
 

 

 

 

 

 

 

S
E

N
E

M
 Y

A
L

Ç
IN

 
 
İST

A
N

B
U

L
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
Sİ  SA

Ğ
. B
İL

. E
N

ST
.  

 D
O

K
T

O
R

A
 T

E
Z
İ 

 
İS

T
A

N
B

U
L

-2007 

Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt 

yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak

Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya  

(sol yandaki gibi) olacak . 

Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK LİSANS TEZİ; 

Doktora ise  DOKTORA TEZİ  ifadesi kalacak 

Adınızı soyadınızı giriniz 

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız 



 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF.DR. GÜLSÜN TAŞOCAK  

HEMŞİRELİK ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI  

İSTANBUL-2007  

SENEM YALÇIN  

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA ÇALIŞAN 
HEMŞİRELERİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

(  DOKTORA TEZİ ) 



 ii

 

  

 



 iii

 



 iv 

İTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annem, babam ve kardeşlerime ithaf ediyorum. 

 

 



 v 

TEŞEKKÜR 

Eğitimim süresince ve mesleki yaşamımda değerli bilgileri ile beni aydınlatan ve 

desteğini esirgemeyen hocam Prof.Dr.Gülsün Taşocak’a, 

Bilgi ve deneyimlerini her zaman bizlerle paylaşan hocam Prof.Dr.Kamerya Babadağ’a,  

Eğitimim süresince destek ve yardımları için Hülya Kaya ve Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu’ndaki hocalarım ve arkadaşlarıma, 

Çalışmanın sürdürülmesi için izin veren tüm kuruluşlar ve araştırmaya katılan tüm 

hemşirelere,  

Çalışmanın sürdürülmesinde, destek ve yardımları için Joanne T. Ayoub, Renata 

Bobakova,  Milquicided Santos Villa, Murat Uçar’a, 

Yaşamımın her döneminde olduğu gibi, bu aşamada da benden sevgi ve moral desteğini 

esirgemeyen çok sevgili annem, babam ve kardeşlerime, 

Her zaman yanımda olan ve destekleyen arkadaşlarıma, Hatice ve Melih Ulupınar’a, 

ve adını sayamadığım katkıda bulunan herkese, tüm kalbimle sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım.  

 



 vi 

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI .......................................HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

BEYAN ...................................................................................................................... İİ 

İTHAF ....................................................................................................................... İİİ 

TEŞEKKÜR................................................................................................................ V 

İÇİNDEKİLER ..........................................................................................................Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................ Vİİİ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................... X 

ÖZET.........................................................................................................................Xİ 

ABSTRACT..............................................................................................................Xİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ .................................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER.................................................................................................. 3 

3. GEREÇ VE YÖNTEM........................................................................................... 23 

3.1. Araştırmanın Yöntemi ....................................................................................... 23 

3.2. Araştırmanın Yeri .............................................................................................. 23 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi...................................................................... 23 

3.4. Araştırma Soruları ............................................................................................. 24 

3.5. Verilerin Toplanması ......................................................................................... 24 

3.5.1. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları ve Değişkenler ................................ 24 

3.5.2. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Boyutları ...................................................... 26 

3.5.3. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Geçerlik Analizi ........................................... 27 

3.5.4. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Güvenirlik Analizi ....................................... 29 

  3.6. Verilerin Analizi………………………………………………………………….38 

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları .................................................................................. 38 

4. BULGULAR.......................................................................................................... 39 

4.1. Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki  Bazı Özelliklerine İlişkin Bulgular ............... 40 

Hemşirelerin Bireysel Bazı Özellikleri.................................................................... 40 

4.2. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ne İlişkin Bulgular .................................................. 45 

4.3. Bireysel ve Mesleki Özelliklerine Göre Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği 

Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın  Dağılımına İlişkin Bulgular............................ 56 

5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 65 



 vii

5.1. Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Bazı Özelliklerine İlişkin  Bulguların 

Tartışılması............................................................................................................... 66 

5.2. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ne İlişkin Bulguların Tartışılması............................ 67 

5.3. Bireysel ve Mesleki Bazı Özelliklere Göre Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındakı Farkın Dağılımına İlişkin Bulguların Tartışılması

................................................................................................................................. 72 

SONUÇ VE ÖNERİLER............................................................................................ 75 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 77 

FORMLAR ................................................................................................................ 83 

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................. 102 



 viii

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 3-1: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ile Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği’nin Puanlarının 

Karşılaştırılması ..........................................................................................................29 

Tablo 3-2: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Test-Tekrar Test Sonuçları ........................30 

Tablo 3-3: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Cronbach Alpha Sonuçları (N: 444) ..........31 

Tablo 3-4: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Üst-Alt Yarı Analizi Sonuçları ( N: 444) ...34 

Tablo 4-1: Hemşirelerin Bireysel  Bazı Özelliklerinin Dağılımı ( N:444).....................40 

Tablo 4-2 :  Hemşirelerin Mesleki  Bazı Özelliklerinin Dağılımı ( N:444) ...................42 

Tablo 4-3 : Hemşirelerin Çalıştıkları Alana Yönelik Eğitim Alma Durumunun Dağılımı     

( N: 444)......................................................................................................................43 

Tablo 4-4 : Hemşirelerin Akademik Bir Ünvana Sahip Olma Durumunun Dağılımı             

( N: 444)......................................................................................................................44 

Tablo 4-5 : Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin  Alt Boyutlarından Aldıkları  

Puanların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları  (N:444)................................45 

Tablo 4-6 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Maddelerin Dağılımı ( N=444) .................46 

Tablo 4-7 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Her Bir Maddesine Yönelik Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapmaların Dağılımı (N:444).....................................................50 

Tablo 4-8 : Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması  (N:444)...................................................................56 

Tablo 4-9 : Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Hemşirelik Yeterlik  Ölçeği Alt Boyut 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N: 444) ..........................................................57 

Tablo 4-10 : Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444)....................................................................58 

Tablo 4-11 : Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Alt 

Boyut Puan  Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444)................................................59 

Tablo 4-12: Hemşirelerin  Bazı Bireysel ve Mesleki Özelliklerine Göre Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması ( N: 444) ................................60 

Tablo 4-13 : Hemşirelerin Çalıştıkları Alandaki Görevlerine Göre Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444) ................................................61 

Tablo 4-14 :  Hemşirelerin Çalıştıkları Alana Yönelik Eğitim Alma Durumuna Göre 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444) ................62 



 ix 

Tablo 4-15 : Hemşirelerin Çalıştıkları Alana Yönelik Eğitim Alma Durumuna Göre 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Alt Boyut Puan  Ortalamalarının Karşılaştırılması                 

( N: 444)......................................................................................................................63 

 



 x 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

AHA: Amerikan Hastane Birliği (American Hospital Association) 

ANA: Amerikan Hemşireler Birliği ( American Nurses Association) 

AÖF: Açık Öğretim Fakültesi  

HYO: Hemşirelik Yüksekokulu 

HYÖ: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği  

JCAHO: Sağlık Bakım Organizasyonları Akreditasyon Birleşik Komisyonu ( The Joint 

Commission of  Accreditation of Healthcare Organization) 

KBB: Kulak Burun Boğaz 

KGI: Kapsam Geçerlik İndeksi 

NCQ: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ( Nursing Competency  Questionaire) 

NCSBN: Hemşirelik Eyalet Kurulları Ulusal Konseyi ( The National Council of State 

Boards of Nursing) 

NICU : Yenidoğan Yoğun Bakım ( Neonatal Intensive Care Unit) 

OSCE: Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavı ( Objective Structured Clinical 

Examination) 

ÖEYÖ: Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği  

PBDS: Performans Temelli Gelişim Sistemi ( Performance-Based Development 

System) 

SML: Sağlık Meslek Lisesi 

SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

SY: Sağlık Yüksekokulu 

TDK: Türk Dil Kurumu 



 xi 

ÖZET 

Yalçın, S. (2007). Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Yeterlik 

Düzeylerinin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik 

Öğretimi ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

Günümüz dünyasında özellikle de sağlık bakımında değişim süreklidir. Hemşirelik 

hizmetlerinin karmaşıklığının artmasıyla nitelikli hemşirelik bakımı için hastane işverenleri 

daha nitelikli ve yeterli hemşireler talep etmektedirler. Bu nedenle hemşireler, kariyerleri 

boyunca profesyonel yeterliği göstermeli ve sürdürmelidir. Araştırma, Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği’nin (Nursing Competence Questionaire) geçerlik, güvenirliğini değerlendirmek ve  

hemşirelerin yeterliklerini öz-değerlendirme yöntemiyle ölçmek amacıyla metodolojik, 

tanımlayıcı  ve ilişki arayıcı tasarım olarak planlanmıştır. Araştırma İstanbul ili sınırları içinde 

100 ve üzerinde yatağa sahip 2 üniversite, 8 Sağlık Bakanlığı ve 5 özel hastanede çalışan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 544 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

toplanmasında, Bilgi Formu, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği, Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama, Kolmogorov-Simirnow, 

Pearson Çarpım Moment Korelasyon katsayısı, Paired Sample t-testi, tek yönlü varyans analizi  

( ANOVA) ve Scheffe testi kullanılmıştır.  

 Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin (HYÖ) test-tekrar test güvenirliği r=0,64 ve iç tutarlılığı, 

Cronbach Alpha katsayısı= 0,74 bulunmuştur. Yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin 

yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği’ni oluşturan alt boyutların aritmetik ortalamalarına göre, bilişsel yetenek alt boyutu en 

yüksek ortalamaya sahip iken, sosyal katılımın en düşük ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. 

Hemşirelerin cinsiyet, medeni durum, çalışılan hastane, çalışılan alana yönelik eğitim alma 

durumlarına göre puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

Ancak yaş, görev, mezun olunan okul, mesleki deneyim süresi, çalışılan alan ve o alandaki 

çalışma süresine göre puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıştır.  

Hemşirelikte profesyonelliğin gelişmesi için önemli olan Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin  10 

boyutu arasında sırasıyla, tanılama, girişim, ego gücü, mesleki gelişim, planlama, uygulama 

bilgisi ve politika gelişimi, liderlik ve araştırma kullanımı ortalamalarının daha düşük olduğu 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler :  Hemşirelik, Yeterlik, Hemşirelikte Yeterlik, Yeterlik Tanılama, 

Yeterlik Ölçme  
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ABSTRACT 

Yalcin, S. (2007). Assessing Competency of Nurses Working at the Bedded Health Care 

Institutions. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Nursing 

Education, Doctorate Thesis. Istanbul.  

Change is a constant in today’s world, especially in health care. Along with the increasing 

complexity of nursing services, hospital employers are demanding qualified and staff nurses 

who have competecy for quality nursing care. That’s why, nurses should maintain and 

demonstrate professional competency trough the their career. The purpose of this methodologic, 

descriptive and correlational study was to make the reliability and validation study of the 

Nursing Competency Questionaire and evaluate nurses competence  with the self-assessed 

method. The study was conducted in Istanbul at hospitals with 100 and more bed, including two 

universities, eight-goverment hospitals and five-private hospitals. A total of 544 nurses 

accepting take part in the study. Data were collected with the Information Form, Nursing 

Competency Questionaire, Self-Efficacy-Sufficiency Scale. Data were evaluated with 

descriptive (frequency, percentage, mean) and analytical Kolmogorov-Simirnov, Pearson 

moment correlation coefficients technique, Paired Sample t-test, One way variance analysis       

( ANOVA) and Scheffe test. 

 The test-retest validity of  the Nursing Competency Questionaire is 0,64 and the Cronbach 

Alpha coefficient is 0,74. The scale is reliable and valid in determination of nurses’ competency 

level working at the bedded health care institutions. It was determined that cognitive ability had 

highest mean score value while social participatian had the least mean score value according to 

the means of  dimensions of  Nursing Competency Questionaire. It was found statistically 

significant difference in mean score values according to nurses’ gender, marital status, taking an 

education specified to the working area. But age, job position at the hospital, education, length 

of work experience, working ward and length of work in that ward did not show any  

statistically significant difference in mean score values.  

It was determined that assessment, intervention, ego strength, professional development, 

planning, knowledge of practice and policy development, leadership, and use of research which 

are very important to develope the  professionalism in nursing had less mean score values 

among in the order of  dimensions of Nursing Competency Questionnaire. 

Key Words: Nursing, Competency, Competency in Nursing, Competency Assessment, 

Competency Measurement 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde, bilim ve teknolojik alandaki ilerlemeler, sağlık bakım hizmetlerindeki 

reformlar, toplumun değişen sağlık bakım gereksinim ve beklentileri,  etik yaklaşımlar, 

profesyonel hemşirelik felsefesi ve rollerini etkilemekte, bu durum doğal olarak 

hemşirelikte yeterlik kavramını ve bu kavramın neleri, hangi özellikleri içerdiğini 

yaşamsal bir konu olarak gündeme getirmektedir. Ayrıca, hemşirelik hizmetlerinin 

karmaşık  ve  dinamik yapısı profesyonel hemşirelerin istenilen nitelikte ve yeterli 

olmasını, yeterliklerinin sürekli değerlendirilip kaydedilmesini zorunlu kılmaktadır 

(Cowan ve ark.,2005; Taşocak,2003; Waddell,2001). Hemşirelikte yeterliği tanılama 

ise, minimum bakım standartlarını saptamanın yanısıra  hasta/sağlıklı birey, aile ve 

toplumun sağlığını korumak açısından da gerekli olup ilgili kaynaklar ve gelişmiş 

ülkelerde birçok kuruluş tüm sağlık profesyonellerinin eğitiminin  yeterlik temelli 

yaklaşıma dönüştürülmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır (Ludwick, 1999; 

Mcilfatrick, 2004; Tzeng ,2004; Whittaker ve ark.,2000; Institute of Medicine Health 

Professions Education , 2003; Cook, 1999).  

 

Hızla değişen sağlık bakım sisteminde hemşirelerin karşılaştığı güçlükler, sağlık bakım 

çalışanlarının uygulamaya yönelik yeterliklere sahip olmasını gerektirmektedir ( Zhang 

ve ark., 2001). Ayrıca hemşirelerden gelecekte daha nitelikli ve yeterli olmaları 

beklenmektedir (Pearson, 2002).  

 

Yeterlik ile ilgili kaynaklarda çeşitli tanımlar yer almasına rağmen bu kavram  açık bir 

şekilde ifade edilmemiştir. Bartlett ve arkadaşları (2000) terminolojinin hemşirelikte 

yeterliği tanılamanın başlıca engeli olduğunu belirtmiştir. Bradshaw  ise (1998); 

hemşirelik yeterliğini tanılamadaki belirsizliği analiz etmiş ve hemşirelik yeterlik 

tanımlarının, yeterliğin tanımı ve hazırlığı için yardımcı olmadığını tartışmıştır ve 

bunun hem birey hem de hemşirenin güvenliği için potansiyel tehlike olabileceğini 

belirtmiştir ( Zhang ve ark., 2001; Irvine, 2005; Meretoja ve ark., 2002; Bartlett ve ark., 

2000) 
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Hemşirelikte yeterlik, nitelikli ve maliyet etkin sağlık bakımını sağlamak için temel bir 

etken olup  hemşirelerin sağlık bakımındaki hızlı değişikliklere ayak uydurmaları ve 

nitelikli  hasta bakım hizmetlerini sürdürmelerinin yanısıra iş doyumunu arttırıp işten 

ayrılmaları azaltmakta, dolayısıyla insan kaynakları yönetimi ve hizmet-içi eğitimin 

maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır (Barttlet ve ark., 2000; Dolan, 2003, Meretoja 

ve ark., 2002; Meretoja ve ark., 2004a; Tzeng ve  Ketefian, 2003; Benner; 1999).  

 

Kaynaklar tarandığında, yeterliği belirlemek, hemşirelerin rollerini ve performanslarını 

saptamak için farklı yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir (Robb ve ark., 2002). Bu 

kaynaklarda, klinik yeterlik tanılama yöntemlerinin çoğunlukla öğrenci hemşirelerin 

yeterliklerini belirlemek amacıyla geliştirildiği ve uygulama alanlarına aktarıldığı 

görülmektedir. Hemşirelikte yeterliği tanılamak amacıyla birçok çalışma yapılmasına 

rağmen güçlü kuramsal temeli oluşturacak ve bu temelden yola çıkarak objektif, geçerli 

ve güvenilir yeterlik tanılama yöntemlerinin gelişmesine rehberlik edecek  araştırma 

kanıtı çok az sayıdadır (Redfern ve ark., 2002). 

 

Sonuç olarak profesyonel hemşirelerin geleceğin sağlık sistemleri içerisinde etkin 

şekilde yerlerini almaları için onlardan beklenen yeterliklerin tanılanması ve sürekli 

araştırılarak değerlendirilmesi  gerekmektedir  (Bradshow 2003; Taşocak, 2003; 

Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem, 1999). 

 

Bu bilgiler doğrultusunda araştırma; Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin geçerlik, güvenirlik 

çalışmasını yapmak ve yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin yeterliklerini öz 

değerlendirme yöntemiyle ölçerek sonuçların ilgili çalışmalara rehber olması amacıyla 

metodolojik, tanımlayıcı  ve ilişki arayıcı tasarım olarak planlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Günümüzde, bilim ve teknolojik alandaki ilerlemeler, sağlık bakım hizmetlerindeki 

reformlar, toplumun değişen sağlık bakım gereksinim ve beklentileri,  etik yaklaşımlar, 

profesyonel hemşirelik felsefesi ve rollerini etkilemekte, bu durum doğal olarak 

hemşirelikte yeterlik kavramını ve bu kavramın neleri, hangi özellikleri içerdiğini 

yaşamsal bir konu olarak gündeme getirmektedir. Ayrıca, hemşirelik hizmetlerinin 

karmaşık  ve  dinamik yapısı profesyonel hemşirelerin istenilen nitelikte ve yeterli 

olmasını, yeterliklerinin sürekli değerlendirilip kaydedilmesini zorunlu kılmaktadır 

(Cowan ve ark., 2005; Taşocak, 2003; Waddell, 2001 ).Hemşirelikte yeterliği tanılama 

ise, minimum bakım standartlarının saptamanın yanısıra  hasta/sağlıklı birey, aile ve 

toplumun sağlığını korumak açısından da gerekli olup ilgili kaynaklar ve gelişmiş 

ülkelerde birçok kuruluş tüm sağlık profesyonellerinin eğitiminin  yeterlik temelli 

yaklaşıma dönüştürülmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır (Ludwick, 1999; 

Mcilfatrick, 2004; Tzeng, 2004; Whittaker ve ark., 2000; Institute of Medicine. Health 

Professions Education, 2003; Cook, 1999).  

 

Uluslararası hemşirelik kuruluşları, hemşirelerin  mesleki ve bireysel sorumluluk 

açısından  uygun ve yeterli hemşirelik bakımını sağlamak adına hemşirelikte yeterliği 

sürdürmeleri gerektiğini  belirtmişlerdir. Amerikan Hemşireler Birliği’nin   (American 

Nurses Association, ANA) (1999), toplumun hemşirelerden  kariyerleri boyunca 

yeterliği isteme hakkına sahip olduğunu, özellikle yeterlikle ilgili çalışma ve ilgili 

süreçlerin hemşireler tarafından kararlaştırılıp uygulanması gerektiğini vurgulamıştır. 

Amerika’da Sağlık Bakım Organizasyonları Akreditasyon Birleşik Komisyonu’nun 

(The Joint Comission of Accreditation of Healthcare Organizations, JCAHO) ölçütleri 

arasında işe alım esnasında ve istihdamı süresince hastanelerin çalışanlarının  

yeterliklerini  tanılamasının  gerekli olduğu yer almaktadır (Ludwick ve ark., 1999; 

Whittaker ve ark., 2000). Ayrıca, hemşirelikte yeterlik, nitelikli ve maliyet etkin sağlık 

bakımını sağlamak için temel bir etken olup  hemşirelerin sağlık bakımındaki hızlı 

değişikliklere ayak uydurmaları ve nitelikli  hasta bakım hizmetlerini sürdürmelerinin 

yanısıra iş memnuniyetini arttırıp işten ayrılmaları azaltmakta, dolayısıyla insan 

kaynakları yönetimi ve hizmet-içi eğitimin maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır 
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(Bartlett ve ark., 2000; Dolan, 2003; Meretoja ve ark., 2002; Meretoja ve ark., 2004a; 

Tzeng , 2003; Bener, 2006; Lenburg, 1999). 

 

2.1.Yeterlik Kavramı 

 

Yeterlik ile ilgili kaynaklarda çeşitli tanımlar yer almasına rağmen bu kavram  açık bir 

şekilde ifade edilmemiştir. Bir başka deyişle yeterlik kavramını tanımlamak için yapılan 

girişimlerde, aslında çok fazla karmaşa, çelişki ve yanlış yorumlamalara  neden olan 

aşırı tanımlama bulunmaktadır. Bartlett ve arkadaşları (2000) terminolojinin 

hemşirelikte yeterliği tanılamanın başlıca engeli olduğunu belirtmiştir. Bradshaw  ise 

(1998); hemşirelik yeterliğini tanılamadaki belirsizliği analiz etmiş ve hemşirelik 

yeterlik tanımlarının, yeterliğin tanımı ve hazırlığı için yardımcı olmadığını tartışmıştır 

ve bunun hem birey hem de hemşirenin güvenliği için potansiyel tehlike olabileceğini 

belirtmiştir ( Zhang ve ark., 2001) 

 

Watson ve arkadaşları (2002); farklı tanımlamaları bulunan yeterlik kavramının  belirsiz 

ve tartışamalara açık olduğunu belirtmiştir (Irvine, 2005).Yeterliğin anlamındaki 

karmaşaya rağmen, nitelikli ve maliyet etkili sağlık bakımını sağlamak için vazgeçilmez 

etkenlerden biri olduğu belirtilmektedir (Meretoja ve ark., 2002; Bartlett ve ark., 2000).   

 

Kaynaklar incelendiğinde yeterlik kavramı tanılanmaya çalışılırken bu kavramın yeterli, 

yetkin ve performans kavramlarının birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Eraut 

(1994), performans ve kapasite gibi yeterlikle ilgili kavramların biribiri yerine 

kullanıldığını belirtmiştir. Eraut Amerika ve Avustralya’daki kaynaklarda belirtildiği 

gibi yeterlik ve yeterli kavramları arasında bir ayırım yapmıştır. Eraut,  yeterli 

kavramının özel özellikler olarak; yeterliğin  ise bir kişinin tüm kapasitesini ifade eden 

genel bir kavram olarak algılandığını öne sürmüştür. Bu yetenekler, bilgi, beceri ve 

tutumların niteliklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Eraut, bir kişinin neyi yapmaya 

yetenekli olduğunu ifade eden yeterlik ile insanların uygulamada gerçekten ne yaptığını 

belirten performans arasında da bir ayırım yapmıştır. Yeterlik ve performans 

kavramlarından hangisinin tanılamanın odağında yer alacağına ilişkin birçok 

anlaşmazlık bulunmaktadır. While (1994), yeterlikten ziyade performansın daha 

görülebilir ölçüm sonuçları olduğunu belirtmiştir. Bir başka deyişle; odağın uygulamada 
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yetenekleri tanılama olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Worth-Butler ve arkadaşları 

(1994), Norman ve arkadaşları (2000) bu iki kavramın birbirinden ayrılamayacağını 

belirtmişlerdir. Onlar yeterliğin hem performans hem de yetenekleri/kapasiteyi 

gerektirdiğini ifade etmişlerdir. Worth-Butler ve arkadaşlarına (1994) göre, performans 

ölçülebilen gözlenebilir davranışları ifade ederken yetenekler tutum, değer, yargısal 

zeka ve mizaç/huy gibi gözlenemeyen nitelikleri ifade etmektedir. Eraut ‘un (1994) 

yeterliği performans nitelikleriyle bütünleştirdiğini öne sürmesi nedeniyle son belirtilen 

düşünceleri paylaştığı görülmektektedir. İngiltere’de yapılan bir projede (Proje 2000) 

Jeska (1998) yeterlik ve yetkinlik kavramlarını birbirinden ayırmıştır. Yeterliği, 

uygulamanın sergilenmesi ve geliştirilmesi gereken yönünü tanımlayan geniş bir ifade 

olarak,  yetkinliği ise, birçok yeterliğin başarılması ve uygulamayla bütünleştirilmesi ya 

da tüm uygulamaları yapabilme yeteneği olarak tanımlamıştır (Brunt, 2002; Clinton ve 

ark., 2005; Piercey, 2002). 

 

Kaynaklarda yeterlik ve yeterli kavramlarının da birbiri yerine kullanıldığına 

rastlanmaktadır.  Yeterlik (competency) ve yeterli (competence) iki farklı kavram  

olarak  görülmekte fakat genellikle varolan kaynaklarda açık bir şekilde bu fark 

belirtilmemiştir. Yeterlik ve yeterlikler, iş ile ilgilidir ve bir kişinin nitelikli sonuçlar 

ortaya çıkararak bir işin gereklerini karşılaması kapasitesidir. Aksine, yeterli ise; kişiyle 

ilgilidir, bir işte üstün ve/veya etkin performansa yol açan bireylerin niteliklerin altta 

yatan nedenlerdir. Woodruffe  ( 1993) daha açık şekilde  yeterlik kavramını kişinin 

yaptığı işlerin yönleri, yeterli kavramını da  yetkin performasın altında yatan bireyin 

davranışları olarak tanımlamıştır. Ayrıca, bir işin her biri bazı yeterlikleri gerektiren 

rollerin, çıktıların bir toplamı olmadığını ve yeterliklerin de bir işin aşamaları 

olmadığını ileri sürmüştür (Zhang ve ark., 2001). Watson ve arkadaşlarına göre (2002) 

yeterlikler, bilgi, tutum ve becerileri tanımlayan yeterliğin bileşenleridir (Irvine, 

2005).Yeterlik,  bazı kaynaklarda da kişinin  işini yerine getirebilme kapasitesi ve 

potansiyeli olarak tanımlanmaktadır (Doğan, 2004). 

 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yeterlik; yeterli olma durumu; bir işi yapma gücünü 

sağlayan özel bilgi, ehliyet; görevini yerine getirme gücü, yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır (TDK Sözlüğü). 
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İşletme bilimi açısından yeterlik, örgütlerin belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek için 

ortak bir anlayış ve yönelimi sağlamak amacıyla tanımlanan yetenek, bilgi ve 

davranışlardır. Boyatzis’e göre yeterlik, bir kişinin etkili olabilmesi ve yüksek 

performans gösterebilmesi için sahip olması gereken özelliklerdir. Her örgüt ve 

pozisyon  farklı yeterlikler gerektirir (Doğan, 2004). Organizasyonlarda herkes bir 

iş/görev tanımına ve sonuç olarak yeterliklere sahiptir. Bir başka deyişle her 

organizasyon ve her pozisyon farklı yeterlikler gerektirir. Yeterliklerin sayısı yapılan 

işe/göreve, örgütün faaliyet alanı ve hizmet alan bireylerin beklentilerine bağlıdır. Bu 

yaklaşım, bir iş/görev ne kadar fazla bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceri 

gerektiriyorsa o kadar fazla sayıda yeterlik kazanılacağı anlamına gelmektedir (Whelan, 

2006; Doğan, 2004; O’Connar, 2001). 

 

Hemşirelikle ilgili uluslararası kuruluşlar  yeterliği tanılamak için çalışmışlar  ve 

yeterlikle ilgili yeni kavramlar ortaya çıkarmışlardır. ANA’nın 1999 yılında düzenlemiş 

olduğu Uzman Paneli’nde sürekli yeterlik kavramı oluşturulmuş ve bu kavram ile ilgili 

aşağıdaki kararlara varılmıştır: ( Whittaker ve ark., 2002) 

 

• Sürekli yeterliği sağlamanın amacı, hemşirelerin profesyonel gelişimleri 

boyunca mesleki ilerlemeleri ve toplumu korumalarıdır. 

• Toplumun  hemşirelerden kariyerleri boyunca yeterlik bekleme hakkı vardır. 

• Herhangi bir hemşirelik güvence süreci, hemşirelik mesleği tarafından 

yönlendirilmeli ve şekillendirilmelidir. 

• Sürekli yeterliği güven altına alma mesleğin, mesleğin düzenleyici organlarının, 

organizasyonların/hastanelerin, bireysel olarak hemşirelerin paylaştığı bir 

sorumluluktur. 

• Hemşireler sürekli yeterliği kişisel olarak sürdürme sorumluluğuna sahiptir. 

• İşverenlerin sorumluluğu,yeterli ve yetkin uygulamaya yardım eden bir çevre 

sağlamaktır. 

• Sürekli yeterlik, ulaşılabilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. 
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Sürekli yeterlik; uzmanlık düzeyi, sorumluluk ve uygulama alanlarına göre profesyonel 

hemşirelik yeterliklerini sürdürmektir ( Whittaker ve ark., 2002).  

 

Profesyonel hemşirelik yeterliği; hemşireliğin uygulama alanı, politika, hemşirelik etik 

kodları, standartlar, rehberler ve profesyonel faaliyetlerin güvenli performansını 

sağlayan  kıyaslamalarla (benchmarks) belirlenen beklenen sonuçlar bağlamındaki 

uygun inançlar, tutumlar ve bilgiye temellenen davranıştır (Whittaker ve ark., 2002).  

 

Sürekli profesyonel hemşirelik yeterliği ise; uzmanlık düzeyi, sorumluluk ve 

profesyonel faaliyetlerin güvenli performansını sağlayan  kıyaslamalarla (benchmarks) 

hemşirelik uygulamasının odağı, politika, etik kodlar, standartlar, rehberlerle şekillenen 

beklenen sonuçlar bağlamanındaki bilgi, tutumlar ve inançlara temellenen davranışlarla 

kanıtlanan uygulama alanlarına göre profesyonel hemşirelik  yeterliğini sürdürmektir     

( Whittaker ve ark., 2002).  

 

Amerika’da Hemşirelik Eyalet Kurulları Ulusal Konseyi (The National Council of State 

Boards of Nursing) yeterliği, toplum sağlığı, esenliği ve güvenliğini sağlamak için 

bilginin uygulanması, karar verme, hemşirenin uygulayıcı rolünden beklenen 

psikomotor beceriler olarak tanımlanmıştır (Mustard, 2002). 

 

JCAHO yeterliği, görevleri doğru ve becerikli bir şekilde yapabilmek için bir kişinin 

sahip olması gereken bilgi, beceriler, yetenekler ve davranışlar olarak tanımlamıştır 

(Whelan, 2006). 

 

Kentucky Hemşirelik Kurulu (Kentucky Board of Nursing) yeterliği, bakım verme, 

eleştirel düşünme, iletişim ve hemşirelerin toplum sağlığı, esenliği ve güvenliği 

bağlamındaki uygulayıcı rolleri ile ilgili bilgi ve becerilerin yerine getirilmesi olarak 

tanımlamıştır (Brunt, 2002) . 

 

Hemşirelikle ilgili kaynaklar tarandığında uluslararası kuruluşların yanısıra çeşitli bilim 

adamlarının da yeterliğe yönelik tanımlamalarına rastlanmıştır. Dorothy del Bueno 

(1978), tasarlanan bir alanda performans için gereken bilgi, beceriler ve tutumların 

kendiliğinden birbiriyle bütünleşmesi (Whelan, 2006), Peter Jarvis (1985), yeterliği 
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teori ve uygulamanın başarılı entegrasyonu, Benner (1982), gerçek dünyanın değişen 

şartlarında istenen sonuçlara yönelik olarak görev/iş/fonksiyonlarını yapma yeteneği, 

Nagelsmith (1995), bilgi, beceriler, tutumlar ve değerlerin kombinasyonundan oluşan 

bir süreç (Sieloff, 2004; Bondas, 2006; Secrest ve ark., 2003; Brockopp ve ark., 2003; 

Bakır ve ark., 1997; Milligan, 1998; Goorapah, 1997),  Del Bruno, klinik ve teknik 

becerilerden ziyade eleştirel düşünme ve kişilerarası ilişkilerin öne çıkması, Gonczi 

(1994), doğrudan gözetime gerek duymaksızın yasal, güvenli ve etkin profesyonel 

uygulamalar için gereken beceriler ve niteliklere sahip olma,  Parry (1996), performansı 

etkileyen ve performansla bağıntısı olan bilgi, beceriler ve tutumların biraraya gelmesi 

ve iyi oluşturulmuş standartlarla ölçülebileceğini , Leddy ve Pepper (1998) sorumluluk 

için kesin bir önkoşul olarak tanımlamıştır. (Khomeiran ve ark., 2006; Brunt, 2002; 

Irvine, 2005; Cowan ve ark., 2005). Bu tanımlara ek olarak Gurvis’e göre (1995), genel 

yeterlikler farklı alanlardaki temel bilgi ve becerilere yansıtılmış ve bunlar genellikle  

bakım standartlarına ya da hemşirelik tanılarına temellenmişlerdir (Meretoja ve ark. 

2002). 

 

Yeterlik konusunda beceri kazanma modelini geliştiren Benner (1984) ve  Dreyfus& 

Dreyfus’a göre (1986), yeterlik, formal eğitim ve deneyim yoluyla kazanılan hemşirelik 

bilim ve sanatını  kavramaktan hemşirelik bilimini ileri uygulamaya yansıtmaya kadar 

değişebilen ve profesyonel gelişim sürecini acemiden uzmana beş aşamada ek beceriler 

ve yeterlikler elde etmenin temeli olarak tanımlanmıştır (Meretoja ve ark., 2002).  

 

Tüm bu çalışmalara rağmen klinik uygulamayı değerlendirmek için başvurulduğunda 

yeterliğin ne anlama geldiği ile ilgili hala tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde; yeterlik tanımları, yeterliği davranışsal amaçlı olarak 

görenler ile onu emosyonel ve teknik becerilerin etkileşimi olarak kabul edenler 

arasında ikiye ayrılmış olarak görülmektedir (Bartlett, 2000). Yeterlikte davranışsal 

yaklaşımın, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor uygulama alanlarının bütünleştirilmesi 

olduğunu savunan görüşler olmasına rağmen bu yaklaşımın klinik etkinlikleri 

basitleştirdiği ve parçalara ayırdığı yönünde eleştiriler almıştır. Yeterliği, emosyonel ve 

teknik becerinin etkileşimi olarak kabul eden Chappel&Hagar (1994) yeterliği; ilgi, 

emosyonlar, değerler ve kişisel özellikleri  içeren bir bütün olarak açıklamaktadırlar 

(Meretoja  ve ark., 2004a; Bartlett, 2000; Meretoja ve ark., 2002; Piercey, 2002).  
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Sonuç olarak, profesyonel yaklaşımda yeterlik kavramı, görev ya da rollerin yerine 

getirilmesi ile ilgili davranışlar olarak dar bir kapsamla ele alınmaktadır.  

 

2.2. Hemşirelikte Yeterlik  

 

Yeni teknolojler, tedavi yöntemleri, ilaçlar ve sağlık bilgisi, değişen demografik yapı ve 

toplum gereksinimleri ve farkındalığın artması hemşirelik eğitimini dolayısıyla 

hemşirelerin rol, işlev ve sorumluluklarını değiştirerek arttırmakta ve hemşirelerden 

gelecekte daha nitelikli ve yeterli olmaları beklenmektedir (Pearson, 2002). Hızla 

değişen sağlık bakım sisteminde hemşirelerin karşılaştığı güçlükler, sağlık bakım 

çalışanlarının uygulamaya yönelik yeterliklere sahip olmasını gerektirmektedir ( Zhang 

ve ark., 2001). 

 

Günümüzde profesyonel hemşirelik uygulamaları, sağlığı, hastalıkları ve bunların 

yönetimini teorik şekilde iyi anlamak değil aynı zamanda teknik beceriler, eleştirel 

düşünme süreci, zaman yönetimi ve diğer ilgili sorumluluklarda da yeterlik göstermeyi 

vurgulamaktadır (Klein, 2006).  

 

Hemşirelik hizmetlerinin karmaşıklığının artmasıyla birlikte hastaneler yüksek kalitede 

klinik uygulamalar için nitelikli ve yeterli hemşireler talep etmektedirler. Clearly ve 

arkadaşları (1998) hastanede çalışan hemşirelerden işverenlerin talep ettiği 21 beceriyi 

tanımlamış ve Kuzey Carolina’daki hastane işverenlerinin gelecekteki  hemşire 

işgücünün  eleştirel düşünme, liderlik, esneklik ve kaynak yönetimi yeterliklerine sahip 

olmasının acil bir talep olarak ifade edildiği bulunmuştur. Clearly ve arkadaşlarının 

(1998) bulgularına dayanarak Tzeng ve Ketefian (2003) tarafından tanımlanan 21 

hemşirelik becerisinin Taiwan’daki tıbbi bakım alanındaki hemşireler için ne ölçüde 

istendiği yönünde hastane işverenlerinin algılarını incelemiştir. Bu çalışmaya 89 

hemşirelik işvereni katılmıştır. Faktör analizine göre bu beceriler, temel düzeyde hasta 

bakımı, ileri düzeyde hasta bakımı ve temel yönetim becerisi, ileri düzeyde hasta bakımı 

ve gözetim olmak üzere üç alanda gruplandırılmıştır. Bu çalışma, istenen hemşirelik 

yeterlik düzeylerinin hastane akreditasyon türüne göre farklılaştığını doğrulamıştır. Bu 



 10

düzeyler sağlanan hizmetin türüne, çalışanların mesleki ünvanına ve kadrolu olmalarına 

bağlı olarak da değişmektedir (Tzeng, 2004; Tzeng ve Ketefian, 2003).  

 

Kaynaklarda hemşirelikle ilgili yeterlikler belirlenmiş olan fiziksel, psikolojik ve sosyal 

bakımı sağlamanın yanısıra eğitim programlarının planması ve hemşirelik eğitiminin 

yeterlik temelli olarak düzenlenmesine yardımcı olacağı vurgulanmaktadır (Leeuwen, 

2004).  

 

Yakın geçmişe kadar hemşirelik becerileri; hasta bakım süreci, kişilerarası ilişkiler, ekip 

çalışması, iletişim, planlama ve değerlendirme, eğitim ve koordinasyon, profesyonel 

gelişme, araştırma ve yönetim/liderlik boyutlarında sınıflandırılmıştır. Ramritu ve 

Barnard  (2001) yaptıkları çalışmada, yeni kalifiye olmuş/lisanslı hemşirelerin yeterliği, 

güvenli uygulama, sınırlı bağımsızlık, kaynakların kullanımı, zaman ve işyükünün 

yönetimi, etik uygulama, klinik becerilerin uygulanması, bilgi ve geliştirme olmak üzere 

sekiz başlık altında toplamışlardır (Tzeng, 2004; Tzeng ve Ketefian, 2003).   

 

Brzytwa ve arkadaşları (2000) yaptıkları çalışmada hem işverenlerin hem de hemşire 

eğitimcilerin hemşirelik yeterliklerinin uygulamaya yansıtılmasını önemli ve hemşirelik 

eğitimini geliştirmek için  kullanılmasını ise önemsiz olarak algıladıklarını 

bulmuşlardır. Taiwan’daki bir tbbi merkezde Pai ve arkadaşları (1999) tarafından 

yapılan bir çalışmada, hemşirelerin  en büyük yeterlik alanlarının hasta bakımı 

olduğunu, tüm hemşirelik bakımı, iletişim, eğitim, yönetim, bireysel ve profesyonel 

gelişim ve araştırma becerilerinin bunu takip ettiğini bulmuştur. Çalışmalarda yaygın 

olarak hemşirelik yeterliğinin, yaş, eğitim, çalışılan yıllar, iş pozisyonu, medeni durum, 

çocuk sayısı ve motivasyon ile ilgili olduğunu göstermesine karşın O’Connor ve 

arkadaşları (2001) yeni kalifiye olmuş/lisanslı hemşirelerin aynı kurumdaki deneyimli 

hemşirelerden beklenilenden daha yüksek düzeyde yeterlik gösterdiklerini rapor etmiş, 

yeterliklerin hemşirelerin kendilerini tanılamaları ve hizmet içi eğitim gereksinimlerini 

ortaya çıkarmaları ve harekete geçmeleri açısından önemini savunmuşlardır (Tzeng, 

2004; Tzeng ve Ketefian, 2003). 

 

Diede ve arkadaşlarının (2000) yaptıkları çalışmada Amerika’da işlerinin ilk 6 ayında 

olan ve 2 yıllık programlardan mezun olmuş hemşirelerin performansları için en önemli 
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buldukları yeterliklerin, etkin yazılı/ sözel iletişim, esneklik ve  açık fikirlilik gibi 

kişisel özellikler olduğu sonucuna varmışlardır (Tzeng ve Ketefian, 2003). 

 

Birçok çalışmada, hemşire yeterliğinin sınıflamaları incelenmesine rağmen, hastanelerin 

farklı çalışma alanlarındaki uygulayıcı hemşirelerin algılarıyla ilgili sadece birkaç 

çalışma bulunmaktadır. Dahiliye, cerrahi ve rehabilitasyon alanında çalışan hemşireler, 

fiziksel bakım yeterliklerini psikososyal bakımdan daha yüksek, eğitsel etkinliklerini ise 

en düşük yeterlik olarak  belirtmişlerdir (Meretoja ve ark., 2004a). 

  

Kaynaklarda  nitelikli ve güvenli hasta bakımını sağlamak için hemşirelerin yeterliğinin 

sürekli olarak değerlendirilip geliştirilmesinin zorunluluğu vurgulanmakta ancak, 

sürekli yeterlik ile ilgili olarak yeterliği tanılamak ve dökümante etmenin kimin 

sorumluluğu olduğu konusunda tartışmaların sürdüğü görülmektedir (Meretoja ve ark., 

2004a). Bazı kaynaklarda yeterlik düzeyinin tanımlanması, hemşirelerin iş doyumu ve 

işte tutulması için anahtar bir faktör olarak tanımlanmış ve başhemşirelerin ve 

hemşirelik müdürlerinin birincil sorumluluğu olarak kabul edilmesine karşın ANA, 

(1997) uygulamada yeterliğin hemşirelerin bireysel sorumluluğu olduğunu belirterek 

bunu Klinik Uygulama Standartları’nda ( Standarts of Clinical Nursing Practice ANA, 

1998) “ hemşirelik uygulamasında hemşire güncel bilgi ve yeterliği elde eder ve 

sürdürür” ifadesiyle vurgulamıştır (Brunt, 2002; Meretoja ve ark., 2002; Bartlett ve ark., 

2000). 

 

Bunlara ek olarak kaynaklar, sağlık kuruluşlarının bakım hizmeti veren tüm 

çalışanlarının gerekli eğitimi almış ve yeterli olmasını sağlama sorumluluğunu 

üstlendiklerini/üstlenmiş olmaları  gerektiğinin yaşamsal önemini de  belirtmektedir. 

Amerikan Hastane Birliği (American Hospital Association, AHA),  hastanelerin 

çalışanları tarafından verilen sağlık bakımının kabul edilebilir standartları 

karşıladığından emin olmak için  etik ve yasal sorumluluklara ( AHA, 1994) sahip 

olduğunu belirtmiştir (Bartlett ve ark., 2000; Tzeng ve Ketefian, 2003; Tzeng, 2004). 

 

Özetle, hemşirelikte yeterlik, hemşirelik felsefesi, etik değerler temelinde ve 

profesyonel hemşirelik eğitimi yoluyla kazanılan, sürekli geliştirilip sürdürülen bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlar bütünü olarak açıklanabilir. 



 12

 

2.3. Hemşirelikte Yeterlik Çalışmalarının Tarihsel Süreci ve İlgili Araştırmalar 

 

Hemşirelikte yeterliği belirlemek amacıyla yapılan ilk çalışmalar performansın 

değerledirilmesi açısından davranışçı yaklaşımı yansıtmaktadır. Flanagan (1954) etkin 

bir iş performansının gerektirdiği özel davranışları belirlemek için kritik olay tekniğini 

geliştirmiştir. Kişilerden bir görevi başarmada etkin ve etkin olmayan davranışların özel 

olaylarını tanımlamaları istenmiştir. Analistler, performans tanılama kriteleri olan 

birçok olayı betimleyici kategorilerin içinde sınıflandırmıştır. Daha sonra, McClelland 

ve meslektaşları çalışma yeterliklerini belirlemek için iş yeterlik tanılama yöntemi 

geliştirmişlerdir. Görüşme metinleri analiz edilmiş ve bir işin odağındaki yeterlikler 

belirlenmiştir. Bu çalışmada yeterlik, güdü, özellik, beceri, benlik imgesi ve sosyal rol 

ya da kullanılan bilgiden oluşan kişinin temel karakteristiği olarak tanımlanmış, 

yeterlikleri tanılamada geliştirdiği yöntemin geçerliği ve güvenilirliği doğrulanmıştır 

(Zhang ve ark., 2001)  

 

Gorham  (1962) hasta bakımına katkıda bulunan hemşirelerin davranışlarını belirlemek 

için kritik olay tekniğini kullanmıştır. Hemşirelik uygulamalarında 1962’den beri birçok 

değişiklik olması nedeniyle bu araç günümüzde yeterlik belirlemeden çok  araştırmacı 

ve eğitimcilere farklı aşamalarda olan öğrenci hemşireler ile yeni kalifiye olmuş /lisanslı 

hemşirelerin performansını tanılamak için alternatif bir araç olarak kullanılmaktadır 

(Robb ve ark., 2002).  

 

Hemşirelik araştırmacıları, hemşirelerin temel becerilerinin neler olması gerektiği 

konusunu da incelemişlerdir. Yura ve Walsh (1967) hemşirelik sürecinde  gereken üç 

temel beceri türünü entelektüel, kişilerarası ve teknik beceriler olarak tanımlamıştır 

geliştirmiştir (Zhang ve ark., 2001). 

 

Doris Slater tarafından (1975)  hemşire yeterliğini değerlendirmek için Slater 

Hemşirelik Yeterlikleri Ölçeği ( The Slater Nursing Competencies Scale) geliştirilmiştir 

(Bartlett, 2000; Robb ve ark., 2002).  
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Dorothy Del Bueno tarafıdan 1978 yılında geliştirilen Performans Temelli Gelişim 

Sistemi ( Performance-Based Development System, PBDS) bireylerin yeterliklerini 

tanılamak için çok etkin ve geçerli bir yöntem olarak kabul edilmiştir (Whelan, 2006). 

 

Schwirian tarafından 1978 yılında 6 alt boyutlu, 52 maddeden oluşan  Altı Boyutlu 

Hemşirelik Performans Ölçeği  ( The Six-Dimension Scale of  Nursing Performance) 

geliştirilmiş ve geçerlik ve güvenirliği geniş ölçüde test edilmiş birkaç araçtan biri 

olarak kabul edilmiştir (Whelan, 2006). 

 

Norman (1985), beş yeterlikten oluşan bir klinik yeterlik sınıflamasının taslağını 

oluşturmuştur. Bunlar klinik beceriler, bilgi ve anlama, kişilerarası ilişkiler, problem 

çözme ve klinik yargılama, teknik becerilerden oluşmaktadır. Roach (1987) hemşirelik 

bakımının, şefkat, yeterlik, güven, bilinç ve katılım olmak üzere  5 davranışla kendini 

gösterdiğini belirtmiştir (Zhang ve ark., 2001).  

 

Maatsch (1990) birbiri üzerine temellenen ve genel yeterlik, zeka, motivasyon, öğrenci 

becerileri, genel bilgi tabanı ve kişilikten oluşan genel bir klinik yeterlik modeli 

geliştirmiştir (Zhang ve ark., 2001). 

 

Zhang ve arkadaşlarının aktardığına göre; Girot (1993) klinik uygulamada yeterlik 

konusunu araştırmak için tümüyle farklı bir yaklaşım kullanmıştır. Girot, yeterlik 

kavramının klinik alanda çalışan hemşirelere neyi ifade ettiğini ve hemşirelerin 

öğrencilerin yeterliklerini nasıl gördüklerini tanılamak için fenomolojik bir çalışma 

yapmıştır. Çalışmanın veri analizi temaları belirleme aşamasında durmasına rağmen 

klinik alanda çalışan hemşireler tarafından güven, önemseme, iletişim becerileri ve bilgi 

yeterliğin yönleri olarak tanımlanmıştır  (Zhang ve ark., 2001). 

 

Daly, McKee ve Ward (1993) üç yeterlik düzeyini belirtmiş ancak açıkça 

tanımlamamışlardır. Masson ve Fain tarafından tanımlanan 0-4 dereceli olan ölçek  

Benner’ın 5 aşamasına değinmiş olmasına rağmen, sadece başlangıç ya da ileri çalışan 

(uzun dönem) olmak üzere iki düzeyi ayırt edebilmiş ve  performans düzeylerini net 

olarak ayırt edememiştir (Brunt, 2002).  
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Zhang ve arkadaşlarının aktardığına göre; Alfaro- LeFevre (1994) hemşirelik sürecinin 

etkin kullanımının psikomotor, entelektüel ve kişilerarası beceriler gerektiğini 

belirtmiştir. Taylor (1995), kişilerarası, entelektüel ve teknik yeterliklerin yanısıra 

toplumun hemşirelerden etik yeterlikler beklediğini, etik kodları ve rol sorumlulukları 

güncelleştirmenin de hemşirelerin kendi sorumluluğu olduğunu belirtmiştir (Zhang ve 

ark., 2001). 

 

Bazı araştırmalarda araştırmacılar yeterliğe odaklanmamasına rağmen, elde edilen 

bulguları  hemşirelik yeterliklerini/özelliklerini içermektedir. Scribante ve arkadaşları 

(1996) odak grup yöntemini kullanarak profesyonel/mesleki yeterlik, bilişsel yeterlik, 

kişilerarası beceriler ve kritik bakım etkileşim örüntülerinden oluşan dört ana kategoriyi  

tanımlamışlardır (Zhang ve ark., 2001). 

 

Robb ve arkadaşlarının aktardığına göre; Fitzpatrick ve arkadaşları (1997) Slater 

Hemşirelik Yeterlikleri Ölçeği, literatür ve uzman görüşünden yararlanarak öğrenci 

hemşireleri değerlendirmek amacıyla detaylı bir ölçek geliştirmişlerdir. Slater 

Hemşirelik Yeterlikleri Ölçeği’nin 1990’larda bir tanılama aracı geliştirilmesinde 

kullanılması, ölçeğin hemşirelik uygulamasının bilişsel ve duyuşsal yönünü az 

tanılanması ve davranışsal yapıda olması nedeniyle eleştirilmiştir (Robb ve arkadaşları, 

2002).  

 

Zhang ve arkadaşlarının aktardığına göre, Arthur ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

(1998), Hong Kong’daki hemşirelerde şefkat ile ilgili yeterliğin daha çok öne çıktığı 

bulunmuştur (Zhang ve ark., 2001). 

 

Brunt’un aktardığına göre; Benner ve diğer araştırmacılar performans düzeylerini 

birbirinden ayırt etmek için önemli sayıda  çalışma yapmışlardır. Case’e göre yeterlik 

kontrol listesi, acemi, yetkin ve uzman uygulayıcı arasındaki farkları 

yansıtabilmektedir. Chard (1998) yeterliği tanılamak için birden beşe kadar sıralanan 

acemiden uzmana doğru bir vaka senaryo yaklaşımını tanımlamıştır fakat senaryoları 

değerlendirmek için kullanılan kriterleri açıklamamıştır (Brunt, 2002).  
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Brunt’un aktardığına göre; Krichbaum, Rowan, Puckett, Ryden ve Savik tarafından 

geliştirilen Klinik Değerlendirme Aracı’nda (The Clinical Evaluation) yeterlik, bağımlı, 

şartlı, yardımlı, gözetimli ve bağımsız şeklinde düzeyler temel alınarak 

sınıflandırılmıştır. Ancak, bunlar hemşirelerin yeni becerileri öğrenmesi ya da başka bir 

alana yansıtmasına uygun, performans düzeylerini ayırt etmek gerektiğinde ise gerçekçi 

bulunmamıştır (Brunt, 2002).  

 

Zhang ve arkadaşlarının aktardığına göre; Khoza ve Ehlers’in (1998) yeni kalifiye 

olmuş /lisanslı hemşirelerin yeterliğini tanılamak amacıyla yaptığı bir çalışmada 

hemşirelerin, problem çözme ve klinik karar verme, araştırma, yönetim ve bir klinik 

ünitesinin yönetimi, hemşirelik etiği ve yoğun bakım konusunda yetersiz oldukları 

saptanmıştır (Zhang ve ark., 2001). 

 

Bazı araştırmacılar, ya kritik bakım hemşireliği ya da uzman hemşireler hakkında çok 

detaylı yeterlik ifadelerini belirtmişlerdir. Bu ifadeler  genellikle iş analizinden 

kaynaklanmakta, iş bir  faaliyet serisine ve bu faaliyetler de, daha ileri gözlenebilir 

görev serilerine ayrılmaktadır. Bu yeterlik ifadeleri hemşirelik mesleğinin fonksiyon, 

rol, işlev ve görev tanımlarını yansıtmakta, hemşirelerin belirlenmiş alanların ötesinde 

bir şeyi yapmak için yetkin olduğunu açıkça belirtmeksizin hemşirelerin işlerinde ne 

yapmaları gerektiği konusundaki bilgiyi ifade etmektedir. Sağlık bakımındaki hızlı 

değişimlerle karşılaştıkları zaman hemşirelerin yalnızca işleri için yeterli bilgi ve 

becerilere sahip olmaları değil, aynı zamanda yeterlikleri yeni durumlardaki etkin 

performansa transfer edebilmeleri gereklidir (Zhang ve ark., 2001). 

 

Ancak yeterlikler çoğunlukla teknik bir konu olarak görülür ve temelini oluşturan 

kişisel nitelikler önemsenmemektedir. Yeterliğin dar beceri temelli tanımının, hızla 

değişen dünyaya artık uygun olmadığı ileri sürülmektedir (Zhang ve ark., 2001). 

 

Clearly ve arkadaşları (1998) tarafından yapılan araştırmada hemşirelerin  eleştirel 

düşünme, liderlik, esneklik ve kaynak yönetimi gibi özelliklere sahip olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca, While (1995) ve Bartlett  ve  arkadaşları (1998) tarafından 

yapılan araştırmalarda da lisans derecesine sahip hemşirelerin yeterliklerinin daha alt 
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düzeyde eğitim alan hemşirelerden ileri düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır (Waddell,  

2001; Project, 2000). 

 

Khomeiran ve arkadaşları tarafından yapılan  tanımlayıcı çalışmaya (2006), 1 yıldan 

fazla deneyimi olan hemşireler katılmış, hemşirelikte yeterliğin geliştirilmesi gerektiği 

ve yeterliğin önemimin farkına varıldığı görülmüştür.Toplanan verilerden yeterliği 

etkileyen öğeler; deneyimler, öğrenme fırsatları, çevre/ uygulama alanı, kişisel 

özellikler, motivasyon ve teorik bilgi olarak sıralanmıştır (Khomeiran ve 

arkadaşları,2006). Kaynaklar tarandığında, yeterliği belirlemek, hemşirelerin rollerini ve 

performanslarını saptamak için farklı yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir (Robb ve 

ark., 2002).  

 

Sonuç olarak profesyonel hemşirelerin geleceğin sağlık sistemleri içerisinde etkin 

şekilde yerlerini almaları için onlardan beklenen yeterliklerin tanılanması ve sürekli 

araştırılarak değerlendirilmesi  gerekmektedir  (Bradshow, 2003; Taşocak, 1991; 

Taşocak, 2003; Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem, 1999). 

 

2.4. Yeterlik Ölçme Yöntem ve Araçları 

 

Yeterliği ölçen yöntemler konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hemşirelikte 

yeterliği tanılama ve ölçme yöntemleri uzun süredir tartışılmaktadır.  Kantitatif/nicel 

ölçümler, indirgemeci ( reductionist) ya da iş odaklı olarak, kalitatif/nitel ölçümler ise, 

hem tanılama hem de enstitüler arasında transfer edilebilme eksikliği açısından 

eleştirilmişlerdir. Benner (1982) bazı yeterlik derecelemelerinin sınırlılıklarına dikkati 

çekmiştir. Bicumshaw (1989), yeterliğin temel yönlerini bakım verme, kişilerarası 

ilişkiler ve karar verme gibi kantitatif olarak kolaylıkla ölçülemeyen kavramlar 

olduğunu belirtmiş, ölçülebilir yeterlik standartlarını kullanmayı destekleyen 

Chappel&Hagar (1994) performans, emosyonlar, değerler ve bilgiyi bir araya getirerek 

bütünsel bir yaklaşımı savunmuştur. İndirgemeci olmakla eleştirilen kantitatif ölçümlere 

güvenen Amerika’daki çalışmaların aksine İngiltere’de yeterliği tanılamak için kalitatif 

yaklaşım benimsenmiş, Girot (1993) tarafından savunulduğu gibi, dereceleme ölçekleri 

ve testlerden fenomolojiye ve While ve arkadaşları tarafından kullanılan çoklu 

tanılamalara doğru değişimi desteklemiştir (Bartlett ve ark., 2000).    
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Ayrıca, birçok yazar gerçek yaşam durumlarında klinik yeterliği tanılamanın önemini 

vurgularken, bunu yapmak için etkin çok az araç bulunduğunu belirtmekte, araçların 

çoğunu subjektif, sınırlı ve karşılaştırma konusunda eksik bulmaktadır. Çözüm olarak 

eleştirel yansıtmanın kullanılmasını savunmaktadır. Cox ve arkadaşları (1997), 

hemşirelik sürecinin kullanımını her alandaki hemşirelik faaliyetlerinin odak noktası 

olarak ele almış, problem çözme ve klinik karar verme sürecini en etkin şekilde 

organize etme yolu olarak tanımlamıştır. Ancak birçok kontrol listesi veri toplama, 

tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan hemşirelik 

sürecini yansıtacak şekilde tasarlanmamış olmasına rağmen ağırlıklı olarak 

uygulanmaya odaklanmıştır. Tanılama, planlama ve değerlendirme genellikle açık bir 

şekilde ifade edilmemiştir (Brunt, 2002). 

 

Yeterliği belirlemek için özellikle birçok araştırma yapılmasına, birçok yöntem ve araç 

geliştirilmesine rağmen fikirbirliğine varılmış ve uluslararası kabul görmüş bir yöntem 

ve araç bulunamamıştır (Robb ve arkadaşları, 2002; Redfern ve arkadaşları, 2002). 

Araçların çoğu öğrenci hemşirelerin klinik alandaki yeterlik düzeylerini saptamak 

amacıyla geliştirilmiştir. Hemşirelikte yeterliği  ölçmek amacıyla yeterlik kontrol 

listeleri, gözlemle dereceleme, kriter referanslı dereceleme ölçekleri, objektif 

yapılandırılmış klinik sınavları kapsayan simülasyonlar (Objective Structured Clinical 

Examination,OSCE), Benner’ın beceri kazanma modeli, uygulamaya yansıtma, kişinin 

kendini değerlendirmesi, portfolyolar ve çok yöntemli yaklaşımlar gibi pek çok yöntem 

kullanılmaktadır. Bunların yanısıra kaynaklarda  doğru kullanıldığında hemşirenin 

kendi  kendini değerlendirme yönteminin, yeterliği tanılamanın en güvenli  yolu  olduğu 

ağırlıklı olarak yer almaktadır (Bradshow, 2003; Clinton ve ark., 2005; Goorapah,1997; 

Dolan, 2003; Goorapah, 1997;  Project 2000) 

 

Yeterlik Kontrol Listesi:  

 

Yeterliği tanılamak için yeterlik kontrol listeleri özellikle Amerika’da yaygın şekilde 

kullanılmıştır. Yöntem, öğrencilerin ve onların gözetmenlerinin, başhemşirelerin ve 

hemşirelik direktörlerinin değerlendirmelerini içermiştir. Detaylı bir dereceleme ölçeği 

1975 yılında Doris Slater tarafından geliştirilmiştir. Slater Hemşirelik Yeterlik Ölçeği    
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(The Slater Nursing Competencies Scale) 84 maddeden oluşmakta ve hasta bakımında 

çalışan hemşireler uygulama yaptıklarında sergiledikleri yeterlikleri ölçmektedir. 

Schwirian tarafından Ohio’da geliştirilen (1978) Altı Boyutlu Performans Ölçeği, 

geçerlik ve güvenirliği geniş bir şekilde test edilmiş birkaç ölçekten biri olarak kabul 

edilmiştir. McCloskey (1983), McCloskey ve McCain (1998), Battersby ve Hemmings 

(1991) ve Bartlett ve arkadaşları (1993) Schwirian’ın altı boyutlu dereceleme ölçeğine 

temellenen araçlar geliştirmişlerdir (Bartlett ve ark., 2000; Redfern ve ark., 2002). 

 

Yeterliği  tanılamak ve geçerli kılmak amacıyla kullanılan yeterlik kontrol listelerinin 

öğeleri, genellikle kontrol listelerinin yeterliğe ait ifadeleri, kritik davranışları ya da 

performans kriterlerini ve ön bilgileri kapsadığı konusunda fikir birliğine varmıştır. 

Kontrol listeleri, yeterliğe ait ifadeleri, kritik davranışları, performans kriterlerini ve 

öğrenme kaynaklarını kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, geçerli ve güvenirliği 

sınanmış olan kontrol listeleri, güvenli uygulamanın temelini oluşturan davranış ve 

tutumları tanımlamakta, öğrenen odaklı, davranışsal, ölçülebilir becerilere 

odaklanmaktadır. Çoğu kontrol listesi, yorumların yazıldığı bölüm ile birlikte                

“karşıladı”, “karşılamadı” formatında kullanılmıştır (Brunt, 2002). Ancak kaynaklarda 

yeterlik kontrol listelerinin geçerlik ve güvenirlik açısından tam olarak test edilmediği 

görülmektedir (Redfern ve ark. 2002). 

 

Gözlemle Dereceleme Yöntemi:  

 

Hemşirelik öğrencilerini gözlemleyerek dereceleme genellikle güvenilir olarak kabul 

edilmemektedir. Yapılan bazı araştırmalarda klinik uygulamayı değerlendirirken 

eğitimcilerin öğrencilerin psikomotor becerilerini değerlendirebildikleri fakat 

öğrencilerin bakım becerileri, kişisel nitelikler hakkında karar verilmesinde 

güvenirliğinin az olduğu görülmüştür. Bunun aksine bazı çalışmalarda gözlemleyerek 

dereceleme, gerçek yaşam ortamında uygulama esnasında öğrencilerin performanslarını 

değerlendirmek için ideal bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Fakat gözlemci 

tutarsızlığı, temsil yeteneği düşük örneklem, gözlemlenen kişi üzerinde gözlemcinin 

etkisi, önyargı, gözlem formunun güvenirliği gibi metodolojik ve uygulamaya yönelik 

yetersizlikleri ve sorunları bulunmaktadır. Günümüzde öğrencilerin gerçek yaşam 

ortamlarında gözlemlemenin maliyetinin yüksek olması ve farklı riskler taşıması 
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simülasyonlar ya da video kayıtları gibi ölçüm yöntemlerinin kullanılmasına yol 

açmıştır (Redfern ve ark.,2002). 

 

Kriter Referanslı Dereceleme Ölçekleri:  

 

Dereceleme yönteminde öncelikle değerlendirilecek kriterler belirlenir ve bu kriterler, 

belirli derecelere ayrılır. Yönetici de değerlendirdiği kişiye uygun dereceyi seçerek 

işaretler. Derecelendirilecek kriterler sayısal olarak ifade edileceği gibi çok iyi, iyi, orta, 

yetersiz, çok yetersiz şeklinde de derecelendirilebilir. Bireylerin performanslarını 

gözlemleme ve tanılamada popüler bir yöntem olmasına rağmen genel kabul görmeyen 

dereceleme öçleklerinin, değerlendirilen faaliyetlerin özgüllüğü ile ilgili doğruluk, 

güvenirlik ve ölçek puanlarının netliği belirsizdir. Kriter referanslı dereceleme 

ölçeklerinin diğer yöntemlerin metodolojik sınırlıklarının giderebileceği üzerinde 

durulmuştur (Redfern ve ark., 2002; Whelan, 2006). 

 

Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavları Kapsayan Simülasyonlar (Objective 

Structured Clinical Examination,OSCE):  

 

OSCE, uygulamayı değerlendirmek için kullanılan beceri laboratuvarlarının bir 

örneğidir. Çoktan seçmeli sınavlar ve yatakbaşı sözlüler gibi geleneksel değerlendirme 

türlerinin sınırlılıklarının üstesinden gelme girişimlerinde tıp öğrencilerinin klinik 

yeterliklerini ölçme yöntemi olarak İskoçya’da geliştirilmiştir. Tıpta ileri araştımalara 

konu olmuş ve tıbbi klinik yeterlikleri tanılamada geçerli ve güvenilir olarak yaygın 

şekilde kabul görmüştür. Bu değerlendirme sisteminde uzmanlık öğrencisinin anamnez 

alma ve fiziki muayene yapma yeteneği, hasta, hasta yakınları ile olan iletişim 

becerielri, tıbbi bilgisinin genişliği ve derinliği, bulguları özetleme yeteneği, ayırıcı tanı 

koyabilme ve tedavi planı yapabilme ile hastaya ait bilgilerden hasta hakkında karar 

verme yetenekleri ölçülebilir. OSCE, öğrencilerin bilgi, klinik becerileri, problem 

çözme yeteneğini tanımlayarak klinik alandaki zayıf ve güçlü yönlerinin 

belirlenmesinde güvenilir bir yol olarak kabul görmektedir.  Hemşirelerin bilgi, klinik 

beceri, problem çözme yeteneğine sahip olmaları ve terapötik hasta ilişkilerini 

yönetebilmeleri açısından OSCE’nin hemşirelik yeterliğini tanılamak amacıyla 

kullanılabileceği öne sürülmektedir. Öz değerlendirmeye izin vermesi, video 
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kayıtlarının yeniden incelenebilmesi, bilgi ve beceriyi bütünleştirmesi yöntemin 

avantajları arasında sayılabilir. Formatif tanılama için çok pahalı olması ve öğrencilerin 

laboratuvar şartlarındaki performansının gerçek klinik alanlarındaki performanslarını 

yansıtacağını garanti etmemesi de dezavantajları olarak kabul edilmektedir (Redfern ve 

ark., 2002). 

 

Benner’ın Beceri Kazanma Modeli: 

 

 Benner modelinde (1982) hemşirelikte yeterliği tanılamanın uygulama alanında 

gerçekleştirilmesi ve sevecen olma, kriz anında problem çözme, güvenli bakım verme, 

ağrı yönetimi, terminal dönemdeki hastaların bakımı ve çeşitli baskılarla başaçıkma gibi 

temel yeterlikleri içermesi  gerektiğini vurgulamaktadır. Benner’ın acemiden uzmana 5 

basamaklı modeli, klinik ve eğitim alanına uygulanabilmesi, esnek olması, hemşirelere 

mantıklı gelen sezgiselliği ve boyutlarının kesin olması açısından güçlü, bilimsel 

terimlerle açıklanamayan sezgiselliğinin yanısıra bilimsel güvenirliği ve teorik 

temelinin eksik olması açısından da zayıf olarak kabul edilmektedir (Redfern ve ark., 

2002). 

 

Uygulamaya Yansıtma Tekniği:  

 

Kolb’un 3 aşamalı modeline temellenmektedir. Uygulamaya yansıtma tekniği, teori ve 

uygulamayı bütünleştirmesi, problem çözme yeteneğini desteklemesi,  öz-

değerlendirme ve karar vermeyi geliştirmesi, öğrenmede transferi sağlaması, yenilik ve 

değişimi cesaterlendirmesine yönelik  yeterliklere odaklanması nedeniyle özellikle 

yeterlikte kriter referanslı davranışçı yaklaşımı reddedenler tarafından savunulmaktadır. 

Ancak, doğru hatırlatıcılara bağlı olması, dikkatli kayıt tutulması gerekliliği ve yansıtıcı 

günlüklerin kullanılmasının etik problemlere neden olması uygulamaya yansıtmanın 

zayıflıkları olarak sıralanabilir. Ayrıca, James ve Clarke (1994)  bu teknikte 

yeterliklerin ölçülmesinin zor olduğunu belirtmektedirler (Redfern ve ark., 2002). 
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Portfolyo:  

 

Günlükleri kullanma 1970’lerden beri formatif/biçimsel tanılama için artan şekilde 

kullanılmıştır. Bireysel performansın değerlendirilmesi için bir temel oluşturmasına 

karşın duyuşsal, psikomotor ve analitik temelli becerileri yeterince tanılamaması bu 

yöntemin zayıflıkları arasında sayılmaktadır (Redfern ve ark., 2002). 

 

Öğrenme Anlaşmaları: 

 

Öğrenme anlaşmaları, yansıtıcı öz-değerlendirmeye odaklanması, uygulamanın çok 

boyutlu doğasını temsil etmesi bakımından klinik tanılama için güçlü bir yaklaşım 

olabilir ve teori ile uygulamayı bütünleştirebilir.Yanıtlayıcı tanılama olarak bilindiği 

için, öğrenci merkezli, ortaklığa temellenmesi bakımından klinik yeterliğe bu yaklaşım 

teori ve uygulamayı bütünleştirir, bilgi ve deneyim açısından öğrencinin elde ettiği 

ilerlemenin aşamaları açık olarak belirlenir (Redfern ve ark., 2002). 

 

Öz-Değerlendirme Yöntemi:  

 

Hemşirelerden otonom, sürekli profesyonel gelişme için kendi gereksinimlerini 

tanılayan ve izleyebilen yansıtıcı uygulayıcılar olarak davranmaları beklenmektedir.Öz-

değerlendirme de diğer beceriler gibi öğrenilmelidir. Öz-değerlendirme yöntemleri, 

genellikle bireyin kendi performans ve yeteneklerini yargılama ve yansıtmaya 

cesaretlendiren yansıtıcı günlükler ve portfolyoları içermektedir (Redfern ve ark., 

2002). 

 

Çok Yöntemli Yaklaşımlar:  

 

Hemşirelikte yeterlik, tanılamada çok yöntemli yaklaşımların örneğine az rastlanmış 

olmasına karşın  çoklu yaklaşımların kullanılması teori ile uygulamayı bütünleştirmekte 

olup  geleneksel yeterlik tanılama yaklaşımlarıdan daha az sınırlayıcıdır.  

Sonuç olarak; kaynaklarda klinik yeterlik tanılama yöntemlerinin çoğunlukla öğrenci 

hemşirelerin yeterliklerini belirlemek amacıyla geliştirildiği ve uygulama alanlarına 

aktarıldığı görülmektedir. Hemşirelikte yeterliği tanılamak amacıyla birçok çalışma 
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yapılmasına rağmen güçlü kuramsal temeli oluşturacak ve bu temelden yola çıkarak 

objektif, geçerli ve güvenilir yeterlik tanılama yöntemlerinin gelişmesine rehberlik 

edecek  araştırma kanıtı çok az sayıdadır (Redfern ve ark., 2002). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu araştırma, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin (Nursing Competency Questionaire, 

NCQ) geçerlik ve güvenirliğini değerlendirerek yataklı tedavi kurumlarında çalışan 

hemşirelerin yeterlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla metodolojik, tanımlayıcı ve 

ilişki arayıcı tasarım olarak planlanmıştır. 

 

3.2. Araştırmanın Yeri 

 

Bu araştırmanın, İstanbul ili sınırları içinde 100 ve üzerinde yatağa sahip üniversite, 

devlet ve özel hastanelerde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Araştırma, başvurulup izin 

alınabilen 2 üniversite hastanesi, 8 Sağlık Bakanlığı hastanesi ve 5 özel hastanede iki 

aşamalı olarak gerçeleştirilmiştir. Metodolojik çalışmanın yapıldığı birinci aşama; Mart 

2006- Ocak 2007 tarihleri arasında, yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin 

yeterliklerinin belirlendiği ikinci aşama ise; Şubat-Nisan 2007 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evrenini, İstanbul ili sınırları içindeki özel hastanelerde çalışan  5000, 

üniversite hastanelerinde çalışan 2000 ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde çalışan 5800 

hemşire olmak üzere toplam 12800 hemşire oluşturmuştur.  

 

Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi, Sağlık Bakanlığı 

Hastaneleri’nden 260 hemşire, üniversite hastanelerinden 92 hemşire ve özel 

hastanelerden 223 hemşire olmak üzere toplam 575 hemşirenin oluşturması 

planlanmıştır. Ancak, örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden, araştırmanın 

yürütüldüğü Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nden 241, üniversite hastanelerinden 90 ve 

özel hastanelerden 213 hemşire olmak üzere toplam 544 hemşire oluşturmuştur. 
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Geçerlik güvenirlik çalışmaları kapsamında toplanan anketlerden 30’u benzer ölçek 

geçerliği, 70’i test tekrar test güvenirliği ve 444’ü ise hemşirelerin yeterliklerinin 

belirlenmesi  amacıyla kullanılmıştır.   

 

Etik Konular : 

 

Araştırmanın yürütüleceği kurumlarda araştırmada kullanılacak araçların da eklendiği 

bir dilekçe ile müracaat edilerek yazılı izin alınmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 

Hastaneler’inde çalışma yapabilmek için bu sürece ek olarak yazılı bir protokol 

imzalanmıştır ( Ek-7). Araştırmaya katılanlara çalışmanın amacı, planı ve yararları 

açıklanarak, kendilerine bu çalışmaya katılmaya istekli olup olmadıkları sorulmuş ve 

sözel izinleri alınarak uygulamaya başlanmıştır. Araştırmalarda insan olgusunun 

kullanımı ve bireysel hakların korunmasını gerektirdiğinden, “Bilgilendirilmiş Onam” 

koşulu bir etik ilke olarak yerine getirilmiştir. Çalışma için ayrıca Etik Kurul onayı  

alınmış ( Ek- 6) ve bu onayı görmek isteyen kurum ve kişilere de onay gösterilmiştir. 

 

3.4. Araştırma Soruları  

 

• Hemşirelik Yeterlik Ölçeği  toplumumuz için geçerli ve güvenilir bir araç mıdır? 

• Yeterliği etkileyen bireysel özellikler nelerdir? 

• Yeterliği etkileyen mesleki özellikler nelerdir? 

• Hemşirelerin yeterlik düzeyleri nelerdir?  

 

3.5.  Verilerin Toplanması 

 

3.5.1.  Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları ve Değişkenler 

 

Araştırmanın verileri, bilgi formu ve “Hemşirelik Yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde 

edilmiştir.   
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Bilgi Formu, araştırmacı tarafından kaynaklardan yararlanılarak geliştirilen 

hemşirelerin bireysel (cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, çocuk 

sayısı) ve  mesleki bazı özelliklerine ( mezun olunan okul, mesleki deneyim süresi, 

çalışılan hastane, çalışmakta oldukları alanlar, çalışılan alandaki görev, şu anda 

çalıştıkları alandaki çalışma süresi, daha  önce çalıştıkları alanlar ve daha önce 

çalıştıkları alanlardaki çalışma süreleri, alanına yönelik eğitim alma durumu, akademik 

ünvan )  yönelik 14 sorudan oluşmaktadır (Ek 1).  

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ise (Ek-2), geçerlik ve  güvenirlik çalışması yapıldıktan 

sonra  örnekleme alınan klinik hemşirelerinin yeterliklerini belirlemek amacıyla 

kullanılmıştır.Hemşirelik Yeterlik Ölçeği; Schwirian tarafından 1978 yılında geliştirilen 

Altı Boyutlu Hemşirelik Performans Ölçeği (The Six Dimension Scale of Nursing 

Performance) ile Deback  ve Mentowski (1986) tarafından hemşirelik yeterliği ile ilgili 

geliştirilen bir ölçeğin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Aracın bu versiyonu, liderlik, 

profesyonel gelişim, tanılama, planlama, girişim, bilişsel yetenek, sosyal katılım ve ego 

güçlendirme boyutlarını içermekte ve her biri 6 ile 12 madde arasında değişen toplam 8 

boyut ve 78 maddeden  oluşmaktadır. Daha  sonra Norman ve arkadaşları (2000), 

Jowett ve arkadaşları (2001),  Michael Clinton ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan 

araştırmalarda ölçekte değişiklikler yapılmıştır. Özellikle Jowett ve arkadaşları 

tarafından yapılan çalışmada (2001) Hemşirelikte Yeterlik Ölçeği’nde yer almayan 

ancak nitelikli hemşirelerin sahip olması gereken, 19 maddeden oluşan “araştırmanın 

kullanılması” ve “ uygulama bilgisi ve politika gelişimi” boyutları  eklenmiş ve 

anlaşılırlığı arttırmak için bazı maddeler tekrarlanmıştır. Clinton ve arkadaşları,  

Hemşirelik Yeterlik Ölçeğinin 10 boyut ve 93 maddeden oluşan son şeklini İngiltere’de 

yapılan “Hemşirelikte Klinik Yeterliği Tanılama: Derece ve Diploma Programları 

Aracılığıyla Hazırlanan Hemşirelerin Karşılaştırılması” başlıklı çalışmada kullanmış ve 

Cronbach alpha 0,604 – 0,855 arasında bulunmuştur. Yeterlik, hemşirelerden listelenen 

her bir etkinliği son 6 ay içinde hangi sıklıkla yaptıklarını 4 dereceli likert tipi ölçekte 

işaretlemeleri istenerek değerlendirilmiştir (Clinton ve ark., 2005; Barttlett ve ark., 

2000; McClosky, 1998; Project 2000). 
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3.5.2. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Boyutları 

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği, liderlik, mesleki gelişim, hemşirelik bakımını tanılama, 

planlama, girişim, bilişsel yetenek, sosyal katılım, ego gücü, araştırma kullanımı 

farkındalığı, uygulama bilgisi ve politika gelişimi olmak üzere 10 boyuttan 

oluşmaktadır. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği; 

 

• Liderlik; Liderlik ve karar verme yeteneğini içeren  12 madde, 

• Mesleki Gelişim; sürekli eğitime ve mesleki standartların geliştirilmesine 

katılımı içeren 8 madde, 

• Tanılama; hastanın gereksinimlerini gözlemleme ve belirleme yeteneğini içeren 

7 madde, 

• Planlama; doğru hemşirelik faaliyetlerini planlama yeteneğini içeren 8 madde, 

• Girişim; hemşirelik faaliyetlerini etkin ve esneklikle yerine getirme yeteneği; 

hemşirelik faaliyetlerini doğru ve tarafsız bir şekilde değerlendirme yeteneğini 

içeren 20 madde, 

• Bilişsel Yetenek; analiz etme, yargılama ve eleştirel düşünme yeteneğini içeren 

6 madde, 

• Sosyal Katılım; sosyal sorunlara katılım ve ilgiyi içeren 5 madde, 

• Ego Gücü; güven ve girişkenlik özelliklerini içeren 8 madde, 

• Farkındalık; araştırmanın kullanılmasına yönelik etkinlikleri içeren 6 madde, 

• Farkındalık; uygulama bilgisi ve politika gelişimiyle ilgili etkinlikleri içeren 7 

maddeden oluşmaktadır. 

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği 87 maddeden oluşmakta ve yeterlik, cevaplayanların 

listelenen faaliyetleri son 6 ay boyunca ne kadar sıklıkla yaptıklarıyla ilgili her bir 

maddeyi 4 dereceli likert tipi bir ölçekte  işaretlemeleri istenerek değerlendirilmektedir. 

Ölçekte yer alan maddelerin yorumlanması yapılırken  “Hiçbir Zaman” seçeneğine 1 

puan, “Arasıra” seçeneğine 2 puan, “Genellikle” seçeneğine 3 puan ve  “ Her Zaman” 

seçeneğine 4 puan verilmiştir. Ölçekten alınan puan arttıkça hemşirelerin yeterlik 

düzeyleri de olumlu yönde artmaktadır. 
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3.5.3. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Geçerlik Analizi 

 

Bu metodolojik çalışmada Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ni farklı dil ve kültüre uyarlamak 

amacıyla yapılan geçerlik analizinde sırasıyla dil geçerliği, içerik geçerliği ve benzer 

ölçek geçerliği yapılmıştır. Ancak benzer ölçek geçerliği yapılmadan önce ölçeğin 

maddelerinin anlaşılırlığını test etmek amacıyla pilot çalışma yapılmıştır. 

 

Dil Geçerliği:  

 

Ölçek iki  dil uzmanı tarafından Türkçe’ye çevrildi. Daha sonra uzmanlar bir araya 

gelerek orijinal İngilizce formu ve Türkçe çevirisini birlikte değerlendirerek önerilerde 

bulunmuştur. NCQ’nun Türkçe çevirisinin yeterliği geri çeviri tekniği ile yeniden 

değerlendirildi. Ölçeğin geri çevirisi, çeviri komitesi tarafından (araştırmacı, iki 

çevirmen, 1 öğretim üyesi, 1 yabancı dil öğretmeni) orijinal form ile karşılaştırıldı ve 

NCQ’nun dil geçerliği onaylandı. Dil geçerliği aşamasından sonra içerik geçerliği ile 

ilgili çalışmalara başlanmıştır.  

 

İçerik Geçerliği:  

 

Ölçeğin içerik geçerliği uzman görüşleri alınarak yapılmıştır. Uzmanlardan                    

(İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 10 öğretim üyesi, Marmara 

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 2 öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1 öğretim üyesi, Ege Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1 

öğretim üyesi ve İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü) ölçeğin her 

maddesinin anlaşılırlığını ve uygunluğunu değerlendirmesi istenmiştir. Her uzman 

ölçeğin tüm maddelerini Kapsam Geçerlik İndeksi, KGİ ( Content Validity Index, CVI) 

ile değerlendirmiştir. Bir ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi için her madde 1-4 puan 

arasında değerlendirilmektedir (1- Uygun değil, 2- Maddenin uygun hale getirilmesi 

gerekli, 3- Uygun, 4- Çok uygun) ve ölçek maddelerinin %80’inin en az 3 ve 4 puan 

alması beklenmektedir ( Erefe 2002). Her bir uzmanın ölçek maddelerine vermiş 

oldukları puanların frekans ve yüzdelikleri bulunmuştur. Bu çalışmada ölçek için 

toplam KGİ  %84 bulunmuştur. Uzmanların ortak olarak belirttiği bazı maddelerde 



 28

değişiklikler  yapılmıştır. Beşinci madde “gerektiğinde hemşirelik bakımının 

sunumunun organize edildiği yöntemde değişiklikler başlatmak” yerine “ gerektiğinde 

organize edilen hemşirelik bakımının uygulama yönteminde değişiklikleri başlatma”, 

yirmidördüncü madde “ bakımı üstlenilen hastanın durumu hakkında bilgi göstermek” 

yerine “ bakımını üstlendiği hastanın durumu hakkında sahip olduğu bilgiyi gösterme” 

ifadesi kullanılmıştır.  

 

Pilot Çalışma:  

 

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına başlanmadan önce Türkçe Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği’nin maddelerinin anlaşılabilirliği Ocak 2007’de 30 hemşire üzerinde pilot 

çalışma ile test edilmiştir. Hemşireler tüm maddeleri ortalama 15-20 dakika içinde 

yanıtlamıştır. Hemşirelerin görüşleri doğrultusunda; tekrar eden sorular farkedildiği ve 

anketin doğru yanıtlanma oranını azaltacağı için ölçekten çıkarılmış ve yönerge kısmına 

da ölçeğin işaretleme şekli eklenmiştir. Yeni düzenleme ile 93 madde olan ölçek 87 

madde halini almıştır.  

 

Benzer Ölçek Geçerliliği:  

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin uyarlama çalışmasında benzer ölçek geçerliliğini 

sınamak için 1982 yılında Sherer ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve 1999 yılında 

Gözüm ve Aksayan tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği, 

ÖEYÖ (Ek-3) kullanılmış ve 30 kişilik gruba tek oturum da her iki ölçek uygulanmıştır. 

Elde edilen verilerin normal dağılım özelliği sergileyip sergilemediğine bakılmıştır        

(Yetkin, 2003).  

 

Benzer ölçek uygulamasının normal dağılım özelliğini test etmek için yapılan analize 

göre, p >0,05 den büyük olduğu için (p= 0,57 p= 0,64) verilerin  normal dağılım özelliği 

sergilediği belirlenmiştir. 
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Benzer ölçek geçerliği için, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ile Öz-Etkililik- Yeterlik 

Ölçeği’nin puanlarının karşılaştırılması Tablo 3-1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 3-1: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ile Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği’nin Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Değişkenler n X SD r değeri p 

Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği 
30 26,13 28,47 -,32 0,085 

Öz-Etkililik- Yeterlik 

Ölçeği 
30 57,83 7,16 

  

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ile Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği arasında orta düzeyde bir 

ilişki bulunmasına rağmen bu istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde; bu iki ölçeğin aynı nitelikleri ölçmediği söylenebilir. Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği’nin  Öz-Etkililik- Yeterlik Ölçeği’ne göre daha kapsamlı, ayrıntılı ve 

madde sayılarının daha fazla olmasının bu sonucun elde edilmesinde etkili olduğu 

söylenebilir ( P= 0,085,   r =0,32 ) ( Tablo 3-1).  

 

3.5.4. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Güvenirlik Analizi 

 

Güvenirlik analizi yapmak amacıyla test tekrar test, Cronbach α değeri ve madde analizi 

güvenirliğini kapsayan iç tutarlık katsayısı kullanılmıştır (Erefe, 2002;           

Büyüköztürk, 2002).  

 

Test Tekrar Test Güvenirliği: 

 

Test tekrar test yöntemi için yapılan uygulamalardan elde edilen veriler üzerinde 

istatiksel testler yapmadan önce dağılımın normal dağılım özelliği sergileyip 

sergilemediği test edilmiştir.  
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Hemşirelik  Yeterlik Ölçeği’nin ilk uygulaması ile son uygulamasının p değerleri           

(p= 0,073 ve  p= 0.089) p >0,05 den büyük olduğu için verilerin  normal dağılım 

özelliği sergilediği belirlenmiştir .  

 

Test tekrar test güvenilirliğini kestirmek için, aralıklı yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla 

70 kişilik bir gruba 3 hafta ara ile aynı test iki kere uygulanmış ve elde edilen sonuçlar 

üzerine yapılan istatistiki işlem sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 3-2’de verilmiştir.  

 

Tablo 3-2: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Test-Tekrar Test Sonuçları 

 

Değişkenler n X SD r  p 

İlk Uygulama 70 287,14 31,23 0,645 0,000 

İkinci Uygulama 70 287,72 34,33   

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin test- tekrar test ile zamana karşı güvenirliği test edilmiş, 

ilk uygulama  ile ikinci uygulama  puanları arasında orta düzeyde ilişki bulunmuştur        

( r=0,645) (Tablo 3-2). İki uygulama sonuçları ileri düzeyde anlamlı şekilde tutarlılık 

göstermektedir (p<0,001). Bu sonuçlar; ilk uygulamada herhangi bir soruya “1” 

şeklinde cevaplayan hemşirenin ikinci uygulamada da aynı soruya “1” ya da “2” 

şeklinde cevap verdiği anlamına gelmektedir. 

 

İç Tutarlılık Katsayısı ve Üst-Alt Yarı Analizi Sonuçları 

 

Ölçek uyarlamada bir başka güvenirlik çalışması da iç tutarlılık çalışmasıdır. İç tutarlığı 

saptamak için; Cronbach Alpha (α) değeri  ve  madde analizi kapsamında üst- alt yarı 

analizi sonuçları kullanılmıştır. 

İç tutarlılık güvenirliğini saptamak amacıyla 444 kişiye ölçek verilmiş, elde edilen 

sonuçlar ışığı altında her maddenin ve her boyutun cronbach alpha katsayısı ve genel 

cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Bunun yanında üst-alt yarı analizi uygulaması 

yapılmıştır. Her iki uygulamadan elde edilen sonuçlar Tablo 3-3 ve Tablo 3-4’te 

verilmiştir ( Erefe, 2002; Büyüköztürk, 2002; Gözüm ve Aksayan, 2002/2003).  
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Tablo 3-3: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Cronbach Alpha Sonuçları (N: 444) 

Boyutlar Madde No Alpha Değerleri  

01 ,7461 

02 ,7461 

03 ,7463 

04 ,7460 

05 ,7452 

06 ,7453 

07 ,7450 

08 ,7454 

09 ,7453 

10 ,7457 

11 ,7450 

Liderlik 

12 ,7457 

13 ,7463 

14 ,7459 

15 ,7463 

16 ,7467 

17 ,7460 

18 ,7461 

19 ,7456 

Mesleki Gelişim 

20 ,7458 

21 ,7453 

22 ,7456 

23 ,7452 

24 ,7458 

25 ,7457 

26 ,7453 

Tanılama 

27 ,7456 

 28 ,7452 

 29 ,7450 

 30 7453 

 31 ,7453 
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Tablo 3-3: Devamı   

Boyutlar Madde No Alpha Değerleri  

32 ,7450 

33 ,7450 

34 ,7454 
Planlama 

35 ,7455 

36 ,7462 

37 ,7456 

38 ,7453 

39 ,7454 

40 ,7461 

41 ,7460 

42 ,7460 

43 ,7457 

44 ,7455 

45 ,7456 

46 ,7451 

47 ,7447 

48 ,7444 

49 ,7451 

50 ,7452 

51 ,7460 

52 ,7457 

53 ,7449 

54 ,7461 

Girişim 

55 ,7461 

56 ,7461 

57 ,7461 

58 ,7453 

59 ,7448 

60 ,7457 

Bilişsel Yetenek 

61 ,7451 

Sosyal Katılım 62 ,7453 

 63 ,7452 
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Tablo 3-3: Devamı   

Boyutlar Madde No Alpha Değerleri  

 64 ,7456 

65 ,7447 Sosyal Katılım 

66 ,7446 

67 ,7455 

68 ,7454 

69 ,7457 

70 ,7454 

71 ,7453 

72 ,7453 

73 ,7456 

Ego Gücü 

74 ,7455 

75 ,7449 

76 ,7450 

77 ,7442 

78 ,7448 

79 ,7452 

Araştırmanın 

Kullanılması 

80 ,7445 

81 ,7454 

82 ,7455 

83 ,7457 

84 ,7447 

85 ,7454 

86 ,7451 

Uygulama Bilgisi ve 

Politika Gelişimi 

87 ,7456 

 
Genel Cronbach 

Alpha Katsayısı  
,7483 

 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeğinin bütünü için genel Cronbach Alpha Katsayısı α=  ,7483 

olarak hesaplanmıştır. Her bir boyutun Cronbach Alpha Katsayısı incelendiğinde ise; 

liderliğin α= ,76, mesleki gelişimin  α=, 75, tanılamanın α=,78, planlamanın α=, 77, 

girişimin α=,75, bilişsel yeteneğin α=, 74, sosyal katılımın α=,79, ego gücünün α=, 77, 

farkındalık; araştırmanın kullanılmasının α=, 79 ve farkındalık; uygulama bilgisi ve 
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politika gelişiminin α=, 77 olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; ölçekte bulunan 

maddelerin birbiriyle tutarlı ve aynı özelliği ölçmeye yönelik  maddelerden oluştuğu 

görülmüştür (Tablo 3-3) . 

 

Madde analizi kapsamında başvurulan bir başka yol da testin maddelerinin ayırt edicilik 

özelliklerinin soru bazında tek tek ilişkisiz grup t-testi tekniği ile test edilmesidir. 

Uygulamaya geçmeden önce her soru düşükten yükseğe doğru sıralandı. Daha sonra 

üsten grubun % 27’si alttan da % 27’si alındıktan sonra grup üst ve alt diye ikiye 

ayrıldı. Bu işlemler bittikten sonra her madde ile alt üst grup arasındaki farka 

bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3-4’te verilmiştir.  

  

Tablo 3-4: Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Üst-Alt Yarı Analizi Sonuçları ( N: 444) 

 n Alt Üst   

Soru No Alt Üst X SD X SD t p 

01 119 119 2,26 0,56 4,00 0,00 -33,54 0,00 

02 119 119 1,66 0,47 3,51 0,50 -29,20 0,00 

03 119 119 2,36 0,56 4,00 0,00 -31,45 0,00 

04 119 119 2,00 0,41 4,00 0,00 -52,99 0,00 

05 119 119 1,84 0,36 3,84 0,35 -42,57 0,00 

06 119 119 2,30 0,56 4,00 0,00 -33,02 0,00 

07 119 119 1,93 0,25 4,00 0,00 -89,67 0,00 

08 119 119 2,33 0,60 4,00 0,00 -30,22 0,00 

09 119 119 1,94 0,23 3,94 0,23 -65,29 0,00 

10 119 119 2,73 0,51 4,00 0,00 -26,86 0,00 

11 119 119 1,84 0,36 3,94 0,21 -53,70 0,00 

12 119 119 2,54 0,53 4,00 0,00 -29,76 0,00 

13 119 119 1,91 0,27 4,00 0,00 -81,59 0,00 

14 119 119 1,26 0,44 3,45 0,50 -35,89 0,00 

15 119 119 2,67 0,52 4,00 0,00 --27,71 0,00 

16 119 119 2,92 0,29 4,00 0,00 -39,67 0,00 

17 119 119 2,79 0,46 4,00 0,00 -28,38 0,00 

18 119 119 2,74 0,49 4,00 0,00 -27,82 0,00 
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Tablo 3-4 Devamı        

 n Alt Üst   

Soru No Alt Üst X SD X SD t p 

19 119 119 2,31 0,66 4,00 0,00 -27-89 0,00 

20 119 119 2,71 0,47 4,00 0,00 -29,71 0,00 

21 119 119 2,72 0,48 4,00 0,00 -28,68 0,00 

22 119 119 2,78 0,43 4,00 0,00 -30,56 0,00 

23 119 119 2,49 0,53 4,00 0,00 -30,68 0,00 

24 119 119 2,87 0,35 4,00 0,00 -34,32 0,00 

25 119 119 2,67 0,48 4,00 0,00 -29,61 0,00 

26 119 119 2,56 0,54 4,00 0,00 -28,66 0,00 

27 119 119 2,81 0,41 4,00 0,00 -31,44 0,00 

28 119 119 2,63 0,50 4,00 0,00 -29,76 0,00 

29 119 119 2,01 0,46 3,86 0,34 -34,71 0,00 

30 119 119 2,39 0,57 4,00 0,00 -30,67 0,00 

31 119 119 2,73 0,49 4,00 0,00 -27,73 0,00 

32 119 119 2,16 0,50 3,93 0,25 -33,87 0,00 

33 119 119 2,49 0,59 4,00 0,00 -27,58 0,00 

34 119 119 2,61 0,59 4,00 0,00 -25,28 0,00 

35 119 119 2,60 0,50 4,00 0,00 -29,96 0,00 

36 119 119 2,88 0,34 4,00 0,00 -34,95 0,00 

37 119 119 2,49 0,60 4,00 0,00 -26,94 0,00 

38 119 119 2,72 0,46 4,00 0,00 -29,77 0,00 

39 119 119 2,58 0,54 4,00 0,00 -28,34 0,00 

40 119 119 2,84 0,40 4,00 0,00 -31,07 0,00 

41 119 119 2,86 0,36 4,00 0,00 -33,76 0,00 

42 119 119 2,75 0,46 4,00 0,00 -28,94 0,00 

43 119 119 2,80 0,41 4,00 0,00 -31,18 0,00 

44 119 119 2,58 0,51 4,00 0,00 -30,13 0,00 

45 119 119 2,46 0,50 4,00 0,00 -33,50 0,00 

46 119 119 2,30 0,49 4,00 0,00 -37,28 0,00 

47 119 119 2,10 0,43 4,00 0,00 -47,14 0,00 

48 119 119 1,89 0,30 3,88 0,32 -48,85 0,00 
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Tablo 3-4 Devamı        

 n Alt Üst   

Soru No Alt Üst X SD X SD t p 

49 119 119 2,47 0,60 4,00 0,00 -27,43 0,00 

50 119 119 2,52 0,55 4,00 0,00 -29,33 0,00 

51 119 119 2,81 0,45 4,00 0,00 -28,70 0,00 

52 119 119 2,73 0,51 4,00 0,00 -26,83 0,00 

53 119 119 2,05 0,37 4,00 0,00 -56,47 0,00 

54 119 119 2,89 0,30 4,00 0,00 -39,71 0,00 

55 119 119 2,83 0,37 4,00 0,00 -33,93 0,00 

56 119 119 2,91 0,27 4,00 0,00 -42,44 0,00 

57 119 119 2,89 0,31 4,00 0,00 -38,62 0,00 

58 119 119 2,74 0,47 4,00 0,00 -28,85 0,00 

59 119 119 2,63 0,54 4,00 0,00 -27,08 0,00 

60 119 119 2,36 0,77 4,00 0,00 -22,80 0,00 

61 119 119 2,54 0,51 4,00 0,00 -30,69 0,00 

62 119 119 2,66 0,52 4,00 0,00 -27,75 0,00 

63 119 119 1,84 0,36 3,85 0,35 -43,24 0,00 

64 119 119 1,71 0,45 3,65 0,47 -32,16 0,00 

65 119 119 1,56 0,49 3,65 0,47 -33,08 0,00 

66 119 119 1,72 0,44 3,69 0,46 -33,44 0,00 

67 119 119 2,62 0,55 4,00 0,00 -27,22 0,00 

68 119 119 2,56 0,51 4,00 0,00 -30,44 0,00 

69 119 119 2,70 0,49 4,00 0,00 -28,62 0,00 

70 119 119 2,68 0,50 4,00 0,00 -28,60 0,00 

71 119 119 2,47 0,57 4,00 0,00 -28,78 0,00 

72 119 119 2,58 0,58 4,00 0,00 -26,18 0,00 

73 119 119 2,66 0,54 4,00 0,00 -26,93 0,00 

74 119 119 2,61 0,58 4,00 0,00 -25,90 0,00 

75 119 119 2,26 0,57 4,00 0,00 -32,68 0,00 

76 119 119 2,24 0,56 4,00 0,00 -33,79 0,00 

77 119 119 1,79 0,40 3,85 0,35 -42,00 0,00 

78 119 119 2,09 0,46 3,92 0,26 -37,06 0,00 
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Tablo 3-4 Devamı        

 n Alt Üst   

Soru No Alt Üst X SD X SD t p 

79 119 119 2,31 0,53 3,95 0,20 -31,54 0,00 

80 119 119 1,84 0,35 3,98 0,12 -60,91 0,00 

81 119 119 2,68 0,46 4,00 0,00 -30,74 0,00 

82 119 119 2,67 0,52 4,00 0,00 -27,71 0,00 

83 119 119 1,72 0,44 3,75 0,43 -35,61 0,00 

84 119 119 1,78 0,49 3,84 0,35 -41,22 0,00 

85 119 119 2,21 0,50 3,92 0,26 -32,92 0,00 

86 119 119 2,48 0,55 4,00 0,00 -29,98 0,00 

87 119 119 2,64 0,56 4,00 0,00 -26,29 0,00 

 

Tablo 3-4’te görüldüğü gibi gruplar arasında her madde için farkın anlamlı çıkması 

testin iç tutarlılığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu açıdan sonuçlar 

incelendiğinde yapılan ilişkisiz grup t-testi sonuçları her madde için (p= 0.000) yüksek 

düzeyde anlamlılık ifade etmektedir. Yani her bir maddenin ölçmek istediği özelliği 

ölçebilme yeteneğinin yüksek düzeyde olmasının yanısıra maddelerin güvenirliklerinin 

de yüksek ve aynı davranış ya da özelliği ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir       

(Tablo 3-4).  

 

Özetle; gerek iç tutarlılık katsayısı, gerekse üst-alt yarı analizi sonuçları  incelendiğinde 

ölçek ve maddelerinin hemşireleri sahip oldukları yeterlilik  bakımından ayırt ettiği 

söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

 

3.6. Verilerin Analizi 

 

Veriler özel bir bilgisayarda SPSS (Statistical Package of Social Science) paket 

programında analiz edilmiştir. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması 

ile ilgili geçerlik ve güvenirlik testi kapsamında, normallik testleri için Kolmogorov-

Simirnov Testi;  benzer ölçek, test tekrar test, Cronbach Alpha Katsayısı ve üst-alt yarı 

analizi için Pearson Çarpım Moment Korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır. 

Bulguların değerlendirilmesinde ise, yüzdeleme, aritmetik ortalama, Paired Sample      

t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ileri analiz olarak da Scheffe testi   

kullanılmıştır.  

 

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

• Hemşirelerin ölçekte yer alan maddeleri beklenen ya da istenen yeterlikler olarak 

görerek kendilerini daha yüksek puanlarla değerlendirmeleri  taraf tutma olasılığı 

bulunmaktadır. 

• Hemşirelerin kendi yeterliklerini değerlendirirken kurumsal politikaların etkisi 

altında kalma olasılıkları bulunmaktadır. 
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4. BULGULAR 

Araştırma, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin geçerlik, güvenirlik çalışmasını yapmak ve 

yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin yeterliklerini öz değerlendirme 

yöntemiyle ölçerek sonuçların ilgili çalışmalara rehber olması amacıyla metodolojik, 

tanımlayıcı  ve ilişki arayıcı tasarım olarak planlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 

çalışma, İstanbul ili sınırları içinde 100 ve üzerinde yatağa sahip 2 üniversite, 8 Sağlık 

Bakanlığı ve 5 özel hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 444 

hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bulgular ve bulguların istatistiksel değerleri yataklı tedavi kurumlarında 

çalışan  hemşirelerin; 

• Bireysel ve mesleki bazı özelliklerini , 

• Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ne  ilişkin bulgularını,  

• Bireysel ve mesleki bazı özelliklerine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamaları arasındaki farkın dağılımını içeren bölümler tablolar halinde 

sunulmuştur. 
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4.1. Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki  Bazı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Araştırma grubunu oluşturan  hemşirelerin bireysel ve mesleki bazı özelliklerine göre 

dağılımları Tablo 4-1 ve Tablo 4-2’de gösterilmiştir. 

 

Hemşirelerin bireysel bazı özellikleri ile ilgili bulguların dağılımı Tablo 4-1’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: Hemşirelerin Bireysel  Bazı Özelliklerinin Dağılımı ( N:444) 

Hemşirelerin Bireysel Bazı Özellikleri 
n % 

Cinsiyet 
Kadın  

Erkek 

408 

  36 

91,9 

8,1 

Yaş 

17-26 yaş 

27-36 yaş 

37-46 yaş 

47 ve üzeri 

130 

220 

  80 

  14 

29,3 

49,5 

               18 

 3,2 

Medeni Durum 
Evli 

Bekar 

235 

209 

52,9 

47,1 

Çocuk Sahibi Olma 

Durumu 

Evet 

Hayır 

182 

262 

               41 

               59 

Çocuk Sayısı 

Yok 

1-2 Çocuk 

3 ve Üstü Çocuk 

262 

179 

    3 

               59 

40,3 

   0,7 

 

 

Mezun Olunan Okul 

Sağlık Meslek Lisesi 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Açık Öğretim Fakültesi 

Hemşirelik Yüksekokulu 

Sağlık Yüksekokulu 

Diğer 

122 

  66 

  63 

106 

  76 

  11 

27,5 

14,9 

14,2 

23,9 

17,1 

  2,5 

 

 

 

 

 

 



 41

Hemşirelerin bireysel bazı özellikleri ile ilgili bulguların dağılımı incelendiğinde  

(Tablo 4-1) ;  

 

• %91,9’unun (408 hemşire) kadın, 

•  %49,5’inin (220 hemşire) 27-36 yaş grubunda, 

•  %52,9’unun (235 hemşire) evli,  

• %59’u (262 hemşire) çocuksuz,  

• %40,3’ünün ( 179 hemşire) 1-2  çocuklu,  

• % 72,5’inin (322 hemşire) bir yüksek öğretim kurumu,  %27,5’inin ( 122 

hemşire) Sağlık Meslek Lisesi mezunu  olduğu belirlenmiştir. 
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Hemşirelerin mesleki bazı özellikleri ile ilgili bulguların dağılımı Tablo 4-2’de 

gösterilmiştir. 

 Tablo 4-2 :  Hemşirelerin Mesleki  Bazı Özelliklerinin Dağılımı ( N:444) 

Hemşirelerin Mesleki  Bazı Özellikleri n % 

Mesleki Deneyim 

Süresi 

1 Yıldan Az 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16 ve Üzeri 

  23 

141 

114 

  65 

101 

  5,2 

31,8 

25,7 

14,6 

22,7 

Çalışılan Hastane 

Özel Hastane 

Sağlık Bakanlığı 

Üniversite Hastanesi 

  99 

253 

  92 

22,3 

           57 

20,7 

Çalışılan Alandaki  

Görev 

Servis Hemşiresi 

Sorumlu Hemşire 

Klinik Eğitim Hemşiresi 

Ekip Lideri 

Eğitim Hemşiresi 

353 

  71 

   8 

   8 

   4 

79,5 

           16 

 1,8 

1,8 

            9 

Çalışmakta 

Oldukları Alanlar 

Kadın Doğum (Yenidoğan, NICU, çocuk) 

Cerrahi ( KBB, Beyin Cerrahi, Üroloji, Göz ) 

Dahiliye (Onkoloji, Fizik Tedavi, Nöroloji) 

Yoğun Bakım  

Diğer ( Poliklinik, psikiyatri, radyoterapi vb.) 

  56 

159 

136 

  47 

  46 

12,6 

35,8 

30,6 

10,6 

10,4 

Şu Anda Çalıştıkları 

Alandaki Çalışma 

Süresi 

1 Yıldan Az 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16 ve Üzeri 

  82 

219 

  72 

40 

  31 

18,5 

49,3 

16,2 

             9 

             7 

Daha Önce 

Çalıştıkları Alanlar 

Kadın Doğum (Yenidoğan, NICU, çocuk) 

Cerrahi ( KBB, Beyin Cerrahi, Üroloji, Göz ) 

Dahiliye (Onkoloji, Fizik Tedavi, Nöroloji) 

Yoğun Bakım  

Yok 

Diğer(Sağlık ocağı,ameliyathane,poliklinik vb.) 

18 

37 

51 

28 

109 

201 

4,1 

8,3 

11,5 

6,3 

24,5 

45,3 

Daha Önce 

Çalıştıkları 

Alanlardaki 

Çalışma Süreleri 

1 Yıldan Az 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16 ve Üzeri 

17 

173 

84 

44 

15 

3,8 

39 

18,9 

9,9 

3,4 
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Hemşirelerin mesleki bazı özellikleri ile ilgili bulguların dağılımı incelendiğinde  

(Tablo 4-1) ;  

• %31,8’inin (141 hemşire) 1-5 yıl deneyimli olduğu, 

•  %57’sinin (253 hemşire) Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde çalıştığı, 

• %79,5’inin (353 hemşire) servis hemşiresi olarak görev yaptığı, 

• %35,8’inin (159 hemşire) cerrahi alanda çalıştığı, 

• %49,3’ünün (219 hemşire) şu anda çalıştıkları alandaki çalışma süresinin 1-5 yıl 

olduğu ,  

• %45,3’ünün (201 hemşire) daha önce çalıştıkları alanların diğer grubunda yer 

aldığı, 

• % 39’unun (173 hemşire) daha önce çalıştıkları alanlardaki çalışma sürelerinin 

1-5 yıl olduğu  belirlenmiştir (Tablo 4-2). 

 

Hemşirelerin çalıştıkları alanlara yönelik herhangi bir eğitim alma durumlarının 

dağılımı Tablo 4-3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-3 : Hemşirelerin Çalıştıkları Alana Yönelik Eğitim Alma Durumunun Dağılımı     
( N: 444) 

Alana Yönelik Eğitim Alma Durumu n % 

Evet  168  37,8 

Hayır 276   62,2 

 

Hemşirelerin çalıştıkları alanlara yönelik eğitim alma durumlarının dağılımı  

incelendiğinde; %62,2’sinin (276 hemşire) çalıştıkları alana yönelik herhangi bir eğitim 

almadığı belirlenmiştir (Tablo 4-3). 
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Hemşirelerin akademik bir ünvana sahip olma durumlarının dağılımı Tablo 4-4’te 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-4 : Hemşirelerin Akademik Bir Ünvana Sahip Olma Durumunun Dağılımı             
( N: 444) 

Akademik Ünvana Sahip Olma n % 

Yüksek Lisans  15  3,4 

Doktora    1  0,2 

Yok  428  96,4 

 

 

Hemşirelerin akademik bir ünvana sahip olma durumlarının dağılımı incelendiğinde; 

%3,4’ünün yüksek lisans derecesine sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-4). 
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4.2. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ne İlişkin Bulgular  

 

Hemşirelerin, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin alt boyutlarından kendi kendilerini 

değerlendirmeleri sonucunda aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart 

sapmaların dağılımı  Tablo 4-5’de gösterilmiştir.   

 

Tablo 4-5 : Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin  Alt Boyutlarından Aldıkları  
Puanların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları  (N:444) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin her alt boyutuna verdikleri cevaplar 

toplanarak her alt boyutun soru sayısına bölünmüştür. Daha sonra elde edilen sonuçların 

aritmetik ortalamaları alınarak her bir boyutun aritmetik ortalaması ve standart 

sapmaları saptanmıştır. Bu ortalamalara göre; Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ni oluşturan 

her bir alt boyutun aritmetik ortalamaları arasında bilişsel yetenek boyutunun en yüksek 

(X=3,39±0,46); sosyal katılım boyutunun ise, en düşük  ortalamaya (X=2,81±0,63) 

sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-5). 

 

Boyutlar 
Madde 

Sayısı 
X SD 

Liderlik  12 3,08 0,48 

Mesleki Gelişim   8 3,22 0,41 

Tanılama   7 3,35 0,46 

Planlama   8 3,21 0,48 

Girişim 20 3,32 0,40 

Bilişsel Yetenek   6 3,39 0,46 

Sosyal Katılım   5 2,81 0,63 

Ego Gücü   8 3,26 0,46 

Araştırma Kullanımı   6     3,00 0,59 

Uygulama Bilgisi ve Politika Gelişimi   7 3,11 0,50 

Toplam 87 3,17 0,48 
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Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin  maddelerinin dağılımı Tablo 4-6’da, maddelerin 

aritmetik ortalamaları ve standart saplamaları ile ilgili bulguların dağılımı Tablo 4-7’de 

verilmiştir. 

Tablo 4-6 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Maddelerin Dağılımı ( N=444) 

 Hiçbir Zaman Arasıra Genellikle Her Zaman 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Maddeleri n % n % n % n % 

I. Liderlik – Liderlik ve Karar Verme Yeteneği         

1. Meslektaşlarının başarılarını fark ederek takdir etme.  7 1,6   74 16,7 211 47,5 152 34,2 

2. Meslektaşlarının beceri düzeylerini değerlendirdikten sonra 
uygun şekilde görevler verme. 

40 9,0 122 27,5 220 49,5 62 14,0 

3. Az deneyimli meslektaşlarına   sorumluluklarındaki 
hastalara hemşirelik  bakımı verirken rehberlik etme. 

 5 1,1   65 14,6 171 38,5 203 45,7 

4. Meslektaşlarına uygun ve uygun olmayan hemşirelik 
girişimleri hakkında geri bildirim verme. 

10 2,3   99 22,3 181 40,8 154 34,7 

5. Gerektiğinde organize edilen hemşirelik bakımının 
uygulama yönteminde değişiklikleri başlatma. 

19 4,3 130 29,3 193 43,5 102 23,0 

6. Meslektaşlarına karşı olan sorumluluğunu dinleyerek, 
destek vererek ya da gerekliyse uygun yardım kaynaklarını 
önererek gösterme. 

 6 1,4   71 16,0 192 43,2 175 39,4 

7. Uygun olduğunda meslektaşlar arasındaki çatışmaları 
çözme. 

 8 1,8 123 27,7 185 41,7 128 28,8 

8. Meslektaşlarını eğitsel ve mesleki gelişim açısından 
destekleme. 

 8 1,8   63 14,2 187 42,1 186 41,9 

9. Gerektiğinde hemşirelik uygulamalarındaki değişiklikleri 
başlatma. 

 7 1,6 136 30,6 188 42,3 113 25,5 

10. Meslektaşlar arasında karşılıklı saygı, kabul ve güven 
ortamına katkıda bulunma. 

 4 0,9   23 5,2 172 38,7 245 55,2 

11. Çalışma ortamındaki beklenmedik değişiklikleri yönetme. 19 4,3 128 28,8 183 41,2 114 25,7 

12. Kendisinin olduğu kadar başkalarına devrettiği 
etkinliklerinin sorumluluğunu sürdürme. 

 2 0,5   50 11,3 220 49,5 172 38,7 

II. Mesleki Gelişim – Sürekli eğitime ve mesleki 
standartların geliştirilmesine katılım 

        

13. Hemşirelik toplantıları, komisyonları ve çalışma gruplarına 
etkin katılma. 

10  2,3 122 27,5 190 42,8 122 27,5 

14. Mesleki örgütlerde yer alma. 88 19,8 183 41,2 118 26,6   55 12,4 

15. Yapıcı eleştiriyi kabul etme ve yararlanma.  3  0,7   33  7,4 225 50,7 183 41,2 

16. Kendi etkinliklerinin sorumluluğunu üstlenme.  1  0,2   7  1,6 157 35,4 279 62,8 

17. Özgüvenini gösterme.  3  0,7   18  4,1 180 40,5 243 54,7 

18. Yeteneklerine uygun olan sorumlulukları üstlenme.  3  0,7   24  5,4 167 37,6 250 56,3 

19. İşte bağımsızlık ve otonomi gösterme. 13  2,9   56 12,6 198 44,6 177 39,9 

20. Hemşirelikle ilgili konularda görüşünü belirtme.  1  0,2   32  7,2 203 45,7 208 46,8 

III. Tanılama – Hastanın Gereksinimlerini Gözlemleme ve 
Belirleme Yeteneği 

        

21. Mevcut kaynaklardan hasta ile ilgili doğru verileri elde 
etme. 

  2  0,5  29  6,5 201 45,3 212 47,7 

22. Hemşirelik tanılamasını doğru olarak yapmak.  1 0,2 25  5,6 188 42,3 230 51,8 
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Tablo 4-6 Devamı         

 Hiçbir Zaman Arasıra Genellikle Her Zaman 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Maddeleri n % n % n % n % 

23. Psiko-sosyal tanılama becerilerini doğru ve kapsamlı 
olarak yerine getirme. 

 2 0,5 56 12,6 247 55,6 139 31,3 

24. Bakımını üstlendiği hastanın durumu hakkında sahip 
olduğu bilgiyi gösterme. 

 1 0,2 13  2,9 190 42,8 240 54,1 

25. Hastanın eğitim gereksinimlerini sezinleme.  1 0,2 37  8,3 219 49,3 187 42,1 

26. Hemşirelik bakımının planlanmasında hastalığın ya da 
yetersizliğin psiko-sosyal yönlerini dikkate alma. 

 3 0,7 46 10,4 253 57,0 142 32,0 

27. Tanılama verilerine göre doğru hemşirelik kararını verme.  1 0,2 20  4,5 226 50,9 197 44,4 

IV. Planlama – Doğru Hemşirelik Faaliyetlerini Planlama 
Yeteneği 

        

28. Hastanın durumunu ve bakıma yanıtını doğru 
değerlendirerek hemşirelik bakımını tekrar gözden geçirip 
gerektiği şekilde düzeltme. 

 1 0,2 42  9,5 219 49,3 182 41,0 

29. Farklı hastaların gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olan 
terapötik etkinlikleri düzenleme. 

12 2,7 93 20,9 235 52,9 104 23,4 

30. Hemşirelik bakımını planlarken hastanın görüşünü dikkate 
alma. 

 5 1,1 62 14,0 226 50,9 151 34,0 

31. Hemşirelik bakımındaki öncelikleri hastanın tüm 
gereksinimlerini dikkate alarak saptama. 

 3 0,7 26  5,9 206 46,4 209 47,1 

32. Hemşirelik bakımının sunumunda yaralanılacak toplumsal 
kaynakları belirleme ve kullanma. 

 7 1,6 85 19,1 240 54,1 112 25,2 

33. Hemşirelik bakımının sunumunda işyerindeki uygun olan 
kaynakları belirleme ve kullanma. 

 6 1,4 48 10,8 230 51,8 160 36,0 

34. Hasta bakımının planlanmasında bireysel yaklaşımı 
benimseme. 

 7 1,6 32  7,2 235 52,9 170 38,3 

35. Hasta bakımının yönetiminde gerektiğinde diğer sağlık 
çalışanlarının görüşünü alma. 

 1 0,2 45 10,1 201 45,3 197 44,4 

V. Girişim  – Hemşirelik Faaliyetlerini Etkili ve Esneklikle 
Yerine Getirme Yeteneği; Hemşirelik Faaliyetlerini Doğru 
ve Tarafsız Bir Şekilde Değerlendirme Yeteneği 

        

36. Güvenli şekilde uygulama yapma.  1 0,2   12  2,7 150 33,8 281 63,3 

37. Hemşirelik girişimlerini hastalarla etkileşim fırsatı olarak 
değerlendirme. 

 7 1,6  46 10,4 234 52,7 157 35,4 

38. Ekipmanı kullanma bilgisini gösterme.  1 0,2   31  7,0 223 50,2 189 42,6 

39. Fiziksel bakımı yetkin bir şekilde verme.  3 0,7   43  9,7 225 50,7 173 39,0 

40. Acil ve / veya beklenmeyen durumlarda işlevlerini yetkin 
şekilde yerine getirme. 

 2 0,5   14  3,2 183 41,2 245 55,2 

41. Zamanı ve kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanma.  1 0,2   14  3,2 209 47,1 220 49,5 

42. Aileyi hastanın bakımına katılması için cesaretlendirme.  2 0,5   25  5,6 217 48,9 200 45,0 

43. Optimal hemşirelik bakım standartları için gayret 
gösterme. 

 1 0,2   21  4,7 228 51,4 194 43,7 

44. Hastalara gerekli olan duygusal desteği verme.  1 0,2   47 10,6 191 43,0 205 46,2 

45. Hasta ailesi/yakınlarına gerekli olan duygusal desteği 
verme. 

        64 14,4 196 44,1 184 41,4 

46. Gerektiğinde hastaların sağlık eğitimini/önerilerini 
planlayıp uygulama. 

 2 0,5   79 17,8 228 51,4 135 30,4 

47. Gerektiğinde hasta ailesi ve yakınlarına sağlık 
eğitimini/önerilerini planlayıp uygulama. 

 6 1,4   95 21,4 204 45,9 139 31,3 

48. Farklı gruplara uygun olan öğretim yöntem ve 
materyallerini kullanma. 

12 2,7 117 26,4 209 47,1 106 23,9 
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Tablo 4-6 Devamı         

 Hiçbir Zaman Arasıra Genellikle Her Zaman 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Maddeleri n % n % n % n % 

49. Hasta ya da ailesinin isteklerine ulaşılamayacak olanları 
açıklayarak yanıt verme. 

 7 1,6   49 11,0 239 53,8 149 33,6 

50. Gerektiğinde hastaya ilişkin kısa, öz ve uygun bilgiyi 
sağlık bakım ekibi üyeleriyle görüşme. 

3 0,7   51 11,5 238 53,6 152 34,2 

51. Hastanın bakımı ve iyileşmesi ile ilgili verileri doğru 
olarak kaydetme. 

3 0,7   16  3,6 154 34,7 271 61,0 

52. Hastayı yeteneği doğrultusunda kendi bakımında 
sorumluluk alması için cesaretlendirme. 

4 0,9   24  5,4 216 48,6 200 45,0 

53. Uygun olduğunda hasta adına savunmacı rol üstlenme. 5 1,1 102 23,0 207 46,6 130 29,3 

54. Hemşirelik uygulamasında etik ilkeleri gözetme.     12  2,7 170 38,3 262 59,0 

55. Hemşirelik uygulamalarında yasal sorumlulukların 
bilincinde olma. 

    20  4,5 157 35,4 267 60,1 

VI. Bilişsel Yetenek – Analiz Etme, Yargılama ve Eleştirel 
Düşünme Yeteneği 

        

56. Hemşirelik kararı alırken mantıklı olma.   10  2,3 154 34,7 280 63,1 

57. Sorulduğunda düşünce ve davranışlarının mantığını 
açıklama. 

  13  2,9 171 38,5 260 58,6 

58. Hemşirelik sorunlarının çözümünde kaynakları yaratıcı 
şekilde kullanma. 

 2 0,5 26  5,9 217 48,9 199 44,8 

59. Hemşirelik sürecini sorun çözme aracı olarak kullanma               
(tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme). 

 4 0,9 35  7,9 209 47,1 196 44,1 

60. Kendi davranış, duygu ve inançlarının farkında olma ve 
yansıtma. 

22 5,0 31  7,0 202 45,5 189 42,6 

61. Hemşirelik ya da sağlık bakım sorununu çözmeye yardım 
edecek bilgiyi araştırma. 

 1 0,2 52 11,7 230 51,8 161 36,3 

VII. Sosyal Katılım – Sosyal Sorunlara Katılım ve İlgi         

62. İnsan ilişkilerinde içgörü sahibi olma.  3   0,7 34  7,7 221 49,8 186 41,9 

63. Medyada ya da yazılı basında yer alan fikirleri tartışma. 19   4,3 141 31,8 181 40,8 103 23,2 

64. Sosyal ya da politik konular hakkındaki tartışmalarla 
ilgilenme. 

34   7,7 156 35,1 175 39,4 79 17,8 

65. Sosyal ve sağlıkla ilgili konulara farklı kanallar 
aracılığıyla yanıt verme. 

52 11,7 161 36,3 152 34,2 79 17,8 

66. Hemşirelik kuruluşunun mesleki bir konudaki 
duruşunu/tavrını etkilemek için girişimde bulunma. 

33   7,4 164 36,9 163 36,7 84 18,9 

VIII. Ego Gücü – Güven ve Girişkenlik         

67. Herhangi bir duruma karşı güçlü duygusal tepkisi olmasına 
rağmen sorumluluklarını yetkin bir şekilde yerine getirme. 

4 0,9 37 8,3 260 58,6 143 32,2 

68. Kendi görüş açısını savunmak için girişken olma. 1 0,2 50 11,3 240 54,1 153 34,5 

69. Düzeltmenin önemini bilerek  zayıflıklarını, hatalarını ve 
bilgi eksikliğini kabul etme. 

2 0,5 31   7,0 230 51,8 181 40,8 

70. Sınırlılıklarının farkında olma ve gerektiğinde uygun 
kaynaklardan yardım arama. 

2 0,5 34   7,7 244 55,0 164 36,9 

71. Bir işin nasıl yapılacağı konusunda dışarıdan zorlama 
olmadığı zaman insiyatif kullanma. 

5 1,1 53 11,9 240 54,1 146 32,9 

72. Yöneticiyle bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı 
fikirde olunmasa bile sorumlulukları yerine getirme. 

6 1,4 37   8,3 238 53,6 163 36,7 

73. Meslektaşlarla bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı 
fikirde olunmasa bile sorumlulukları yerine getirme. 

4 0,9 32   7,2 234 52,7 174 39,2 

74. Hastalarla bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde 
olunmasa bile sorumlulukları yerine getirme. 

6 1,4 34   7,7 233 52,5 171 38,5 
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Tablo 4-6 Devamı         

 Hiçbir Zaman Arasıra Genellikle Her Zaman 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Maddeleri n % n % n % n % 

IX. Farkındalık – Araştırmanın kullanılması         

75. Araştırma bulgularını uygun şekilde klinik uygulamaya 
yansıtma. 

8 1,8 71 16,0 237 53,4 128 28,8 

76. Hemşirelik sorunlarının incelenmesine yardımcı olmak 
için uzman hemşirelere uygun şekilde danışma. 

 8 1,8   74 16,7 206 46,4 156 35,1 

77. Sağlıkla ilgili konularda araştırma çalışmaları ve 
incelemelerini başlatma. 

24 5,4 163 36,7 154 34,7 103 23,2 

78. Hemşirelik uygulamalarını güncel araştırma sonuçlarına 
göre uyarlama. 

 8 1,8   92 20,7 233 52,5 111 25,0 

79. Güvenli hemşirelik uygulamasının temelini oluşturan 
kanıtları eleştirel gözle değerlendirme. 

 4 0,9   74 16,7 251 56,5 115 25,9 

80. Araştırmayı uzman yaklaşımıyla üstlenme. 18 4,1 103 23,2 205 46,2 118 26,6 

X. Farkındalık – Uygulama Bilgisi ve Politika Gelişimi         

81. Hemşirelik uygulamalarındaki yasal sorumlulukları bilme.     38   8,6 211 47,5 195 43,9 

82. Hemşirelik etkinliklerini işveren kuruluşun  politika ve 
prosedürlerine uygun şekilde yerine getirme. 

 3 0,7   33   7,4 230 51,8 178 40,1 

83. Gündemdeki politik ve sosyal konular hakkında görüş 
bildirme. 

33 7,4 134 30,2 186 41,9 91 20,5 

84. Hemşirelik kuruluşunun mesleki bir konudaki 
duruşunu/tavrını etkilemek için girişimde bulunma. 

25 5,6 128 28,8 189 42,6 102 23,0 

85. Sağlık ve sosyal  politikalar hakkındaki yeni bilgilerden 
haberdar olma. 

 5 1,1   84 18,9 244 55,0 111 25,0 

86. Klinik bakımdaki yenilikler/gelişmeler hakkında bilgi 
sahibi olma. 

 3 0,7   55 12,4 240 54,1 146 32,9 

87. Çalıştığı kurumun politika ve prosedürleri hakkında bilgi 
sahibi olma. 

 5 1,1   32   7,2 225 50,7 182 41,0 
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Tablo 4-7 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Her Bir Maddesine Yönelik Aritmetik 
Ortalama ve Standart Sapmaların Dağılımı (N:444) 

I. Liderlik – Liderlik ve Karar Verme Yeteneği 
 

X SD 

1. Meslektaşlarının başarılarını fark ederek takdir etme. 3,14 3,52 

2. Meslektaşlarının beceri düzeylerini değerlendirdikten sonra uygun şekilde görevler verme. 2,68 3,90 

3. Az deneyimli meslektaşlarına   sorumluluklarındaki hastalara hemşirelik  bakımı verirken 

rehberlik etme. 
3,28 3,57 

4. Meslektaşlarına uygun ve uygun olmayan hemşirelik girişimleri hakkında geri bildirim verme. 3,07 3,84 

5. Gerektiğinde organize edilen hemşirelik bakımının uygulama yönteminde değişiklikleri 

başlatma. 
2,85 3,89 

6. Meslektaşlarına karşı olan sorumluluğunu dinleyerek, destek vererek ya da gerekliyse uygun 

yardım kaynaklarını önererek gösterme. 
3,20 3,57 

7. Uygun olduğunda meslektaşlar arasındaki çatışmaları çözme. 2,97 3,79 

8. Meslektaşlarını eğitsel ve mesleki gelişim açısından destekleme. 3,24 3,60 

9. Gerektiğinde hemşirelik uygulamalarındaki değişiklikleri başlatma. 2,91 3,73 

10. Meslektaşlar arasında karşılıklı saygı, kabul ve güven ortamına katkıda bulunma. 3,48 3,03 

11. Çalışma ortamındaki beklenmedik değişiklikleri yönetme. 2,88 3,98 

12. Kendisinin olduğu kadar başkalarına devrettiği etkinliklerinin sorumluluğunu sürdürme. 3,26 3,17 

 3,08 0,48 

II. Mesleki Gelişim – Sürekli eğitime ve mesleki standartların geliştirilmesine katılım   

13. Hemşirelik toplantıları, komisyonları ve çalışma gruplarına etkin katılma. 2,95 3,79 

14. Mesleki örgütlerde yer alma. 2,31 4,40 

15. Yapıcı eleştiriyi kabul etme ve yararlanma. 3,32 3,03 

16. Kendi etkinliklerinin sorumluluğunu üstlenme. 3,60 2,52 

17. Özgüvenini gösterme. 3,49 2,89 

18. Yeteneklerine uygun olan sorumlulukları üstlenme. 3,49 3,00 

19. İşte bağımsızlık ve otonomi gösterme. 3,21 3,66 

20. Hemşirelikle ilgili konularda görüşünü belirtme. 3,39 2,99 

 3,22 0,41 

III. Tanılama – Hastanın Gereksinimlerini Gözlemleme ve Belirleme Yeteneği   

21. Mevcut kaynaklardan hasta ile ilgili doğru verileri elde etme. 3,40 2,99 

22. Hemşirelik tanılamasını doğru olarak yapmak. 3,45 2,90 

23. Psiko-sosyal tanılama becerilerini doğru ve kapsamlı olarak yerine getirme. 3,17 3,09 

24. Bakımını üstlendiği hastanın durumu hakkında sahip olduğu bilgiyi gösterme. 3,50 2,69 

25. Hastanın eğitim gereksinimlerini sezinleme. 3,33 3,01 

   



 51

Tablo 4-7 Devamı   

III. Tanılama – Hastanın Gereksinimlerini Gözlemleme ve Belirleme Yeteneği 
 

X SD 

26. Hemşirelik bakımının planlanmasında hastalığın ya da yetersizliğin psiko-sosyal yönlerini 

dikkate alma. 
3,20 3,04 

27. Tanılama verilerine göre doğru hemşirelik kararını verme. 3,39 2,78 

 3,35 0,46 

IV. Planlama – Doğru Hemşirelik Etkinliklerini Planlama Yeteneği   

28. Hastanın durumunu ve bakıma yanıtını doğru değerlendirerek hemşirelik bakımını tekrar 

gözden geçirip gerektiği şekilde düzeltme. 
3,31 3,06 

29. Farklı hastaların gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olan terapötik etkinlikleri düzenleme. 2,97 3,52 

30. Hemşirelik bakımını planlarken hastanın görüşünü dikkate alma. 3,17 3,33 

31. Hemşirelik bakımındaki öncelikleri hastanın tüm gereksinimlerini dikkate alarak saptama. 3,39 2,99 

32. Hemşirelik bakımının sunumunda yaralanılacak toplumsal kaynakları belirleme ve kullanma. 3,02 3,37 

33. Hemşirelik bakımının sunumunda işyerindeki uygun olan kaynakları belirleme ve kullanma. 3,22 3,26 

34. Hasta bakımının planlanmasında bireysel yaklaşımı benimseme. 3,27 3,15 

35. Hasta bakımının yönetiminde gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarının görüşünü alma. 3,33 3,15 

 3,21 0,48 

V. Girişim  – Hemşirelik Etkinliklerini Etkili ve Esneklikle Yerine Getirme Yeteneği; 

Hemşirelik Faaliyetlerini Doğru ve Tarafsız Bir Şekilde Değerlendirme Yeteneği 
  

36. Güvenli şekilde uygulama yapma. 3,60 2,63 

37. Hemşirelik girişimlerini hastalarla etkileşim fırsatı olarak değerlendirme. 3,21 3,26 

38. Ekipmanı kullanma bilgisini gösterme. 3,35 2,93 

39. Fiziksel bakımı yetkin bir şekilde verme. 3,27 3,13 

40. Acil ve / veya beklenmeyen durumlarda işlevlerini yetkin şekilde yerine getirme. 3,51 2,77 

41. Zamanı ve kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanma. 3,45 2,70 

42. Aileyi hastanın bakımına katılması için cesaretlendirme. 3,38 2,91 

43. Optimal hemşirelik bakım standartları için gayret gösterme. 3,38 2,79 

44. Hastalara gerekli olan duygusal desteği verme. 3,35 3,19 

45. Hasta ailesi/yakınlarına gerekli olan duygusal desteği verme. 3,27 3,31 

46. Gerektiğinde hastaların sağlık eğitimini/önerilerini planlayıp uygulama. 3,11 3,31 

47. Gerektiğinde hasta ailesi ve yakınlarına sağlık eğitimini/önerilerini planlayıp uygulama. 3,07 3,60 

48. Farklı gruplara uygun olan öğretim yöntem ve materyallerini kullanma. 2,92 3,69 

49. Hasta ya da ailesinin isteklerine ulaşılamayacak olanları açıklayarak yanıt verme. 3,19 3,26 

50. Gerektiğinde hastaya ilişkin kısa, öz ve uygun bilgiyi sağlık bakım ekibi üyeleriyle görüşme. 3,21 3,14 

51. Hastanın bakımı ve iyileşmesi ile ilgili verileri doğru olarak kaydetme. 3,56 2,84 

52. Hastayı yeteneği doğrultusunda kendi bakımında sorumluluk alması için cesaretlendirme. 3,37 2,99 
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Tablo 4-7 Devamı   

V. Girişim  – Hemşirelik Etkinliklerini Etkili ve Esneklikle Yerine Getirme Yeteneği; 

Hemşirelik Faaliyetlerini Doğru ve Tarafsız Bir Şekilde Değerlendirme Yeteneği 

 

X SD 

53. Uygun olduğunda hasta adına savunmacı rol üstlenme. 3,04 3,57 

54. Hemşirelik uygulamasında etik ilkeleri gözetme. 3,56 2,60 

55. Hemşirelik uygulamalarında yasal sorumlulukların bilincinde olma. 3,56 2,75 

 3,32 0,40 

VI. Bilişsel Yetenek – Analiz Etme, Yargılama ve Eleştirel Düşünme Yeteneği   

56. Hemşirelik kararı alırken mantıklı olma. 3,60 2,52 

57. Sorulduğunda düşünce ve davranışlarının mantığını açıklama. 3,56 2,62 

58. Hemşirelik sorunlarının çözümünde kaynakları yaratıcı şekilde kullanma. 3,38 2,92 

59. Hemşirelik sürecini sorun çözme aracı olarak kullanma  (tanılama, planlama, uygulama ve 

değerlendirme). 
3,34 3,14 

60. Kendi davranış, duygu ve inançlarının farkında olma ve yansıtma. 3,25 3,76 

61. Hemşirelik ya da sağlık bakım sorununu çözmeye yardım edecek bilgiyi araştırma. 3,24 3,11 

 3,39 0,46 

VII. Sosyal Katılım – Sosyal Sorunlara Katılım ve İlgi   

62. İnsan ilişkilerinde içgörü sahibi olma. 3,32 3,05 

63. Medyada ya da yazılı basında yer alan fikirleri  tartışma. 2,28 3,95 

64. Sosyal ya da politik konular hakkındaki tartışmalarla ilgilenme. 2,67 4,05 

65. Sosyal ve sağlıkla ilgili konulara farklı kanallar aracılığıyla yanıt verme. 2,58 4,33 

66. Hemşirelik kuruluşunun mesleki bir konudaki duruşunu/tavrını etkilemek için girişimde 

bulunma. 
2,67 4,10 

 2,81 0,63 

VIII. Ego Gücü – Güven ve Girişkenlik   

67. Herhangi bir duruma karşı güçlü duygusal tepkisi olmasına rağmen sorumluluklarını yetkin bir 

şekilde yerine getirme. 
3,22 2,97 

68. Kendi görüş açısını savunmak için girişken olma. 3,22 3,05 

69. Düzeltmenin önemini bilerek  zayıflıklarını, hatalarını ve bilgi eksikliğini kabul etme. 3,32 2,95 

70. Sınırlılıklarının farkında olma ve gerektiğinde uygun kaynaklardan yardım arama. 3,28 2,94 

71. Bir işin nasıl yapılacağı konusunda dışarıdan zorlama olmadığı zaman insiyatif kullanma. 3,18 3,21 

72. Yöneticiyle bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde olunmasa bile sorumlulukları 

yerine getirme. 
3,25 3,14 

73. Meslektaşlarla bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde olunmasa bile sorumlulukları 

yerine getirme. 
3,30 3,03 

74. Hastalarla bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde olunmasa bile sorumlulukları yerine 

getirme. 
3,28 3,13 

 3,26 0,46 
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Tablo 4-7 Devamı   

IX. Farkındalık – Araştırmanın kullanılması 
 

X SD 

75. Araştırma bulgularını uygun şekilde klinik uygulamaya yansıtma. 3,09 3,39 

76. Hemşirelik sorunlarının incelenmesine yardımcı olmak için uzman hemşirelere uygun şekilde 

danışma. 
3,14 3,58 

77. Sağlıkla ilgili konularda araştırma çalışmaları ve incelemelerini başlatma. 2,75 4,13 

78. Hemşirelik uygulamalarını güncel araştırma sonuçlarına göre uyarlama. 3,00 3,45 

79. Güvenli hemşirelik uygulamasının temelini oluşturan kanıtları eleştirel gözle değerlendirme. 3,07 3,20 

80. Araştırmayı uzman yaklaşımıyla üstlenme. 2,95 3,85 

 3,00 0,59 

X. Farkındalık – Uygulama Bilgisi ve Politika Gelişimi   

81. Hemşirelik uygulamalarındaki yasal sorumlulukları bilme. 3,35 3,00 

82. Hemşirelik etkinliklerini işveren kuruluşun  politika ve prosedürlerine uygun şekilde yerine 

getirme. 
3,31 3,02 

83. Gündemdeki politik ve sosyal konular hakkında görüş bildirme. 2,75 4,09 

84. Hemşirelik kuruluşunun mesleki bir konudaki duruşunu/tavrını etkilemek için girişimde 

bulunma. 
2,82 4,01 

85. Sağlık ve sosyal  politikalar hakkındaki yeni bilgilerden haberdar olma. 3,03 3,30 

86. Klinik bakımdaki yenilikler/gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma. 3,19 3,16 

87. Çalıştığı kurumun politika ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olma. 3,31 3,10 

 3,11 0,50 

 

Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin her bir maddesini kendi kendilerini 

değerlendirmeleri ile ilgili bulguların aritmetik ortalamaları  ve standart sapmaları 

incelendiğinde  (Tablo 4-6 ve Tablo 4-7); 

 

• Liderlik boyutunu oluşturan maddeler arasında “meslektaşları arasında karşılıklı 

saygı, kabul ve güven ortamına katkıda bulunma” (Madde 10, X=3,48±3,03) 

maddesinin ortamasının en yüksek; “meslektaşlarının beceri düzeylerini 

değerlendirdikten sonra uygun şekilde görevler verme” (Madde 2, X=2,68±3,9) 

maddesinin ortalamasının en düşük olduğu (Tablo 4-7),  
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• Mesleki gelişim boyutunu oluşturan maddeler arasında “kendi etkinliklerinin 

sorumluluğunu üstlenme” (Madde 16, X=3,60±2,52) maddesinin ortamasının en 

yüksek; “mesleki örgütlerde yer alma” (Madde 14, X=2,31±4,40) maddesinin 

ortalamasının en düşük olduğu (Tablo 4-7), 

 

• Tanılama boyutunu oluşturan maddeler arasında “bakımını üstlendiği hastanın 

durumu hakkında sahip olduğu bilgiyi gösterme” (Madde 24, X=3,50±2,69) 

maddesinin ortamasının en yüksek; “psiko-sosyal tanılama becerilerini doğru ve 

kapsamlı olarak yerine getirme” (Madde 23, X=3,17±3,09) maddesinin 

ortalamasının en düşük olduğu (Tablo 4-7),  

 

• Planlama boyutunu oluşturan maddeler arasında “hemşirelik bakımındaki 

öncelikleri hastanın tüm gereksinimlerini dikkate alarak saptama”  (Madde 31, 

X=3,39±2,99) maddesinin ortamasının en yüksek; “farklı hastaların 

gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olan terapötik etkinlikleri düzenleme” 

(Madde 29, X=2,97±3,52) maddesinin ortalamasının en düşük olduğu         

(Tablo 4-7),  

 

• Girişim boyutunu oluşturan maddeler arasında “güvenli şekilde uygulama 

yapma” (Madde 36, X=3,60±2,63) maddesinin ortamasının en yüksek;  “farklı 

gruplara uygun olan öğretim yöntem ve materyallerini kullanma” (Madde 48, 

X=2,92±3,69) maddesinin ortalamasının en düşük olduğu (Tablo 4-7), 

 

• Bilişsel yetenek boyutunu oluşuran maddeler arasında analiz etme, yargılama ve 

eleştirel düşünme yeteneğine yönelik maddelerde hemşirelerin kendilerini en üst 

düzeyde yeterli buldukları (Tablo 4-5, Tablo 4-6)  

 

• Sosyal katılım boyutunu oluşturan sosyal sorunlara katılım ve ilgiye yönelik 

maddelerde hemşirelerin kendilerini en alt düzeyde yeterli buldukları          

(Tablo 4-5, Tablo 4-6), 
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• Ego gücü boyutunu oluşturan maddeler arasında “düzeltmenin önemini bilerek 

zayıflıklarını, hatalarını ve bilgi eksikliğini kabul etme” (Madde 69, 

X=3,32±2,95) maddesinin ortamasının en yüksek; “bir işin nasıl yapılacağı 

konusunda dışarıdan zorlama olmadığı zaman insiyatif kullanma” (Madde 71, 

X=3,18±3,21) maddesinin ortalamasının en düşük olduğu (Tablo 4-7), 

 

• Farkındalık-Araştırmanın kullanımı boyutunu oluşturan maddeler arasında  

“hemşirelik sorunlarının incelenmesine yardımcı olmak için uzman hemşirelere 

uygun şekilde danışma” (Madde 76, X=3,14±3,58) maddesinin ortamasının en 

yüksek; “sağlıkla ilgili konularda araştırma çalışmaları ve incelemelerini 

başlatma” (Madde 77, X=2,75±4,13) maddesinin ortalamasının en düşük olduğu        

(Tablo 4-7), 

 

• Farkındalık-Uygulama bilgisi ve politika gelişimi boyutunu oluşturan maddeler 

arasında  “hemşirelik uygulamalarındaki yasal sorumlulukları bilme” (Madde 

81, X=3,35±3) ) maddesinin ortamasının en yüksek; “gündemdeki politik ve 

sosyal konular hakkında görüş bildirme” (Madde 83, X=2,75±4,09) maddesinin 

ortalamasının en düşük olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-7). 
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4.3. Bireysel ve Mesleki Özelliklerine Göre Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik 
Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın  Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

Hemşirelerin cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, mezun oldukları 

okul, mesleki deneyim süresi, çalıştıkları hastane, şu anda çalıştıkları alan, çalıştığı 

alandaki görevi ve çalışma süresi, daha önce çalışılan alanlar ve bu alanlardaki toplam 

çalışma süresi, alanına yönelik eğitim alma ve akademik bir ünvana sahip olmalarına 

göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın dağılımına ilişkin 

bulgular  aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

Hemşirelerin cinsiyetlerine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki farkın dağılımı  Tablo 4-8’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-8 : Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması  (N:444) 

 

Cinsiyet n X SD t p 

Kadın 408 277,22 31,77 

Erkek 36 297,05 30,93 
-3,597 0,000 

 

Erkeklerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarının, kadınların Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarına göre  daha yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel 

olarak çok ileri derecede anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p< 0,001 ) (Tablo 4-8).  
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Hemşirelerin cinsiyete göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının 

hangi boyutlarda farklılaştığına yönelik bulguların dağılımı Tablo 4-9’da gösterilmiştir.  

Tablo 4-9 : Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Hemşirelik Yeterlik  Ölçeği Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (N: 444)  

Boyutlar  n X SD t p 

Kadın 408 36,80 5,81 
Liderlik   

Erkek   36 39,41 5,49 

-2,594 0,010 

Kadın 408 25,74 3,23 
Mesleki Gelişim 

Erkek   36 26,44 4,27 
-1,215 0,225 

Kadın 408 23,42 3,17 
Tanılama 

Erkek   36      24 3,97 
-1,012 0,312 

Kadın 408 25,59 3,87 
Planlama 

Erkek   36  27,27 3,60 
-2,515 0,012 

Kadın 408 66,02 8,03 
Girişim 

Erkek   36 70,97 7,31 
-3,561 0,000 

Kadın 408 23,62 3,32 
Bilişsel Yetenek 

Erkek   36 24,91 2,94 
-2,252 0,025 

Kadın 408 13,95 3,16 
Sosyal Katılım 

Erkek   36 15,5 3,10 
-2,803 0,005 

Kadın 408 25,94 3,70 
Ego Gücü 

Erkek   36 27,72 3,46 
-2,773 0,006 

Kadın 408 17,84 3,54 Araştırmanın 

Kullanılması Erkek   36 20,11 3,03 
-3,716 0,000 

Kadın 408 21,58 3,54 Uygulama 

Bilgisi ve 

Politika Gelişimi 
Erkek   36 24,22 2,81 

-4,351 0,000 
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Hemşirelerin cinsiyete göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının 

erkekler adına liderlik (p<0,010), planlama (p<0,012), bilişsel yetenek (p<0,025), sosyal 

katılım (p<0,005) ve ego gücü (p<0,006) boyutlarında anlamlı  fark gösterdiği (p<0,05); 

girişim (p<0,000), araştırma kullanımı (p<0,000) ve  uygulama bilgisi ve politika 

gelişimi (p<0,000) boyutlarında ise, istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı fark  

gösterdiği bulunmuştur (p<0,001) ( Tablo 4-9).  

 

Hemşirelerin medeni durumlarına göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki farkın  dağılımı  Tablo 4-10’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-10 : Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444) 

 

Medeni Durum n X SD t p 

Evli 235 275,20 31,98 

Bekar 209 282,91 31,87 
-2,54 0,000 

 

Bekar hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarının, evlilerin 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarına göre daha yüksek olduğu ve aralarında 

istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p< 0,001) 

(Tablo 4-10). 
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Hemşirelerin medeni durumlarına göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarının 

hangi boyutlarda farklılaştığına yönelik bulguların dağılımı Tablo4-11’de gösterilmiştir.  

Tablo 4-11 : Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Alt 
Boyut Puan  Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444) 

Boyutlar  n X SD t p 

Evli 235 36,62 5,94 
Liderlik   

Bekar 209 37,46 5,66 

-1,524 0,271 

Evli 235 25,57 3,42 
Mesleki Gelişim 

Bekar 209 26,04 3,22 

-1,495 0,972 

Evli 235 23,19 3,27 
Tanılama 

Bekar 209 23,78 3,19 

-1,930 0,690 

Evli 235 25,26 3,95 
Planlama 

Bekar 209 26,25 3,72 

-2,705 0,788 

Evli 235 65,80 8,28 
Girişim 

Bekar 209 67,13 7,82 

-1,745 0,763 

Evli 235 23,41 3,47 
Bilişsel Yetenek 

Bekar 209 24,09 3,07 

-2,165 0,008 

Evli 235 13,86 3,19 
Sosyal Katılım 

Bekar 209 14,32 3,16 

-1,511 0,742 

Evli 235 25,65 3,74 
Ego Gücü 

Bekar 209 26,57 3,63 

-2,643 0,809 

Evli 235 17,59 3,54 Araştırmanın 

Kullanılması Bekar 209 18,52 3,51 

-2,761 0,853 

Evli 235 21,49 3,45 Uygulama Bilgisi ve 

Politika Gelişimi Bekar 209 22,13 3,66 
-1,897 0,070 

Hemşirelerin medeni durumlarına göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği alt boyut puan 

ortalamalarının bekarlar adına bilişsel yetenek boyutunda anlamlı fark gösterdiği 

bulunmuştur (p< 0,008) (p<0,05) (Tablo 4-11). 
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Hemşirelerin yaş, mezun oldukları okul, mesleki deneyim süresi, çalıştıkları hastane, şu 

anda çalıştıkları alan ve çalışma süresine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamaları arasındaki farkın  dağılımı  Tablo 4-12’de gösterilmiştir.  

Tablo 4-12: Hemşirelerin  Bazı Bireysel ve Mesleki Özelliklerine Göre Hemşirelik Yeterlik 
Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması ( N: 444) 

  n X SD F p Scheffe 

17-26 yaş 130 282,48 34,87 

27-36 yaş 220 277,80 32,01 Yaş 

37-46 yaş1 94 276,20 28,06 

1,29 0,282 - 

SML 122 284,14 33,33 

SHMYO   66 274,92 31,64 

AÖF   63 273,95 29,81 

HYO 106 276,76 30,91 

Mezun Olunan 

Okul 

SY2 87 280,41 33,35 

1,61 0,170 - 

1-5 Yıl3 164 280,06 32,74 

6-10 Yıl 114 279,71 35,30 

11-15 Yıl   65 279,07 29,88 

Mesleki Deneyim 

Süresi 

16 ve Üzeri 101 275,69 28,84 

,430 0,732 - 

Özel Hastane   99 293,65 30,60 0,000 

Sağlık Bakanlığı 253 272,15 32,18 0,023 
 

Çalışılan Hastane 
Üniversite Hastanesi   92 281,25 27,92 

17,46 0,000 

0,056 

Kadın Doğum   56 280,17 31,27 

Cerrahi 159 276,10 30,45 

Dahiliye 136 276,68 34,23 

Yoğun Bakım   47 283,48 31,92 

Çalışılan Alan 

Diğer   46 288,48 31,59 

1,706 0,148 - 

1 Yıldan Az   82 284,52 34,60 

1-5 Yıl 219 278,26 33,30 

6-10 Yıl   72 277,04 31,56 

11-15 Yıl   40 275,75 27,24 

Çalıştığı Alandaki 

Çalışma Süresi 

16 ve Üzeri   31 276,00 22,55 

0,868 ,483 - 

1 47 ve üstü yaş grubu (14 kişi) n<30 olduğu için istatiksel işlemlerin yapılabilmesi için 37-46 yaş grubu ile 
birleştirilmiştir. 
2 Diğer grubu (11 kişi) n<30 olduğu için istatiksel işlemlerin yapılabilmesi için Sağlık Yüksek Okulu  grubu ile 
birleştirilmiştir.  
3 Bir yıldan az  grubu (23 kişi) n<30 olduğu için istatiksel işlemlerin yapılabilmesi için 1-5 yıl grubu ile 
birleştirilmiştir.  
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Hemşirelerin çalıştıkları hastanelere göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamalarının istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı fark gösterdiği 

bulunmuştur (F= 17,46 p=0,000, p< 0,001) (Tablo 4-12). Farklılığın hangi hastaneden 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla Scheffe testi yapılmış ve özel hastanelerde çalışan 

hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarının (X=293,65±30,60), 

üniversite hastaneleri (X=281,25±27,92) ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde              

(X= 272,15±32,18) çalışanlardan yüksek olduğu bulunmuştur (Tablo 4-12). 

 

Hemşirelerin yaş (F=1,29, p=0,282), mezun olunan okul (F=1,61 p=0,170), mesleki 

deneyim süresi (F=0,430 p=0,732), çalışılan alan (F=1,706 p=0,148)  ve çalıştığı 

alandaki çalışma sürelerine (F=0,868 p=0,483) göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği  belirlenmiştir (p>0,05)  

(Tablo 4-12). 

 

Hemşirelerin çalıştıkları alandaki görevine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamaları arasındaki farkın dağılımı Tablo 4-13’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-13 : Hemşirelerin Çalıştıkları Alandaki Görevlerine Göre Hemşirelik Yeterlik 
Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444) 

 

Çalıştıkları  

Alandaki Görev 
n X SD t p 

Servis Hemşiresi 353 278,02 32,83 

Sorumlu Hemşire 91 281,97 29,18 
-1,046 0,296 

 

Klinik eğitim hemşiresi (8 kişi) , ekip lideri  ( 8 kişi) ve eğitim hemşiresi (4 kişi)  n<30 

olduğu için istatistiksel işlemlerin yapılabilmesi için sorumlu hemşire grubu ile 

birleştirilmiştir. Servis hemşirelerinin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları ile 

sorumlu hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> 0,05 ) (Tablo 4-13).  
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Hemşirelerin çalıştıkları alana yönelik eğitim alma durumuna göre Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği puan ortalamaları  arasındaki farkın  dağılımı  Tablo 4-14’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-14 :  Hemşirelerin Çalıştıkları Alana Yönelik Eğitim Alma Durumuna Göre 
Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:444) 

 

Alana Yönelik Eğitim 

Alma Durumu 
n X SD t p 

Evet 168 283,98 32,43 

Hayır 276 275,69 31,59 
2,65 0,008 

 

Çalıştıkları alanlara yönelik eğitim alan hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamalarının, eğitim almayanlara göre daha yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p< 0,01) (Tablo 4-14). 
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Hemşirelerin çalıştıkları alana yönelik eğitim alma durumuna göre Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği puan ortalamalarının  hangi boyutlarda farklılaştığı ile ilgili bulguların dağılımı 

Tablo 4-15’te gösterilmiştir.  

Tablo 4-15 : Hemşirelerin Çalıştıkları Alana Yönelik Eğitim Alma Durumuna Göre 
Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Alt Boyut Puan  Ortalamalarının Karşılaştırılması     
( N: 444) 

 

Boyutlar  n X SD t p 

Evet 168 37,94 5,61 
Liderlik   

Hayır 276 36,45 5,88 

2,621 0,009 

Evet 168 26,11 3,43 
Mesleki Gelişim 

Hayır 276 25,60 3,26 
1,559 0,120 

Evet 168 26,11 3,33 
Tanılama 

Hayır 276 25,60 3,18 
1,559 0,303 

Evet 168 26,11 3,75 
Planlama 

Hayır 276 25,49 3,93 
1,655 0,099 

Evet 168 67,22 8,41 
Girişim 

Hayır 276 64,94 7,86 
1,609 0,108 

Evet 168 24,22 3,21 
Bilişsel Yetenek 

Hayır 276 23,43 3,33 
2,440 0,010 

Evet 168 14,55 3,10 
Sosyal Katılım 

Hayır 276 13,79 3,20 
2,470 0,014 

Evet 168 26,36 3,72 
Ego Gücü 

Hayır 276 25,91 3,70 
1,244 0,214 

Evet 168 18,93 3,51 Araştırmanın 

Kullanılması Hayır 276 17,48 3,46 
4,258 0,000 

Evet 168 22,23 3,60 Uygulama Bilgisi ve 

Politika Gelişimi 
Hayır 276 21,52 3,51 

2,025 0,043 
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Hemşirelerin çalıştıkları alanlara yönelik  eğitim alma durumlarına göre  Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında; alanına  yönelik eğitim alanların 

ölçeğin liderlik (p<0,009), bilişsel yetenek  (p<0,010 ), sosyal katılım (p<0,014 ) ve 

uygulama bilgisi ve politika gelişimi (p<0,043) alt boyutlarında  istatistiksel olarak 

anlamlı fark gösterdiği (p<0,05), araştırma kullanımı (p<0,000 ) alt boyutunda ise çok 

ileri derecede anlamlı fark  gösterdiği  bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4-15). 
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5. TARTIŞMA 

Araştırma, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin geçerlik, güvenirlik çalışmasını yapmak ve 

yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin yeterliklerini öz değerlendirme 

yöntemiyle ölçerek sonuçların ilgili çalışmalara rehber olması amacıyla metodolojik, 

tanımlayıcı  ve ilişki arayıcı tasarım olarak planlanmıştır.Bu amaçlar doğrultusunda 

çalışma, İstanbul ili sınırları içinde 100 ve üzerinde yatağa sahip 2 üniversite, 8 Sağlık 

Bakanlığı ve 5 özel hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 444 

hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bulgular kaynaklar doğrultusunda yataklı tedavi kurumlarında çalışan  

hemşirelerin; 

• Bireysel ve mesleki bazı özelliklerini, 

• Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ne  ilişkin bulgularını, 

•  Bireysel ve mesleki  bazı özelliklerine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamaları arasındaki farkın dağılımını içeren bulgular bölümler halinde 

tartışılmıştır. 
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5.1. Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Bazı Özelliklerine İlişkin  Bulguların 
Tartışılması 

 

Hemşirelerin %91,9’unun (408 hemşire) kadın, %49,5’inin (220 hemşire) 27-36 yaş 

grubunda, %52,9’unun (235 hemşire) evli, %59’unun (262 hemşire) çocuksuz, 

%40,3’ünün (179 hemşire) 1-2  çocuklu, %72,5’inin (322 hemşire) bir yüksek eğitim 

kurumu ve %27,5’inin (122 hemşire) Sağlık Meslek Lisesi  mezunu olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4-1). 

  

Hemşirelerin, %31,8’inin (141 hemşire) mesleki deneyimlerinin 1-5 yıl, %45,3’ünün 

(201 hemşire) daha önce çalıştıkları alanların sağlık ocağı, ameliyathane, poliklinik vb. 

ve %39’unun (173 hemşire) daha önce çalıştıkları alanlardaki çalışma sürelerinin 1-5 yıl 

arasında olduğunu gösteren bu bulgular, alana özgü bilgi, beceri ve tutumları içeren 

mesleki yeterliklerin gelişimi açısından olumsuz bir bulgu olarak değerlendirilebilir 

(Tablo 4-2).  

 

Hemşirelerin %62,2’nin (276 hemşire) çalıştıkları alana yönelik eğitim almadıkları 

belirlenmiştir (Tablo 4-3). Bu, Tablo 4-14 ve Tablo 4-15 ile birlikte ele alındığında; 

sürekli değişme ve gelişmelerin yaşandığı sağlık bakım alanında profesyonel 

hemşireleri yeni rol, görev, işlev, etkinliklerine hazırlamak ve yeterliklerini arttırmak 

için sürekli eğitim kapsamında alana özgü hizmetiçi ya da sertifikalı eğitimlerin 

gerekliliğini vurgulayan önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. 

 

Hemşirelerin %3,4’ünün (15 hemşire) yüksek lisans ve %0,2’sinin ( 1 hemşire) doktora 

derecesine sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-4). Bu bulgu Tzeng’in  (2004) yaptığı 

çalışmada hemşirelerin %1,3’ünün yüksek lisans ve doktora derecesine, Meretoja ve 

arkadaşlarının (2003) yaptığı çalışmada hemşirelerin %2’sinin yüksek lisans derecesine 

sahip olduğunu gösteren bulgu ile paralellik göstermemektedir.  Bu sonuçlar, mesleki 

gelişimi sağlamak amacıyla uygulama alanına yönelik  bilimsel araştırmaların 

başlatılması ve sürdürülmesinde uzman hemşirelere olan gereksinimi yansıtması 

açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. 
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5.2. Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ne İlişkin Bulguların Tartışılması 

 

Hemşirelerin, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nde yer alan 10 boyuta yönelik maddeleri 

kendi kendilerini değerlendirmeleri sonucunda aldıkları puanların ortalamalarının 

dağılımı incelendiğinde; bilişsel yetenek (X=20,34±2,77) boyutunun ortalamasının en 

yüksek, sosyal katılım (X=14,08±3,18) boyutunun ortalamasının ise en düşük olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4-5, Tablo 4-7). Bu bulgular, Meretoja ve arkadaşlarının (2004a) 

yaptığı çalışmada, hemşirelerin kendilerini yönetim, yardımcı rol ve tanılama 

fonksiyonlarında yeterli ve kalite güvenliğinde ise yetersiz gördüklerini gösteren 

bulgular ve Bartlett ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2000) sosyal katılım, bilişsel 

yetenek ve ego güçlendirme boyutlarında mezuniyetten sonra zamanla olumlu yönde 

fark gözlenmesine rağmen sadece liderlik boyutunda  anlamlı fark olduğununu gösteren 

bulgular ile benzerlik göstermemektedir. Sosyal katılım ortalamasının en düşük 

bulunması yaşadığı toplumun sosyal sorunlarına duyarlı, mesleki örgütlerde etkin olarak 

rol alan nitelikli hemşirelere olan gereksinim dikkate alındığında önemli bir bulgu 

olarak değerlendirilebilir. 

 

 

Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin her bir maddesini kendi kendilerinin 

değerlendirmeleri ile ilgili bulguların tartışılması aşağıda maddeler halinde verilmiştir    

( Tablo 4-6, Tablo 4-7). 

 

• Liderlik boyutunu oluşturan maddeler arasında “meslektaşları arasında karşılıklı 

saygı, kabul ve güven ortamına katkıda bulunma” (Madde 10, X=3,48±3.03) 

maddesinin ortalamasının en yüksek olduğunu gösteren bulgu, hemşirelerin 

mesleki yaklaşımlarının etkin iletişim ve olumlu iş ortamı oluşturmada sağlıklı 

olduğunu düşündürmüştür. “Meslektaşlarının beceri düzeylerini 

değerlendirdikten sonra uygun şekilde görevler verme” (Madde 2, X=2,68±3,90) 

maddesinin ortalamasının en düşük olduğunu gösteren bulgu, Mrayyan 

tarafından hemşirelerin otonomilerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, 

hemşirelerin  görev verme konusunda kendilerini otonomi sahibi olarak 

görmediklerini gösteren bulgular ile benzerlik göstermekte olup, servis 
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hemşirelerinin meslektaşlarını görevlendirmeyi sorumlu hemşirelere ait 

sorumluluklar olarak gördükleri ve karar verme mekanizmalarında yer 

almadıkları izlenimini vermiştir (Tablo 4-7). 

 

• Mesleki gelişim boyutunu oluşturan maddeler arasında “kendi etkinliklerinin 

sorumluluğunu üstlenme” (Madde 16, X=3,60±2,52) maddesinin ortalamasının 

en yüksek olduğunu gösteren bulgu, hemşirelik işlevlerinin ağırlıklı olarak görev 

merkezli olduğunu düşündürmüştür. “Mesleki örgütlerde yer alma” (Madde 14, 

X=2,31±4,40) maddesinin ortalamasının en düşük olduğunu gösteren bulgu, 

Harmancı ve Baykal’ın (2006)  hemşirelerin mesleki ve sendikal örgütlenmelere 

ilişkin görüşlerinin belirlendiği çalışmada, %71,9’unun herhangi bir mesleki 

organizasyona üye olmadığı, üye olanların sadece %19,83’ünün etkinliklere 

etkin olarak katıldıklarını gösteren bulgular, Baykal ve Oktay’ın (1995) sağlık 

personelinin örgütlenme faaliyetlerine katılımının değerlendirilmesi ile ilgili 

yaptığı çalışmada, mesleki bir örgüte üye olan hemşirelerin %56,8’i örgütlerde 

aktif rol almadıklarını gösteren bulgular tarafından desteklenmekte olup bu 

sonuç mesleki örgütlerin profesyonel kimliğin gelişimindeki rolü dikkate 

alındığında önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4-7). 

 

• Tanılama boyutunu oluşturan maddeler arasında “bakımını üstlendiği hastanın 

durumu hakkında sahip olduğu bilgiyi gösterme” (Madde 24, X=3,50±2,69) 

maddesinin ortamasının en yüksek; “psiko-sosyal tanılama becerilerini doğru ve 

kapsamlı olarak yerine getirme” (Madde 23, X=3,17±3,09) (Tablo 4-7); 

maddesinin ortalamasının en düşük olduğunu gösteren bulgular, Meretoja ve 

arkadaşlarının (2004a) yaptığı çalışmada, hemşirelerin hasta bakımı ile ilgili 

kararlar alma, bireysel bakım ve hasta eğitimi vermede kendilerini yeterli 

hissettikleri bulgular ile benzerlik göstermemekte olup hemşirelerin ağırlıklı 

olarak fiziksel bakıma yoğunlaştıkları izlenimini vermiştir (Tablo 4-7). 
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• Planlama boyutunu oluşturan maddeler arasında “hemşirelik bakımındaki 

öncelikleri hastanın tüm gereksinimlerini dikkate alarak saptama”  (Madde 31, 

X=3,39±2,99) maddesinin ortamasının en yüksek; “farklı hastaların 

gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olan terapötik etkinlikleri düzenleme” 

(Madde 29, X=2,97±3,52) maddesinin ortalamasının en düşük olduğunu 

gösteren bulgular, Karadağ ve Taşçı’nın (2005) yaptığı çalışmada, hemşirelerin 

hemşirelik bakımına yönelik işlevleri planlayıp uygulamada sorun yaşadıklarını 

gösteren bulgular tarafından desteklenmekte, hemşirelerin yetki ve 

sorumlulukları çerçevesinde sorunları çözmeye yönelik doğru hemşirelik 

etkinliklerini seçebildiklerini ancak bunların bireysel yaklaşımla bakıma 

yansıtılmasında sorun yaşadıklarını düşündürmüştür (Tablo 4-7). 

 

 

• Girişim boyutunu oluşturan maddeler arasında “güvenli şekilde uygulama 

yapma” (Madde 36,X=3,60±2,63) maddesinin ortalamasının en yüksek 

olduğunu gösteren bulgu, hemşirelik girişimlerinde hasta güvenliğinin 

önemsendiği izlenimini vermiştir. “Farklı gruplara uygun olan öğretim yöntem 

ve materyallerini kullanma” (Madde 48, X=2,92±3,69) maddesinin 

ortalamasının en düşük olduğunu gösteren bulgu, Karadağ ve Taşçı’nın (2005) 

yaptığı çalışmada, hemşirelerin %96,2’sinin hasta eğitimi yaptığı, %94’ünün 

hastalara ve yakınlarına eğitim verdiklerini belirttikleri bulgularla benzerlik 

göstermemesine karşın McCloskey ve McCain’in (1988) yaptığı çalışmada ise, 

hemşirelerin eğitim becerilerinin geliştirilmesi gerektiği yönündeki bulgular ile 

benzerlik göstermekte olup hasta eğitimlerinin bireysel olarak planlanıp 

uygulanmadığı izlenimini vermiştir (Tablo 4-7). 

 

• Bilişsel yetenek boyutunu oluşturan analiz etme, yargılama ve eleştirel düşünme 

yeteneğine yönelik maddeler (Tablo 4-6), Tablo 4-5 ile birlikte ele alındığında, 

hemşirelerin kendilerini en üst düzeyde yeterli bulduklarını göstermektedir. Bu 

bulgular, Kelleci ve Gölbaşı (2004) ve Chang ve Gaskill (1991) tarafından 

hemşirelerin sorun çözme becerilerine yönelik yaptıkları çalışmada, hemşirelerin 



 70

kendilerini orta düzeyde sorun çözücü olarak algıladıklarını gösteren bulgular ile 

çelişmektedir. Bu durum Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin bilişsel yetenek 

boyutundaki maddelere hemşirelerin ideal yanıtları verdiklerini düşündürmüştür. 

(Tablo 4-6).  

 

• Sosyal katılım boyutunu oluşturan sorunlara katılım ve ilgiye yönelik maddeler 

(Tablo 4-6), Tablo 4-5 ile birlikte ele alındığında, hemşirelerin kendilerini en alt 

düzeyde yeterli bulduklarını göstermekte olup araştırılması gereken önemli bir 

konu olarak değerlendirilmiştir.    

 

• Ego gücü boyutunu oluşturan maddeler arasında “düzeltmenin önemini bilerek 

zayıflıklarını, hatalarını ve bilgi eksikliğini kabul etme” (Madde 69, 

X=3,32±2,95) maddesinin ortalamasının en yüksek olduğunu gösteren bu bulgu, 

hemşirelerin kendilerini değerlendirdikleri ve gelişmeye açık oldukları 

izlenimini vermiştir. “Bir işin nasıl yapılacağı konusunda dışarıdan zorlama 

olmadığı zaman insiyatif kullanma” (Madde 71, X=3,18±3,21) maddesinin 

ortalamasının en düşük olduğunu gösteren bulgu, Mrayyan’ın (2004) yaptığı 

çalışmada, hemşirelerin kendilerini hasta bakımı ile ilgili kararlarda otonom 

olduklarını gösteren bulgular ile paralel olmayıp bu bulgu hemşirelerin insiyatif 

kullanmasını engelleyen etkenlerin üzerinde durulması gerektiği şeklinde 

yorumlanmıştır (Tablo 4-7).  

 

• Farkındalık-Araştırmanın kullanımı boyutunu oluşturan maddeler arasında 

“hemşirelik sorunlarının incelenmesine yardımcı olmak için uzman hemşirelere 

uygun şekilde danışma” (Madde 76, X=3,14±3,58)  maddesinin ortalamasının en 

yüksek bulunması hemşireler arasında işbirliği ve desteğin varolduğunu gösteren 

sevindirici bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. “Sağlıkla ilgili konularda 

araştırma çalışmaları ve incelemelerini başlatma” (Madde 77, X=2,75±4,13) 

maddesinin ortalamasının en düşük bulunması, bu boyuttaki diğer maddeler ile 

birlikte ele alındığında, Emiroğlu ve arkadaşlarının (2005) hemşirelerin 

araştırmalara katılma durumları, araştırmaya ilişkin görüşleri ve bilgi 
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gereksinimleri ile ilgili çalışmada hemşirelerin %75’1’inin araştırmaya 

katılmadıkları,  Wisconsin’de (1997) Aurora Sağlık Grubu Metro Bölgesi 

Şubesi’nde (Metro Region Division of Aurora Health Care) yapılan çalışmada, 

hemşirelerin %68’inin araştırma etkinlikleriyle ilgilenmedikleri yönündeki 

bulgular ile benzerlik gösteren gerçekçi bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. 

(Tablo 4-7). 

 

• Farkındalık-Uygulama bilgisi ve politika gelişimi boyutunu oluşturan maddeler 

arasında “hemşirelik uygulamalarındaki yasal sorumlulukları bilme” (Madde 81, 

X=3,35±3,00) maddesinin ortalaması en yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, 

araştırmanın yapıldığı dönemde hemşirelik yasası değişikliğinin gündemde 

olması ve hemşirelerin duyarlığına bağlanmıştır. “Gündemdeki politik ve sosyal 

konular hakkında görüş bildirme” (Madde 83, X=2,75±4,09) maddesinin 

ortalamasının en düşük olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, Chan ve Cheng 

tarafından (1999) Hong Kong’da yapılan çalışmada, hemşirelerin %5,5’inin 

politik çalışma deneyimine sahip olduğu ve sadece %6,4’ünün profesyonel 

organizasyonlarda çalıştığı, % 2,6’sının sağlık ya da hemşirelikle ilgili 

konularda yasama organlarına, %5,5’inin ise, resmi kurumlara kişisel görüşünü 

bildirdiği yönündeki bulgularla desteklenmekte olup hemşirelerin politik anlamı 

olan etkinliklere katılmada isteksiz olmaları, etkin rol üstlenmemeleri 

araştırılması gereken önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4-7). 
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5.3. Bireysel ve Mesleki Bazı Özelliklere Göre Hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik 
Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın Dağılımına İlişkin Bulguların 
Tartışılması 

  

 

Hemşirelerin cinsiyetlerine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki fark değerlendirildiğinde; erkeklerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamalarının, kadınların puan ortalamalarına göre daha yüksek olduğu ve aralarında 

istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<0,001). 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarına göre, liderlik, planlama, girişim, bilişsel 

yetenek, sosyal katılım, ego gücü, araştırmanın kullanılması, uygulama bilgisi ve 

politika gelişimi boyutlarında erkeklerin ortlamalarının daha yüksek olması, Clinton ve 

arkadaşlarının Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin 8 boyutlu versiyonunu kullanarak yaptığı 

çalışmada (2005) kadınların tanılama, planlama, girişim ve sosyal katılım boyutlarında 

erkeklerden daha yeterli oldukları ile ilgili bulgularla desteklenmemiş ve  erkeklerin 

kendilerine daha fazla güvendikleri, liderlik yapma isteklerinin fazla olduğu ve 

toplumun kültürel özelliklerini yansıttıkları izlenimini vermiştir (Tablo 4-8,Tablo 4-9).  

 

Hemşirelerin medeni durumlarına göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki fark değerlendirildiğinde; bekarların Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamalarının, evlilerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarına göre daha 

yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4-10). Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarına 

göre, bilişsel yetenek alt boyutunda bekarların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

(p<0,008) (p<0,05) (Tablo 4-11),  Tzeng’in (2004) hemşirelik yeterliklerini belirlediği 

çalışmasında yeterliğin medeni durum ile ilgili olduğunu gösteren bulguyla benzerlik 

gösterdiği belirlenmiş ve bekarların daha fazla işlerine odaklanabilecekleri ile 

açıklanmıştır. 

 

Hemşirelerin bazı bireysel ve mesleki özelliklerine göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında; hemşirelerin çalıştıkları hastanelere göre 

Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

çok ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4-12). Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği puan ortalamalarına göre; özel hastanelerde çalışan hemşirelerin 
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ortalamalarının sırasıyla üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde  

çalışan hemşirelerden yüksek olması farklı etkenlerden kaynaklanan ve  araştırılması 

gereken bir konu olarak değerlendirilmiştir. 

 

Hemşirelerin yaş (F=1,29, p=0,282), mezun olunan okul (F=1,61 p=0,170), mesleki 

deneyim süresi (F=0,430 p=0,732), çalışılan alan (F=1,706 p=0,148)  ve çalıştığı 

alandaki çalışma süresine (F=0,868 p=0,483) göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nden 

alınan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak  anlamlı fark olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-12). Bu bulgu, Meretoja ve arkadaşlarının (2004a) farklı 

hastanelerde çalışan hemşirelerin yeterliklerini karşılaştırdığı çalışmada yaş, mesleki 

deneyim ile yeterlik arasında anlamlı ilişki olduğu, Tzeng (2004) tarafından 

hemşirelerin yeterliklerinin ve performanslarının tanılandığı çalışmada; yaş, eğitim, 

mesleki deneyim, görev, medeni durum, çocuk sayısı ve motivasyon ile yeterliğin 

ilişkili olduğu, Meretoja ve arkadaşlarının (2004b) hemşirelik yeterlik ölçeği geliştirdiği 

çalışmasında, yaş ve mesleki deneyim süresi ile  yeterlik düzeyi arasında olumlu ilişki 

olduğu, Clinton ve arkadaşlarının (2005) iki farklı hemşirelik programından mezun 

hemşirelerin yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada Hemşirelik 

Yeterliği’nin tüm boyutlarına yönelik yeterlik ortalamaları arasında çok az fark 

bulunduğu, Schwirian’ın (1978,1979) lisans mezunlarının planlama ve eğitimde daha 

yeterli olduklarını gösteren bulgular ile benzerlik göstermemekte olup hemşirelik 

eğitimi ve uygulama alanları açısından araştırılması gereken önemli bir bulgu olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Hemşirelerin çalıştığı alanda servis ya da sorumlu hemşire olmalarına göre Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği’inden alınan  puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 4-13). Bu bulgu, Meretoja ve Leino-Kilpi 

tarafıdan (2003) sorumlu hemşire ve servis hemşiresi tarafından yapılan yeterlik 

tanılamalarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmada sorumlu hemşirelerin kendilerini 

servis hemşirelerinden daha yeterli olarak algılamaları bulgusu ile benzerlik 

göstermemesi düşündürücü olup bu konunun daha ileri çalışmalarla incelenmesi 

gerekir. 
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Çalıştıkları alanlara yönelik eğitim alan hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan 

ortalamalarının, almayanlara göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark 

gösterdiği bulunmuştur   (p< 0,01) (Tablo 4-14). Hemşirelerin çalıştıkları alanlarına 

yönelik  eğitim alma durumlarına göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği alt boyut puan 

ortalamalarının, alanına  yönelik eğitim alanlar adına ölçeğin liderlik (p< 0,009), bilişsel 

yetenek (p<0,010 ), sosyal katılım    (p< 0,014 ) ve uygulama bilgisi ve politika gelişimi 

(p<0,043) boyutlarında  istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği (p<0,05), araştırma 

kullanımı (p< 0,000 ) boyutunda çok ileri derecede anlamlı fark  olduğunu gösteren       

( p<0,001) bu bulgular, mezuniyet sonrası eğitim programlarının önemini vurgulaması 

açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. 

 

Araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi yapıldığında hemşirelerin kendilerini 

değerlendirmede olumlu yaklaşım içinde olduğu, ölçekteki açıklamalara karşın 

toplumumuzun geleneksel yapısına bağlı olarak genellikle ideal yanıtları vermeye özen 

gösterdikleri izlemini vermiş olup hemşirelerin mesleki yeterliklerini arttırmaya hazır 

oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin (Nursing Competency Questionaire) 

geçerlik, güvenirliğini değerlendirmek ve  hemşirelerin yeterliklerini öz-değerlendirme 

yöntemiyle ölçmek amacıyla metodolojik, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarım olarak 

planlanmıştır. Araştırma İstanbul ili sınırları içinde 100 ve üzerinde yatağa sahip 2 

üniversite, 8 Sağlık Bakanlığı ve 5 özel hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden toplam 444 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hemşirelik Yeterlik 

Ölçeği’nin (HYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışmaları kapsamında test-tekrar test 

güvenirliği r=0,64 ve iç tutarlılığı, Cronbach Alpha katsayısı= 0,74 bulunmuştur.  

 

Hemşirelerin %91,9’unun (408 hemşire) kadın, %49,5’inin (220 hemşire) 27-36 yaş 

grubunda, %52,9’unun (235 hemşire) evli, %27,5’inin (122 hemşire) Sağlık Meslek 

Lisesi, %72,5’inin (322 hemşire) bir yüksek eğitim kurumu mezunu, %31,8’inin (141 

hemşire) 1-5 yıl deneyimli olduğu, %57’sinin (253 hemşire) Sağlık Bakanlığı 

Hastanelerinde çalıştığı, %79,5’inin (353 hemşire) servis hemşiresi olarak görev yaptığı 

belirlenmiştir. 

 

Hemşirelerin, Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin alt boyutlarından kendi kendilerini 

değerlendirmeleri sonucunda aldıkları puanların aritmetik ortalamaları incelendiğinde;  

bilişsel yetenek boyutunun en yüksek (X=3,39±0,46) ve sosyal katılım boyutunun ise, 

en düşük  (X=2,81±0,63) ortalamaya  sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Hemşirelerin cinsiyet, medeni durum, çalışılan hastane, çalışılan alana yönelik eğitim 

alma durumlarına göre Hemşirelik Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ancak yaş, mezun olunan okul, mesleki 

deneyim süresi, görev, çalışılan alan ve o alandaki çalışma süresine göre Hemşirelik 

Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıştır. Bulgular, hemşirelerin Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin alt boyutları 

arasında liderlik, mesleki gelişim, tanılama, planlama, girişim, sosyal katılım, ego gücü, 

araştırma kullanımı ve uygulama bilgisi ve politika gelişimi boyutlarının daha düşük 

ortalama sahip olduklarını göstermektedir.  
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Bu kapsamdaki öneriler; 

• Hemşirelikte yeterliği etkileyen faktörlerin araştırılmalı. 

• Mesleki uygulama standartları, prosedür, talimat ve iş tanımlarının uygulamaya 

yansıtılmalı. 

• Hemşirelerin sosyo-politik etkinliklere katılımının desteklenmeli.  

• Hemşirelik mesleki kuruluş ve etkinlikleri çekici hale getirilmeli.  

• Hemşirelerin araştırmalara katılmaları desteklenmeli. 

• Hemşirelerin alanlarına yönelik sürekli eğitim etkinlikleri düzenlenmeli.  
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FORMLAR 

Ek 1 : Bilgi Formu 

BİLGİ FORMU 
Değerli meslektaşlarımız, 

Bu form, klinik alanda çalışan hemşirelerin yeterliklerini kendilerinin değerlendirilmesini 

sağlamak ve hizmet içi eğitim ve hemşirelik eğitimine rehber olacak öneriler geliştirmek amacıyla  

planlanmıştır. Bu çalışmanın verimli olabilmesi için lütfen her soruyu içtenlikle cevaplayınız ve boş 

bırakmamaya özen gösteriniz.Toplanan veriler yalnızca araştırma amaçları için kullanılacaktır ve 

kimliğinizle ilgili hiçbir bilgi belirtmeniz gerekmemektedir. Katkılarınız için teşekkür ederim. 

Bil.Uzm. Senem Yalçın 

Bilgi Formu No: 

1. Cinsiyetiniz      (        ) Kadın  (        ) Erkek 
2. Yaşınız   (       ) 
3.  Medeni durumunuz nedir? 

(        ) Evli                 (        ) Bekar          

4.  Çocuğunuz var mı? 

(        )  Evet                (         )  Hayır 
5. Eğer var ise çocuk sayınız:....................... 
6. Mezun olduğunuz okul hangisidir?  

(        ) Sağlık Meslek Lisesi          (        ) Hemşirelik Yüksekok  

(        ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)       (        ) Sağlık Yüksekokulu 

       (        ) Açık Öğretim Fakültesi (Önlisans)                                 (        ) Diğer:.......................... 
7. Meslek yaşamınızdaki deneyim süreniz nedir?  

       (        ) 1 yıldan az  
(        )  1-5 yıl 

(        )  6-10 yıl 

(        ) 11-15 yıl 

(        ) 16 ve üzeri 

8. Çalıştığınız hastanenin türü nedir? 

      (        ) Özel hastane       (        )  Sağlık Bakanlığı Hastanesi       (        )  Üniversite Hastanesi 
9. Çalıştığınız alan /  branş ( dahiliye, cerrahi, onkoloji, ortopedi, kardiyoloji vb.) nedir?    

      …………………………………………………………………………………… 

10. Çalıştığınız alan /  branştaki göreviniz nedir? …………………………………... 

11. Şu anda çalıştığınız alan/branştaki çalışma süreniz nedir? ……………………... 

12. Daha önce çalıştığınız branşlar ve çalışma süreleri nelerdir?................................ 

13. Çalıştığınız alana yönelik  olarak  bir eğitim aldınız mı? 

      (       ) Evet                   (         ) Hayır 

14.  Akademik bir ünvanınız var mı? Var ise işaretleyiniz. 

      (        ) Yüksek lisans       (        )   Doktora 
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Ek 2 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği 

HEMŞİRELİK YETERLİK ÖLÇEĞİ  

Aşağıda hemşirelik  rol, işlev, nitelik, etkinlik ve görevlerini temsil eden 87 madde bulunmaktadır. Sizden istenen son 6 ay içinde 
her bir öğeyi ne kadar sıklıkta yaptığınızla ilgili uygun ifadeyi (X) şeklinde  işaretlemenizdir.                                                        
Katılımınız için teşekkür ederim. 

 ALT BOYUTLAR 
Hiçbir 
zaman  

Arasıra Genellikle  
Her 
zaman 

I. Liderlik – Liderlik ve Karar Verme Yeteneği         

1. Meslektaşlarının başarılarını fark ederek takdir etme.         

2. Meslektaşlarının beceri düzeylerini değerlendirdikten sonra uygun şekilde 
görevler verme.         

3. Az deneyimli meslektaşlarına   sorumluluklarındaki hastalara hemşirelik  
bakımı verirken rehberlik etme.         

4. Meslektaşlarına uygun ve uygun olmayan hemşirelik girişimleri hakkında geri 
bildirim verme.         

5. Gerektiğinde organize edilen hemşirelik bakımının uygulama yönteminde 
değişiklikleri başlatma.         

6. Meslektaşlarına karşı olan sorumluluğunu dinleyerek, destek vererek ya da 
gerekliyse uygun yardım kaynaklarını önererek gösterme. 

        

7. Uygun olduğunda meslektaşlar arasındaki çatışmaları çözme.         

8. Meslektaşlarını eğitsel ve mesleki gelişim açısından destekleme.         

9. Gerektiğinde hemşirelik uygulamalarındaki değişiklikleri başlatma. 
        

10. Meslektaşlar arasında karşılıklı saygı, kabul ve güven ortamına katkıda 
bulunma.         

11. Çalışma ortamındaki beklenmedik değişiklikleri yönetme.         

12. Kendisinin olduğu kadar başkalarına devrettiği etkinliklerinin sorumluluğunu 
sürdürme.         

II. Mesleki Gelişim – Sürekli eğitime ve mesleki standartların geliştirilmesine 
katılım         

13. Hemşirelik toplantıları, komisyonları ve çalışma gruplarına etkin katılma. 
        

14. Mesleki örgütlerde yer alma.         

15. Yapıcı eleştiriyi kabul etme ve yararlanma.         

16. Kendi etkinliklerinin sorumluluğunu üstlenme.         

17. Özgüvenini gösterme.         

18. Yeteneklerine uygun olan sorumlulukları üstlenme.         

19. İşte bağımsızlık ve otonomi gösterme.         

20. Hemşirelikle ilgili konularda görüşünü belirtme.         

III. Tanılama – Hastanın Gereksinimlerini Gözlemleme ve Belirleme 
Yeteneği         
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21. Mevcut kaynaklardan hasta ile ilgili doğru verileri elde etme.         

22. Hemşirelik tanılamasını doğru olarak yapmak.         

23. Psiko-sosyal tanılama becerilerini doğru ve kapsamlı olarak yerine getirme. 
        

24. Bakımını üstlendiği hastanın durumu hakkında sahip olduğu bilgiyi gösterme.         

25. Hastanın eğitim gereksinimlerini sezinleme.         

26. Hemşirelik bakımının planlanmasında hastalığın ya da yetersizliğin psiko-
sosyal yönlerini dikkate alma. 

        

27. Tanılama verilerine göre doğru hemşirelik kararını verme.         

IV. Planlama – Doğru Hemşirelik  Etkinliklerini  Planlama Yeteneği 
        

28. Hastanın durumunu ve bakıma yanıtını doğru değerlendirerek hemşirelik 
bakımını tekrar gözden geçirip gerektiği şekilde düzeltme.         

29. Farklı hastaların gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olan terapötik 
etkinlikleri düzenleme.         

30. Hemşirelik bakımını planlarken hastanın görüşünü dikkate alma.         

31. Hemşirelik bakımındaki öncelikleri hastanın tüm gereksinimlerini dikkate 
alarak saptama.         

32. Hemşirelik bakımının sunumunda yaralanılacak toplumsal kaynakları 
belirleme ve kullanma.         

33. Hemşirelik bakımının sunumunda işyerindeki uygun olan kaynakları 
belirleme ve kullanma.         

34. Hasta bakımının planlanmasında bireysel yaklaşımı benimseme.         

35. Hasta bakımının yönetiminde gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarının 
görüşünü alma.         

V. Girişim  – Hemşirelik Etkinliklerini  Etkili ve Esneklikle Yerine Getirme 
Yeteneği; Hemşirelik Faaliyetlerini Doğru ve Tarafsız Bir Şekilde 
Değerlendirme Yeteneği 

        

36. Güvenli şekilde uygulama yapma.         

37. Hemşirelik girişimlerini hastalarla etkileşim fırsatı olarak değerlendirme.         

38. Ekipmanı kullanma bilgisini gösterme.         

39. Fiziksel bakımı yetkin bir şekilde verme.         

40. Acil ve / veya beklenmeyen durumlarda işlevlerini yetkin şekilde yerine 
getirme.         

41. Zamanı ve kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanma.         

42. Aileyi hastanın bakımına katılması için cesaretlendirme.         

43. Optimal hemşirelik bakım standartları için gayret gösterme.         

44. Hastalara gerekli olan duygusal desteği verme.         

45. Hasta ailesi/yakınlarına gerekli olan duygusal desteği verme.         

46. Gerektiğinde hastaların sağlık eğitimini/önerilerini planlayıp uygulama.         

47. Gerektiğinde hasta ailesi ve yakınlarına sağlık eğitimini/önerilerini planlayıp 
uygulama.         

48. Farklı gruplara uygun olan öğretim yöntem ve materyallerini kullanma.         
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49. Hasta ya da ailesinin isteklerine ulaşılamayacak olanları açıklayarak yanıt 
verme.         

50. Gerektiğinde hastaya ilişkin kısa, öz ve uygun bilgiyi sağlık bakım ekibi 
üyeleriyle görüşme.         

51. Hastanın bakımı ve iyileşmesi ile ilgili verileri doğru olarak kaydetme.         

52. Hastayı yeteneği doğrultusunda kendi bakımında sorumluluk alması için 
cesaretlendirme.         

53. Uygun olduğunda hasta adına savunmacı rol üstlenme.         

54. Hemşirelik uygulamasında etik ilkeleri gözetme.         

55. Hemşirelik uygulamalarında yasal sorumlulukların bilincinde olma.         

VI. Bilişsel Yetenek – Analiz Etme, Yargılama ve Eleştirel Düşünme Yeteneği 
        

56. Hemşirelik kararı alırken mantıklı olma.         

57. Sorulduğunda düşünce ve davranışlarının mantığını açıklama.         

58. Hemşirelik sorunlarının çözümünde kaynakları yaratıcı şekilde kullanma.         

59. Hemşirelik sürecini sorun çözme aracı olarak kullanma             ( tanılama, 
planlama, uygulama ve değerlendirme).         

60. Kendi davranış, duygu ve inançlarının farkında olma ve yansıtma.         

61. Hemşirelik ya da sağlık bakım sorununu çözmeye yardım edecek bilgiyi 
araştırma.         

VII. Sosyal Katılım – Sosyal Sorunlara Katılım ve İlgi         

62. İnsan ilişkilerinde içgörü sahibi olma.         

63. Medyada ya da yazılı basında yer alan fikirleri tartışma.         

64. Sosyal ya da politik konular hakkındaki tartışmalarla ilgilenme.         

65. Sosyal ve sağlıkla ilgili konulara farklı kanallar aracılığıyla yanıt verme. 
        

66. Hemşirelik kuruluşunun mesleki bir konudaki duruşunu/tavrını etkilemek için 
girişimde bulunma.         

VIII. Ego Gücü – Güven ve Girişkenlik         

67. Herhangi bir duruma karşı güçlü duygusal tepkisi olmasına rağmen 
sorumluluklarını yetkin bir şekilde yerine getirme.         

68. Kendi görüş açısını savunmak için girişken olma.         

69. Düzeltmenin önemini bilerek  zayıflıklarını, hatalarını ve bilgi eksikliğini 
kabul etme.         

70. Sınırlılıklarının farkında olma ve gerektiğinde uygun kaynaklardan yardım 
arama.         

71. Bir işin nasıl yapılacağı konusunda dışarıdan zorlama olmadığı zaman 
insiyatif kullanma.         

72. Yöneticiyle bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde olunmasa bile 
sorumlulukları yerine getirme.         

73. Meslektaşlarla bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde olunmasa bile 
sorumlulukları yerine getirme.         

74. Hastalarla bir işi ele alma yöntemi konusunda aynı fikirde olunmasa bile 
sorumlulukları yerine getirme.         
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IX. Farkındalık – Araştırmanın kullanılması 
        

75. Araştırma bulgularını uygun şekilde klinik uygulamaya yansıtma.         

76. Hemşirelik sorunlarının incelenmesine yardımcı olmak için uzman 
hemşirelere uygun şekilde danışma.         

77. Sağlıkla ilgili konularda araştırma çalışmaları ve incelemelerini başlatma.         

78. Hemşirelik uygulamalarını güncel araştırma sonuçlarına göre uyarlama.         

79. Güvenli hemşirelik uygulamasının temelini oluşturan kanıtları eleştirel gözle 
değerlendirme.         

80. Araştırmayı uzman yaklaşımıyla üstlenme.         

X. Farkındalık – Uygulama Bilgisi ve Politika Gelişimi         

81. Hemşirelik uygulamalarındaki yasal sorumlulukları bilme.         

82. Hemşirelik etkinliklerini işveren kuruluşun  politika ve prosedürlerine uygun 
şekilde yerine getirme.         

83. Gündemdeki politik ve sosyal konular hakkında görüş bildirme. 
        

84. Hemşirelik kuruluşunun mesleki bir konudaki duruşunu/tavrını etkilemek için 
girişimde bulunma.         

85. Sağlık ve sosyal politikalar hakkındaki yeni bilgilerden haberdar olma.         

86. Klinik bakımdaki yenilikler/gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma.         

87. Çalıştığı kurumun politika ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olma.         
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Ek 3 : Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği 

ÖZ-ETKİLİLİK- YETERLİLİK ÖLÇEĞİ 

Yönerge 

Aşağıda herhangi bir durumda insanların nasıl davranacaklarını ve düşüncelerini anlatan 23 ifade vardır. 

Lütfen her bir maddeyi dikkatli okuyarak o maddede yer lan ifadenin size ne derece uygun olduğuna 

karar veriniz.Verdiğiniz karara göre aşağıdaki ölçeği dikkate alarak yandaki rakamlardan uygun olanı 

yuvarlak içine alınız. 

1. Beni hiç tanımlamıyor. 
2. Beni biraz tanımlıyor. 
3. Kararsızım 
4. Beni iyi tanımlıyor. 
5. Beni çok iyi tanımlıyor. 

1. Yaptığım planları gerçekleştireceğimden eminim. 1 2 3 4 5 

2. Yapmam gereken bir işe girişememe gibi bir problemim vardır. 1 2 3 4 5 

3. Bir işi bir seferde yapamıyorsam, yapıncaya kadar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 

4. Kendim için önemli hedefler koyduğumda, nadiren başarırım. 1 2 3 4 5 

5. İşleri yapıp sonuçlandırmadan yapmaktan vazgeçerim. 1 2 3 4 5 

6.Zorluklarla karşılaşmaktan kaçınırım. 1 2 3 4 5 

7. Bazı işler çok karmaşık görünüyorsa yapmak için sıkıntıya girmem. 1 2 3 4 5 

8. Hoşlanmadığım ancak yapmam gereken işler varsa bitirinceye kadar devam ederim. 
1 2 3 4 5 

9. Bir şeyi yapmaya karar verdiğimde onun üzerinde çalışmaya devam ederim. 
1 2 3 4 5 

10. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalıştığımda, başlangıçta başarılı olamazsam hemen 

vazgeçerim. 
1 2 3 4 5 

11. Beklenmedik problemler çıktığında üzerinde fazla durmam. 1 2 3 4 5 

12. Benim için çok zor göründüklerinde, yeni şeyler öğrenmek için çaba göstermekten 

kaçınırım. 
1 2 3 4 5 

13. Başarısızlık beni daha çok teşvir eder. 1 2 3 4 5 

14. Bir şeyleri yapabilme konusunda kendime fazla güvenmem. 1 2 3 4 5 

15. Ben kendime güvenen bir insanım. 1 2 3 4 5 

16. Kolaylıkla vazgeçerim. 1 2 3 4 5 

17. Hayatta ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelme yeteneğini kendimde bulmam. 
1 2 3 4 5 

18. Yeni bir arkadaş edinmek benim için zordur. 1 2 3 4 5 

19. Tanışmak istediğim birisini görürsem, onun bana gelmesini beklemek yerine ben 

giderim. 
1 2 3 4 5 

20. Arkadaşlık kurulması güç, ilginç biriyle tanışırsam, o kişiyle arkadaş olmaktan 

hemen vazgeçerim. 
1 2 3 4 5 

21. Bana ilgi göstermeyen biriyle arkadaş olmaya çalıştığımda kolaylıkla vazgeçmem. 
1 2 3 4 5 

22. Sosyal toplantılarda kendimi rahat hissetmem. 1 2 3 4 5 

23. Arkadaşlarımı, arkadaş edinmede kişisel yeteneklerimle kazanırım. 1 2 3 4 5 
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Ek 4 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin  Orjinal Boyut ve Maddeleri 

NURSING COMPETENCY QUESTIONAIRE (NCQ) CONSTRUCTS AND THEIR ITEMS  

1. Leadership - the ability to lead and make decisions 

1. give praise and recognition to colleagues for achievement 

2. delegate duties to colleagues appropriately after assessing skill levels 

3. guide and supervise less experienced colleagues in the provision of nursing care to 

nursing care assigned clients 

4. provide feedback to colleagues concerning appropriate or inappropriate nursing 

interventions 

5. when necessary, initiate changes to the way in which the delivery of nursing care 

is organised 

6. demonstrate responsiveness to colleagues by listening, providing support, or 

referring to appropriate source of help if indicated 

7. resolve conflict between colleagues when appropriate 

8. encourage educational and professional development of colleagues 

9. initiate changes in nursing practice when necessary 

10. contribute to atmosphere of mutual trust, acceptance and respect among  colleagues 

11. manage unexpected changes in work situations 

12. maintain accountability for own actions and those delegated to others 

2. Professional development - the participation in continuing education 

and upgrading of professional standards 

13. participate actively in nursing meetings, committees and working groups 

14. participate in a professional organisation 

15. accept and use constructive criticism 

16. accept responsibility for own actions 

17. demonstrate self-confidence 

18. adapt nursing practice in line with current research evidence 

19. assume new responsibilities appropriate to capabilities 

20. demonstrate a sense of independence and autonomy in work 

21. express opinions on nursing issues 

3. Assessment - the ability to observe and diagnose client needs 

22. collect accurate client health data from available resources 

23. conduct accurate nursing assessment 

24. perform accurate and comprehensive psycho-social assessment skills 

25. demonstrate knowledge about the condition of clients assigned to you 

26. anticipate teaching needs of clients 

27. consider psychosocial aspects of illness or disability in planning nursing care 

28. make accurate nursing judgement based on assessment data 

4. Planning - the ability to plan accurate nursing actions 

29. revise nursing care as necessary, based on accurate evaluation of client’s condition 

and response to care 

30. arrange therapeutic activities appropriate to interests and needs of various clients 

31. address the client’s views when planning nursing care 

32. establish nursing priorities in relation to total client needs 
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33. identify and use community resources in the delivery of nursing care 

34. identify and use resources within the workplace in the delivery of nursing care 

where appropriate 

35. adopt individualised approach in planning client care 

36. seek advice from other health care workers to manage client care when appropriate 

5. Intervention - the ability to carry out nursing actions effectively andwith flexibility; the ability to evaluate 

the nursing actions accurately and objectively 

37. practise safely 

38. carry out nursing activities consistent with policies and procedures of the workplace 

39. use nursing procedures as opportunities for interactions with patients 

40. demonstrate a working knowledge of equipment 

41. provide physical care competently 

42. function competently in emergency/unexpected situations 

43. use time and resources effectively and efficiently 

44. encourage family to participate in the care of clients 

45. strive for optimal standards of nursing care 

46. give emotional support to clients in need 

47. give emotional support to family/friends of clients in need when necessary 

48. plan and implement health education/advice for clients when necessary 

49. plan and implement health education/advice for families/friends when necessary 

50. use appropriate teaching methods and materials for different audiences 

51. respond to client’s or family’s requests, explaining if wishes can’t be achieved 

52. communicate concise and appropriate client information as necessary to members 

of the health care team 

53. document client’s care and progress accurately 

54. encourage client to take responsibility for his/her care according to capabilities 

55. take an advocacy role for the client when appropriate 

56. uphold ethical principles in nursing practice 

57. recognise legal responsibilities in nursing practices 

6. Cognitive ability - the ability to analyse, judge and think critically 

58. identify rationale for making a nursing decision 

59. provide rationale for thoughts and behaviour when questioned 

60. apply resources in a creative manner to solve nursing problems 

61. utilise the nursing process (i.e. assessment, planning, implementation and 

evaluation) as a problem-solving tool 

62. identify and reflect upon own behaviour, feelings or beliefs 

63. apply findings from research to clinical practice as appropriate 

7. Social participation - the participation and concern in social affairs 

64. seek information to help resolve a nursing or health care issue 

65. show insight into situations involving human relationships 

66. discuss opinions expressed in the press or general media 

67. engage in debate about a social or political issue 

68. respond to social and health related policy issues through various channels 

69. attempt to influence the stand of a nursing organisation on a professional issue 
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70. display knowledge about current political and social issues 

71. consult nurse specialists appropriately to assist in the investigation of nursing problems 

72. initiate research studies and surveys on health-related topics 

 

8. Ego strength - confidence and assertiveness 

73. perform responsibilities competently despite own strong emotional reaction to a situation 

74. act assertively to defend own point of view 

75. admit a weakness, mistake or lack of knowledge while recognising the importance 

of remedying it 

76. recognise own limitations and seek help from appropriate sources when needed 

77. take an initiative at work when there is no external pressure to do so 

78. fulfil responsibilities even when manager disagrees with the way in which you are doing so 

79. fulfil responsibilities even when peers disagree with the way in which you are doing so 

80. fulfil responsibilities even when client disagrees with the way in which you are doing so 

9. Awareness/use of research 

81. apply findings from research to clinical practice as appropriate 

82. consult clinical nurse specialists appropriately  to assist in the investigation of nursing problems 

83. initiate research studies and surveys on health-related topics 

84. adapt nursing practice in line with current research 

85. critically evaluate the evidence base that underpins safe nursing practice 

86. undertakes research in a competent manner (new) 

10. Awareness/knowledge of practice and pollicy developments 

87. recognise legal responsibilities in nursing practice 

88. carry out nursing activities consistent with policies and procedures of employing organisation 

89. display knowledge about current political and social issues 

90. discuss opinions expressed in the press and general media 

91. informed about new health and social policy (new) 

92. informed about new initiatives/developments in clinical care (new) 

93. informed about policies and procedures of employing organisation (new) 
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Ek 5 : Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’nin Tezde Kullanılmasına İlişkin İzin Yazısı 

Hi Senem 

 

You do not need my or anyone else's permission to use the NCQ, it is  

free for anyone to use so long as they use it and reference it  

correctly. We adapted the original version of the NCQ developed by  

Bartlett and colleagues (1998). All of the details you ask for are in  

the JCN journal article or in the reports found using the weblink I  

gave you.  

 

All the best 

 

Mike 

Michael Clinton 

Research Associate 

The Management Centre 

Kings College London 

150 Stamford St 

London, SE1 9NH. 

michael.clinton@kcl.ac.uk 

020 7848 3472 

 

( Hemşirelik Yeterlik Ölçeği’ni kullanmak için benim ya da herhangi bir kişinin iznine ihtiyacınız yok. 

Biz Bartlett ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1998) vesiyonunu kullandık. İstediğiniz tüm detayları 

size verdiğim internet adresinde ya da JCN dergisinde bulunmaktadır.)   
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Ek 6 : Etik Kurul Kararı 
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Ek 7 : Etik Kurul Kararı Devamı 
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Ek 8: İl Sağlık Müdürlüğü ile İmzalanan Protokol 
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Ek 9 : İzin Yazıları 
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Ek 9 : İzin Yazıları 
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Ek 10 : İzin Yazıları 
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Ek 11 : İzin Yazıları 
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Ek 12 : İzin Yazıları 
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Ek 13 : İzin Yazıları 
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