being undertaken and 12.5% of them said that the professional nurses in the hospitals should help students at whatever cost. Although
most students found the theoretical training to be adequate, the content must
be revised according to the outcomes in relation to theoretical training. It has
also been advised that problems exist at the practical level of training and that
solutions to these problems must be carried out accordingly.
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H

emﬂirelik e¤itiminin planlanmas› ve geliﬂiminde rol
oynayan en önemli faktörlerden biri hemﬂirelik e¤itimi felsefesidir. Hemﬂirelik e¤itiminin felsefesi, ö¤rencinin ahlaksal, entellektüel, duygusal, fiziksel ve sosyal yeteneklerini bilgi, beceri ve ideallerle besleyerek en üstün ﬂekilde
geliﬂtirilmesi sürecidir (Orgun, Özkütük ve Bay›k Temel,
2007). Bu süreçte eksik olan›n ö¤renciler taraf›ndan görülmesi ve ö¤retmenler ile e¤itim programlar›n›n de¤erlendirilmesinde ö¤renci görüﬂlerine baﬂvurulmas› kaliteli ve ça¤daﬂ e¤itim için önemlidir (Ç›nar, Altun ve Köse, 2011; Khorshid,
Eﬂer, Zaybak, Yapucu Güneﬂ ve Ç›nar, 2007). Ö¤rencilerden
al›nan geribildirimler verilen e¤itimin niteli¤ini gösteren bir
kan›t oldu¤u için e¤itimde yap›lacak iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n
planlama ve uygulamalar›na yard›mc› olacakt›r (Khorshid ve
ark., 2007).
Hemﬂirelik e¤itimi hem teorik hem de uygulamal› e¤itim
sürecini içermektedir (Elcigil ve Y›ld›r›m, 2007). Amerika
Birleﬂik Devleti’nde yap›lan bir çal›ﬂmada ö¤rencilerin hemﬂirelik e¤itimi müfredat›ndan memnun olduklar› belirlenmiﬂtir (Chen ve Lo, 2015). New York’da 98 hemﬂirelik program›n›n de¤erlendirildi¤i bir araﬂt›rmada, ö¤rencilerin genel
olarak hemﬂirelik e¤itimi müfredat›ndan memnun olduklar›
fakat müfredatta yer alan biliﬂim, kan›ta dayal› uygulama ve
kalite geliﬂimi alanlar›ndan daha az memnun olduklar› bulunmuﬂtur (Pollard, Stapleton, Kennelly, Bagdan, Cannistraci,
Millenbach, Odondi, 2014). Türkiye’de mezun hemﬂireler ve
hemﬂirelik ö¤rencileri ile yap›lan çal›ﬂmalara göre, lisans e¤itiminin çok fazla yeterli olmad›¤›, e¤itim programlar›nda eksikliklerin oldu¤u söylenebilir (Atasoy ve Sütütemiz, 2014;
Ayd›n ve Argun, 2010; Çelikkalp, Ayd›n ve Temel, 2010; Ç›nar, Altun ve Köse, 2011; Khorshid ve ark., 2007; Yi¤it, Esenay ve Derebent, 2007). Türkiye’de yap›lm›ﬂ uygulama niteli¤inin de¤erlendirildi¤i araﬂt›rmalarda; hastanedeki fiziki yetersizlikler, ö¤rencilerin yeterli uygulama yapamamalar›, uygulama alan›n›n yetersiz olmas›, klinik ortam›n ald›klar› e¤itime göre farkl› olmas›, uygulama süresinin yetersizli¤i, hasta
çeﬂitlili¤inin azl›¤›, tüm derslerle ilgili uygulama klini¤i imkân› bulamamalar›, teorik bilgileri uygulamada kullanma f›rsat›n›n bulunmamas›, hemﬂirelerle olan iliﬂkilerdeki eksiklikler,
hemﬂirelerin rol modeli olmamas›, ö¤rencilere de¤er verilmemesi ve önemsenmemesi, ö¤rencilerin azarlanmas›, sigorta
olmamas› gibi birçok sorunun oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Atasoy ve
Sütütemiz, 2014; Ayd›n ve Argun, 2010; Ç›nar ve ark., 2011;
Karada¤, Parlar, Ovayolu, Ovayolu ve Kayaaslan, 2013;
Khorshid ve ark., 2007; ﬁentürk, Dal, Kutlutürkan ve Vural,
2008).
Ö¤retim elemanlar› ile ilgili sorunlar; demokratik davranmamas›, savunucu olmamas›, ö¤rencilere sayg› ve anlay›ﬂ gös-
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terilmemesi, ö¤rencilere güvenilmemesi, de¤er verilmemesi,
ilgisiz ve yeterli donan›mda ve say›da olmamas› olarak belirlenmiﬂtir (Ayd›n ve Argun, 2010; Çelikkalp ve ark., 2010;
Ç›nar ve ark., 2011; Khorshid ve ark., 2007). Türkiye’de yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda, teorik e¤itimle ilgili sorunlar›n ise;
araç-gereç eksikli¤i, e¤itimin uygulamadan çok teorik a¤›rl›kl› olarak verilmesi, e¤itimin kaliteli olmamas›, derslerin yetersiz materyallerle iﬂlenmesi, gerekli özenin verilmemesi (derslerin slaytlarla s›n›rl› kalmas›), teorik bilgi ile uygulaman›n
uyumlu olmamas› gibi sorunlar oldu¤u bulunmuﬂtur (Ayd›n
ve Argun, 2010; Çelikkalp ve ark., 2010; Ç›nar ve ark., 2011).
Ayr›ca Türkiye’de yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda ö¤renci hemﬂirelerin hemﬂirelik e¤itiminden; mesleki bilgi ve becerilerin a¤›rl›kl› olmas›n› (Çelik, ﬁahin, Dadak, Gül ve Akyüz, 2014;
Dinç, Kaya ve ﬁimﬂek, 2007) ve ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renciye destek olmas›n›, uygulama alan›nda ö¤renci ile daha fazla ilgilenmesini bekledikleri (Çelik ve ark., 2014; Karada¤ ve
ark., 2013) bulunmuﬂtur.
Teknolojik biliﬂim ça¤› olarak bilinen 21. yüzy›lda, küreselleﬂme ve demografik yap›n›n de¤iﬂimi sa¤l›k hizmetlerini
de etkilemiﬂtir. De¤iﬂen ve geliﬂen sa¤l›k sistemi, bireylerin
temel sa¤l›k gereksinimlerini dolay›s›yla hemﬂirelik e¤itimini
de etkilemektedir. Hemﬂirelik e¤itim sisteminin kendini yenilemesi, de¤iﬂen koﬂul, gereksinim ve beklentilere karﬂ›l›k vermesi gerekmektedir. Bu do¤rultuda, hemﬂire e¤iticilerine büyük sorumluluklar yüklenmektedir (Atasoy ve Sütütemiz,
2014; Mohamed Ali ve El Sebai, 2010; Sabanc›o¤ullar›, Do¤an, Kelleci ve Avc›, 2012).
Yak›n Do¤u Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü e¤itim program› ço¤unlukla klasik e¤itim yaklaﬂ›m› ile yürütülmektedir. Bölümde üç ö¤retim üyesi ve sekiz
araﬂt›rma görevlisi görev yapmaktad›r. Teorik e¤itimler Türkiye’den yar› zamanl› gelen ö¤retim elemanlar›ndan destek
al›narak yürütülmektedir. Klinik uygulama alanlar› için Türkiye ve KKTC’deki hastaneler ve sa¤l›k ocaklar› kullan›lmaktad›r. KKTC’de hemﬂirelik e¤itimi veren dört üniversitenin
olmas› nedeniyle klinik uygulama alanlar›na s›n›rl› say›da ö¤renci al›nmakta ve Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› hastanelerde uygulama yapabilmek için ö¤renciler belli bir ücret ödemektedir.
Bu çal›ﬂman›n, verilen e¤itimin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi bak›m›ndan anlaml› olaca¤› düﬂünülmektedir. Bu
çal›ﬂma, hemﬂirelik bölümü son s›n›f ö¤rencilerinin hemﬂirelikte lisans e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerini belirlemek ve önerilerini de¤erlendirmek amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada, ö¤renci hemﬂirelerin, Yak›n Do¤u Üniversitesinde ald›klar› teorik ve uygulamal› e¤itime iliﬂkin görüﬂ ve önerilerinin neler
olabilece¤i sorular›na yan›t aranm›ﬂt›r.

Hemﬂirelik Dördüncü S›n›f Ö¤rencilerinin Hemﬂirelikte Lisans E¤itimine ‹liﬂkin Görüﬂleri

Gereç ve Yöntem
Araﬂt›rma, tan›mlay›c› olarak yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n örneklemi, 2013–2014 e¤itim ö¤retim y›l› güz döneminde Yak›n
Do¤u Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik bölümü son s›n›f›nda ö¤renim gören 90 ö¤rencinin, araﬂt›rmay› kabul eden 88’inden oluﬂmuﬂtur. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› kurumdan yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rma verileri 2013 Aral›k – 2014
Ocak tarihlerinde ö¤rencilere gerekli aç›klama yap›ld›ktan sonra aç›k ve kapal› uçlu toplam 16 sorudan oluﬂan anket formu arac›l›¤› ile toplanm›ﬂt›r. Anket formu ö¤rencilere araﬂt›rmac› gözetiminde uygulanm›ﬂ ve ö¤rencilerin kendileri taraf›ndan cevaplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmayla ilgili olarak ö¤rencilere “teorik e¤itime
iliﬂkin görüﬂleri ve hastane uygulamas›na iliﬂkin görüﬂleri” sorulmuﬂ ve ö¤rencilerin önerileri al›nm›ﬂt›r. Elde edilen veriler
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan s›n›fland›r›lm›ﬂ ve Statistical Package
for Social Sciences (SPSS) for Windows 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) istatistik paket program› kullan›larak yüzdelik
olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Araﬂt›rma sadece KKTC’deki Yak›n
Do¤u Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü son s›n›f ö¤rencilerini ve 2013–2014 e¤itim ö¤retim y›l› güz
dönemini kapsamaktad›r.

Bulgular
Araﬂt›rma bulgular›, ö¤rencilerin sosyo-demografik özelliklerine iliﬂkin bulgular, ö¤rencilerin ald›klar› teorik e¤itime
ve hastane uygulamas› ile ilgili görüﬂ ve önerilerine iliﬂkin
bulgular ﬂeklinde ele al›nm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin %53.5’i 21–22 yaﬂ grubunda, %89.8’i kad›n, %85.2’si bekar, %65.9’u düz lise mezunu ve %69.3’ü TC uyrukludur (TTT Tablo 1).
Ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin görüﬂleri incelendi¤inde, %53.4 derslerin verimli ve yeterli oldu¤u, %20.5 derslerin a¤›r ve detayl› anlat›ld›¤›, %19.3 derslerin blok yap›lmas›n›n verimlili¤i azaltt›¤› ve %11.4 Türkiye’den yar› zamanl›
gelen ö¤retim elemanlar›n›n e¤itimde sorun yaﬂatt›¤› belirtilmektedir (TTT Tablo 2). Ayr›ca ö¤rencilerin teorik e¤itimine
iliﬂkin en fazla ders içerikleri ve ders programlar› (%67.0) ve
ö¤retim elemanlar› ile ilgili sorunlar›n (%18.1) oldu¤u saptanm›ﬂt›r (TTT ﬁekil 1). TTT Tablo 3’de verilen ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin önerileri aras›nda; s›ras›yla ilk üç önerinin
hemﬂirelik aç›s›ndan önemli olan bilgilerin verilmesi, gereksiz
bilgilerin verilmemesi (%23.9), derslerin s›k›ﬂt›r›lmadan geniﬂ
zamanda anlat›lmas› (%19.3), derslerle uygulaman›n birlikte
yürütülmesinin (%10.2) oldu¤u görülmüﬂtür. TTT Tablo 4’de
görüldü¤ü gibi ö¤renciler uygulama yapma olanaklar›n›n ve
el becerilerinin eksik oldu¤unu (%37.5), Türkiye’de yapt›klar› staj›n daha verimli oldu¤unu (%22.7), KKTC’deki hastanelerde yeterli vaka göremediklerini (%19.3), hemﬂirelerin kötü
davrand›klar›n›/yard›mc› olmad›klar›n› (%17.0), ö¤retim ele-

TTT Tablo 1. Ö¤rencilerin sosyo-demografik özellikleri (N=88).
Say›

Yüzde (%)

Yaﬂ

21–22
23–24
25 ve üzeri

29
47
12

33.0
53.5
13.5

Cinsiyet

Kad›n
Erkek

79
9

89.8
10.2

Medeni durum

Bekar
Evli
Niﬂanl›

75
4
9

85.2
4.6
10.2

Uyruk

TC
KKTC
KKTC-TC

61
22
5

69.3
25.0
5.7

Mezun olunan lise

Düz lise
Süper lise
Anadolu lisesi
Kolej
Meslek lisesi
Fen lisesi

58
9
8
6
4
3

65.9
10.2
9.0
6.9
4.6
3.4

TTT Tablo 2. Ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin görüﬂleri.
Ö¤rencilerin görüﬂleri (n=88)

Say›* Yüzde (%)

Ders içerikleri ve programlar› ile ilgili görüﬂler
• Dersler yeterli ve verimli

47

53.4

• Dersler a¤›r, çok detayl› anlat›l›yor

18

20.5

• Derslerin blok yap›lmas› verimlili¤i azalt›yor

17

19.3

• Teorik e¤itime uygulamadan daha fazla önem veriliyor

6

6.8

• Ders saatleri uzun

5

5.7

• Ezberci e¤itim

5

5.7

• Gereksiz dersler var (‹ngilizce, beden vb.)

3

3.4

• Di¤er†

3

3.4

Ö¤retim elemanlar› ile ilgili görüﬂler
• Türkiye’den gelen ö¤retim elemanlar› sorun yaﬂat›yor
(farkl› bak›ﬂ aç›lar›, iletiﬂimde kopukluk vs)

10

11.4

• Ders anlat›mlar›, sunma teknikleri iyi

5

5.7

• Asistanlar yetersiz/ anlay›ﬂ göstermiyorlar

5

3.4

• Di¤er‡

3

3.4

S›n›f düzeni ile ilgili görüﬂler
• S›n›flar kalabal›k

8

9.1

• Ö¤renci say›s› fazla

4

4.5

• Di¤er§

1

1.1

*Sorulara birden fazla yan›t verenler ve hiç yan›t vermeyenler olmuﬂtur. Yüzdelik n de¤erine göre hesaplanm›ﬂt›r.
†”‹ngilizce e¤itim yetersiz” (2 kiﬂi) ve “‹kinci s›n›f›n dersleri yetersiz” (1 kiﬂi) ﬂeklinde görüﬂler ifade edilmiﬂtir.
‡”Ö¤retim eleman› say›s› yetersiz” (2 kiﬂi) ve “Türkiye’den gelen ö¤retim elemanlar› daha
iyi” (1 kiﬂi) ﬂeklinde görüﬂler ifade edilmiﬂtir.
§”Bilgisayar ve projektör sorunlar› yaﬂan›yor” (1 kiﬂi) ﬂeklinde görüﬂ ifade edilmiﬂtir.

man› say›s›n›n yetersiz oldu¤unu (%17.0) bildirmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin %19.3’ü hastane uygulamas›n›n güzel ve verimli
geçti¤ini belirtmiﬂtir. Ö¤rencilerin hastane uygulamas›na iliﬂkin en fazla; uygulama e¤itimi içeri¤i (%44.0), uygulama ala-
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TTT Tablo 4. Ö¤rencilerin hastane uygulamas›na iliﬂkin görüﬂleri.
Ö¤rencilerin görüﬂleri (n=88)

Say›* Yüzde (%)

Uygulama yeri/alan› ile ilgili görüﬂler
• TC staj› daha verimli (vaka say›s›-el becerisi
geliﬂimi bak›m›ndan vs)

20

22.7

• KKTC’deki hastanelerde vaka say›s› az

17

19.3

• KKTC’de uygulama için hastaneye para ödeme
zorunlulu¤u var

14

15.9

• Di¤er†

1

1.1

Uygulama e¤itimi içeri¤i ile ilgili görüﬂler
• Uygulama yapma olana¤› yok, el becerilerimiz eksik kal›yor

33

37.5

• Hastane uygulamalar› güzel ve verimli geçiyor

17

19.3

• Teorik e¤itim ile uygulamada farkl›l›klar var

14

15.9

• Veri toplama formu uzun-bak›m plan› yapmak zaman al›yor

6

6.8

• Di¤er‡

1

1.1

Ö¤retim elemanlar› ile ilgili görüﬂler
• Ö¤retim eleman› say›s› yetersiz

15

17.0

• Ö¤retim elemanlar› ilgili

3

3.4

• Di¤er§

3

3.4

Uygulama süresi/zaman› ile ilgili görüﬂler
• Aral›ks›z bir ay staj yap›lmas› yararl› oluyor

5

5.7

• Uygulamada yemek aras› d›ﬂ›nda aralar olmal›

2

2.3

Hemﬂireler ile ilgili görüﬂler
• Hemﬂireler kötü davran›yor/yard›mc› olmuyor

15

17.0

*Sorulara birden fazla yan›t verenler ve hiç yan›t vermeyenler olmuﬂtur. Yüzdelik n
de¤erine göre hesaplanm›ﬂt›r.

TTT ﬁekil 1. Ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin belirttikleri sorunlar.

†”Hastanede
‡”Sadece

malzeme k›s›tl›l›¤› var” (1 kiﬂi) ﬂeklinde görüﬂ ifade edilmiﬂtir.

kad›n do¤um ve pediatri uygulamalar› yeterli” (1 kiﬂi) ﬂeklinde görüﬂ ifade edil-

miﬂtir.
§”TC

staj›nda ö¤renciler yeterli de¤erlendirilemiyor” (2 kiﬂi) ve “Ö¤retim elemanlar› yetersiz” (1 kiﬂi) ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir.

TTT Tablo 3. Ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin önerileri.
Ö¤rencilerin önerileri (n=88)

Say›* Yüzde (%)

Ders içerikleri ve ders programlar› ile ilgili öneriler
• Hemﬂirelik aç›s›ndan önemli olan bilgiler verilsin,
gereksiz bilgiler verilmesin

21

23.9

• Dersler s›k›ﬂt›r›lmadan geniﬂ zamanda anlat›ls›n

17

19.3

• Derslerle uygulama birlikte yürütülsün (bir hafta içinde)

9

10.2

• Ders saatleri azalt›ls›n

7

8.0

• Di¤er†

3

3.4

Ö¤retim elemanlar› ile ilgili öneriler
• Ö¤retim elemanlar› sürekli de¤iﬂmesin,
yeni ö¤retim elemanlar› al›ns›n

5

5.7

• Dersler anlat›l›rken soru cevap ve özetleme
teknikleri kullan›ls›n

4

4.5

• Slaytlar daha fazla görsellik içersin

4

4.5

• Di¤er‡

7

7.8

*Sorulara birden fazla yan›t verenler ve hiç yan›t vermeyenler olmuﬂtur. Yüzdelik n de¤erine göre hesaplanm›ﬂt›r.
†”Bilimsel araﬂt›rmalar yapt›r›ls›n” (2 kiﬂi) ve “‹ngilizce ders saatleri artt›r›ls›n” (1 kiﬂi) ﬂeklinde öneriler ifade edilmiﬂtir.
‡”Ö¤rencilere konu anlatt›r›ls›n” (1 kiﬂi), “TC’den gelen ö¤retim elemanlar› denetlensin”
(1 kiﬂi), “Ders notlar› word dosyas› halinde verilsin” (1 kiﬂi), “Her ö¤retim eleman› uzmanl›k alan›na göre ders anlats›n” (1 kiﬂi), “Grup çal›ﬂmalar› olmas›n” (1 kiﬂi) ve “Ö¤renciler
notlarla korkutulmas›n” (2 kiﬂi) ﬂeklinde öneriler ifade edilmiﬂtir.
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n›/yeri (%27.0), ö¤retim elemanlar› ile ilgili sorunlar›n (%15.0)
ve hemﬂireler ile ilgili sorunlar›n (%12.0) oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(TTT ﬁekil 2). Ö¤rencilerin hastane uygulamas›na iliﬂkin görüﬂlerinin, belirttikleri s›kl›kla ilk üç önerinin küçük gruplarla uygulama yap›lmas› (%20.5), uygulamada sürekli ö¤retim eleman›n›n ö¤rencinin yan›nda bulunmas› (%15.9) ve hemﬂirelerin
ö¤rencilere yard›mc› olmas› için gerekenin yap›lmas› (%12.5)
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin %12.5’inin ise TC staj›n›n
devam etmesi veya artt›r›lmas› ﬂeklinde önerisi olmuﬂtur (TTT
Tablo 5). Ayr›ca ö¤rencilerin %6.8’inin hemﬂirelik bölümüne
ait ayr› bir bina istedikleri belirlenmiﬂtir (TTT Tablo 6).

Tart›ﬂma
Hemﬂireli¤in bilgi birikiminin artmas›nda ve profesyonelleﬂmesinde kaliteli e¤itimin çok önemli bir yeri vard›r (Karada¤ ve Uçan, 2006). E¤itimi de¤erlendirmek için ö¤rencilerin
görüﬂlerini inceledi¤imiz çal›ﬂmam›zda, ö¤rencilerin
%53.4’ünün teorik e¤itimle ilgili görüﬂlerinin olumlu oldu¤u
belirlenmiﬂtir. Çelikkalp ve ark.’n›n (2010) çal›ﬂmas›nda, ö¤-

Hemﬂirelik Dördüncü S›n›f Ö¤rencilerinin Hemﬂirelikte Lisans E¤itimine ‹liﬂkin Görüﬂleri

TTT Tablo 5. Ö¤rencilerin hastane uygulamas›na iliﬂkin önerileri.
Ö¤rencilerin önerileri (n=88)
Uygulama yeri/alan› ile ilgili öneriler
• TC staj› devam etmeli/süresi artt›r›lmal›

11

12.5

• Uygulama yeri ücreti okul taraf›ndan karﬂ›lanmal›

7

8.0

• Uygulama yerleri için ulaﬂ›m sorunu çözülmeli

6

6.8

• Ö¤renci haklar›n›n savunuldu¤u bir ortam/birim olmal›

4

4.5

• YDÜ hastanesinde ö¤rencilerin uygulama yapmalar›
s›n›rland›r›lmamal›

3

3.4

• Hastaneler temiz ve düzenli olmal›

2

2.3

Uygulama e¤itimi içeri¤i ile ilgili öneriler
• ‹laç uygulamalar› daha çok yapt›r›lmal› ve anlat›lmal›

3

3.4

• Uygulamalardan önce laboratuvar çal›ﬂmalar› tekrar yap›lmal›

2

2.3

Ö¤retim elemanlar› ile ilgili öneriler
• Uygulamada sürekli ö¤retim eleman› ö¤rencinin
yan›nda bulunmal›

14

15.9

• Ö¤retim elemanlar› destekleyici rolüyle ö¤rencinin
yan›nda olmal›

5

5.7

• Uygulama ile ilgili ö¤retim elemanlar› geribildirim vermeli

2

2.3

• Uygulama notu de¤erlendirme yüzdesi artt›r›lmal›

2

2.3

Uygulama süresi/zaman› ile ilgili öneriler
• Yaz staj› ile staj say›s› artt›r›lmal›

6

6.8

• Di¤er†

2

2.2

11

12.5

8

9.1

1

1.1

Hemﬂireler ile ilgili öneriler
• Hemﬂirelerin ö¤rencilere yard›mc› olmas› için
gereken yap›lmal›
• Ö¤renci hemﬂirelere daha fazla ilgi gösterilmeli ve
güvenilmeli

TTT ﬁekil 2. Ö¤rencilerin hastane uygulamas›na iliﬂkin belirttikleri sorunlar.

rencilerin %52.3’ü verilen mesleki teorik bilgilerin k›smen
yeterli bulduklar›n› belirtirken, Yi¤it ve ark.’n›n (2007) çal›ﬂmas›nda ö¤rencilerin %62.3’ünün kuramsal e¤itimi k›smen
yeterli buldu¤u belirlenmiﬂtir. Mezun hemﬂireler ve hemﬂirelik ö¤rencileri ile yap›lan çal›ﬂmalara göre, lisans e¤itiminin
çok fazla yeterli olmad›¤›, e¤itim programlar›nda eksikliklerin
oldu¤u söylenebilir (Atasoy ve Sütütemiz, 2014; Ayd›n ve Argun, 2010; Çelikkalp ve ark., 2010; Ç›nar ve ark., 2011;
Khorshid ve ark., 2007; Yi¤it ve ark., 2007). Bizim çal›ﬂmam›zda ö¤rencilerin yar›s›ndan fazlas›n›n, teorik e¤itimin verimli ve yeterli oldu¤unu belirtmesinin yan›nda, %96.6 oran›nda teorik e¤itim ile ilgili sorun belirtilmiﬂ olmas› e¤itimin
çok fazla yeterli olmad›¤›n› düﬂündürmekte ve bu sonuç
çal›ﬂmalarla benzerlik göstermektedir. Türkiye’de bir sa¤l›k
yüksekokulu hemﬂirelik ö¤rencilerinin tüm e¤itim-ö¤retim
hizmet ve olanaklar›ndan orta düzeyde memnun olduklar›
saptanm›ﬂt›r (Yang›n ve K›rca, 2013). Mezun hemﬂireler ile
yap›lan bir çal›ﬂmaya göre, mezunlar›n genel olarak
%75.7’sinin teorik e¤itimden memnun olmas› da çal›ﬂmam›zla farkl›l›k göstermiﬂtir (Gözüm, Güdücü ve Çap›k, 2014).

Say›* Yüzde (%)

Di¤er öneriler
• Küçük gruplarla uygulama yap›lmal›

*Sorulara birden fazla yan›t verenler ve hiç yan›t vermeyenler olmuﬂtur. Yüzdelik n de¤erine göre hesaplanm›ﬂt›r. †”Vardiyal› staj uygulamas› yap›lmal›” (1 kiﬂi), “Son y›l tamamen
hastane uygulamas› olmal›” (1 kiﬂi) ﬂeklinde öneriler ifade edilmiﬂtir.

Amerika Birleﬂik Devleti’nde yap›lan ve hemﬂirelik ö¤rencilerinin memnuniyetinin bir model ile de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada; ö¤rencilerin hemﬂirelik e¤itimi müfredat›ndan 6 puan
üzerinden ortalama 5.01 (SD=0.69) puanla memnun olduklar›
bulunmuﬂtur (Chen ve Lo, 2015). Bu çal›ﬂmada de¤erlendirilen
hemﬂirelik e¤itim programlar›n›n Ulusal Hemﬂirelik Akreditas-

TTT Tablo 6. Ö¤rencilerin belirtti¤i di¤er görüﬂ ve öneriler.
Ö¤rencilerin görüﬂ ve önerileri (n=13)*

Say›* Yüzde (%)

Hemﬂirelik bölümüne ait ayr› bir bina olmal›

6

6.8

Hemﬂirelik bölümüne al›nan ö¤renciler mülakat ile al›nmal›

2

2.3

TC-KKTC uyruk ayr›m› ortadan kald›r›lmal›

2

2.3

Di¤er†

3

3.3

*Bu soruya yan›t verenlerin say›s›d›r. Yüzdelik n de¤erine göre hesaplanm›ﬂt›r.
†”Projeler

yapt›r›lmal›” (1 kiﬂi), “Daha çok konferanslar ve sertifikalar verilmeli” (1 kiﬂi),
“Pediatride yüksek lisans aç›lmal›” (1 kiﬂi) ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir.
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yon Komisyonu taraf›ndan akredite olmuﬂ programlardan oluﬂmas›, bizim çal›ﬂma sonuçlar›m›zla aradaki farkl›l›¤›n nedeni
olarak düﬂünülmektedir.
Çal›ﬂmam›zda teorik e¤itimle ilgili ö¤rencilerin en fazla
derslerin a¤›r ve detayl› anlat›lmas› (%20.5) ve derslerin blok
yap›lmas›n›n verimlili¤i azaltmas› (%19.3) ile ilgili sorunlar yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir. Ayr›ca ders saatleri ve zamanlar› ile ilgili
‘derslerin s›k›ﬂt›r›lmadan geniﬂ zamanda anlat›lmas›’ (%19.3) ve
‘ders saatlerinin azalt›lmas›’ (%8.0) gibi önerilerde bulunulmuﬂtur. Dinç ve ark.’n›n (2007) yapt›¤› bir çal›ﬂmada, ö¤renci
hemﬂirelerin %71.5’inin, Çelik ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda (2014)
ise %52.3’ünün hemﬂirelik e¤itiminden mesleki bilgi ve becerilerin a¤›rl›kl› olmas›n› bekledikleri bulunmuﬂtur. Çelikkalp ve
ark.’n›n, (2010) çal›ﬂmas›nda, ö¤rencilerin %59.3’ünün ders saatini fazla buldu¤u ve azalt›lmas› görüﬂünde oldu¤u belirlenmiﬂtir. Sorunlar›n bizim çal›ﬂmam›zda da benzer oldu¤u görülmektedir.
Geleneksel-klasik e¤itimde bilgi aktar›m› söz konusu oldu¤undan ve derslerde ö¤rencilerden çok ö¤retim eleman›
aktif rol oynad›¤›ndan ö¤rencilerin konu alan› ve mesleki becerileri d›ﬂ›ndaki özellikleri yeterince geliﬂmemektedir (Beji
ve Güngör, 2013; ﬁengül, 2010). Düﬂünme ve problem çözme yetenekleri yeterli olmayan ö¤renciler, edindikleri bilgileri nerede kullanacaklar›n› ve nas›l kullanacaklar›n› belirlemede yetersiz kalabilmektedir (ﬁengül, 2010). Son y›llarda daha
kaliteli bir e¤itim için ö¤rencinin aktif olarak e¤itime kat›lmas› ﬂeklinde, müfredat de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin çal›ﬂmalar›n h›zland›r›lmas› önerilmektedir (Beji ve Güngör, 2013). Bizim çal›ﬂma sonuçlar›m›zda ö¤rencilerin teorik e¤itim ile ilgili en fazla ‘hemﬂirelik aç›s›ndan önemli olan bilgiler verilsin, gereksiz
bilgiler verilmesin’ ﬂeklindeki önerinin ve ‘ço¤unlukla derslerin a¤›r ve detayl› anlat›lmas› ile derslerin blok yap›lmas›n›n
verimlili¤i azaltmas›’ gibi sorunlar›n belirtilmesi, hem ö¤retim yöntemlerine hem de ö¤retim süreçlerine iliﬂkin sorunlar›n oldu¤unu ve bu sorunlar›n göz önünde bulundurularak
müfredat de¤iﬂikli¤i olmas› gerekti¤ini düﬂündürmektedir.
Ö¤rencilerin tüm hemﬂirelik bilgisine ulaﬂmalar› mümkün
olamayaca¤›ndan uygulanacak en uygun yöntem “ö¤renci
odakl› e¤itim” ve “ö¤renmeyi ö¤renme” yöntemi olmal›d›r.
Özellikle son y›llarda küçük gruplarla çal›ﬂma, rol canland›rma, beceri uygulamalar›n› videoya çekme gibi birçok yöntemi
içeren ‘ö¤renci odakl› e¤itim’ ön plana ç›km›ﬂt›r (Waltz, Jenkins ve Han, 2014).
Hemﬂirelik e¤itimi; yeterli bilgi ve klinik beceriye sahip,
ö¤renciyi eleﬂtirel düﬂünmeye yönlendiren, ö¤retmekten ve
hemﬂirelik uygulamalar›n› yapmaktan zevk alan, ö¤rencilere
teorik bilgi ve hemﬂirelik pratiklerini nas›l entegre edece¤ini
ö¤retebilen, iyi bir rol modeli olabilen, yenilikçi, giriﬂimleri
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destekleyen, ö¤rencilerin problem çözme ve araﬂt›rma becerilerini geliﬂtiren, kan›ta dayal› e¤itim uygulamalar›n› destekleyen, kiﬂileraras› iletiﬂimi iyi ve olumlu kiﬂilik özelliklerine sahip e¤iticiler taraf›ndan verilmelidir (Atasoy ve Sütütemiz,
2014; Karada¤ ve Uçan, 2006). Bizim çal›ﬂmam›zda ö¤rencilerin teorik e¤itimle ilgili belirttikleri sorunlar›n %15.0’inin,
hastane uygulamas›nda ö¤retim eleman› ile ilgili belirttikleri
sorunlar›n %18.1’inin ö¤retim elemanlar›ndan kaynakland›¤›
belirlenmiﬂtir. Teorik e¤itimde en fazla Türkiye’den gelen
ö¤retim elemanlar› ile ilgili sorun (farkl› bak›ﬂ aç›lar›, iletiﬂimde kopukluk vb.) (%11.4) yaﬂan›rken, hastane uygulamas› için
en fazla ö¤retim eleman› say›s›n›n yetersiz olmas› (%17.0) sorununun yaﬂand›¤› belirtilmiﬂtir. Atasoy ve Sütütemiz’in yapt›¤› çal›ﬂmada (2014), hemﬂirelik ö¤rencilerinin e¤itimleri boyunca yaﬂad›klar› sorunlar›n %20’sini ‘ö¤retim eleman›n›n
yetersiz olmas›’ sorununun oluﬂturdu¤u bulunmuﬂ ve bizim
çal›ﬂmam›zla benzerlik göstermiﬂtir. Nazik ve Arslan’›n
(2014) çal›ﬂmas›nda, ö¤renci hemﬂirelerin hemﬂirelik e¤itiminden %86.4 ile en fazla uygulamalarda ö¤rencilerin görev
ve sorumluluklar›n›n daha iyi belirlenmesi gibi beklentinin
oldu¤u saptanm›ﬂ ve bu durum bizim çal›ﬂma sonuçlar›m›z ile
farkl›l›k göstermiﬂtir. Yap›lan çal›ﬂmalarda ö¤retim elemanlar› ile ilgili sorunlar›n; demokratik davranmamas›, savunucu
olmamas›, ö¤rencilere sayg› ve anlay›ﬂ gösterilmemesi, ö¤rencilere güvenilmemesi, de¤er verilmemesi, ilgisiz ve yeterli donan›mda ve say›da olmamas› olarak belirlenmiﬂtir (Atasoy ve
Sütütemiz, 2014; Ayd›n ve Argun, 2010; Ç›nar ve ark., 2011;
Çelikkalp ve ark., 2010; Khorshid ve ark., 2007). Bölümümüzde tam zamanl› ö¤retim eleman› say›s›n›n yeterli olmamas›, Türkiye’den yar› zamanl› ö¤retim elemanlar›n›n gelmesi ve sürekli de¤iﬂmesi, ö¤rencinin istedi¤i zaman ö¤retim eleman›na ulaﬂamamas›, iletiﬂim eksikli¤i gibi nedenlerle bizim
çal›ﬂmam›zda da bu tür sorunlar›n görüldü¤ünü düﬂündürmektedir. Çal›ﬂmam›zda hem teorik hem de hastane uygulamas› e¤itimi ile ilgili ö¤renciler, ö¤retim eleman› ile ilgili ço¤unlukla ‘ö¤retim elemanlar›n›n sürekli de¤iﬂmemesi, yeni
ö¤retim elemanlar›n›n al›nmas›’ (%5.7), ‘uygulamada sürekli
ö¤retim eleman›n›n ö¤renci ile birlikte olmas›’ (%15.9) ve
‘ö¤retim elemanlar›n›n destekleyici rolünde ö¤rencinin yan›nda olmas›’ (%5.7) gibi önerilerde bulunmuﬂlard›r. Atasoy
ve Sütütemiz’in çal›ﬂmas›nda (2014), ö¤renci hemﬂirelerin
ö¤retim elemanlar›na iliﬂkin beklentileri aras›nda en fazla ‘ö¤retim elemanlar› yeri geldi¤inde ö¤rencisini savunmal›d›r’ ve
‘ö¤retim elemanlar› profesyonel iletiﬂim becerilerine sahip olmal›d›r’ ifadeleri yer almaktad›r. Karada¤ ve ark.’n›n, (2013)
çal›ﬂma sonucuna göre, ö¤renci hemﬂireler uygulama alan›na
iliﬂkin en fazla ö¤retim eleman› say›s›n›n artt›r›lmas› (%45.6)
ve ö¤retim elemanlar›n›n uygulama alan›nda daha fazla ö¤renciyle ilgilenmesi (%37.2) gibi önerilerde bulunmuﬂtur.
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Çelik ve ark.’n›n (2014) yapt›¤› bir çal›ﬂmada, ö¤renci hemﬂirelerin %65.8’i ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renciye destek olmas›n› bekledikleri belirlenmiﬂtir. Yap›lan bu çal›ﬂmalar bizim çal›ﬂma sonuçlar›m›zla benzerlik göstermekte ve ö¤retim
eleman›n›n deste¤inin ve rol modelli¤inin son derece önemli
oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Klinik uygulama alanlar› ö¤rencilere rol modellerini gözlemleme, sorumluluk alarak tek baﬂ›na uygulama yapabilme,
hastan›n klinik tablosuna göre davranma, karar verme ve bir
ekip üyesi olarak çal›ﬂabilme olana¤› sa¤lar, ö¤rencilere okul
ortam›nda ö¤retilen teorik bilgi ve prati¤i gerçek ortamda yaﬂayarak ve yaparak bütünleﬂtirme f›rsat› verir (Karada¤ ve
ark., 2013). Ö¤renci hemﬂireler için klinik deneyim profesyonellik için önemli ve esast›r (Chen ve Lo, 2015). Klinik uygulama niteli¤inin de¤erlendirildi¤i araﬂt›rmalarda; hastanedeki
fiziki yetersizlikler, yeterli uygulama yap›lamamas›, uygulama
alan›n›n yetersiz olmas›, klinik ortam›n al›nan e¤itime göre
farkl› olmas›, uygulama süresinin yetersizli¤i, hasta çeﬂitlili¤inin azl›¤›, tüm derslerle ilgili uygulama klini¤i olana¤›n›n
bulunmamas›, teorik bilgileri uygulamada kullanma f›rsat›n›n
bulunamamas›, hemﬂirelerle olan iliﬂkilerdeki eksiklikler,
hemﬂirelerin rol modeli olmamas›, ö¤rencilere de¤er verilmemesi, önemsenmemesi, ö¤rencilerin azarlanmas›, sigorta olmamas› gibi birçok sorunun bulundu¤u saptanm›ﬂt›r (Atasoy
ve Sütütemiz, 2014; Ayd›n ve Argun, 2010; Ç›nar, Altun ve
Köse, 2011; Karada¤ ve ark., 2013; Khorshid ve ark., 2007;
ﬁentürk ve ark., 2008). Bizim çal›ﬂmam›zda ö¤renciler s›kl›kla uygulama yapma olanaklar›n›n ve el becerilerinin eksik oldu¤unu (%37.5), Türkiye’de yapt›klar› staj›n daha verimli oldu¤unu (%22.7), KKTC’deki hastanelerde yeterli vaka göremediklerini (%19.3), hemﬂirelerin kötü davrand›klar›/yard›mc› olmad›klar›n› (%17.0) belirtmiﬂ ve bunlar yap›lan çal›ﬂma sonuçlar› ile benzerlik göstermiﬂtir. Karada¤ ve ark.’n›n,
(2013) yapt›¤› bir çal›ﬂmada, ö¤renci hemﬂirelerin %55.7’sinin klinik uygulamalar s›ras›nda sorun yaﬂad›¤› ve bu sorunlar›n ço¤unlu¤unun uygulama alan› ve hemﬂirelerden kaynakland›¤› saptanm›ﬂt›r. Elcigil ve Y›ld›r›m’›n çal›ﬂmas›nda
(2007), ö¤renci hemﬂirelerin klinik uygulamada ço¤unlukla
e¤itici ile problemler yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da benzer ﬂekilde hastane uygulamas›na iliﬂkin en fazla
uygulama e¤itimi içeri¤i, uygulama alan›/yerine ve ö¤retim
elemanlar›na iliﬂkin sorunlar yaﬂanmaktad›r. Klinik uygulamalara yönelik sorunlar›n çözülerek klinik uygulama kalitesinin geliﬂtirilmesi gerekmektedir. Bu kalitenin ö¤rencilere
hastanede bak›m atmosferine do¤rudan yard›m eden ve ö¤renmeyi kolaylaﬂt›ran mentörlük uygulamas›n›n sa¤lanmas›
ile mümkün olaca¤› düﬂünülmektedir (Chen ve Lo, 2015).

Sonuç
Araﬂt›rmadan elde edilen veriler de¤erlendirildi¤inde, ö¤rencilerin teorik e¤itime iliﬂkin ders program›, ders içerikleri ve
ö¤retim elemanlar› ile ilgili sorunlar›n oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Bu sonuçlar do¤rultusunda;
Teorik e¤itim içeri¤inin ve ö¤retim sürecinin gözden geçirilmesi,
Ö¤retim elemanlar›n›n kulland›klar› e¤itim yöntemlerinin gözden geçirilmesi,
Hastane uygulamas›na iliﬂkin sorunlar›n çözümü için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas›,
Hastanede çal›ﬂan hemﬂireler ile ö¤retim elemanlar›n›n iﬂbirli¤inin sa¤lanmas›,
Son s›n›f ve mezunlar ile benzer çal›ﬂmalar›n yap›lmas›
önerilebilir.
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