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Giriş
Hemşirelik mesleğinin uygulama ağırlıklı bir meslek gru-

bu olması nedeniyle öğrenci hemşirelerden, kendilerinden 
gerçekleştirmesi beklenen hedefleri, klinik stajlarında gerçek 
hastalar ile uygulamaları beklenir. Ancak, son yıllarda hemşire 
eğiticiler, hemşirelik okullarında verilen kuramsal bilginin pra-
tik uygulamalarla desteklenmesine ve güçlenmesine katkıda 
bulunacak uygulama alanları bulmakta bir takım güçlükler ya-
şamaktadırlar (1). Öğrenciler ise, edindikleri becerileri gerçek 
hastaların bakımına nasıl entegre edeceklerini bilememeleri 
nedeniyle, gerçekleştirecekleri yardım edici iletişim becerile-
rine ve hemşirelik uygulamalarına ilişkin sıklıkla güvensizlik 
duygusu deneyimlemektedirler (2). Bu durum hemşirelik eği-
timinde kalite ve yetkinlik sağlamak için hemşire eğiticilerin 
gerçekçi klinik ortamları yansıtan yenilikçi, kanıta dayalı eğitim 
yöntemlerini kullanmalarının gerekliliğini işaret etmektedir. Bu 
yenilikçi uygulamalardan biri olan standart hasta uygulamasını 
eğitim programına entegre etmek, simüle edilen klinik ortam-
larda öğrencilerin becerilerinin değerlendirilmesi ve beceri eği-
timinin verilmesi için yaratıcı ve eğitici bir yoldur (3). 

Ruhsal bozukluklarda gözlemlenen belirti ve bulguları can-
landırmak üzere özel eğitilmiş standart hastalar ile güvenli 
ortamda görüşme yapılarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi 
psikiyatri hemşireliğine ilişkin verilen kuramsal eğitimi tamam-
layıcı ve destekleyici niteliktedir (4). Beceri eğitiminin güvenli 
bir ortamda tekrarlı olarak ve istenen zamanda standart has-
ta uygulaması ile desteklenmesi; öğrencilerin kuramsal bilgiyi 
uygulamaya aktarabilmesine, etkili iletişim ve görüşme yapma 
becerilerini geliştirebilmesine, kritik düşünme ve problem çöz-
me becerilerini edinmesine, özgüven ve motivasyon düzeyle-
rinin artmasına yardımcı olduğu alanyazında bildirilmektedir 
(5-10). 

Alanyazında standart hastaların beceri eğitiminde kullanımı-
na ilişkin araştırmalar artarak devam ederken (6,8,11-14) ileti-
şim becerileri gibi soyut konuların ağırlıklı olarak verildiği psi-
kiyatri hemşireliği eğitiminde standart hastaların kullanımına 
ilişkin araştırmalar (4,15,16) çok yaygın değildir. Bu çalışmada 
psikiyatri hemşireliği eğitiminde standart hasta uygulamasının 
öğrencilerin klinik deneyimlerine etkisine ilişkin öğrenci görüş-
lerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma, standart hasta (SH) uygulamasının psikiyatri 

hemşireliği eğitiminde kullanımının öğrencilerin güdülenme 
düzeylerine ve öğrenme deneyimlerine etkisini incelemek 
amacıyla (nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test, 
kontrol gruplu ve randomize çalışma ile nitel araştırma tasa-
rımlarından biri olan fenomenolojik yaklaşımın yer aldığı) kar-

ÖZET
Psikiyatri hemşireliği eğitiminde standart hasta uygulamasının kullanımının 
öğrencilerin klinik deneyimlerine etkisine ilişkin öğrenci görüşlerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Standart hasta (SH) uygulamasının psikiyatri 
hemşireliği eğitiminde kullanımının öğrencilerin güdülenme düzeylerine ve 
öğrenme deneyimlerine etkisini incelemek amacıyla karma yöntem ile yapılan 
doktora tez çalışmasının nitel bölümünü içermektedir. Bu araştırmanın verileri 
odak grup görüşmeleri ile toplanmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler, psikiyatri 
hemşireliğine ilişkin eğitim almadan önceki ön algılarından, klinik karşılaşma 
öncesi edindikleri farkındalık ve kazanımlarından, klinik stajda yaşadıkları 
deneyimlerinden oluşan öğrencilerin öğrenme yaşantılarından oluşmaktadır. 
Bu nedenle, veriler öğrenme yaşantısı kategorisi altında ön algı, klinik karşılaşma 
öncesi ve klinik karşılaşma temalarıyla tanımlanmıştır. SH uygulamasına katılan 
öğrenciler klinik stajlarında hasta ile görüşmeyi başlatma ve yapılandırma 
kolaylığını, başarabildiklerini görmekten duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. 
SH uygulamasına katılmayan öğrenciler ise klinik stajlarında hastalarıyla iletişime 
geçerken kaygı yaşadıklarını, görüşmeyi başlatma ve yapılandırma sürecinde 
birtakım güçlükleri olduğunu, hastaları ile görüşme yaparken deney grubundaki 
arkadaşlarından destek alma ihtiyacı hissettiklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelik ve 
diğer sağlık profesyonellerinin eğitiminde, standart hasta uygulamasının kullanımı 
için eğiticilerin ve öğrencilerin teşvik edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: psikiyatri; standart hastalar; klinik eğitim

SUMMARY
Impact of standardized patient practice in psychiatric nursing education on 
clinical practices of students: Students’ views
It was aimed to evaluate the students’ views regarding the impact of the use of 
standardized patient practice in psychiatric nursing education on the clinical expe-
rience of the students.This study includes the qualitative part of the doctoral thesis 
with mixed method with the purpose of investigating the impact of the use of 
standardized patient (SP) practice in psychiatry nursing training on the motivation 
levels and learning experiences of the students. The data of this study was collec-
ted with focus group interviews. Data obtained from students consist of the le-
arning experiences of thestudentscomprisingtheirpre-perceptions before having 
psychiatric nursing education, their awareness and acquisitions before clinical en-
countering and their experiences gain edduring clinical internship. For that reason, 
data was defined under learning experience category with the themes of preper-
ception, before clinical encountering and clinical encountering. Students who par-
ticipated in SP practice expressed the convenience of initiating and structuring the 
interview with the patient and their satisfaction about achieving this during their 
clinical internship. Students who did not participate in SP practice stated that they 
were anxious when communicating with their patients, they had some difficulties 
in initiating and structuring the interview and they felt the need to get support 
from their friends in the test group when conducting interviews with their patients 
during their clinical internship. It is recommended to encourage the educators and 
students for using standardized patient practice in the training of nurses and other 
healthcare professionals.

Key words: psychiatry; standardized patient; clinical education.
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ma yöntem ile yapılan doktora tez çalışmasının nitel bölümünü 
içermektedir. Araştırmanın yapılabilmesi için Gülhane Tıp Fa-
kültesi Etik Kurulu’ndan “Etik Kurul Onayı” alınmıştır. 

Katılımcılar

Araştırmaya Gülhane Tıp Fakültesi Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda (Gülhane Tıp Fakültesi HYO ) öğrenim gören 
3. Sınıf öğrencilerinden araştırmaya katılmak isteyen (N:86) 
öğrenci dahil edilmiştir. Örneklem grubunu bu öğrencilerin 
oluşturmasının nedeni, Gülhane Tıp Fakültesi HYO’da psiki-
yatri hemşireliğine ilişkin verilen eğitimin 3. sınıfta alınması ile 
ilgilidir. Diğer yandan öğrencilerin iletişim becerilerine ilişkin 1, 
2 ve 3. sınıfta “Yazılı Sözlü İletişim Becerileri”, “Psikososyal 
Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları I-II” dersleri de verilmek-
tedir. 

Uygulama süreci

Psikiyatri hemşireliğinin kuramsal temellerinin alınmasının 
ardından öğrencilere “ruh sağlığı bozulmuş birey ile görüşme 
yapma” ya ilişkin örnek videolar izletilmiştir. Sonrasında öğren-
ciler www.random.org sitesi kullanılarak bilgisayarın kendi se-
çimi sonucu basit rasgele randomizasyon yöntemiyle deney ve 
kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kontrol grubundaki 
öğrencilere başka bir uygulama yapılmazken, deney grubun-
daki öğrenciler SH uygulamasına katılmıştır.

SH görüşmelerinde iki senaryo kullanılmıştır. Bu senaryolar, 
psikiyatri hemşireliği alanında uzman 3 eğitimcinin görüşü alı-
narak, öğrencilerin sık karşılaştığı ve görüşmede daha çok en-
dişe yaşandığı gözlemlenen olgular olan “İntihar düşünceleri 
olan depresyon tanılı hasta” ile “Halüsinasyonları olan hasta” 
olarak belirlenmiştir. Sonrasında alanyazın taraması (4,15,17-
21) ve dört uzman (psikiyatri hemşireliğinden 3 kişi, tıp eğiti-
minden 1 kişi) görüşü sonucunda belirlenen ve bu hastalara 
yaklaşımı esas alan öğrenme rehberleri oluşturulmuştur. Ku-
ramsal eğitim sonrasında deney grubundaki öğrencilere stan-
dart hasta uygulama süreci, bu uygulamanın yapılacağı Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim 
Dalı Eğitim ve Değerlendirme Merkezi, uygulama programı, 
senaryolar, bu senaryolara ilişkin öğrenciden beklenen hedef-
ler tartışılmış ve bu hedefleri gerçekleştirmelerine yardımcı 
olacak beceri rehberleri bir kitapçık halinde verilmiştir.

Senaryoları gerçekleştiren SH’lar, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Standart 
Hasta Programına kayıtlı kişilerdir. Senaryoların zorluk dere-
cesi ve öğrenci sayısı dikkate alınarak, her senaryo için altı-
şar, toplamda da 12 SH ile çalışılmıştır. SH’lara senaryoda yer 
alan hastalık ve semptomlar, senaryo içeriği, öğrenci grubu, 
öğrencilerden beklenen hedefler ve geribildirim verme hakkın-
da eğitim verilmiştir. Sonrasında örnek hasta-öğrenci hemşire 
görüşmeleri yapılarak bu görüşmeler kayda alınmıştır. Kayde-
dilen videolar üzerinden standart hastalara performanslarına 
ilişkin geribildirim verilmiştir.

Öğrenciler kendilerine verilen senaryolar doğrultusunda iki 
SH görüşmesine katılmışlardır. Her bir senaryoda 6 SH ile çalı-
şılması nedeniyle deney grubunda yer alan 43 öğrenci, her biri 
6 (son grup ise 7) öğrenciden oluşmak üzere toplam 7 gruba 
ayrılmıştır. Görüşme yapan öğrenciler uygulama sonrasında 
ayrı bir sınıfa alınarak, görüşme yapmamış olan öğrencilerle 
etkileşimi engellenmiştir. Her bir görüşme sonrasında öğrenci-
ler standart hastalardan geribildirim almışlardır. Bununla birlik-
te uygulamayı bitiren her iki rotasyon grubu (6+6=12 öğrenci) 

çözümleme oturumuna alınmıştır. Çözümleme oturumda öğ-
renciler, görüşme videolarını izleyerek hem kendi performans-
larını değerlendirmişler hem de akranlarından ve eğiticilerden 
performanslarına ilişkin geribildirim almışlardır. Bu şekilde her 
bir senaryo için 4, toplamda 8 çözümleme oturumu yapılmıştır. 
Öğrencilerin yaptığı görüşmelerin videoları, kendilerini izleme 
olanağı sağlamak amacıyla CD’ye aktarılarak kendilerine ve-
rilmiştir. 

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından deney ve kont-
rol grubundaki öğrenciler psikiyatri hemşireliği klinik stajına 
çıkmışlardır. Staj sürecinde kendi performanslarının yanı sıra 
diğer öğrencilerin performanslarına da tanıklık etme ve dene-
yimlerini paylaşma fırsatı bulan öğrenciler ile odak grup görüş-
meleri yapılmıştır.

Odak grup görüşmeleri: Doktora tez çalışmasının nitel bölü-
münü içeren bu araştırma nitel araştırma desenlerinden feno-
menolojik desen ile yapılmıştır. Fenomenolojik desen, farkında 
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 
olmadığımız olgulara odaklanır. Bu olgular yaşadığımız dünya-
da olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durum-
lar olabilir (22). Bu çalışmada ise öğrencilerin psikiyatri hem-
şireliği klinik uygulama stajına ilişkin deneyimleri incelenmiştir. 

Veriler, öğrencilerin psikiyatri hemşireliği klinik stajlarını ta-
mamlamalarının ardından deney ve kontrol grubu için ayrı ayrı 
yarı yapılandırılmış üçer odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. 
Odak grup görüşmeleri yalnızca öğrenciler ve iki araştırma-
cının bulunduğu bir odada yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 
40-50 dakika sürmüş olup ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. 
Öğrencilerden alınan verilerin tekrar edildiği noktaya gelindi-
ğinde odak grup görüşmeleri sonlanmıştır. Üç ayrı odak grup 
görüşmesine deney grubundan toplam 28, kontrol grubundan 
toplam 31 öğrenci katılmıştır. Bu görüşmeler sırasında soruları 
aşağıda yer alan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıl-
mıştır:

1. Psikiyatri klinik staj deneyiminizi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

2. Aldığınız eğitimin klinik stajınıza etkisini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

3. Diğer gruptaki arkadaşlarınızın stajdaki etkinlikleriyle 
kendi etkinliklerinizi karşılaştırdığınızda ne tür farklılık-
lar gözlemlediniz?

Verilerin Değerlendirilmesi

Nitel verilerin analizinde Collaizzi’nin fenomenolojik yo-
rumlama yöntemi kullanılmıştır. Sosha’nın belirttiğine göre 
Collaizi’nin fenomenolojik veri analizinin basamakları şu şekil-
dedir:

1. Olguya yüklenen anlamları ve deneyimlenen duyguları 
anlamak için katılımcıların tanımlamaları tekrar ve tek-
rar okunur.

2. Olgu ile doğrudan ilgili olan önemli ifadeler seçilir.

3. Bu önemli ifadeler incelenerek, anlamlar formüle edilir.

4.  Formüle edilen anlamlar alt tema, tema ve kategoriler 
şeklinde gruplandırılır. 

5. Elde edilen sonuçlar zengin ve kapsamlı yaşam dene-
yimleri ile birleştirilir.

6. Olgunun temel kavramsal yapısı tanımlanır.
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7. Bazı katılımcılarla tekrar görüşülerek elde edilen sonuç-
larla katılımcının kendi deneyimleri karşılaştırılarak bul-
gular doğrulanır (23).

Odak grup görüşmeleri sonrasında ses kayıt cihazına kay-
dedilen görüşmeler dinlenerek, yazıya dökülmüştür. Yazıya 
dökülen metin, araştırmacılar tarafından okunarak anlamlı 
bulunan ifadelerin altı çizilmiş ve her bir ifadenin ne anlama 
geldiği anlaşılmaya çalışılarak formülize edilmiştir. Araştırma-
cılar dışında alanında uzman ve ek olarak nitel araştırma ko-
nusunda da deneyimi olan iki öğretim görevlisinin de görüşleri 
alınarak ortak anlamları olan ifadeler birleştirilmiş ve temalar 
oluşturulmuştur. Bu temaların içeriğinin doğruluğu 7 öğrenci 
görüşü ile değerlendirilerek teyit edilmiştir.

Bulgular
Öğrencilerden elde edilen veriler, öğrenme yaşantısı katego-

risi altında ön algı, klinik karşılaşma öncesi ve klinik karşılaşma 
temalarıyla tanımlanmıştır. Bu durumda öğrencilerden alınan 
veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme yaşantılarının; psi-
kiyatri hemşireliğine ilişkin kuramsal eğitim öncesi ön algıla-
rından, alınan kuramsal bilgi sonrası-klinik karşılaşma öncesi 
edindikleri kazanım ve farkındalıklarından, klinik stajda yaşa-
dıkları deneyimlerden oluştuğu saptanmıştır. 

Tema: Ön Algılar

Alt tema: Kaygı ve Yetersizlik Duyguları

Klinik staj sonrası yapılan odak grup görüşmesinde geriye 
yönelik olarak süreci değerlendiren öğrenciler, ruhsal hasta-
lığı olan birey ile iletişime ilişkin bir ön algılarının olduğunu, 
bu algıların birtakım olumsuz duygulardan oluştuğunu ifade 
etmişlerdir. Olumsuz duygular arasında öğrencilerin sordukları 
sorularla ya da söyledikleri cümleler ile hastaların hastalık be-
lirtilerini tetikleyebileceklerini ya da hastaya zarar verebilecek-
lerini düşünmelerine ilişkin kaygı ve yetersizlik duyguları yer 
almaktadır. Buna ilişkin bir öğrenci: 

“…daha dersleri almadan stajla ilgili çekincelerim vardı. Has-
talar, soracağım sorulara nasıl tepki verirler; hani onları incitir 
miyim, üzer miyim; bana ters tepki verirler mi diye çekiniyor-
dum.” (D-11)

Öğrenciler hastaların kendilerine (öğrencilere) zarar vere-
bileceğine ilişkin kaygıları olduğunu ifade etmişler; ailelerinin 
klinikte psikiyatri hastaları ile ilgili kendilerine dikkat etmeleri 
gerektiğine ilişkin telkinde bulunmalarının bu kaygıyı artırdığını 
belirtmişlerdir:

“Komite başlamadan önce klinik gözleme gideceğimizi an-
neme söylediğimde ‘aman kızım dikkatli ol, arkadaşlarından 
ayrılma’ dedi. Sonuçta psikiyatrik hasta, saldırabilir ya da vura-
bilir. Bu da beni endişelendirdi elbette.” (K-18)

Tema: Klinik Karşılaşma Öncesi

Alt tema: Farkındalık-Kazanım

Farkındalık ve kazanımlar; öğrencilerin öğrenme sürecinde 
kendi duygu, düşünce ve davranış alanlarındaki edinimlerine 
ve ihtiyaç hissettiği geliştirilmesi gereken yönlerine odaklana-
rak öğrenme yaşantısına ilişkin içgörü kazanmalarını ifade et-
mektedir. Farklı düzeylerde de olsa hem deney hem de kontrol 
grubundaki öğrenciler, bu öğrenme yaşantılarındaki farkındalık 
ve kazanımlarından bahsetmişlerdir.

Deney grubunda yer alan öğrencilerin farkındalıklarını oluş-

turan en önemli konu, hastalarla yapılan görüşmeler sonrasın-
da görüşmelere yönelik aldıkları geribildirimlerle kendilerinin 
iletişim becerilerinin gelişimini ve zayıf olan yönlerini görme-
leridir. Bu farkındalıklar doğrultusunda öğrencilerin kazanım-
larını oluşturan konular arasında ise kuramsal ve pratik bilgi-
nin entegre olması, hastaya zarar vermeye ilişkin kaygıları ile 
baş edebilme, hastalık belirti ve bulgularının öğrenilmesi yer 
almaktadır. Kazanımlarını tanımlayan öğrenciler bilmenin ve 
yapmanın farklı şeyler olduğunu, standart hasta uygulaması-
nın kuramsal bilginin pratik bilgi ile entegrasyonuna yardımcı 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumu bir öğrenci:

“Kan almayı öğrenirken önce kontrol listesinden nasıl yapa-
cağımızı görüyoruz. Sonra bunun mutlaka pratiği oluyor, ol-
mazsa öğrenemeyiz çünkü. Ruh sağlığı komitesinin pratiği de 
simülasyon oldu ”(D-6).

“Ruh sağlığı bozulmuş insanlarla konuşmak çok kaygı yara-
tıyordu. Özellikle de intihar düşüncesi olan hasta ile… İntiha-
rını sorsak biz ona intiharı hatırlatırmışız gibi geliyordu. Ama 
biz bunu derslerde öğrendik, videolar izledik. SH eğitimi ile 
pekiştirdik. Mesela şimdi intihar riski olan hasta ile karşılaşsam 
çok daha girişken şekilde soru sorabilirim. Acaba bunu sorsa 
mıydım yoksa sormasa mıydım; zarar verir miydim düşüncesi 
yok. Hastayla görüştükten sonra bir pişmanlık yaşamıyorsun. 
Simülasyon eğitimi olmasaydı bu olmazdı diye düşünüyorum.” 
(D-6)

Kontrol grubundaki öğrenciler kuramsal derslerin ve video 
izlemenin sonunda hastalık belirti ve bulgularının somutlaşma-
sını ve görüşme yapma becerisine ilişkin zihinlerinde bir mo-
del oluşmasını kazanımları; bunun yanında gerçek hastayla 
karşılaşma öncesi ruh sağlığı bozulmuş bir bireyle görüşme 
yapmaya ilişkin pratik becerilerinin eksikliğini kendilerinin far-
kındalıkları olarak ifade etmişlerdir. Hastalık belirti ve bulgu-
larının somutlaştırılmasında videonun etkisini tanımlayan bir 
öğrencinin ifadesi şu şekildedir:

“Hastalık belirtilerini görmemiz açısından videolar iyi oldu. 
Hastaların ne tepki verdiği konusunda bir model oluşturdu ve 
kuramsal bilgi sonrası görsel olarak katkı sağladı.” (K-7).

Kontrol grubundaki öğrencilerin farkındalıkları ile ilgili olarak 
öğrencilerin en çok vurguladıkları nokta; klinik staja gelmeden 
önce ruh sağlığı bozulmuş bireyle görüşme yapma deneyimi 
yaşamadıkları için kendilerini değerlendirme, geribildirim alma 
ve eksiklerini telafi etme fırsatlarının olmaması olmuştur. Bu 
nedenle pratik becerilerini geliştiremediğini belirten bir öğren-
cinin ifadesi şu şekildedir: 

“Sadece yazılı anlatım olmaması iyi oldu, örnek videolar da 
izledik. Ancak daha çok deneyerek pekiştireceğimi düşünü-
yordum. Dersi aldıktan sonra pratik yapma fırsatım olmalıydı. 
Çünkü geribildirim almak iyi oluyor, eksikliklerimizi görüyoruz. 
Böyle olunca pratik becerilerim anlamında kendimi staja hazır 
hissetmiyordum doğrusu.”(K-5)

Tema: Klinik Karşılaşma

Alt tema: Kendini Diğer Grup ile Karşılaştırma

Deney grubunda yer alan öğrenciler gerçek hasta ile kar-
şılaşmalarının ilk gününden itibaren SH uygulamasına katıl-
mayan kontrol grubundaki öğrencileri gözlemleyerek kendile-
rini onlarla kıyaslayarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Bu 
değerlendirme sürecinde, deney grubundaki öğrenciler hasta-
lara yaklaşımlarında kendilerinin daha girişken ve özgüvenli 
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olduklarını, diğer gruptaki arkadaşlarının ise daha çekingen 
olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte daha önce görüş-
me yapma deneyimi yaşamamış olan kontrol grubundaki arka-
daşlarının, kendilerinden görüşme yapma konusunda yardım 
talebinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bir öğrenci:

“Diğer arkadaşlar hastaya yaklaşırken bizden daha tedir-
gindiler. Benim en yakın arkadaşlarından biri standart hasta 
uygulamasına katılmamıştı. Stajda, ’görüşmeyi seninle birlikte 
yapsak olur mu’ diye sordu; çünkü kendisi çekiniyordu. Bizim 
de simülasyon uygulamasına katıldığımızı bildiği için daha tec-
rübeli olduğumuzu biliyordu. Bunun için bizden yardım istedi.” 
(D-5)

Deney grubundaki öğrencilerin kendilerini kontrol grubunda-
ki arkadaşlarıyla yaptıkları karşılaştırmalarında en çok vurgu-
ladıkları bir diğer konu ise kontrol grubundaki arkadaşlarının 
hastalar ile yaptıkları görüşmelerin niteliğine ilişkindi:

 “Simülasyona gitmeyen arkadaşlarım çok zorlandılar. Sos-
yal iletişim ile terapötik iletişim arasındaki farkı kuramamışlar-
dı. Yargılayıcı sorular soruyorlardı. Biz hastayı yargılamadan 
soru sormayı öğrenmiştik. Onlar bunun farkında bile değiller-
di.” (D-1)

Klinik karşılaşmanın ilk günlerinde kontrol grubundaki öğ-
renciler, deney grubundaki öğrencilerin kendilerinden daha 
girişken olduğunu ve onların özgüvenle hemen hastalarının 
yanlarına gittiğini gördüklerini, kendilerinin ise daha çekingen 
davrandıklarını ifade etmişlerdir: 

“Diğer arkadaşlar sorumlu oldukları hastaları belli olur olmaz 
yanına gidip görüşmeye başladılar. Onların kendilerine güven-
leri vardı; daha önce görüşme yapmışlardı. Biz ise önce göz-
lemledik, hastalara uzaktan baktık.” (K-4).

Kontrol grubundaki öğrenciler, deney grubunda daha önce 
görüşme deneyimi yaşayan öğrencilerin eksik yönlerini fark 
edebildiklerini ve geliştirebildiklerini, kendilerinin ise bu konu-
da diğerlerine göre dezavantajlı olduğunu, fark edemedikleri 
zayıf yönleri olmasından ve bu yönlerini geliştiremeyeceklerin-
den endişelendiklerini ifade etmişlerdir. Bir öğrencinin ifadesi 
şu şekildedir: 

“Onlar hatalarını orada yaparak öğrendiler, geribildirim aldı-
lar. Biz burada yaptık yanlışlarımızı.. Belki de fark etmediğimiz 
birçok hatamız var ve onları devam ettireceğiz. Tecrübe, dene-
yim bunlar çok önemli.” (K-8).

DENEY GRUBU 

Alt tema: Görüşmeyi Başlatma ve Yapılandırma Kolay-
lığı

SH uygulaması öncesinde kaygıları yüksek olan öğrenciler, 
SH uygulaması ile güvenli bir ortamda görüşme yapmanın 
tecrübesizliklerini giderdiğini, kendilerini değerlendirme şansı 
verdiğini, kazandıkları becerilerini klinik karşılaşmalarında da 
rahatlıkla kullanabildiklerini belirtmişlerdir. Bu durumu bir öğ-
renci şu şekilde ifade etmiştir: 

“SH uygulamasına gitmeden önce hastaları soracak oldu-
ğum soruyla incitmek istemiyordum. Hasta yanlış anlar mı, na-
sıl tepki verir diye çekiniyordum. SH ile görüşürken zorlandım 
ama orada konuştuktan sonra klinikte ilk gün hastamla görüş-
mekte hiç zorlanmadım. Hastam da korktuğum gibi bir tepki 
vermedi. Terapötik iletişim tekniklerini orada uyguladığım için 
klinikte daha rahat kullanabildim.” (D-17) 

Alt tema: Başarabildiğini görmenin verdiği memnuniyet

SH görüşmeleri ile deneyim kazanan ve nasıl görüşme ya-
pacaklarını öğrenen öğrenciler, klinik karşılaşmalarında ger-
çek hasta ile kolaylıkla iletişim kurabildiklerini ve bu yüzden 
memnuniyet yaşadıklarını ifade etmişlerdir:

“Klinik stajımda kendimden daha eminim. Neleri yapabildi-
ğimi, neleri başarabildiğimi gördüm. Sohbet havasına girme-
den, merak giderme amaçlı soru sormadan kendi adıma daha 
kaliteli görüşme yapabildiğimi düşünüyorum. Kendimle gurur 
duyuyorum.” (D-16) 

Kendi becerilerinin geliştiğini görmenin verdiği mutluluğun 
yanı sıra hastalardan aldıkları olumlu geribildirimlerden mut-
luluk duyan ve yardım edebilmenin kendilerine verdiği doyum-
dan bahseden bir öğrencinin ifadesi şu şekildedir:

“Kliniğe ilk geldiğimde bence hastam beni pek önemsemi-
yordu. Ama ben yılmadım, onun sorunlarını saptayıp, görüş-
melerimi buna göre planladım. Mesela uyku sorunu vardı, 
eğitim hazırlamıştım; bunları görünce gerçekten hoşuna gitti, 
teşekkür etti. Ardından birkaç konu hakkında görüşme planla-
dık. Bana baştaki bakış açısıyla şimdiki bakış açısı gerçekten 
çok değişti. Bu da insanı tatmin ediyor.”(D-4)

KONTROL GRUBU

Alt tema: İletişim Kuramama Kaygısı

Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin çoğunluğu, yaptıkları 
görüşmeler ya da sordukları sorular ile hastaların semptomla-
rını daha da tetikleyebilecekleri ya da hastayı incitecekleri kay-
gısını yaşamaları nedeniyle hastalardan bir süre çekindiklerini, 
uzak durduklarını ya da görüşmelerini kısa sürede sonlandır-
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dıklarını ve bu davranışlarının hasta ile güven ilişkisi kurmakta 
yeni bir güçlüğe neden olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumu 
bir öğrenci şu şekilde belirtmiştir:

“Ben mesela hani hastayla ilk karşılaştığımda önce bir geri-
de durdum; acaba nasıl gireyim, nasıl konuşayım, benimle ko-
nuşmak ister mi diye uzun süre bir düşündüm. Hastayla mer-
habalaştık konuştuk, hasta gayet normal tepkiler verdi. Ondan 
sonra ben de konuşmaya başladım. İlk girişte acaba konuşabi-
lecek miyim, soru sorduğumda hastanın belirtilerini alevlendirir 
miyim, tekrar aynı düşünceyi artırır mıyım, yoğunlaştırır mıyım 
diye bir hayli bir düşündüm. Ama konuşmaya başladıkça aslın-
da öyle olmadığı gördüm. ” (K-3)

Alt tema: Görüşmeyi başlatma ve yapılandırma güçlüğü

Kontrol grubunda yer alan öğrenciler, kuramsal bilginin alın-
masının ve ardından klinikte hasta ile karşılaşmalarının pratik 
becerilerini değerlendirme fırsatı verdiğini dile getirmişlerdir. 
Öğrenciler hasta ile ilk karşılaşma deneyimlerinin gerçek has-
ta ile olmasına ilişkin bir takım güçlükler yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu güçlüklerin daha çok görüşmeyi başlatma ve 
yapılandırma süreci ile ilgili olduğunu belirten öğrenciler, bu 
nedenle kendilerini yetersiz hissettiklerini vurgulamışlardır:

“Ben açıkçası görüşmeyi başlatmada çok zorlandım. Has-
tama ne desem, görüşmeyi nasıl başlatsam diye düşündüm. 
Sonra da görüşmem sohbete kayar gibi oldu. Açıkçası, ken-
dimi yetersiz hissettim. Bazı teknikler kullandım; ama ilk kez 
hasta ile konuştuğum için doğru yapıp yapmadığımdan emin 
olamadım” (K-31).

Tartışma
Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencileri alınan teorik eğiti-

min ardından, hasta ile görüşme örnekleri içeren videolar izle-
mişlerdir. Ardından deney grubundaki öğrenciler standart has-
ta uygulamasına katılmışlardır. Bütün öğrencilerin psikiyatri 
hemşireliği klinik stajına çıkmalarının ardından ise öğrencilerle 
klinik staj deneyimlerine ilişkin odak grup görüşmeleri yapıl-
mıştır. Odak grup görüşmelerinde öğrenciler, psikiyatri hem-
şireliği ve uygulamaları dersine ilişkin başlangıçtaki kaygı ve 
yetersizlik duygularını içeren ön algılarından bahsetmişlerdir. 
Öğrencilerin kaygıları, yaptıkları ya da söyledikleri ile hastaya 
zarar vereceklerine ya da inciteceklerine ilişkin tereddütleriyle 
ilgili olmuştur. Özbaş ve Buzlu’nun (2011) hemşirelik öğrenci-
lerinin psikiyatri hemşireliği dersine ve psikiyatri hemşiresinin 
rollerine ilişkin düşüncelerini inceledikleri çalışmalarında, öğ-
rencilerin % 61.4’ü psikiyatri hemşireliği dersi almadan önce 
ruhsal bozukluğu olan bireylerden korktuğunu ifade etmiştir 
(24). Sharif ve Masoumi’nin (2005) öğrencilerin klinik uygula-
malarına ilişkin deneyimlerini inceledikleri bir başka çalışmada 
ise, hastaya yanlış bilgi verme olasılığının da öğrencilerin ya-
şadıkları kaygının nedenlerinden biri olduğu belirtilmiştir (25). 
Bu bulgu, bizim çalışmamızda öğrencilerin yaşadıkları hastaya 
zarar verme kaygısına benzer olup; öğrencilerin ilk klinik de-
neyimlerini yaşamadan önce kuramsal ve pratik olarak güç-
lenmelerini sağlayacak öğretim stratejilerinin kullanılmasının 
gerekliliğine dikkati çekmektedir. 

Klinik karşılaşma öncesi alınan eğitimler sonucunda, öğren-
cilerin birtakım kazanım ve farkındalıkları olmuştur. Kontrol 
grubundaki öğrenciler aldıkları eğitim sonunda hastalık belirti 
ve bulguları ile görüşme yapma becerisinin zihinlerinde somut-
laşmasının kendilerinin kazanımları olduğunu belirtmişlerdir. 
Diğer yandan klinik karşılaşma öncesi kazanımları yanında 

simülasyon ortamında standart hasta ile görüşme yapmamış 
olmalarını ise pratik becerilerinin eksikliğine ilişkin farkında-
lıkları olarak dile getirmişlerdir. Özbaş ve Buzlu’nun (2011) 
hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri hemşireliği dersine ve psi-
kiyatri hemşiresinin rollerine ilişkin düşüncelerini inceledikleri 
çalışmalarında, öğrenciler alınan klasik kuramsal eğitimden 
sonra klinik staja çıkmışlardır. Klinik staj sonrasında öğrenci-
lerin, bu dersin kuramsal ve klinik eğitiminden çok memnun 
oldukları, psikiyatri hemşiresinin rollerini eğitim süreci sonun-
da yeterli düzeyde kavradıkları, fakat ruhsal bozukluklara ve 
hastalara yönelik ön yargıları ve klinik uygulama alanlarındaki 
olumsuz gözlemleri nedeniyle psikiyatri kliniklerinde çalışmak 
istemedikleri belirlenmiştir (24). Öğrencilerin aldıkları kuramsal 
bilginin pratik uygulama ile entegrasyonunu kolaylıkla yaparak 
öğrenebildikleri öğrenme stratejilerinin kullanımı, öğrencilerin 
klinik stajlarının daha verimli ve keyifli geçirmelerine yardımcı 
olarak mezuniyet sonrası çalışmaya yönelik güdülenmelerini 
artırabileceği ve ruhsal bozukluklara yönelik ön yargılarını da 
azaltabileceği düşünülmektedir. 

Aldıkları eğitim sonrasında, deney grubundaki öğrencile-
rin kazanımları; kuramsal ve pratik bilginin entegre olması, 
hastaya zarar vermeye ilişkin kaygılarının azalması, hastalık 
belirti ve bulgularının öğrenilmesi, iletişim becerilerini nasıl 
kullanacağının hastalarla yapılan görüşmeler yolu ile pekişti-
rilmesi olmuştur. Bu öğrencilerin farkındalıklarını oluşturan en 
önemli konu ise yaptıkları görüşmelere yönelik aldıkları geri-
bildirimler ile zayıf yönlerini görmeleri olmuştur. Dolayısıyla, 
bu öğrencilerin güvenli ortamda görüşme yapma becerisini 
deneyimlemeleri kazanımlarına da katkıda bulunmuştur. SH 
uygulaması kuramsal ve pratik bilginin entegrasyonunu sağ-
layarak öğrencilerin klinik stajlarına ilişkin kaygılarının azalma-
sına yardımcı olur (26). Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde 
SH uygulamasının kullanıldığı bir çalışmada; SH uygulaması 
ile eğitimin, öğrencilerin terapötik iletişim ve görüşme yapma 
becerilerini geliştirdiği, aynı zamanda da kaygılarını azalttığı, 
özgüvenlerini artırdığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada, standart 
hasta görüşmesi sonrası yapılan çözümleme oturumunun da 
öğrencilerin kendilerini değerlendirerek, güçlü ve zayıf yönle-
rini fark etmelerine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır (4). 
Hemşirelik eğitiminde kuramsal ve pratik bilginin entegrasyo-
nu için öğrencilerin kuramsal alt yapısını öğrendikleri becerileri 
uygulamaları, uygulama sonrasında eksik yönlerini görmeleri 
ve sonrasında bu eksik yönlerini geliştirmeleri gereklidir. Bu 
eğitim sürecinin ilk olarak gerçek hasta ile gerçekleşmesi duru-
munda hasta güvenliği ilkesi zarar görebilirken öğrenciler için 
de hastaya zarar verme kaygısına neden olabilmektedir. İnte-
raktif eğitim yöntemlerinden biri olan simülasyon uygulamaları, 
hem hastalar hem de öğrenciler yönünden etkili ve faydalı bir 
yöntemdir.

 Klinik stajlarında deney grubundaki öğrenciler, hasta ile 
görüşmeyi başlatma ve yapılandırma kolaylığı yaşadıklarını 
ve başarabildiklerini görmekten duydukları memnuniyeti ifa-
de etmişlerdir. Güvenli ortamda görüşme yapma becerilerini 
test etme ve sonrasında performanslarına ilişkin geribildirim 
alma, öğrencilerin klinik stajlarına yansımıştır. Bununla birlik-
te deney grubundaki öğrenciler kendilerini kontrol grubundaki 
arkadaşlarıyla kıyasladıklarında kendilerinin daha özgüvenli 
ve girişken olduklarını, kontrol grubundaki arkadaşlarının ise 
daha çekingen davrandıklarını ifade etmişlerdir. Dale (1969) 
öğrenme yaşantısı konisinde, öğrenme işlemine katılan duyu 
organı sayısı ne kadar artar ise öğrenmenin o kadar fazla ve 
kalıcı olduğunu belirtmiştir. En iyi öğrendiğimiz beceriler ise 
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bireyin bizzat kendisinin yaparak öğrendiği becerilerdir (27). 
Kontrol grubunda yer alan öğrenciler hastalarıyla iletişime 
geçerken kaygı yaşadıklarını, görüşmeyi başlatma ve yapı-
landırma sürecinde birtakım güçlükleri olduğunu; hastaları ile 
görüşme yaparken, deney grubundaki arkadaşlarından destek 
alma ihtiyacı hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu öğrenciler de 
kendilerini deney grubundaki akranlarıyla kıyaslayarak, onla-
rın kendilerinden daha özgüvenle hastalarına yaklaştıklarını, 
kendilerini neyin beklediğini ve kendilerinden neyin beklendi-
ğini bilmenin getirdiği rahatlıkla daha avantajlı olduklarını be-
lirtmişlerdir. Bu durumda, kuramsal eğitim ve ardından video 
izlenmenin öğrencilerin kuramsal bilgilerini güçlendirdiğini; 
ancak pratik becerilerin eğitiminde yaparak öğrenmenin daha 
etkili olduğu görüşünü desteklemektedir. Nitekim, bu durumda 
iki haftalık staj süresi deney grubundaki öğrenciler için daha 
önce öğrenilen becerilerin üzerine yenilerini koyma süreci 
iken; kontrol grubundaki öğrenciler için deney grubunun stan-
dart hasta uygulamasıyla kazandığı becerileri edinme süreci 
olarak yaşanmıştır. Psikiyatri hemşireliği uygulamalarında SH 
uygulamasının kullanımının değerlendirildiği bir çalışmada, 
SH uygulaması ile öğrenmenin öğrencilerin motivasyonlarını 
ve kendi becerilerine ilişkin özgüvenlerini artırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır (15). Psikiyatri hemşireliği eğitiminde SH uygula-
masının etkinliğinin değerlendirildiği bir başka çalışmada ise 
SH uygulaması ile eğitimin öğrenciler için klinik stajlarında bir 
dayanak noktası gibi olduğu; öğrencilerin yeterlik kazanmaları 
için gerekliliği savunulmuştur (4). Eğitim sürecinde öğrenciler 
birçok bilgi edinirler; ancak klinik deneyim, profesyonel meslek 
kimliğinin oluşumunda yer alan önemli basamaklardandır. Do-
layısıyla, öğrencilerin bu süreçte yaşadıkları olumlu ve olum-
suz deneyimlerin; onların “psikiyatri hemşiresi” olma, ruhsal 
hastalığı olan bireylere bakım verme gibi fonksiyonlara yönelik 
motivasyonlarını ve buna bağlı olarak da öğrenmelerini de et-
kileyeceği düşünülmektedir.

Psikiyatri hemşireliği klinik uygulama stajı öncesi SH uygu-
lamasının kullanıldığı bu araştırmada müfredatta bu uygula-
maya ayrılabilen sürenin sınırlı olması nedeniyle yalnızca iki 
senaryo kullanılabilmiştir. Klinik staj sürecinde deney ve kont-
rol grubundaki her bir öğrencinin hasta ile görüşme performan-
sının bireysel olarak değerlendirilememesi ise araştırmanın bir 
diğer kısıtlılığını oluşturmaktadır.

Sonuç olarak araştırmamızda SH uygulamasına katılan 
öğrenciler klinik stajlarında hasta ile görüşmeyi başlatma ve 
yapılandırma kolaylığı yaşadıklarını ve başarabildiklerini gör-
mekten duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. Diğer yandan, 
SH uygulamasına katılmayan öğrenciler ise, klinik stajlarında 
hastalarıyla iletişime geçerken kaygı yaşadıklarını, görüşmeyi 
başlatma ve yapılandırma sürecinde birtakım güçlükleri oldu-
ğunu, hastaları ile görüşme yaparken deney grubundaki arka-
daşlarından destek alma ihtiyacı hissettiklerini ifade etmişlerdir. 
Ülkemizde psikiyatri hemşireliği eğitimine ilişkin çalışmalar yok 
denecek kadar azdır. Psikiyatri hemşireliği eğitiminin iletişim 
becerileri eğitimi ağırlıklı olması nedeniyle öğrencilere soyut 
olan bu bilgi ve becerileri somutlaştırarak öğretmek amacıyla 
farklı interaktif eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Teorik eğitimin 
pratik ile entegrasyonunun sağlanmasında farklı interaktif eği-
tim yöntemlerinin etkinliği karşılaştırılabilir. Bu araştırmanın 
sonuçlarından yola çıkarak hemşirelik ve diğer sağlık profes-
yonellerinin eğitiminde, standart hasta uygulaması gibi güncel 
eğitim yöntemlerinin kullanımı için eğiticilerin ve öğrencilerin 
teşvik edilmesi önerilmektedir.
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