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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, beceri listeleri, beceri adımlarının gerekçeleri,
video ve senaryolar kullanılarak uygulanan psikomotor beceri eğitimine iliş-
kin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir.

Yöntem: Araştırmaya, Ege Bölgesi’ndeki bir ilde bulunan bir üniversitenin
hemşirelik yüksekokulunda 2007-2008 öğretim yılında ikinci sınıfta okuyan
toplam 82 öğrenci ve bu sınıfın mesleksel beceri laboratuvar (MBL) çalışma-
larına katılan 15 öğretim elemanı dahil edilmiştir. Çalışmada dört farklı ko-
nunun işlendiği laboratuar senaryoları, beceri listeleri ve videolar kullanıla-
rak beceri eğitimi yapılmıştır.

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Mesleksel Beceri Geri-
bildirim Formu” ile toplanmıştır. Bu form; planlama, uygulama ve öğrenme
alt başlıklarını içeren toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Her bir madde 0=
Çok yetersiz ve 4= Çok iyi puanları arasında değerlendirilmektedir. Değer-
lendirmeler her bir maddenin puan ortalamaları alınarak yapılmıştır.

Bulgular: Laboratuar çalışmalarının geribildirim puan ortalamaları öğren-
ci-öğretim elemanı sırasına göre, istem alma ve oral lokal ilaç uygulama
3.75, 3.40; koruyucu pozisyon verme 3.85, 3.22; intravenöz, intramusküler
ve subkütan enjeksiyon uygulama 3.86, 3.72; intravenöz sıvı tedavisi uygula-
ma 3.89, 3.52’dir. Öğrenciler; laboratuvar çalışmalarının zevkli, öğrenmeyi
kalıcı kılan ve problem çözme becerisini artırır özellikte olduğunu belirtmiş-
lerdir. Öğretim elemanlarının geribildirimleri de öğrencilerin olumlu geribil-
dirimlerini destekler niteliktedir. 

Sonuç: Laboratuar çalışmalarında kullanılan farklı yöntemlerin öğrencinin
öğrenmesini kolaylaştırdığı, merak ve motivasyon sağladığı belirlenmiştir.
Öğrencinin laboratuara teorik hazırlık yaparak gelmesini sağlayacak yön-
temler üzerine çalışılması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, mesleksel beceri laboratuarı, psikomotor
beceri eğitimi.
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Evaluation of Psychomotor Skill Tra-
ining at the Nursing Professional Skill
Laboratory by Students and Instructors
Objective: The aim of this study was to determine the
opinions of students and instructors about the psycho-
motor skill training applied by using skill lists, reasons
of skill steps, videos, and scenarios.

Method: A total of 82 second-grade students, who stu-
died at an University in a province in Aegean Region,
School of Nursing in the 2007-2008 academic year,
and 15 instructors, who attended the studies of profes-
sional skill laboratory of this class, were included in
the study. The skill training was applied by using labo-
ratory scenarios, skill lists and videos, in which four
different subjects were discussed.

The data were collected with “Professional Skills Fe-
edback Form” which was prepared by the instructors.
This form consists of total 12 items including plan-
ning, application, and learning subtitles. Each item is
evaluated between 0=Very poor and 4=Very good sco-
res. The evaluations were performed by calculating
the mean scores of each item.

Results: The mean scores of the students and instruc-
tors were as follows, respectively: 3.75, 3.40 for the
order receive and oral local drug application; 3.85,
3.22 for applying the protective position; 3.86, 3.72
for the application of intravenous, intramuscular and
subcutaneous injection; 3.89, 3.52 for the application
of intravenous fluid therapy. Students noted that the
laboratory studies were amusing, maintaining perma-
nent learning and increasing the problem solving
skills. The feedbacks of instructors also supported the
positive feedbacks of students. 

Conclusion: It was determined that different methods
used in laboratory studies facilitated learning of the
students and provided interest and motivation. Stud-
ying on methods that provide students to attend the la-
boratory with theoretical preparation was suggested.

Keywords: Nursing, professional skill laboratory,
psychomotor skill training.

Giriş
Sağlık alanındaki tüm mesleklerde olduğu gibi

hemşirelik eğitiminde de “mesleksel beceri labo-
ratuarı”nın (MBL) önemli bir yeri vardır. MBL,
öğrencilerin psikomotor becerileri öğrenmelerinin
yanı sıra teori ile uygulamayı birleştirme fırsatı
sağlar, gerçek yaşama hazır olmalarını sağlar ve
kendi kendine öğrenme deneyimi kazandırır
(Baxter ve diğ. 2009, Bradley ve Postlethwaite
2003, Freet ve Fry 2005, Jeffries ve diğ. 2002,
Morgan 2006). Becerilerin bir laboratuvar orta-
mında yapılması, öğrencilere istedikleri kadar tek-
rar fırsatı sağlar ve gerçek hasta üzerinde yapıla-
mayacak hataların tolere edilebilmesine olanak
verir (Du Boulay ve Medway 1999). MBL, gerçek
bir klinik ortam sağlamasa bile öğrencileri “tek
doğru cevap” şeklinde düşünmeden uzaklaştır-
makta ve bağımsız düşünmelerini sağlamak için
olanak yaratmaktadır. Öğrencilere bu kazanımların
sağlanması için MBL çalışmaları günümüzde gös-
terme yöntemi ve beceri listelerinin kullanılması gi-
bi geleneksel yöntemlerin yanı sıra gerçek klinik se-
naryolar, rol oynama, video gösterimi, simüle hasta
ve standardize hasta gibi yöntemlerin kullanılması
ile daha etkin bir biçimde yürütülmektedir. (Baxter
ve diğ. 2009, Bremmer ve diğ. 2006, Colleen 2006,
Dikici ve Yarış 2007, Yücesoy ve diğ. 2001). 

Gösterme yöntemi ve öğrenim rehberleri belli
bir beceriyi uygularken izlenmesi gereken basa-
makları öğrenmeyi kolaylaştırır. Bunlara ek olarak
Karabacak ve diğ. (2003)’nin yaptığı çalışmada,
takrir ve gösterme yöntemi ile öğrenim rehberi kul-
lanmanın karşılaştırıldığı çalışmada deney ve kont-
rol grubu arasında fark olmadığı ancak her iki gru-
bun başarısının yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalış-
ma sonucunda beceri eğitiminde yeni yöntemlerin
denenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Şenturan ve
diğ. (2003)’nin, beceri eğitiminde öğrenim rehberi
kullanmanın öğrencilerin kaygı düzeylerine etkisini
inceledikleri çalışmada, deney ve kontrol grubu
arasında anlamlı bir fark bulunmaması geleneksel
yöntemlerin yanı sıra başka yöntemlerin kullanıl-
ması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Teknoloji de beceri eğitiminde daima önemli
bir rol oynamıştır. Videolar, solunum sesleri gibi
ses kayıtları ve gelişmiş maketlerin kullanılması
hemşirelik öğrencilerinin beceri öğrenmesini ko-
laylaştırır (Childs and Sepples 2006). Ahsen ve
diğ. (2010)’nin yaptığı çalışmada iletişim becerile-
rinin öğretilmesinde rol oynama ve video gösteri-
minin birlikte kullanılmasının etkili olduğunu ve
kullanılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. Blo-
omfield ve diğ. (2010), el yıkama beceri eğitimin-
de interaktif bilgisayar destekli öğrenme ile gele-
neksel yüz yüze öğrenme yöntemini karşılaştır-
mışlar ve bilgisayar destekli eğitimin en az yüz
yüze eğitim kadar etkili olduğunu belirlemişlerdir.

Özelikle son yıllarda tıp öğrencilerinin eğiti-
minde sık kullanılan simüle ve standardize hasta-
lar beceri eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Simüle hasta, belli bir hastalık konusunda doğru
öykü ve muayene bulguları tablosu çizebilmesi
amacı ile dikkatle eğitilmiş normal bir kişidir.
Standardize hasta ise daha geniş bir şemsiyede
yer almakta olup, hem simüle hastaları hem de
kendi hastalıklarını standardize ve değişmez bir
şekilde anlatması için eğitilmiş gerçek hastaları
içeren bir kavramdır (Dikici ve Yarış 2007). 

Hemşirelik, mesleksel beceriler ile ilgili bir
hatayı kabul etmeyen ve yapılan hatanın çok cid-
di sonuçlara yol açabileceği bir meslek olması ne-
deni ile mesleksel beceri eğitimine gereken
önem, emek ve zaman verilmeli ve eğitim süreci
sürekli değerlendirilmelidir. Araştırmanın yapıldı-
ğı hemşirelik yüksekokulunda uygulanan meslek-
sel beceri eğitim süreci değerlendirilmiş ve süre-
cin iyileştirilmesine yönelik bazı değişikliklerin
yapılmasına karar verilmiştir. 

Mesleksel Beceri Laboratuvarı Çalışma Süreci

Hemşirelik yüksekokulunun kuruluşundan bu
yana (1994-1995 yılı öğretim döneminden) öğren-
cilere MBL’de psikomotor beceri eğitimi veril-
mektedir. Okulda Probleme Dayalı Öğrenme
(PDÖ) modeli uygulamasının başladığı 1999-2000
yılından itibaren teori, uygulama ve laboratuvar ça-

lışmaları entegre olarak yürütülmektedir. PDÖ mo-
deline göre her modülün senaryosu insan, sağlık,
çevre ve hemşirelikle ilgili kavramları kapsayacak
şekilde hazırlanır. Hemşirelik kavramının alt konu-
larından birisi olarak psikomotor beceriyle ilgili bir
öğrenme konusu yer alır. Öğrenciler diğer öğrenme
konuları gibi bu konuyu da araştırarak oturumlarda
teorik olarak tartışır. Oturum sonunda öğrencilere
mesleksel becerilerde görevli öğretim elemanı ta-
rafından hazırlanmış ilgili psikomotor beceri listesi
verilir. Öğrenciler laboratuar çalışmasına beceri
listesi rehberliğinde hazırlanır. 

Hemşirelik yüksekokulunun 1999-2007 öğ-
retim yılına kadar laboratuvar çalışma süreci
şöyledir: MBL çalışması her beceri için 3-4 saat
süreyle yapılmaktadır. Mesleksel becerilerden
sorumlu öğretim elemanı, öğrencilere önceden
verilen beceri listesine uygun olarak beceriyi ya-
parak gösterir. Öğrenciler, becerinin özelliğine
göre 6-10 kişilik küçük gruplara ayrılır ve bir öğ-
retim elemanı rehberliğinde beceriyi yapar duru-
ma gelinceye kadar tekrarlar. Çalışmanın sonun-
da öğrenci yazılı geribildirim vererek laboratuar-
dan ayrılır.

Hemşirelik yüksekokulunda, her öğretim dö-
nemi sonunda öğrenci ve öğretim elemanlarından
öğrenim süreciyle ilgili yazılı ve sözlü geribildi-
rimler alınarak değerlendirmeler yapılır. Alınan
geribildirimlere göre; laboratuarda psikomotor
beceri eğitiminin beceriye odaklı uygulandığı, öğ-
renci ve öğretim elemanı için mekanik bir uygu-
lama olarak görülmeye başlandığı belirlenmiştir.
Beceri laboratuvarı ve klinik uygulamalarda öğ-
rencilerle çalışan öğretim elemanlarından alınan
geribildirimlere göre; öğrenciler laboratuarda kri-
tik düşünme ve problem çözme becerisini kullan-
mamakta, laboratuarda fazla zaman geçirmek is-
tememekte, süreci sıkıcı bulmakta ve öğrenilen
becerileri uygulama alanına taşımakta sorunlar
yaşamaktadır. 

Literatürde laboratuar çalışmalarının farklı
yöntemler kullanılarak yürütülmesi sonucunda
öğrenci yeterliliğinin arttığı, çalışma ortamının
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olumlu algılandığı ve öğrencinin sıkılmadan öğ-
rendiği belirtilmektedir (Yücesoy ve diğ. 2001,
Bremmer ve diğ. 2006, Colleen 2006, Dikici ve
Yarış 2007, Baxter ve diğ. 2009). Laboratuar ça-
lışma sürecinde belirlediğimiz sorunlar nedeniy-
le, hemşirelik yüksekokulunda MBL eğitim süre-
ci 2007-2008 öğretim yılında pilot bir uygulama
olarak ikinci sınıf öğrencileri için yeniden yapı-
landırılmasına karar verilmiştir.  

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı; beceri listeleri, beceri

adımlarının gerekçeleri, video ve senaryolar kul-
lanılarak uygulanan psikomotor beceri eğitimine
ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşle-
rini değerlendirmektir. Bu görüşler doğrultusun-
da eğitimin etkinliği değerlendirilerek mesleksel
beceri eğitim sürecinde gerekli düzenlemelerin
yapılması hedeflenmiştir.

Yöntem
Araştırmanın Türü

Bu araştırma tanımlayıcı tipte planlanmıştır.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri

Araştırma, Ege Bölgesi’ndeki bir ilde bulunan
bir üniversitenin hemşirelik yüksekokulunda
2007-2008 öğretim yılı güz döneminde uygulan-
mıştır. Araştırmanın yapıldığı hemşirelik yükseko-
kulunda 1999-2000 yılından itibaren PDÖ yönte-
miyle eğitim verilmektedir. PDÖ modeline göre,
bir öğretim yılında toplam on ya da on iki modül
bulunmaktadır. Bir modül ortalama iki hafta sür-
mektedir. On beş günlük modül içerisinde dört
PDÖ oturumu, bir psikomotor beceri laboratuarı,
bir iletişim laboratuarı, bazı modüllerde bir anato-
mi laboratuarı yer almaktadır. 

Hemşirelik yüksekokulunda 6 mesleksel be-
ceri laboratuvarı bulunmakta ve her laboratuvar-
da 6-10 öğrenci bir öğretim elemanı ile birlikte
çalışmaktadır. Laboratuvar odalarında hasta ba-
kım mankeni ve her beceri için gerekli olan diğer
araç gereçler bulundurulmaktadır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini ikinci sınıfta okuyan
toplam 82 öğrenci ve bu sınıfın laboratuar çalış-
malarına katılan toplam 15 öğretim elemanı oluş-
turmuştur. Çalışmada örneklem seçimi yapılma-
mıştır. Çalışmanın yalnızca ikinci sınıflarla yapıl-
masının nedeni; 2007-2008 öğretim yılı güz döne-
minde MBL çalışmalarındaki değişikliklerin uy-
gulanması için bu sınıfın pilot olarak seçilmesidir. 

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri, her bir laboratuar çalışma-
sının sonunda toplanmıştır. Verilerin toplanması
için, MBL eğitim sürecini değerlendirmek ama-
cıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Mes-
leksel Beceri Geribildirim Formu” kullanılmıştır.
Bu form, laboratuar çalışmasının her bir aşaması-
nı içerecek şekilde oluşturulmuştur. Mesleksel
Beceri Geribildirim Formu; hazırlık, uygulama,
öğrenme olmak üzere üç bölüm ve toplam 12
maddeden oluşmaktadır. Her bir madde 0=Çok
yetersiz ve 4=Çok iyi puanları arasında değerlen-
dirilmektedir. Geribildirim formunun sonunda
öğrencilerin geribildirimlerini yazabilecekleri bir
bölüm ayrılmıştır. 

Mesleksel Beceri Laboratuarı Çalışma Süreci

Hazırlık Aşaması

Laboratuar çalışmasında amaç, öğrencinin te-
orik bilgi ile uygulamayı birleştirebilmesi, öğren-
cinin psikomotor beceriyi öğrenirken problem
çözme, karar verme, eleştirel düşünebilme ve kli-
nik ortamla ilişkilendirebilme becerilerini geliş-
tirmektir. Ayrıca laboratuvar ortamını zevkli bir
hale getirmek böylece öğrencinin öğrenme moti-
vasyonunu arttırmaktır. Bu planlama ile öğrenci-
ler ve öğretim elemanlarının laboratuarda etkili
zaman geçirmeleri, öğrenci için öğrenmenin kalı-
cı ve eğlenceli olması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada yer alan beceriler;

• Doktor istemi alma, hemşire gözlem formu
çıkarma, oral ve yerel ilaç uygulamaları,
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• Hastaya koruyucu yatış pozisyonları verme,

• Ampulden ve flakondan ilaç çekme, intra-
müsküler (IM) ve subkütan (SC) enjeksiyon uy-
gulama,

• İntravenöz (IV) damar yolu açma ve sıvı te-
davisi uygulama, preoperatif ve postoperatif ba-
kım uygulamalarıdır.

Laboratuar çalışması için ilk olarak beceri lis-
teleri gözden geçirildi ve beceri basamakları ile il-
gili gerekçelerin tartışılması için klinik problemle-
rin yer aldığı senaryolar hazırlandı. Bu senaryolar
klinik ortamlarda öğrencinin sıklıkla karşılaşabi-
leceği problemleri içermektedir. Öğrencilerden
beklenen, laboratuarda hem psikomotor beceriyi
yapar duruma gelmesi hem de senaryoda verilen
problemleri çözmesidir. İkinci aşamada; laboratu-
ardaki küçük grup çalışmalarında standardizasyo-
nu sağlamak amacıyla her bir beceri için öğretim
elamanlarına çalışma yönergesi hazırlandı. Yöner-
geler, beceri eğitim çalışmasının adım adım ilerle-
yişini içermektedir. Çalışmanın her aşaması için
tahmini süreler belirlendi. Yönergeler laboratuar
çalışmasından 2 hafta önce öğretim elemanlarına
dağıtıldı ve çalışmadan bir hafta önce laboratuarda
her becerinin uygulama sürecine ilişkin hazırlık
eğitimi yapıldı. Öğretim elemanlarından gelen
öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler ya-
pıldı. Üçüncü aşamada; öğrencilerle yeni labora-
tuar çalışma süreci hakkında bilgilendirme toplan-
tısı yapıldı ve öğrencilerin beklentileri alındı. Son
aşamada araştırmacılar, laboratuar çalışmasına ka-
tılacak öğretim elemanları için çalışmadan bir gün
önce araç gereç, ortam hazırlığı ve senaryonun iş-
leyişinin tartışıldığı toplantılar düzenledi.  

Uygulama Aşaması

Çalışmaya dahil edilen MBL çalışmaları farklı
günlerde, her bir beceri için 4 saat süreyle uygu-
landı. Öğrenciler becerinin özelliğine göre 6-10
kişilik küçük gruplara ayrıldı ve hazırlanan plan
dahilinde çalışmalar yürütüldü. Öğrenciler labo-
ratuvar çalışmasına başlamadan önce, IM ve SC
enjeksiyon uygulama ile IV damar yolu açma be-

cerileri için video gösterimi yapıldı. Daha sonra
öğrenciler, öğretim elemanı rehberliğinde beceri-
yi yapar duruma gelinceye kadar çalıştılar. Çalış-
malar sırasında kullanılan klinik senaryolar öğ-
rencilere rol verilerek canlandırıldı ve öğrenciler-
den senaryodaki problemi çözmeye yönelik giri-
şimlerde bulunmaları istendi. Öğrenciler beceriyi
yapar duruma geldiğinde, her beceri öğretim ele-
manı tarafından değerlendirildi. Çalışma bittikten
sonra öğrenciler ve öğretim elemanlarından MBL
geribildirim formunu doldurmaları istendi. Ayrıca
çalışma sürecini değerlendirmeye yönelik sözel
geribildirim alındı. 

Verilerin Analizi
Veri toplama formundan elde edilen veriler

bilgisayar ortamına aktarılmış SPSS 15.0 paket
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verile-
rin analizinde t test kullanılmıştır.

Araştırmanın sonuçları çalışmanın yapıldığı
hemşirelik yüksekokulu için genellenebilir.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın uygulanabilmesi için hemşirelik
yüksekokulu müdürlüğünden yazılı izin alınmıştır.
Çalışmaya katılan öğrenci ve öğretim elemanları-
na çalışma hakkında bilgi verilmiş ve sözel olarak
izin alınmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin tümü kız ve

ikinci sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin yaş ortala-
ması 21 ± 2.5’dir. Hemşirelik yüksekokulu 2007-
2008 öğretim yılı ikinci sınıf güz döneminde yapı-
lan dört psikomotor beceri laboratuvar çalışması
için öğretim elemanı ve öğrencilerin verdikleri
toplam puan ortalamaları incelendiğinde, birinci,
ikinci ve dördüncü laboratuvar çalışmasına öğre-
tim elemanlarının öğrencilere göre daha düşük
puan verdikleri belirlenmiştir (p<0.05). Üçüncü
laboratuvar çalışması için öğretim elemanı ve öğ-
rencilerin puan ortalamaları arasında fark saptan-
mamıştır (p>0.05) (Tablo 1).
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Öğretim elemanlarının dört MBL çalışmasının
hazırlık, uygulama ve öğrenme aşamalarına ver-
dikleri geribildirim puan ortalamaları incelendi-
ğinde; öğrenme bölümüne göre, hazırlık ve uygu-
lama bölümüne daha yüksek puan verdikleri gö-
rülmektedir. Öğretim elemanlarının en düşük pu-
anları öğrenme bölümünde yer alan gerekçe yaz-
ma (2,55 ± 1,37), akran katkısı (2,80 ± 1,15), ge-
rekçe ve senaryo tartışma (3,03 ± 0,84) maddele-
rine; en yüksek puanı laboratuar çalışma ortamı-
nın eğlenceli olması maddesine verdikleri belir-
lenmiştir (3,93 ± 0,18) (Tablo 2).

Öğrencilerin geribildirim puan ortalamalarının,
üç bölüm için birbirine yakın olduğu belirlenmiş-
tir. Öğrenciler en düşük puanları, hazırlık bölü-
münde yer alan araç gereç yeterliliği (3,44 ± 0,77)
ile eğitim rehberlerinin anlaşılırlığı (3,45 ± 0,81)
maddelerine; en yüksek puanları ise eğitici katkısı
(3,87 ± 0,38), psikomotor beceriyi yapma (3,86 ±
0,39) ve uygulamanın zevkli olması maddesine
(3,85 ± 0,43) verdikleri belirlenmiştir (Tablo 2).

Öğretim elemanları ile öğrencilerin geribildi-
rim puan ortalamaları karşılaştırıldığında; eğitim

rehberlerinin anlaşılırlığı, gerekçe yazma, gerekçe
ve senaryo tartışma, akran katkısı madde puan or-
talamalarının istatistiksel olarak farklı olduğu sap-
tanmıştır (p<0.05).

Öğretim elemanları ve öğrencilerin laboratuar
çalışmalarına yönelik sözel geribildirimlerine gö-
re, senaryoların ve rol oynama uygulamalarının öğ-
renmede olumlu katkı sağladığı, çalışmaların zevk-
li geçtiği ancak gerekçe tartışmalarının istenen dü-
zeyde olmadığı ve öğrencilerin laboratuara yeterli
hazırlık yapmadan geldikleri belirlenmiştir.

Öğretim elemanlarının MBL çalışmalarına
ilişkin olumlu sözel geribildirimleri şöyledir:

• “Beceri eğitiminin gerçeğe uygun senaryolar
kullanılarak yapılması öğrencilerin ilgisini çekti,
merak uyandırdı. Öğrenciler kendi yaşamlarından
örnekler vererek karşılaştırma yaptılar”.

• “Öğrencilerin önceden olduğu gibi laboratu-
varda sıkılmadıklarını, çalışmanın sonuna kadar
ilgilerinin azalmadığını gördük. Hem bizim hem
de öğrenciler açısından laboatuvar çalışmaları
zevkli geçti”.
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Tablo 1: Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Mesleksel Becerilere Yönelik Değerlendirme Puanlarının Karşılaştırılması

2007-2008 Güz Dönemi Öğretim Elemanı Öğrenci 
Laboratuvar Çalışmaları X SS X SS t p

Laboratuvar I
• Doktor istemi alma 3.40 0.46 3.75 0.52 2.05 p = 0.016
• Hemşire gözlem formu çıkarma p < 0.05
• Oral – lokal ilaç uygulama

Laboratuvar II

• Hastaya yatak içi koruyucu pozisyon verme 3.22 0.95 3.85 0.35 2.52 p = 0.006
p < 0.05

Laboratuvar III
• Ampulden ve flakondan ilaç çekme 3.72 0.48 3.86 0.17 0.70 p = 0.754 
• İntramusküler (IM) – Subkütan (SC) p > 0.05

enjeksiyon uygulama
Laboratuvar IV

• IV damar yolu açma ve 3.52 0.45 3.89 0.14 2.17 p = 0.010
sıvı tedavisi uygulama p < 0.05

• Preoperatif ve postoperatif bakım



• “Her bir beceri için laboratuvar çalışma
planlarının hazırlanması gruplar arasındaki farklı-
lığı azalttı. Planlanan çalışma süreleri uygundu”.

• “Öğrenciler enjeksiyon uygulama ve IV da-
mar yolu açma laboratuvar çalışmasında oldukça
istekli ve meraklıydılar. Enjeksiyon yapmak için
klinik uygulamayı sabırsızlıkla beklediklerini an-
cak korktuklarını da ifade ettiler”.

• “Preoperatif ve postoperatif bakım uygula-
maları beceri listeleri öğrencilere yoğun geldi. Bu
laboratuvar çalışması için daha uzun bir çalışma
süresi gerekiyor”. 

Öğretim elemanlarının MBL çalışmalarına
ilişkin olumsuz sözel geribildirimleri şöyledir:

• “Öğrenciler beceri listelerindeki adımların
gerekçelerini yeterli araştırmadıkları için gerekçe-
lerin tartışılması yetersiz oldu. Bizden gerekçeler
için bilgi talep ettiler. Tartışılmayan gerekçeler

yeniden öğrenme konusu olarak belirlendi bu du-
rum öğrenciyi memnun etmedi”.

• “Öğrenciler rol oynamada görev almaktan
çekindiler”.

Öğrencilerin MBL çalışmalarına ilişkin olum-
lu sözel geribildirimleri şöyledir:

• “Senaryolardaki problemlerin gerçek olması
merakımı uyandırdı, öğrenmede yardımcı ve akıl-
da kalıcılık sağlıyor. Klinikte karşılaşabileceğimiz
sorunları önceden görmek biraz rahatlattı”.

• “Laboratuar çalışmaları zevkli geçti, sıkılma-
dık. Rol oynama yapılması eğlenmemizi sağladı
ve hasta ile iletişim kurmanın güçlüğünü anla-
dık”.

• “Çalışma süreleri yeterliydi. Her grup aynı
zamanda laboratuvardan ayrıldı. Önceden bazı
gruplar erkenden çıkıyor bazıları çıkamıyordu”.
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Geribildirim Puan Ortalamaları
Değerlendirme Kriterleri Öğretim Elemanı Öğrenci

X          SS             X         SS t            p
Hazırlık
Beceri listesinin anlaşılırlığı 3.81 0.42 3.45 0.81 2.57 p<0.05
Araç gerecin yeterliliği 3.65 0.45 3.44 0.77 1.46 p>0.05
Öğrenci sayısının uygunluğu 3.85 0.31 3.72 0.62 1.22 p>0.05
Çalışma sürenin yeterliliği 3.85 0.27 3.83 0.44 0.25 p>0.05
Toplam 3.79 0.36 3.61 0.66 1.63 p>0.05
Uygulama
Zevkli olması 3.93 0.18 3.85 0.43 1.33 p>0.05
İlgi/merak uyandırması 3.84 0.26 3.83 0.47 0.12 p>0.05
Kendini güvenli hissetme 3.77 0.32 3.83 0.46 0.67 p>0.05
Toplam 3.84 0.25 3.84 0.45 0.00 p>0.05
Öğrenme
Gerekçe yazma 2.55 1.37 3.53 0.69 2.72 p<0.05
Gerekçe ve senaryo tartışma 3.03 0.84 3.84 0.42 3.11 p<0.05
Beceriyi yapabilme 3.74 0.40 3.86 0.39 1.10 p>0.05
Akran katkısı 2.80 1.15 3.82 0.44 3.4 p<0.05
Eğitici katkısı 3.86 0.31 3.87 0.38 0.11 p>0.05
Toplam 3.19 0.81 3.78 0.46 2.80 p<0.05

Tablo 2: Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Dört Laboratuvar Çalışmasına Yönelik Beceri Aşamalarına İlişkin Geribildirim 
Puanlarının Karşılaştırılması



• “Beceri rehberlerini okuduğumuzda anla-
makta zorlanıyoruz ancak laboratuvarda yapınca
kolay geliyor. Videoları izlemek anlamamızı ko-
laylaştırdı”.

• “Enjeksiyon yapmayı öğrenmeyi çok istiyor-
duk. Çevremizdeki insanlar daha iğne yapmayı
öğrenmedin mi diye soruyorlardı. Şimdi öğrendi-
ğimizi söyleyebiliriz. Gerçek insanda yapmak
için sabırsızlanıyoruz ancak korktuğumuzu da iti-
raf etmeliyiz”.

Öğrencilerin MBL çalışmalarına ilişkin olum-
suz sözel geribildirimleri şöyledir:

• “Yönlendiriciler beceri adımlarının gerekçe-
leriyle ilgili bilgi vererek öğrenmemize katkı ve-
rebilirdi, yeniden öğrenme konusu çıkarmak yü-
kümüzü arttırdı”.

• “Kaynakların İngilizce olması hazırlanmamı-
zı olumsuz etkiliyor”.

• “Gerekçelerin öğrenilmesi yetersizdi, beceri
sınavı için tekrar çalışmak gerekiyor”.

Tartışma
Çalışma sonucunda, öğretim elemanlarının üç

MBL çalışması için verdikleri değerlendirme
toplam puan ortalamalarının, öğrencilerin toplam
puan ortalamalarına göre daha düşük olduğu be-
lirlenmiştir (p<0.05) (Tablo 1). Bu farkın nedeni,
geribildirim formunun “öğrenme” bölümünde
yer alan gerekçe yazma, gerekçe ve senaryo tar-
tışma ile akran katkısı maddelerine öğretim ele-
manlarının düşük puan vermiş olmasından kay-
naklanıyor olabilir (Tablo 2). Bu sonuç öğretim
elemanlarınının sözel geribildirimleri doğrultu-
sunda, laboratuarda öğrencilerden beklentileri-
nin yüksek olması, bazı öğrencilerin gerekçeleri
yazmadan gelmeleri ve tartışmalara yeterince ka-
tılamamaları sonucunda düşük puan vermeleri ile
açıklanabilir. Her iki grupta, intramusküler (IM)
ve subkütan (SC) enjekiyon uygulamasına veri-
len puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlen-
miştir (p>0.05). McAdams ve diğ. (1989)’nin
psikomotor beceri laboratuar çalışmalarında

hemşirelik öğrencilerinin algılarını değerlendir-
diği çalışmada, öğrenciler en yüksek puanı inta-
venöz girişim yaptıkları laboratuar çalışmasına
vermişlerdir. Çalışmamızda invaziv bir girişim
olan enjeksiyon uygulama laboratuarına öğrenci-
lerin yüksek düzeyde motivasyon ve hazır oluş-
lukla gelmeleri, öğretim elemanlarının beklenti-
lerini karşılayarak yüksek puan vermelerinde et-
kili olmuş olabilir. Öğrenciler ilk kez invaziv gi-
rişim öğrenmenin verdiği heyecan ve isteklilik
nedeniyle laboratuar çalışmasına yüksek puan
vermiş olabilirler. Öğrencilerin sözel geribildi-
rimlerinde enjeksiyon yapma becerisini uygula-
mada istekli ve heyecanlı olduklarını ifade etme-
leri bu sonucu destekler niteliktedir. 

Mesleksel Beceri Laboratuar Geribildirim
Formu Maddelerine Göre Alınan Geribildirimler

Öğretim elemanlarının, hazırlık bölümünde
eğitim rehberlerinin anlaşılırlığı maddesine ver-
dikleri geribildirim puan ortalaması öğrencilerin
puan ortalamasına göre yüksektir (p<0.05) (Tablo
2). Bu farklılık beklenen bir durumdur, çünkü öğ-
rencinin bilmediği bir beceriyi sadece okuyarak
anlaması zordur. Öğrenci psikomotor beceriyi öğ-
renirken kavrama, odaklaşma ve otomatikleşme
aşamalarından geçer. Eğitici, öğrencinin ilgili be-
ceriyi genel hatlarıyla kavramasında, sırasıyla zih-
nine yerleştirmesinde ve uygulama sırasında be-
ceriyi doğru olarak yapmasında yardımcıdır. Öğ-
rencilerin; “eğitim rehberlerini okuduğumda an-
lamıyorum ancak laboratuvarda yapınca kolay ol-
duğunu anlıyorum” sözel geribildirimi öğrenme
sürecini açıklar niteliktedir.

Laboratuarda araç gereç eksikliği olmamasına
rağmen, öğrencilerin bu maddeye öğretim ele-
manlarına göre düşük puan vermiş olmaları ista-
tistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Laboratuvarda araç gereç eksikliği, öğrencinin
beceriyi tekrar tekrar yaparak öğrenmesini engel-
leyen önemli bir eksikliktir. Bu nedenle, öğrenci-
lerin laboratuarda eksikliğini duydukları araç ge-
recin belirlenmesi ve karşılanması eğitimin kali-
tesini arttırmak açısından önemlidir.
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Öğrenci sayısının uygunluğu ve çalışma sürele-
rinin yeterliliğine her iki grup da yüksek puan ver-
miştir. Öğrenciler planlanan çalışma süresinde be-
ceriyi yapar duruma gelinceye kadar, istedikleri
kadar tekrar etme fırsatı bulmaktadır. Öğretim ele-
manı öğrenci oranı 1/6-10 oranında çalışmışlardır
ve bu sayı çalışma süresi ile karşılaştırıldığında uy-
gun bir orandır. Öğrenci ve öğretim elemanlarının
sözel geribildirimleri bu sonucu desteklemektedir.
Bu sonuçlara benzer olarak, Childs ve Sepples’in
(2006) kompleks hasta bakım senaryoları kullana-
rak yaptıkları çalışmada, öğrenciler ve öğretim ele-
manları laboratuar çalışma sürelerini yeterli bul-
duklarını, gruplardaki öğrenci ve öğretim elemanı
sayısının uygun olduğunu, öğrenme fırsatlarını çok
yönlü ve zengin bulduklarını ifade etmişlerdir.
Schoening ve diğ. (2006)’nin laboratuvar çalışma-
sında çoklu tekrar yapmanın öğrencilerin kendini
rahat hissetmesine neden olduğu ve öğrenmeyi ge-
liştirdiğini belirlemiştir.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının uygulama
bölümünde yer alan tüm geribildirim maddeleri-
ne yüksek puan vermeleri uygulanan yeni labo-
ratuvar çalışma modelinin, başta belirlenmiş
olan, öğrencinin laboratuvarda zaman geçirmek
istememesi ve süreci sıkıcı bulması sorunlarına
çözüm getirdiği söylenebilir. Alınan sözel geri-
bildirimlerden senaryoların, rol oynamanın, so-
run çözmenin, kritik düşünme becerisini kullan-
manın laboratuar ortamını eğlenceli ve öğrenme-
yi kalıcı kıldığı ifadeleri bu sonucu destekler nite-
liktedir. Klinikte karşılaşabilecekleri sorunları
önceden görmenin anksiyete düzeylerini azalt-
mada olumlu bir faktör olduğunu ifade etmeleri
önemli bir sonuçtur. Freet ve Fry (2005) yaptık-
ları çalışmada, çeşitli eğitim yöntemleri kullana-
rak yapılan beceri eğitimlerinin öğrenciler ve öğ-
retim elemanları tarafından eğlenceli, beceri ile
teoriyi birleştirmede yardımcı, özellikle son sınıf
öğrencileri için klinik ortamlarda karşılaşılan so-
runların çözümünde yardımcı olarak değerlendi-
rildiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar öğrenci-
lerin, farklı eğitim yöntemleri kullanılarak labo-

ratuarda kliniğe yönelik problemlerin çözümlen-
mesi sonucunda kendilerini daha güvenli hisset-
me ve anksiyete düzeylerini azaltmada yardımcı
olduğunu göstermektedir (Graham ve Scollon
2002, Bremmer ve diğ. 2006, Baxter ve diğ.
2009).

Geribildirim formunun öğrenme bölümünde
yer alan maddelerden gerekçe yazma, gerekçe ve
senaryo tartışma maddelerine verilen puan farklı-
lıkları incelendiğinde öğrencilerin beceri adımları-
nın gerekçelerini yazmadıkları belirlenmiştir. An-
cak öğretim elamanlarından alınan sözel geribildi-
rimlere göre, öğrenciler laboratuarda öğretim ele-
manı ile gerekçeleri tartışmak istemektedir. Öğ-
rencilerden alınan sözel geribildirimler öğrencinin
öğretim elemanı ile birlikte gerekçe tartışmak iste-
diği sonucunu desteklemektedir. Himes ve diğ.
(2009)’nin simulasyona dayalı senaryolarla yap-
tıkları laboratuvar çalışmasında öğrencilerin olum-
lu görüş bildirdikleri ancak bizim çalışma bulgu-
larımızdan farklı olarak öğrencilerin laboratuvar
çalışmasına gerekli okumaları yaparak hazırlıklı
geldikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin, farklı bir
orta eğitim sisteminden gelmesi, birinci sınıfta yer
alan MBL çalışmalarının kritik düşünmeyi gerek-
tirecek senaryolarla çalışılmamış olması, öğrenci-
lerin hazır bilgi beklemesini açıklayabilir. Ayrıca
öğrencilerin, becerilerin gerekçesini araştırmak
için yabancı kaynaklara gereksinim duymaları, ya-
bancı dil bilgilerinin yeterli olmaması ve bu kay-
nakları kullanmaması sorunun diğer bir nedeni
olabilir. Öğretim elemanlarının aynı maddelere
verdikleri puanlar ve sözel geribildirimler bu so-
nuçları destekleyici özelliktedir. Öğretim eleman-
ları aynı nedenlere bağlı olarak laboratuar çalışma-
sında akranın öğrenmeye katkısını kısıtlı bulmakta-
dır. Öğrenciler, öğretim elemanından gerekçeler
için bilgi talep etmelerine karşılık yeterli bilgi al-
madıklarını belirtseler de eğitici katkısına yüksek
puan vermişlerdir. Alınan sözel geribildirimlere
göre, öğretim elemanları PDÖ eğitim sistemi ge-
reğince gerekçelere yönelik detaylı bilgi verme-
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yip, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını
sağlamak amacıyla öğrencilerin yeniden öğrenme
konusu çıkarmalarını sağlamıştır. Ancak gerekli
durumlarda eğitici öğrenciye bilgi vermiştir. 

Sonuç
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğren-

ciler; laboratuvar çalışmalarının eğlenceli öğren-
meyi kalıcı kılan ve problem çözme becerisini ar-
tırır özellikte olduğunu belirtmişlerdir. Öğretim
elemanlarının geribildirimleri de öğrencilerin
olumlu geribildirimlerini destekler niteliktedir.
Öğrenci ve öğretim elemanlarından önceki yıllar-
da alınan yazılı ve sözlü geribildirimlere dayana-
rak, gruplar arasında farklılıkların olmadığı, çalış-
ma sürelerinin yeterli olduğu, öğrencinin labora-
tuardan memnun ayrıldığı saptanmıştır. Laboratu-
ar çalışmalarında kullanılan farklı yöntemlerin öğ-
rencinin öğrenmesini kolaylaştırdığı, merak ve
motivasyonunu arttırdığı anlaşılmaktadır. Ancak
öğretim elemanları, bazı öğrencilerin laboratuara
gelmeden önce hazırlık yapmadıklarını ve bunun
laboratuar çalışmalarını olumsuz etkilediğini be-
lirtmişlerdir. 

Elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler
sunulmuştur: 

• Laboratuarda problem çözme becerisini kul-
lanan ve tartışmaya aktif katılan öğrenciler için
ödül sisteminin geliştirilmesi, 

• Öğrencilerin beceri listelerindeki gerekçeler
bölümünü neden yazmadıklarının araştırılması, 

• Öğrencilerin laboratuara hazırlıklı gelmeleri-
ni sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi,

• Bu modelin, öğrencilerin klinik uygulama ba-
şarısına etkisinin araştırılması önerilmiştir. 
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